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 ال ثبرٌانُسخ أ االلتجبس ثأي صٕسح إ

ذ انتخطٍط انمٕيً أٔ ثبإلشبسح كتبثً يٍ يعٓ

 ً انًصذسان

 



التحديات كاآلفاؽ الهستقبمية –الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص   
 

 ج 

 )كمهة رئيس الهعٍد(  تقديـ

تعتبر سمسمة قضايا التخطيط والتىهية أحد القىوات الرئيسية لىشر ىتاج هعٍد التخطيط القػوهِ هػف دراسػات 
حػػػوث عها يػػػة هح هػػػة مػػػِ هختمػػػ  هعػػػاةت التخطػػػيط والتىهيػػػة. يضػػػـ الهعٍػػػد هعهو ػػػة هػػػف البػػػاح ٓف وب

والخبػػرام هتىػػو ِ وهتعػػددػ التخممػػاتي ههػػا يضػػٓ  إلػػِ قيهػػة ومائػػدة ه ػػل ٌػػذي الدراسػػات الهختم ػػة التػػِ 
ػػا هػػف حٓػػث شػػهولية اتخػػذ مػػِ اة تبػػار اتبعػػاد اةقتمػػاديةي اةعتها يػػةي البٓئيػػةي  الهؤسسػػيةي ٓػػتـ إعراٌؤ

ا تػ هف القضايا هحل البحث.  والهعموهاتية وغٌٓر
 ػػػددان هػػػف  ٜٚٚٔتضػػػهىت اةمػػػدارات الهختم ػػػة لسمسػػػمة قضػػػايا التخطػػػيط والتىهيػػػة هىػػػذ بػػػدئٍا مػػػِ  ػػػاـ 

الدراسات التػِ تىاولػت قضػايا هختم ػة ت ٓػد البػاح ٓف والدارسػٓفي و ػذا مػاىعِ السياسػات وهتخػذػ القػرارات 
خطػيط والتىهيػة هىٍػا  مػِ سػبٓل اله ػاؿ ة الحمػر س السياسػات الهاليػةي السياسػات مِ هختم  هعاةت الت

الىقديةي اإلىتاعية واتسعاري اةستٍالؾ والتعارة الداخميةي الهالية العاهةي التعارة الخارعيةي قضػايا التشػلٓل 
ةي السياسػات الزرا يػة والبطالة وسوؽ العهلي التىهية اإلقميهيةي آماؽ ومرص اةست هاري السياسات المىا ي

والتىهيػػػػة الر، يػػػػةي الهشػػػػرو ات المػػػػلٓرة والهتوسػػػػطةي هىػػػػاٌ  وىهػػػػاذج التخطػػػػيط ي قضػػػػايا البٓئػػػػة والهػػػػوارد 
 الطبيعيةي التىهية الهعتهعيةي قضايا التعميـي ...إلخ

مػة تتىوع همادر وقىوات الىشر لدػ الهعٍد إلِ عاىب سمسػمة قضػايا التخطػيط والتىهيػةي والهته مػة مػِ الهع
الهمر،ة لمتىهية والتخطيطي والتِ تمدر بم ة دور،ة ىم  سػىويةي و ػذلؾ  تػاب الهػؤتهر الػدولِ والػذػ 
يضـ اتبحاث التِ تـ قبولٍػا أو هىاقشػتٍا مػِ الهػؤتهري وسمسػة الهػذ رات الخارعيػةي و راسػات السياسػاتي 

 ليات  مهية هتىو ة.إضامة إلِ ها يمدري الهعٍد هف ىشرات  مهية تع س ها يعقدي الهعٍد هف معا
 

 ومق هللا العهيع لها ميً خٓر البالدي وهللا هف ورام القمد... 

 

 
 سئٍس انًعٓذ                                                                    

                                                                   

 أ.د. عالء زهران                                                                                      
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 د 

 هكجز

 فاؽ الهستقبميةآلالتحديات كا – في هصر ف العاـ كالخاصالشراكة بيف القطاعي

اىصب اٌتهاـ البحث في التعرؼ عمي اٌـ التحديات التي تكاجً هشركعات  الشراكة بيف القطاعييف العاـ 
صر بها يساٌـ في الفٍـ العاـ كهمئ بعض الفجكات في هجاؿ البحكث كالدراسات الهتعمقة بٍذا الهكضكع كالخاص في ه

كحتى صدكر قاىكف  0226في هصر . كقد تحقق ذلؾ هف خالؿ هراجعة تطكر هشركعات الشراكة في هصر هىذ 
حدة الهركزية لمهشاركة بكزارة ( كاىشاء الك 0202لسىة  67) قاىكف  0202بيف القطاعيف العاـ كالخاص في الشراكة 

الهالية ، كحتى الكقت الحاضر ، كىظرًا لقمة البحكث كالدراسات في هصر حكؿ ٌذي الهشركعات تبىت الدراسة هىٍجًا 
هتكاهاًل اعتهد عمي رصد كتحميل كتقييـ بعض الهشركعات التي تهت هثل هشركع هعالجة هياي الصرؼ الصحي بالقاٌرة 

 .كهشركع الهستشفيات باإلسكىدرية  0205القكهي لمهدارس الهتهيزة  ، الهشركع0202الجديدة
 
كبهشاركة ههثمي البىكؾ كبعض  0202يىاير  02ثـ استىدت عمى ىتائج كهىاقشات كرشة العهل في  

ـ في هصر.  كيشير تقييالشراكة الهستثهريف كههثمي الجٍات االدارية في تحديد أٌـ التحديات كالعقبات أهاـ تفعيل ىظاـ 
أف هشركع هعالجة هياي الصرؼ الصحي يعد  أكؿ صفقة ىاجحة لمهشاركة، كيصعب الحكـ عمى الشراكة هشركعات 

في الهجاؿ الصحي فيعد ىهكذج الشراكة ىجاح الهشركع القكهي لمهدارس الهتهيزة إال بعد اكتهاؿ التجربة.  أها هشركع 
ي تؤثر تقييـ هقارف الهتعمقة بسعر الفائدة كالتضخـ، كالتغير ىاجح  لعدـ التحديد كالتكزيع الدقيق لبعض الهخاطر 

لبحث اقد أكضح ، فالشراكة هشركعات  القطاع العاـ ، كباعتبار أف الحككهة تعد أحد العكاهل الهؤثرة عمى ىجاح أك فشل
 . أف شركة الهشركع تكاجً بعض الهشاكل الهحاسبية كالضريبية كأف التغمب عميٍا يكفر الشفافية كالهساءلة

 

في هصر كالتي لخصتٍا الشراكة الدراسة إلى ضركرة تجديد أٌـ اآلليات الهطمكبة لتفعيل ىظاـ  كقد تكصمت 
في هجهكعة هف الهقترحات بعضٍا آليات هقترحة لتحسيف ىظاـ التخطيط لٍذي الهشركعات كأخرى آليات ادارية 

ـ لٍذي الهشركعات.  كقد اىتٍت الدراسة الى التىبيً كتشريعية ككذلؾ هقترحات بآليات لتطكير هؤشرات الهتابعة كالتقيي
ألٌهية التحديد الكاضح لمهخاطر كتقاسهٍا بيف الحككهة كالقطاع الخاص باألخص الهخاطر الهتعمقة بالتهكيل كتقمبات 
سعر الصرؼ هف اجل عهمية تقييـ القيهة هقابل الىقكد، كطرحت الدراسة العديد هف الهحاذير كاالستفسارات كتظل 

 هسئكلية الدراسات الهستقبمية اف تساٌـ في هىاقشتٍا.
 

، هصر ، هىٍج هتكاهل ، القيهة هقابل الىقكد    PPPبيف القطاعيف العاـ كالخاص الشراكة : هشركعات  الكمهات الدالة
VFM.تكزيع الهخاطر في هشركعات الهشاركة ، 
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 فريق البحث  

 ـ األسـ / الكظيفةالدرجة العمهية التخصص

 الباحثكف هف داخل الهعٍد

 0 فادية عبدالسالـ أ.د أستاذ )الباحث الرئيسي( اقتصاد

 0 سٍير أبك العيىيف  أ.د أستاذ اقتصاد

 3 أحهد رشاد الشربيىى .د أستاذ هساعد اقتصاد

 4 داليا إبراٌيـ . د هدرس حاسبةه

 5 فحسي ىيحي  .د هدرس قاىكف تجارى دكلى

  الحهالكي  فاطهة  . د هدرس اقتصاد

  ثريا دمحم  .أ هساعدهدرس  اقتصاد

 الباحثكف هف خارج الهعٍد

 أستاذ االقتصاد

 جاهعة عيف شهس 
 6 يهف الحهاقى  أ.د أستاذ

رئيس الكحدة  الهركزية 

 7 عاطر حىكرة  .أ  لمهشاركة بكزارة الهالية
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 و 

 الهحتكيات
 رقـ الصفحة الهكضكع

 4-0 هقدهة 
 5 لقطاعيف العاـ كالخاص في ضكء األدبيات االقتصاديةلمهشاركة بيف ا: اإلطار الىظري فصل تهٍيدي

 08 العاـ كالخاص يفالقاىكىي لعقكد الشراكة بيف القطاع إلطار: ا لفصل األكؿا
 09 اإلطار التشريعي لىظاـ الهشاركة 0-0

 09 هشار ةة لعقود الىيتحدٓد الطبيعة القاىو  ٔ-ٔ-ٔ    
 02 قطاع العاـ والخاص قود الشراكة بٓف ال ىواعأبرز أ ٕ-ٔ-ٔ   
 00 هاٌيً ىظاـ الشراكة مْ تهو،ل الهشرو ات مْ القاىوف الهمرؼ والقاىوف الهقارف  ٖ-ٔ-ٔ    
  وها ٓعب أف ٓتضهىً  قدي  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙاتح اـ العاهة لقاىوف الشراكة رقـ  ٗ-ٔ-ٔ    

 الهشار ة            
04 

 08 ٕٓٔٓلسىة  ٚٙـ مور  قود الشراكة ومق القاىوف رق ٘-ٔ-ٔ   
 08 لشراكةخمائص  قد ا ٙ-ٔ-ٔ    
 32 كات بٓف القطا ٓٓف العاـ والخاصار شالهخاطر مِ ال اإللتزاهات التعاقدية و ٚ-ٔ-ٔ    
 30 ٕٓٔٓلسىة  ٚٙالتعديالت الهقترحة  مِ القاىوف رقـ  ٛ-ٔ-ٔ   
 38  كسائل تسكية الهىازعات لعقد الشراكة كالقاىكف الخاضع لً 0-0

 39 ـتعر،  التح ي ٔ-ٕ-ٔ    
 40 كةراـ مْ  قود الشيهبررات المعوم لمتح  ٕ-ٕ-ٔ    
 43 التح يـ ضهاىة إعرائية لتشعيع الهست هر ٖ-ٕ-ٔ    
 44 كةشراخبرة مْ التح يـ مْ هشار،ع الالك امة وال ٗ-ٕ-ٔ    

 47 الهستفادة كة كالدركسراهشركعات الش فيالتجارب الدكلية  بعض :  الفصل الثاىي
 48 تطكر كهدى اىتشار هشركعات الشراكة 0-0
 59 تقييـ تجارب تطبيق الشراكة بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص-0-0 
 59 هدى هالئهة تطبيق ىظاـ الشراكة لتحقيق أٌداؼ التىهية الهستداهة 0-3
 63 بعض الدركس الهستفادة 0-4

)بالتركيز عمى هؤشرات األداء الرئيسية( في قطاعي كة شار هبعض هشركعات ال تقييـ:  الثالثالفصل 
 الهرافق العاهة كالتعميـ في هصر

64 

الكحدة الهركزية كيفية دراسة هشركعات الهشاركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص هف قبل  3-0
 PPPCUهع القطاع الخاص  هشاركةلهشركعات ال

67 

 67 بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ همر هشار ة ات الالهىٍعية الهتبعة مْ تقٓيـ هشرو  ٔ-ٔ-ٖ      

 67 (KPIs)هؤشرات تقٓيـ هشرو ات الهشار ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  ٕ-ٔ-ٖ      
 69 الهى ذة مْ القطا ات ذات اتولويةطبيعة الهشرو ات  ٖ-ٔ-ٖ      
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رقـ  الهكضكع
 الصفحة

قبل كبعد إىشاء الكحدة  كالخاص التي تهت في هصربيف القطاعيف العاـ  الهشاركةهشركعات  3-0
 0226الهركزية لمهشاركة هع القطاع الخاص 

70 

 74 التي تهت بيف القطاعيف العاـ كالخاص في هصرهشاركة هشركعات العدد هف تقييـ  3-3
 74 ٕٓٔٓهشروع هحطة هعالعة هياي المرؼ المحْ بالقاٌرة العدٓدة  ٔ-ٖ-ٖ     
 82  ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ هعاؿ التعميـر هشاال ٕ-ٖ-ٖ     

 83  ٕٚٓٓهع القطاع الخاص  هشار ةهشروع الهدراس بىظاـ ال ٔ-ٕ-ٖ-ٖ          
 84 هع القطاع الخاص هشار ةبىظاـ ال ٕ٘ٔٓالهشروع القوهْ لمهدارس الهتهٓزة  ٕ-ٕ-ٖ-ٖ          

 92 الخالصة
ة )بالتركيز عمى تكزيع الهخاطر( في قطاعي الهرافق ت الهشاركتقييـ بعض هشركعا:  رابعالفصل ال

 في هصر العاهة كالصحة
93 

 94 العاهة كة هع القطاع الخاص في هجاؿ الهرافقلهشار كعات اهشر  4-0
ف لهشرو ات ال ٔ-ٔ-ٗ        94  ة مْ هعاؿ الهرامق العاهةهشار الوضع الرٌا
 97 محْ بالقاٌرة العدٓدةالمرؼ ال هشروع هحطة هعالعة هيايتقٓيـ  ٕ-ٔ-ٗ      

 Project Lifecycle 97الهشروع  دورة حياةهراحل  ٔ-ٕ-ٔ-ٗ           
 023 هؤشرات تقٓيـ الهشروع هحل الدراسة  -ٕ-ٕ-ٔ-ٗ           

 023 هؤشرات التقٓيـ ها قبل تى ٓذ الهشروع ٔ-ٕ-ٔ-ٗ                   

 029 ؤشرات التقٓيـ والهتابعة مِ هرحمة تى ٓذ وتشلٓل الهشروعه ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٗ                   

هشركع هستشفيات جاهعة  ىالصحة )بالتطبيق عمهع القطاع الخاص في هجاؿ  هشاركةهشركعات ال 4-0
 األسكىدرية(

000 

 003 هراحل دورة حياة الهشروع ٔ-ٕ-ٗ      

 006 س ىدر،ةتقٓيـ هشروع هستش يات عاهعة اة هؤشراتبعض  ٕ-ٕ-ٗ      

 009 الخالمة
 003 العاـ كالخاص  يفبيف القطاع الهشاركةدكر الحككهة فى تعزيز هشركعات :  لفصل الخاهسا
 004 التعريف بهفٍـك الحككهة 5-0
 005 حككهة الشركات فى القطاع العاـ كالخاص 5-0

 006 خمائص الحو هة مِ القطاع العاـ ٔ-ٕ-٘     
 008 ة الشر ات مِ عهٍور،ة همر العربيةقوا د حو ه ٕ-ٕ-٘     
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 ح 

رقـ  الهكضكع
 الصفحة

 033 بٓف القطاع العاـ والخاص هشار ةحو هة الشر ات مِ هشرو ات ال ٖ-٘
 033  قضايا الحو هة ٔ-ٖ-٘     
 034 أش اؿ الحو هة ٕ-ٖ-٘     
  ة بٓف القطاع العاـ هشار لدػ والتىهية لحو هة هشرو ات اهبادػم هىظهة التعاوف اإلقتما ٖ-ٖ-٘     

 والخاص             
035 

 037   ة الىاعحةلهشار لمحو هة مْ هشرو ات ا UNECEهبادػم  ٗ-ٖ-٘     
هية وموائد تطبٓق الحو هة مِ هشرو ات الهشار ة ٘-ٖ-٘       038 ٌأ
 038 اإلطار الهؤسسِ لمهشار ة بٓف القطاع الخاص والعاـ ٙ-ٖ-٘     

 042  ة مِ عهٍور،ة همر العربيةهشار عاـ لمحو هة مِ هشرو ات الر الاإلطا ٗ-٘
 046 الخالمة

هكاىيات كفرص تفعيل ىظاـ الهشاركة  048 الفصل السادس : أٌـ الجٍكد الحككهية كا 
 048  ة هع القطاع الخاصلح وهية لتطو،ر وت عٓل ىظاـ الهشار العٍود ا ٔ-ٙ

 048 اصهع القطاع الخ لهشار ةا قاىوف  ٔ-ٔ-ٙ     
 048 التحديات   ٕ-ٔ-ٙ     
وتحدٓػد  بىظاـ الهشار ة هع القطاع الخاص وضع آليات وهعآٓر ةختيار الهشرو ات قبل طرحٍا ٖ-ٔ-ٙ     

 هسئوليات العٍات
052 

 053 إعرام التعديالت التشر،عية الالزهة لت ادػ العقبات ولت عٓل دور الوحدة ٗ-ٔ-ٙ     
العاهمٓف بالوحػدة  ية وبىام القدرات وتطو،ر هٍاراتٓل الٍي ل اإلدارػ وا  داد الكوادر ال ىإ ادة تش   ٘-ٔ-ٙ     

 الهر ز،ة بالهشار ة 
054 

 057 كة بيف القطاعيف العاـ كالخاصتفعيل دكر الهشار إهكاىيات كفرص  6-0
 058 دور القطاع العاـ ٔ-ٕ-ٙ       
 058 دور القطاع الخاص ٕ-ٕ-ٙ       
 059  ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاصهشار دور العٍاز الهمرمْ مْ د ـ ال ٖ-ٕ-ٙ       
 059 بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  الهشار ةدور الهعتهع الهدىْ مْ د ـ  ٗ-ٕ-ٙ       
هية بىام ىظاـ لمهتابعة والتقويـ إلىعاح ا ٘-ٕ-ٙ         059 بٓف القطا ٓف العاـ والخاص لهشار ةٌأ

 060 ؤية هستقبمية لدعـ الهشاركة فى هصرالفصل السابع : ر 
 060 ىتائج الدراسة  7-0
 068 بعض اإلجراءات الهقترحة   7-0

 068 اإلجراءات الهقترحة لتحسيف كفاءة هرحمة التخطيط 7-0-0     
 070 إجراءات هقترحة لتحسيف كفاءة هرحمة التقييـ 7-0-0     
 070 هحاذير كسمبيات  7-3
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 074 قائهة الهراجع
 الهالحق :

 -تقرير كرشة العهل الخاصة بالبحث بحضكر عػدد هػف الخبػراء كذكي االختصػاص( : 0همحق رقـ ) -
 0202يىاير

 ( : هعايير التأٌيل كالهستىدات الهطمكبة0همحق رقـ ) -

080 
083 
094 

 

 الجداكؿ قائهة

رقـ 
 الصفحة رقـ عىكاف الجدكؿ الجدكؿ

ـ الهشرو ات التْ تهت بالشراكة (ٔ-ٖ) بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ همر مْ  ٌأ
 قبل وبعد إىشام الوحدة الهر ز،ة )حسب حعـ التهو،ل( ٕٚٔٓ-ٜٜٜٔال ترة 

73 

ـ الهشرو ات التْ تهت بالشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ  اـ  (ٕ-ٖ)  73 ٌٕٚٔٓأ
التحال ات الهتقدهة بعطامات لتى ٓذ هشروع هحطة هعالعة هياي المرؼ  (ٔ-ٗ)

 المحْ بالقاٌرة العدٓدة
020 

 الهخاطر الهرتبطة بالهشروع وتوز،عٍا  مِ شر ة أوراس واليا (ٕ-ٗ)
ٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة   ٌو

026 

 هعدةت تدمق الهياي الهعالعة هف هحطة هعالعة هياي المرؼ المحِ (ٖ-ٗ)
 بالقاٌرة العدٓدة بالكٓمو هتر اله عب/الٓـو 

002 

(ٗ-ٗ) 
 

ات والتحال ات الهتقدهة بعطامات لتى ٓذ هشروع هستش يات عاهعة الشر 
 اإلس ىدر،ة

005 

 009 قوا د حو هة الشر ات مِ عهٍور،ة همر العربية (ٔ-٘)
 035 الحو هة مِ هشرو ات الهشار ةأش اؿ  (ٕ-٘)
ا مِ الهشرو ات الهراد طرحٍا بىظاـ  (ٔ-ٙ) هع القطاع  الهشار ةالهعآٓر الواعب توامٌر

 لخاصا
050 

هع القطاع الخاص حاؿ  الهشار ةاإلطار الزهىِ إلعرامات الطرح لهشرو ات  (ٕ-ٙ)
 وعود تهو،ل ةستشارػ الطرح واتهاـ التعاقد هعٍـ

055 

مِ الدوؿ  –هع القطاع الخاص  الهشار ةاإلطار الزهىِ إلعرامات هشرو ات  (ٖ-ٙ)
 الهتقدهة والىاشئة

057 
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رقـ  عىكاف الشكل رقـ الشكل
 الصفحة

توز،ع اةست هارات مِ هعاؿ هشرو ات الشراكة  مِ هستوػ اتقاليـ  (ٔ-ٕ)
 الهختم ة

ٜٗ 

(ٕ-ٕ) Key components of an enabling institutional framework 

for PPPs 
ٙٔ 

مْ همر  PPPهؤشرات تحقٓق اةهت اؿ وال عالية مْ هشرو ات الػ  (ٔ-ٖ)
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ 

ٚٔ 

 ٓٛ رسـ توضيحْ لعهمية إدارة الهخاطر مْ هشرو ات الهشار ة (ٕ-ٖ)
 ٔٛ العٍات التْ يشتهل  مٍٓا الىظاـ التعميهْ مْ همر (ٖ-ٖ)
 ٕٛ ٕٛٔٓهؤشرات التعميـ  مِ الهستوػ القوهْ  (ٗ-ٖ)
 ٜٜ خطوات دراسة العدوػ لهشرو ات الشراكة هع القطاع الخاص (ٔ-ٗ)
 ٕٚٔ طاع العاـخمائص الحو هة مْ الق (ٔ-٘)
 ٕٛٔ ٕٛٔٓو  ٕٚٔٓأدام همر مْ هؤشرات الحو هة العالهية (ٕ-٘)
 ٕٖٔ تشر،عات وتطبٓق حو هة الشر ات مِ همر (ٖ-٘)
 ٓٗٔ بٓف القطاع العاـ والخاص  الهشار ة اإلطار الهؤسسِ لهشار،ع  (ٗ-٘)
بٓف القطاع العاـ   الهشار ة اطار اإلبالغ واإلمماح مِ هشرو ات  (٘-٘)

 والخاص
ٔٗٔ 
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 قائهة االختصارات 
ـ  االختصار الهصطمح كاهاًل بالمغة االىجميزية   الهصطمح كاهاًل بالمغة العربية   الرق
 Public private partnership PPP 1 الشراكة بٓف القطا ٓٓف العاـ والخاص
 Design,build, finance and operate DBFo 2  التمهيـ مالبىام مالتهو،ل مالتشلٓل 

 Build, operate and transfer BOT 3 البىام مالتشلٓل مىقل الهمكية 
 Build, Transfer and operate BTO 4 البىام مىقل الهمكية مالتشلٓل 

 Build,own ,operate and transfer BOOT 5 البىام ماةهتالؾ مالتشلٓل مىقل الهمكية
 Build ,own ,operate BOO 6 البىام ماةهتالؾ مالتشلٓل 

 Build, Rent,operate and transfer BROT 7 البىام ماإلستئعار مالتشلٓل مىقل الهمكية 
 Private finance initiative PFI 8 هبادرة التهو،ل الخاص 

 Public sector comparator PSC 9 الهقارف الح وهْ  
 Value for Money VFM 02 القيهة هقابل الىقود

 International finance corporation IFC 00 هؤسسة التهو،ل الدولية 
الشراكة بٓف القطاع العاـ والقطاع الخاص 

 مِ ضوم رؤية الشعب 
Public private partnership for people PPPP 00 

 Special purpose vehicle SPV 03 شر ة ذات شخمية إ تبار،ة خامة 
 Key performance Indicators KPIs 04 هؤشرات قياس اتدام 

 بٓف هشار ةلهشرو ات الالوحدة الهر ز،ة 
 القطاع العاـ والقطاع الخاص 

Public private partnership central unit PPPCU 05 

 Wastewater treatment plant WWTP 06 هشروع هعالعة هياي المرؼ المحِ 
ل البىام مالتهو،ل مالتشلٓل مالمياىة مىق

 الهمكية 
Build,finance,operate,Maintain and 

transfer 
BFOMT 07 

التمهيـ مالبىام مالتهو،ل مالتشلٓل مىقل 
 الهمكية 

Design,build,finance,operate and transfer DBFOT 08 

 Organization for economic co-operation هىظهة التعاوف اةقتمادػ والتىهية 

and development 
OECD 09 

اله وضية اةقتمادية توروبا التابعة لألهـ 
 الهتحدة 

United nations Economic commission for 

Europe 
UNECE 20 

 International financial reporting standards IFRS 21 الهعآٓر الدولية إل داد التقار،ر الهالية 

 International Accounting standards Board IASB 00 هعمس هعآٓر الهحاسبة الدولية 
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 هقدهػػػة
تهػت بت عٓػل أطػر وسياسػات الشػراكة هػع القطػاع  التِمِ الشرؽ اتوسط  الدوؿ لائهف أو  همر تعد     ٌا

هػع قيػاـ الح وهػة الهمػر،ة بوضػع سياسػة عدٓػدة طو،مػػة  ٕٙٓٓالخػاصي وقػد تعمػِ ٌػذا واضػحان مػِ  ػاـ 
حػػػدػ الهحػػػاور إوز،ػػػادة دوري مػػػِ اسػػػت هارات البىيػػػة التحتيػػػة   اتعػػػل لت عٓػػػل الشػػػراكة هػػػع القطػػػاع الخػػػاص

وذلػػػػؾ باةسػػػػت ادة هػػػػف التعػػػػارب الىاعحػػػػة لمشػػػػراكة مػػػػِ الههمكػػػػة  يالرئيسػػػػية لسياسػػػػة اإلمػػػػالح اةقتمػػػػادػ
والخػػاص بتىظػػػيـ  ٕٓٔٓلسػػىة  ٚٙأمػػػدرت الح وهػػة الهمػػر،ة القػػاىوف رقػػػـ  ٕٓٔٓومػػِ  ػػاـ الهتحػػدة.  

وتػػػـ تسسػػػيس وحػػػدة هر ز،ػػػة  يمػػػِ هشػػػرو ات البىيػػػة اتساسػػػية الهختم ػػػة إطػػػار الشػػػراكة هػػػع القطػػػاع الخػػػاص
أ مػػف وز،ػػر الهاليػػة  ػػف  ٕٛٔٓومػػِ ديسػػهبر  . PPPCUهػػع القطػػاع الخػػاص بػػوزارة الهاليػػة   ٔلمهشػػار ة

لُيمػب  أك ػر هروىػة وهواكبػة لمهتلٓػرات اةقتمػادية التػِ تشػٍدٌا  تعدٓل قاىوف الشراكة هع القطاع الخاص
 ز الهست هر،ف  مِ الهساٌهة مِ ٌذي الهشرو ات وخامة مِ ظل تبىػِ اسػتراتٓعية التىهيػة البالد وبها يح

هيػػة اةسػػت هار مػػِ البىيػػة اتساسػػية لتحسػػٓف هعػػدةت الىهػػو والتىهيػػة ػػذا لػػف ٓتحقػػق بػػدوف  يالهسػػتداهة وٌأ ٌو
 ػػػداد وبال عػػػل تػػػـ إ  يهشػػػار ة معالػػػة لمقطػػػاع الخػػػاص مػػػِ همػػػر مػػػِ الهسػػػاٌهة مػػػِ تى ٓػػػذ ٌػػػذي الهشػػػرو ات

الت  مػِ القػاىوف ومػِ اىتظػار إمػداري قر،بػان لُيمػب  اإلطػار القػاىوىِ الهػىظـ لعقػود يإضامات لبعض التعػد
هية وضع إطار قػاىوىِ تىظيهػِ  الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مِ همري وقد أكدت همر  مِ ٌأ

 .ٖٕٓٓلمهشار ة هف خالؿ رؤ،تٍا لمتىهية الهستداهة 
  هشكمة البحث -

عػل بػٓف الح وهػً والقطػاع ف هشرو ات الهشار ً هع القطاع الخاص به ابً  القً تعاقديػً طو،مػً اتإ    
ويحػدد التعاقػد بتى ٓػذٌاي  ةعٍػزي الدولػً هىوطػى ٓذ هشرو ات وتقديـ خدهات  اىت أذلؾ هف اعل تالخاص و 

ومقػػا  ةشػ اة هختم ػػأ هػػع القطػاع الخػػاصالشػراكة خػػد وتس  ت والهخػاطر بػػٓف الهشػار ٓف ميػػً.توز،ػع الهسػػؤليا
  ( والقطػػاع الخػػاص ودرعػػً تحهػػل  ػػل هىٍهػػا لمهخػػاطر.ٍػػة اةدار،ػػةهػػات  ػػل هػػف الدولػػً )العالتز لهسػػتوػ ا
,وبتطمػػب  ةمػػِ حػػد ذاتٍػػا لمحمػػوؿ  مػػِ الىتػػائ  الهرعػػو  ىٍػػا ليسػػت ضػػهاىان إة أالشػػراكة هزايػػا  هػػف وبػػالرغـ
 ةهعػد لضهاف ىاعحً  ها ٓتطمب ايضا هشرو ات سبان هىا وسياسيان  وتشر،عيان  وهؤسسيان  ٕطارا تىظيهيان اةهر إ

                                                 
و ( ٔ) تعدر اإلشارة إلِ أىً ة ٓوعد أػ مرؽ مِ الهعىِ بٓف همطم  "الهشار ة " و"الشراكة " م الٌها يعبراف  ف ى س الهعىِ ٌو

ةقتمادية  مِ إستخداـ همطم  التعاقد الذػ يضـ  الن هف القطاع العاـ والقطاع الخاص ي مقد عرت العادة مِ هعظـ اتدبيات ا
بٓىها تىاوؿ الهشرع الهمرؼ همطم  الهشار ة لمتعبٓر  ف ى س الهعىِ والهضهوف  . ولذلؾ سوؼ ىالحع  إستخداـ  شراكةال

  .   الباح ٓف لكال الهمطمحٓف خالؿ اتعزام وال موؿ الهختم ة بالبحث
 ٕٓٔٓ لسىة ٚٙٓف العاـ والخاص ي مقد أمدرت الدولة القاىوف رقـ ميها ٓخص اإلطار التىظيهْ لعهمية الشراكة بٓف القطا  (ٕ)

تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مػْ هػشرو ات البىية اتساسية والخدهات والهرامق العاهة  وةئحتً التى ٓذية لتىظيـ الشراكة الخاص ب
لقطاع العاـ والخاص مْ همر  ها عام مْ بٓف القطا ٓف العاـ والخاص.  أها ميها ٓخص اإلطار الهؤسسْ لىظاـ الشراكة بٓف ا

قاىوف تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مػْ هػشرو ات البىية اتساسية والخدهات والهرامق العاهة مقد ىص القاىوف  مِ تش ٓل  ل 
 هف المعىً العمٓل لشئوف الشراكة , والوحدة الهر ز،ة لمهشار ة.
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تعاقػػد.وهف ٌىػػا  ػػاف إدراؾ ات والمػػبشػػ ل عٓػػد مػػِ ظػػل هسػػاىدي الخبػػرات الوطىيػػً مػػِ هعػػاةت طػػرح الهىاق
 ستي ام العىامر التالية سوهؤسسْ عدٓد إل طار قاىوىِإ ةٌهيً مياغأ 

 التحتية .ضهاف هستوػ عٓد هف الخدهة أو الهىت  وحالة عٓدة تموؿ البىية  -

حهايػػة حػػق الدولػػة مػػِ تحدٓػػد أسػػعار الخػػدهات العاهػػة و ػػذا   الػػة حػػق القطػػاع الخػػاص مػػِ إطػػار  -
تعاقػػدػ هتػػوازف ومػػِ تٍٓئػػة الهىػػاخ الهىاسػػب لضػػهاف حقػػوؽ الههػػولٓف ومػػِ  ػػدـ تحهٓػػل اتعيػػاؿ 

 القادهة بالتزاهات هالية غٓر هبررة .

ية والهىامسػػة والرقابػػة تحقػػق العالىيػػة والشػػ امالقػػدرة  مػػِ تطػػو،ر آليػػات الطػػرح والترسػػية والتعاقػػد و  -
 . الح وهةوا د وق

 فػيتٍتـ الدراسػة الحاليػة بتحميػل كتقيػيـ كضػع الشػراكة بػيف القطػاعيف العػاـ كالخػاص و ميً سػوؼ     
ي ٌػػذا باإلضػػامة إلػػِ التعػػرؼ هصػػر هػػف هختمػػف الجكاىػػب القاىكىيػػة كالتىظيهيػػة كالهؤسسػػية كاالقتصػػادية

أو لمقطػػاع الخػػاص.  ات الهرتبطػػة بٍػػذا الىػػوع هػػف الهشػػرو ات سػػوام بالىسػػبة لمح وهػػة  مػػِ ال ػػرص والتحػػدي
إلػِ التعػرؼ  مػِ الرؤيػة الهسػتقبمية لمح وهػة الهمػر،ة حػوؿ الشػراكة هػع القطػاع   ها تتطمع الدراسة أيضػان 

ة الهخػػاطر الهتوقعػػ ٌػػْهمػػر وهػػا  مػػْالر ػػائز اتساسػػية الدا هػػة لىعػػاح ٌػػذي الشػػراكة  ٌػػْالخػػاصي وهػػا 
 أيضا.

  أٌهية البحث -
ػػا لػػـ تعػػد       هحػػالن  كبػػيف القطػػاع الخػػاص كدكر السػػكؽ  االقتصػػاديقضػػية االختيػػار بػػيف الدكلػػة كدكٌر

ف مػػْلمىقػػاش  ىهػػا هػػا يشػػلل ت  ٓػػر الح وهػػات والهٍتهػػٓف بالتىهيػػة ٌػػو  ٓػػ  يه ػػف تحقٓػػق  يالوقػػت الػػرٌا وا 
الشػػراكة سػػتداهة . ولٍػػذا مقػػد حظػػِ هوضػػوع التكاهػػل بػػٓف دور  ػػالن هىٍهػػا هػػف أعػػل تحقٓػػق تىهيػػة شػػاهمة وه

هٍاس يهمر مْاتخٓرة  أوىةبسٌهية  بٓرة خالؿ  بيف القطاعيف العاـ كالخاص  وذلؾ  لعدة أسباب هف ٌأ

 وىػػػً أحػػػد البػػػدائل الهطروحػػػة  مػػػِ السػػػاحة اةقتمػػػادية ميهػػػا ٓتعمػػػق بتى ٓػػػذ الهشػػػرو ات التىهويػػػة  .ٔ
هٍػػا هشػػرو ات البىيػػة اتساسػػ تعتهػػد  التػػْالر ػػائز اتساسػػية  إحػػدػتعػػد  والتػػْية الهختم ػػة وهػػف ٌأ

 تى ٓذ خطط التىهية الهستداهة. مْ همر مٍٓا الدوؿ وخامة الدوؿ الىاهية ه ل 
الشػػراكة بػػٓف القطػػا ٓف العػػاـ والخػػاص ته ػػل حػػالن لهشػػ مة ىقػػص التهو،ػػل الػػالـز  مضػػالن  ػػف  ػػوف  .ٕ

تعػػاىِ هػػف تضػػخـ حعػػـ  والتػػْاهيػػة همػػر وه يالتٍػػا هػػف الػػدوؿ الى مػػْلتى ٓػػذ الهشػػرو ات التىهويػػة 
 الػػػداخمٌْػػػذا باإلضػػػامة إلػػػِ ز،ػػػادة  بػػػ  الػػػدٓف  . هوازىاتٍػػػا مػػػْاإلى ػػػاؽ العػػػاـ والععػػػز الهسػػػتهر 

ح وهػػػػػات ٌػػػػػذي الػػػػػدوؿ  مػػػػػِ اةقتػػػػػراض الػػػػػداخمِ والخػػػػػارعِ لتهو،ػػػػػل   تهػػػػػادإلىتٓعػػػػػة  والخػػػػػارعْ
 است هارتٍا العاهة.

ىػً مػِ ظػل ىػدرة الدرسػات التطبيقيػة التػِ حٓث أ,سد ال عوة مِ هعاؿ الدراسات الىظر،ة والتطبيقية .ٖ
الدراسػػً الحاليػػة هحاولػػً لتقػػيـ الهشػػرو ات التػػِ  ته ػػلمػػِ همػػري الشػػراكة عػػرت لتقػػيـ هشػػرو ات 

 الهرامػق العاهػة والتعمػيـخص هشػرو ات بػوزاري الهاليػة وبػاتالشػراكة ىشػام وحػدة تى ٓذٌا بعػد إ عرػ 
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ح ٌػػذي الهشػػرو ات والسياسػػات الهطموبػػة مػػِ ضػػوم ساسػػية لىعػػالتحدٓػػد هاٌيػػة الر ػػائز اتوالمػػحة 
 الخبرات الدوليً مِ ٌذا الهضهار.

  أٌداؼ البحث -
ػػـ تعػػارب الػػدوؿ مػػِ تطبٓػػقا • ػػـ هشػػرو ات الشػػراكة بػػٓف القطػػا ٓ سػػتعراض ٌأ ف العػػاـ والخػػاص وٌأ

 .ةست ادة هىٍا مِ الحالة الهمر،ة واهل ىعاح ٌذي التعارب و ي ية ا

ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مِ همر هػف هختمػ  العواىػب القاىوىيػة تحمٓل وتقٓيـ وضع الشراك •
ٌػذا باإلضػامة إلػِ التعػرؼ  مػِ ال ػرص والتحػديات الهرتبطػة  يوالتىظيهية والهؤسسػية واةقتمػادية

وذلػػػؾ هػػػف خػػػالؿ تقٓػػػيـ  يالىسػػػبة لمح وهػػػة أو لمقطػػػاع الخػػػاصبٍػػػذا الىػػػوع هػػػف الهشػػػرو ات سػػػوام ب
 موب الشراكة. سسهشرو ات هحددة تـ تى ٓذٌا ب

ػـ الشراكة بٓف القطا  معاليةتعز،ز دراسة دور الحو هة مِ  • ٓف العاـ والخاص مِ همر وها ٌِ ٌأ
 مِ ضوم إستعراض بعض الخبرات الدولية مِ ٌذا الشسف  . السياسات الهطموبة

ستشػػراؼ الهسػػتقبل مػػْ الحالػػة الهمػػر،ةي وهػػا إذا  اىػػت هشػػرو ات الشػػراكة مػػْ اةقتمػػاد إهحاولػػة  •
 لهمرؼ ته ل أداة حقيقية لمتىهيةي واتهور الواعب التر ٓز  مٍٓا إلىعاح هشرو ات الشراكة.ا

 هىٍجية البحث -
الدراسػػػات التػػػِ تعرضػػػت لهوضػػػوع الهػػػىٍ  الومػػػ ِ التحمٓمػػػِ مػػػِ ضػػػوم هحدوديػػػة تتبػػػع ٌػػػذي الدراسػػػة     

ي       بٓػػػق هشػػػرو ات الشػػػراكةالتعػػػارب الدوليػػػة مػػػِ تطاةسػػػتعاىة بالشػػػراكة بػػػٓف القطػػػاع العػػػاـ والخػػػاصي و ػػػذا 
ػػـ  واهػػل ىعػػاح ٌػػذي التعػػارب ٌػػذي الدراسػػة و ي يػػة اةسػػت ادة هىٍػػا مػػِ الحالػػة الهمػػر،ة.  هػػا تػػـ خػػالؿ  وٌأ

ام  ػدد هػػف الهقػابالت والهىاقشػػات هػع رئػيس الوحػػدة الهر ز،ػة لمهشػػار ة بػوزارة الهاليػة )وتػػـ تو ٓػق ذلػػؾ إعػر 
اتشػػرطة الههلىظػػة لمحمػػوؿ  مػػِ هعموهػػات  اسػػة بػػبعضتػػـ اسػػتعاىة أ ضػػام مر،ػػق الدر و بهوعػػب هحاضػػر 

اةسػػت ادة بىػػوات   قػػد تهػػت (ي و ػػذلؾ وبياىػػات حػػوؿ هشػػرو ات المػػرؼ المػػحِ والهػػدارس والهستشػػ يات
وبهشار ة هه مِ البىوؾ وبعض الهسػت هر،ف وهه مػو العٍػات اإلدار،ػة  ٕٕٓٓٓىآر  ٕٓورشة  هل بتار،خ 

تقر،ػر ية بم تً  ضوان هشارؾ بال ر،ق الذػ أ د الدراسةي وهرمػق لهابوزارة الالشراكة وبحضور رئيس وحدة 
أُ د حوؿ معاليات الورشة الهىعقدة.  وقد استٍدمت اةستعاىة بٍذي أليػة سػد ال عػوة بػٓف الدراسػات بالهمحق 

مِ همر مِ ظل ىدرة الهعموهػات والبياىػات حػوؿ الهشػرو ات الشراكة الىظر،ة والتطبيقية حوؿ هشرو ات 
ِ ى ػػػذت معميػػػان والتػػػِ تمػػػدت الدراسػػػة لٍػػػا بالتحمٓػػػل والتقٓػػػيـ حتػػػِ ٓتسػػػىِ تحدٓػػػد الهشػػػ الت والتحػػػديات التػػػ

ػػا مػػِ التىهيػػة اةقتمػػاالشػػراكة لوضػػع السياسػػات وأليػػات الهىاسػػبة لتعز،ػػز معاليػػة هشػػرو ات  ية مػػِ دودوٌر
 همر.
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 ٌيكل البحث -

 لعاـ والخاص مِ ضوم اتدبياتبٓف القطاع ا هشار ةإلطار الىظرؼ لمس االفصل التهٍيدى 
 .اةقتمادية

 بٓف القطا ٓٓف العاـ والخاص مِ همرالشراكة س اإلطار القاىوىِ لعقود  الفصل األكؿ 

 والدروس الهست ادةالشراكة   بعض التعارب الدولية مِ هشرو ات س لفصل الثاىىا 

 مْ ( دام الرئيسيةبالتر ٓز  مِ هؤشرات ات)الشراكة بعض هشرو ات ل س تقٓيـ لفصل الثالثا
 قطا ْ الهرامق العاهة والتعميـ مْ همر

 مْ قطا ْ  )بالتر ٓز  مِ توز،ع الهخاطر(الشراكة تقٓيـ بعض هشرو ات س  الفصل الرابع
 .مْ همر الهرامق العاهة والمحة

 العاـ والقطاع الخاص ٓفبٓف القطا الشراكة س دور الحو هة مِ تعز،ز الفصل الخاهس. 

 سالشراكة لعٍود الح وهية واه اىيات ومرص ت عٓل ىظاـ ٌـ اس أ الفصل السادس 
 هع القطاع الخاصالشراكة العٍود الح وهية لتطو،ر وت عٓل ىظاـ س  الهبحث األكؿ. 
 بٓف القطا ٓف العاـ .الشراكة س إه اىيات ومرص ت عٓل دور  الهبحث الثاىى 

 

 اص مِ همر هع القطاع الخالشراكة س رؤية هستقبمية لىظاـ  الفصل السابع. 
 

 
 الباحث الرئيسى    

 أ.د. فادية دمحم عبد السالـ    
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 فصل تهٍيدى
  العاـ كالخاص يفاإلطار الىظرى لمهشاركة بيف القطاع

 فى ضكء األدبيات االقتصادية
 
توعً لتى ٓذ وتطو،ر هشرو ات البىية اتساسية  عدٓدةالعاهة الست هارات ةا ةهاضخو ىظران تٌهية  

رتقام بهستوػ الخدهات والهرامق ي وسعيان ىحو دمع هسٓرة ىهو القطا ات اإلالعاهة بٍدؼ  والهرامق
اةقتمادية الهختم ة هف خالؿ تٍٓئة هىاخ وبٓئة أ هاؿ قادرة  مِ عذب الهز،د هف اةست هارات الخامة 

اة تبار قمة  سوام الهحمية أـ اتعىبية وها ٓىع س بالتالِ  مِ مرص خمق وظائ  عدٓدة ي وأخذان بعٓف
وهحدودية ها يه ف تخميمً هف الهوازىة العاهة لمدولة لإلى اؽ اةست هارػ مِ هشرو ات البىية 
اتساسية والهرامق العاهة ي ومِ ظل تىاهِ  عز الهوازىة ومِ ظل أ ار السمبية اةقتمادية واةعتها ية 

 قتراض الهحمِ واتعىبِ .التِ يه ف أف تترتب  مِ التوسع مِ مرض الضرائب أو تزآد اة
ومِ إطار اإلدراؾ الكاهل ةرت اع تكالٓ  اةست هار العاـ وىتٓعة التباطؤ الىسبِ الهعروؼ الذػ  

ٓتسـ بً تى ٓذ الح وهة ووحداتٍا العاهة لهشرو ات البىية اتساسية هقارىة بهعدةت إىعاز القطاع الخاص 
لٓرات أسعار المرؼ لتهو،ل الهشرو ات التِ تىطوػ وها قد ٓرتبط بذلؾ هف ارت اع أسعار الخدهات وت

  مِ ه وف أعىبِ هستورد .
دارة وتشلٓل ومياىة ٌذي  بهؤشرات أدام القطاع الخاصواقتىا ان   و  امتً مِ تسسيس وا 

تعاٌات العالهية ست هارات الهطموبة ي وهواكبة لإلالهشرو ات ي ومِ خمق قىوات عدٓدة لتهو،ل اة
دارة ٌذي الهشرو ات ي وىحو تىظيـ أطر الهتىاهية ىحو تشعي ع هشار ة القطاع الخاص مِ تهو،ل وتى ٓذ وا 

ا مِ  هستحد ة لمشراكة تضهف قبوةن اعتها يان وتوز،عان أمضل لمهخاطر دوف تراعع أو تخمِ الدولة  ف دوٌر
هع القطاع  تومٓر الهرامق العاهة ي  اف ٌىاؾ إدراكان لضرورة وضع أطر قاىوىية حدٓ ة لتىظيـ العالقة

الخاص ة تتعاوز مقط اتطر القاىوىية التقمٓدية والهرتبطة بقاىوف الهىاقمات والهزآدات وىظـ اةهتياز 
ي هف ٌذا الهىطمق  اف الٍدؼ هف  BOTي  BOOواةلتزاـ بل تتعاوز اتطر القاىوىية الهعرومة بػػػ 

 س(ٔ)ية التالية وتعديالتً تحقٓق بعض اتٌداؼ اةستراتٓع ٕٓٔٓلسىة  ٚٙقاىوف 
  دـ الهساس بهتطمبات الح اظ  مِ استهرار،ة  هل الهرامق العاهة . .ٔ
ضهاف هستوػ عٓد هف الخدهة أو الهىت  ي وحالة عٓدة تموؿ الهرمق هف خالؿ رقابة ما مة هف  .ٕ

 قبل الهتعاقد هف الدولة وهف خالؿ أعٍزة الرقابة القطا ية

                                                 
ي بىيػػة اتساسػػية والهرامػػق العاهػػة "هػػع القطػػاع الخػػاص مػػِ هشػػرو ات ال"اإلطػػار التشػػر،عِ لمهشػػار ة  يخالػػد سػػرػ مػػياـ (ٔ)

 . ٖٚ-ٕٗي ص  ٕٓٔٓ( ي هآو ٕٔي العدد رقـ ) سمسمة أكراؽ اقتصاديةهعٍد التخطيط القوهِ ي لقام الخبرام ي 



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

7 

العاهةي سوام تولِ القطاع الخاص تقديـ الخدهة حهاية حق الدولة مْ تحدٓد أسعار الخدهات  .ٖ
هباشرة إلِ العهٍور )اةستلالؿ( أو  اىت الدولة ٌْ الوسيط بٓف القطاع الخاص والعهٍور 

 )التشلٓل(.
   الة حق القطاع الخاص مْ إطار تعاقدؼ هتوازف يحهْ التوازف الهالْ لمهشروع. .ٗ
لٓفي ولتعز،ز قدرتٍـ  مِ رقابة عدية و  امة تٍٓئة الهىاخ القاىوىْ الهىاسب لضهاف حقوؽ الههو  .٘

 طالب التهو،ل.
 دـ تحهٓل اتعياؿ القادهة بالتزاهات هالية تععز الهوارد الهستقبمية لمدولة  ف تمبٓتٍا.  .ٙ
 مِ دراسات اقتمادية ومىية تؤ د  مِ أمضمية تى ٓذ تمؾ  ان التسكد هف اختيار الهشرو ات بىام .ٚ

 .الشراكة الهشرو ات بطر،ق 
 اختيار طو،مة اتعل وبها ي  لالشراكة ،ر آليات الترسية والتعاقد بها ٓت ق وطبيعة  قود تطو  .ٛ

 ال رص. وتكامؤ والهىامسة والش امية العالىية لهبادغ ومقان  الهست هر
 تقمٓل مرص الىزاع و  الة وسائل ودية هوعزة إلىٍام الىزا ات إف وعدت. .ٜ

تهو،ل هستحد ة تحقق هتطمبات التهو،ل طو،ل تٍٓئة الهىاخ القاىوىْ لمسهاح بخمق آليات   .ٓٔ
 اتعل.

 ة بٓف القطاع العاـ والخاص والوارد مِ بعض اتدبياتمهشار إطاران ىظر،ان ل الفصل التهٍيدىويقدـ  
ػ( ي هبررات المعوم إليًي قاىوف الهمر ل ها ورد مِ االشراكة )أو  اةقتمادية هف حٓث تعر،  الهشار ة

دامً وغالبية ٌذة .والخمائص التِ تهٓز  قد الشراكة بٓف القطاع العاـ والخاصي هتطمبات ىعاحً ٌأ
 .طار ال موؿ الهختم ة لدراسة الحاليةهرة أخرػ مِ إ الىقاط سٓرد الحدٓث  ىٍا ت مٓميان 

 تعريف الشراكة -أ 
ف ٌٓئات  اـ به ٍوهٍا الواسع بسىٍا  ل العالقات التعاقدية بٓ كةاشر ال تعرؼ ئ لدراسات البىؾ الدولِ ومقان 

وقطاع خاص تٍدؼ لتحسٓف أو رمع خدهة البىية التحتية ي  ها أىٍا ليست هعرد  همية هالية آىية هع 
القطاع الخاص بل ٓعب أف ترتكز  مِ أسس سياسية مىية تقـو  مِ التزاـ السمطات العاهة لضهاف  مِ 

 تقرة .الهدػ البعٓد اةستقرار السياسِ والتشر،عات الدائهة والهؤسسات الهس
إلِ أىٍا الترتٓبات التِ يقـو مٍٓا القطاع الخاص بتقديـ  IMFمىدوؽ الىقد الدولِ بٓىها أشار تعر،  

أموؿ وخدهات تتعمق بالبىية التحتية التِ عرت الح وهة  مِ تقديهٍا وومقان لً قد تىشس الشراكة بٓف 
 لٓمِ والتِ تستخدـ بم ة أساسيةالقطا ٓف العاـ والخاص هف خالؿ  قود اةهتياز و قود التسخٓر التش

                                                 
(ٔ)

 . ٕٓٔٓو ٜٕٓٓو  ٕٗٓٓو ٕٔٓٓتقار،ر البىؾ الدولِ لأل واـ  
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قاهة الت ) الطرؽ السر،عة والعسور واتى اؽ( وأهاكف اإلمِ هشار،ع البىية التحتية ه ل الهوام
 .(ٔ)) الهستش يات والهدارس والسعوف( 

 ه ل س (ٕ) أغمب التعريفات تتركز فى بعض االفتراضات الضهىيةوهف الهالحع أف  
ٌر،ة مِ اتدوار ي  ـ تقاس اتدوار بحٓث تىاط بالقطاع العاـ تىطوػ الشراكة  مِ تلٓٓرات عو   (ٔ)

الوظائ  الهتعمقة باإلشراؼ والرقابة والتىظيـ ي و،تحهل القطاع الخاص هسئوليات وهخاطر 
 التى ٓذ والتشلٓل وتحر،ؾ الهوارد .

ٌدؼ  أف الشراكة تتضهف تحال  بٓف القطا ٓف ٓتعاوز العالقة التعاقدية التقمٓدية ي و مها  اف (ٕ)
 .تبطة بالهشروع أكبر وأك ر حساسيةالتحال  أطوؿ أعالن  مها  اىت الهخاطر و دـ التسكد الهر 

داؼ هحددة ي ه ل تحسٓف الوموؿ إلِ الخدهة أو   (ٖ) تتعمق همال   ل شر،ؾ هف خالؿ وضع ٌأ
طة تقمٓل تكالٓ  الىقل أو تحسٓف إيماؿ الهىامع ال عمية هف خالؿ التعر،  الدقٓق لمهخاطر الهرتب

 سبق لتى ٓذ بىود التعاقد .هبالهشروع ي وذلؾ هطمب 
 س بػ يمتـز الهتعاهل هف القطاع الخاصومِ أ ىام ٌذي العالقة      
 . ىعاز أو تحسٓف ٌي ل بىية تحتية  اـ  تمهيـ وا 
 . تحهل هخاطر  بٓرة  مِ الهستويات الهالية والتقىية والعهمية 
 معات خالؿ هدة العقد أو هف الهستعهمٓف )أهواؿ ِ هقابل هالِ هف الهتعاهل العاـ  مِ دتمق

 الدمع( أو اة ىٓف هعان .
  تسميـ الٍي ل التحتِ لمقطاع العاـ  ىد ىٍاية العقد )يه ف أف يحت ع بهمكية اتموؿ مِ بعض

 الحاةت( .
كهف هىظكر الهٍاـ الهختمفة التى يغطيٍا ٌذا الىكع هف العقكد الهتعمقة بتقاسـ هٍاـ الخدهة بيف 

ِ س لقطاع العاـ كالخاصا  ي ٌو
 قراري )الدراسات التقىية والهالية واة  قتمادية واةعتها ية والبٓئية( تحدٓد الهشروع وتمهيهً وا 
 . )تهو،ل الهشروع )هختم  همادر التهو،ل 
 . )ِإىعازي )هف بداية التشلٓل حتِ التسميـ الىٍائ 
 ستلاللً )تقديـ الخدهة لمهستعهمٓف( .إ 
 . ًمياىت 

                                                 
ي مىدوؽ ي غٓرد شوارتر س "اةست هار العاـ والشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص برىاردٓف اكٓتوتِ ي ر،تشارد ٌهٓىغ  (ٔ)

ي "تهٍٓد إدارة الدراسات اةقتمادية والهالية ي دائرة ـ ٕٚٓٓ( ي ٓٗي العدد ) سمسمة قضايا اقتصاديةالىقد الدولِ " ي 
 . ٗـ ي ص ٕٓٔٓاص" ي الهالية بح وهة دبِ س الشراكة بٓف القطاع العاـ )الح وهة (ي والقطاع الخ

( ي ٌٖٔشاـ همط ِ سالـ العهل س "الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  سداة لتحقٓق التىهية الهستداهة" ي العدد ) (ٕ)
 . ٙٓٙٔ-٘ٓٚٔالعزم الرابع ي ص 
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 ررات المجكء إلى عقد شراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاصهبب. 
ومقان لمعدٓد هف الدراسات ضهف اإلطار العاـ إلمالح الدولة  الشراكةمِ ٌذا المدد أدرعت  

هعاؿ وهؤسساتٍا التِ توم  بالبٓروقراطية و دـ ال ا مية ميها ٓتعمق باإلدارة اةقتمادية العاهة ي ومِ 
 س والتِ تظٍر بعض السمبيات هىٍا بش ل خاص الم قات العاهة

 . غياب الرقابة الخارعية لألدام 
 . غياب خطر اإلمالس لدػ هؤسسات القطاع العاـ 
 . غياب الهىامسة والتح ٓزات 
 . معوبة تحدٓد اتٌداؼ بش ل واض  ىظران لتداخل المالحيات 
 . حساسية خضوع السمطة العاهة لعها ات الضلط 

 ترتكز  مِ س اإلدارة العاهة العدٓدةدراسات مإف وبالتالِ مإف ومقان لذات ال
  بٓف القطا ٓف العاـ والخاص الشراكة تقميص هعاةت تدخل الدولة  ف طر،ق الخمخمة و

 وت ويض السمطات .
  تعهيـ آليات حو هة الهؤسسات  مِ القطاع العاـ )الهسئولية ي التقٓيـ حسب الىتائ  وليس

 تهاد أدوات وآليات قوا د الهحاسبة الخامة ..(  أػ إ  اد تهاةت اؽ ي الهحاسبة والهساملة ي إ 
 إدارة الهؤسسة الخامة داخل اإلدارة العاهة ميها ٓتعمق بالتح ٓزات والرقابة.

 مِ الىقاط التالية س الشراكةإبراز هبررات ٌذي ىطالقان هف ذلؾ ي مإف هف اتٌهية به اف وا  
 لهوازىة العاهة ي وهف  ـ تومٓر التهو،ل الالـز ٌو وسٓمة تخ ٓ  الدٓف العاـ وتعىب المعوم إلِ ا

ىسحاب هىٍا أو تر ٍا لمقطاع الخاص )الدماع ي اتهف القطا ات التِ ة يه ف لمدولة اإللبعض 
 ي القضام( .

  يه ف تحقٓق ىتائ  إٓعابية هف ىاحية ال عالية واإلىتاعية ي وتقديـ خدهة  اهة بتكم ة أقل إذ أف
 ت )الهخاطر(  مٍا هبررات لٍذا الىوع هف الشراكة .تقاسـ الهٍاـ والهسئوليا

 , امة القطاع الخاص واقتمادات قورات الحعـ بها ٓخ ض التكالٓ  الكمية لمهشروع   
  إذ أف حعـ اترباح التِ يه ف أف الشراكة تح ٓزات و قوبات السوؽ ٌِ حامز قوػ لىعاح ٌذي

ىعاز قمٓرة ومترة اةستلالؿ أطوؿ ي ٓتحْمل  مٍٓا القطاع الخاص تزداد  مها  اىت مترة اإل
وتحقٓق السمطات العاهة موائد هف تقديـ الخدهة مِ أسرع وقت وبتو ية عٓدة ي أها العقوبات التِ 

 تترتب  مِ تسخر آعاؿ اإلىعاز أو اإلخالؿ بسحد بىود العقد ٌِ أك ر مراهة مِ السداد .
  ذا ىظران تف العقود وتمىٓ  هٍاـ المياىة والتعدٓد والتر هيـ مإىٍا تدرج مِ حساب التكالٓ  ي ٌو

 هف شسف الح اظ  مِ ىو ية الهشروع وبالتالِ إطالة مترة حياتً وتبعان الخدهة العاهة .
  ِوبالىظر إلِ الطبيعة الهعقدة والدقيقة مِ ت امٓمٍا لٍذي العقود مإف تحث القطاع العاـ  م

 والعاىب الهالِ بتعقٓداتً(. شر،ة والتقىية )خامة دراسات العدوػ بتطو،ر   اماتً ال
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 . تعز،ز هبادػم اإلمماح والهساملة مِ  ي ية إدارة الهوارد 
  خمق بٓئة دٓىاهي ية لمتلٓر داخل البٓروقراطيات الح وهية الهحمىة ي وتسه  الشراكة لمح وهات

دا رة تقٓيـ بتى ٓذ التلٓر دوف التس ٓر مِ أ هالٍا الحقيقية الهتعمقة بتطو،ر السياسة اةعتها ية وا 
 الخدهات .

 بل أيضا الملٓرة والهتوسطة  أف الشراكة قد ت ت  الهعاؿ لدخوؿ ليس مقط الهشرو ات الكبٓرة
 سواؽ  اىت هستبعدة هىٍا أو غٓر هستقرة .إلِ أ

   (ٔ) أٌداؼ الشراكة -ج
ة بحٓث إلِ تلٓٓر ىشاط الح وهة هف التشلٓل لمبىية اتساسية والخدهات العاه  همية الشراكة( تٍدؼ ٔ

تقـو بالتر ٓز  مِ وضع السياسات لقطاع البىية اتساسية ووضع اتولويات تٌداؼ وهشرو اتٍا مضالن 
  ف هراقبة ٌذي الهشرو ات .

مِ الوقت الهحدد وبالهٓزاىية الهحددة هع إدخاؿ اإلدارة والك امات التِ  الهشرو ات اةست هار،ة( تى ٓذ ٕ
شراكً مِ تحهل الهخاطر .لدػ القطاع الخاص إلِ هعاؿ الخدها  ت العاهة وا 

ميها ٓتعمق باإلى اؽ العاـ بهعىِ أف يحمل العهٓل  مِ السعر اته ل  تحقٓق قيهة أمضل هقابل الىقود( ٖ
 مِ أساس التكم ة مضالن  ف عودة الخدهة الهقدهة والهخاطر التِ ٓتحهمٍا الشر،ؾ ي مٓعب أف ي وف 

لقطاع الخاص أقل هف التكم ة التِ هف الهه ف أف تتحهمٍا ا –السعر اإلعهالِ الهقدـ هف الشر،ؾ 
 الح وهة لو قاهت بتومٓر ى س الخدهة .

التِ يه ف إدارتٍا أمضل بواسطة القطاع الخاص )التعهيـ واإلىشام والتهو،ل والمياىة(  ىقل الهخاطر( ٗ
 بعٓدان  ف هوارد الهوازىة العاهة .

 هتطمبات الشراكة الىاجحةد. 
  هبىِ  مِ ىقاط القوة والضع  لمهعتهع ومٍـ  إله اىيات الهىطقة  راكةجتهعى لمشقصكر هكجكد

 الهراد تىهٓتٍا .
  مِ الهستوػ القوهِ . كجكد دعـ سياسى قكى  
  ل عٓد  وف ذلؾ مِ إطار  هس أف يتحميل صاـر لجدكى الهشركع قبل التعاقدأف ي وف ٌىاؾ

 ام القطاع العاـ بالقطاع الخاص.لمهشروع )هبىِ  مِ هخرعات هحددة( يقـو بهقارىة أد
  س قاىوىِ ومىِ وهالِ هف خبرام هتخممٓف . كجكد دعـ استشارى هىاسبةبد هف 
  ي ي الهست هر،في الهقترضٓف مِ ت عٓل الشراكة بٓف  امة اتطراؼ )الح وهة إصرارأف ي وف ٌىاؾ

 الهستخدهٓف  والعهالم( .
 

                                                 
(ٔ)

 . ٓٔٚٔي ص  ذكريالهرجع السابق ٌشاـ العهلي  
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 ع العاـ كالقطاع الخاصبيف القطاالشراكة الخصائص التى تهيز عقد ٌػ. 
ي حٓث تتك ل هؤسسة واحدة أو تحال  Bundlingٓعهع  ل هراحل الهشروع أو عزم  عقد شاهل (ٔ

ب ل )أو بعض( هٍاـ التمهيـ والتهو،ل واإلىعاز واةستلالؿ والمياىةي وتمب  ٌِ الهسئولة 
  ف  ل عواىب الخدهة ي ويه ف تمىٓ  أىواع العقود حسب هٍاـ الهؤسسة الخامةس

 DBFO  و،ىطوػ  مِ   اية التمهيـDesign  والبىامBuild  والتهو،لFinance   واإلدارة
Operate . 

 BOT   ويشتهل  مِ هٍاـ البىام واإلدارةOperate  والىقل(ٔ) 
Transfer . 

 BOOT   ويشهل البىام والتهمؾ والتشلٓل وىقل الهمكية(ٕ) . 
 BOO   ويشهل البىام والتهمؾOwn  واإلدارةOperate . 

 

سىة ي وبالتالِ مإف طوؿ هدة العقد  ٖ٘-ٕٓإذ يهتد ٌذا العقد هف  الفترة الطكيمة ىسبيًا لمعقد  (ٕ
ستقرار ؿ الهستعهمٓف( ي وهف ىاحية إٓىطوػ  مِ  ىمر  دـ اليقٓف هف هىظور الطمب )إقبا

 الهتلٓرات اةقتمادية والسياسية والهؤسساتية ي ولٍذا مهراععة ٌذا الىوع هف العقود )وحتِ
ا تىٍا تحدث التعديالت ب عل الهستعدات وتقمبات السوؽ  مسخٍا( ٌِ خامية أمبحت تهٌٓز

 واتوضاع السياسية .
س إذ يه ف أف ٓتحهل القطاع الخاص عزمان هف  بم التهو،ل أو  مً حسب  تقاسـ الهخاطر (ٖ

أو  ىو ية العقد إذ تحدد آلية لتلطية التكالٓ  سوام حسب هدمو ات دور،ة هىتظهة هف ماحب
هدمو ات الهستعهمٓف أو ات ىٓف هعان ي ويه ف التهٓٓز بٓف الهخاطر الهرتبطة بالطمب )يقع  بئٍا 

  مِ السمطة العاهة( واتخرػ بالعرض والبىام متقع هسئولٓتٍا مِ اللالب  مِ القطاع الخاص.
                                                 

(ٔ)
  ،

(ٕ) 
BOT  والتشلٓل واإلدارة إلِ القطاع الخاص إضامة إلِ است ادة السمطات ي ٓد الح وهات تىً يحوؿ هخاطر البىام

الهتقدهة ي  ها أىً يعد  اهالن هف  العاهة هف خبرة القطاع الخاص مِ إدارة ومياىة الهشرو ات ومِ ىقل التكىولوعيا
ي إة أىً ٓؤخذ  ميً   واهل عذب اةست هارات الوطىية واتعىبية وذلؾ لضخاهة ات هاؿ التِ يستخدـ هىٍا ٌذا اتسموب

أىً ٓتطمب  ىاية خامة بتمهيـ هستىدات العطام ي  ها أف  هميات الطرح واإلرسام هعقدة ىسبيان هقارىة بالعقود اتخرػ 
ذا اتسموب  ٓتطمب وعود استقرار سياسِ  BOTهها ٓؤ ر سمبان  مِ الخطط التىهوية الهتعمقة بتى ٓذ تمؾ الشراكة ي ٌو

ا هف العواهل العاذبة والهالئهة لالست هار اتعىبِ و مٍا واقتمادػ هالئـ وأف ت تواعد بٓئة قاىوىية وتىظيهية هحددة وغٌٓر
 هتطمبات غٓر  ابتة وهتلٓرة طبقان لمهستعدات الدولية واةقميهية والهحمية .

إلِ أف هخاطر  يهتاز ٌذا اتسموب بتحو،ل هخاطر البىام والتشلٓل واإلدارة إلِ القطاع الخاص باإلضامة BOOTأها 
اةست هار والتهو،ل تقع  مِ  اتق القطاع الخاص ب اهمٍا مِ حٓف أىً يعٓبً أف الهشروع ة ٓخضع خالؿ هدة التشلٓل 

ف خضع لرقابتٍا ي أها  مإىً يعاب  ميً أىً ة ٓخضع   BOOوالمياىة لٍيهىة السمطة العاهة أو اإلدارة الح وهية وا 
ىاؾ هخاطر هف الهشروع خالؿ هدة التشلٓل والميا ف خضع لرقابتٍا ٌو ىة لٍيهىة السمطة العاهة أو اإلدارة الح وهية ي وا 

 . ٕٓٚٔ- ٜٔٚٔي ص  هرجع سبق ذكرةٓرعِ الرعوع إلِ ٌشاـ العهل ي  مقداف ٌيهىة الدولة  مِ طبيعة الهشرع .
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 س حٓث أف هشرو ات الشراكة تقمص هف التدخل السياسِ غٓر أكلكية األٌداؼ االقتصادية (ٗ
الهبرر ) ها ٌو العقود التقمٓدية( ي وت رض هعٍود الش امية وتحدٓدان واضحان ودقيقان لألٌداؼ ي 
ذا ٓتطمب مِ الواقع تسطٓران تشر،عيان وهؤسساتيان هواتِ وآليات لمتقٓيـ والتقدٓر والتخطيط لكل  ٌو

 هراحل الهشروع .
 س عقد بإجراءات دفع هعيىة (٘
  ِدمعات دور،ة هىتظهة . دمع يهتد إلِ طوؿ مترة العقد  م 
 . هرتبط بتحقٓق الىتائ  واتٌداؼ 

ـ  بٓف الهىاولة وت ويض اإلدارة والتسخٓر والشر ة الهختمطة حتِ الخمخمة الشراكة أىكاع وتتراوح ٌأ
ـ العقود س  قود اإلدارة والتسخٓر ي  قد اةهتياز ي الهشار،ع العدٓدة ي  قود  ذي ٌأ العزئية أو الكمية ي ٌو

 .(ٕ)ي ويشٓر همدران آخر إلِ أىواع أخرػ هف العقود ي  قود الخدهة (ٔ)ست هاراتتم ية اة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(ٔ)

قطا ٓف العاـ ي "تكاهل دور العاشرهىظهة العهل العربيةي هؤتهر العهل العربِي الدورة التاسعة وال ال وفي البىد ال 
( ي ال مل اتوؿ ي ٓٔ/ٜٖعهٍور،ة همر العربية ي )د ي و ٕٕٔٓأبر،ل/ىيساف ي  ٛ-ٔرة ي ي القاٌوالخاص مِ التىهية"

  . ٖٕ-ٙص 

(ٕ)
 . ٕٔٚٔ - ٘ٔٚٔي ص  هرجع سبق ذكريٌشاـ العهل ي ... 
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 :الدراسات السابقة
بيف القطاعيف العاـ كالخاص، الشراكة فيها يمي أٌـ الدراسات التي تىاكلت تقييهًا لهشركعات         

 ستحكـ عهل ٌذي الهشركعات كآليات تىفيذٌاتحمياًل لمهبادئ كالعالقات بيف أطراؼ الهشركع، كالتي  أك
  دراسة(Fayez &  Marzouk, 2018) (ٔ)، ستٍدمت البحث مْ هؤشرات اتدام الرئيسية إKPIs 

مْ همر.  وقاهت الدراسة  بٓف القطا ٓف العاـ والخاصالشراكة التْ تقيس وتعزز أدام هشرو ات 
لهشرو ات الهشار ةي و رض هقترحات ته ف ستبياف حوؿ أولويات هؤشرات اتدام الوظي ية بإعرام إ

الح وهة هف تبىْ ىظاـ تقٓيـ هىاسب ةختيار ماحب اةهتياز  مِ أساس اتدامي وقاهت الدراسة 
 هع القطاع الخاص.الشراكة بتقٓيـ  دد هف الهشرو ات التْ تهت بىظاـ 

  دراسة(M. Kamal, A. Montaser and I. Abd El-Rashid, 2017) (0)ربة  رضت التع
بٓف القطا ٓف العاـ والخاصي وقاـ الباح ٓف بإعرام هقابالت هع الهسؤولٓف الشراكة الهمر،ة مْ 

الح وهٓٓف والهست هر،ف هف القطاع الخاص.  وتوممت الدراسة إلِ ىتٓعة ه ادٌا ا تهاد الح وهة 
ٓف القطا ٓف العاـ بالشراكة الهمر،ة حموةن خارج المىدوؽ باتباع تدابٓر عادة لتسٍٓل تى ٓذ هشرو ات 

والخاص  وسٓمة لمتلمب  مِ الععز الهزهف مْ الهوازىة العاهة لمدولة.  لكف استىتعت الدراسة أىً لـ 
الهساٌهة الهتوقعة مْ اةقتماد الهمرؼ بسبب العهل خارج إطار قاىوىْ الشراكة تحقق ههارسات 

 ومشل  دد هف الهشرو ات. هىاسب ودوف تخطيط عٓد هسبقاني هها تسبب مْ تحقٓق خسائر همهوسة
 سحهذفث دراسةإ  Jomo KS, Anis Chowdhury, Krishnan Sharma, Daniel Platz 

هىاقشة وعود إه اىات هستقبمية لمهشار ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ تحقٓق خطة ، ( ٖ)  (2016)
ْ البىية التحتية.  وتى ٓذ خطة أديس أباباي وخامة مْ هعاؿ اةست هار م ٖٕٓٓالتىهية الهستداهة 

أك ر تكم ة هف الهشرو ات الشراكة وأشارت الدراسة إلِ أىً مْ بعض اتحياف تكوف تكم ة هشرو ات 
التْ يقـو بٍا القطاع العاـي ولـ تستطع الدراسة التومل إلِ هدػ العودة مْ الىات  الذؼ تقدهً 

الهقاهة مْ الشراكة ٓتعمق بهشرو ات هشرو ات القطاع العاـ هقارىة بىات  هشرو ات الهشار ة.  وميها 
الدوؿ الىاهيةي توممت الورقة إلِ ىتٓعة ه ادٌا أف د ـ العٍات الهاىحة لبىام قدرات القطاع العاـ مْ 
تمؾ الدوؿ قد ي وف أمضل هف اةتعاي الحالْ لمتهو،ل الهختمط الذؼ   ٓران ها ٓوعً الهسا دات هباشرة 

هع القطاع العاـ.  ولذا أومت الدراسة بضرورة الشراكة  ات إلِ القطاع الخاصي بها مْ ذلؾ هشرو 
بٓف القطا ٓف العاـ والخاصي وذلؾ ها الشراكة العهل  مِ إللام الهبادغ التوعٍٓية الدولية لهشرو ات 

                                                 
(1)

 Fayez &  Marzouk, "Public Private Partnership Projects Concessionaire Performance 

Measurement", Journal of Al Azhar University-Engineering Sector, DOI: 

10.21608/auej.2018.19053, Dec., 2018. 
(2)

 M. Kamal, A. Montaser and I. Abd El-Rashid "Public Private Partnership in Egypt, CSCE 

Annual Conference", Leadership in Sustainable Infrastructure, May 31- June 3, 2017. 
(3)

 Jomo KS, Anis Chowdhury, Krishnan Sharma, Daniel Platz "Public Private Partnerships and the 

2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose?", DESA Working Paper No. 1, 2016. 
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ورد مْ خط  هل أديس أباباي  ها د ت الدراسة إلِ ضرورة تى ٓذ العدٓد هف الهبادرات الٍاهة التْ 
 .ٖٕٓٓتىهية الهستداهة تد ـ تى ٓذ خطة ال

 بٓف القطا ٓف العاـ الشراكة مقد ر زت  مِ بياف العالقة بٓف  (0)(0206)الجهل، ٌشاـ،  أها دراسة
 ىهوذج تحاوؿ الدوؿ الشراكة والخاص والتىهية الهستداهةي حٓث  رضت وعٍات الىظر الهختم ة مْ 

التىهية بٍاي وهىٍا  مِ سبٓل اله اؿ  هف خاللً تى ٓذ الهشرو ات الهختم ة التْ تحتاعٍا لتحقٓق خطط
ا هف الهشار،ع التْ تستطيع  الهساٌهة مْ إىشائٍا.   ها بٓىت الشراكة هشار،ع البىية التحتية وغٌٓر

والخمخمة هف وعٍة ىظر الهؤ،دٓف لمهشار ةي واىتٍت إلِ بياف الدور الذؼ الشراكة الدراسة ال رؽ بٓف 
 ق التىهية الهستداهة. سداة لتحقٓالشراكة يه ف أف تقـو بً 

   ومْ دراسة ٌاهة لػ(ٕ)Urban Land Institute (2005) ي تـ وضع  شر هبادغ أساسية لهشار ة
هف قبل الشراكة ىاعحة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص ته مت مْس اةستعداد العٓد والهسبق لهشروع 

لرئيسٓٓف مْ الهشروعي الوضوح القطا ٓف العاـ والخاصي إىشام رؤية هشتر ةي مٍـ الشر،ؾ والال بٓف ا
التاـ والتقاسـ العادؿ بشسف الهخاطر واله اسب الهتوقعة لكال الطرمٓفي إتهاـ  همية مىع القرار بوضوح 
و قالىيةي التسكد هف قياـ عهيع اتطراؼ بواعبٍاي تسهٓف قيادة قوية وهىسقة لمعهلي التوامل الهب ر قبل 

 ش ل  ادؿ بٓف الطرمٓفي و ذلؾ بىام ال قة  قيهة أساسية. ل  هميةي الت اوض  مِ ٌي ل الم قة ب
ٌتهاـ العديد هف إلشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص هشركعات افى حككهة الجذب هكضكع كها      

عمى أٌهية تطبيق الحككهة  فى تمؾ  الباحثكف  كأجهع .الباحثيف، الذيف تىاكلكا دراستً هف عدة جكاىب
هٍهًا فى ىجاح تمؾ الهشركعات كتحقيق الٍدؼ الهرجك هىٍا ،  كفيها يمى  الهشركعات كككىٍا عاهالً 

 سعرض هكجز لبعض الدراسات الٍاهة
  قدهت دراسة (Xiong et al. 2019)   هراععة هىٍعية لألدبيات التِ تىاولت دراسات حالة  ف

إحدػ  بٓف القطاع العاـ والخاصي ووضعت إطاران لمحو هة ٓتكوف هفالشراكة حو هة هشرو ات 
ِس عواىب هؤسسيةي عواىب تىظيهيةي عواىب  و شروف قضية ي تـ تقسيهٍا إلِ أربعة هعهو ات ٌو

هع اتخذ مِ  تباران لدٓىاهي ية قضايا الحو هةتشر،عية و عواىب إدار،ة.  ها قدهت الدراسة أيضان اخ
 ات. أوضحت هع ىعاح أو مشل تمؾ الهشرو  -اة تبار اتٌهية الىسبية والتداخالت والترابطات 

و التعاوفي ال قةي الشراكة بٓف القطاع العاـ والخاص تؤ د  مِ الشراكة الىتائ  أف حو هة هشرو ات 
اةتماؿ العٓدي توز،ع وهشار ة الهخاطري الهىامسة والش امية.  ها أوضحت الىتائ  أف التسكٓد  مِ 

                                                 
(ٔ)

ري العدد العهلي ٌشاـ  ي ٖٔس "الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  سداة لتحقٓق التىهية الهستداهة"ي هعمة عاهعة اتٌز
 .ٕٙٔٓالعزم الرابعي 

)2)
 Urban Land Institute (2005) Ten Principles for Successful Public/Private Partnerships,    

www.ncppp.org. 
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رة يه ل  ائقا أهاـ ىعاح تمؾ العواهل السائدة والهباشرة مِ الحو هة وا غ اؿ العواهل اللٓر هباش
 .(ٔ)الهشرو ات

  أشارت دراسة (Mavridou 2017)   ِبٓف القطاع العاـ والخاص الشراكة إلِ أف ىهاذج الحو هة م
تته ل مِ أربعة أش اؿس حو هة قاىوىيةي حو هة رقابيةي حو هة ديهقراطيةي وحو هة الشر ات.  ها 

شار،ع تؤدػ إلِ بعض الهىامع لمدولة ه ل ز،ادة احتهالية أوضحت الدراسة أف الحو هة العٓدة لٍذي اله
ىعاح الهشروعي بىام ال قةي تخ يض التكم ةي ز،ادة اةست هار اتعىبِ الهباشري ز،ادة الهعوىات اتعىبية 
ـ السهات اتساسية لمحو هة  وز،ادة القبوؿ اةعتها ِ لمهشروع. وأشارت الدراسة أيضان إلِ أف ٌأ

بٓف القطاع العاـ والخاص تته ل مِ الش اميةي الهساملة العاهةي اإلدارة لشراكة االعٓدة مِ  قود 
 .(ٕ)العاهةي التىهية الهستداهةي مض الىزا ات و اتهاف والحهاية

   قاهت دراسة (Ks et al. 2016) تهاـ و الهعاةت التِ تتطمب  بتحدٓد ابتكار هؤسسِ لضهاف ٌا
هخاطر الهالية الهحتهمة وتحسٓف الهساملة. أشارت الدراسة إلِ تحقٓق القيهة هقابل الىقود وتقمٓل ال

هية وعود القدرة الهؤسسية  مِ خمقي إدارةي وتقٓيـ هشار،ع  لمتسكد هف ما مٓتٍا  سداة لتقديـ الشراكة ٌأ
هية وعود تعر،   اـ هشترؾ  الخدهات الٍاهة ه ل البىية التحتية.  ها أشارت الدراسة أيضان إلِ ٌأ

لمهحاسبة وا  داد التقار،ر ٍٓا وخامة هعآٓر هوحدة م ذلؾ لهعآٓر دولية هتعارؼ  ي و لمهشار ة
 .(ٖ)ةالهالي

  تىاولت دراسة (Stafford and Stapleton 2016)  اختبار آليات حو هة الشر ات التِ تٍدؼ
 إلِ تسكٓد الهساملة الهالية مِ إطار  قود الشراكات طو،مة اتعل بٓف القطاع العاـ والخاص مِ
بر،طاىياي وتقٓيـ هدػ قدرتٍا  مِ ته ٓف دامعِ الضرائب هف التح ـ والهساملة. تىاولت الدراسة أيضان 

لخاص بإطار التقر،ر )اةبالغ( الهبىِ  مِ الحو هة. ا  (Shaoul et al. 2012)  بالىقد ىهوذج
ب تح ـ القطاع العاـ وقد أظٍرت الىتائ  أف تطبٓق آليات الحو هة ومقان لٍذا الىهوذج قد تؤدػ إلِ غيا

 .(ٗ)والذػ ٓؤدػ إلِ  دـ ما مية الهساملة العاهة
  تىاولت دراسة (Fourie 2015)   الهداخل والتطبيقات الهختم ة لمحو هة العٓدة مِ شراكات القطاع

العاـ هع الخاص بالتطبٓق  مِ دولة عىوب امر،قياي حٓث أشارت ٌذي الدراسة إلِ أف تطبٓق الحو هة 
                                                 

(1)
 Xiong, W.; B. Chen; H. Wang and D. Zhu. (2019). Governing PPP: A systematic review of 

case study literature. Australian Journal of Public Administration. Vol. 78: 95-112. 

(2)
 Mavridou, K. (2017). Corporate governance in public- private partnerships. Master Thesis. 

University of Piraeus. Department of Industrial Management and Technology, Piraeus. 
(3)

  Ks, J, A. Chowdhury, K. Sharma and D. Platz. (2016). Public- private partnerships and the 

2030 Agenda for sustainable development: Fit for purpose? United Nations Department of 

Economic and Social Affairs DESA. Working paper No. 148. UN. 
(4)

 Stafford, A and A. Stapleton. (2016). Examining the use of corporate governance 

mechanisms in public- private partnerships: Why do they not deliver public accountability? 

Australian Journal of Public Administration Vol. 76 (3):378-391. 
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بٓف القطاع العاـ والخاص ته ل  ىمران أساسيان مِ إه اىية تقديـ خدهة الشراكة شرو ات العٓدة مِ ه
 . (ٔ)ٓف عودة الحياة لعهيع الهواطىٓفأمضل وبالتالِ تحس

  ىاقش (Younes 2013)   ـ أسباب ىعاح هشار،ع بٓف القطاع العاـ والخاص و قاـ الشراكة ٌأ
بىاٌا ٌٓئة الطرؽ والهوامالت مِ دبِ والذػ يشهل بعرض اطاران لحو هة تمؾ الهشرو ات والتِ تت

اإلطار الهؤسسِي اإلطار القاىوىِ والتىظيهِي وأخٓراني إطار إدارة الهخاطر.  :ف اتطره الث أىواع 
بٓف القطاع العاـ الشراكة وأوضحت الدراسة أيضا بعض اته مة لمهشار،ع الهحتهمة لمتى ٓذ هف خالؿ 

 .(ٕ)والخاص
  ر زت دراسة (Shaoul et al. 2012)  مِ الش امية واةمماح  ف الهعموهات هف أعل إه اىية 

هة .وقد ئلهالية مِ تومٓر الهعموهات الهالتحقٓق الهساملة هف الهواطىٓف وباتخص دور التقار،ر ا
بٓف القطاع العاـ الشراكة وضعت الدراسة إطاران لعهمية اإلمماح وا  داد التقار،ر حوؿ هشرو ات 

حٓث أف ٌذي الهشرو ات تتطمب توامر هعموهات هختم ة  Reporting Framework والخاص
توممت تمؾ الدراسة إلِ أف التقار،ر الهالية  .وبمورة أكبر  ف ها ٌو هتبع مِ إطار القطاع الخاص

لٍذي الشراكات ٓعب أف تومر هعموهات هتىو ة لتقابل احتياعات عهيع أمحاب الهمال  وأكدت  مِ 
وعود تدمق لمهعموهات بٓف القطاع العاـ والخاص حتِ يه ف عموهات لمعاهة وضرورة إتاحة اله ضرورة

 .(ٖ)صالذػ ٓتـ إى اقً مِ القطاع الخا الهساملة  ف الهاؿ العاـ
  دور الحو هة  هدخل هعامر لمهشار ة بٓف القطاع العاـ والخاص  (0228الطعاهىة ) تىاوؿ

الح وهية اتخاذٌا بها ٓىسعـ هع هىٍ  الحو هة العٓدة  واستعرض أليات والىهاذج التِ يه ف لالدارة
لت عٓل الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص وهىٍا ىهوذج الحو هة وبراه  ادارة القطاع العاـي ىهوذج 

 .(ٗ)هع القطاع الخاصالشراكة اإلدارة العاهة العدٓد و إ ادة اختراع الح وهة لت عٓل 
   ِلهحاسبة لكمية التعارةي عاهعة  ٓف شػهس هػؤتهران  مهيػان مػْ إبر،ػل ي  قد قسـ االهستكى الهحمىو م

كة بػٓف القطػاع الخػاص والعٍػات اإلدار،ػة ابعىواف " اتبعػاد الهحاسػبية والهاليػة لهشػرو ات الشػر  ٜٕٔٓ
مْ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية والهرامػق العاهػة". وتهحػورت هواضػيع اتوراؽ البح يػة الهقدهػة 

هشػػػػرو ات الشػػػػراكة بػػػػٓف بية مػػػػْ تقٓػػػػيـ عػػػػدوػ إىشػػػػام وهراععػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهعموهػػػػات الهحاسحػػػػوؿ دور ال
                                                 

(1) 
Fourie, D.)2015). Good governance in public- private partnerships approaches and 
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(. الح هاىية  هدخل هعامر لمشراكة بٓف القطاع العاـ والقطاع الخاص. هؤتهر الشراكة ٕٛٓٓالطعاهىةي دمحم هحهود. ) (ٗ)

 .ٚٗٔ -ٕٚٔبٓف القطا ٓف العاـ والخاص. الهىظهة العربية لمتىهية اإلدار،ة و عاهعة الٓرهوؾي إربدس 
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و  (ٖ)ٜٕٔٓ بػػػد العظػػػيـ ي (ٕ)ٜٕٔٓتهػػػاـ ي (ٔ)ٜٕٔٓحهػػػد أ)ه ػػػل  القطػػػاع الخػػػاصو اةدار،ػػػة العٍػػػات 
 .  (  (ٗ) ٜٕٔٓدمحم

  ت الهراععة  مِ د ـ اإلست ادة  مِ  دور ىظـ الهعموهات الهحاسبية وخدها (0209دمحم )أكد
القموػ هف الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص وضرورة أف يماحب ٌذي الهشار،ع تبىِ ىظـ 
هحاسبية  مِ درعة  الية هف العودة والتقىية تقـو بتومٓر هعموهات  ف هدػ   امة ومعالية وعدوػ 

 مِ اةستداهة الهالية وأف تى ٓذي  ف الهشروع الهقدـ هف الىاحية اةقتمادية واةعتها ية وقدرتة 
مدور  ػ.بٓف القطاع العاـ والخاص ٌو اتك ر   امة هقارىة بسش اؿ العقود اتخر الشراكة طر،ق  قد 

 هميات الهحاسبة والهراععة ٓتحقق هف خالؿ ها تومري هف هعموهات تد ـ أ هاؿ التخطيط والتى ٓذ 
وع الهشر ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص خالؿ الهراحل والتشلٓل والهتابعة والتحسٓف والتطو،ر لهشر 

 .(٘)الهختم ة لدورة حياتً
  ها تىاولت اتوراؽ البح ية أيضان الهشاكل الهحاسبية والضر،بية ودور أدوات إدارة التكم ة وتحمٓل 

 ه اؿس تكالٓ  دورة حياة الهشروع وارتباطٍا بالتهو،ل مْ تقٓيـ الهشرو ات الكبرػ ) هىٍا  مِ سبٓل ال
يـ (ٙ)ٜٕٔٓس ر   . ((ٚ) ٜٕٔٓ و إبرٌا

                                                 
( . لهش الت الهحاسبية لتطبٓق ات اقيات الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مِ دماتر الهشروع. ٜٕٔٓأحهدي  ماـ خم . ) (ٔ)

ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر" اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات الشراكة بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات 
 تساسية و الهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهس.الخدهات والبىية ا

( . دور الهعموهات الهحاسبية مِ تقٓيـ هشرو ات الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ و الخاص. ورقة بح ية ٜٕٔٓتهاـي اإلسرام خضر. ) (ٕ)
كة بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات الشرا

 اتساسية و الهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهس.
القطاع ( . دور الهعموهات الهحاسبية مِ دراسة عدوػ هشرو ات الشراكة بٓف العٍات اإلدار،ة و ٜٕٔٓ بد العظيـي ولٓد سهٓر. ) (ٖ)

هشرو ات البىية اتساسية ىهوذعان. ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات الشراكة بٓف القطاع  -الخاص
الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية و الهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة 

 س. ٓف شه
(.  هميات الهحاسبة والهراععة قيهة هضامة لهشرو ات الشراكة بٓف الوحدات اإلدار،ة والقطاع ٜٕٔٓدمحمي سحر همط ِ. ) (ٗ)

الخاص. ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات الشراكة بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ 
 ساسية و الهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهس.هشرو ات الخدهات والبىية ات

 .الهرجع السابق(. ٜٕٔٓدمحمي سحر همط ِ. ) (٘)
( . دراسة تحمٓمية لمهعاهمة الهحاسبية والضر،بية ةت اقيات الشراكة هع القطاع الخاص مِ الهشرو ات ٜٕٔٓس ري أبو ال ضل. ) (ٙ)

. ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات الشراكة بٓف القطاع الخاص والعٍات BOTالهقاهة بىظاـ 
 اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية و الهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهس.

(7)
يـي السٓد ز ر،ا.   رح لعالج الهش الت الهحاسبية والضر،بية ةت اقية الشراكة بٓف القطاع الخاص والعٍات . إطار هقتٜٕٔٓإبرٌا

دراسة هٓداىية. ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات الشراكة بٓف القطاع الخاص والعٍات  -اإلدار،ة
 لعاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهس.اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية و الهرامق ا
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  واعً هشرو ات الهشار ةي وهىٍا  دـ وعود تإلِ بعض الهشاكل التِ   (0209)سكر أشار
 ٕ٘ٓٓلسىة  ٜٔهعالعات خامة أو إشارة إلِ الهعاهمة الضر،بية لٍذي اإلت اقيات مِ القاىوف رقـ 

هع القطاع الخاصي هها الشراكة ىِ بتىظيـ الهع ٕٓٔٓلسىة  ٚٙالهعىِ بضرائب الدخل أو قاىوف رقـ 
ٓؤدػ إلِ  دـ وعود ش امية أو وضوح مِ الهعاهمة الضر،بية لٍذي اإلت اقيات وهف  ـ مهف الهتوقع أف 
تكوف الهعاهمة الضر،بية لٍذي اإلت اقيات خاضعة إلعتٍادات ة تخموا أحياىا هف التعس  وربها  اىت 

وعود دلٓل  لىوع هف اإلست هارات.  ها أشار أيضان إلِ ضرورةسببا مِ إحعاـ الهشت هر،ف  ف ٌذا ا
إرشادػ هف هممحة الضرائب لمهعاهمة الضر،بة لٍذي الهشرو ات مِ ضوم  يحقق الش امية بٓف شر ة 

 . (ٔ) الهشروع واإلدارة الضر،بية يضهف الحد اتدىِ هف التوازف مِ الهعاهمة بٓف طرمِ التعاقد
  هية الهحاسبية والهراععة مِ تومٓر هعموهات لتقٓيـ هشرو ات ح وف قد أعهع البابم ة  اهة مو  مِ ٌأ

الشراكة وعود هش الت هحاسبية وضر،بية تتعمق بهشرو ات مِ هراحمٍا الهختم ة و ذلؾ إلِ الشراكة 
والتِ تخص شر ة الهشروع. وترتكز ٌذي الهش الت حوؿ اإل تراؼ والقياس واةمماح  ف العقود 

 لتى ٓذ ات اقيات الشراكة ي و ذلؾ الهعاهمة الضر،بية لشر ة الهشروع. والىتائ  الهالية
ستعراض الخبرات الدولية و ذلؾ إ ,الشراكة طار القاىوىِ لعقود تٍتـ ال موؿ القادهة بإستعراض اإل

هعاؿ مِ ٌذا الهضهار ةستي ام الدروس الهست ادة , ـ تعرج الدراسة لتقيـ بعض الهشرو ات سوام مِ 
ةستعراض أش اؿ الحو هة مِ ٌذي  أحد الفصكؿالعاهة أو خدهات المحة والتعميـي  ـ ٓتمدػ الهرامق 

الهشرو ات وهدػ توامر قوا د الحو هة القاىوىية والتىظيهية والهؤسسية وحو هة الشر ات مِ إطار 
ـ التحديات والعقبات وآليات ت  الفصكؿ األخيرةالهمر،ةي وتظل هسئولية الشراكة  الشراكة عٓل مِ تحدٓد ٌأ

رؤية هستقبمية حوؿ آماؽ هشروع الهشار ةي ويقدـ هقترحات  الفصل األخيرمِ الواقع الهمرػي ويقدـ 
 بحموؿ وآليات إعرائية وغٓر إعرائية.

 

 

 

 

 
                                                 

(ٔ)
 .هرجع سبق ذكري .( ٜٕٔٓس ري أبو ال ضل. ) 
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 لفصل األكؿا
 العاـ كالخاص يفبيف القطاعالشراكة القاىكىي لعقكد  إلطارا

هف اتسالٓب الحدٓ ة التْ اتعٍت إلٍٓا الدوؿ  صبيف القطاعيف العاـ كالخاالشراكة عقد  أمب      
الهتقدهة ي وأمدرت أح اها حدٓ ة تىظهًي متمعس الدوؿ إلِ أسموب تعاقدؼ هع القطاع الخاص ٓوازف بٓف 

 واةعتها يةيهممحة القطاع الخاص مْ الرب  وهممحة القطاع العاـ مْ تحقٓق التىهية اةقتمادية 
ا الشراكة الطبيعة القاىوىية لعقود سوؼ يستٍدؼ ٌذا الهحور تحدٓد و  ا  ف غٌٓر بٓف القطا ٓف وها يهٌٓز

ـ أح اـ قاىوف تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مْ هشرو ات البىية  هف العقود الهشابًٍ ي هع بياف ٌأ
لِ أػ هدػ تضهىت الهقترحة ي و   تًتعديالو  ٕٓٔٓلسىً  ٚٙهرامق العاهة رقـ اتساسية والخدهات وال ا 

ت هراععة  لسياسات الحوامز الههىوحة لمقطاع الخاص لتكوف عاذبة لمهست هر،ف الهحمٓٓف ٌذي التعديال
والقاىوف الشراكة واتعاىب لمهشار ة مِ ٌذي الهشرو ات ي هع تحدٓد وسائل تسوية الهىاز ات لعقد 

 .الخاضع لً
 سعزئٓفل مل هف الدراسة إلِ سٓتـ تقسيـ ٌذا ا     

 الهشاركةاإلطار التشريعي لىظاـ  0-0

 هشار ةة لعقود الىيتحدٓد الطبيعة القاىو  ٔ-ٔ-ٔ

  قود الشراكة بٓف القطاع العاـ والخاص ىواعأ ٕ-ٔ-ٔ

 مْ تهو،ل الهشرو ات مْ القاىوف الهمرؼ والقاىوف الهقارف الشراكة ٌيً ىظاـ ها ٖ-ٔ-ٔ

د وها ٓعب أف ٓتضهىً  ق يٕٓٔٓلسىة  ٚٙرقـ الشراكة اتح اـ العاهة لقاىوف  ٗ-ٔ-ٔ
 الهشار ة

 ٕٓٔٓلسىة  ٚٙومق القاىوف رقـ الشراكة مور  قود  ٘-ٔ-ٔ

 خمائص  قد الهشار ة. ٙ-ٔ-ٔ

 الهخاطر مِ الهشار ات بٓف القطا ٓٓف العاـ والخاص.تقاسـ اإللتزاهات التعاقدية و  ٚ-ٔ-ٔ

 .ٕٓٔٓلسىة  ٚٙالتعديالت الهقترحة  مِ القاىوف رقـ  ٛ-ٔ-ٔ
 كالقاىكف الخاضع لًالشراكة د كسائل تسكية الهىازعات لعق 0-0

 ـتعر،  التح ي ٔ-ٕ-ٔ

 ـ مْ  قود الهشار ةيرات المعوم لمتح هبر  ٕ-ٕ-ٔ

 ضهاىة إعرائية لتشعيع الهست هر  التح يـ ٖ-ٕ-ٔ

 شار ةالك امة والخبرة مْ التح يـ مْ هشار،ع اله ٗ-ٕ-ٔ
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 ةكر اشهاإلطار التشريعي لىظاـ ال 0-0
   

ص العدٓد هف اإلٓعابيات التْ تشعع هعظـ الدوؿ  مِ سف تشر،عات لتىظيـ لمشراكة هع القطاع الخا   
هع القطاع الخاص تضهف لمعًٍ اإلدار،ة سر ة مْ تى ٓذ الهشار،ع الشراكة ي معقود الشراكة  همية 

الهتعاقد  مٍٓا و دـ اىتظار توامر التهو،لي و ذلؾ تضهف لمعٍة اإلدار،ة تحهل القطاع الخاص 
 ف التمهيـ والبىام والمياىً وتوز،ع الهخاطر بٓف القطا ٓف حتِ ة تتحهل العٍة  الهسئولية  اهمة

هية  بٓري أيضا هشار ولم اإلدار،ة  امة الهخاطر  ها ٌو الحاؿ مْ  قود الشرام والتعٍٓد التقمٓديةي  ة ٌأ
ف هعظـ التعارب الدولية أ بتت أف هستوػ الخدهة مْ هشار،ع إٓف ىو ية الخدهات حٓث مْ تحس
 أمضل هىٍا مْ التعٍٓد التقمٓدؼ ةىٍا تعهل دائها  مِ رمع   امة وما مية اتدام .الشراكة 

  لهشاركةة لعقكد اىيتحديد الطبيعة القاىك  0-0-0

 ةإلِ  ال الشراكة إىقسـ ال قً القاىوىْ بمدد تحدٓد اإلطار القاىوىْ الذؼ ٓخضع لً  قد      
 تعاٌاتسا

 تبار أف  قد الشراكة ٌو  قد هف  قود القاىوف العاـ ا إلِ ٓتعً أمحابً  تجاي األكؿ:اال  -
ها ٌو الشراكة  تبار أف  قد ا   تعاي إلِوتحدٓدان  قد إلتزاـ هرمق  اـ ويستىد أمحاب ٌذا اة

إة مورة هف مور  قد إلتزاـ الهرامق العاهة ي حٓث تعتهع ميً  ل شروط العقد اإلدارؼ مْ 
راهً شخص هف أشخاص القاىوف ف العقد يقـو بإبإٓث هع القطاع الخاصي حالشراكة  قود 
 و،تمل بىشاط خاص بالهرمق  اـ. يالعاـ

ي  1هف  قود القاىوف الخاصي ه ل  قود اةست هارالشراكة  تبر أف  قد ا  جاي الثاىي :تاال  -
بٓف العٍات الح وهية والقطاع الخاص ٌْ الشراكة تعاي إلِ أف  قود ىمار ٌذا اةأوذٌب 

لهدىية التْ تخضع لمقضام العادؼ وليس اإلدارؼي ويستىد أىمار ٌذا اةتعاي إلِ هف العقود ا
ة وأف رادتقـو  مِ هبادغ القاىوف الهدىْي وتخضع لهبدأ سمطاف اإلالشراكة أف هعظـ  قود 

ي وبالتالْ تطبق  مٍٓا أح اـ وقوا د القاىوف الخاصي و،ىعقد العقد شر،عة الهتعاقدٓف
 م العادؼ ة القضام اإلدارؼ.اإلختماص بشسىٍا لمقضا

ٌْ  قود ذو طبيعة خامةي مال الشراكة  تبار أف  قود ا اتعً أىماري إلِ  االتجاي الثالث: -
ا هف قبٓل العقود اإلدار،ة أو الهدىيةي حٓث ٓرػ أمحاب ٌذا اةتعاي أىً هف المعب  يعتبٌر

يبل ٓعب الىظر إلِ  ل  بٓف القطا ٓف العاـ والخاصالشراكة تحدٓد الطبيعة القاىوىية لعقود 
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص الشراكة  قد  مِ حدة لهعرمة طبيعتً ي وبىام  مِ ذلؾ مإف  قود 

قد تدخل مْ ه ٍـو العقود اإلدار،ة أو الهدىية حسب أح اـ وشروط  ل  قد ي واستىد أمحاب 

                                                 
ٓر دٓب (ٔ)  .ٗٙصي ٖٕٔٓولِياتس ىدر،ةي الطبعة إلي ه تبة الومام القاىوىيةي ا"هتيازالعقكد ا" يعٍاد ٌز
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ددان  بٓران هف العىامر هف العقود الحدٓ ة ىسبينا التْ تضـ  الشراكة ٌذا اةتعاي إلِ إف  قود 
التعاقدية الهختم ةس  همكية اترض التْ سيقاـ  مٍٓا الهشروعي و ي ية إ ادة الهشروع إلِ 
الدولةي والرسـو التْ يحق لكل هف أطراؼ العقد الحموؿ  مٍٓا هف اتمرادي وهدػ عواز 

ا هف العىامر التعاقدية التْ تختم  بإختال ؼ  ل هرحمة الحعز  مِ أهواؿ الهشروعي وغٌٓر
هف هراحل العقد ي وتختم  ٌذي الهراحل ومقا لمٍدؼ الذؼ تتعً إرادة اتطراؼ إلِ تحقيقًي مإىً 
ىها ةبد هف  هف غٓر الهه ف وضع تكٓٓ   اـ ٓىطبق  مِ عهيع مور وأش اؿ ٌذي العقودي وا 

 أف ي وف ٌىاؾ تكٓٓ  خاص ب ل  قد  مِ حدة ومقا لمظروؼ والهالبسات الهحيطة بً.
 ها يمي: عقكد الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص ىكاعأ أبرز 0-0-0
  :الخدهة عقكد -

دارة تشلٓل مْ الحق  اهل العاـ القطاع يهمؾ الشراكة هف الىوع ٌذا ومْ        مْ ات هاؿي هؤسسة وا 
 اإلٓراد هف ىسبة وأ هبمغ هقابل الهحددة الهٍاـ بعض بتى ٓذ ليقـو الخاص القطاع هع بالتعاقد يقـو حٓف
 وهف. سىوات و الث شٍور ستة بٓف ها الشراكات هف الىوع ٌذا ه ل هدي تتراوح وقد  مٍٓاي اةت اؽ ٓتـ

  .ال واتٓر تحمٓل أو المحْ المرؼ هحطات أو الهياي شب ات وتبدٓل ومياىة امالح ذلؾ  مِ اته مة
 :اإلدارة عقكد -

 ٌذي وتشلٓل إلدارة خامة شر ة أو هؤسسة هع اقدبالتع العاـ القطاع ٌٓئات أو هؤسسات احدػ تقـو     
 لقام  مٍٓا تحمل اترباح هف ىسبة أو رسـو هقابل همكيةي حقوؽ  أية دوف  مقط العاهة الٍٓئة أو الهؤسسة
 مترة بتحدٓد تقـو  ها والتشلٓلي اةست هار ى قات العاهة الهؤسسة وتتحهل ٌذا اإلدار،ةي خدهاتٍا

 .سىوات خهس إلِ  الث بٓف ها تتراوح مقد ٌذا الشراكة  قد ةبهد ٓتعمق وميها اةستردادي
 :التأجير عقكد -

 أو لهؤسسة العاـ القطاع ٌٓئات أو هؤسسات احدػ اموؿ تسعٓر خالؿ هف ٓتـ ٌذا الشراكة  قد     
ي وتحمٓل والمياىة والتشلٓل اإلدارة ى قات اتخٓرة تتحهل أف  مِ خامةي شر ة  واةحت اظ الرسـو
 تهتد قد أو سىواتي  شر إلِ ست بٓف ها بالعادة تكوف  والتْ  مٍٓا الهت ق ال ترة خالؿ الهتحققة حباتربا

 .اإلٓعار دمع هقابل أطوؿ اعل إلِ تهدٓدٌا ايضا ويه ف سىة  شرة خهس إلِ
 :االهتياز عقكد -

 واةست هار دارةاإل حق لً التابعة الهؤسسات احدػ أو العاـ القطاع بهقتضاٌا يهى  شراكة  قود ٌْ     
ا واةستكشاؼ والتطو،ر والتشلٓل  القطاع اهتالؾ هع خامةي شر ة إو هؤسسة إلِ الىشاطات هف وغٌٓر

 سىة  شرة خهس بٓف ها تتراوح التْ الشراكة  قد هدة اىتٍام  ىد الشر ة اموؿ  اهل استرعاع حق العاـ
 الى قات عهيع تلطية لٍا يحقق بش ل اةهتياز ماحبة الخامة الهؤسسة إٓرادات وتتحدد سىةي و ال ٓف

 .هعزغ  ي وف  ها  ادة رب  ٌاهش إلِ اضامة البدٓمة ال رمة تكم ة مٍٓا بها والتكالٓ 
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 احدػ بهى  العاـ القطاع يقـو ٌذا الشراكة  قد بهوعب  س"البىاء فالتشغيل فىقل الهمكية BOTصيغة  -
دا وتشلٓل بىام حق الخامة الشر ات أو ات هاؿ هؤسسات  بًي تقدـ قد العاـ القطاع ي وف  ها هشروع رةوا 

  مٍٓا اةت اؽ ٓتـ زهىية مترة خالؿ الخامة الشر ة أو لمهؤسسة الهشروع ٌذا استلالؿ  وائد تؤوؿ بحٓث
 وبىٍاية  الخامةي الهؤسسة بٍا تقبل ارباح تحقٓق إلِ اضامة الهشروعي تكالٓ  ةسترداد  امية تكوف 
 اةت اؽ تـ قد ي وف  بهقابل أو هقابل بدوف  العاـ لمقطاع العقد بىود حسب وعالهشر  اموؿ  امة تىتقل العقد
 .  العقد توقيع  ىد  مية
بسىً هف هشػػار،ع البىام مىقل الهمكية  BTOٓوم   :"البىاء فىقل الهمكية فالتشغيل BTOصيغة   -

ىية التحتية وتهو،مً مالتشلٓل ي  ىدها ٓختار القطاع العاـ شػر، ان خاما لتخطيط هرمق أو ىظاـ لمب
وتمهيهً وتشػٓٓدي بحٓث يمػب  همكان لمدولة الهتعاقدة هباشػرة حاؿ إكهالًي هع احت اظ الشر،ؾ الخاص 

 .1 بحق مياىة الهرمق وتشلٓمً ل ترة هعَّٓىة

حٓث يقـو الشػر،ؾ الخاصي إضػامةن إلِ  : "البىاء فاالستئجار فالتشغيل فىقل الهمكية BROTصيغة   -
ا هف الشروط الهعتادة مْ هشار،ع البىام مالتشلٓل مىقل الهمكيةاةلتزاه ي بتسعٓر  BOT) ات وغٌٓر

 الهوعودات الهادية التْ َيشلمٍا الهرمق إلِ القطاع العاـ لهدة اةت اؽ و،تعٍد بمياىة الهرمق وتشلٓمً.
  ف الشراكة  قود هف الىوع ٌذا ٓختم  :"البىاء فاالهتالؾ فالتشغيل فىقل الهمكية BOOTصيغة  -

 خدهة بتقديـ يقـو بحٓث العقدي هدة خالؿ الهشروع تموؿ هالكا ي وف  الخاص القطاع اف مْ سابقة
 .والعائد والتهو،ل اإلدارة حٓث هف الهمكية وىقل والتشلٓل البىام  قد تشبً مٍْ الت ميالت باقْ أها  اهة
 واةست هار اإلدارة حق لً التابعة هؤسساتال احدػ أو العاـ القطاع بهقتضاٌا يهى  شراكة  قود مٍْ     

ا واةستكشاؼ والتطو،ر والتشلٓل  القطاع اهتالؾ هع خامةي شر ة أو هؤسسة إلِ الىشاطات هف وغٌٓر
 سىة  شرة خهس بٓف ها تتراوح التْ الشراكة  قد هدة اىتٍام  ىد الشر ة اموؿ  اهل استرعاع حق العاـ

 الى قات عهيع تلطية لٍا يحقق بش ل اةهتياز ماحبة الخامة ةالهؤسس إٓرادات وتتحدد سىةي و ال ٓف
 .هعزغ  ي وف  ها  ادة رب  ٌاهش الِ اضامة البدٓمة ال رمة تكم ة مٍٓا بها والتكمٓ 

 إلِ ي وف  ها اقرب الشراكة هشار،ع  قود هف الىوع ٌذاس  "البىاء فاالهتالؾ فالتشغيل BOOصيغة  -
إلِ الهشار،ع التْ يهمؾ مٍٓا الشر،ؾ الخاص الهرمق  مِ أساس   تشٓر ٌذي الميلةي مالتاهة الخمخمة

  ف الهسؤولية  اهل الخاص القطاع و،تولِي دائـ وة ي وف همتزهان بىقل همكٓتً إلِ القطاع العاـ الهتعاقد
 بهدة العقد ٌذا دوف أف ٓرتبط الهشروعي اموؿ لكامة هطمقً همكية إلِ اضامة واإلدارةي والتشلٓل البىام

 .ةحق وقت مْ لمهمكية ىقل أو ىيةزه

                                                 
(ٔ)

لشراكات يإٛٔٓ/ٓوليً ٖٔ -/ٓوىيً  ٕ٘الحادية والخهسوف ىٓو،ورؾي  لعىة اتهـ الهتحدة لمقاىوف التعارؼ الدولْ الدورة 
لة هف  بٓف القطا ٓف العاـ والخاصس تحدٓ ات هقترحة لدلٓل اتوىسٓتراؿ التشر،عْ بشسف هشار،ع البىية التحتية الههوَّ

 .القطاع الخاص 
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 كاإلدارة لمعاهميف البيع أك الهالية، ؽااألسك  في األسٍـ بيع خالؿ  هف أك الهباشر البيع: البيع عقكد -
 و،تولِ وتعهلي الواقع أرض  مِ قائهة بيعٍا الهىوط الهشار،ع أو الهشروع ي وف  الحالة ٌذي ومْ    

ا والمياىة والتهو،ل والتشلٓل اإلدارة ياتهسؤول البيع  همية بعد الخاص القطاع  الىشاطاتي هف وغٌٓر
 .بٍا  القة أو ارتباط أؼ العاـ لمقطاع ٓبقِ وة لمهشروع العائدة اتموؿ لكل هالكا بالتالْ ويمب 

في تهكيل الهشركعات في القاىكف الهصري كالقاىكف الشراكة اٌيً ىظاـ ه 0-0-3
 الهقارف:

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  الح وهات  مِ اةست ادة هف خبرة و  امة ة الشراكتسا د هشار،ع      
القطاع الخاص ي وز،ادة رأس الهاؿ ي وتح ٓز التىهية.  ها أىٍا تسا د  مِ توز،ع الهخاطر  بر 
القطا ٓف العاـ والخاص إلِ حٓث يه ف إدارتٍا بش ل أمضل وضهاف توز،ع الهوارد بح هة مْ تمبية 

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص هف العقود التِ ظٍرت حدٓ ا ي الشراكة يةي و تعتبر  قود احتياعات التىه
ولٍذا السبب مٍىاؾ معوبة مْ تحدٓد تعر،  واض  ودقٓق يشهمٍا به ٍوهٍا الواسع ي مقد لعب ال قً 

 بٓف القطا ٓف العاـ والخاص .الشراكة مْ وضع  دد هف التعر، ات الخامً بعقود  دورا رئيسيان 
 سكفق القاىكف الهصري الشراكة التعاقد ب -

ي حٓث طبقت همر ىظاـ الشراكة تعتبر همر هف أولِ الدوؿ العربية التْ أخذت بىظاـ التعاقد ب     
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص هشار ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص هىذ إىشام الوحدة الهر ز،ة لمالشراكة 
تـ تكمي ٍا هف عاىب الح وهة باإلشراؼ  مِ ي وزارة الهالية ي   إدارة هف إدارات 1 ٕٙٓٓ مْ  اـ
ه  ابٓف القطا ٓف العاـ والخاص وتى ٓذٌاي وقد أ طت الدولة اتولوية مْ تى ٓذ بر الشراكة سياسة 
القطا ٓف لهشرو ات  دٓدة هىٍا هف اكتهل وأظٍر ىتائ  إٓعابية وحمل  مِ العدٓد هف بٓف  هشار ة

روع )إتاحة وتشلٓل هحطة هعالعة هياي المرؼ المحْ بالقاٌرة العدٓدة( وهىٍا العوائز الدولية ه ل هش
ي هف أخ ق ولـ تكتهل هراحمة حتِ أف ىتٓعة لمك ٓر هف الهعوقات سوام  اىت إدار،ة أو مىية أو هالية 

 .الهعوقات هها استد ِ الح وهة لتقديـ تعديالت تشر،عية  مِ القاىوف لهواعٍة ٌذي 
قاىوف تىظيـ  ال مل اتوؿ مْ مْ الهادة اتولِ وال اىية هفالشراكة  قد  رع الهمرؼ الهش ّرؼ     

 يٕٓٔٓلسىة  ٚٙهشار ة القطاع الخاص مْ هشرو ات البىية اتساسية والخدهات والهرامق العاهة رقـ 
  مِ أىً " قد تبرهً العٍة اإلدار،ة هع شر ة الهشروع وتعٍد إلٍٓا بهقتضاي بالقياـ ب ل أو بعض

هف ٌذا القاىوف والتْ تىص  مِ )لمعٍات اإلدار،ة أف تبـر  ال اىيةات هاؿ الهىموص  مٍٓا مْ الهادة 
                                                 

(ٔ)
تقديـ وىشر سياسة الشراكة بٓف   هٍهةب  الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص ٌْ "هر ز لمخبرة" ه م  

القطا ٓف العاـ والخاصي وتطو،ر الههارسات الخامة بتى ٓذ الهشرو اتي ولعب دور حٓوؼ مْ تقديـ الهشرو ات 
اتولِ. سعت الوحدة إلِ  سب هساىدة وهعرمة الخبرام الهحمٓٓف والدولٓٓف. إف الوحدة الهر ز،ة لمشراكة هع القطاع 

 .إدارات وزارة الهالية تـ تكمي ٍا هف عاىب الح وهة باإلشراؼ  مِ السياسة وتى ٓذٌا الخاص ٌْ إدارة هف
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ىشام وتعٍٓز هشرو ات البىية اتساسية   قود هشار ة تعٍد بهقتضاٌا إلِ شر ة الهشروع تهو،ل وا 
تاحة خدهاتٍا أو تهو،ل وتطو،ر ٌذي الهرامقي هع اة ياىة ها ٓتـ إىشاؤي أو لتزاـ بموالهرامق العاهة وا 

زهة لكْ يمب  الهشروع مالحان لالستخداـ مْ اإلىتاج أو تطو،ريي وتقديـ الخدهات والتسٍيالت الأل
  تقديـ الخدهة باىتظاـ واضطراد طواؿ مترة التعاقد.

 في بعض القكاىيف العربية:الشراكة عقد  -

 ف الهشرع الشراكة تعر، ات لعقد  ها عامت بً تشر،عات الدوؿ العربية هف لـ ٓختم    ٓران      
بشسف تىظيـ الشراكة  ٕ٘ٔٓلسىً  ٕٕالهمرؼ مْ تعر، ة لىظاـ الهشار ةي معرؼ قاىوف إهارة دبْ رقـ 

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  مِ أىً العقد الذؼ  تبرهً العٍة الح وهية هع شر ة الهشروعي حٓث 
ـ ٌذا القاىوف والقرارات المادرة بهوعبًي والشروط الواردة تمتـز الشر ة بهوعبً بتى ٓذ الهشروع ومقان تح ا

القاىوف  . أها(ٔ)مْ العقدي لهدة هعٓىة ومْ هقابل هبمغ هحدد أو بعائدات الهشروع بش ل  مْ أو عزئْ
العٍة الح وهية وأؼ هف عٍات القطاع الخاص والذؼ تحدد ميً الشروط ً برهت ما تبري ات اؽردىْ ات

 رَّؼ الهشرع اتردىْ الشر،ؾ الخاص بسىًس   ها .(ٕ)ات وحقوؽ والتزاهات الطرمٓفواتح اـ واإلعرام
الشر ة اله وىة هف رأس هاؿ خاص هحمْ أو أعىبْ أو  مٍٓهاي والتْ تتقدـ لعطام هشروع الشراكةي »

% هف رأس هالٍاي أو اةئتالؼ  ٕ٘وة تهمؾ مٍٓا الح وهة بمورة هباشرة أو غٓر هباشرة أك ر هف 
 .ٕ٘أك ر هف % اةئتالؼ الح وهة مْ رأس هاؿ ذلؾ ؾوف هف أك ر هف شر ة خامةي ة تهماله 

الشراكة حٓث  عقد لـ يضٓ    ٓر  مِ ها عام مْ القاىوف الهلربْ هف تعر،  ل القاىكف التكىسي     
 تابْ لهّدة هحددةي يعٍد بهقتضاي شخص  هوهْ إلِ شر،ؾ خاص بهٍهة شاهمة تتعمق  رمً بسىً  قد 

حداث هىشآت أو تعٍٓزات أو بىِ تحتية هادية أو ةهادية ضرور،ة لتومٓر   ميا أو عزئيا بتمهيـ وا 
. ويشهل  قد الشراكة التهو،ل واإلىعاز أو التلٓٓر والمياىة وذلؾ بهقابل ٓدمع إلِ الشر،ؾ (ٖ) هرمق  اـ

 تبر االقاىوف الهلربْ مأها . الخاص هف قبل الشخص العهوهْ طٓمة هدة العقد طبقا لمشروط الهبٓىة بً
أف  قد الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  قد هحدد الهدةي يعٍد بهوعبً شخص  اـ إلِ شر،ؾ 
خاص هسؤولية القياـ بهٍهة شاهمة تتضهف التمهيـ والتهو،ل الكمْ أو العزئْ والبىام أو إ ادة التسٌٓل 

 .(ٗ) ضرور،ة لتومٓر هرمق  هوهْ ومياىة أو استلالؿ هىشسة أو بىية تحتية أو تقديـ خدهات
 :طبقا لقكاىيف بعض الدكؿ االكربيةالشراكة عقد  -

بشأف عقكد الشراكة  0224الصادر عاـ  559عقد الشراكة كفق الهرسـك الفرىسي رقـ      
ي والهعدؿ ٕٗٓٓي المادر مْ ٓوىٓوٕٗٓٓ/ٜ٘٘لهادة اتولِ هف الهرسـو رقـ  رمت ا كتعديالتً:

                                                 
 .ٕ٘ٔٓلسىة  ٕٕقاىوف إهارة دبْ الخاص بتىظيـ الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص رقـ  (ٔ)
(ٕ)

 .ٕٗٔٓلسىة  ٖٔقاىوف الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص اتردىْ رقـ   
 .ٕ٘ٔٓ لسىة ٜٗ رقـ التوىسْ الخاص والقطاع العاـ القطاع بٓف راكةالشّ   قود قاىوف  (ٖ)
 .والخاص العاـ القطا ٓف بٓف الشراكة بعقود الهتعمق  ٕٗٔٓ لسىة  ٕٔ.ٙٛ رقـ الهلربْ القاىوف  (ٗ)
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ي  قد الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص بسىًس  ٜٕٓٓ/ٜٚٔي والقاىوف رقـ  ٕٛٓٓٓولٓو  ٕٛمْ
 قد إدارؼ يعٍد بهقتضاي أحد أشخاص القاىوف العاـ إلِ أحد أشخاص القاىوف الخاصي القياـ بهٍهة »

دارتً واستلالل ً شاهمة تتعمق بتهو،ل اةست هار الهتعمق باتشلاؿ والتعٍٓزات الضرور،ة لمهرمق العاـ وا 
ومياىتًي طواؿ هدة العقد الهحددةي ومق طبيعة اةست هار أو طرؽ التهو،لي مْ هقابل هبالغ هالية تمتـز 

 .(ٔ) اإلدارة الهتعاقدة بدمعٍا إلِ شر ة الهشروع طواؿ ال ترة التعاقدية
بشأف عقكد الشراكة  0224الصادر عاـ  559التعاقد بالشراكة كفق الهرسـك الفرىسي رقـ  -

 ً:كتعديالت

ْس  ٕٗٓٓ/ٜ٘٘يالحع هف أح اـ الهرسـو رقـ       أف تعر،   قد الشراكة ٓتضهف  الث مور ٌو

  الهشرو ات الهر بة التْ يمعب  مِ العٍة اإلدار،ة تحدٓد الوسائل ال ىية الالزهة لتمبية
احتياعاتٍا به ردٌا هسبقاني وذلؾ ىظرا لها تتطمبً ه ل ٌذي العقود الهر بة هف العدٓد هف 

 قات الهتشاب ة والهتداخمة واإله اىيات الٍائمة.العال

  ىدها ي وف لمهشروع طابع اةستععاؿي بسف ي وف ضرور،ان لهواعٍة أهر طارغ ة يحتهل 
 التسخٓر.

   الهشرو ات التْ تحقق اهتيازات لممال  العاـ ة يحققٍا أؼ بدٓل تعاقدؼ آخر لعقود الشراكةي
 ٖ٘ٚبالهرسـو رقـ    pppال اىية الخامة بالتعاقد بىظاـ اؿوتـ إضامة ٌذي الحالة بتعدٓل الهادة 

 .ٕٛٓٓلسىة 

مْ هحاولة إٓعاد تعر،  دقٓق لعقود الشراكة  دوران هٍهان  والبىؾ الدولْ  ها لعب اةتحاد اتوروبْ     
بٓف القطاع العاـ والقطاع الخاصي حٓث  رمت اله وضية اتوروبية الشراكة بٓف القطا ٓف مْ الكتاب 

ش ل هف أش اؿ التعاوف بٓف السمطات العاهة و الـ »بسىٍاس  ٕٗٓٓخضر المادر مْ إبر،ل ات
ي الشر ات والتْ تٍدؼ إلِ تحقٓق تهو،لي إىشامي تعدٓدي إدارة أومياىة بىية أساسيةي أو تقديـ خدهة

مٓػر أمػوؿ أو عػل بٓػف عٍػة خامػة وعٍػة ح وهٓػةي لتو ت مػِ أىً " قػد طو،ػل ا لْالبىػؾ الػدو  ً ػرمو 
دارتٍػاي وترتبػط أتعابٍػا  خدهػات  اهػةي ٓتحهػل مٍٓػا الطػرؼ الخػاص هسػؤولية  بٓػرة  ػف الهخاطػر وا 

 .دامتبػا
، كها يجب أف يتضهىً  0202 لسىة 67 رقـالشراكة  لقاىكف  العاهة األحكاـ 0-0-4

 عقد الهشاركة
القاىوىية الهوضو ية واإلعرائية ولممعوبات التْ  عام ٌذا القاىوف ىتٓعة إدراؾ الح وهة لمعقبات     
هع القطاع الخاص مْ هشرو ات التعميـ والمحة والمرؼ الشراكة ا الح وهة مْ تطبٓق ىظاـ ٍواعٍت

المحْ مْ ضوم القوا د القاىوىية التقمٓدية لتعاقد الدولة بسسالٓب اةلتزاـ أو اةهتياز هف خالؿ قاىوف 
                                                 

(ٔ )
 .الشراكة  قود بشسف ٕٗٓٓ  اـ المادر ٜ٘٘ رقـ ال رىسْ الهرسـو  
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ات مْ ذلؾ الوقت أو المعوم إلِ القواىٓف الخامة ببعض القطا ات الهرامق تىظيـ الهىاقمات والهزآد
 .(ٔ)العاهة
وحرما هف الدولة  مِ   الة تىظيـ قاىوىْ هتكاهل لمهشار ة هع القطاع الخاصييضهف اختيار      

ل رصي الهست هر الذؼ سيقـو بتى ٓذ الهشروع ومقا لهبادغ العالىية والش امية وحر،ة الهىامسة وتكامؤ ا
بها يسه  بضهاف توامر أسباب إىعاحٍا ي ويحدد دور الح وهة مْ الشراكة ويحدد ىطاؽ هشرو ات 

ا تهاد وهتابعة تى ٓذ الهشرو اتي ويسٍل دور القطاع الخاص مْ تدبٓرالتهو،ل الالـز لمهشرو ات 
طاع الخاص مْ بٓف الح وهة والقالشراكة لتىظيـ  همية  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙيأمدرت الح وهة القاىوف رقـ 

هشرو ات البىية اتساسية والخدهات والهرامق العاهة يلت ادؼ الهعوقات التْ  اىت تواعً هشرو ات 
 قبل مدور ٌذا القاىوف .الشراكة 

يوتش ٓل واختمامات  ل هف المعىة العميا الشراكة ٓتضهف ٌذا القاىوف اتح اـ العاهة  لتىظيـ      
يس هعمس الوزرام يوالوحدة الهر ز،ة لمهشار ة بوزارة الهاليةي  ها يشهل والتْ ٓترأسٍا رئالشراكة لشئوف 

عرامات الطرح والترسية وأح اـ  قد الهشار ة.  ٌذا القاىوف قوا د وا 
تحدٓد مْ تطبٓق أح اهً  القاىوف  هادة هقسهة  مِ أربعة مموؿي وحدد 39القاىكف هف ٓتكوف      

ولِ هف ال مل اتوؿ الهعىْ بضبط اتح اـ العاهة لمهشار ة اله اٌيـ والتعار،  حٓث عامت الهادة ات
لتحدٓد هف يهمؾ إبراـ  قود الهشار ةي ولتوضي  ال ارؽ بٓف ه ٍـو التشلٓل والذؼ ي وف ميً القطاع 
الخاص هسئوةن  ف إدارة الهشروع وبيع الهىت  أو الخدهة لمعٍة اإلدار،ة الهتعاقدةي وه ٍـو اةستلالؿ 

القطاع الخاص باإلضامة إلِ اإلدارة هسئولية بيع الهىت  وتقديـ الخدهة هباشرة  الذؼ ٓتحهل ميً
 لمعهٍور.

الهقمود ب ل هف العٍات اإلدار،ة والقطاع الخاص والهست هر وشر ة أيضا  الهادة األكلىوحددت      
 مِ حٓث حرمت الهادة اتولِ هف القاىوف ي و قود اةستشارات الخامة الشراكة الهشروع و قد 

تحدٓد الهقمود بالقطاع الخاصي مىمت  مِ أف ي وف شخما ا تبار،ان همر،ان أو أعىبيان مردان  اف أو 
ذا لتعىب الخضوع لرقابة ٕٓتحال  طالها  اىت هساٌهة الهاؿ العاـ ميً تقل  ف  % هف رأس الهاؿ ٌو

الرقابة  مِ أهواؿ   الدستور ىاط بالعٍاز الهر زؼ لمهحاسبات أفي حٓث العٍاز الهر زؼ لمهحاسبات 
 ٖالدولةي واتشخاص اة تبار،ة العاهة والعٍات اتخرػ التْ يحددٌا القاىوفي وأف الهشرع مْ الهادة 

هف قاىوف العٍاز الهر زؼ لمهحاسبات حدد العٍات التْ ٓىعقد لً هباشرة اختمامً بإعرام الرقابة 
ة تعد هف شر ات القطاع العاـ والتْ ة يساٌـ مسخضع لٍذي الرقابة الشر ات التْ  هوالٍايالهالية  مِ أ

مٍٓا شخص  اـي أو شر ة هف شر ات القطاع العاـي أو بىؾ هف بىوؾ القطاع العاـ بها ة يقل  ف 

                                                 
 ( والتح يـ مْ هىاز اتٍا.PPPبٓف القطا ٓف العاـ والخاص ) الشراكةىدوة اإلطار القاىوىْ لعقود  (ٔ)
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ي وذلؾ حرمان هف الهشرع  مِ حهاية الهاؿ العاهة والهحامظة  ميًي وضهاف (ٔ)% هف رأسهالٍإ٘
 استخداهً. فحس

ةقل  ىسبة هساٌهة الهاؿ العاـ مْ هشرو ات الشراكة هع القطاع الخاص اف الٍدؼ هف تقمٓل و      
دار،ة اإل هعوقاتملوتخضع  الحرص  مِ أة تتحوؿ إلِ شراكة هع شر ات الهاؿ العاـ % ٌوٕٓهف 

 .ىعاح الهشروع  ر بالسمب  مِتؤ قد التْ والروتٓف والبٓروقراطية 
ة ي وف إة هف خالؿ الشراكة طاع الخاص مْ  قود  ها أكدت ى س الهادة  مِ أف التعاقد هع الق     

الهتعاقد  ميًيٓؤسسٍا الهست هر ماحب الشراكة شر ة هساٌهة همر،ة غرضٍا الوحٓد تى ٓذ هشروع 
 العطام الهقبوؿ.

 أٌـ األحكاـ العاهة لمعقكد طبقا لقاىكف الهشاركة -

  ىة هف تار،خ اكتهاؿ أ هاؿ ٓعوز أف تقل هدة العقد  ف خهس سىوات وة تز،د  مِ  ال ٓف سة
   .البىام والتعٍٓز أو إتهاـ أ هاؿ التطو،ري وأة تقل قيهة العقد اإلعهالية  ف هائة همٓوف عىيً

  ة تبدأ شر ة الهشروع مْ تقاضِ أية هستحقات هالية ىظٓر إتاحة الخدهات ومقان لهستوػ اتدام
لهتعاقدة شٍادة بقبوؿ هستوػ عودة الهىموص  ميً مْ العقد إة بعد إمدار العٍة اإلدار،ة ا

 ات هاؿ أو الهىتعاتي أو الخدهات الهتاحة

 الهىت عٓف لعهٍور هباشرة تقديهً أو الهىت  ببيع الخاص القطاع قياـ وحساسية لخطورة إدراكا 
 القطاع هى  لقبوؿ إضامية شروط وضع  مِ حرص القاىوف  مقد ي الهقابل أو السعر وتحمٓل
 .اةستلالؿ حق الخاص

 ا الهتعاقدة اإلدار،ة العٍة أحقية  هف واإلشراؼ الرقابة إح اـ مْ الهعىية العٍات هف وغٌٓر
 حالة مْ اتدام لرقابة لعىة تش ٓل خالؿ وهف الهشروع تى ٓذ هرحمة مْ هىدوبٓف تعٓٓف خالؿ
 الخدهة أو الهىت  هطابقة هف بالتسكد المعىة تمتـز حٓث الهشروعي بتشلٓل الخاص القطاع قياـ

 الهطموب. لمهستوػ 

  اإلح اـ الهىظهة لهمكية هىشست الهشروع وأمولً إ ىام هدة العقد الشراكة ٓعب أف ٓتضهف  قد
 .و ىد اىتٍائً أو إىٍائً هب را

  ة ٓعوز الحعز أو اتخاذ أية إعرامات تى ٓذ  مِ الهىشآت واتدوات وأةت والهٍهات
 .استلاللً ولتشلٓل الهشروع أوالشراكة الهخممة لتى ٓذ  قد 

  ة ٓعوز لشر ة الهشروع بيع أموؿ الهشروع أو ترتٓب أؼ حق  مٍٓا. وهع ذلؾ ٓعوز ترتٓب
حق  ٓىْ تبعْ  مٍٓا بهوامقة  تابية هسبقة هف العٍة اإلدار،ة للرض التهو،ل بىامن  مِ 

 الشروط الواردة بالعقد.

                                                 
 بشسف قاىوف العٍاز الهر زؼ لمهحاسبات. ٜٛٛٔلسىة  ٗٗٔالقاىوف رقـ  (2)
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 :الشراكة عقد  ًيجب أف يتضهىها 

 ا وشروط تى ٓذٌا.طبيعة وىطاؽ ات هاؿ والخدهات ا  لتْ ٓعب  مِ شر ة الهشروع أداٌؤ

  همكية أهواؿ وأموؿ الهشروع والتزاهات اتطراؼ الهتعمقة بتسميـ واستالـ هوقع الهشروعي
 وأح اـ ىقل الهمكية مْ ىٍاية الهشروع.

 .هسئولية الحموؿ  مِ التراخيص والتمار،  والهوامقات  

 طر،قة التهو،ل.اةلتزاهات الهالية الهتبادلة و القتٍا ب 

  سعر بيع الهىت  أو هقابل أدام الخدهة التْ يقـو  ػمٍٓا الهشروع وأسس  وقوا د تحدٓدٌهاي
وأسس وقوا د تعدٓمٍها بالز،ادة أو الىقمافي و ي ية هعالعة هعدةت التضخـي وها ٓرتبط بتلٓٓر 

 أسعار ال ائدةي إف  اف لذلؾ هقتض.

 شراؼ والهتابعة الهالية واإلدار،ة وال ىية لتشلٓل وسائل ضهاف العودة وأدوات الرقابة واإل
 .الهشروع واستلاللً ومياىتً

  تىظيـ حق العٍة اإلدار،ة مْ تعدٓل شروط البىام والتعٍٓز والػمياىة والتشلٓل واةستلالؿ
 وغػٓر ذلؾ هػف التزاهات شر ة الهشروعي وأسس وآليات التعويض  ف ٌذا التعدٓل.

 الهشروعي وهخاطر تشلٓمً أو استلاللًي وضهاىات التى ٓذ المادرة أىواع وهبالغ التسهٓف  م ِ
عرامات استردادٌا.  لمال  العٍة اإلدار،ةي وأح اـ وا 

  ا تحدٓد أسس توز،ع الهخاطر الهرتبطة بتعدٓل القواىٓف وبالقوة القاٌرة وباكتشاؼ أ ار وغٌٓر
 عقد.والتعويضات الهقررةي بحسب اتحواؿ إل ادة التوازف الهالْ لم

 .هدة العقدي وحاةت اإلىٍام الهب ر أو العزئْ وحقوؽ اتطراؼ الهرتبطة 

  ِالحاةت التْ يحق مٍٓا لمعٍة اإلدار،ة اإلىٍام الهى رد لمعقدي واةلتزاهات الهالية الهترتبة  م
 استخداـ ٌذا الحق.

  هى رد أو اإلىٍام تىظيـ قوا د استرداد الهشروع  ىد ىٍاية هدة التعاقد أو مْ حاةت اإلىٍام ال
 .الهب ر أو العزئْ

 ستقطا ات و العزامات و التعويضاتتحدٓد اإل. 

 .حظر تداوؿ أسٍـ شر ة الهشروع قبل تار،خ أكهاؿ أ هاؿ البىام والتعٍٓز أو التطو،ر 

  تح اـ القاىوف الهمرػ.الشراكة ٓخضع قاىوف 

  ية الهىاز ات الىاشئة  ف  قد اةت اؽ  مْ تسو الشراكة ٓعوز بعد هوامقة المعىة العميا لشئوف
بطر،ق التح يـي أو غٓري هف وسائل تسوية الهىاز ات غٓر القضائية  وذلؾ طبقان لها الشراكة 

 ٓت ق  ميً مْ  قد الهشار ة. 

  ف أسٍـ شر ة الهشروع أو أمولٍا للٓر غرض تهو،ل أو إ ادة تهو،ل هشروع ة ٓعوز ٌر
 الهشار ة.



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

38 

 :0202لسىة  67قاىكف رقـ كفق الالشراكة صكر عقكد  0-0-5

بشسف  تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مْ  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙحدد الهشرع الهمرؼ مْ القاىوف رقـ      
 مْ هرحمتٓف سالشراكة مور هشرو ات البىية اتساسية والخدهات والهرامق العاهة 

هةس م ْ ٌذي الهرحمة هرحمة تهو،ل و إىشام وتعٍٓز هشرو ات البىية اتساسية والهرامق العاس األكلى -
ىشام وتعٍٓز  اتساسية لمعٍات اإلدار،ة أف تبـر  قد هشار ة هع القطاع الخاص لتهو،ل وا 
تاحة  خدهاتٍا لمعهٍوري هع اإللتزاـ بمياىة  الهشرو ات ي وخمومان هشرو ات البىية اتساسية وا 

ا لالستخداـ  ها ٓتـ إىشاؤي أو تطو،ريي وتقديـ الخدهات والتسٍيالت الالزهة لكِ يمب  الهشروع مالحن
 مِ اإلىتاج أو تقديـ الخدهة باىتظاـ واضطراد طواؿ مترة التعاقد.

ْ الهرحمة ال هرحمةس الثاىية - حقة  مِ هرحمة تهو،ل الهشروع وتعٍٓزيي متقوـ التشلٓل الهشروعس ٌو
ا  الشر ة بٍذا المدد بتشلٓل الهشروع وتقديـ الخدهة أو الهىت  إلِ عٍة اإلدارةي لتقـو ٌْ بدوٌر

بتقديـ الهىت  أو الخدهة لمهىت عٓف أو الهستٍمكٓفي م ْ ٌذا الىوع هف التعاقد تقـو الشر ة ببيع الخدهة 
أو الهىت  لعٍة اإلدارةي وتىتٍْ العالقة ٌىا تهاهان بٓف الشر ة والهىت عٓف أو الهستٍمكٓفي إذ أف ٌىا 

 عهٍور.ة ٓعوز لمشر ة أف تقّدـ الخدهة أو الهىت  بى سٍا لم

  :الشراكة خصائص عقد  0-0-6
ة تىطوؼ  مِ  قد واحد أو  قدٓف مقط ي بل ٌْ آلية تهو،مية هتكاهمة تقتضْ الشراكة  قود      

الدخوؿ مْ  القات تعاقدية هتعددة ي بلرض قياـ القطاع الخاص بتهو،ل وتمهيـ وبىام وتشلٓل أحد 
–هحددة ي ويستمـز إتهاـ الهشروع هف الهست هر  هشرو ات البىية اتساسية اةقتمادية ل ترة زهىية

 الدخوؿ مْ الك ٓر هف العالقات التعاقدية وتكوف عهيعٍا هرتبطة ببعضٍا البعض. - ادة
ختالؼ عقكد الشراكةالخصائص التي تبرز خصكصي أٌـ - ا هف العقكد ة كا   سعف غيٌر

الشراكة ـ والخاصس تتهٓز  قود بٓف القطا ٓف العاالشراكة  قود طراؼ الهشتر ة مْ تتعدد ا سأكال
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص بتعدد اتطراؼ الهشتر ة مْ تى ٓذٌا ىظرنا لكبر حعـ الهشرو ات التْ تىّ ذ 
بٍذا اتسموب مإف الطرؼ ال اىْ )شر ة الهشروع( قد ي وف  بارة  ف شر ة وحٓدة أو هعهو ة هف 

 هف  بٓر و،وعد  ددي  (ٔ)تور،د أو التشٓٓدالشر ات هتخممة مْ شتِ الهعاةت  التمهيـ أو ال

 هست هرو – الهعدات هوردو – البىام شر ة– الهقرضوف  – الهشروع شر ام -الح وهة) الهتعاقدة اتطراؼ

إلِ درعة قد تؤدؼ إلِ تعارض مْ همال  ٌذي اتطراؼي اتهر  ٕ))(الهىتعات هستخدهو – الهاؿ رأس

                                                 
وتطبٓق قوا د التح يـ مْ  B.O. T طً هحيهٓد عاسـ الحدٓدؼي الىظاـ القاىوىْ لعقود البىام والتشلٓل وىقل الهمكية اؿ (ٔ)

 ٖٙي ص ٖٕٔٓلعقودي دار الكتب القاىوىيةي القاٌرةي تسوية هىاز ات ٌذي ا
(3)

 يالهىظهة والخاص العاـ القطا ٓف بٓف pppالشراكة   قود ىدوة والخاصي الح وهْ القطا ٓف بٓف الشراكة   هافي ومام 
 .ٕٚٓٓاإلدار،ةيالقاٌرةي لمتىهية العربية
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ق بٓف الهمال  الهتبآىة لألطراؼ الهتعاقدةي مإضامة إلِ العٍة الذؼ ٓععل هف ٌذي العقود وسٓمة لمتومٓ
اإلدار،ة ماحبة الهشروع ٌىاؾ القطاع الخاص هته الن مْ شر ة الهشروعي والعٍات الههولة لمهشروع 
سوام أكاىت هحمية أـ أعىبيةي وشر ات الهقاوةت التْ تتولِ تشٓٓد الهشروعي وشر ات اإلدارة التْ تتولِ 

  .تلالؿ الهشروعي وهوردو الهواد والهعدات الالزهة لكل ذلؾتشلٓل واس

تقديـ  الؿولِ إلِ تحقٓق المال  العاـي هف ختبالدرعة اماحبة الهشروع  الجٍة اإلداريةتٍدؼ      
أمضل الخدهات لمعهٍور بسقل التكالٓ  وبش ل هستهر وهف دوف اىقطاع.  ها يسعِ أيضا إلِ التخ ٓ  

اله روضة  مِ هوازىتًي  ف طر،ق إىشام وتشلٓل الهرامق العاهة بتهو،ل هف القطاع  بام الهالية تهف ا
شراؼ  مِ شر ة الهشروع أ ىام هراحمً إلالخاص. ويسعِ  ذلؾ إلِ مرض أكبر قدر هف الرقابة وا

ها أي (ٔ)ىتاجإلستهرار مْ التشلٓل واةالهشروع مْ أقرب وقت هه ف وبحالة عٓدة تقبل ا الهختم ةي واستعادة
رباح ي هع احت اظٍا بسمطة اتخاذ تاقدر هف شر ة الهشروعي مٍْ تسعِ إلِ تحقٓق أكبر لبالىسبة 

تضهف سداد أف القرارات اله ممية الهتعمقة بإدارة وتشلٓل الهشروع  ها تسعِ العٍات الههولة دوها إلِ 
ا تشلٓل الهرمقي ا د ْي بطبيعة الحاؿي إبراـ هر الذؼ يستتهبمغ القرض هف التدمقات الىقدية التْ ٓدٌر

ي مٍْ  القة طراؼ الهتبآفتطراؼ الهتعاقدةي وتومق بٓف همال  اتقة بٓف اال قود تعهل  مِ تىظيـ الع
تعاقدية تشاب ية ٓتعاقد مٍٓا القطاع العاـ هع القطاع الخاص هف ىاحيةي و،تعاقد مٍٓا القطاع الخاص هع 

خرؼ هع التزاـ الح وهة هته مة مْ وزارة الهالية بتقديـ خطاب الهقاولٓف والهوردٓف والههولٓف هف ىاحية أ
 .الضهاف السيادؼ الذؼ يضهف لمعٍات الههولة حقوقٍا حاؿ مشل الهشروع

  قود تتضهفس  الهخاطر تقاسـ هبدأ  مِ والخاص العاـ القطا ٓف بٓفالشراكة   قود س ارتكازثاىيا     
 العقد يمع س والخاص العاـ القطاع بٓف الهخاطر قاسـت آلية والخاص العاـ القطا ٓف بٓفالشراكة 
 بهرحمتْ الهتعمقة تمؾ الهخاطريخامة  امة الهشروع ماحبة اإلدار،ة العٍة ميً تتحهل الذؼ التقمٓدؼ
  مِ الهبدأ ٌذا يقـو حٓث ي  قود ٌذي مْ الزاوية حعر الهخاطر تقاسـ هبدأ واةستلالؿ يعد اإلىعاو
 وذلؾ هسبقاي وتحمٓمٍا تحدٓدٌا تـ التْ الهخاطر تىظيـ  مِ تقـو العقدؼي ازف لمتو  هتكاهمة آلية إٓعاد

ا هف التقمٓل أو تعىبٍا للايات داؼ  مِ سمبان  تىع س التْ آ اٌر  وهحمًي اتساسيةي وغآتً العقدي ٌأ
  مِ لمحموؿ  قدية بىود مورة مْ وهعالعتٍا الهخاطر  ٌذي تدو،ف خالؿ هف وذلؾ وعودتًي و م تًي

 .(ٕ)العقدؼ وال بات اةستقرار هف هه ىة درعة ِأ م

                                                 
(2)

  البوت  قودس التحتية البىية هرامق تى ٓذ مْ الخاص لقطاعا لهشار ة الحدٓ ة   هافي اتسالٓب أحهد ب ر أبو الىعيهْي 
BOT الشراكة و قود (PPP) ٕٗٔٓهقارىةي تحمٓمية دراسة. 

(3)
 الىهوذعْ اتوىسٓتراؿ قاىوف  مْ والخاص العاـ القطا ٓف بٓف الشراكة لعقود القاىوىية الطبيعة" الدٓفي مالح  اهميا 

 مْ والتح يـ والخاص العاـ القطا ٓف بٓفالشراكة  لعقود القاىوىْ اإلطار وةىد ي"تحمٓمية دراسةس العربية والتشر،عات
 . ٔٗٔ-ٓٗٔ يصٕٔٔٓالشٓخي هىاز اتٍايشـر
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الشراكة   قد يعد الهر بةس  وطبيعتٍا والخاصي العاـ القطا ٓف بٓفالشراكة   قود هراحل س تعدد ثالثا     
 هرورا التمهيـ هرحمة هف ابتدام الهراحل؛ هتعددة الهر بة العقود هف والخاص العاـ القطا ٓف بٓف

 . الهمكية بىقل واىتٍام ٓليوالتشل التشٓٓد بهرحمتْ
 العٍة بٓف الهبـر اةت اؽ  ف مضال العقودي هف العدٓد إبراـ إلِ يحتاجالشراكة   قود تى ٓذ أف  ها     

 الهشروع شر ة تبرهً الذؼ اةت اؽ وهىٍا اتخرػي اةت اقات هف العدٓد و،وعد الخاصي والشر،ؾ الح وهية
 شر ات هع الهشروع شر ة تبرهٍا التْ واةت اقات وتشلٓمًي روعالهش تى ٓذ لتهو،ل الههولة العٍات هع

 الالزهةي والهواد بالهعدات الهشروع ٓزودوف  الذٓف والهوردٓف الهشروعي ببىام إلٍٓا يعٍد التْ الهقاوةت
 العقد هدة طوؿ مإف الهر بةي وطبيعتٍاالشراكة   قود هراحل تعدد إلِ وىظرا. اتخرػ  اةت اقات هف و  ٓر
 الهشروع هراحل عهيع ةستكهاؿ اتساسية العىامر أحد الزهف يعد حٓث لذلؾي هىطقية ىتٓعة يعد

 .(ٔ)الهمكية بىقل واىتٍامن  والتشلٓلي التشٓٓد بهرحمتْ هروران  التمهيـي هرحمة هف بدما العقدي هوضوع
 طو،مة العقود هفالشراكة   قد:  التعاقد مترة واهتداد  )هر بة طبيعة( بالتعقٓدالشراكة ٓتسـ  قد  س رابعاً      

 سوام لمدولة التحتية البىية هشرو ات لتى ٓذ أىٍا تستخدـ ذلؾ  بٓرةي واقتمادية مائقة هالية قيهة وذات اتعل

 خامة خبرة يستد ْ هها الطاقة والهطاراتي هحطات أو الهستش يات أو العسور بىام أو الطرؽ  شق مْ

 تستْ قد اإلطار ٌذا مْ الهر بة والطبيعة  (ٕ)والتكىولوعية ال ىية الهوارد أحدث إلِ باإلضامة ضخـ وتهو،ل

 العالية التكىولوعيا ذات بالهشرو ات ٓتعمق وخمومان ميها الشراكة بىظاـ تى ٓذي الهقترح الهشروع حالة هف

  ذلؾ تستْ قد  ها  اهلي بش ل التقٓيـ إتهاـ هف تهّ ف سابقة لٍا تطبيقات إٓعاد يمعب والتْ الهتقدهة أو

 دوف  تحوؿ قد بمورة شتِ ىواح   مْ هست يضة دراسات تتطمب والتْ اله وىة لمهشروع العىامر مْ التىوع هف

 .(ٖ)إعهاة بالهشروع اإلحاطة إلِ الوموؿ
 اإللتزاهات التعاقدية كالهخاطر فى الشراكات بيف القطاعييف العاـ كالخاص 0-0-7

دارة الهخاطرالشراكة هشار ة أطراؼ  قد يعىْ  يتقاسـ الهخاطر أو توز،ع الهخاطر      ي مْ تحهل وا 
بحٓث ي وف  ل طرؼ هسؤوةن  ف إدارة الهخاطر التْ لديً خبرة مْ إدارتٍا والتعاهل هعٍاي ويعتبر ىظاـ 

والعقود الشراكة بٓف القطاع العاـ والخاص ٌو الحد ال امل بٓف  قد الشراكة تقاسـ الهخاطر مْ  قود 
إذ أف  قود اإلدارة والتشلٓل التقمٓدية ة تىطوؼ  مِ ىقل أؼ هخاطر إلِ القطاع  رة عقد اإلداي اتخرػ 

الخاص وتحت ع الدولة ب ل الهخاطر بٓىها يقتمر دور القطاع الخاص  مِ تقديـ خدهة ها لقام بدؿ 
ٓتقاضاي هع إضامة بعض الهح زاتي ة سيها الخمخمة التِ تىقل  امة الهخاطر إلِ القطاع الخاص 

 ث يمب  دور الدولة هقتمرا  مِ التىظيـ والرقابة مقط .بحٓ
                                                 

 . ىفس الهرجع السابق (ٔ)
 .ٓ٘ص يكريذ هرجع سابق يىدوة اإلطار القاىوىْ لعقود الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص والتح يـ مْ هىاز اتٍا (ٕ)
 .ٕٛٔي ص ٕٚٓٓدار الىٍضة العربيةي الطبعة اتولِي ي  ppp)) عقكد الشراكةطاعفيرعب هحهود  (ٖ)
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 هخاطر لعدة تتعرض مقد هىٍاي لالىتٍام طويالن  زهىان  تستلرؽ  التْ العقود هفالشراكة   قود  اىت ولّها     

 عٍة تت ق مٓتعٓف أف التعاقدي وقت الخاص القطاع أو الح وهية العٍة قبل هف هتوقعة تكف لـ التى ٓذ خالؿ

 عدٓدة لحاعات تمبيةن  التى ٓذ تعدٓل أو التى ٓذ  ف التوق  هخاطر اقتساـ  ي ية  مِ هعٍا الهتعاقد هع اإلدارة

 اةستهرار  ف الهتعاقد ٓتوق  أف هممحتٍا هف ليس أىً إذ التعاقدي  ىد الح وهية العٍة لدػ هعرومة تكف لـ

 .(ٔ)د واضطرا باىتظاـ العاـ الهرمق سٓر لهبدأ هرا اةن  وذلؾ التى ٓذ مْ
الهتعاقد هع اإلدارة هتحهالن لٍاهش هف الهخاطر طواؿ هدة التى ٓذي ترتبط الشراكة ،بقْ ىظاـ و      

بسسموب الحموؿ  مِ حقوقً الهاليةي وها تهمكً اإلدارة هف سمطات است ىائيةي  توقيع العزامات الهختم ة 
ٓذ ٌذي العقود بهحتوػ اقتمادؼ التْ تؤدؼ إلِ حدوث هخاطر حقيقية  مِ الهتعاقد بسبب إرتباط تى 

  .وهالْ وقاىوىْ هتطور يحهل ذلؾ الهتعاقد بس بام  بٓرة تحت إشراؼ العٍة اإلدار،ة الهتعاقدة
 التْ ٓتحهل الهخاطر التعاقد أطراؼ هف طرؼ  ل ٌو أف الهخاطر تقاسـ شسف مْ اتساسْ والهبدأ     

 لمهشروعي التمهيـ الت مٓمْ هخاطر ٓتحهل أف الن الخاص ه  القطاع معمِ إدارتٍاي  مِ قدرة أك ر ي وف 

 التْ الهخاطر تتحهل الح وهة أف و مِ والتهو،لي التشلٓل وتكالٓ  التكم ةي وتعاوزات اإلىشام وتكم ة

 .(ٕ)المرؼ وسعر هخاطر الطمب أو والتىظيهيةي السياسية الهخاطر وهىٍا لسيطرتٍاي تخضع
هحالن لمتقاسـ بٓف القطا ٓف العاـ والتْ تسٍل  همية التوز،ع  وتتعدد الهخاطر التْ يه ف أف تكوف      

 بٓف الطرمٓفيوهىٍا  مِ سبٓل اله اؿ س
س التْ تته ل مْ  دـ اةستقرار السياسْ مْ الدولة وها تؤدؼ إليً هف تلٓرات الهخاطر السياسية -

هف قبل  هحتهمة مْ الح وهات وتعرض الهشروع لهخاطر اةستردادي وقد تكوف ىتٓعة لهعارضة
يه ل ها حدث مْ هشروع الهدارس الخاص بعض التش يالت اةعتها يةي تبعان لطبيعة الهشروع

 .بوزارة التربية والتعميـ

ْ الهخاطر الهتعمقة بعٓوب أو قمور التماهيـ الخامة بالهشروع. وهف هخاطرالتصهيـ - س ٌو
 عاقد  مٍٓا.اته مة  مٍٓاي أف تمهيـ الهشروع ة ٓمبْ اتٌداؼ أو الخدهات الهت

س  وته ل الهخاطر الهتعمقة ب ترة بىام أو تى ٓذ الهشروع.ه ل تسخٓر تور،د الهعداتي هخاطر البىاء -
 أو تسخر استخراج التمار،  والتراخيص الالزهة لتسميـ هوقع الهشروع لمهست هر

وها ٓىت   س ه ل التقدٓرات الخاطئة لتكم ة الهراحل اإلىشائيةاءاتشالهخاطر الهتعمقة بأعهاؿ اإلى -
  ىٍا هف تعاوز القيهة التقدٓر،ة لمهشروع .

                                                 
(ٔ)

افي سهٓر  العاـ  القطا ٓف بٓفالشراكة   قود ىدوة ال رىسْي الىظاـ مْ والخاص العاـ القطا ٓف بٓفالشراكة   قود بٌر
 .٘ٗٔيص  ٕٛٓٓ اإلدار،ةي لمتىهية العربية الهىظهة والخاصي

(ٕ)
 .ٕٚٔٓدبْ  شرطة أكاديهية والقاىوفي اتهف هعمة والخاصي العاـ القطا ٓف بٓف الشراكة  قود السٓدي ىورال أبو حهدؼ 
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س وته ل الهخاطر الهتعمقة بال ترة التشلٓمية لمهشروع ه ل هخاطر احتياج الهشروع هخاطر التشغيل -
إلى اؽ أو همار،  مياىة أ مِ ب  ٓر هف الهخطط لٍا لضهاف   امة وما مية التشلٓل أو 

 توقعة لً.لضهاف بقام الهشروع لم ترة الزهىية اله
 ها توعد العدٓد هف الهخاطر العٓولوعيةي والهخاطر الهىاخيةي ي وهخاطر تسهٓف الهوقع والتعديالت      

سقاط اةلتزاـ أو إىٍام العقد قبل  التشر،عية واإلدار،ةي والمعوبات الهالية وال ىيةي وسعر ال ائدة والتضخـي وا 
 .الهت ق  مٍٓا الهدة
ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  ل درعات الشراكة مْ الهخاطر بىسب الشراكتشهل هشرو ات و      

 ٌٓئةحسب التعاقد الذؼ ٓىشس بٓف الطرمٓف ي ها عام مْ التعاقد الهبـر بٓف  تختم  هف هشروع إلِ آخر
وتشلٓل هحطة هعالعة هياي  إتاحةي مْ الهشروع الخاص ب الهعتهعات العهراىية العدٓدة وشر ة الهشروع

ي والذؼ ىمت بعض بىود القطا ٓف العاـ والخاصبٓف شراكة الْ بالقاٌرة العدٓدة بىظاـ المرؼ المح
عمى هخاطر الخسائر  07ىصت الهادة ٌذا التعاقد  مِ هبدأ تقاسـ الهخاطر مْ هواد العقد حٓث 

 كحددتٍا كالتالي:
 الهتعمقة بالهياي الداخمة وهطالبات اللٓر الخسارة الهسئولية بشسف الهياي الداخمة و امة هخاطر تىتقل     
يمب  هقدـ الخدهة  ي واةستقباؿ هف ىقطةان إلِ هقدـ الخدهة إ تبار ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة  هف

هتعمقة بٍا هف ىقطة اةستقباؿ  أهور  ىايةي وح عي وحيازة وهراقبة أؼ هياي أو  ف بش ل هى رد هسئوةَ 
الهدة التِ ٓتحهل خاللٍا  مِو  .الهعالعة ي ام بهوام ات الهيايالتومٓل طالها تـ اةست ىقطة وليس بعد

الحاؿي يعتبر ٌذا الطرؼ  حسببالىسبة لمهياي الداخمة أو الهياي الهعالعةي الخسائر أحد اتطراؼ هسئولية
 ف أػ خسائر أو  وي وف هسئوةن  الهياي  ف العىاية وح ع وحيازة وهراقبة تمؾ ؼ حمر  بش ل هسئوةن 

  بٍا. مقةهتع هطالبات
 التلٓٓرهف ٌذا العقد ى سً  مِ هخاطر حاةت القوة القاٌرة و  ٖٓي  ٜٕي ٕٛ ها احتوت الهواد       

والتلٓٓرات سوام بىام  مِ طمب ٌٓئة الهعتهعات العهراىية الطرؼ اتوؿ أو الطرؼ ال اىْ  مْ القاىوف 
 )شر ة الهشروع(. 

 ٓتحهل القطاع الخاص هخاطر التمهيـم  ف التعاقدي حٓث ٓتقاسـ الطرماف عهيع الهخاطر الىاعهً     
واإلىشام يالتشلٓل ي التهو،ل  ي تعاوز التكالٓ  الهقدرة يوهخاطر التلٓر التكىولوعْ ي هخاطر اكهاؿ 
ات هاؿ ي  ذلؾ تعاوز الزهف الهقدر و،تقاسـ هع الح وهة مْ هخاطر القوة القاٌرة ي وتتحهل الح وهة 

 . طر التضخـ وهخاطر التلٓر مْ القاىوف الهخاطر السياسية ي هخا
 .0202لسىة  67التعديالت الهقترحة عمى القاىكف  0-0-8

 سوؿ قاىوف هشار ة  ربْ هع  ٕٓٔٓمْ  اـ  ٚٙالهمرؼ رقـ الشراكة بالرغـ هف مدور قاىوف      
ً قاىوف الشراكة بها أ هر  ى بالهقارىةأرض الواقع ي إة اىً لـ ٓ هر  ف ىتائ   بٓرة  مِ  القطاع الخاص
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مٍىاؾ الك ٓر هف التعارب الىاعحة التْ يإلهارة دبْ الذؼ عام بعدي بخهس سىوات  ٕ٘ٔٓلسىة  ٕٕرقـ 
هشروع هواق  ي هشروع إىشام الهح هة العميا مْ دبْ  تهت بالشراكة هع القطاع الخاص مْ دبْ ه ل

ة وأخرػ هتخممة مْ بىام سيارات هؤتهتةي بالشراكة هع شر ة هتخممة مْ تطو،ر البىية التحتي
ىاؾ أيضا الك ٓر هف هشرو ات  هواق  السيارات الحدٓ ة ٌٓئة الطرؽ والهوامالت الهى ذة هع القطاع ي ٌو

 .الخاص 
مْ إطار استراتٓعية الدولة لتشعيع وز،ادة هشار ة القطاع الخاص مْ خطة التىهية اةقتمادية       

ل بعض أح اـ قاىوف تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مْ واةعتها ية أ مىت وزارة الهالية  ف تعدٓ
حتِ يمب  أك ر هروىة  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙهشرو ات البىية اتساسية والخدهات والهرامق العاهة رقـ 

وامق هعمس الوزرام  ٜٕٔٓوهواكبة لمهتلٓرات اةقتمادية التِ تشٍدٌا همر مْ ٌذي ال ترة. ومِ ٓوىٓو 
حالتً لهعمس الى ه وىة هف الخطة   واب و أحالً هعمس الىواب إلِ لعىة هشتر ة مِ التعدٓل يوا 

 والهوازىةي الشئوف اةقتماديةي واإلس اف والهرامق العاهة والتعهٓر. 
ل ٌذي التعديالت عامت لت ادؼ بعض هعوقات       بالبحث  ف الٍدؼ هف ٌذي التعديالت التشر،عية ٌو

ة القطاع العٍات اإلدار،ة ب مس ة ىظاـ هشار التطبٓق الخامة بالقاىوف مْ ضوم  دـ إلهاـ بعض 
ي وهف واقع الدراسات والعمسات التْ قاـ بٍا مر،ق البحث هع الهست هر،ف الخاص مْ تمؾ الهشرو ات

وعدىا أف ٌىا بعض الهعوقات التْ تواعً  يطرمْ التعاقد مْ هشرو ات الشراكة،ةي أؼ ر والعٍات اإلدا
هف الشراكة ي و ذا تعقد اإلعرامات التْ تهر بٍا هشرو ات شرو اتدار،ة مْ مٍـ ه ل ٌذي الهالعٍات اإل

وقت إ داد دراسات العدوػ هروران بالطرح والترسيةي وحتِ إسىاد الهشروع لمهست هري م اف ةبد هف وعود 
هع الشراكة تمؾ اإلعرامات والهراحل التْ تهر بٍا هشرو ات  تعدٓل تشر،عْ سر،ع لٍذا القاىوف لتبسيط 

الخاص لتمبية حاعة العٍات اإلدار،ة له ل ٌذي الهشرو ات مْ أوقات تتىاسب هع الحاعة إلٍٓا القطاع 
 قدراتٍا.ل مْ ظل ها تتطمع إليً همر هف تىهية هستداهة

بٓف القطا ٓٓف العاـ والخاص مِ همر هف الشراكة يعتبر ٌذا التعدٓل خطوة ٌاهة عدان لت عٓل و      
لبرىاه  الزهىِ لمتى ٓذ واةستعاىة بطرؽ عدٓدة  لمتعاقد  ػ"الهىاقمة أو خالؿ تبسيط اإلعرامات وتقميص ا

الهزآدة الهحدودة"ي و "التعاقد الهباشر"ي "التعاقد  مِ هشروع هقدـ بهبادرة هف القطاع الخاص إذا  اف 
خططان الهشروع هبتكران وه تهل الدراسات والتهو،ل ويحقق لمدولة هممحة اقتمادية أو اعتها ية ولـ ي ف هُ 

لً هف ِقبل العٍة اإلدار،ة وقت تقديهً إلٍٓا ي وها ٓومري ٌذا الىظاـ هف هزايا إلستقطاب هست هرؼ القطاع 
 .الخاص لمهشار ة مْ التىهية

وهف الهسهوؿ أف تسٍـ ٌذي التعديالت مْ دمع  عمة التىهية اإلعتها ية واإلقتمادية والح اظ  مِ      
 ف تح ٓز القطاع  رتقام بهستوػ الخدهات والهرامق العاهة مضالن هعدةت ىهو هرت عة هف خالؿ اإل

الخاص لز،ادة إست هاراتً الهباشرة بها يحقق إىعازات أسرع وخدهة أرقِ وتكم ة أقل ومياىً أمضل لتمؾ 
 الهشرو ات.
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 أٌـ ها تضهىً هشركع القاىكف الهقترح
هختم ة لهشار ة القطاع الخاص مْ تضهف هشروع القاىوف الهقترح استحداث وتوسيع اتىهاط ال     

لتتوسع مِ أىهاط ات هاؿ التِ يقـو بٍا القطاع  ال اىية التعدٓل الهقترح لمهادة  هشرو ات الهشار ةي معام
 الخاص مِ هشرو ات البىية اتساسية والهرامق والخدهات العاهة هف خالؿ الىص  مِ أحقية العًٍ

هقتضاٌا إلِ شر ة الهشروع القياـ بسؼ هف ات هاؿ التالية مْ اإلدار،ة مْ أف تبـر  قود هشار ة تعٍد ب
 الىقلي  ي  قطا ات الدولةهشروع هف هشرو ات البىية اتساسية والهرامق والخدهات العاهة مْ هختم

 المحِي والمحةوالهياي والمرؼ  يوتكىولوعيا الهعموهات يواةتماةت والكٍربامي
ا هف أ هاؿ التمه والتعميـ ي ي يـ والتهو،ل واإلىشام والتشلٓل واةستلالؿ والمياىة هع إه اىية وغٌٓر

ا يشر،طة أف تشتهل  مِ تهو،مٍا ومياىتٍاي هها ٓوسع  التعاقد  مِ بعض هىٍا أو هعتهعة هع غٌٓر
 .ىطاؽ هشار ة القطاع الخاص مِ أ هاؿ تمؾ الهشرو ات

ة بعض الهشرو ات ي وتالمـ  ها استحد ت التعديالت طرؽ عدٓدة لمتعاقد تتىاسب هع طبيع     
الظروؼ اةقتمادية واةعتها ية الهمحة لتى ٓذ هشرو ات البٓىة اتساسية والهرامق والخدهات العاهة مْ 
ظل التلٓرات اةقتمادية واةعتها ية التْ تشٍدٌا البالدي هف خالؿ اةستعاىة بطر،ق الهىاقمة والهزآدة 

مِ تعدٓمٍا الهقترح هف الح وهة بسف ي وف  ٕٓىص الهادة الهحدودة مْ التعاقد الهباشري حٓث عام 
هف  ٕهع القطاع الخاص الهىموص  مٍٓا مِ الهادة الشراكة التعاقد  مِ الهشرو ات التِ تى ذ بىظاـ 

أف ٓتـ الشراكة ة أو الهزآدة العاهةي و،عوز بعد هومقة المعىة العميا لشئوف مٌذا القاىوف بطر،ق الهىاق
 أتيةسالتعاقد بالطرؽ 

يإذا  اىت طبيعة الهشروع تستمـز   امة مىية وهالمة هالية ة تتوامر إة  الهىاقصة أكالهزايدة الهحدكدة -ٔ
 .مْ أشخاص بعٓىٍـ

إذا  اىت حاعة الدولة إلِ الهشروع ة تحتهل اتباع طر،ق الهىاقمةيأو الهزآدة :التعاقد الهباشر -ٕ
 .ياقتمادية أو ضرورة اعتها ية حالة تقتضْ سر ة تى ٓذ العاهة أو الهحدودة ي و اىت ٌىاؾ هممحة

هع القطاع الخاص الشراكة إذا اىتٍت أؼ هف شر ات الهشروع الهتعاقد هعٍا  مِ تى ٓذ هشروع بىظاـ 
مْ ضوم الظروؼ اةقتمادية واةعتها ية لمدولة الشراكة رت المعىة العميا لشئوف ر  مِ ىحو   م يوق

وع وبىام  مِ تومية هف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة يأف مْ إ ادة إسىاد أؼ هف يوالطبيعة الخامة بالهشر 
هف ٌذا القاىوف تؼ هف ٌذي الشر ات لمقياـ بٍا مْ الهشروع  (ٕ)ات هاؿ الهىموص  مٍٓا مْ الهادة 

ا يوي وف  الذؼ اىتٍت هف تى ٓذ  قدييهممحة اقتمادية أو اعتها ية ة ي  مٍا إ ادة إسىادي إلِ غٌٓر
 .التعاقد  مِ ٌذي ات هاؿ مْ ٌذي الحالة بعقد عدٓد
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ذا ها ىمت  ميً  الهادة  بقاىوف دبْي مْ اسس اختيار  ٕ٘ٔٓلسىة  ٕٕمقرة )ج( مْ القاىوف رقـ  ٌٗٔو
، يجكز لمجٍة (0)عمى الرغـ هها كرد في الفقرة )أ( هف ٌذي الهادة -جالشر،ؾ والتْ ىمت  مِ س  
 ركة الهشركع في حاؿ كاف الهشركع هبتكرًا هف قبل ٌذي الشركة. الحككهية التعاقد هباشرة هع ش

وه تهل الدراسات  إذا  اف الهشروع هبتكراي -التعاقد  مِ هشروع هقدـ بهبادرة هف القطاع الخاص -ٖ
والتهو،ل يويحقق لمدولة همحة اقتمادية أو اعتها ية يولـ ي ف هخططا لً هف قبل العٍة اإلدار،ة وقت 

 .تقديهً إلٍٓا

ذا ها عام أيضان مْ ىص الهادة       قتراح بإالخامة  ٕ٘ٔٓلسىة  ٕٕهف قاىوف إهارة دبْ رقـ  ٌٕٔو
هشار،ع الشراكة يالتْ ىمت  مِ اقتراح الهشار،ع التْ يه ف أف تكوف هحالن لمشراكة هف قبل العٍة 

مْ ى س البىد مْ الح وهية أو القطاع الخاصي ولكف ٌىا وضع العٍة اإلدار،ة هع القطاع الخاص هعان 
الذؼ يضع قوا د خامة لكل  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙأحقية اقتراح الهشار،ع  مِ غٓر ها عام مْ ىص قاىوف 

 طرؼ.
هع القطاع الخاص الشراكة استحدث القاىوف آلية عدٓدة ةختيار الهشرو ات القابمة لمتى ٓذ بىظاـ و      

س هعمس الوزرام بىامن  مِ  رض وز،ر مْ الهادة الرابعة ي ف طر،ق تش ل لعىة هشتر ة بقرار رئي
الهالية يهف الهختمٓف بالىواحْ ال ىية والهالية والبٓئية واةعتها ية والقاىوىية بالوزارة الهعىية بالشئوف 
ـ هف الهختمٓف مْ  الهالية وبالوحدة الهر ز،ة لمهشار ة يوبالوزارة الهعىية بشئوف التخطيط ي وغٌٓر

 وقاىوىٓٓف وهالٓٓف مىٓٓف باستشار،ٓف  همٍا أدام مْ تستعٓف لٍذي المعىة أفالوزارات والعٍات الهعىية يو 
 والهرامق اتساسية البىية هشرو ات ومحص بدراسة المعىة تمؾ ي وتختص  همٍا أدام مْ لهعاوىتٍا
 الهعىية الوزارة إلِ الهقدهة السىوية خطتٍا هشرو ات مْ اإلدار،ة العٍات هف الهدرعة العاهة والخدهات

 .الخاص القطاع هعالشراكة  ىظاـ هتطمبات هع هىٍا الهت ق ةختيار ي التخطيط شئوف ب

الشراكة  بىظاـ لمتى ٓذ القابمة الهشرو ات ةختيار هحددة وهعآٓر ضوابط يٖالتعدٓل مْ الهادة  ووضع    
 التِ ساسيةات والهتطمبات لمبياىات ىهوذج لمهشار ة الهر ز،ة الوحدة وضع خالؿ هف الخاصي القطاع هع

رسالً الخاصي القطاع هعالشراكة  بىظاـ هشروع تى ٓذ ٓتطمبٍا  تح اـ الخاضعة العٍات عهيع إلِ وا 
رسالً ةستي ائًالشراكة  تىظيـ قاىوف   مِ هىٍا الهقدهة الهشرو ات  ف الهبدئية العدوػ  دراسات هع وا 

 بىظاـ لمتى ٓذ القابمة الهشرو ات راختيا  مِ الُهسبقة الرقابة القاىوفي السىويةي ورسخ خطتٍا هشروع
 خطة إمدار خالؿ هف  مٍٓا لمتعاقد عاٌز،تٍا هف الُهسبق والتسكد الخاص القطاع هعالشراكة 

                                                 
(ٔ)

 الهشروعي مْ الشر،ؾ اختيار  همية تخضع  )أف – ٕ٘ٔٓلسىة  ٕٕهف لقاىوف إهارة دبْ رقـ  ٗٔال قرة )أ( هف الهادة  
 هقتضيات وتحقٓق الهىامسةي  ف واإل الف والهساواةي ال رصي وتكامؤ الهىامسةي وحر،ة والش اميةي العالىيةي لهبادغ

 المادرة والقرارات القاىوف  ٌذا مْ  مٍٓا الهىموص واإلعرامات لمقوا د ومقان  لٍا التحضٓر ٓتـ أف و،عب العاهةي الهممحة
 .بهوعبً(
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 اةقتمادية الخطة ضهف تدخل يٗ الهادة مِ  مٍٓا الهىموص المعىة قبل هف الهختارة بالهشرو ات
لسىً  ٚٙالهىموص  مٍٓا مْ القاىوف الشراكة  ؤوف لش العميا المعىة هف ا تهادٌا بعد لمدولة واةعتها ية

 هباشرة إلٍٓا يقدـ هشروع لكلالشراكة  لشئوف  العميا المعىة با تهاد الحالِ التىظيـ هف بدة وذلؾ يٕٓٔٓ
هف  هها يعطْ مرمة أكبر لمهست هر،ف هسبقاني لً هخططان  ي وف  أف دوف  اإلدار،ة العٍات هف أػ هف

هع القطاع الشراكة  بىظاـ  مٍٓا الخامة بالهشرو ات التْ يمم  التعاقد اةست هار،ة هعرمة الخر،طة
 الهشرو ات ٌذي ه ل مِ اةست هار،ة بال رص بٓىً ي وف الهست هر مِ حتِ هسبقان  PPPالخاص 
 هح ـ. تىظيهِ إطار مِ  مٍٓا لمتعاقد واةستعداد

خطة تسهِ )خطة الشراكة  ـبىظا لمتى ٓذ القابمة الهشرو ات ذلؾ سيمدر بٍذي  مِ  الوة     
هع القطاع الخاص( تدخل ضهف الخطة اةقتمادية واةعتها ية الشراكة الهشرو ات التْ تى ذ بىظاـ 

يو،ؤشر بالخطة العاهة لمدولة وبالهوازىة العاهة الشراكة لمدولة بعد ا تهادٌا هف المعىة العميا لشئوف 
هع القطاع الخاصيإف الشراكة ات التْ تى ذ بىظاـ لمدولةي مْ العاـ الهالْ الهعدي  ىً خطة الهشرو 

 خطة إف ضـ حٓث هع القطاع الخاصيالشراكة الهشرو ات الهدرعة بٍا وتى ٓذٌا سٓتـ بىظاـ  تى ٓذ تهو،ل
 بً يمدر الذػ لمدولة واةعتها ية اةقتمادية الخطة قاىوف  إلِالشراكة  بىظاـ لمتى ٓذ القابمة الهشرو ات

  مِ الهسبقة رقابتً بإ هاؿ الىواب لهعمس الهعقود الدستورػ  اةختماص هعً تحققٓ  سىوياني قاىوىان 
ا  مِ لموقوؼ الهشرو ات تمؾ ه ل اختيار  مِ التى ٓذية لمسمطة واإلذف القوهْي اةقتماد  مِ آ اٌر
 مِ والتشر،عية التى ٓذية لمسمطتٓف الهعقودة اةختمامات هعً تتكاهل بها الهشرو ات تمؾ  مِ التعاقد

 .الدستور
هف  القاىكف لمكحدة الهركزية لمهشاركة هع القطاع الخاص  07التعديل الهقترح لمهادة  كها هىح     

 أٌهٍا :إختصاصات جديدة 
هع القطاع الخاص الشراكة أحقية الوحدة مْ هراععة الهشرو ات الهدرعة بالخطة  التْ تى ذ بىظاـ  -ٔ

يباةشتراؾ هع اةستشار،ٓف ٕٓد الهىموص  مٍٓا مْ الهادة قبل البدم مْ إعرامات أؼ هف طرؽ التعاق
الهعٓىٓف لمهشروع لمدراسات الهبدئية الهعدة هف قبل العٍة اإلدار،ة ماحبة الهشروع يلمتسكد هف استي ائٍا 
لمبياىات والهستىدات والتراخيص والتمار،  والهوامقات الالزهة لمهشروعيو ذا لمتسكد هف تخميص اترض 

مهشروع مْ الهشرو ات التْ تستمـز ذلؾيوذلؾ لضهاف  دـ تعطل الهشروع بعد  همية الطرح الالزهة ل
عرامات اتولية التِ تقـو بٍا العًٍ اإلدار،ة ماحبة اإل يوتكبد الح وهة خسائر ىتٓعة لمتوق  بسبب ٌذ

 .الهشروع 

سابقة ه ل هشروع  وحتِ ة تتكرر اتخطام التْ تتسبب مٍٓا الهعوقات اإلدار،ة مْ هشرو ات     
بال عل عاهعة اتتوبيس الىٍرؼ وهشروع إىشام هستش ٓتٓف عاهعٓتٓف وبىؾ لمدـ ي الذؼ تعاقدت إلىشائٍها 

اةىعمٓز،ة إلدارة الهىشات  G4Sاةس ىدر،ة  عٍة إدار،ة و تحال  شر ات دار التعارة والهقاوةت دٓتاؾ و
هاتية والبر،ق لالست هارات وتىهية الهشرو ات وشر ة واتكاديهية العربية لمخدهات اةلكتروىية والهعمو 
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و اىت هدة  ٕٕٔٓلهاىية  تحال  يه ل القطاع الخاص مْ العقدي و اف ذلؾ مْ شٍر أبر،ل سيهىزات
سىوات ت هاؿ  ٖف  اهاني بىظاـ الشراكة هع القطاع الخاص يهىٍا ،التعاقد  مِ ٌذي الهشروع  شر 

ف هخططا طبقا لمعقد أف تبدأ الهستش تٓف وبىؾ الدـ تقديـ خدهاتٍـ اةىشام والبىام والتعٍٓز يحٓث  ا
ي إة أف الهعوقات اإلدار،ة  تخميص اترض الالزهة و الهستىدات والتراخيص  ٕ٘ٔٓبحموؿ  اـ 

والتمار،  والهوامقات الالزهة لمهشروع  اىت سببان رئيسان مْ تعطل الهشروع يم اف ةبد هف وعود تعدٓل 
 ف لهحاولة ت ادؼ الوقوع مْ ه ل ٌذي اتخطام هري  اىية.تشر،عْ لمقاىو 

 

هف القاىوفي و مِ  ٕٓالحق مْ وضع توميات خامة بطرؽ التعاقد الهىموص  مٍٓا مْ الهادة  -ٕ
العًٍ اإلدار،ة هرا اة ٌذي التوميات  ىد إعرام أؼ هف اإلعرامات الهتعمقة بطرؽ التعاقد ي وة ٓعوز لٍا 

هع القطاع الخاصيإة بعد الشراكة د خاص بالهشرو ات التْ تى ذ بىظاـ ىشر أػ إ الف أو هستى
الحموؿ  مِ هوامقة الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة  ميةي وة يم  اىعقاد لعاف تحدٓد الهعآٓر أو التسٌٓل أو 

إة لعاف تمقْ ودراسة العطامات يوأؼ هف المعاف الهش مة بهوعب أح اـ ٌذا القاىوف أو ةئحتً التى ٓذية 
 بحضور هه ل  ف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة.

السهاح باستبعاد العطام اتعدػ اقتماديا مِ الهىاقمة أو  ٕٖٓتضهف القاىوف مْ تعدٓل الهادة  ها     
الهزآدة الهطروحة إذا  اف سعري بً اختالؼ غٓر  ادؼ هقارىة بالعطامات اتخرػ ي وبالهقارف الح وهْ 

ْ العطامات ودراستٍا  دـ واقعية أليات والبراه  الهدلل  مٍٓا هف هقدـ ٌذا يوذلؾ إذا  بت لمعىة تمق
العطام لتى ٓذ الهشروع بالشروط والهوم ات الهحددة لً  مْ ضوم ها تبٓف هف قرائف تعزز  دـ قابمية 

ارات السعر الهقدـ بٍذا العطام لتى ٓذ الهشروع الهعمف  ىً بالشروط والهوام ات الهحدد لً ي هع ععل قر 
 .اةستبعاد هسببة تحقيقان لهعآٓر الحو هة والش امية مْ إعرامات التعاقد

 مِ تومية لعىة تمقِ العطامات   ان وي وف قرار اةستبعاد هف السمطة الهختمة بالعٍة اإلدار،ة بىام     
ار  مِ ودراستٍا وبىامن  مِ هوامقة هسبقة هف المعىة العميا لشئوف الهشار ةي و،عب أف يشتهل القر 

العطامات الهطالبة بسػ تعويض  ف قرار اإلللام  ْاتسباب التِ بىِ  مٍٓاي وة ٓعوز تػ هف هقده
بخالؼ ىسبة هف الهمرومات التِ ٓتكبدٌا أمحاب العطامات الهقبولة مىينا مِ سبٓل اةشتراؾ مِ 

 الهىامسة لم وز بسحد هشرو ات الهشار ة.
اتعدػ اقتماديان مِ الهىاقمة أو الهزآدة الهطروحة الذػ تقل أعاز الت اوض هع ماحب العطام و      

أو تز،د قيهتً بش ل غٓر هبرر  ف الهقارف الح وهِ لموموؿ إلِ قيهة هىاسبة لً بها يحقق الهممحة 
ا أعاز مِ الحاةت والحدود التِ تبٓىٍا الالئحة التى ٓذية قبوؿ العطام الوحٓد الذػ  العاهة لمدولةي وأيضن

 .تقل قيهتً  ف الهقارف الح وهِ إذا اقتضت الهممحة العاهة ذلؾ تز،د أو
 إىٍامهف القاىوف ي وذلؾ لسر ة  ٜٖ ها تـ تقميص هدد التظمهات مْ التعدٓل الهقترح لمهادة      

اإلعرامات مْ الهرحمة السابقة  مِ التعاقد وقمر اختماص لعىة التظمهات  مِ التظمهات التْ تقدـ 
درة خالؿ الهرحمة  السابقة  مِ التعاقد حتِ تتكاهل آلية التظمـ هع لعاف التسوية الودية  ف القرارات الما
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الهش مة مْ  قود الهشار ةي وي وف هيعاد التظمـ هف أؼ هف القرارات الهشار إلٍٓا بال قرة السابقة هف ٌذي 
لام تمؾ القرارات قبل الهادة خالؿ خهسة  شر ٓوها هف تار،خ اإلخطار أو العمـ بٍا يوة تقبل د وػ إل

 .التظمـ هىٍا
 كالقاىكف الخاضع لًالشراكة كسائل تسكية الهىازعات لعقد  0-0

إف تحدٓد حقوؽ والتزاهات الهست هر،ف ضهف إقميـ الدولة هف خالؿ تىظيهٍا ضهف إطار تشر،عْ      
ٍا ي مالبد هف وعود وات اقْ بمورة هىظهة ودقيقةي ة ي  ْ لطهسىة الهست هر،ف وتشعيعٍـ لالست هار مٓ

 .وسائل تحهْ تمؾ الحقوؽ مْ حالة اإلخالؿ بٍا
وبالرغـ هف التعاوف الهتبادؿ بٓف الدولة والهست هر،ف  مِ تحدٓد تمؾ الحقوؽ واةلتزاهات هف حٓث      

الىطاؽ أو الهضهوف ي إة أىً قد يحمل تىازع بٓف الطرمٓف مْ الهضهوف الدقٓق لمحقوؽ التْ ٓتهتع بٍا 
 .(ٔ)ت هر واةلتزاهات الهترتبة  ميً بسبب إخالؿ الدولة بالتزاهاتٍا وتعٍداتٍاالهس
ويسعِ الهست هروف دائها إلِ وعود وسائل هحآدة لتسوية ٌذي الهىاز ات الىاشئة  ف العقود ي      

ىاز ات  ات يحٓث أىً يعد وسٓمة عٓدة لحسـ ٌذي الهز ويعتبر التح يـ ٌو الطر،قة اله مِ لتسوية ٌذي الهىا
وضهاىً لمهست هر،ف لتسوية هىاز اتٍـ هع الدولة بعٓدا  ف القضام العادؼ لمدولة ي مضالن  ف السر،ة 

التْ تتعمق بهشرو ات بىية أساسية وهرامق الشراكة التْ يهتاز بٍا التح يـ والتْ تتىاسب هع طبيعة  قود 
ـ خمائص الهرمق العاـ أف يعهل بإىتظاـ واضطراد ي مٓعب أة ٓتوق  العهل مْ   اهةي وأف هف ٌأ

التح يـ ة ٓترتب  ميً الهرمق ىتٓعة لوعود ىزاع هاي هف شسىً أف ٍٓدد  هل الهرمق بالتوق ي وحٓث إف 
ـ خمائمً ٌو الح اظ  مِ العالقات التعاقدية والسٓر مْ العهل بلض  توق  ات هاؿ ي إذ أف هف ٌأ

وم إلِ التح يـ مْ الهشرو ات التْ تتعمق بهرمق الىظر  ف وعود ىزاع هطروح  مِ التح يـ ي مإف المع
ـ الهزايا التْ ٓختص بٍا التح يـ ي هقارىة بالمعوم إلِ قضام الدولة  حتِ واف  اف  اـ ي يعد هف ٌأ

ً قضام غٓر هحآد مْ ال مل مْ هىاز ات بالىسبة لمهتعاقد اتعىبْ مٍو  ف الدولة ذاتٍاي وهستقالن  هحآدان 
 .(ٕ) الهىاز ات الْ تضطر الدولة إلِ المعوم إلِ التح يـ  وسٓمة بدٓمة ل ضتمؾ الدولةي وبالت هع

 إلِ ٌو ذا ي ٓتض  أف لعوم اتطراؼ إلِ تسوية الهىاز ات الىاشئة بهىاسبة تى ٓذ  قد الشراكة     
لكوىً هف أىسب الوسائل البدٓمة لتسوية الهىاز ات خامة م ْ التح يـ ي يعطْ أولوية لٍذا اتخٓر ىظرا ن

الهىاز ات الهتعمقة بتى ٓذ وتشلٓل هشرو ات البىية اتساسية والهرامق العاهة . ولعل ذلؾ ٌو ها د ا 
الهشر ٓف مْ الدوؿ التْ سىت تشر،عات خامة بالشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ هشرو ات 

تسوية الهىاز ات الىاشئة الوسائل البدٓمة اتخرػ ل فالبىية اتساسية ي إلِ الىص  مِ التح يـ أو غٓري ه

                                                 
(ٔ)

 .ٕٗٔٓتوز،ع خالد  هاؿس "دور التح يـ مْ مض هىاز ات  قود اةست هار"ي دارال قامة لمىشروال  
ا اإلدار،ة الطبيعة ذات الدولة  قو مْ التح يـ  مِ اةت اؽحدادس " السٓد  يظةح (ٕ)  ق"التطبٓ الواعب  مِ القاىوف  وأ ٌر

 .ٚ ص ئٕٓٓسىة اإلس ىدر،ةي العاهعيةي تالهطبو ا يدار
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ىعمٓزؼي والقوا د المادرة  ف الهؤسسات الدولية  ف  قود الشراكة ي  القاىوف الهمرؼ وال رىسْ واإل
 . البىؾ الدولْ وهىظهة التهو،ل الدولية

الشراكة ٓعوز بعد هوامقة المعىة العميا لشئوف متح اـ القاىوف الهمرػي الشراكة ٓخضع قاىوف       
اةت اؽ  مْ تسوية الهىاز ات الىاشئة  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙ مٍٓا مْ ال مل ال اىْ هف قاىوف والهىموص 

بطر،ق التح يـي أو غٓري هف وسائل تسوية الهىاز ات غٓر القضائية  وذلؾ طبقان لها الشراكة  ف  قد 
 ٓت ق  ميً مْ  قد الهشار ة.

وص  قود الشراكة ي الىص  مِ و مْ   س القاىوف الهمرؼ ي إشترط الهشرع ال رىسْ مْ خم     
التح يـ مقط با تباري وسٓمة لتسوية الهىاز ات ي ولـ ٓذ ر أية وسٓمة أخرػ بخالؼ االتح يـ ي  الوساطة 
أو التومٓق .  ها أىً لـ ٓىص  مِ إه اىية المعوم إلِ القضام لتسوية الهىاز ات الىاشئة أو الهتعمقة بعقود 

لهشرع ال رىسْ المعوم إلِ التح يـ لتسوية الهىاز ات مْ العقود ذات الشراكة ي و مِ الرغـ هف هعارضة ا
ا است ىامان  االطبيعة اإلدار،ةي إة أىً أعاٌز ولها  اف الهشرع ال رىسْ  .ومقا لبعض الشروط الواعب توامٌر

قد تبىْ الطبيعة اإلدار،ة لعقود الشراكة ي م اف هف الهىطقْ أة ٓىص  مِ التح يـ  وسٓمة لتسوية 
أؼ الىص  مِ التح يـ لتسوية الهىاز ات  -لهىاز ات الىاشئة  ف  قود الشراكة .ولعل ٌذا الهسمؾا

ـ الوسائل  –الىاشئة  ف  قود الشراكة  ٓىبع هف إدراؾ الهشرع ال رىسْ تٌهية التح يـ بإ تباري هف ٌأ
ري هف أ ـ  واهل  تبالتسوية الهىاز ات مْ هعاؿ الهعاهالت التعار،ة الدوليةي و ذلؾ هٓزة التح يـ با

و ها ىىادؼ بً الهشرع الهمرؼ أف يسمؾ ذات   يشسف هشرو ات البىية اتساسيةبعذب الهست هر،ف  ٌو
ي  مِ  ات بٓف اتطراؼ مْ  قود الشراكةالدرب الذؼ سمكً الهشرع مْ ال رىسْ مْ قمر تسوية الهىاز 

ا هف وسائل تسوية الهىاز ات ي ولي س ا تبار المعوم إلِ تمؾ الوسائل المعوم إلِ التح يـ أو غٌٓر
 .است ىامان 
إلِ أية أح اـ أخرػ بخموص تسوية الهىاز ات الىاشئة  ف الشراكة  الهشرع الفرىسيلـ يشر و      
سْ ي و مِ ٌذا اتساس مإف اتح اـ الخامة بالتح يـ مْ القاىوف ىف ٓتـ التح يـ ومقا لمقاىوف ال ر سوػ أ

د  القوا د الخامة بتش ٓل ٌٓئة التح يـ هف حٓث العدد و ي ية التش ٓل ي ال رىسْ ي تطبق  مِ تمؾ العقو 
مدار ح ـ التح يـ ي والطعف  ميً ي إلِ أخر ها عام مْ أح اـ  وه اف التح يـ ي والملة الهستخدهة ي وا 

 .قاىوف التح يـ ال رىسْ
 

 تعريف التحكيـ 0-0-0
 طبيعٓٓف أمراد طر،ق  ف الهىاز ات لتسوية ىً ىظاـبس  رمً هف مٍىاؾ  لمتح يـ ال قً تعر، ات تعددت     

ـ  هىاز اتٍـ قمامإب الىزاع أطراؼ ته ٓف ي أو ٓرتضوىٍا أخرػ  وسٓمة طر،ق أو ف هباشرةي الخمـو ٓختاٌر
ٓختاروىٍـي  طبيعٓٓف أشخاص طر،ق  ف تحل لكْ لمقاىوف  طبقان  لٍا الهخوؿ الهحاكـ لقضام الخضوع هف

ا لتْا و رؼ أيضان بسىً الطر،قة  مٍٓا البت ٓتـ والتْ العقد  ف تىشس التْ الهىاز ات ل ض اتطراؼ ٓختاٌر
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 القضامي  ها  رمً قاىوف  إلِ المعوم دوف  الهح هٓف أو الهح ـ أسـ  ميً يطمق أك ر أو شخص أهاـ
  التح يـ ٜٜٗٔ/ٗ/ٕٔ مْ ٙٔ العدد الرسهية العر،دة مْ الهىشور ٜٜٗٔ لسىة ٕٚ رقـ الهمرؼ  التح يـ
 التْ الهىاز ات بعض أو  ل لتسوية التح يـ إلِ اإللتعام  مِ الطرمٓف هادة العاشرة هىً باىً  ات اؽمْ ال
 أف و،عوزي ٔ قدية غٓر أو  اىت  قدية هعٓىة قاىوىية  القة بهىاسبة بٓىٍها تىشس أف يه ف أو ىشست
 أو  ل بشسف هعٓف  قد مْ ورد أو بذاتً  اف هستقال سوام الىزاع قياـ  مِ سابقان  التح يـ ات اؽ ي وف 
 مْ أقيهت ولو الىزاع قياـ بعد التح يـ ات اؽ ٓتـ أف ٓعوز ي  ها الطرمػػػٓف بٓف تىشس التْ الهىاز ات بعض
 قضائية. عٍة أهاـ د وػ  شسىً
 طرمٓف بٓف هعٓف لىزاع بسىً  رض بالتح يـ الهقمود تحدٓد إلِ العميا الدستكرية الهحكهة وأشارت     
ابإ يعٓف اتغيار هف هح ـ  مِ  الهح ـ ٌذا لي مل ي يحدداىٍا شروط ضوم مْ هىٍها بت ويض أو ختياٌر
 عواىبٍا مْ الخموهة لدابر وقاطعان  التهآل هف هعردان  الههاةة شبٍة  ف ىائيان  ي وف  بقرار الىزاع ذلؾ مْ
 التقاضْ اتضهاى خالؿ هف ت ميالن  ىظري بوعٍة هىٍها  ل ٓدلْ أف بعد إليً الطرماف أحالٍا التْ

 ٕالرئيسية
 استٍدمت  اـ بوعً اةقتمادػ الىشاط  مِ الهباشر التس ٓر ذات القواىٓف هف العدٓد هصر أمدرتو      
 ٓومر خاص إعرائْ قاىوف  إلِ بحاعة ظمت الهوضو ية القواىٓف ٌذي أف بٓد لالست هاري آهف هىاخ تومٓر
 التح يـ  اف ولها الدوليةي التعار،ة الهعاهالت مِ تاستقر  التِ واتموؿ القوا د  مِ يسٓر قضائيان  ىظاهان 

 ها بعد سيها ة ٜٜٗٔ لسىة ٕٚ رقـ القاىوف  الدولة أمدرت مقد الهعاهالت ٌذي مِ السائد اتسموب ٌو
( ٖٔ٘س  ٔٓ٘ هف الهواد) والتعار،ة الهدىية الهرامعات قاىوف  مِ الواردة التح يـ قوا د قمور هف تبٓف
 طبيعة اة تبار مِ تسخذ أف دوف  الداخمِ لمتح يـ خميمان  وضعت التِ ػ اىوف الق ٌذا أللاٌا والتِ

 قضامان   وىً حٓث هف التح يـ وقد را ِ ٌذا القاىوف طبيعةي ٖمضٍا وهتطمبات الدولية التعار،ة الهىاز ات
  س ر التح يـ ٌٓئة استقالؿ بهبدأ آهر ي وأخذي بىص مرضً و دـ اتطراؼ إرادة حر،ة هبىْ  مِ ات اقيان 
مدار اإلعرامات إىٍام مِ ات اقيان ٓتهتع بالسر ة قضامان  و وىً التح يـ طبيعة آ ار هف  . اتح اـ وا 

 ى أىكاع عدة :إلكيىقسـ التحكيـ 
 إعرائية وهوضو ية قوا د همدري قاىوىِ لتىظيـ الداخمِي  التح يـ ٓخضع: التحكيـ الداخمي  -

 خامة تشر،عات الوقت الحالِ مِ الدوؿ لبيةغا تهتمؾ حٓث الوطىِي الهشرع مىع هف داخمية

                                                 
 .ٓٔالهادة  ٜٜٗٔلسىة ٕٚقاىوف التح يـ الهمرؼ رقـ ( ٔ)
 ـ .ٜٜٗٔديسهبر  ٚٔالهح هة الدستور،ة العميا  المادر بتار،خ تعر،  التح يـ طبقا لح ـ  (ٕ)
حسف البدراوؼس "التح يـ والهمكية ال  ر،ة"ي ىدوة الو،بو الوطىية  ف الهمكية ال  ر،ة يالتْ ىظهتٍا الهىظهة العالهية  (ٖ)

 .ٕٗٓٓر،ل أب ٛإلِ  ٙلمهمكية ال  ر،ة الو،بو بالتعاوف هع العاهعة اتردىية ي ّهافي مْ ال تري هف 
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 بٓف همر مْ أبـر  قد  ف ىاش  ىزاع هوضوع ي وف  الذؼ مالتح يـ ي (ٔ)مٍٓا الداخمِ بالتح يـ
 مدور حتِ التح يـ  مِ اةت اؽ هف بدما الهمرؼ  لمقاىوف  ٓخضع تح يـ داخمْ يعد همر،ٓف

 . تح يـال وه اف الهح ـ  عىسية  ف الىظر بلض ي يوتى ٓذ الح ـ

 هف الهادة ال ال ة ىص بشسىً مسورد التح يـي دولية حدد الهشرع الهمرؼ هعيار : التحكيـ الدكلي -
  اف إذا القاىوف  ٌذا ح ـ مِ دوليا التح يـ ي وف أف " سهقرر يٜٜٗٔ لسىة ٕٚ التح يـ قاىوف 

  سأتية اتحواؿ مِ وذلؾ الدولية بالتعارة ٓتعمق ىزا ان  هوضو ً

 إبراـ وقت ٓفهختم ت دولتٓف مْ يقع التح يـ طرؼ هف  ل ت هاؿ الرئيسْ الهر ز  اف إذاس أكال
 ارتباطان  اتك ر بالهر ز مالعبرة لأل هاؿ هراكز  دة الطرمٓف تحد  اف مإذا.  التح يـ ات اؽ

ذا التح يـ ات اؽ بهوضوع  .الهعتاد إقاهتً بهحل مالعبرة أ هاؿ هر ز التح يـ طرمْ تحد ي ف لـ وا 
 هقري ٓوعد لتح يـ هر ز أو دائهة تح يـ هىظهة إلِ المعوم  مِ التح يـ طرما ات ق إذا :ياثاى

 . خارعٍا أو العربية همر عهٍور،ة داخل
 . واحدة دولة هف بسك ر ٓرتبط التح يـ ات اؽ يشهمً الذؼ الىزاع هوضوع  اف إذاس ثالثا
 إبراـ وقت الدولة ى س مْ يقع ـالتح ي طرمْ هف  ل ت هاؿ الرئيسْ الهر ز  اف إذا :رابعا
 : الدولة ٌذي خارج واقعان  التالية اتهاكف أحد و اف التح يـ ات اؽ
 تعٓٓىً  ي ية إلِ أشار أو التح يـ ات اؽ  ٓىً  ها التح يـ إعرام ه اف. 

 رؼ  عاىب تى ٓذ ه اف  .الطرمٓف بٓف التعار،ة العالقة  ف الىاشئة اةلتزهات هف عٌو

  الىزاع بهوضوع باطان ارت اتك ر اله اف(ٕ). 
الىزاع حوؿ  القة قاىوىية ذات طابع اقتمادؼ ي قدية  اىت أو غٓر ىشأ  إذاالتحكيـ التجاري:  -

ٓد ٓ قدية ي ويشهل ذلؾ  مِ سبٓل اله اؿ تور،د السمع أو الخدهات والو اةت التعار،ة و قود التش
ا وىقل التكىولوعيا والخبرة الٍىدسية أو ال ىية وهى  التراخيص المىا ية والسيا حية وغٌٓر

واةست هار و قود التىهية و هميات البىوؾ والتسهٓف والىقل و هميات تىقٓب واستخراج ال روات 
الطبيعية وتور،د الطاقة وهد أىابٓب اللاز أو الى ط وشق الطرؽ واتى اؽ واستمالح اتراضْ 

قاهة اله ا الت الىوية  .(ٖ)الزرا ية وحهاية البٓئة وا 
 ها دائها التْ العقود هف  وىٍا مضالن  ف خامةي بسٌهية اإلدار،ة العقود تتهتع :يـ اإلداري التحك -

تهاـ هحل تكوف   حٓف أو ي همر داخل  اـ هرمق خدهة بتطو،ر يقـو حٓىها اتعىبْ الهست هر ٌا

                                                 
(2)

 هقدـ بحث ي "الخاص الدولِ القاىوف  مِ التح يـ ود وػ  الداخمِ القاىوف  مِ التح يـ د وػ  بٓف ال رؽ " سالكردؼ عهاؿ 
 .ٕٗٔٓ أبر،ل ٖٓ-ٜٕ هف ال ترة"واةست هار القاىوف "طىطا عاهعة-الحقوؽ  لكمية ال اىِ العمهِ لمهؤتهر

(ٕ)
 .ٜٜٗٔ لسىة ٕٚ رقـ الهمرؼ  التح يـ قاىوف  

(ٖ)
 .ٜٙص ٕٕٔٓأحهد سٓد أحهدس "التح يـ مْ  قود الشراكة" ي الىاشر الهىظهة العربية لمتىهية اإلدار،ةيالقاٌرةي  
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 الهمرؼ  الهواطف تخدـ  اهة هشرو ات إىشام خالؿ هف لمبالد اةقتمادية التىهية مْ هشار تً
 .اةقتمادية أحوالً تحسف  مِ ا دوتس
 :بشرطٓف ولكف اإلدار،ة العقود هىاز ات عهيع مْ التح يـ الهشرع الهصري أعاز 

 .العاهة اة تبار،ة اتشخاص إلِ بالىسبة هقاهً يقـو هف أو الهختص الوز،ر س هوامقةاألكؿ -
ه اف اإلدارؼ  التح يـ لخمومية ىظران  اةختماص بٍذا الت ويض عواز س  دـالثاىي -  استبعاد وا 

 إسامة دوف  ولمحٓمولة الدولةي هعمس هف بدةن  خامة تح يهية ٌٓئة إلِ والمعوم الوطىْ القاىوف 
 .اإلعازة مْ اإلذف استعهاؿ

هوامقة  الت رقة بٓف هىاز ات العقود اإلدار،ة الوطىية والعقود اإلدار،ة الدولية ي ميستمـز الهشرع  و،عب     
ْ العقود اإلدار،ة والوطىية ي بٓىها ٓعب  ميً أف يستمـز هوامقة هعمس الوزرام الوز،ر أو هف يحل هحمً م

تمل بعقود التىهية وىقل التكىولوعيا ي واستلالؿ ال روات و مٍا أهور تمْ العقود اإلدار،ة الدولية إذ أىٍا 
 .(ٔ)مْ غاية الحساسية

دولة الهتعاقدة إها بىص القاىوف الذؼ و،ترتب  مِ الطبيعة اإلدار،ة لعقود الشراكة تطبٓق قاىوف ال    
يح ـ العقد اإلدارؼي أو بات اؽ اتطراؼ ي أها إذا لـ ٓت ق الطرماف  مِ القوا د القاىوىية واعبة التطبٓق 

و قاىوف الدولة الهتعاقدة الهراد تى ٓذ هشروع البىية اتساسية  مِ أرضٍا .  ل  .(ٕ) مِ هوضوع الىزاع ٌو
 .(ٖ)العادؼ الذؼ يحتـر أرادة أطرامة مْ اختيار القاىوف الواعب التطبٓقي  مِ   س التح يـ  ؾذل
 في عقكد الشراكة  يـلمتحك المجكء هبررات 0-0-0
 مْ لم مل فهت رغٓ  وىوف ي ها  ادة غالبية الهح هٓف تف ىظران   الهىازعات: حسـ في السرعة -

 اإلعرامات مْ اتىظهة لبطم ان تالمي ي وذلؾوهوا ٓدٌا العاديً التقاضْ بإعرامات ٓتقٓد وة واحدةي خموهة
 ٓتـ ها غالبا التح يـ أف  ها ي مٍٓا ال مل وقت ٓومر هها هتكدسةي وها بٍا هف قضايا  ةالرسهي يةالقضائ
 .واحدة درعة  مِ

                                                 
ي ٕٓٓٓ مهت  بد هللا الشٓخس "التح يـ مْ العقود اإلدار،ة ذات الطابع الدولْ"ي القاٌرةي دار الىٍضة العربيةي  (ٔ)

 .ٜٕٔص
ذا إت قا -ٜٖقاىوف التح يـ الهمرؼ الهادة  (ٕ) تطبق ٌٓئة التح يـ  مِ هوضوع الىزاع القوا د التْ ٓت ق  مٍٓا الطرماف. وا 

 مِ تطبٓق قاىوف دولة هعٓىة اتبعت القوا د الهوضو ية ميً دوف القوا د الخامة بتىازع القواىٓفي ها لـ ُٓت ق  مِ غٓر 
ذا لـ ٓت ق الطرماف  مِ القوا د القاىوىية واعبة التطبٓق  مِ -.ذلؾ هوضوع الىزاعي طبقت ٌٓئة التح يـ القوا د وا 

ٓعب أف ترا ْ ٌٓئة التح يـ  ىد ال مل مْ هوضوع -.الهوضو ية مْ القاىوف الذؼ ترػ أىً اتآ ر اتماةن بالىزاع
إذا إت ق طرما التح يـ  -ٓعوز لٍٓئة التح يـ  - .الىزاع شروط العقد هحل الىزاع وات راؼ العار،ة مْ ىوع الهعاهمة

أف ت مل مْ هوضوع الىزاع  مِ هقتضِ قوا د العدالة واإلىماؼ دوف التقٓد بسح اـ  - مِ ت ويضٍا بالمم   مراحةن 
 القاىوف.

 .ٓٚيصٕٕٔٓأحهد سٓد أحهد ي التح يـ مْ  قود الشراكة يالىاشر الهىظهة العربية لمتىهية اإلدار،ة يالقاٌرة  (ٖ)
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ْ القضام  ف التح يـ بٍا ٓى رد خامة هٓزة السر،ة تعد  ة:السري - الك ٓر  تدمع التْ اتسباب إحدػ ٌو
  مـ تحت اتطراؼ بٓف الخموهة ي مي وف هم  الهىاز ات ل ض  وسٓمة التح يـ إلختيار اتهف الشر 
ةي وهف الهعروؼ أف  قود  مىيتكوف  الهحاكـ التقاضْ مْ أف عمسات فحٓ مْ حمراني فالهح هٓ
أف  ه فبٓف القطا ٓف العاـ والخاص ي وف أحد أطرامٍا العًٍ اإلدار،ة  عزم هف الدولة ي وهف الهالشراكة 

حدػ العٍات اتهىية التْ تتطمب السر،ة مْ الهشرو ات الهتعاقدة  مٍٓاي تكوف ٌذي العًٍ اإلدار،ة إ
  . مالسر،ة ٌىا هطموبة لمح اظ  مِ همال  الدولة

و سر،اني ا تباري  مِ ٓت ق قد بهروىتً والتح يـ        مىيا ي وف  وقد ي القواىٓف بعض مْ اتمل ٌو
 أكاىت سوام الهحاكـ يسود الذؼ العمسات  مىية لىظاـ ٓخضع ة التح يـ مىظاـ التح يهْي اةت اؽ بحسب
 استهرار،ة وضهاف تعاهالتٍـ أسرار الىزاع تطراؼ يح ع هها بالح ـ الىطق أو هرامعة أو إ بات عمسات
 . (ٔ) القاتٍـ

ٓدة التح يـ ى قات تكوف  اللالب مْ  : الىفقات فى االقتصاد -  التْ بتمؾ ىتقور  ها إذا خامة ي ٌز
 هع ذلؾ وغٓر وخبرام هحاهاي وأتعاب قضائية رسـو هف الدولة هحاكـ أهاـ القضائية الخموهة تستد ٍٓا

 التقاضِ. وقت طوؿ
 بإمدار الهح هٓف ي و،متـزالتحكيهية العهمية سير التعقيد في كعدـ بالبساطة التحكيـ إجراءات تهتاز -

ـ  بش ميات ي ىظران لعدـ تقٓدي (ٕ)التح يـ ات اؽ مْ اطراؼ الىزاع قبل ٓتـ تحدٓدي هف هعٓف هو د خالؿ قراٌر
 تح ع التكالٓ  وقمة والسر،ة السر ة هزايا أف  ف مضال ي( هعٓىة أهاكف أو هوا ٓد أو  البياىات) هعٓىة

ا التْ الش مية الهحاكاة مرص  ف بعٓدا الهىشود الود و الم ام عو الىزاع تطراؼ  إعرامات  ادة ت ٌٓر
 سر،عان  حالن  ٓتوقعوف  يتىٍـ الهحاكـ  دالة  ف تختم  العدالة هف ىوع إلِ ٓرهوف  يمٍـ العادية ضْالتقا

ف . الهستهرة هعاهالتٍـ  مِ الطارئة لمهشاكل  سر،ة مْ ٓتـ ٌذا مإف إىٍام الىزاع إلِ الحل ٌذا أدػ وا 
 اإلدارة عٍة ت ضل ي وقد الهستقبل مْ هعاهالتٍـ باستئىاؼ لٍـ يسه  ها هطولة أو هعقدة إعرامات ودوف 

ـ خسارة الهشروع وشر ة  .(ٖ)تعاهالتٍـ اسرار  ش   مِ د وٌا
 لتشجيع الهستثهر  إجرائية ضهاىة التحكيـ 0-0-3

و أراضٍٓا  مِ اةست هارات لتشعيع إعرائية  ضهاىة التح يـ إلِ لالست هار العاذبة الدوؿ تمعس        ٌو
 سف قواىٓف خامة بالتح يـ  وسٓمة لتسوية الهىاز ات هع الهست هر  مِ  الدوؿ هف   ٓران  دمع الذؼ اتهر

 اتعىبْ.

                                                 
هقالة هىشورة مْ الدورة التدر،بية مْ  مية الحقوؽ عاهعة الكو،تي وعدؼ راغب مٍهْس "ه ٍـو التح يـ وطبيعتً"ي  (ٔ)

 . ٘ـيص ٖٜٜٔ-ٕٜٜٔ
 .ٖٛيصٜٜٛٔالهىشاوؼ  بد الحهٓدس "التح يـ الدولْ والداخمْ"ي هىشاة الهعارؼ لمىشري اإلس ىدر،ةي (ٕ)
(4)

 .ٚ٘ي صٕٕٔٓ ر،ةاإلدا لمتىهية العربية الهىظهة الىاشر ي"الشراكة  قود مْ التح يـ" س أحهد سٓد أحهد 
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 ىص حٓث ي التح يـ ضهاىة  مِ الهتعاقبة الهمر،ة اةست هار تشر،عات مْ الهمرؼ  الهشروع وىص 
  قود مْ التح يـ عواز  مِ هىً ٖ٘ الهادة مْ اتساسية البىية مْ الخاص القطاع هشار ة قاىوف 

  مِ مراحةن  ٜٓ الهادة ىص عام الذؼ اةست هار وحوامز ضهاىات قاىوف  مْ أيضا  ها عام ي (ٔ)الشراكة
 أو الهست هر  مٍٓا ٓت ق التِ بالطر،قة القاىوف  ٌذا أح اـ بتى ٓذ الهتعمقة اةست هار هىاز ات تسوية عواز
 ٓعوز  ها.ٜٜٗٔ لسىة ٕٚ رقـ بالقاىوف  المادر والتعار،ة الهدىية الهواد مِ التح يـ قاىوف  تح اـ ومقا

 طبقا أىوا ٍا بهختم  التسوية سبل التهاس  مِ اإلت اؽ الىزاعي خالؿ اتوقات هف وقت أػ مِ لمطرمٓفي
 التح يـ او ي"الحر"الهؤسسْ غٓر التح يـ إلِ المعوم ذلؾ مِ بها الهىاز اتي لتسوية بٍا الهعهوؿ لمقوا د

 .(ٕ)الهؤسسْ
 ليس اتعىبْ لمهست هر بالىسبة يمٍو اختيار،ة هٓزة اىً إلِ ضامةباإلالشراكة   قود مْ مالتح يـ     
ىها الىزاع ل ض إعرام هعرد  والهممحة الخاص اةست هار بٓف التوازف  لتحقٓق ووسٓمة لمتعاقد ٌو شرط وا 
 .(ٖ)العاهة
يقع ( و هف قاىوف الشراكة ٖ٘وف الهمرؼ )ـتح اـ القاىالشراكة اشترط  الهشرع أف ٓخضع  قد وقد      

مٍل يه ف أف  .باطال  ل ات اؽ ٓتـ  مِ خالؼ ذلؾ.ولها  اف ات اؽ التح يـ هستقالن  ف العقد اتممْ
 ؟ ٓتـ اةت اؽ  مِ أف تتـ إعرامات التح يـ ومقا لقاىوف غٓر القاىوف الهمرؼ 

ِ الىص  م –وخامة هبدأ استقالؿ ات اؽ التح يـ  ف العقد اتممْ  –بإىزاؿ القوا د العاهة مْ التح يـ 
السال  بياىً ي مإىً يه ف القوؿ بسىً ٓعوز لألطراؼ أف ٓت قوا  مِ إخضاع إعرامات التح يـ إها لمقاىوف 
الهمرؼ أو لقاىوف أعىبْ ي هع اتخذ مْ اة تبار القوا د الهىموص  مٍٓا مْ قاىوف التح يـ الهمرؼ 

 مِ إخضاع إعرامات التح يـ لقاىوف  التْ تعتبر هف الىظاـ العاـ ي وة ٓترتب  مِ ذلؾ بطالف اةت اؽ
أها بخموص القاىوف الهوضو ْ ي مال ٓعوز لألطراؼ أف ٓت قوا  مِ اختيار قاىوف أخر غٓر ي (ٗ)أعىبْ

هف  ٖ٘القاىوف الهمرؼ لكْ ي وف ٌو الحاكـ لهوضوع الىزاع .مالقاىوف الهوضو ْ طبقا لىص الهادة 
مرؼ ي ومْ حالة اختيار قاىوف أخري مٓبطل ٌذا اةت اؽ قاىوف الشراكة ي ٓعب أف ي وف ٌو القاىوف اله

 .ويمب  القاىوف الهمرؼ ٌو القاىوف الواعب التطبٓق
 في هشاريع الشراكة  التحكيـ في كالخبرة الكفاءة 0-0-4

حل الىزاع هع الح وهة أهاـ قضام الدولة  اتعىبية الشر ات  مِ المعب هف ي وف  ها غالبنا     
 بالقواىٓف عٓدة دراية  مِ ك ٓر هف العواهل التْ تععمٍـ ٓخسروف الىزاع مٍـ ليسوامٍىاؾ ال الداخمْي

                                                 
(ٔ)

 .ٕٓٔٓلسىً  ٚٙقاىوف تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مْ هشرو ات البىية اتساسية والخدهات الهرامق العاهة رقـ  
 .ٕٚٔٓلسىة  ٕٚقاىوف ضهاىات وحوامز اةست هار رقـ  (ٕ)
 .ٖ٘يصٕٕٔٓة أحهد سٓد أحهدس "التح يـ مْ  قود الشراكة"ي الىاشر الهىظهة العربية لمتىهية اإلدار، (ٖ)
 ٙٔٔيصٕٕٔٓأحهد سٓد أحهدس "التح يـ مْ  قود الشراكة"ي الىاشر الهىظهة العربية لمتىهية اإلدار،ة  (ٗ)
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هع القطاع العاـ مال شؾ  ىزاع مْ الدخوؿ معىد هها ٓععمٍـ أك ر طهسىٓىً لعاهل التح يـ ي ي والملة وال قامة
 أك ر مٍـ لدٍٓـ عاـال القطاع هه مْ ىظران تف الخاصي القطاع  مِىسبية سي وف لً هٓزة العاـ القطاع أف

وهف  هواتي غٓر وضع مْالشراكة هشرو ات  اتخر مْ الطرؼ يضع الهحاكـ وطر،قة  همٍا هها بىظاـ
  .القضام الداخمْ لمدولة لتعىب الهىاز ات لتسوية بدٓمة آلية تطمب أف اتعىبية لمشر ات ٌىا أعاز الهشرع

 اختيار مرمة لمعاىبٓف وتتي  م العادؼ ي ادة ها تكوف لعاف مض الهىاز ات أسرع هف القضاك      
 هروىة أك ر ي وف  أف هف الهح ـ بالتحدٓد ته ف الىقطة ٌذي الهحمية و باإلعرامات همزهٓف وليسوا الهح ـ

  الشٍود. وسهاع ي الخبرام واختيار ي اةستهاع عمسات إعرام مْ
قد تكاجً  أىٍا إال ، لقضاء العاديا عمى  لجاف التحكيـ بٍا تتهتع قد التي الهزايا هف الرغـ كعمى    

 هع القطاع الخاصالشراكة بهشركعات  الخاصة الىزاعات بعض الصعكبات في الهسائل الخاصة بحل

PPP  التالية لألسباب: 
 الشراكة الخبرة مْ هعاؿ  قود  قمةPPP متعتبر بٓئة أ هاؿ اؿPPP  مهف ىو ٍاي هف مر،دة 

عٓدة بهشرو ات الشراكة هع  ممة ذؼ وقاىوىْ هالْو  ٌىدسْ ب ٍـ الهح ـ ٓتهتع أف الضرورؼ 
 زهىْ إطار مْ و ادلة القطاع الخاصي مهف غٓر الهعقوؿ أف ٓتخذ الهح ـ قرارات هدروسة

 . القرارات إلتخاذ الالزهة الهعرمية و اتساسية بالهعموهات هعقوؿ إة إذا  اف  مِ دراية

 ا هؤسسات التح يـ  اهة تستخدهٍا التْ هعظـ اتدوات  بعٓف تسخذ يوة التعار،ة لمىزا ات عدن
 تعتبر التْ الهالية والىهاذج والهعآٓر والموائ  الٍىدسية الههارسات ه ل هحددة هسائل اة تبار
 .PPP الشراكة ىزا ات  مْ التح يـ  همية مْ ضرور،ة عهيعٍا

   العاـ والخاص بٓف القطاعالشراكة  هشار،ع مْ لدٍٓـ خبرة عٓدة ٌىاؾ هح هٓف ي وف  ها ىادران 
 العداوؿ ومٍـ ي التسخٓر تحمٓل ه ل اتساسية لف ي وف لدٍٓـ دراية  امية باتهور وبالتالْ ي

ا مٓعب الخسائر وتقدٓر ي الهالية الىهاذج ومٍـ ي الزهىية  حموؿ وتقديـ عدٓدة آلية إىشام وغٌٓر
 هبتكرة لٍذي الهشاكل.

  هع القطاع الخاص الشراكة  الـ  ٓتكوفPPP والتقىية الهاليةسر ائز اساسية   ة ال هف 
والخاص مْ  العاـ القطا ٓف هف لكالن   ادلة آلية التح يـ والقاىوىيةي وحتِ ي وف ( الٍىدسية)

الر ائز  لٍذي قوية وخبرة مٍـ التح يـ لدػ ٌٓئة ي وف  ٓعب أف ي الىاهية الهتقدهة و البمداف
 الٍىدسية الههارسات و ذلؾ الهشروع دارةإل اتساسية ال ال ة ي وأف ي وىوا  مِ دراية بالهبادغ

 قود  لواقع محي  تحمٓل إلِ واستىادان   ادلة أح اـ إمدار الشائعة ي لضهاف والتعار،ة
 الهشار ة.

هع القطاع الشراكة  قود  هىاز ات لتسوية هى ممة تح يـ لعىة الضرورؼ أف ي وف ٌىاؾ مهف     
ال ٍـ العٓد بهراحل البىام  ذلؾ مْ بها ي الممة اتذ الهشرو ات مْ خبرة لدٍٓـ الخاصي حتْ ي وف 
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 أعل هف الهشروع هٓزاىية وو ائق العداوؿ قرامة  ي ية الهتسخر و والتحمٓل العدولة والتشٓٓد والتهو،ل و ذلؾ
 لمقطا ٓف العاـ والخاص .  ضهاىات تقديـ
 ي دولية أو هحمية ح يـت لهؤسسة تابع  اف سوام قاىوىيا شخما الهح ـ ي وف  أف بالضرورؼ  مميس     

 مْ الكامية الخبرة لدٍٓـ  اف إذا(  الهحاسب أو  الهٍىدس) هٍىيان  أو(  الهقاوؿ)مىيان  شخما ي وف  قد بل
 .لمطرمٓف و ادؿ هىعز ح ـ إلمدار المحيحة اتدوات لديً ي وف  حتِ ي الشراكة هشرو ات

العاهة لقاىوف الهشار ة رقـ  وبعد استعراض اإلطار التشر،عِ لىظاـ الشراكة مِ ضوم اتح اـ 
مِ همر هف حٓث خمائمً واةلتزاهات التعاقدية وتقاسـ الهخاطر مِ الهشار ات  ٕٓٔٓ( سىة ٚٙ)

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص ي و ذلؾ التعديالت الهقترحة  مِ ى س القاىوف هف حٓث وسائل تسوية 
لضهاىات اإلعرائية لتشعيع الهست هر ي قد الهىاز ات وهبررات المعوم لمتح يـ مِ العقود الخامة بً وا

الدولية مِ هشرو ات الشراكة واستقام الدروس لد ـ الخبرة  بي وف هف اله ٓد التعرؼ  مِ بعض التعار 
 الهمر،ة .
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 الفصل الثاىى
 كةراالتجارب الدكلية فى هشركعات الش بعض

 كالدركس الهستفادة
 

تر،مٓوف دوةر  مِ هشرو ات البىية التحتية هف طرؽ وس ؾ  ٜ.ٕيقرب هف  العالـ حاليان ها ٓى ق
ي وهع ذلؾ مإف ٌذي الهبالغ ها زالت قامرة  ف الومام وغٓري حدٓدية وهواى  وهشرو ات هياي ومرؼ

وهف ٌىا مقد  .(ٔ)بحعـ اةست هارات الهطموبة لهواعٍة اةحتياعات ال عمية هف هشرو ات البىية التحتية
 ٌتهاـ بهشرو ات الشراكة بٓف الدولة والقطاع الخاص. تعدد اة

ىها تعود إلِ آةؼ السىٓف هىذ  والواقع أف الشراكة بٓف الدولة والقطاع الخاص ليست عدٓدةي وا 
اةهبراطور،ة الروهاىية و قود اةهتياز لبىام الطرؽ واتسواؽ والحهاهات العاهةي ومِ العمور الوسطِ 

ِ أوروبا وهف بعدٌا الس ؾ الحدٓدية والقىواتي ومِ همر  قد اهتياز ح ر اهتيازات الىقل الىٍرػ م
 واستلالؿ قىاة السويس.  

ورغـ أف التطبٓق بدأ مِ بداية التسعٓىات مِ اىعمترا إة أف الهمطم  بدأ هع الىٓولٓبرالية مِ 
ما د هوعات د وتٍا لتقميص دور الدولة مِ الحياة اةقتمادية وأف القطاع الخاص أك ر   امة وت

 الخمخمة.  
 وقد ىشست م رة هشار ة القطاع الخاص هع الح وهة مِ تهو،ل هشرو ات البىية اتساسية

ي وبدأت تظٍر (ٕ)مِ الههمكة الهتحدة هىذ ال هاىٓىات ىتٓعة القمق حوؿ تزآد الدٓف العاـ به ٍوهٍا الحالِ
تاحة دور لمقطاع العاهة وا   م رة التخمِ  ف اتىهاط التقمٓدية لمتور،د الح وهِ لمخدهات ىشام الهرامقي وا 

الخاص مِ تقديـ الخدهة وتحهل الهخاطر هع الح اظ  مِ الرقابة الح وهية والهحاسبية لمعواىب الهختم ة 
 لتقديـ الخدهة.

وقد بدأ تى ٓذ ٌذي ال  رة مِ ش ل هشرو ات هى ردة ٓتـ الت اوض  مِ  ل هىٍا  مِ حدة وذلؾ 
ح وهة الهحامظٓف لمح ـ حٓث أطمق عوف هٓعور هبادرة التهو،ل الخاص هع قدـو  ٕٜٜٔحتِ  اـ 

Private Finance Initiative PFI  والتِ أخذت ميها بعد همطم  الشراكة هع القطاع الخاص
Public Private Partnership PPP  و اف الٍدؼ اتساسِ هف ٌذي الهبادرة ٌو تخ يض الدٓف .

ف  اىت حولت الٍدؼ هف تخ يض الدٓف الح وهِي و ىدها عامت ح وهة توى ِ بمٓر تهس ت بالهبادرة وا 
العاـ إلِ تحقٓق "قيهة لمىقود" وذلؾ هف خالؿ توز،ع هىاسب لمهخاطر. واىتشر بعد ذلؾ ه ٍـو الشراكة 
بٓف الح وهة والقطاع الخاص وتزآد استخداهً  مِ هستوػ العالـ  وسٓمة لتطو،ر الهرامق العاهة لمبىية 

                                                 
)1(

 Elyse Maltin, What Successful Public-Private Partnerships Do. JANUARY 08, 2019. 
)2(

 Wikipedia, public private partnership. En.wikipedia.org 
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ومٓر الخدهات العاهة. و اف الهبرر لذلؾ  دـ   اية الهوارد الهالية لدػ الدولة وتعاوز الى قات التحتية وت
ر  اىت تبرر المعوم إلِ تى ٓذ الهشرو ات  الهقررة مِ الهشرو ات العاهة وتسخر تسميهٍا.  ل ٌذي الظوٌا

 أىً رغـ هزايا الشراكة هف خالؿ هشار ة القطاع الخاص بالتهو،ل العزئِ لتالمِ السمبيات السابقة. إة
ىها  بٓف الح وهة والقطاع الخاص مٍِ ليست ضهاىان مِ حد ذاتٍا لمحموؿ  مِ الىتائ  الهرعوةي وا 
ٓتطمب اتهر إطار هؤسسِ وتشر،عِ وسياسِ هىاسب لضهاف ىعاحًي  ها ٓتطمب أيضان هشرو ات هعدة 

 عاقد.بش ل عٓد و ذلؾ هساىدة الخبرام مِ هعاةت طرح الهىاقمات والت
أيضان مِ و  هشرو ات الشراكة التِ قاهت بتطبيقٍا اختم ت ىتائ  تعارب الدوؿ مِ درعة ىعاحوقد       

التوامق  مٍٓا. ذلؾ أف بعض الهشرو ات تهت مِ سالسة مِ دوؿ ه ل  ىدا وبعض أعزام هف هدػ 
ت عدةن  بٓران مِ  ل هف اىعمترا والٍىد وعىوب أمر،قياي ولكف ٌىاؾ  دٓد هف الهشرو ات اتخرػ التِ أ ار 

استراليا وىٓوز،الىد ودوؿ وسط وشرؽ أوروبا ومِ الههمكة الهتحدة ذاتٍا رغـ أىٍا هىشس ال  رة وأقاهت هئات 
 الهشرو ات بىظاـ الشراكة هع القطاع الخاص.

ويقـو ٌذا العزم هف الدراسة باستعراض بعض تعارب تطبٓق هشرو ات الشراكة بٓف الدولة 
ص مِ  ل هف الدوؿ الهتقدهة والدوؿ الىاهيةي وذلؾ هع هرا اة التىوع مِ الهعاةت والقطاع الخا

والقطا ات التِ ٓتـ مٍٓا تى ٓذ ٌذي الهشرو اتي وهع هرا اة أف ي وف العرض ىقديان لىتائ  ٌذي التعارب 
رب ادة هف ٌذي التعالؾ بلرض الوموؿ إلِ الدروس الهست وليس استعراضان لكل تعربة  مِ حدةي وذ

 لتطو،ر التعربة الهمر،ة.
 تطكر كهدى اىتشار هشركعات الشراكة  0-0

مِ العقود اتخٓرة حدث توسع  بٓر مِ هشرو ات الشراكة مِ الدوؿ الهتقدهة ه ل  ىدا واستراليا والههمكة 
ا  ٕٗتـ تى ٓذ  ٕٗٔٓالهتحدة والوةيات الهتحدة اتهر، ية. مِ  اـ   ٗ.ٕٔهشروع شراكة باست هارات قدٌر

تـ تى ٓذ  ٕٕٔٓو  ٜٜٓٔ هميار دوةر مِ وةية واحدة مقط )وةية مي تور،ا( مِ استراليا. وميها بٓف  اهِ
هميار دوةر مِ هشرو ات بىية تحتية مِ الوةيات الهتحدة اتهر، ية.  ٖ.ٗ٘هشروع شراكة قيهتٍا  ٜٙ

 .  (ٔ)هميار دوةر ٖٙف مِ  ىدا عذبت أسواؽ هشرو ات الشراكة است هارات خامة بسك ر ه ٕٕٔٓومِ 
وهها ة شؾ ميً أف أسواؽ هشرو ات الشراكة مِ الدوؿ الهتقدهة ىضعت بش ل  بٓر واكتسبت 
 قة الهست هر الخاص. ولكف اتهر ٓختم  مِ الدوؿ الىاهية. ورغـ حهاسة الح وهات مِ ٌذي الدوؿ ل  رة 

قطاع الخاص تعاي هشرو ات الشراكة مِ الشراكة إة أف ٌذي الدوؿ اعتذبت  ددان ضئيالن هف هست هرػ ال
إة أف دوؿ أهر، ا الالتٓىية وهىطقة  ٖٕٔٓو  ٕ٘ٓٓميها بٓف  تحسفبعض الورغـ وعود العقود السابقة. 

الكار،بِ  اىت اتقوػ مِ عذب اةست هارات الخامةي هقارىة بدوؿ شرؽ آسيا والشرؽ اتوسط وأمر،قيا 

                                                 
)1(

 Robert Osei-Kyei and Albert P.C. Chan. Factors attracting private sector investments in 

public–private partnerships in developing countries. A survey of international experts. 

Journal of Financial Management of Property and Construction · February 2017. 
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مِ البىية التحتية مِ ٌذي الدوؿ وحاعتٍا لمتوسع مِ ٌذا عىوب المحرامي وذلؾ رغـ الىقص الكبٓر 
 القطاع.  

 (0-0شكل رقـ )
 تكزيع االستثهارات فى هجاؿ هشركعات الشراكة عمى هستكى األقاليـ الهختمفة

 

 

 

 مِ هشرو ات الشراكة التِ تـ تى ٓذٌا مِ ال ترة  قميل هف الدكؿ الىاهيةوقد سيطر  دد 
مِ هىطقة أهر، ا الالتٓىية والكار،بِ  اىت البراز،ل ٌِ الهى ذ اتكبر  السابقة.  مِ سبٓل اله اؿ

% هف اةست هارات مِ ٌذي الهشرو ات  مِ هستوػ ٛٚلهشرو ات الشراكةي حٓث حظٓت بحوالِ 
هوق ان يعبر  ف قوة التزاهٍا به ٍـو الشراكة  ٕٗٓٓ. وقد اتخذت ح وهة البراز،ل هىذ ٕٕٔٓاإلقميـ مِ 

ر،ع قوهِ مِ ٌذا الشسف. وتسعِ دوؿ أخرػ ه ل اله سيؾ بش ل هتزآد إلِ تبىِ ه ٍـو وذلؾ بإمدار تش
ي حٓث هف الهتوقع أف ٓز،د هف حعـ هشرو ات ٕٕٔٓالشراكة وأمدرت قاىوف مٓدرالِ لمشراكة مِ 

 الشراكة مِ ٌذي الدولة. 
   اىِ أكبر حدث توسع مِ هشرو ات الشراكة مِ العقدٓف السابقٓف وأمب إقميـ شرؽ آسياومِ 

%( و،مٍٓا هالٓز،ا ٖٖتحتل المٓف الهرتبة اتولِ ) إقميـ مِ تى ٓذ ٌذي الهشرو ات مِ الدوؿ الىاهية. و
%(. و،رعع ذلؾ إلِ اى تاح المٓف بعد مترة الىظاـ الشٓو ِ وأمبحت تتعً بدرعة ٙٔ%( وال مبٓف )ٚٔ)

قد أىشست هالٓز،ا وحدة لهشرو ات أكبر إلِ هشرو ات الشراكةي وبم ة خامة مِ هشرو ات لمهياي. و 
 لتح ٓز اةست هار الخاص. ٕٕٔٓالشراكة مِ 

استحوذت  ٕٗٔٓومِ عىوب آسيا مإف الٍىد ٌِ الدولة اتكبر مِ تى ٓذ هشرو ات الشراكة. مِ 
هشروع مِ اإلقميـ. وقاهت دوؿ أخرػ ه ل بىعالديش وباكستاف بتوعً  ٓٗهشروع هف بٓف  ٖٙالٍىد  مِ 

 ٌهة القطاع الخاص مِ هشرو ات البىية التحتية الح وهية. أكبر ىحو هسا
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مإف اةست هارات مِ  أمر،قيا عىوب المحرام وهىطقة الشرؽ اتوسط وشهاؿ أمر،قياومِ 
هشرو ات الشراكة لـ تكف قوية بالهقارىة باتقاليـ اتخرػ مِ الدوؿ الىاهيةي حٓث أىً مِ العقدٓف 

 ٗٙٔهمٓوف دوةر مِ امر،قيا عىوب المحرامي و ٚ٘ٔروع بقيهة هش ٜٓ٘السابقٓف لـ ٓتـ تى ٓذ إة 
همٓوف دوةر مِ هىطقة الشرؽ اتوسط وشهاؿ أمر،قيا. ومِ أمر،قيا عىوب المحرام  ٘ٓٔهشروع بقيهة 

 ٕٚهشروع هف اعهالِ  ٛٔمإف عىوب أمر،قيا ٌِ الدولة اتكبر هساٌهة مِ ٌذي الهشرو ات وذلؾ بعدد 
.  ها أىٍا قاهت بتىشيط ٌذا الهعاؿ هف خالؿ إ داد دلٓل قوهِ لهشرو ات هشروع مِ ٌذا اإلقميـ

 وهف خالؿ سوؽ هالِ هحمِ قوػ.  ٕٓٓٓالشراكة مِ  اـ 
ف لـ ي ف لدٍٓا أىهاط هتطورة ه ل  الدكؿ الىاهيةوقد طبقت  أىهاطان هختم ة لهشرو ات الشراكة وا 

سيةس  قود اهتيازي خمخمةي  قود إدارة مئات رئي عالدوؿ الهتقدهة. وته مت ٌذي اتىهاط مِ أرب
 وهشرو ات عدٓدةي تسعٓر تهو،مِ. 

أف هشرو ات الشراكة مِ البىية التحتية مِ الدوؿ هتوسطة الدخل بملت  (ٔ)وتوض  الدراسات
% هف اعهالِ اةست هارات مِ البىية التحتيةي وبعض الدراسات تقوؿ أف الىسبة ٕٓ% إلِ ٘ٔحوالِ هف 

حوؿ تحمٓل هشرو ات البىية التحتية مِ امر،قيا عىوب  ٕٓٔٓدراسة لمبىؾ الدولِ مِ أقل هف ذلؾ. ومِ 
%. إة أف اةست هار الخاص مِ امر،قيا عىوب المحرام اتسـ ٜٕالمحرام وعدت أف الىسبة تبمغ حوالِ 

الِ ف مقط ٌها ىٓعٓر،ا وعىوب امر،قيا بحو ستوػ العلرامِي حٓث استس رت دولتابالتر ز الشدٓد  مِ اله
% هف هشرو ات الشراكة تر ز مِ ٚٚ% هف ٌذي اةست هاراتي و مِ الهستوػ القطا ِ حوالِ ٓٙ

ٌهٓتً ورغـ أ  قطاع الطاقة(ي أها BOOشلل )-اهتمؾ-وبىظاـ ابىِ ٕٓٓٓقطاع اةتماةت هىذ  اـ 
 % هف ٌذي اةست هارات.ٓٔإة بحوالِ  الشدٓدة لٍذي الدوؿ لـ يحع

 ق هستويات أقل لهشرو ات الشراكة مِ البىية التحتية مِ دوؿ و اف ٌىاؾ دراسات أخرػ تو 
دولة مِ  ٛٔ% مِ حوالِ ٓٔهىظهة التعاوف اةقتمادػ والتىهيةي حٓث وعدت أف الىسبة ة تز،د  ف 

% مِ الههمكة الهتحدةي أها اله سيؾ وشٓمِ مقد بملت الىسبة ٕٔي وحوالِ ٕٓٔٓحتِ  ٕٓٓٓال ترة هف 
 %. ٘ٔالدوؿ اتخرػ حوالِ %ي ومِ بعض ٕٓأك ر هف 

لعبت هشرو ات الشراكة دوران أقل مِ است هارات البىية التحتية بهتوسط بٓف  الدوؿ الىاهيةومِ 
%ي ومقان لدراسات البىؾ الدولِي ومِ الدوؿ ال قٓرة اتقل دخالن مإف استخداـ ىظاـ الشراكة ة ٕٓ% و٘ٔ

دوران ٌاهان مِ ٌذي الدوؿي ولكىٍا  اىت أقل   ٓران هف   ات لـ تؤدوة يعىِ ذلؾ أف ٌذي الهشرو ي اد ٓذ ر. 
توقعات البىؾ الدولِ الذػ توقع أىً هع بداية التسعٓىات أف القطاع الخاص هف خالؿ الشراكة سوؼ 

                                                 
)1(

James Leigland, Public-Private Partnerships in Developing Countries: The Emerging 

Evidence-based Critique. Published by Oxford University Press on behalf of the 

International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK. ,  August 

2019. 
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ٓمعب دوران هتزآدان ويقمل   ٓران هف اةقتراض تغراض هشرو ات البىية التحتية ويسد ال عوة القائهة مِ 
دارة ٌذي  الهشرو ات مِ ٌذي الهىطقة هف العالـ. تهو،ل وا 

بد ـ  هشرو ات الشراكة بٓف القطاع العاـ والخاص مِ البىية التحتية ومِ ال ترة اتخٓرة حظٓت
( مِ السىوات اتخٓرة تر ز G20 الهِ أقوػ هف أػ وقت هضِ. و اىت الهىاقشات مِ قهة العشر،ف )

ست هارات مِ البىية التحتية مِ الدوؿ الىاهيةي بش ل هتزآد  مِ الحاعة إلِ ز،ادات ضخهة مِ اة
 ف ٌذي اةعتها ات  مِ هزايا تى ٓذ ٌذي  تمدر مة الدوؿ هىخ ضة الدخل. وتؤ د البياىات التِ وخا

( يشارؾ مٍٓا القطاع الخاصي ويه ف Mega Projectsاةست هارات هف خالؿ هشرو ات  هالقة )
ذي الهشرو ات يه ف أف تؤدػ إلِ تى ٓذٌا  مِ الهستوػ الهحمِ أو بهشار ة اق ميهية لهعهو ة دوؿي ٌو

تلٓٓرات همهوسة مِ ٌذي الدوؿ. وقد ساٌهت هعهو ة العشر،ف مِ الهسا دة مِ تعدٓل هٍاـ بىوؾ التىهية 
 .(ٔ)الهحمية والدولية بحٓث تسخذ ٌذي البىوؾ الهبادرة مِ طرح ه ل ٌذي الهشرو ات بالهشار ة

ىهية بعهل تعديالت مِ أسموب  همٍا مِ اتعاي هز،د هف اةٌتهاـ وقد قاهت بال عل  دة بىوؾ ت
و ذلؾ بهشرو ات البىية التحتية  مِ هستوػ إقميهِ هف خالؿ الشراكة بٓف القطاع العاـ والخاص. 

 New ف خطتٍا إلىشام بىؾ تىهية عدٓد ) ٖٕٔٓهعهو ة دوؿ البر، س أ مىت مِ قهتٍا  اـ 
Development Bank و ات البىية التحتية ويعتهد مِ تهو،مٍا  مِ تح ٓز هشار ة ( ٓر ز  مِ هشر

 ف برىاه  قيهتً هميار دوةر  ٖٕٔٓاست هارات القطاع الخاص.  ها أ مف بىؾ التىهية اإلمر،قِ مِ 
لتهو،ل هشرو ات البىية التحتية الضخهة مِ إمر،قيا وعذب همادر التهو،ل الخامة لمهشار ة مِ ٌذي 

 الهشرو ات.
 بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص تجارب تطبيق الشراكة تقييـ2  -0

رغـ تىاهِ الحهاس لهشرو ات الشراكة إة أف ٌىاؾ تزآدان مِ  دد الدراسات التِ تسخذ هىحِ 
آخري حٓث تعتهد  مِ هىٍ  قياسِ مِ تقٓيـ هشرو ات الشراكة يعتهد  مِ ىتائ  الواقع ال عمِي ورغـ أف 

الشراكة ولكىٍا تعرض التقٓيـ هف هىظور ىقدػ يحمل هظاٌر الىعاح وال شل  ٌذي الدراسات ها زالت تؤ،د
أىً  مِ هستوػ الواقع والتار،خ  (ٕ)مِ التعارب الهختم ة وأسبابٍا. وتوض  إحدػ دراسات البىؾ الدولِ

مالهالحع أف ٌىاؾ هوعات هف الحهاس مِ تطبٓق ىظاـ الشراكة يعقبٍا هوعات هف ال توري وبدأ الباح وف 
تساملوف  ف اتسباب و،تحروف الحقائق حولٍا. ووعد أىً مِ   ٓر هف اتحياف مإف هشرو ات الشراكة ٓ

تؤدػ الخدهات بش ل أك س هف الهشرو ات العاهة ولكف ذلؾ ة ٓىطبق مِ عهيع اتحواؿي حٓث وعدوا 
هشرو ات الخامة حاةت   ٓرة تكوف مٍٓا   امة اتدام مِ الهشرو ات العاهة ة تقل  ف   امة أدام ال

ا الدولة.   مِ القطا ات التِ تدٌٓر

                                                 
)1( 

James Leigland, Op.cit.  
)2(

Klein, M. 2015. “Public-Private Partnerships: Promise and Hype.” PolicyResearchWorking 

PaperNo. 7340,World Bank, Washington, DC. 
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وقد تراكـ العدٓد هف البحوث التِ تعتهد  مِ تقٓيـ تعارب واقعية هىذ تسعٓىات القرف الهاضِي 
وتوض  ٌذي الدراسات أف ىتائ  التقٓيـ لـ تكف  مٍا إٓعابية. و  ٓر هف هىظهات الهعتهع الهدىِ التِ 

ت الشراكة هف هىظور آدٓولوعِ أمبحت تعتهد  مِ ىتائ  ه ل ٌذي  اىت مِ البداية تعارض هشرو ا
و ها أدػ ب  ٓر هف الهؤ،دٓف إلِ القوؿ بضرورة توخِ الحذر وتعىب أسباب ال شل واستي ام  الدراساتي ٌو

 الشروط الالزهة لىعاح ه ل ٌذي الهشرو ات. 
  س كترتكز عىاصر التقييـ فى هثل ٌذي الدراسات عمى الهحاكر التالية

 هدػ اىتشار استخداـ أسموب الشراكة مِ الدوؿ الىاهية 
 التكم ة والهىامع الهرتبطة بٍذي الهشرو ات 
 التكم ة الضخهة الهرتبطة بهرحمة التحضٓر لمهشرو ات 
  هعاىاة ٌذي الهشرو ات مِ عذب تهو،ل تعارػ 
 أ ار التىهوية لٍذي الهشرو ات 
 ذي  ح ٌذي الهشرو ات )قضايا الحو هة(الهش الت الهؤسسية والسياسية التِ تحد هف ىعا ي )ٌو

 الىقطة سٓرد الحدٓث  ىٍا ت مٓميان مْ ال مل الخاهس(.
وي ٓد ه ل ٌذا التقٓيـ مِ توضي  الشروط الالزهة حتِ تستطيع هشرو ات الشراكة أف تحقق قيهة   
 (. Value for Moneyلمىقود )
 الخاصبيف القطاع العاـ كالقطاع  هدى اىتشار تطبيق الشراكة ( أ

 مِ اتقل هف وقت إلِ آخري لكف اىتشار اةستخداـ  هشركعات بىظاـ الشراكة  ٓر هف الدوؿ تطبق 
ا هف الهشاكل التِ تواعً القطاع العاـي  ها  يسخذ ش ل هوعات تعمو وتٍبط هتس رة بهشاكل هالية أوغٌٓر

 . ان هحدد ان أف ش ل اةىتشار  شوائِ وليس لً ىهط
ـ الشراكة ٓوض  أف ٌذا الىظاـ  اف أك ر ىعاحان مِ الدوؿ هتوسطة الدخل ٌذا الىهط ةىتشار ىظا 

مِ الدوؿ ال قٓرة ربها ة ي وف هف الح هة البدم  ىً مِ الدوؿ هىخ ضة الدخل. ويشٓر ذلؾ إلِ أىً 
بهشرو ات تحتاج رأسهاؿ ضخـي ه ل هشرو ات توز،ع الهياي  مِ سبٓل اله اؿي وأىً ربها ي وف هف 

م بميغ تته ل مِ تقديـ د ـ تقىِ تقمٓدػ وبىام قدراتي وربها  قود تتضهف هز،عان هف اتمضل البد
ىدسة وتور،دي وذلؾ لتقمٓل الهخاطر  مِ الشر،ؾ الخاص.  ها أىً   ىامر الشراكة هع  قود استشارات ٌو

قة بإدارة هف الهٍـ إمالح الىظاـ القاىوىِ والتىظيهِ مِ ٌذي الدوؿ وتحسٓف اإلعرامات الح وهية الهتعم
  التور،د والبىام.

 التكاليف كالهىافع ( ب
تضـ  ددان هف أمحاب الهممحة  ل هىٍـ لً هممحة هعٓىة مِ الهشروعي وهف  هشركعات الشراكة 

ب أف اله ترض أف الىظرة الهت ق  مٍٓا لٍذي الهشرو اتي  ىد هقارىتٍا بالهشرو ات العاهةي ٌِ أىٍا ٓع
الشر،ؾ الخاص مِ تحقٓق رب  لكف العائد ٓعب أف ي وف هعقوةن.  تومر خدهة أمضل وبتكم ة أقلي و،رغب
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ذلؾ أف الهشرو ات التِ ة تحقق ها ٌو هتوقع هىٍا تتعرض لمىقد هف عاىب الح وهة واإل الـ والهعتهع 
الهدىِ والهواطىٓف الهستخدهٓف لمهشروعي إة أف إٓعاد ه ل ٌذا التوازف لـ ي ف أبدان  همية سٍمة ومق ها 

تار،خ تعارب الشراكة مِ الدوؿ الهختم ة. و اىت دائهان قضايا ربحية الشر،ؾ الخاص والتكم ة ٓوضحً 
التِ تتحهمٍا الح وهة والهستخدهٓف هحل عدؿ طو،ل مِ الدوؿ المىا ية ه ل الههمكة الهتحدةي ومِ 

ة لمحة مِ الههمكة الهتحدالشر،ؾ الخاص مِ م قات لهشرو ات ابعض الدراسات  ف هعدؿ ربحية 
 %.  ٓٙوعدوا أىٍا تعاوزت 

وحتِ لو لـ ي ف السبب ارت اع ربحية الشر،ؾ الخاص مإف هشرو ات الشراكة بم ة  اهة تتعً تف 
تهت هراععة  (ٔ)تكوف أك ر تكم ة هف الىظاـ التقمٓدػ لمتور،د الح وهِ. مِ تقر،ر لبىؾ اةست هار اتوروبِ

هشروع بىظاـ الشراكةي ووعدوا أف  ٘ٙبيةي هىٍا دولة أورو  ٘ٔهشروع طرؽ مِ  ٕٕٚالتكم ة لحوالِ 
%  ف الهشرو ات التِ تـ تى ٓذٌا بىظاـ ٕٗالهشرو ات بىظاـ الشراكة  اىت التكم ة مٍٓا هرت عة بىسبة 

أف  (ٕ)التور،د الح وهِ التقمٓدػ. وقد أكدت دراسة لقسـ الشئوف اةقتمادية واةعتها ية مِ اتهـ الهتحدة
 أك ر تكم ة هف التور،د الح وهِ. تهشرو ات الشراكة  اى

توقع الهىامع والتكالٓ  بها مٍٓا رب  الشر،ؾ الخاص وذلؾ بطمب  الدكؿ الصىاعية هعظـتحاكؿ 
( الخامة بالهشروع هحل البحث. وتته ل الهىامع التِ Value of Moneyدراسة تحمٓمية لقيهة الىقود )

هف الح وهة والهستخدـ الىٍائِي و،تـ ذلؾ بهقارىة ٓتـ قياسٍا مِ عودة الخدهة والكهية واتسعار لكل 
و أسموب تـ ابتكاري Public Sector Comparator PSCهؤشرات الهشروع هع الهقارف الح وهِ ) ( ٌو

ف  اف ٓوعً لً اىتقاد بعدـ الدقة وبسىً ي ت  هعاةت لمتال ب وأىً مقد  قة  مِ الههمكة الهتحدةي وا 
ب  يستخدـ لتهر،ر الهشروع أك ر هف  وىً وسٓمة لمهسا دة مِ إٓعاد الك ٓر،في وأف تقٓيـ الهخاطر أم

 قيهة لمىقود.  
ةحظت أىً مِ بعض الدوؿ  اىت هشرو ات الشراكة عاذبة بالىسبة  (ٖ)الدراسات بعض

لمح وهات بسبب أف القوا د الهحاسبية  اىت تسه  لمدولة أة تسعل تكالٓ  الهشروع مِ حسابات 
الدٓوف بسقل هف حعهٍاي وأىً  ىدها غٓرت الههمكة الهتحدة ٌذي القوا د مِ  الح وهةي وبحٓث تظٍر

و ها ٓم ت الىظر إلِ  دـ دقة تقدٓر التكم ة مِ ٌذي  ٜٕٓٓ أمبحت ٌذي الهشرو ات أقل عاذبيةي ٌو
 الهشرو ات.

                                                 
)1(

 Blanc-Brude, F.,H. Goldsmith, and T. Välilä. 2006. Ex Ante Construction Costs in the 

European Road Sector:A Comparison of Public-Private Partnerships and Traditional Public 

Procurement. Luxembourg: EuropeanInvestment Bank. 
)2( 

Jomo, K. S., A. Chowdhury, K. Sharma, and D. Platz. 2016. “Public-Private Partnerships 

and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for Purpose?” UNDepartment of 
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ي إة أىً تبٓف أىً لتحمٓل الى قات والهىامع لٍذي الهشرو اتورغـ أف ٌىاؾ طرؽ  هية أخرػ 
ؼ الىظر  ف اتسموب الهستخدـ مقد لوحع أىً بالىسبة لهشرو ات البىية التحتية بم ة  اهةي أيان بمر 

 اف أسموب تهو،مٍاي ٌىاؾ اتعاي  اـ لتقدٓر التكم ة بسقل هف حقيقتٍا وأيضان بسبب الىظرة الت اؤلية ٓتـ 
 تقدٓر الهىامع بسك ر هف حقيقتٍا. 

كم ة والهىامع  ف طر،ق الهقارف الح وهِ تكوف أكبر مِ أف  دـ دقة تقدٓرات الت وبطبيعة الحاؿ
الدوؿ الىاهية. وحتِ مِ الدوؿ المىا ية مٍِ ة تهمؾ القدر الكامِ هف البياىات الهوضو ية لتعتهد  مٍٓا 
مِ تقدٓر التكالٓ ي وه ل ٌذي البياىات بالتسكٓد غٓر هتاحة مِ الدوؿ هىخ ضة الدخلي وترػ بعض 

سىة يعد هستحيالني وأف الهسئولٓف مِ ٌذي  ٖٓأو  ٕ٘كم ة هشروع يهتد تك ر هف الدراسات أف تقدٓر ت
الدوؿ ي تش وا بعد توقيع العقود أف التقدٓرات الهسبقة لمتكالٓ  والهىامع  اىت غٓر دقيقةي وتمب  

 . (ٔ)الهشرو ات غٓر هربحة لمشر،ؾ الخاص هها يستد ِ إ ادة الت اوض
 0224بحية هشركعات الشراكة فى دكؿ أهريكا الالتيىية فى كفى دراسة أجريت لتحميل هدى ر 

سىواتي وأىٍا قبل  ٓٔمِ مترة التسعٓىات وعدت أف الهشرو ات مِ الهتوسط تبدأ مِ تحقٓق أرباح بعد 
ٌذي ال ترة تحقق  وائد سالبة  مِ است هاراتٍا حتِ هع إضامة رسـو اإلدارة واترباح الرأسهالية الهتراكهةي 

% مِ حاةت ٓ٘هشرو ات العٓىة لـ تحقق ارباحان  مِ اإلطالؽ وأف الىسبة تز،د إلِ % هف ٓٗوأف 
هشرو ات الطاقة والىقل. وأف  ل ٌذي الهشرو ات تعاىِ هف هش الت سٓولة  مِ اتقل مِ السىوات 

 العشر اتولِ.
ىاؾ  ف وعدت أف ٌىاؾ ىسبة هرت عة ه 0224دراسات أخرى أجريت عمى أهريكا الالتيىية فى ٌو

هشرو ات الشراكة تمعس إلِ إ ادة الت اوضي مِ اتغمب بعد حوالِ سىتٓف وذلؾ لتسهٓف تحقٓق أرباح مِ 
اتعل الطو،ل. و،دور إ ادة الت اوض غالبان مِ ش ل تسعٓل زهىِ لمتسميـ أو تخ يض اةلتزاهات 

 .(ٕ)اةست هار،ة أو ز،ادة التعر، ة هقابل الخدهة
ىاؾ بعض القطا ات ه ل اةت ماةت وتولٓد الكٍربام ة ي وف ٌىاؾ  ادة خالؼ حوؿ التعر، ة ٌو

التِ تع س التكم ة وتكوف بالتالِ تحقق أرباحان بدوف الحموؿ  مِ د ـ. أها هعظـ القطا ات اتخرػ 
مِ الدوؿ الىاهية ه ل توز،ع وىقل الكٍربام والىقل والهياي والمرؼ المحِي مإىٍا  ادة ها تتطمب د هان 

ذا لـ هف الح وهة  لضهاف التدمقات الىقدية لمهشروع أو تحقٓق هعدؿ  ائد قر،ب هف تكم ة رأس الهاؿ. وا 
ي ف الد ـ هتضهىان مِ العقد مإىً ٓتـ تضهٓىً  ىد إ ادة الت اوض. وها ٓز   الح وهات مِ إ ادة 

                                                 
)1(

 Estache, A., and C. Philippe. 2012. “The Impact of Private Participation in Infrastructure in 

Developing Countries: Taking Stock of about 20 Years of Experience.” ECARESWorking 

Paper, 2012–043,Universite Libre de Bruxelles, Brussels. 
)2(

 Guasch, J. L. 2004. Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing It 

Right.Washington DC:World Bank. 
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م الهسبق الت اوض ٌو احتهاةت تخ يض حعـ اةست هار أو وتٓرتً الزهىية أو تحهل أ بام إضامية لمشرا
 لخدهات الهشروع تمل لهستويات ة تتحهمٍا الح وهة.   

ِ التسعٓىات ومِ هواعٍة حقيقة أف هشرو ات الشراكة أك ر تكم ة وأقل ربحية هها  اف هتوقعان م
لهشرو ات  (Blended Finance) .ٌا مِ التىهية إلِ هىاٌ  "التهو،ل الهختمط"تمعس الح وهات وشر اؤ 

اتل ية ال اىية تـ إطالؽ مىدوؽ ائتهاف هتعدد الهاىحٓف لهسا دات  مِ أساس الىات  الشراكة. مِ بدايات 
(the Global Partnership on Output-Based Aid وتزآد استخداـ التهو،ل الهختمط  وسٓمة )

ةستخداـ تهو،ل هيسر لهسا دة القطاع الخاص  مِ اةست هار مِ هشرو ات الشراكة مِ البىية التحتية. 
(ي ووحدات التهو،ل IFCتـ إطالؽ وحدة التهو،ل الهختمط مِ هؤسسة التهو،ل الدولية ) ِٕٚٓٓ وم

الهختمط اإلقميهِ مِ اةتحاد اتوروبِ ه ل مىدوؽ تهو،ل بىية تحتية هشترؾ بٓف اةتحاد اتوروبِ 
الشراكة. ويعد وأمر،قياي  ل ٌذي الكياىات تستخدـ الد ـ لتقمٓل تكم ة هشرو ات البىية التحتية بىظاـ 

استخداـ التهو،ل الهختمط بٍذي الطر،قة خمقان لىوع هٍعف عدٓد ٓعهع بٓف  ىامر هف الشراكة والهشرو ات 
 العاهة التقمٓدية.

 تكاليف التحضير لمهشركع ج(
أف أحد اتسباب الٍاهة اتخرػ  0228رصدت دراسة لهىظهة التعاكف االقتصادى كالتىهية فى 

الشراكة ٌو الى قات الكبٓرة التِ تماحب التحضٓر لمهشروع وذلؾ إذا ها قورىت  ةرت اع تكم ة هشرو ات
بى قات الطرح التقمٓدػ مِ التور،د الح وهِ. حٓث تشهل ى قات التحضٓر تكالٓ  هقابل خدهات قاىوىية 

ضامة وهالية ومىية هطموبة هف  ل اتطراؼ الداخمة مِ الهشروع وذلؾ وموةن لمتشلٓل التعارػي وذلؾ باإل
لتكالٓ  أخرػ ترتبط بترتٓبات تشر،عية وتىظيهية هف عاىب العٍات العميا مِ الدولة هها يساٌـ مِ ز،ادة 

 .(ٔ)التكالٓ 
إلِ احعاـ   ٓر هف هست هرػ القطاع الخاص  ف  ارتفاع تكمفة تحضير هشركع الشراكةو،ؤدػ 

ة واةقتمادية لمهشروع وتؤ ر الدخوؿ مِ ه ل ٌذي الهشرو ات حٓث تؤ ر بالسمب  مِ العدوػ الهالي
 مِ مامِ الهىامع الهتوقعة هف الهشروع. ٌذا باإلضامة إلِ ها تتطمبً هرحمة التحضٓر هف وقت 
عرامات أك ر تعقٓدان لمطرح والهىاقماتي خامة هع اشتراط إ داد "الهقارف الح وهِ" ة بات وعود قيهة  وا 

ِ هعقد وقد ٓتطمب  دة شٍور إل دادي )يه ف أف لمىقود مِ هشروع الشراكة. ذلؾ أف الهقارف الح وه
شٍر مِ بعض اتحياف(. و مها  بر حعـ الهشروع  مها ارت عت تكالٓ  اإل داد لمهشروع.  ٖٓتمل إلِ 

أف هشرو ات الشراكة التِ  اف ٓتـ  ٕٙٓٓومِ الههمكة الهتحدة  مِ سبٓل اله اؿ وعدت دراسة مِ 
 .(ٕ) روض طرحٍا لـ ي ف ٓتقدـ لٍا أك ر هف  ال ة

                                                 
)1(

 Organisation for Economic Co-operation and Development. 2008. Public-Private 

Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value forMoney. Paris: OECD Publishing. 
)2(

 Zitron, J. 2006. “Public-Private Partnership Projects: Towards a Model of Contractor 

Bidding Decision-Making.” Journal of Purchasing and SupplyManagement 12 (2): 53–62. 
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قاهت بتطبٓق تحمٓل التكالٓ  والهىامع  مِ هشرو ات  كفى دراسة أجريت عمى اثىتى عشرة دكلة
بىية تحتية أقيهت بالتور،د الح وهِ التقمٓدػ لتقٓيـ قيهة الىقود لٍذي الهشرو اتي ووعدوا أف ه ل ٌذا 

ولذا مإىً بالىسبة لك ٓر هف الدوؿ  التحمٓل لـ ي ف اختباران يعادؿ قوة اةختبار بسسموب الهقارف الح وهِ.
يعتبر البدٓل التقمٓدػ أقل تكم ة وأقل تعقٓداني ويعتهد اختيار هشرو ات الشراكة  مِ تقدٓر الهوظ  العاـ. 
وة ٓوعد هقياس وحٓد هتعارؼ  ميً لمحعـ الهىاسب لتكم ة إ داد الهشروعي حٓث ٓىسبٍا البعض إلِ 

ِ تكم ة اإلىشام أو أحياىُا إلِ مامِ القيهة الحالية لمهشروع  مِ اهتداد التكم ة الرأسهالية اتساسية أو إل
  هري اةىتاعِ.

 ٕ٘ٓٓمِ ستة قطا ات هختم ة مِ الههمكة الهتحدة مِ  هشركع بىية تحتية 55عمى  فى دراسة
% مِ ٘.ٖ% هف القيهة الرأسهالية لمهشروعي مِ حٓف بملت ٕٔوعدوا أف تكم ة إ داد الهشروع بملت 

   .ٔلة الهشروع بالتور،د الح وهِحا
وعدوا أىً مِ الدوؿ الىاهية ذات الخبرة الهحدودة مِ ٌذا الىوع هف  0200كفى دراسة عاـ 

ومِ أمر،قيا يه ف أف تمل إلِ  يٕ%ٓٔالهشرو ات مإف تكالٓ  التحضٓر لمهشروع  تمل إلِ حوالِ 
 .ٖ% هف التكم ة الرأسهالية لمهشروع٘ٔ

هشروع الشراكة أف  لتحضٓرلمتلمب  مِ ارت اع التكم ة والوقت الهماحب  الحككهاتو اف اتعاي 
تعٍد بالهٍهة بالكاهل لمقطاع الخاصي وهف اته مة  مِ ذلؾ هشروع اهتياز الهياي مِ بٓوىيس أٓر،س مِ 

ي حٓث  اىت  همية الطرح خالية هف أػ هعموهات  ف ىظاـ الهياي وهش التً و اف ٕٜٜٔالبراز،ل مِ 
ض أف يقـو الهتقدهوف لمهشروع ب ل الهٍهة وأف ٓتـ تىقي  خطة التى ٓذ بعد شٍور قمٓمة هف هف اله تر 

توقيع العقد. وقد ىت   ف ذلؾ إ ادة الت اوض لعدة هرات هها أدػ إلِ ارت اع تكم ة الهشروع أك ر ب  ٓر 
ية بدأ الهاىحوف وبىوؾ . وقد استهر ٌذا الىهط لعدة سىٓف. ولكف هع بدايات اتل ية ال اىٗهها  اف هتوقعان 

التىهية هتعددة اتطراؼ مِ إدراؾ أف شر ام القطاع الخاص ة يه ىٍـ به ردٌـ إ داد هشروع الشراكة 
بش ل  اهل وبالش ل الذػ يعظـ الهىامع اةقتماديةي وأف الهاىحٓف وبىوؾ التىهية هتعددة اتطراؼ ٓعب 

لهشروع الشراكة قبل دخوؿ  التحضٓر همية  أف تبذؿ هعٍودان أكبر ب  ٓر مِ تهو،ل واإلشراؼ  مِ
القطاع الخاص مِ الهشروعي وأف ٌذا الىهط ٓؤدػ إلِ   امة أكبر مِ الهشرو ات واستداهتٍا وتوعٍٍا 
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لمال  ال قرام. وقد تـ تطبٓق ٌذا الىهط الذػ يش ل  قود إدارة هختمطة )هٍعىة(ي و،تهٓز بدور أكبر 
دٓد الهشاكل ومياغة الحموؿ مِ دوؿ أمر،قية ه ل بىٓف وسٓرالٓوف لمح وهة وشر ائٍا مِ التىهية مِ  تح

. ه ل ٌذي العقود تحوؿ الهخاطر هف القطاع الخاص إلِ الح وهة وشر ائٍا مِ ٕ٘ٔٓولٓبٓر،ا مِ 
ـ أك ر قدرة  مِ التعاهل هع ٌذي الهخاطر. ه ل ٌذي العقود أك ر اىتاعية وأك ر استداهة.    التىهية با تباٌر

تـ إىشام  دة  ياىات  مِ ىطاؽ أوسع هف عاىب الهاىحٓف الهتعددٓف  ت األلفية الثاىيةكفى بدايا
وذلؾ لمقياـ بهٍهة اإل داد لهشرو ات الشراكةي إة أف تقٓيـ ٌذي الوحدات أوض  أىٍا  اىت ملٓرة وتتسـ 

أكبر لإل داد بالبٓروقراطية الشدٓدة ولـ ي ف لٍا بالتالِ تس ٓر همهوس. ولذا مقد ظٍر هؤخران هىمات 
 لمهشرو ات لهواعٍة هش مة ارت اع تكالي ٍا إة أف ىتائعٍا لـ تظٍر بعد.

 التهكيل كاالستثهار د(
ي ترض الهتحهسوف لهشرو ات الشراكة أىٍا تز،د الك امة وتز،د حعـ اةست هارات هف القطاع 

ة أف تعارب الدوؿ توض  الخاص وبالتالِ تز،د هف القدرة  مِ تومٓر الخدهات وتوسيع ىطاؽ التلطية. إ
 أف ٌذي ال روض ة تتحقق مِ  ل اتحواؿ. 

 اىت تختبر ها إذا  اىت هشرو ات الشراكة مِ هرامق الهياي والكٍربام  ي(ٔ)0229فى دراسة فى 
ا الدولة بالكاهل أوضحت الىتائ  أف  يمِ الدوؿ الىاهية تؤدػ بش ل أمضل هف الهرامق التِ تدٌٓر

ختمطة ِ التشلٓلي إة أف الىتائ   اىت همٍٓا اىتاعية العهل أ مِ وأك ر   امة م هشرو ات الشراكة  اىت
لضرورة هع هشار ة القطاع واستخممت أف اةست هار ة ٓز،د با يميها ٓتعمق بالز،ادة مِ حعـ اةست هار

ادة مِ ف الك امة مِ اتدام ة يه ف أف تكوف هستداهة مِ اتعل الطو،ل إذا لـ ي ف ٌىاؾ ز،الخاصي أ
 اةست هارات العاهة أو الخامة  مِ المياىة والتوسع مِ شب ات الهرامق.  

تزآدت ىسبة التهو،ل الح وهِ مِ هشرو ات الشراكة  0228بعد األزهة الهالية العالهية فى 
بسبب معوبات التهو،ل التعارػ ىتٓعة اتزهة. مِ دوؿ ه ل البراز،ل والٍىد واله سيؾ وعىوب أمر،قيا 

 لمبدمهؤسسات التهو،ل لمتىهية الههمو ة لمدولة مِ تومٓر تهو،ل أو ضهاىات إل طام دمعة  ساٌهت
% هف تهو،ل هشرو ات الشراكة مِ الدوؿ الىاهية ٔٗحوالِ  اف  ٕ٘ٔٓ  اـ مِو  هشرو ات الشراكة.

 . (ٕ)يستِ هف الح وهات وهؤسسات التهو،ل هتعددة اتطراؼ
مِ ٌي ل تهو،ل هشرو ات الشراكة وذلؾ ه ل درعة تقدـ ٌىاؾ  دة  واهل تؤ ر مِ اةختالمات 

الدولة وطبيعة القطاع هحل الهشروع و ي ية التعاهل هع الهخاطر مِ العقد وتر ٓبة الههولٓف. و مها  اف 
 التمىٓ  اةئتهاىِ لمدولة قويان  مها  اف هف السٍل تومٓر التهو،ل الخاص مِ هشرو ات الشراكة. 

                                                 
)1(

 Gassner, K., A. Popov, and N. Pushak. 2009. Does Private Participation Improve 

Performance in Electricity and Water Distribution? Trends and Policy Options No. 6. 

Washington DC: World Bank. Available at: www.ppiaf.org. 
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القطا ات مِ  لمقد وعدت الدراسات أف قطا ات تولٓد الطاقة هف أسٍ وميها ٓتعمق بالقطا ات
ىسبيان هف حٓث  القة  تومٓر تهو،ل خاصي وذلؾ بسبب أف اإلهداد بالطاقة بتهٓز بالطابع التعارػ 

التعر، ة بالتكم ةي وذلؾ أك ر هف الخدهات اتخرػ ه ل الهياي والمرؼ المحِي  ها أىٍا ليست احتكار 
 ه ل الهرامق اتخرػ. طبيعِ لمدولة 
هتعددة اتطراؼ تز،د هشار تٍا مِ هشرو ات الشراكة  الحككهات كالهاىحيف كبىكؾ التىهيةإف 

الكبٓرة لتخ يض حعـ التهو،ل الخاص الهطموب والهسا دة مِ الته ٓف هف ععل ٌذي الهشرو ات قابمة 
قدرة الهست هر الخاص  مِ ز،ادة هع  دـ  جدكى هشركع الشراكةومِ الىٍاية تبرز م رة حوؿ  لمتى ٓذ. 

اةست هاري مِ ٌذي الحالة مإف العهل  مِ تحسٓف إدارة الهشروع العاـ بها ٓز،د   امتً ٓعب أف ي وف أوؿ 
 بدٓل يطرح قبل الت  ٓر مِ الشراكة.  

 األثر عمى الفقر ق(
الِ تومٓر هشرو ات الشراكة يه ف أف تحقق ه اسب أو هىامع ميها ٓتعمق ب  امة اتدام وبالت

خدهات أك ر وبسسعار هعقولةي ولكىٍا لـ تىت  دائهان أ ران إٓعابيان  مِ ال قرام تف هىامعٍا لـ تتوزع بش ل 
 ادؿ ولـ تمل بش ل  اؼ لم قرامي  مِ سبٓل اله اؿ الهشرو ات التِ حققت ز،ادة مِ اىتاعية العهل 

التكم ة  اف ٓىع س مِ ز،ادة رب  أدت إلِ تخ يض العهالة مِ ٌذي الهشرو ات.  ها أف اىخ اض 
 . (ٔ)الهست هر وليس تخ يض السعر لمهستخدهٓف

ىاؾ توميات   ٓرة تقترح  إعرام تحمٓل وىهذعة لكي ية توز،ع هىامع الهشروع قبل توقيع العقدي  ٌو
 ولكف ذلؾ يه ف أف ٓؤدػ إلِ ز،ادة أخرػ مِ تكم ة إ داد الهشروع. 

 قضايا الحككهة ك(
ة هشرو ات الشراكة ي وف  ادة ضعي ان وذلؾ بدرعة  بٓرة تف هشرو ات الشراكة إطار حو ه      

تشترؾ هع الهشرو ات الح وهية مِ ى س أوعً القمور ه ل التمهيـ غٓر العٓد وضع  التور،د و  رة 
 إ ادة الت اوض والذػ غالبان ها ي وف اىتٍاز،ان هف عاىب الهست هر الخاص لز،ادة أرباحً. 

معس الدوؿ الىاهية إلِ الت اوض الهباشر هع هست هر،ف إلىشام هشرو ات شراكة بدةن و  ٓران ها ت
ذا اتسموب ي وف أك ر تكم ة. وهىذ أمبحت وحدات هشرو ات الشراكة  ياىات  هف الطرح التىامسِي ٌو

ذلؾ لـ  هعتبرة مِ الههمكة الهتحدة واستراليا اىتشرت وزاد  ددٌا سر،عان مِ   ٓر هف الدوؿ الىاهية. وهع
 تعد الدراسات دليالن  مِ أ ر ٌذي الوحدات  مِ ىعاح إدارة هشرو ات الشراكة مِ ٌذي الدوؿ.

أىً مِ الدوؿ التِ ة تحظِ مٍٓا براه  الشراكة بد ـ  بار  (ٕ)احدى الدراساتكأظٍرت 
ىامسية و دـ السياسٓٓفي وحٓث تتسـ  هميات التور،د الح وهِ مِ البىية التحتية بعدـ الش امية و دـ الت

                                                 
)1(

 Gassner, K., A. Popov, and N. Pushak. 2009. Op.cit. 
)2  (

Engel, E., R. Fischer, and A. Galetovic. 2014. The Economics of Public-Private 

Partnerships: A Basic Guide.Cambridge: Cambridge University Press. 
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التىسٓق بٓف اإلدارات الح وهية مإف وحدات هشرو ات الشراكة مِ اللالب ة ي وف لدٍٓا مرمة تف تتسـ 
بالك امة.   ها أف استععاؿ الح وهات لإلسراع بهشرو ات الشراكة ٓتعارض هع ا تبارات التحضٓر العٓد 

هل تكم ة تومٓر خبرام  مِ هستوػ  الِ لٍذي الهشرو ات لضهاف   امتٍا.  ها أف الدوؿ الىاهية ة تتح
مِ ٌذي الوحداتي وذلؾ باإلضامة إلِ   رة اإلعرامات اإلدار،ة والرقابية التِ تؤدػ إلِ بطم العهل. 
وأوض    ٓر هف الدراسات التِ تعتهد مِ التحمٓل  مِ دراسات حاةت هف واقع تعارب الدوؿ الىاهية أف 

ـ هعوقات هشرو ات الشراكةٌذي العواهل الهرتبطة بالحو هة تعد   .(ٔ)هف ٌأ
 هدى هالئهة تطبيق ىظاـ الشراكة لتحقيق أٌداؼ التىهية الهستداهة: 3 -0

رغـ تزآد الدراسات الىاقدة لتعارب الشراكة مقد تزآدت الد وة مِ ال ترة اتخٓرة ةتباع هىٍ  
إلِ بىام القدرات والتشارؾ مِ  التسكٓد  مِ الحاعةالشراكة  آلية لتهو،ل هشرو ات البىية التحتية هع 

و ها أكد  ميً الهؤتهر الدولِ ال الث لتهو،ل التىهية مِ أديس أبابا مِ  ىاؾ  دد ٕٙٔٓالهعرمةي ٌو . ٌو
 بٓر هف الدراسات حوؿ ٌذا الهوضوع وتحاوؿ أف تستخمص وتوض  الهعاةت التِ تحتاج إلِ ت ٍـ 

مٓل الهخاطر الهالية وتحسٓف الهحاسبية. وتؤ د أمضل وابتكار هؤسسِ لضهاف تحقٓق قيهة لمىقود وتق
دارة وتقٓيـ هشرو ات الشراكة حتِ  الدراسات ضرورة لوعود  ياىات هؤسسية لدٍٓا القدرة  مِ إٓعاد وا 
تمب  أداة ٌاهة لتومٓر خدهات ٌاهة ه ل البىية التحتية. ٌىاؾ أيضان حاعة إلٓعاد تعر،  هوحد 

   بولة دوليان تتضهف هعآٓر هحاسبية وتقار،ر هتابعة هوحدة.لهشرو ات الشراكة وأدلة إرشادية هق
وقد ماحب الد وة إلِ التوسع مِ هشرو ات ضخهة لمبىية التحتية بسسموب الشراكة مِ هؤتهر 
أديس أبابا د وة لالست ادة هف دروس التعارب السابقة وتعىب أخطامٌاي وهرا اة تقاسـ الهخاطر بٓف 

حاسبية والحرص مِ التمهيـ والتى ٓذ مِ ضوم التحديات مِ تى ٓذ الح وهة والقطاع الخاص واله
 .(ٕ)ٖٕٓٓطهوحات أعىدة التىهية الهستداهة 

وة ٓوعد حتِ أف تعر،  هوحد لمشراكة واإلطار الهحاسبِ الهرتبط بٍاي و،ختم  ه ٍـو الشراكة 
الوقت الحالِ تزآد اةتعاي ومقان لدرعة همكية القطاع الخاص لألموؿ والى قات الرأسهالية. ويالحع مِ 

 لمهشرو ات العهالقة مِ البىية التحتية والهتعددة اتقاليـ أو العابرة لمحدود.
و ليس هحددان بش ل واض . وترػ بعض هصطمح "التهكيل الهختمطوقد ظٍر أيضان هؤخران  " ٌو

و ا الرئيسِ مِ بالدٌـي ٌو ها ٓدؿ  مِ أىٍـ  الدراسات أف الهاىحٓف ي ضموف الشر ات التِ ي وف هقٌر
ٓبح وا هف خالؿ ٌذا الهىٍ  العدٓد  مِ همالحٍـي وأف الهسا دات التِ ي ترض أف تذٌب لمدوؿ ال قٓرة 

                                                 
)1(

 Seong Kang, Dhanakorn Mulaphong, Eunjin Hwang and Chih-Kai Chang. Public-private 

partnerships in developing countries. Factors for successful adoption and implementation. 

Intrnational Journal of Public Sector Management, November 2018. 
)2(

 Jomo KS, Anis Chowdhury, Krishnan Sharma, Daniel Platz. Public-Private Partnerships 

and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose? DESA Working Paper 

No. 148. February 2016. 
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ا لمقطاع الخاص بش ل هباشر تحت هظمة هشرو ات الشراكة. ويقوؿ بعض الباح ٓف أف الهاىحٓف  يهررٌو
قٍا والتوسع مٍٓا مِ الدوؿ اتخرػي واعٍوا مشالن لهشرو ات شراكة مِ بالدٌـ وهع ذلؾ يسعوف لتطبي

وذلؾ ه ل أسباىيا والبرتلاؿي حٓث أدػ التوسع مِ هشرو ات الشراكة مِ بالدٌـ إلِ هباللة مِ 
أف اتولِ بالدوؿ اةست هار مِ البىية التحتية وتراكـ الدٓوف ووقو ٍا مِ أزهات هالية. ويعتبروا بالتالِ 

و الهعاؿ اتولِ أف تسا دٌا ميً الدوؿ  الىاهية أف تسعِ لبىام قدراتٍا قبل أف تسعِ لمتهو،ل الهختمط ٌو
  الهاىحة.

تر،مٓوف دوةر  ٔٙٓبمغ  ٕٗٔٓحتِ  ٜٜٓٔورغـ أف اةست هار الخاص الهتراكـ مِ ال ترة هف 
تر،مٓوف دوةر مِ الشر،حة العميا هف الدوؿ هتوسطة الدخلي  ٙ.ٔمِ الدوؿ هىخ ضة الدخلي مإىً ٓبمغ 

و ها يشٓر إلِ أف هشرو ات الشراكة تتحٓز لمدوؿ الهتقدهةي حٓث تضهف تلطية ى قاتٍا وتحقٓق رب ي  ٌو
  ها تتحٓز أيضان داخل الدولة الواحدة لمهدف والهىاطق الهتقدهة  مِ حساب الهىاطق ال قٓرة. 

و مِ هستوػ القطا ات مقد احتل قطاع اةتماةت الىسبة اتكبر مِ قيهة است هارات الشراكة 
الكٍربام  ـ الطرؽي أها ميها ٓتعمق بعدد هشرو ات الشراكة مقد احتل قطاع تولٓد الكٍربام الىسبة  ٓميً

وميها ٓتعمق بىهط توز،ع هشرو ات الشراكة بٓف اتىهاط الهختم ة لمشراكة لوحع أف  اتكبر و،ميً الطرؽ.
ؿ"ي مِ حٓف  اىت  قود حو -شلل-( "ابىBOTِالىهط اتك ر ت ضيالن مِ هشرو ات البىية التحتية ٌو )

 اإلدارة والتسعٓر التهو،مِ أقل عاذبية. 
أىً ٓعب  مِ الهعتهع الدولِ أف يسا د الدوؿ الىاهية ويقدـ لٍا  دراسة األهـ الهتحدةوترػ 

دارة وتقٓيـ هشرو ات الشراكة.  ها أف التقٓيـ  د هان مىيان لي وف لدٍٓا طاقة أو قدرة هؤسسية لخمق وا 
ود لمهشروع ٓعب أف يسخذ مِ الحسباف عودة الخدهة واةلتزاهات الهالية مِ اتعل الخاص بقيهة الىق

الطو،ل )بها مٍٓا الهخاطر الهالية( و ذلؾ اتٌداؼ اةعتها ية والبٓئية الهتضهىة مِ استراتٓعية التىهية 
 الهستداهة. 

% ٚغ هف وقد أوضحت إحدػ الدراسات أف سعر ال ائدة  مِ الم قات هع القطاع الخاص ٓبم
% مقطي هها ٓخمق  بئان  بٓران  مِ ٗ% إلِ ٖ%ي مِ حٓف أىً  مِ القروض الح وهية ٓبمغ هف ٛإلِ 

الهالية العاهة أك ر هها يحدث مِ حالة أف تقترض الح وهةي ٌذا باإلضامة إلِ تعقد إعرامات هشرو ات 
 %.  ٕٓ% إلِ ٓٔلِ هف الشراكة هف طرح وهىاقمات ومرز وغٓري والتِ ترمع التكم ة بها يقدر بحوا

أف هشار ة القطاع الخاص مِ هشرو ات الكٍربام والهياي مِ  البىؾ الدكلىوأوضحت دراسات 
 الدوؿ الىاهية أدت إلِ ز،ادة مِ الك امة ولكىٍا مشمت مِ تخ يض اتسعار لمهستٍمؾ.

ي مإىً مِ دراسة بتحمٓل ات ر  مِ ال قر والهساواةي ورغـ قمة البياىات مِ ٌذا الشسف وميها ٓتعمق
وعدوا أف هشرو ات الشراكة تختار الهشرو ات اتك ر ربحيةي حٓث ٓتـ  مِ  ٕ٘ٔٓ ف أمر،قيا مِ 

سبٓل اله اؿ بىام هستش يات  الية التقىية مِ هراكز حضر،ة قمٓمة يس ىٍا اتغىيام القادر،ف  مِ دمع 
هاؿ بىام شب ات واسعة هف ا لهراكز الطبية أو تحسٓف أعور تكم ة خدهات ٌذي الهستش ياتي و،تـ ٌإ
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ه اؿ  مِ ذلؾ هستش ِ تـ بىامٌا مِ ليسوتو مِ . و (ٔ)الكوادر الهطموبة لتومٓر خدهات محية لم قرام
وتـ تقٓيهٍا  مِ أىٍا تعربة ىاعحة بالهعآٓر التقمٓديةي ولكىٍـ لـ يسخذوا مِ اة تبار أ ار  ٕٗٔٓ

ب  دـ الش امية وهف  ـ  مِ التىهية اةعتها يةي حٓث السمبية  مِ الهخاطر الهالية  مِ الدولة بسب
أف اةلتزاهات الهالية  مِ الدولة استى ذت أك ر هف ىم   ٕٗٔٓأوض  تقٓيـ هىظهة أو س اـ مِ 

هٓزاىية المحة مِ الهوازىة العاهة لمدولة ىتٓعة ٌذي الهستش ِ التِ أىشست مِ العامهة ولـ ٓبقِ الك ٓر 
هية إعرام تحمٓل ت ر الهشروع  مِ التىهية الهستداهة هف الهوازىة لمهىاطق ال  قٓرة.  و،وض  ٌذا اله اؿ ٌأ

ىاؾ  و بىام الطرؽ السر،عة ذات الرسـو العالية وا ٌهاؿ بىام طرؽ بدوف مِ اتعل الطو،ل. ٌو ه اؿ آخر ٌو
 رسـو تربط بٓف الهىاطق الر، ية ال قٓرة.  

 دية أك ر هف اةعتها ية ه ل المحة والتعميـ. هشرو ات الشراكة تىاسب البىية التحتية الها -
هشرو ات الشراكة لكِ تىع  ة بد أف ترا ِ العقود تسعٓر هىاسب وآلية  ادلة لتوز،ع الهخاطر بٓف  -

الدولة والقطاع الخاصي و ذلؾ ىظاـ هحاسبِ ش اؼ وهعآٓر واضحة لتقار،ر الهتابعة ي وهرا اة ا تبارات 
هية  بٓرةي و ذلؾ ضهاف ِ اإلطار الهؤسسإف  الحو هة. لمشراكة بٓف القطاع العاـ والقطاع الخاص لً ٌأ

الهىامسة حٓف الطرح والتقٓيـ واإلرسامي والتسعٓر وعودة الخدهة و ذلؾ الهىامع اتوسع  مِ الرماٌية. وهها 
و ها هف الهرامق العاهة تعتبر احتكارات طبيعية لمدول ان ٓعب أيضان أف ٓؤخذ مِ اة تبار ٌو أف   ٓر  ة ٌو

 يستوعب ىظاـ عٓد لمهتابعة وهراقبة اتدام والتسعٓر والعودة هف عاىب  ياىات هستقمة.
 

 (0-0شكم سلى )

Key components of an enabling institutional framework for PPPs 

 

                                                 
(1)

 Ibid. pp.15-16. 



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

73 

ومِ السىوات القمٓمة الهاضية ٌىاؾ عٍود تبذؿ  مِ هستويات هختم ة لتطو،ر أطر إرشادية  اهة 
عقود الشراكة.  مِ الهستوػ القوهِ ٌىاؾ بعض الدوؿ التِ لدٍٓا ىظـ هتطورة لبراه  الشراكة ه ل ل

الههمكة الهتحدة وعىوب امر،قيا واستراليا وشٓمِي ٌذي الدوؿ قاهت بعٍود ةدخاؿ هز،د هف الش امية مِ 
اكة. و مِ الهستوػ الىظـ الهحاسبية وتقار،ر الهتابعة مِ ههارساتٍا مِ التعاهل هع هشرو ات الشر 

العالهِ ٌىاؾ هىظهات ه ل هىظهة التعاوف اةقتمادػ والتىهية واله وضية اتوروبية والبىؾ الدولِ 
ومىدوؽ الىقد الدولِ واله وضيات اإلقميهية التابعة لألهـ الهتحدة قاهت بإمدار أدلة استرشادية 

شراكة.  مِ سبٓل اله اؿ البىؾ الدولِ وتوميات إل داد ىظـ هحاسبية وتقار،ر أك ر ش امية مِ هعاؿ ال
 لترتٓبات اإلمماح والتعاقد مِ هعاؿ الشراكة.  ان إرشاديان أمدر إطار 

 Fiscal Riskيقود هبادرة إل داد ىهوذج تقٓيـ الهخاطر الهالية ) كصىدكؽ الىقد الدكلى
Assessment Model P-FRAM الهخاطر ( لهسا دة الدوؿ الىاهية  مِ تقٓيـ التكالٓ  الهالية و

هف الهٍـ اةت اؽ  مِ تعر،  واسع هحدد لهشرو ات الشراكة  ىقطة الهتوقعة هف هشرو ات الشراكة. 
  بداية.

وترػ بعض الدراسات أف ٌذي العٍود إل داد أدلة إرشادية لـ تسخذ مِ اة تبار الدروس الهست ادة 
 هخاطر بٓف الدولة والشر،ؾ الخاص. هف التعارب ال اشمة مِ الشراكةي وبم ة خامة ميها ٓتعمق بتوز،ع ال

باإلضامة إلِ ذلؾ ٌىاؾ بعض البىود التِ يه ف أف تضع  حامز القطاع الخاص لألدام اته لي 
% هف الدٓف السيادػ لمقطاع الخاص مِ ٘ٛ% إلِ ٓٛوذلؾ ه ل التومية بسف يلطِ القطاع العاـ هف 

 اف الهشروع ٓخ ض التكم ة  مِ الدولة بها  حالة مشل الهشروع. ٌذا الضهاف ة ي وف لً هعىِ إة إذا
ذا مِ اللالب ليس الحاؿ ىظران لها أوضحتً تعارب هشرو ات الشراكة  ة يقل  ف اةقتراض الح وهِ. ٌو
عرامات الت اوض والطرح.  ها أىً هف اله ٓر هالحظة أف  هف ارت اع تكم تٍا وتكم ة اةقتراض الخاص وا 

ىً مِ حالة الخالؼ بٓف الدولة والشر،ؾ الخاص ٓتـ المعوم لمتح يـ الدولِ ٌذي اتدلة اةسترشادية تقترح أ
وليس الىظاـ القضائِ لمدولة ماحبة الهشروعي وقد أشار   ٓر هف الدراسات إلِ أوعً قمور مِ ىظاـ 

 التح يـ الدولِ. 
و "الش اختيار هشركعات الشراكةوأخٓران ٌىاؾ طرؼ آخر ٓعب أف ٓؤخذ مِ اة تبار  ىد  عب ٌو

(ي لألخذ مِ اة تبار رؤية pppp(ي وبحٓث ي وف الهمطم  أربعة حروؼ )p- peopleأو الىاس" )
اتمراد الذٓف يعيشوف مِ هحيط الهشروع ويه ف أف ٓؤ ر  مِ حياتٍـ ورمآٌتٍـ. وبىامن  مِ ذلؾ مإىً هف 

وف هف اتمضل أف قد ي . ٖٕٓٓالضرورػ هراععة ٌذي اتدلة مِ ضوم استراتٓعية التىهية الهستداهة 
يقدـ الهاىحوف د هان مىيان وهسا دة مِ بىام قدرات ح وهات الدوؿ الىاهية بدةن هف ضخ الهسا دات الهالية 
مِ "التهو،ل الهختمط" والذػ يحوؿ أهواؿ الهسا دات بش ل هباشر إلِ القطاع الخاص هف خالؿ 

 هشرو ات الشراكة. 
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ادية ٓعب أف ي وف هف خالؿ حوارات يشارؾ مٍٓا  ل مإف تطو،ر العهل مِ اتدلة اإلرشكأخيرًا 
أطراؼ الهممحةي وذلؾ ه ل ها حدث مِ الهؤتهر الدولِ ال الث لتهو،ل التىهية والذػ شارؾ ميً الدوؿ 
ا  ات ضام مِ اتهـ الهتحدة والهعتهع الهدىِ وأطراؼ الهممحة أخروف. ويه ف لألهـ الهتحدة با تباٌر

 تمعب دوران هٍهان مِ ٌذا الهعاؿ.    اإلطار الدولِ الشر ِ أف
 بعض الدركس الهستفادة 4 -0

 ِمِ هعاؿ إ داد هشرو ات الشراكة. د ـ تقىِ وبىام قدرات هف اله ٓد السعِ لمحموؿ  م 
 ِقود تتضهف هز،عان هف  ىامر  هف اتش اؿ اله ٓدة أيضان المعوم مِ بعض الحاةت إل 

ىدسة وتور،  دي وذلؾ لتقمٓل الهخاطر  مِ الشر،ؾ الخاص. الشراكة هع  قود استشارات ٌو
  هف الهٍـ إمالح الىظاـ القاىوىِ والتىظيهِ وتحسٓف اإلعرامات الح وهية الهتعمقة بإدارة التور،د

 .والبىام
 دارة وتقٓيـ هشرو ات الشراكة   .ٌىاؾ ضرورة لوعود  ياىات هؤسسية لدٍٓا القدرة  مِ إٓعاد وا 
  ،هوحد لهشرو ات الشراكة وأدلة إرشادية هقبولة دوليان تتضهف  ٌىاؾ أيضان حاعة إلٓعاد تعر

 .هعآٓر هحاسبية وتقار،ر هتابعة هوحدة
 هشرو ات الشراكة تىاسب البىية التحتية الهادية أك ر هف اةعتها ية ه ل المحة والتعميـ. 
  الهخاطر هشرو ات الشراكة لكِ تىع  ة بد أف ترا ِ العقود تسعٓر هىاسب وآلية  ادلة لتوز،ع

بٓف الدولة والقطاع الخاصي و ذلؾ ىظاـ هحاسبِ ش اؼ وهعآٓر واضحة لتقار،ر الهتابعةي 
 وهرا اة ا تبارات الحو هة.

  ـ العواهل التِ تعذب القطاع الخاص لهشرو ات الشراكة الد ـ السياسِ وقبوؿ الشراكة هف ٌأ
 لسياسِ.والهوق  اإلٓعابِ لمح وهة تعاي اةست هار الخاص واةستقرار ا

 

ومِ إطار الح ـ  مِ هدػ ىعاح التعربة الهمر،ة مِ هشرو ات الهشار ة هقارىة بالخبرات      
الدولية التِ سبقتىا مِ ٌذا الهضهار ي يمب  ضرور،ا السعِ لتقٓيـ بعض الهشرو ات التِ تـ 

 ِ همر ي لتحدٓدتى ٓذٌا بالتر ٓز  مِ هؤشرات اتدام الرئيسية مِ قطا ِ الهرامق العاهة والتعميـ م
( لسىة ٚٙإلِ أػ هدػ أ هر حماد ٌذي الخبرة رغـ حدا تٍا وباتخص بعد مدور قاىوف رقـ )

ٕٓٔٓ . 
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 الثالثالفصل 
  )بالتركيز عمى هؤشرات األداء الرئيسية(كة ار شهال هشركعاتتقييـ بعض 

 في هصر في قطاعي الهرافق العاهة كالتعميـ
 

 قدهةه
بٓف القطا ٓف  هشار ةالشاهمة لتشعيع  استراتٓعيةمْ تبىِ  ٕٙٓٓهىذ  اـ  هاركزارة االستثدأت ب     

العاـ والخاص بٍدؼ التوسع والز،ادة مْ اةست هارات الخامة بهشرو ات البىية اتساسية ه ل الهياي 
وضع إطار تشر،عْ وهؤسسْ ٍٓدؼ إلِ تيسٓر  اةستراتٓعيةوالىقل والمحة والتعميـي وقد تضهىت ٌذي 

 بٓف القطا ٓف العاـ والخاص.  هشار ةالتى ٓذ ٌذي الهشرو ات بسبل 
لتىظيـ هشار ة القطاع الخاص مْ  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙي تـ إمدار قاىوف رقـ كعمى الصعيد التشريعي    

 العاهة. هشرو ات البىية اتساسية والخدهات والهرامق
هار والهالية بإىشام وحدة هشتر ة ي قاهت وزارتا اةست أها عمى الصعيد الهؤسسي كبىاء القدرات    

لمهشار ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص وذلؾ بهقر وزارة الهاليةي وذلؾ لتقديـ الد ـ لمهشرو ات هف خالؿ 
خبرات وهسا دات مىية ووضع اتطر العاهة الالزهة لتى ٓذ الهشرو ات ووضع أىهاط وىهاذج العقودي 

 لموزارات الهعىية بطرح هشرو ات البىية اتساسية.و ذلؾ تومٓر الهعوىة واةستشارات ال ىية 
مْ أربعة هعاةت رئيسية لمبىية  القطاع الخاصي شارؾ ٕٚٓٓوحتِ  ٜٜٓٔوخالؿ ال ترة هف      

ْ اةتماةتي والىقلي والهياي والمرؼ المحْي والطاقةي حٓث تـ تى ٓذ  هشرو ان  ٕٕاتساسيةي ٌو
هميار دوةر. وقد حظِ قطاع اةتماةت بالىمٓب اتكبر هف  ٕٖ٘.٘ٔبإعهالْ تكم ة است هار،ة بملت 

هميار دوةري ويعد  ل ها سبق به ابة ىقطة البداية لتعربة ىاعحة  ٜ٘ٛ.ٔٔإعهالْ اةست هارات بهبمغ 
 .(ٔ)تعتـز الح وهة تعهيهٍا وتوسيع ىطاقٍا مْ الهستقبل

أحد الهشرو ات الىهوذعية وأوؿ  هع القطاع الخاص لبىاء الهدارس هشاركةالهشركع وقد  اف     
ي حٓث قاهت الٍٓئة العاهة لألبىية ٕٙٓٓالهشرو ات التْ بدأت بٍا الوحدة الهر ز،ة بعد إىشامٌا  اـ 

التعميهيةي بهسا دة مىية هف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ةي بد وة القطاع الخاص لمدخوؿ مْ  هميات 
هعهو ات علراميةي  ٚهحامظة هقسهة إلِ  ٛٔمْ  هدرسة عدٓدة ٖ٘ٗهشار ة هع القطاع العاـي وبىام 

هدادٌا بالخدهات غٓر التعميهية )بها مْ ذلؾ القياـ بهٍاـ  وتعٍٓز ٌذي الهدارس ومياىتٍا وتهو،مٍا وا 
أ هاؿ المياىةي والىظامةي وه امحة اتوبئةي وخدهات اتهفي وه اتب الهعموهات وحل الهش الت وغٓر 

 اهاني وذلؾ هف خالؿ هىاقمة  الهية تىامسية.   ٘ٔزهىية تهتد لػ  ذلؾ هف الخدهات(  مِ هدػ مترة

                                                 
 www.mof.gov.eg هوقع وزارة الهالية (ٔ)

http://www.mof.gov.eg/
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هدرسة عدٓدة  ٕٕٓٔو اف ٌذا الهشروع ٌو الهرحمة اتولِ هف برىاه  ضخـ  اف هتوقع أف يشهل بىام 
 خالؿ خهس سىوات بذات الىظاـ.

دقةي مال زاؿ ٌو مٍـ  ل ت امٓل الهشروع ب PPPالتحديات الرئيسية لهشرو ات الػ  وتعتبر أحد     
ةسيها بسبب خيار  (ٔ)Joint Ventureوالهشرو ات الهشتر ة  PPPالبعض ٓخمط بٓف هشرو ات 

ي حٓث ت سر الكياىات العاهة ٌذا  خيار )إف PPP% لمشر،ؾ الخاص بهوعب قاىوف الػ ٕٓالهمكية بىسبة 
 .(ٕ) Special Purpose Vehicle (SPV)مهشروع ل أو شر ة % هف هىشسةٕٓلـ ي ف التزاهان( لحيازة 

بيف القطاعيف العاـ كالخاص التي تهت  هشاركةالكتقييهًا لهشركعات  تحميالً كيتضهف ٌذا الفصل      
وذلؾ  Key Performance Indicators KPIsبالتركيز عمى هؤشرات األداء الرئيسية  في هصر

 هف خالؿ الىقاط التاليةس
  لهشرو ات  لعاـ والخاص هف قبل الوحدة الهر ز،ةبٓف القطا ٓف ا هشار ةال ي ية دراسة هشرو ات

 .ي وهؤشرات التقٓيـي وقياس الىتائ PPPCUهع القطاع الخاص  هشار ةال
  الهى ذة مْ القطا ات ذات اتولوية.طبيعة الهشرو ات 
  وحتِ  ٜٜٜٔبٓف القطا ٓف العاـ والخاص التْ تهت مْ همر هىذ  اـ  هشار ةالهشرو ات

 لخاص مٍٓا.وهساٌهة القطاع ا ٕٚٔٓ
  التْ تهت بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ همر )ىهوذج ىاع   هشار ةالتقٓيـ  دد هف هشرو ات

دامً(س  وآخر لـ يحقق ٌأ
 .ٕٓٔٓهشروع هحطة هعالعة هياي المرؼ المحْ بالقاٌرة العدٓدة   -ٔ
 .ٕٚٓٓهع القطاع الخاص  هشار ةالهشروع الهدراس بىظاـ  -ٕ
 .ٕ٘ٔٓٓزة الهشروع القوهْ لمهدارس الهته  -ٖ

                                                 
و ش ل هف أش اؿ تىظيـ الهشرو اتي حٓث ٓت ق طرماف أو أك ر )قد ي وىا هف ٌ Joint Ventureالهشروع الهشترؾ  (ٔ)

ىعاز ٌدؼ هحدد.  ٌذا الٍدؼ يه ف اف ي وف هشروع عدٓد أو أؼ ىشاط القطاع الخاص مقط( لعهع هواردٌـ بلرض إ
أها هشروع تعارؼي وي وف الهشار وف مْ الهشروع هسؤولوف  ف اترباح والخسائر والتكالٓ  الهرتبطة بحممٍـ.  

ومٓر مٍو  قد بٓف  ياف ح وهْ ههموؾ لمدولة وآخر لمقطاع الخاص لت PPPبٓف القطا ٓف العاـ والخاص  هشار ةال
ي لهشروع بش ل  اهل ل ترة هف الزهفخدهات بىية تحتيةي يعطِ ميً الشر،ؾ هف القطاع الخاص الحق مْ بىام وتشلٓل ا

-http://www.ppp)ولذا ة يه ف أف يطمق  ميً هشروع هشترؾ  وف الح وهة أحد طرمْ التعاقد. 
ebrd.com/review.php?country=Egypt.) 

(ٕ) SPV  تبار،ة خامةي ُتىشس تغراض هحددةي  مِ سبٓل اله اؿ لالقتراض هف أعل بىام ٌْ شر ة ذات شخمية ا 
 EIB (European Investment Bank)•الهشروعي و هل  قود لمبىام والمياىة وتخميص اله امآت وخالمً 

(2005) Evaluation of PPP Projects Financed by the EIB, Synthesis Report, March.  
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الكحدة الهركزية بيف القطاعيف العاـ كالخاص هف قبل  هشاركةالكيفية دراسة هشركعات  3-0
 :PPPCUهع القطاع الخاص  هشاركةاللهشركعات 

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  مِ ترتٓبات تعاقدية بٓف واحد أو أك ر هف العٍات  هشار ةالتستىد       
حدػ شر ات القطاع ا لخاص مْ هشرو ات هعٓىةي وتشهل ٌذي الترتٓبات المور الهبسطة الح وهية وا 

لمتعاقد الخارعْي أو قد تهتد لتشهل ىقل أو هشار ة اإلدارة أو  همية مىع القراري وبحٓث ي وف لمقطاع 
 الخاص دور أكبر مْ تخطيط وتهو،ل وتمهيـ وبىام وتشلٓل و ذلؾ مياىة الخدهات العاهة.

 Public Private Partnershipهع القطاع الخاص هشار ةالرو ات وُتعد الوحدة الهر ز،ة لهش

Central Unit, (PPPCU)  التابعة لوزارة الهالية ٌْ هر ز الخبرة الذؼ ٓتولِ هٍهة تقديـ سياسة
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص والتوامل هعٍاي وتطو،ر الههارسات والقياـ بدور حٓوؼ مْ تى ٓذ  هشار ةال

لوية.  ٌذي الوحدة هسؤولة  ف الدراسة والتطبٓق والتى ٓذ باإلضامة إلِ التىسٓق هع الهشار،ع ذات اتو 
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ إطار  هشار ةالالوزارات التى ٓذية وهع القطاع الخاص لتطو،ر هوضوع 

 سياسة وخطة  هل واضحة.
بٓف القطا ٓف العاـ  هشار ةالوتته ل الهٍهة اتساسية لموحدة مْ ضهاف د ـ هقترحات هشار،ع      

والخاص هف خالؿ تحمٓل سميـ لالحتياعات والعائد الهتوقعي وتمقْ الهوامقات الالزهة  مِ الهٓزاىيةي  ها 
 ٓتـ اختيار الشر ام هف القطاع الخاص ىتٓعة هىامسة  ادلة ومارهة.

ا هف الهشرو ات إلِ الدراسة والتقٓيـ هف  هشار ةالوتخضع هشرو ات      خالؿ هؤشرات اتدامي  لٌٓر
أؼ القياسات الهالية وغٓر الهالية التْ تستخدـ مْ تحدٓد اتٌداؼ و  س اتدام اةستراتٓعْ  واهل 

 Key Performance Indicatorsالىعاح لكل طرؼ مْ الهشروع.  وتختم  هؤشرات اتدام الرئيسية 

KPIs ت الرئيسيةي مإىٍا ٓعب أف تع س باختالؼ طبيعة العٍة الح وهيةي وهٍها ي ف اختيار الهؤشرا
داؼ العٍة الح وهيةي  ها ٓعب اف تكوف ه تاح ىعاحٍا.  ٌأ

 :بيف القطاعيف العاـ كالخاص في هصر هشاركةالالهىٍجية الهتبعة في تقييـ هشركعات  ٔ-ٔ-ٖ
ات مْ همر ضئٓمة لملايةي وت تقد تمؾ الدراس هشار ةالةتزاؿ الدراسات الهتعمقة بتقٓيـ هشرو ات     

مْ همري و،رعع ذلؾ باتساس لىدرة  هشار ةالةستخداـ أسموب قياسْ هىاسب لتقٓيـ أدام هشرو ات 
و دـ تومر البياىات الهطموبةي و ذلؾ ة ٓوعد هؤشرات أدام حقيقية لتقٓيـ هدػ ىعاح أو مشل هشرو ات 

 KPIsدام الرئيسية مْ همر.  ولذا يحاوؿ ٌذا العزم هف الدراسة تمهيـ إطار لهؤشرات ات هشار ةال
بلرض قياس اتدام ال عاؿ لتمؾ الهشرو اتي وا تهدت هىٍعية البحث مْ ٌذا العزم  مِ الخطوات 

 التاليةس
  بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ همر. هشار ةالدراسة  دد هف هشرو ات 
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  ـ الهؤشرات  هشار ةالإعرام هقابالت وورش  هل هع خبرام هف القطا ٓف لموقوؼ  مِ ٌأ
و ها يه ف إلقام الضوم  ميً سوام هف خالؿ استعراض ىتائ  ورشة ال خامة بتقٓيـ اتدام )ٌو

 العهل التِ  قدٌا مر،ق البحث وتبمورت مِ ال مل الخاهسي و ذا مِ همحق الدراسة(.
  (KPIs)العاـ كالخاص يفبيف القطاع هشاركةالهؤشرات تقييـ هشركعات  3-0-0

ة ها ارتباطان هباشران بهستوػ   اية وعودة الخدهات العاهة مْ ٌذي الدولة.  ٓرتبط هستوػ التقدـ مْ دول     
م ْ الدوؿ الهتقدهة ٓوعد بىية تحتية هتطورة و،تـ تحدٓ ٍا بش ل هستهري ولكف ٓختم  الحاؿ مْ الدوؿ  

وبعودة الىاهية وهف بٓىٍا همري حٓث ةتزاؿ تواعً معوبة  بٓرة مْ تومٓر بىية تحتية تشهل  امة اتمراد 
 اليةي خامة مْ هعالْ المحة والتعميـ.  وقد ا تهدت الح وهة الهمر،ة سياسة طو،مة اتعل لهتابعة 

هف أعل تقديـ همدر عدٓد لرأس الهاؿ والتهو،ل مْ بىام هشرو ات بىية تحتية  هشار ةالهشرو ات 
بً وتخ ٓ  العبم  مِ  هتطورةي باإلضامة إلِ استٍداؼ الحد هف اةقتراض السيادؼ والهخاطر الهرتبطة

هوازىة الدولة دوف اإلخالؿ بهراقبة الدولة وهمكٓتٍا لتمؾ الهرامق.  وبدأت الح وهة الهمر،ة هع إىشامٌا 
ا هر ز الخبرة الهسؤوؿ  ف تطو،ر الههارسات  هشار ةالوحدة  الهر ز،ة التابعة لوزارة الهالية با تباٌر

لسىة  ٚٙٓذ الهشار،ع ذات اتولوية.  وومقان لمقاىوف رقـ وتقديـ اةستشارات والقياـ بدور حٓوؼ مْ تى 
وةئحتً التى ٓذية الذؼ ٓىص  مِ إعرامات الهىاقمة والبىود الرئيسية لمعقد بٓف الح وهة والقطاع  ٕٓٔٓ

 .(ٔ)الخاصي ٓتـ العهل مْ ظمً لتىظيـ التعاقدات ودراسات العدوػ الخامة بهشرو ات الهشار ة
الخامة بتقٓيـ هشرو ات الهشار ةي ٌىاؾ  دد هف  KPIsشرات اتدام الرئيسية  ىد التطرؽ إلِ هؤ     

ْس  التساؤةت الٍاهة التْ تحتاج إلعابة هف خالؿ تمؾ الهؤشراتي ٌو
 ها هدػ معالية أو عدوػ ٌذي الهشرو ات؟ -
 ها الذؼ قدهتً ٌذي الهشرو ات تمحاب الهممحة؟ -
الهشروع الهالية والتسويقيةي هف حٓث ي هف حٓث خمائص PPP ٓ  ٓتـ تقٓيـ أدام هشروع  -

 اةبتكار والتكىولوعيا الهقدهةي هف حٓث أمحاب الهممحة والهؤشرات العهمية؟
ا بال عل وتقع مْ الهرحمة  هشار ةالمْ هشرو ات       بٓف القطا ٓف العاـ والخاص والتْ تـ إىعاٌز

اؾ حاعة ةكتشاؼ هؤشرات اتدام التشلٓمية لمهشروع أو بالىسبة لمهشرو ات العارؼ العهل بٍاي ٌى
داؼ  ل هشروعي مسٌداؼ الهشروع  الرئيسية التْ ستقيس أدامٌا وتعززي.  وتعتهد ٌذي الهؤشرات  مِ ٌأ
ٌْ أساس التقٓيـي تىٍا تسه  بهقارىة اتدام ال عمْ باتدام الهخطط لًي هف حٓث ال عالية والك امة 

د ٓتلٓر اتدام بسبب تس ٓر العدٓد هف العواهلي بعض ٌذي ي قPPPوالعودة.  خالؿ دورة حياة هشروع الػ 
العواهل  ابتة والتْ  ادة ها تكوف  ابتة مْ بداية الهشروعي والبعض أخر يعتهد  مِ العهمية الدٓىاهي ية 

                                                 
)1 (

Fayez &  Marzouk, (2018) 
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والتْ تتس ر بالبٓئة الخارعية أو العواهل التشلٓمية  - الظروؼ اةقتمادية واةعتها ية الهحيطة–لمهشروع 
ْ التْ تؤ ر  مِ اتدام بش ل  بٓرالدا  .ٔخميةي ٌو

 Value for money مِ تحمٓل القيهة هقابل الىقود  هشار ةالولكف غالبان ها تر ز هشرو ات      
(VFM) واةبتكاري وبالتالْ مإف العواهل التْ تؤ ر  مِ أدام هشرو ات الػ PPP  ستكوف أك ر تعقٓدان هف

 هشار ةاللتحتية التقمٓدية.  وتمى  هؤشرات اتدام الرئيسية لهشرو ات تمؾ الهتعمقة بهشرو ات البىية ا
 :ٕبٓف القطا ٓف العاـ والخاص إلِ  الث مئات رئيسية وهؤشرات مر ية

س وتٍدؼ إلِ هراقبة أدام الهشروع خالؿ هرحمة Operational KPIsهؤشرات اتدام التشلٓمية  -ٔ
 التشلٓل.

س وتعهل  مِ هراقبة أدام هشرو ات الهشار ةي Functional KPIsهؤشرات اتدام الوظي ية   -ٕ
وتمى  لستة هؤشرات مر ية  مِ أساس اله وف اةقتمادؼ واةعتها ْ والبٓئْ واةبتكارؼي 

 و ذا اله وف السياسْ والقاىوىْ.
س وتٍدؼ إلِ هراقبة أدام العاهمٓف مْ الهشروعي Professional KPIsهؤشرات اتدام الهٍىية   -ٖ

 لهعهار،ٓف والهساحٓف والهقاولٓف والهوردٓف. الهٍىدسٓف وا
ا هف حٓث       وومقان لهؤشرات اتدام الوظي يةي تستْ الهؤشرات اةقتمادية مْ الهرتبة اتولِ بٓف غٌٓر

اتولوية مْ تقٓيـ الهشرو اتي ٓمٍٓا هؤشر اةبتكار والتعمـ وىقل التكىولوعياي  ـ الهؤشرات البٓئيةي ٓمٍٓا 
 ةعتها ْ.هؤشرات اتدام ا

مْ حٓف تستْ اله وىات الكٍربائية والهي اىي ية مْ الهرتبة اتولِ بٓف هؤشرات اتدام الهٍىية تمٍٓا      
ـ هؤشرات اتدام Civil and Structural (C&S)اله وىات الٍي مية والهدىية  .  وته ل ه وىات البىام ٌأ

 التشلٓمية.
 مِ أساس  هشار ةالة إلىشام ىهاذج تىبؤ بسدام هشرو ات استخداـ هؤشرات اتدام إلِ الحاع شٓروي    

 الىتائ  الهقاسة مْ أؼ هرحمة هف دورة حياة الهشروع.

                                                 
)1  (

Haponava & Al-Jibouri  "Proposed System for Measuring Project Performance Using 
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لهشرو ات الخدهات العاهة والبىية التحتية باختالؼ الهراحل التْ  هشار ةالوتختم  هؤشرات تقٓيـ     
وع مْ الهشار ةي حٓث تبدأ بهؤشرات يهر بٍا الهشروعي وتبدأ ٌذي الهؤشرات بهراحل ها قبل دخوؿ الهشر 

تقٓيـ العدوػ اةقتمادية واةعتها ية لمهشروع لموقوؼ  مِ هدػ تحقٓق الهشروع لمربحية الهالية 
 واةقتماديةي  التْ تدمع القطاع الخاص لمهشار ة مْ تى ٓذ تمؾ الهشرو ات.

لقطاع الخاصي حتِ التقٓيـ الالحق وتتعدد الهؤشرات هروران بهراحل اختيار الهىاقمات والشر ام هف ا    
ميها  PPPبعد اىتٍام تى ٓذ الهشروعي هروران بالتقٓيـ العارؼ لمهشروعي وتته ل هراحل التقٓيـ لهشرو ات 

 ٓمْس
 تقٓيـ الهشروع مْ هرحمة ها قبل الهشار ة.  -ٔ
 التقٓيـ هف أعل قرار الدخوؿ مْ الهشار ة.  -ٕ
  ام هف القطاع الخاص.التقٓيـ مْ هرحمة اختيار الهىاقمات والشر   -ٖ
 الهتابعة والتقٓيـ العارؼ. -ٗ
دامً أـ ة.  -٘  التقٓيـ الالحق بعد تى ٓذ الهشروع وها إذا حقق الهشروع ٌأ
الوموؿ لخارطة وي هف الٍدؼ الرئيسْ هف استخداـ هؤشرات اتدام مْ تمؾ الهراحل مْ هحاولة     

الخاص وتحدٓد الخمائص الرئيسية لٍاي بٓف القطا ٓف العاـ و  هشار ةاللتقٓيـ أدام هشار،ع  طر،ق
 .(ٔ)ي ةسيها مْ همرPPPوتمىٓ  وترتٓب أولويات هؤشرات اتدام الرئيسية لهشار،ع الػ 

 :الهىفذة في القطاعات ذات األكلكيةطبيعة الهشركعات  3-0-3
وحعـ  ٓتوق  ش ل التعاقد بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  مِ الهٍاـ التْ ٓتوةٌا القطاع الخاصي    

بٓف القطا ٓف مْ أطر  دة تشهلس تمهيـ الهشروعي وتهو،مًي وتشٓٓديي وتشلٓمً ومياىتً. ومْ  هشار ةال
تته ل مْ دخوؿ القطاع الخاص لتومٓر أموؿ  هشار ةالدراسة لمىدوؽ الىقد الدولْي بٓف مٍٓا أف  همية 

والخدهات اةعتها ية  التعميـ  البىية التحتية والخدهات مْ الهشار،ع اةقتمادية ه ل الطرؽ والىقلي
والمحةي وذلؾ  ىدها تععز الح وهات  ف تومٓر ٌذي الهشرو ات والخدهات مْ ظل اتزهات 

 .(ٕ)اةقتمادية التْ تهر بٍا ٌذي الدوؿ
وتشٓر تعارب الدوؿ الهختم ة إلِ أف هشار،ع البىية التحتية اةقتمادية ) الىقل( ٌْ الهرشحة مْ     

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص أك ر هف هشار،ع البىية التحتية اةعتها ية ) الر اية  العادة لمهشار ة
 المحية والتعميـ(ي وذلؾ ل ال ة أسباب رئيسيةس

أف الهشار،ع التْ تتهتع بالسالهة الهالية وتعال  اختىاقات واضحة مْ هسار البىية التحتية ه ل  -ٔ
ٌْ  مِ اترع  الهشار،ع ذات هعدةت العائد  هشار،ع الطرؽ والس ؾ الحدٓدية والهواى  والطاقة
 الهرت عةي وبالتالْ تتهتع بالعاذبية لمقطاع الخاص.

                                                 
)1 (

Fayez &  Marzouk, 2018. 
 .ٕٚٓٓي ٓٗمىدوؽ الىقد الدولْس "اةست هار العاـ وهشار ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاصي قضايا اقتمادية" ي رقـ  (ٕ)
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 أف رسـو اةستخداـ غالبان ها تكوف هعدية وهحبذة أك ر مْ هشار،ع البىية التحتية اةقتمادية. -ٕ
التشٓٓد وتومٓر أف هشار،ع البىية التحتية اةقتمادية  ادة ها تحظِ بسسواؽ أك ر تطوران تعهع بٓف  -ٖ

الخدهات ذات الممة )ه ل بىام وتشلٓل ومياىة طر،ق برسـو هرور( هقارىة بهشار،ع البىية 
 التحتية اةعتها ية.

لذلؾ تعد هشرو ات البىية التحتية اةعتها ية أمعب الهشرو اتي مٍْ تحتاج لخبرة ودراية أكبري     
 حة والتعميـ.ةسيها أف الهست ٓد الهباشر مٍٓا ٌو اإلىسافي  الم

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ  هشار ةالواستىادان إلِ ٌذي اة تباراتي مإف التر ٓز  مِ اةستعاىة ب    
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  هشار ةالبىام الطرؽ ليس باتهر الهستلرب.  وبم ة  اهةي تسه  
مْ  ف هزايا ٌذا اإلى اؽ.  وقد ٓتسـ ٌذا لمح وهات بتعىب أو إرعام اإلى اؽ  مِ البىية التحتية دوف التخ

ف لـ تكف هقٓدة إلِ  اتهر بالعاذبية إلِ حد  بٓر بالىسبة لمح وهات التْ تواعً قٓودان حالية مْ اإلى اؽ وا 
حد ها مْ التعٍد باإلى اؽ مْ هرحمة ةحقة.  وهف  ـي بٓىها يه ف لمهشار ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص 

 اؽ هف الهالية العاهة  مِ است هارات البىية التحتيةي مقد تستخدـ أيضان لتالمْ ٌذي أف تخ   هف قٓود اإلى
القٓودي وقٓد بىود اةست هار العاـ خارج الهوازىة وبىود الدٓف خارج الهٓزاىية العاهة لمدولة.  ومْ ه ل ٌذي 

وهواعٍة ز،ادة  هشار ةالالحالةي قد ٓىتٍْ اتهر بالح وهات إلِ تحهل هعظـ الهخاطر الهتضهىة مْ ٌذي 
 التكالٓ   مِ الهوازىة العاهة مْ الهدػ الهتوسط إلِ الطو،ل.

عٓدة التمهيـ والتى ٓذ تسه  بتحقٓق ه اسب الك امة مْ تشٓٓد أموؿ البىية التحتية  هشار ةالوهع ذلؾ م
لتومٓر ٌذي وتومٓر الخدهات القائهة  مِ هشار،عٍاي وبالتالْ تقمٓل التكالٓ  التْ تتحهمٍا الح وهة 

 الخدهات.
بٓف  هشار ةالولكف السؤاؿ الذؼ يطرح ى سً ٌىاس ٌو  ٓ  تتسكد الح وهات هف هدػ   امة      

القطا ٓف مْ تومٓر هستويات  الية هف الخدهات مْ هعاؿ البىية التحتية؟  وتته ل اإلعابة مْ  ال ة 
 س(ٔ) واهل رئيسية ٌْ

  ٓف العاـ والخاص.اإلطار القاىوىْ الذؼ يح ـ هشار ة القطا  -ٔ
 إعرامات اختيار وتى ٓذ الهشار ةي ودور وزارة الهالية مْ ٌذا السياؽ.  -ٕ
والتْ تحدد بمورة هباشرة الهخاطر التْ تتحهمٍا  هشار ةالاةلتزاهات التعاقدية التْ تستىد إلٍٓا   -ٖ

امية مْ الح وهة مْ إطار الهالية العاهة. باإلضامة إلِ ذلؾي ٓتعٓف  مِ الح وهات توخْ الش 
 الهحاسبة الهعىية بالهالية العاهة واإلمماح التاـ  ف عهيع الهخاطر  مِ هستوػ الهالية العاهة.

 European Bank for Reconstruction andإل ادة اإل هار والتىهية البىؾ األكركبيقاـ      
Development  بدراسة حوؿ تقٓيـ درعة اةهت اؿ وال عاليةcompliance and effectiveness 

                                                 
 .ٕٚٓٓمىدوؽ الىقد الدولْي  (ٔ)
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score  مْ تى ٓذ هشرو ات الػPPP  هف خالؿ  دد هف الهؤشرات  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمْ همر مْ  اـ
( وىسبة تحقٓق  ل هؤشري والتْ تشٓر هعهمٍا مْ الهتوسط إلِ تحقٓق همر ٔ-ٖٓوضحٍا الش ل رقـ )
روع %.  و اف أ مِ تمؾ الهؤشرات ٌو الهؤشر الخاص باإلطار الهؤسسْ لمهشٙٙىسبة هتوسطة بملت 

هه الن مْ  هشار ةال ت%ي ويعىْ وعود إطار هؤسسْ ٓد ـ تى ٓذ هشرو آٓٔلت ىسبة تحقيقً موب
هع القطاع الخاص التابعة لوزارة الهالية.  وعام الهؤشر الخاص  هشار ةالالوحدة الهر ز،ة لهشرو ات 

و ها يشٓر إلِ تومر اٖٜبتومٓر اتهف والد ـ الالـز إلتهاـ الهشروع بىسبة  تدوات التْ تضهف %ي ٌو
تسهٓف التعاقد وحهاية اتموؿ الخامة بً و امة التدمقات الهالية التْ يقدهٍا الشر،ؾ الخاص.  وعام مْ 

بىسبة  هشار ةالالهرتبة ال ال ة الهؤشر الخاص بحق اةهتياز واةلتزاـ باإلطار القاىوىْ الذؼ يح ـ  قود 
أو حزهة هتقدهة هف  PPPىوىْ الخاص بهشرو ات %ي بهعىِ وعود قدر هف اةلتزاـ باإلطار القإٛ

القواىٓف الهىظهة لمتعاقد والسهاح بوعود إطار قاىوىْ هرفي باإلضامة إلِ حمر الهخاطر الهحيطة.   مْ 
ْ  PPPحٓف احتل الهؤشر الخاص ب عالية بٓئة العهل لهشرو ات الػ  و ها يعىْ ٖٙأقل ىسبة ٌو %ي ٌو

طاع الخاص يعهالف  مِ تومٓر بٓئة  هل   م وذات معالية بىسبة أف طرمْ التعاقد هف الح وهة والق
و ها يشٓر إلِ وعود سوؽ رأس هاؿ وبىوؾ هحمية وشر ات تسهٓف أو بش ل  اـ ٓ٘أقل هف  % ٌو

(ٔ)هؤسسات تهو،مية تضهف تومٓر التهو،ل الالـز لمومام بالعقد وتى ٓذ الهشروع بش ل أقل هف الهطموب
. 

 (0-3شكل رقـ )
 0207/0208في هصر  PPPقيق االهتثاؿ كالفعالية في هشركعات الػ هؤشرات تح
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قبل كبعد إىشاء الكحدة  بيف القطاعيف العاـ كالخاص التي تهت في هصر هشاركةالهشركعات  3-0

 :0226الهركزية لمهشاركة هع القطاع الخاص 
يه ف تقسيـ ال ترة التْ تـ بٍا هشرو ات هشار ة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص إلِ مترتٓفي ال ترة      

ي وال ترة ال اىية ٌْ ٕٙٓٓاتوؿ ٌْ ها قبل إىشام الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص؛ أؼ قبل 
مْ قطا اتس الكٍربام  هشار ةالمترة ها بعد إىشام الوحدة.  مْ ال ترة اتولِي تر زت هعظـ هشرو ات 

ي والهياي والمرؼ المحْ والهواى ي باإلضامة لبعض الهشرو ات مْ قطا ْ توالطاقةي والطرؽ والهطارا
 المحة والتعميـ.

هٓتٍا هف حٓث حعـ التهو،لي حٓث ٔ-ٖواته مة  مِ ذلؾ ٓوضحٍا العدوؿ رقـ )      ( هرتبة حسب ٌأ
هحطة  ٍربام السويسي هحطة  ٍربام خمٓ  السويسي و ذا يشهل هشروع هحطة  ٍربام سٓدؼ  ر،ري 

هشروع هحطة الحاويات بقىاة السويسي باإلضامة لعدد هف الهشرو ات اتخرػ مْ هعاؿ الىقل بىظاـ 
BOT  ِهطار العمهٓف وهطار هرسِ  مـ وهطار رأس سدر.  و،تـ تى ٓذ هشرو ات الهطارات  م ٖ 

 .(ٔ) ها مْ هطار العمهٓف  اهان  ٓ٘هراحلي وبهدد اهتياز تمل إلِ 
والتْ  PPPالتْ تـ عهعٍا هف قا دة البياىات الدولية الخامة بهشرو ات  اإلحصاءاتوتشٓر      

تستهد هعموهاتٍا هف الهمادر الهحمية التابعة لموحدة الهر ز،ة بوزارة الهاليةي إلِ أف  دد هشرو ات 
ي ٌٕٚٔٓا هىذ تسعٓىيات القرف الهاضْ وحتِ  اـ بٓف القطا ٓف العاـ والخاص والتْ تـ تى ٓذ هشار ةال

ْ قيهة اةست هارات التْ ُى ذت  ٓٛٔٛهشرو ان وذلؾ بتكم ة إعهالية تعادؿ  ٔ٘قد بمغ  همٓوف دوةري ٌو
هشرو ان تحت اإلىشام بتكم ة  ٜٗمْ تمؾ ال ترة بش ل هشترؾ بٓف القطا ٓف العاـ والخاصي وة ٓزاؿ 

ا  بياف بالهشرو ات التْ تهت مْ تمؾ ال ترة  ( ٌؤ-ٖةر.  والعدوؿ رقـ )همٓوف دو  ٜٗٓٚإعهالية قدٌر
ْ هرتبة حسب  والقطا ات التْ اشتهمت  مٍٓا وتكم ة  ل هشروع وىسبة هساٌهة القطاع الخاصي ٌو

مْ  هشار ةالالدراسات إلِ أف  دد الهشرو ات التْ تهت بىظاـ وتشٓر   .حعـ التهو،ل لكل هشروع
همٓوف  ٓٛٔ.ٛهشروعي بإعهالْ است هارات  ٔ٘حتِ الٓـو بمغ قرابة  ٜٜٓٔة هىذ  اـ قطاع البىية التحتي

ـ تمؾ الهشرو ات هف حٓث حعـ التهو،لٔ-ٖدوةر.  والهشرو ات الواردة مْ العدوؿ رقـ )  ( ٌْ ٌأ
pppknowledgelab.org)). 

ـ الهشرو ات التْ تهت( مٓوض  ٕ-ٖأها العدوؿ رقـ )     بٓف القطا ٓف العاـ  هشار ةالب حدٓ ان  ٌأ
و،بمغ الٓـو  دد الهشرو ات تحت  مقط وىسبة القطاع الخاص مْ  ل هشروع.  ٕٚٔٓوالخاص مْ  اـ 

ـ تمؾ  ٜٗٓ.ٚهشرو اني بإعهالْ است هارات ٓبمغ  ٜٗاإلىشام أو التشلٓل حوالْ  همٓوف دوةري وٌأ
ا هف حٓث حعـ التهو،ل ٌْ الواردة مْ العدوؿ أدىاي  . ((pppknowledgelab.org الهشرو ات وأكبٌر

                                                 
)1 (

 Egypt. Ministry of Finance. "PPP Central Unit. The National Program for Public Private 

Partnership". Cairo,, 2009. 
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 (0-3جدكؿ رقـ )
قبل  0207-0999بيف القطاعيف العاـ كالخاص في هصر في الفترة  هشاركةالأٌـ الهشركعات التي تهت ب

 كبعد إىشاء الكحدة الهركزية )حسب حجـ التهكيل(
سىة اإلغالؽ  القطاع اسـ الهشركع

 الهالي
حجـ االستثهار 
 )هميكف دكالر(

 *اص%ىسبة القطاع الخ

 85 893.9 0222 ىقل بحري  هحطة حاكيات بقىاة السكيس
 100 642 0228 ىقل بحري  هيىاء دهياط

 63 498 0207 ىقل بحري  (3هيىاء السخىة )الهرحمة 
هحطة هعالجة هياي الصرؼ الصحي بالقاٌرة 

 الجديدة
 100 475 0202 الهياي كالصرؼ الصحي

 90 469 0227 غاز الطبيعيال (EMG)شركة شرؽ الهتكسط ألىابيب الغاز 
 100 452 0207 الكٍرباء (Scatec)هحطة الطاقة الشهسية 

 100 404 0999 الكٍرباء هحطة كٍرباء سيدي كرير
 100 422 0207 الكٍرباء هحطة رياح رأس غارب
 100 342 0220 الكٍرباء هحطة كٍرباء بكر سعيد

 100 338 0220 الكٍرباء هحطة كٍرباء خميج السكيس
 PPP ،https://pppknowledgelab.org/countries/egyptقاعدة بياىات                ر: لهصدا

 *World Bank Database,  Private Participation in Infrastructure (PPP) 
 (0-3دكؿ رقـ )ج

 0207بيف القطاعيف العاـ كالخاص في عاـ  شاركةهالأٌـ الهشركعات التي تهت ب

سىة اإلغالؽ  القطاع اسـ الهشركع
ىسبة القطاع  )هميكف دكالر(حجـ االستثهار الهالي

 *الخاص%
 63 ٜٛٗ ٕٚٔٓ ىقل بحرؼ  (3هيىاء السخىة )الهرحمة 

 100 ٓ٘ٗ ٕٚٔٓ الكٍربام (Scatec)هحطة الطاقة الشهسية 
 100 ٓٓٗ ٕٚٔٓ الكٍربام هحطة رياح رأس غارب

 100 ٙ.ٗ٘ٔ ٕٚٔٓ الكٍربام Erenهجهع الطاقة الشهسية الكٍركضكئية 
 100 ٚ.٘ٔٔ ٕٚٔٓ الكٍربام هحطة اىفيىيتي الشهسية

الشهسية الهرحمة  ACWA Benbanهحطة 
 100 ٛ.ٓٛ ٕٚٔٓ الكٍربام 3

الشهسية الهرحمة  ACWA Benbanهحطة 
 100 ٘.ٚٚ ٕٚٔٓ الكٍربام 0

 100 ٔ.ٗٚ ٕٚٔٓ الكٍربام الشهسية Arabia Benbanهحطة طاقة 
 100 ٗٚ ٕٚٔٓ الكٍربام EDF EN Benbanهحطة 

 100 ٗٚ ٕٚٔٓ الكٍربام الشهسية Benbanهحطة السكيدي 
 PPP ،.org/countries/egypthttps://pppknowledgelabقاعدة بياىات                : الهصدر

 *World Bank Database,  Private Participation in Infrastructure (PPP) 

https://pppknowledgelab.org/countries/egypt
https://pppknowledgelab.org/countries/egypt
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 :التي تهت بيف القطاعيف العاـ كالخاص في هصر هشاركةالهشركعات عدد هف تقييـ  3-3
 :0202الجديدة هشركع هحطة هعالجة هياي الصرؼ الصحي بالقاٌرة  3-3-0
 رؼ المحْ يعاىْ هف تدىْ شدٓد مْ الك اية الذاتية الهالية.  إذ ة  اف قطاع إهداد الهياي والم

 الهمر،ة الح وهة قاهتتلطْ هىظوهتً الى قات الهختم ة لمتشلٓل والمياىة بمورة  اهمة.  وقد 
 تعر، ة تدىْ هعالعة أعل هف تقدٓر أقل  مِ  قود لعدة اهتدت مترة مْ الهحاوةت هف بالعدٓد
 تحقٓق أعل هف الهياي لتسعٓر وطىية سياسة الح وهة ا تهدت 1985  اـ ومْالتكم ة.   استرداد
 مْ اتخٓرة الز،ادة ا تهاد قبٓل ذلؾ وهع ي1991 ـ ا بحموؿ لمهياي والمياىة لمتشلٓل الكاهل التعامْ
 هىخ ضة المحْ والمرؼ لمهياي الهطبقة التعر، ة شرائ   اىت ي 2017 أغسطس مْ التعر، ة
 .(ٔ)ميً هبالغ بمورة

  بهسا دة هف هؤسسة التهو،ل الدولية(IFC) ي هىحت الح وهة اهتيازان ههٓزان إلىشام هحطة هعالعة
هياي المرؼ المحْي هف شسىٍا تحسٓف خدهات المرؼ المحْ بالقاٌرة العدٓدةي و ذلؾ استيعاب 

ي وماز  وىسورتٓـو هف شر ة ٕٙٓٓالز،ادة الس اىية الهتوقعة.  تـ طرح الهشروع مْ ٓوىٓو 
Orascom Construction Industries  الهمر،ة وشر ةAqualia  اإلسباىية بعرض هشار ة بٓف

إلىشام هحطة هعالعة تبمغ  BOTبىظاـ البىامي والتشلٓلي والىقل  PPPالقطا ٓف العاـ والخاص 
ي والتْ هف الهتوقع أف تقـو بتعبئة است هارات خامة  ٓٓٓ.ٕٓ٘هساحتٍا  هتر ه عب مْ الٓـو
 همٓوف دوةر. ٕٓٓ – ٓ٘ٔتتراوح بٓف 

  ععمت الح وهة هف تطو،ر البىية التحتية لمقاٌرة العدٓدة أولوية تىً هف الهتوقع أف ٓرت ع  دد س اف
 ف  اهان القادهة.،هالٓٓف ىسهة خالؿ العشر  ٖإلِ حوالْ  ٓٓٓٓ٘٘الهىطقة هف 

  تـ د ـ العهل اةستشارؼ لهؤسسة التهو،ل الدولية هف قبلInfrastructure Development 
Collaboration Partnership Fund (DevCo) و  .DevCo  ٌو برىاه  هتعدد الهاىحٓف تابع

،مً هف قبل وزارة التىهية الدولية بالههمكة الهتحدةي و لهعهو ة تطو،ر البىية التحتية الخامةي ٓتـ ته
تىهية الىهساوية.  ٌذا الد ـ ووزارة الخارعية الٍولىديةي والو الة السو،دية لمتىهية الدوليةي وو الة ال

يستْ مْ شؾ قروض هف القطاع العاـي وتهو،ل قطاع خاصي وتقديـ استشارات وضهاىاتي و ذا 
 هسا دات قائهة  مِ اإلىتاج.

  تـ ذلؾ مْ الوقت الذؼ اتعٍت ميً الح وهة ىحو استراتٓعية التىهية اةقتمادية طو،مة اتعلي هف
 شد الهوارد.خالؿ تعبئة تهو،ل القطاع الخاص وح

                                                 
)1(

World Bank Group (2018) Egypt: Enabling Private Investment and Commercial Financing 

inn Investment .https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD 
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 :تضهىت  همية اةختيار هف بٓف شر ات القطاع الخاص تسٌيالن أوليان لهقدهْ  كصف الهشركع
 Minimumالعطامات الهحتهمٓف بىامن  مِ الهعآٓر الهالية وال ىيةي ه ل الحد اتدىِ لمقيهة المامية 

Net Worth or Minimum Present Value   والخبرة مْ هعاؿ هشرو اتBOTمة ي وخا
 .)اىظر الهمحق لىهوذج التسٌٓل الهسبق( هحطات هعالعة هياي المرؼ المحْ الهها مة

  طمبات وتـ تسٌٓل سبعة هف هقدهْ العروض.  وتـ تىظيـ الهعاهمة  عقد اهتياز  ٓٔتمقت الح وهة
PPP  اهان.  حٓث سيقـو الشر،ؾ الخاص بتمهيـ وتهو،ل وبىام وتشلٓل ومياىة هحطة  ٕٓلهدة 

. ٕٓٓٓٓ٘العة هياي المرؼ المحْ بطاقة عدٓدة لهع  هتر ه عب مْ الٓـو
  مْ الهقابلي ستدمع الح وهة رسـو هعالعة هياي المرؼ المحْ التْ تتضهف عزمان  ابتان لتلطية

التكالٓ  ال ابتة لمهست هر )ه ل خدهة الدٓف والعائد  مِ حقوؽ الهمكية( باإلضامة إلِ عزم هتلٓر 
 ياي المرؼ المحْ الهعالعةي لتلطية التكالٓ  الهتلٓرة لمهست هر.بىامن  مِ الحعـ ال عمْ له

 ٓتـ دمع تكالٓ  الكٍربام هف قبل ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة ضامة إلِ ذلؾ باإل(the of 

ftaker)  عىمر تهر،رؼ ضهف البىود.  وتقـو وزارة الهالية بد ـ قرض ٌٓئة الهعتهعات العهراىية 
 العدٓدة.

 قميهية ودوليةي و اف تقديـ العطامات اعتذب اله شروع خهسة  روض هف اتحادات شر ات هحمية وا 
هىظهان مْ خطوتٓفس  رض مىْ )تـ تقٓيهً  مِ أساس "الىعاح/ال شل"(ي و رض تعارؼ )والذؼ  اف 

 هقموران  مِ هقدهْ العروض الذٓف تـ قبوؿ  روضٍـ ال ىية.
 امية حالية تـ اختيار العرض ال ائز  مِ أساس أقل قيهة مNet Present Value (NPV)  هف

 إعهالْ رسـو هعالعة هياي المرؼ المحْ خالؿ مترة اةهتياز. 
  ىظران تف تكالٓ  الكٍربام توعد ضهف أحد البىود مْ العقدي مقد ُطمب هف هقدهْ العروض تحدٓد

ٓ  الكٍربام استٍالؾ الكٍربام الهتوقعة لضهاف الح اظ  مِ الطاقة.  وتـ إضامة تكال تهستويا
 الهقدرة إلِ رسـو هعالعة هياي المرؼ المحْ ةختيار العرض ال ائز.

  ٜٕٓٓقدـ الكوىسورتٓـو الهمرؼ اإلسباىْ أقل  رض هالْ وحمل  مِ العقد مْ ٓوىٓو. 
 :دكر هجهكعة البىؾ الدكلي في ٌذا الهشركع

الهعاهالت الخامة بهحطة  هستشار رئيسْ لٍي مة  IFC ٓىت الح وهة هؤسسة التهو،ل الدولية      
هعالعة هياي المرؼ المحْ مْ القاٌرة العدٓدة ومرز العطامات التىامسية الدولية الهختم ة.  وأشرمت 
هؤسسة التهو،ل الدولية  مِ مر،ق هف الخبرام ال ىٓٓف والبٓئٓٓف والقاىوىٓٓف الهتخممٓف الذٓف تولوا دراسة 

ية ببىية الهعاهالت اتك ر قابمية لمتطبٓق هف الىاحية التعار،ة الهسائل ال ىية والهالية والقاىوىية لمتوم
وال ىية.   ذلؾ لعبت هؤسسة التهو،ل الدولية دوران مْ تسو،ق الهشروعي وتسٌٓل الهست هر،ف الهحتهمٓف ومقان 
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لمهعآٓر الهالية وال ىية الهحددةي ومياغة هستىدات العطاماتي واختيار العرض ال ائزي واإلشراؼ  مِ 
 .(ٔ)همية اإلغالؽ الهالْ 

 :ىتائج ٌذا الهشركع
  ىاؾ العدٓد هف مْ هشرو ات الهشار ةي ها ٍٓهىا ٌو تقٓيـ هستوػ الخدهة الذؼ سيقدهً الهشروع ٌو

الهؤشرات التْ تضهف استهرار الشر،ؾ الخاص مْ تقديـ الخدهة بالش ل الهطموب.  مه الني مْ ٌذا 
محْ الداخمة لمهعالعة و ذلؾ هستوػ الهعالعة الهطموبي الهشروع ٓتـ تحدٓد هستوػ هياي المرؼ ال

  ـ ٓتـ تحمٓل الهياي الخارعة هف الهحطة لمتسكد هف   امة  همية الهعالعة وعودة الهياي بعد الهعالعة.
  ف ومْ حالة  دـ التزاـ الشر،ؾ الخاص بهستوػ الخدهة الهطموبة ٓتـ توقيع غراهات  مِ الهشروعي وا 

اـ ُي سخ العقد هع الشر،ؾ الخاصي و،تـ إ ادة طرح الهشروع لمقطاع الخاصي أو استهر مْ  دـ اةلتز 
قد تتولِ الح وهة هٍهة إدارة الهشروع.  ومْ بعض الحاةت ُتخل الدولة بالتزاهٍا مْ دمع هقابل 
الخدهة الهقدهةي وُيسعل  مٍٓا هتسخراتي متمب  الدولة همزهة بدمع غراهاتي ومْ حالة  دـ سداد 

ي يحق لمقطاع الخاص تقديـ  ٖٓإلدار،ة لمهستحقات الهسعمة  مٍٓا لمقطاع الخاص خالؿ العٍة ا ٓـو
ذا تكررت  همية التسخٓر مْ السداد مإىً يحق لمقطاع الخاص مسخ العقد  اإليماةت لوزارة الهالية.  وا 

 الهبـر هع العٍة اإلدار،ة.
  العاـ والخاصي ومْ  ل هرحمة قد بٓف القطا ٓف  هشار ةالتتعدد الهراحل التْ يهر بٍا هشروع

ٓتعرض الهشروع لهشاكل هختم ة وهتىو ةي ولذا ٓعب تحدٓد هسؤوليات والتزاهات  ل طرؼ هف 
أطراؼ الهشروع مْ  ل هرحمة هف هراحمً.  مه الني مْ هشروع هعالعة هياي المرؼ المحْي يقع 

هٍا لشب ات الهياي الرئيسية.  وبذلؾ  مِ  اتق الدولة تومٓر الهياي الهراد هعالعتٍا وبعد هعالعتٍا وض
اي مالشر،ؾ الخاص يقوـ  مإف هسؤولية الشر،ؾ الخاص تقع مقط مْ ىطاؽ  هل الهحطة وة تتعدٌا

ا لمعهل. ىشامٌا وتعٌٍٓز    بتمهيـ الهحطة وا 
   يعتبر هشروع هعالعة هياي المرؼ المحْ بالقاٌرة العدٓدة أوؿ م قة ىاعحة مْ إطار براه

 لقطا ٓف العاـ والخاص وىهوذج ىاع  قابل لمتطبٓق مْ الهشرو ات الهستقبمية.بٓف ا هشار ةال
  همٓوف دوةر مْ است هارات خامة. ٕٓٓو  ٓ٘ٔأه ف تعبئة ها بٓف 
  ٕٕٔٓتـ اةىتٍام هف إىشام هحطة هعالعة هياي المرؼ المحْ مْ القاٌرة العدٓدة  اـ. 
  دة أف يست ٓد هف تحسٓف البىية التحتية هالٓٓف شخص مْ القاٌرة العدٓ ٖاستطاع ها يقرب هف

 وتحسٓف عودة الخدهة الهقدهة  مِ هدػ  هر الهشروع.
  ٌىاؾ أ ر ضهىْ آخر ته ل مْ عذب شر ام اقميهٓٓف ودولٓٓف هف القطاع الخاص لسوؽ هشرو ات

 مْ همر مْ ال ترات التالية لمهشروع.  PPPالػ 
                                                 

(1) 
World Bank Group "Public-Private Partnerships Briefs, Egypt: New Cairo Wastewater", 

Feb., 2010,  www.worldbank.org/ppp 
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 هش مة ت ْ ىظيهية  رقمت هسٓرة تى ٓذ الهشروعي وذلؾ ٌىاؾ هش مة وحٓدة تعرض لٍا الهشروع ٌو
بعدـ التزاـ العٍات اإلدار،ة بتى ٓذ ها ُو ل إلٍٓا هف هٍاـ تتعمق بعهميات المياىة لشب ات الهياي 
والمرؼ المحْي و اىت الىتٓعة أف اىتٍِ الشر،ؾ الخاص هف تمهيـ الهحطة وأمبحت عاٌزة 

 ل إلٍٓاي وبىامن  ميً أمب   مِ الدولة سداد رسـو لمعهل مْ حٓف أف العٍة اإلدار،ة لـ تمتـز بها وُ 
 بم  هل الهحطة دوف أف تست ٓد بسؼ خدهات هقدهةي وبعد مترة تقدـ الشر،ؾ الخاص ب سخ العقدي 
إة أىً تـ تسوية اتهر هف خالؿ الت اوض وتعويض الشر،ؾ الخاص  ف ها ُألحق بً هف أضراري 

 الخدهة الهقدهة.ُتسدد قيهتٍا  مِ أقساط هع تسدٓد رسـو 
   Wastewater Treatment Plant (WWTP) تقييـ هشركع هعالجة هياي الصرؼ الصحي

مْ التقٓيـ تحميالن لمٍي ل ال ىْ لمهشروعي بشرح ه ٍـو الٍي ل ال ىْي و ٓ  ٓؤ ر  الجزء األكؿٓتىاوؿ       
  Structuring of Risks مِ ىعاح الهشروعي باإلضامة إلِ ٌي مة الهخاطر والشروط التعاقدية 

and Contractual Terms  التْ ستؤدؼ إلِ تطو،ر ها يطمق  ميً هقارف القطاع العاـPublic 
Sector Comparator (PSC) )ٔ(  باإلضامة لىهوذجShadow bid model )ٕ(. 

لمهشروعي  Value For Money (VFM)مٓدور حوؿ تحمٓل القيهة هقابل الىقود  الجزء الثاىيأها      
 هع القطاع الخاص. هشار ةال ذلؾ هعآٓر وزف العطامات التْ اعرتٍا الوحدة الهر ز،ة لهشرو ات و 
و عزم هف  Technical structureتعد الٍي مة ال ىية   -ٔ ٌْ الخطوة اتوؿ مْ هشروع الهشار ةي ٌو

ل ٌذي أـ ة.  تته  PPPالتقٓيـ الهبدئْ لمهشروع سوام  اف سٓتـ تى ٓذي  مِ أىً هشروع هشار ة 
الخطوة مْ تحدٓد الهخاطر وتقٓيهٍاي وبعد تحدٓد  ل الهخاطري ٓتـ تخميمٍا بٓف القطا ٓف العاـ 
والخاص بىامن  مِ قدرة  ل هىٍها  مِ التعاهل هع ٌذي الهخاطر.  و استراتٓعية لتخ ٓ  الهخاطري 

 Refinancingتمعس الح وهة إلِ تىظيـ الم قة باةت اؽ هع البىوؾ  مِ خطة إل ادة التهو،ل
Scheme سىوات ه الني حٓث يقـو الطرمٓف بإ ادة الىظر مْ سعر ال ائدة وتلٓٓري.  مْ  ٖي تكوف  ل

حالة ارت اع قيهة سعر ال ائدةي مإف الح وهة تضٓ  ٌذي القيهة إلِ القطاع الخاص.  أها إذا 

                                                 
ٌْ عزم أساسْ هف إعرامات الطرحي حٓث أىٍا  Public Sector Comparator (PSC)دراسة هقارف القطاع العاـ (ٔ)

الهختمة الهقارىة بٓف اةختيارات الهالية والٍي مية لطرح الهشروع إل بات أف اختيار طرح الهشروع تتي  لموزارات 
  هف طرحً هف خالؿ الطرح العاـ. VFMبسسموب هشار ة هع القطاع الخاص سوؼ ي وف لً  ائد أ مِ  مِ الىقود 

تشلٓل ومياىة عزم هف البىية التحتية العاهة مٍْ إعرام يسع هف خاللً الهروج إلِ هقارىة التكم ة اإلعهالية إلىشام و 
 .(EIB, 2005)بدةن هف استخداـ الهمكية الهباشرة لمقطاع العاـ  PPPباستخداـ آلية 

طمق ٌذا الهمطم   مِ اتساس الهالْ أو الحسابات الهالية الهقدرة هف قبل هقدـ العرض هف القطاع الخاص قبل يُ (ٕ) 
و ىهوذج ذا الىهوذج ٌو  financial modelهالْ  الدخوؿ مْ الهىاقمة.  ٌو ولكف هف وعٍة ىظر شر ة الهشروع.  ٌو

والقدرة  مِ تحهل التكالٓ  هف خالؿ تقدٓر ها سي م ً القطاع الخاص لتقديـ  طامات  VFMىهوذج يقدـ هعياران لتسكٓد 
 لهشروع أو خدهة هعٓىة.
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 ف الح وهة وهقدـ %( بٓٓ٘%/ٓ٘عر ال ائدةي سٓتـ تقاسـ اله اسب بالتساوؼ )ػػػػػػػاىخ ضت قيهة س
.  ومْ ٌذي )ٔ(الخدهة.  ويعد ذلؾ به ابة حامز لهقدـ الخدهة لالت اؽ  مِ هخطط إ ادة التهو،ل

 .long debt tenorsالحالة توامق البىوؾ  مِ إهداد أطراؼ العقد بهدمو ات دٓوف طو،مة اتعل  
 

لمهشروع لععل الهشروع هرغوبان هف  مْ الٍي مة ال ىية ٌْ ٌي مة الشروط التعاقدية كالخطكة الثاىية     
ٓتـ تهو،مٍا  هشار ةالقبل الهقرضٓف )البىوؾ( وهقدهْ الخدهة هف القطاع الخاص.  ملالبية هشرو ات 

لي وف هسؤوةن  ف إٓرادات الهشروع والتزاهات  special purpose vehicle (SPV) مِ أساس 
% هف إعهالْ هتطمبات التهو،ل ٜٓ% إلِ ٓٚبٓف الدٓوف.  و ادة ها ي وف التهو،ل طو،ل اتعلي ٓتراوح 

ا تهادان  مِ هخاطر الهشروع.  و،تعٓف  مِ البىوؾ الىظر مْ بعض الهش الت أوةن قبل اتخاذ قرار بشسف 
تهو،ل الهشروع هف أعل ضهاف استرداد الدٓوف الهستحقة هف قبل الشرؾ هف القطاع الخاص.  ٌذي 

 س)ٕ(الهشاكل تتعمق بها ٓمْ
 ة الهوظ ٓف الذٓف سٓدٓروف الهشروع.ىوع وقدر  -
 التسكد هف أف  وائد الهشروع سٓتـ توعٍٍٓا إلِ حساب خاص هىظـ. -
 التسكد هف القدرة  مِ الهساٌهة مْ الهشروع واةستهرار هف قبل شر ة الهشروع. -
 تقٓيـ  واهل الخطر التْ تؤ ر  مِ الهشروع -
 ْ  امة العواىب الهتعمقة بً. التحقق هف اةستعاىة بخبرام طواؿ مترة  هل الهشروع م -

ي ٓتـ التحقق هف محة ىهوذج هقارف Value for Money (VFM)مْ تحمٓل القيهة هقابل الىقود   -ٕ
 shadow bidوىهوذج " رض الظل"  Public Sector Comparator (PSC)القطاع العاـ 

model حموؿ  مِ الهستهد هف الىهوذج الهالْ لهشروع هعالعة هياي المرؼ المحْ.   قب ال
لخيارؼ الطرحس إها أف ٓتـ بواسطة القطاع العاـ أو هف خالؿ هشروع  NPVالقيهة الحالية المامية 

 لهعدةت خمـ هختم ة. VFMي وتتـ هقارىة القيـ هف أعل تحقٓق PPPهشار ة 
                                                 

أؼ خطر ة يه ف تقدٓري  هياني هها ٓتسبب مْ مشل  ٌىاؾ بعض الحاةت التْ تمب  مٍٓا الهخاطر ه سدة لمم قةي (ٔ)
الهشروع.  ه اؿ ذلؾس هشروع هحطة هعالعة هياي المرؼ المحْ بىظاـ هشار ة مْ هىطقة أبو رواشي مشل بسبب 
هخاطر البٓئة.  م ْ ٌذا الهشروعي تـ إلقام تمر،  الهمىع مْ الهياي القر،بةي هها تسبب مْ تمو،ث الهياي والهىطقة 

ذا الىوع هف الهخاطر قد ٓؤدؼ بالقطاع الخاص إلِ التعرض لمعقوبة القاىوىيةي وبالتالْ لف يقدـ أؼ أحد هف بسكهمٍ ا. ٌو
القطاع الخاص  طامات لٍذا الهشروع حتِ ة ٓتحهل ٌذا الخطر.  وبالتالْ تـ ا تبار الهخاطر البٓئية به ابة مشل 

 أو حتِ تخ ي ً لمم قة والهشروع بسكهمً لعدـ وعود طرؽ لتعىب الخطر
(Mohy El Din, N., (2017) An Integrated Framework Approach For Ppp Projects in Egypt, Master’s 
 thesis, American University in Cairo, American University in Cairo, School of Sciences and 

Engineering, May) 

(2) Chinyio, Ezekiel, and Alasdair Fergusson. (2008) "A Construction Perspective on Risk 

Management in Public Private Partnership." Public-Private Partnerships: Managing Risks 

and Opportunities. Oxford, UK: Blackwell Science, 2003. Wiley Online Library. Wiley 

Online Library, 25 Feb. 
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هف مْ ٌذا الهشروع بهقارىة اةرقاـ التْ تـ حسابٍا  (PSC)وقد تهت دراسة هقارف القطاع العاـ      
لٍذا الهشروع.  وبدأ  IFCخالؿ هىٍعية هعٓىة هع اترقاـ ال عمية التْ قدهتٍا هؤسسة التهو،ل الدولية 

اشٍر أؼ مْ  اـ  ٙباإلضامة إلِ تكالٓ  ها قبل البىام لهدة  ٕٔٔٓو  ٕٓٔٓالبىام مْ الهشروع  اهْ 
 سىة الهتبقية. ٛٔلهدة  ٕٕٔٓي وبدأت هرحمة التشلٓل مْ  اـ ٜٕٓٓ
ي مقد استهدت بياىاتً هف الىهوذج الهالْ لمهشروع الذؼ تضهف Shadow Bid Modelا ىهوذج أه     

 net مِ القطاع الخاص. وبهقارىة مامْ التكم ة الحالية لمح وهة  هشار ةالتقدٓرات التكم ة لهشروع 
Present cost to Government (NPC)   لػConventional Procurement (PSC)  لهشروع الػ

PPPٓتـ الحموؿ  مِ عهيع التكالٓ  الح وهية لحساب مامْ التكم ة الحالية لمح وهة إذا تـ تى ٓذ  ي
 هع القطاع الخاص. هشار ةالالهشروع هف خالؿ 

همٓوف دوةر هف خالؿ  ٕٚٗ قد الهشروع بقيهة  كزارة اإلسكاف كالهرافق كالتىهية العهراىيةهىحت      
 اهان.  ويشهل العقد  ٕٓي هع مترة اهتياز هدتٍا ٜٕٓٓمْ ٓوىٓو ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة 

دارة الهمىع العدٓد.  وتىتقل همكية الهشروع إلِ الٍٓئة مْ ىٍاية مترة  التمهيـ والبىام والتهو،ل وتشلٓل وا 
 اةهتياز.

 -Pass“مْ ٌذا الهشروعي تولت الح وهة هخاطر استٍالؾ الكٍربام هف خالؿ اتباع ه ٍـو     

Through Charge”  وُذ ر ٌذا اله ٍـو مْ العقد با تباري الهبمغ الذؼ دمعتً ٌٓئة الهعتهعات العهراىية
العدٓدة )الطرؼ الح وهْ( لتسدٓد هقدـ الخدهة هقابل التكم ة الكاهمة ل واتٓر الكٍربام الهدمو ة حتِ الحد 

لٓ  تتعمق بتكالٓ  التومٓل اتقمِ ةستٍالؾ الكٍربام خالؿ مترة التشلٓلي وذلؾ باست ىام أؼ تكا
اتولْ أو بىام وتشلٓل ومياىة أؼ هحوؿ أو هحطة  ٍربام مر ية.  وقد تـ التعاهل هع ٌذا الخطر مْ 

 Maximum Electricity“العقد  ف طر،ق ذ ر "الحد اتقمِ ةستٍالؾ الكٍربام" 

Consumption ”رضً الهالْ.الهتعمق بالحد اتقمِ لالستٍالؾ الذؼ حددي القطاع الخاص م  ْ 
لٍذا الهشروعي لـ يعتهد اختيار العارض ال ائز مقط ا تهادان  مِ التكم ة اتقلي  عهمية الترسيةمْ      

ذلؾ أف الح وهة تتحهل هخاطر استٍالؾ الكٍربام بالكاهلي واختارت الوحدة الهر ز،ة هقدـ العرض 
الذؼ يقدـ تكىولوعيا هتقدهةي  Bidderٓد ماحب التكىولوعيا الهتقدهة.  والسبب ورام ذلؾ ٌو أف الهزا

يعتهد  مِ التكم ة اتقلي وتف الح وهة ٌْ التْ ستتحهل تكم ة استخداـ الكٍربام لمهشروعي مإىٍا تختار 
العرض الذؼ يحتوؼ  مِ تكىولوعيا هرت عة وتكم ة أقلي هها يقمل هف تكم ة الكٍربام التْ تتحهمٍا 

  .)ٔ(الح وهة
هش مة ٌاهة مْ هشرو ات الهشار ةي م ْ الواقع ت شل العدٓد هف هشار،ع  وتش ل الهخاطر     

بسبب  دـ ات اؽ اتطراؼ الهتعاقدة  مِ تخميص الهخاطر.  ويعتهد الىظر مْ اختيار شر ة  هشار ةال

                                                 
(1)

 Mohy El Din, 2017. 
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الهشروع  مِ القدرة  مِ تحدٓد وتحمٓل وتخميص هخاطر الهشروع بش ل هىاسب.  و ىد ال شل مْ 
وف ٌىاؾ أ ار هالية  مِ القطاع العاـ.  لذلؾي مباإلضامة إلِ تقٓيـ همادر اإلٓرادات القياـ بذلؾي سي 

الهرتبطة بقدرة الهشروع  مِ تحهل التكالٓ ي تحتاج الح وهة إلِ تقٓيـ وتحدٓد عهيع الهخاطر الهرتبطة 
 ة.  بالهشروع هف أعل إدارتٍا مْ ش ل هم ومة هخاطر.  ويستهر ذلؾ  ادة هع  هر هشروع الهشار 

 والش ل التالْ ٓوض  تمور لهراحل  همية إدارة الهخاطر التْ تتـ  مِ خهس هراحل أساسية.
 

 (0-3شكل رقـ )
 رسـ تكضيحي لعهمية إدارة الهخاطر في هشركعات الهشاركة

 

 

 

 

 .(Mohy El Din, 2017)الهصدر:       

 :بيف القطاعيف العاـ كالخاص في هجاؿ التعميـ هشاركةال 3-3-0
توعد العدٓد هف العقود التْ تتـ مْ إطار هشار ة القطا ٓف العاـ والخاص بقطاع التعميـ مْ      

بهعىِ تقديـ الخدهة  –هعاةت هختم ة هف الخدهة التعميهيةي سوام مْ هعاؿ الهخرعات التعميهية 
 ة التحتية.أو الهدخالت التعميهية ه ل تمهيـ الهىاٌ  التعميهية واستخداـ البىي –التعميهية ذاتٍا 

ـ       مْ هعاؿ التعميـ ٌْ  قود اإلدارة التْ تعطْ الحق لمقطاع الخاص مْ  هشاركةالعقكد وهف ٌأ
إدارة هدرسة أو هعهو ة هف الهدارس والقياـ بالهٍاـ الهالية وال ىية والتعميهيةي و،وعد أيضان ىوع آخر يعتهد 

عاقد الح وهة هعٍـ  مِ التحاؽ  دد هعٓف  مِ شرام الهخرج التعميهْ هف الهدارس الخامة هف خالؿ ت
هف الطالب بهدارسٍـ وتحهل الح وهة الهمار،  الخامة بالطمبة أ ىام تمقٍٓـ الخدهة التعميهية وُيعرؼ 

الذؼ ٓتـ تطبيقً حاليان مْ همري مٍو ٓر ز  مِ  هشار ةال.  وميها ٓخص ىهوذج Voucherٌذا الىوع بػ 
 ِطو،مة الهدػ  حق اىت اعي وتىتقل ٌذي الهمكية بعد اىتٍام الهدة إل قود هتهٓزة بهمكية الهدارس لهدة 

ي و،تحهل القطاع الخاص مْ ٌذا الىوع هف العقود تكالٓ  البىام واإلىشام والمياىة ػ الدولة هرة أخر 
 والتعٍٓز واإلدارة.

 ٜٜٔٔ  اـ ر،ةوالهم اتلهاىية الح وهة بٓف تعاوف  أوؿ هع التعميـ قطاع مْ هشار ةال تار،خ وبدأ     
 العاهعْ قبل التعميـ هرحمة مْ ال ىْ التعميـ طاب   امة رمعل  وؿ" هبارؾ أو هبارؾ هدارس" هبادرة تحت

 تحديد
الهخاطر 
 كاستيعابٍا

 عٍ انجحج

 حهٕل

 نتخفٍف

 انًخبيش

 تمٍٍى

 انًخبيش

 أٔ انجذٌذح

 انًتجمٍخ

تمٍٍى أٔ 

تسعٍش 

 انًخبيش

 يشالجخ

 انًخبيش

 ٔانسٍطشح

 عهٍٓب
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اسـ "هشار ة وتعاوف القطاع العاـ  هشار ةال ٌذي  مِ ُأطمق وقد خامةي شر ات مْ تدر،بٍـ خالؿ هف
public private co-operation and partnershipوالخاص 

ٔ. 
بدأ دور الح وهة الحقيقْ مْ ت عٓل دور القطاع الخاص وهشار تً هف خالؿ  ٕٙٓٓومْ  اـ      

وضع السياسات لرسـ الخطوط العر،ضة لهشار ة القطا ٓف مْ تقديـ البىية اتساسية.  ومْ تقر،ر وزارة 
ع القطاع الخاص  ة هار شه ف الهشار،ع الهختم ة التْ سٓتـ تكمي ٍا لموحدة الهر ز،ة لم ٜٕٓٓالهالية  اـ 

هدرسة  ٕٕٓٔبوزارة الهاليةي اشتهل التقر،ر  مِ الهشرو ات الهتعمقة بقطاع التعميـ والتْ تضهىت بىام 
 مِ هدار خهس سىوات بعقود طو،مة اتعل لمقطاع الخاصي تعطْ لً الحق مْ تعٍٓز الهدارس 

هدادٌا بالخدهات غٓر التعميهية ه ل أ هاؿ الميا ىة والىظامة وخدهات اتهف  مِ ومياىتٍا وتهو،مٍا وا 
  اهاني ولكف لـ ٓتـ ت عٓل ٌذا الهشروع  مِ أرض الواقع.  ٘ٔهدػ زهىْ 

ي اتعٍت الح وهة لتحر،ر قطاع التعميـ وتقدهت وزارة التربية والتعميـ بهشروع لبىام ٕ٘ٔٓومْ  اـ     
اع الخاص حتِ ٓتسىِ هدارس هتهٓزة هع القطاع الخاص  ف طر،ق تومٓر أراضْ هف طرمٍا إلِ القط

دارة الهدرسة بعقود تهتد إلِ   اهان وتحمٓل همار،  هدرسية هف الطالب ٓتـ  ٓٗلٍـ بىام وتعٍٓز وا 
 .ٕاةت اؽ  مِ ٌي مٍا بٓف الطرمٓف

 قطاع التعميـ في هصر، ىظرة تحميمية:
شراؼ  مِ يشتهل الىظاـ التعميهْ مْ همر  مِ عٍات هختم ةي  ل ٓمعب دوران هختم ان مْ اإل     

 الىظاـ هف أعل ضهاف اةلتزاـ بهعآٓر العودةي  ها ٓبٓف الش ل التالْس
 (3-3شكل رقـ )

 الجٍات التي يشتهل عميٍا الىظاـ التعميهي في هصر 

 
 0206: كزارة التربية كالتعميـ، الهصدر

                                                 
(1)

Arab NGO Network for Development (ANND) ,2019, PPP in Egypt, www.annd.org. 
(2)

 ANND, 2019. 

http://www.annd.org/
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خامة بترتٓب و،ىع س هستوػ الهىظوهة التعميهية مْ همر  مِ ترتٓب همر مْ التقار،ر الدولية ال    
الدوؿ هف حٓث عودة التعميـي مقد أوض  تقر،ر هشترؾ بٓف برىاه  اتهـ الهتحدة اإلىهائْ ووزارة التخطيط 

تحت  ىواف "التقدـ الذؼ أحرزتً همر ىحو تحقٓق اتٌداؼ اإلىهائية لألل ية" حقيقة أف ىسبة  ٕ٘ٔٓلعاـ 
راية  امية بسساسيات القرامة والكتابة تمل إلِ الطالب الهمتحقٓف بهرحمة التعميـ اإل دادؼ ليسوا  مِ د

% أو أك ر.  وقد ٓوعد رابط قوؼ بٓف ٌذا البياف وبٓف حموؿ همر  مِ هراكز هتسخرة بالىسبة ٖ٘
لهؤشر عودة التعميـ اتساسْ مْ تقر،ر التىامسية العالهْ المادر  ف الهىتدػ اةقتمادؼ العالهْي حٓث 

مْ هؤشر  ٜٕٔي واحتمت الهر ز رقـ ٕٛٔٓدولة  اـ  ٔٗٔبٓف هف  ٜٜاحتمت همر مْ ذلؾ الهر ز 
دولة ومقان لمهٍارات اله تسبة.  وقد ي وف سبب ذلؾ ٌو  ٔٗٔهف  ٖٖٔعودة التدر،بي والهر ز رقـ 

ضع  اإلى اؽ الح وهْ  مِ التعميـ بش ل  اـ وخامة التعميـ قبل العاهعْي إذ بمغ اإلى اؽ الح وهْ 
ْ أقل ٗ.ٗحوالْ  ٕٛٔٓمْ  اـ  GDP مِ التعميـ  ىسبة هف  ْ ىسبة هىخ ضة لملايةي بل ٌو %ي ٌو

 .)ٔ(%(ٙهف الىسبة الهقررة دستور،ان )
ولذاي ميها ٓتعمق بهؤشرات التعميـ  مِ الهستوػ القوهْي ىعدٌا تشٓر إلِ الحاعة لز،ادة اإلى اؽ  مِ      

 ْسالتعميـ هع التر ٓز  مِ العودةي  ها ٓتض  مْ بياىات الش ل التال
 (4-3شكل رقـ )

 0208هؤشرات التعميـ عمى الهستكى القكهي 
 

 

 

 

 

 

 

 هكقع كزارة التربية كالتعميـ. ،  0209: تقرير التىافسية العالهي الهصدر       

                                                 
(1)

 ANND, 2019. 

ً نجٕدح  -8 تشتٍت يصش عبنًٍب

 انتعهٍى األسبسً

 جٕدح انتذسٌتانتشتٍت ٔفمبً ن -0

ً نهًٓبساد -3  انتشتٍت ٔفمب

 انًكتسجخ

اإلَفبق انحكٕيً عهى 

انتعهٍى )كُسجخ يئٌٕخ يٍ 

GDP )0281 

حصخ انطبنت حبنٍبً يٍ 

اإلَفبق انعبو عهى انتعهٍى 

0281 

8-   99/848           

(54.0/822) 

0-  809/848 

3-  833/848 

 

 

4.4% 

352 

 دٔالس/انسُخ
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التْ تهت بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  هشار ةالوميها ٓمْ ٓتـ تىاوؿ هشرو ٓف هف هشرو ات      
وؿ لـ ٓتـ  ها ذ رىاي وأخر تـ التعاقد  ميً وعارؼ طرح الهرحمة ال اىية هف التحمٓل والتقٓيـي ات مبشْ

 هف الهشروع.
 :0227هع القطاع الخاص  هشاركةالهشركع الهدراس بىظاـ  3-3-0-0

أحد الهشرو ات  ٕٚٓٓهع القطاع الخاص والذؼ تـ طرحً  اـ  هشار ةال اف هشروع الهدارس بىظاـ 
لٍٓئة العاهة لألبىية التعميهية بالتعاوف هع الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع الرائدة والذؼ قاهت بتطو،ري ا

القطاع الخاص.  حٓث ُتعد الٍٓئة العاهة لألبىية التعميهية ٌْ العٍة الهسئولة  ف بىام الهدارس 
 اهان هقسهة  مِ  ٘ٔهحامظة ولهدة  ٛٔهدرسة عدٓدة مْ  ٖ٘ٗومياىتٍا.  استٍدؼ ٌذا الهشروع بىام 

 .ق علراميةهىاط ٚ
س تمهيـ وبىام وتعٍٓز وتس ٓث ومياىة وتهو،ل وتومٓر الخدهات غٓر تضهف دكر القطاع الخاص

ا هف الخدهات(.  ولكف لـ ي تهل ٌذا الهشروع ويه ف القوؿ بسىً  التعميهية )هعدات الىظامة واتهف وغٌٓر
شروع دوف دراسة عدوػ أولية مشل قبل أف ٓبدأ بسبب الٍي مة ال ىية الخامة بالهشروعي مقد تـ طرح اله

initial feasibility study  تسباب سياسيةي و وسٓمة لتخ ٓ  الهخاطري  اف ةبد هف إ ادة ٌي مة
 : )ٔ(الهشروع.  ويه ف ذ ر أسباب مشل الهشروع ميها ٓمْ

هحامظةي مقد زاد ذلؾ هف تكالٓ   ٛٔهدرسة هىتشرة مْ  ٖ٘ٗ وف الهشروع  اف ه وىان هف   -ٔ
المياىة لمهشروع.  مْ حٓف  اف ٓعب  مِ القطاع الخاص أف يقـو بتعٓٓف هعهو ات التشلٓل و 

مياىة هختم ة لكل هدرسة هف أعل تلطية عهيع الهدارس مْ الهىاطق الهختم ةي ذلؾ أف ى قات 
 التشلٓل والمياىة ته ل تكم ة هرت عة عدان  مِ القطاع الخاص هقابل إٓرادات الهشروع.

الهشروعي ٌو أف القطاع الخاص ة ٓتعاهل إة هع الخدهات غٓر التعميهية والسبب ال اىْ ل شل   -ٕ
Non-Educational Services ي مْ حٓف أف القطاع العاـ هه الن مْ وزارة التربية والتعميـ ٌو

ات هختم ة يالعٍة الهسئولة  ف التعاهل هع العزم التعميهْ.  ذلؾ أف  ل هف الطرمٓف لدٍٓـ خم 
ها معبان.  وتبعان لذلؾي أدػ ٌذا اةختالؼ إلِ احتكاؾ  بٓر وتمادـ بٓف ععمت التوامل بٓىٍ

 الطرمٓفي هها تسبب مْ إيقاؼ تى ٓذ الهشروع.
 بدأت إعرامات الطرح لمهشروع قبل استكهاؿ الدراسات ال ىية والهاليةي بل استهر إ دادٌا أ ىام  -ٖ
و ها تسبب مْ إ ادة ٌي مة الهشروع بعد مدور  -ٗ  الد وة لتقديـ العطامات.طرح الهشروعي ٌو

 ي  اف المعوم إلِ حق الحموؿ بإعرام ها ٓمْسإىقاذ الهشركعولهحاولة        
الن لمتى ٓذ بىظاـ الهشار ةي وقاهت الوحدة الهر ز،ة   -ٔ تهت إ ادة ٌي مة الهشروعي وأمب  هٌؤ

بىية لمهشار ة هع القطاع الخاص بالتعاوف هع العٍة الهاىحة لألراضْ )الٍٓئة العاهة لأل

                                                 
(1)

 Mohy El Din, 2017. 
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التعميهية( بععل القطاع الخاص هسئوةن  ف عهيع العهميات الهدرسية بها مْ ذلؾ الخدهة 
التعميهية وذلؾ بهوعب شروط هعٓىة هذ ورة مْ العقد.  و اف ةبد هف اة تراؼ بٍذي الشروط 

 هف أعل أف تضهف الح وهة عودة الخدهة التعميهية التْ يقدهٍا القطاع الخاص.
هدرسة وعهعٍا مْ هىاطق هتعاورةي بلرض تقمٓل ى قات  ٜٕٓالهدارس إلِ تـ تخ يض  دد   -ٕ

التشلٓل التْ ٓتكبدٌا القطاع الخاص.   ها ا تبرت الح وهة أف تومٓر اترض بدوف رسـو 
لمقطاع الخاص ُيعد حامزان لععل الهشروع هرغوبان وعاذبان لتحال ات هختم ة هف شر ات القطاع 

 الخاص.
 تب لٍذا الهشروع الىعاح بسبب  واهل أخرػي مْ هقدهتٍا الد ـ السياسْ وبالرغـ هف ذلؾ لـ يُ 

هع القطاع الخاص.  ولكف يه ف القوؿ أف الدروس الهست ادة هف ٌذا الهشروع  هشار ةاللهشرو ات 
و ها يعىْ  الذؼ لـ ٓىع   اىت أكبر ب  ٓر هف هشرو ات أخرػ ُ تب لٍا الىعاح مْ قطا ات أخرػي ٌو

الهشرو ات القادهة مْ قطاع التعميـ وغٓري هف القطا ات التْ تقدـ خدهات بىية  توخْ الحذر مْ
 هشار ةالأساسية.  وبذلؾ  اف ةبد مْ ٌذا ال مل هف الدراسة هف  رض ىهوذج غٓر ىاع  لهشرو ات 

 )ٔ(مْ هعاؿ التعميـي قبل  رض التعربة العدٓدة الىاعحة التْ ةتزاؿ مْ هرحمة التى ٓذ
 :هع القطاع الخاص هشاركةالبىظاـ  0205كع القكهي لمهدارس الهتهيزة الهشر  3-3-0-0

بد ـ مىْ هف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية  كزارة التربية كالتعميـقاهت     
ي وذلؾ هف خالؿ ٕٓٔٓلسىة  ٚٙبطرح  قد هشار ة هع القطاع الخاص ومقان تح اـ القاىوف رقـ 

 اها لتهو،ل وتمهيـ وبىام وتشلٓل واستلالؿ ومياىة هدارس  ٓٗبىظاـ حق اةىت اع لهدة  هشار ةال
 سٕهراحل ومقان لإلطار التالْ ٖ مِ  هشار ةالالهتهٓزة لملات.  وتتـ  هشار ةال
تقـو وزارة التربية والتعميـ والتعميـ ال ىْ بتومٓر قطع اتراضْ وهىحٍا لمهست هر بىظاـ حق اةىت اع  -ٔ

  اـ. ٓٗؼ هقابل لهدة دوف أ
 تمتـز الوزارة بتسٍٓل الحموؿ  مِ تراخيص بىام الهدارس وتشلٓمٍا. -ٕ
 تقـو الوزارة بهتابعة الهدارس شسىٍا شسف أؼ هدرسة خامة تابعة لموزارة. -ٖ
 ٓمتـز الشر،ؾ الخاص ببىام الهدارس مْ ال ترة الهحددة التْ ٓتـ اةت اؽ  مٍٓا. -ٗ
 الدراسية التْ ٓتـ اةت اؽ  مٍٓا بٓف الطرمٓف.ٓمتـز الشر،ؾ الخاص بالهمرومات  -٘
لمشر،ؾ هف القطاع الخاص الحر،ة الكاهمة مْ اختيار وتعٓٓف ٌٓئة إدارة وتشلٓل الهدرسة حسب  -ٙ

 الموائ  والقواىٓف الهىظهة لٍذا الشسف  سؼ هدرسة خامة.
بع ىهوذج الهدارس تطبق تمؾ الهدارس الهىاٌ  الهمر،ة وأسالٓب التقٓيـ واةهتحاىات الوزار،ة )تت -ٚ

 الرسهية لملات(.
                                                 

(1)
 Mohy El Din, 2017. 

(2) 
Egypt. Ministry of  Finance. 2009(. 
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ٓعوز بعد اىتٍام هدة حق اةىت اع اةستهرار مْ إدارة الهدرسة هف خالؿ  قد عدٓد ٓتـ إبراهً بٓف  -ٛ
 الطرمٓف ومقان لمقاىوف.

 هبررات كدكاعي ٌذا الهشركع
 تهور التاليةسبٓف وزارة التربية والتعميـ هع القطاع الخاص مْ ا هشار ةالتستْ دوا ْ قياـ هشروع      
 الحاعة الهاسة والهتزآدة لخدهات التعميـ  الْ العودة مْ همر.  -ٔ
 قا دة سر،عة هف الىهو لمس اف وخامة الطبقة الهتوسطة مْ عهيع هحامظات العهٍور،ة.  -ٕ
 رؤية ود ـ هف أعٍزة الدولة.  -ٖ
 ذو  ائد إٓعابْ. ػ ي اقتمادؼ واست هار ِيعد ٌذا الهشروع به ابة ىهوذج اعتها   -ٗ

هع القطاع  هشاركةالالهتهيزة لمغات بىظاـ  هشاركةالغيل هدارس شمخص الهشركع القكهي لبىاء كته
 :0الخاص
  يستٍدؼ الهشروع التوسع مْ تمهيـ وبىام الهدارس الهتهٓزة لملات ىظران لإلقباؿ الهتزآد  مٍٓا

 .ٕٛٔٓـ هدرسة عدٓدة بحموؿ  ا ٓٓٓٔهف أبىام الطبقة الهتوسطةي واستٍدمت الوزارة  دد 
  اشترطت وزارة التربية والتعميـ لالست هار مْ تمؾ الهدارس خضوع تمؾ الهدارس لمرقابة الكاهمة هف

ا الوزارة.   الوزارةي وأف تتومر الهراععة الدور،ةي بعاىب أف تستعٓف بالهىاٌ  الهمر،ة التْ تقٌر
 ولمشر،ؾ الخاص تحسٓف  رض الهىاٌ  الدراسية بدوف تلٓٓر مْ الهحتوػ.

 أراضْ الهشروع الهطروحة بىظاـ حق اةىت اعي حٓث ستظل أراضْ الهشروع  ـو الوزارة بتومٓرتق
دائهان مْ همكية الوزارةي  مِ أف ٓتـ ىقل همكية عهيع اتموؿ العدٓدة إلِ وزارة التربية والتعميـ 

 مْ ىٍاية هدة العقد أو  ىد إىٍائً قبل الهو د الهت ق  ميً طبقان لبىود التعاقد.
 ل الوزارة  مِ تومٓر  امة الهوامقات الخامة باترض الالزهة لبدم الىشاطي  مِ أف يقـو تعه

 القطاع الخاص باستمدار تراخيص البىام.
 .ُيحدد السق  الزهىْ لالىتٍام هف التى ٓذ )اإلىشامات والتعٍٓز( مْ هدة ٓتـ اةت اؽ  مٍٓا بالعقد 
 الطاقة اةستيعابية والهساحات والهواقع تشهل هستىدات الطرح  دد هف الهدارس الهختم ة م ْ– 

ومقان لمتقسيـ  –هقسهان  مِ هعهو ات بحد أدىِ  الث هدارس وبحد أقمِ ا ىْ  شر هدرسة 
ل التقدـ  العلرامْي حٓث ٓتـ تقٓيـ وترسية  ل هعهو ة  مِ حدة ويستطيع  ل هست هر هٌؤ

دد الهدارس الهسهوح لً التقدـ بعطائً  مِ هعهو ة واحدة أو أك ر طالها  اف ذلؾ مْ حدود  
 لمتىامس  مٍٓا ومقان ل ئة التسٌل التْ تـ تسٌٓمً  مٍٓا.

                                                 
ي PPPبٓف القطا ٓف العاـ والخاص إلىشام الهدارس الهتهٓزة لملات بىظاـ هشار ة زارة التربية والتعميـي هشروع هوقع و  (ٔ)

ٕٓٔٙ. 
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  يه ف لطالبْ التسٌل أف ٓتقدهوا مْ ش ل شر ات هى ردة أو تحال ات طبقان لهعآٓر التسٌٓل
 اله ممة مْ هستىدات التسٌٓل.

  ة الشروط وقاىوف هف خالؿ  طامات تىامسية تخضع تح اـ  راس هشار ةالتتـ ترسية  قد
 .ٕٓٔٓلسىة  ٚٙهع القطاع الخاص رقـ  هشار ةال

ي مإف اتهر ٓتطمب حعـ است هارات  بٓر ىسبيان والتْ هف شسىٍا أف تش ل كالفتتاح هدارس جديدة     
ٌي ل الرسـو الدراسية الهطموب هقابل الخدهة الهقدهة.  حٓث تتضهف اةست هارات الهطموبة إلىشام 

 س(ٔ)ِوتشلٓل هدرسة  م
تكالٓ  البىام التْ هف شسىٍا أف تختم  ومقان لىو ية وهوقع وحعـ الهدرسةي والتْ تشتهل  مِ  -

 الهىشآت الر،اضيةي ه تباتي مموؿ دراسيةي هال بي هختبرات.
 هواد وتعٍٓزات تتضهفس أعٍزة  هبٓوتري لوحات لمعرض والكتابةي أ اثي  تب ه تبية. -

 شلٓل الهدرسة  مِسمْ حٓف ٓىطوؼ رأس الهاؿ الهطموب لت
تكالٓ  التشلٓل وتشهل تكالٓ  الطبا ةي تكالٓ  اةىترىتي تكالٓ  الكٍربامي الهواد التعميهيةي  -

 الكتب الدراسية وغٓري.
رواتب الهعمهٓفي حٓث تعد ٌْ هعظـ رأس الهاؿ الالـز لتشلٓل الهدارسي مهف أعل عذب  -

 ر رواتب هعز،ة وهزايا هح زة.الهعمهٓف هف ذوؼ العودة العاليةي ٓعب العهل  مِ تومٓ
 

 :0205تقييـ الهرحمة األكلى هف الهشركع القكهي لمهدارس الهتهيزة 
به ابة أحد اتطر اةقتمادية الكبٓرة والعالهية التْ  هع القطاع الخاص هشاركةالهشركعات ُتعد      

 قد هشار ة هع القطاع تخ   العبم  مِ الدولة ومْ ى س الوقت تقدـ خدهة ههٓزة.  وقد تـ توقيع أوؿ 
هع القطاع الخاص.  ووزارة التعميـ  عٍة تقدـ خدهةي  هشار ةالالخاص مْ هعاؿ بىام الهدارس بىظاـ 

واعٍت هشاكل مْ تى ٓذ هشروع هشار ة هع القطاع الخاصي خامة هع الهعتهع وقىا اتً الهضادة 
لخاص ٌو ه هل لمح وهة وأف لدخوؿ القطاع الخاصي ولكف حاولت الوزارة ىشر  قامة أف القطاع ا

الهشرو ات الهزهع  قدٌا ليست هشرو ات هدارس است هار،ةي وة يه ف ا تبار ذلؾ تخميمان لمتعميـ 
ٌو بداية ىعاح أؼ هشروع هشار ة حقيقْ  pipelineالػ بسؼ حاؿ هف اتحواؿ أو إللام لهعاىية التعميـ.  

و ها ي ضهف ىعاح الهشرو ات التالية مْ السىوات مْ  ل القطا ات وهف ضهىٍا قطاع التعميـي ٌو
القادهة حتِ هع تلٓر القيادات واإلدارات التابعة لموزارة.  وقد تحققت قمة ىعاح مْ تى ٓذ الهرحمة اتولِ 

 .هف ٌذا الهشروعي وقر،بان سٓتـ طرح الهرحمة ال اىية هف الهشروع
اع الخاص لمبىام وتشلٓل الهدارس بالىظاـ بتومٓر اتراضْ أهاـ القط كزارة التربية كالتعميـقاهت      

ذي اتراضْ تحمل  مٍٓا الوزارة هف ٌٓئة الهعتهعات العهراىيةي أو وزارة اةوقاؼي  الذؼ تحددي الوزارةي ٌو

                                                 
)1   (

Egypt. Ministry of  Finance. 2009. 
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وزارة الدماع وأؼ همادر أخرػ لألراضْ الهخممة لبىام الهدارس.  وقبل تخميص اتراضْي ةبد و أ
بٓف الح وهة والقطاع الخاص  Triple Pي وبذلؾ ىحف أهاـ ها يسهِ بػهف تو ية الهواطىٓف بٍذا الهشروع

 والهواطىٓف.
ف طرح الهرحمة اتولِ هف الهشروعي والتْ تضهىت  الكحدة الهركزيةقاهت        ٕٓٓلمهشار ة بٌر

اللٍا هدرسةي بتحدٓد ٌٓئة اتبىية التعميهية التابعة لوزارة التربية والتعميـ هساحات اتراضْ الهقرر استل
 ٙهدارس ميها  دا القاٌرة واةس ىدر،ة والعٓزة تضـ  ٖهحامظة تضـ  ل هىٍا  ٛٔوأهاكىٍاي وذلؾ  مِ 

 هدرسة. ٗ٘هدارس لكل هحامظة بإعهالْ 
هعهو ات بهحامظات  ٛهدرسة إلِ  ٕٗالتْ عرػ التعاقد هعٍا  مِ تى ٓذ  الشركاتوُتقسـ      

همٓوف عىيً.  وتضـ الشر ات التْ مازت  ٓٓٙو ٓٓ٘اوح بٓف العهٍور،ة الهختم ة بتكم ة است هار،ة تتر 
بالهىاقمة تحال  همرؼ سعودؼ إهاراتْي وتـ هى  الهست هر،ف قطع أراضْ بىظاـ حق اةىت اع لهدة 

ومات هحددة تحت ر  اهاني وذلؾ لبىام هدارس ومياىتٍا وتشلٓمٍا بهستوػ خدهة تعميهية هتهٓزة وبهم 40
تعميـ التعميـ ال ىْ.  وقد تـ اإل الف  ف اختيار تمؾ الشر ات بىظاـ اتهر الهباشر إشراؼ وزارة التربية وال

لتقديـ خدهات هتعددة لمهشروع القوهْ لمهدارس الهتهٓزة.  وتتحهل شر ة الهشروع عهيع الهخاطر 
ىا ةبد أف ي وف العقد شاهالن  امة الهعموهات حوؿ عٍة اإلدارة وطبيعة ال هخاطر الهرتبطة بالهشروعي ٌو

ْ بذلؾ هسئولة بش ل  اهل  ف أؼ  واقب ىاتعة  ف سوم  ا التْ قد تتحهمٍا شر ة الهشروعي ٌو وهدٌا
مٍـ أو سوم ت سٓر تؼ هف هتطمبات العقد.   ها أف عٍة اإلدارة تكوف هسؤولة  ف عهيع الهخاطر 

ىشام البٓئية التْ تىشس أو تكوف قائهة بالهوقع قبل تار،خ تسميـ الهوقع إلِ شر ة اله شروع ) قد تهو،ل وا 
 (.ٜٕٔٓبهحامظتْ الشرقية والقمٓوبيةي  PPPالهتهٓزة لملات بىظاـ  هشار ةالواستلالؿ هدارس 

بىود  دٓدة توض  الشروط والهعآٓر الخامة بالهشروعي وهف تمؾ  هستىد التأٌيلوقد تضهف      
 ٖ ِل التقدـ لتى ٓذٌاي وذلؾ بحد أدىالهعآٓر الحد اتدىِ واتقمِ ت داد الهدارس التْ يستطيع الهتسٌ

هدرسة.  وتوعد شروط مىية وهالية لكل هعيار ٓعب  مِ الهست هر استي امٌا لٓتـ  ٕٔهدارس وأقمِ 
 .(ٔ)أخذ طمب تسٌمً بعدية ه ل الهعيار ال ىْ والهالْ

الػ  أراضْ لهست هر،ف بلرض إىشام هشار ةالهف الهشروع تخميص وحدة  الهرحمة األكلىوشٍدت      
هدرسةي واله ترض أف الشر ات الهتعاقد هعٍا تعرؼ تى ٓذ الهشرو ات حسب العداوؿ الزهىية  ٕٓٓ

هدرسة مقطي وذلؾ تسباب  ٓ٘الهحددةي ولكف تى ٓذ الهشروع لـ يسر ه مها  اف هخططان لًي وتـ تشٓٓد 
لهرحمة اتولِ هف ترعع إلِ تعقٓدات إدار،ة ٓعرؼ تعدٓمٍا ةستئىاؼ الهشروع.  وبش ل  اـي شٍدت ا

هشروع الهدارس أخطام مْ ىظاـ الطرح تتطمب بعض التعديالت لتعىبٍا مْ الهراحل الالحقةي ٌذي 
 التعديالت هطموبة مْ اإلعرامات اإلدار،ة بش ل  بٓر.

                                                 
)1 ( 

ANND, 2019. 
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( وتهو،مً وبىائً ةسر ٓمتـز القطاع الخاص بتمهيـ الهشروع )الهد لإلطار القاىكىي الهطركحومقان      
 ـ تىتقل همكية اتمل )الهدرسة( بعد اىتٍام هدة التعاقد لمدولة.  ومْ الهقابل يحمل القطاع ومياىتًي 

الخاص  مِ هقابل يسهِ "هقابل إتاحة خدهة"ي والذؼ ٓتوق   مِ أدام الهرمق.  وهف  ـ مالىهوذج 
ل ه ل ىهوذج التْ تسه  مْ الىٍاية بىقل همكية اتم هشار ةالالهقترح ة ٓتعد أف ي وف ش ل هف أش اؿ 

 BFOMT (Build, Finance, Operate, Maintain andأو  BOTهف خالؿ  هشار ةال

Transfer). 
بىامن  ميًي مإف الىهوذج الهقترح لمتطبٓق ٓتـ هف خاللً تومٓر البىية التحتية لمخدهات التعميهية      

مإىً هف المعب الح ـ  مِ وبعض الخدهات الهسا دة لمعهمية التعميهية.  وهف خالؿ الخبرة الدوليةي 
 الهقترح وتقٓيهً مْ بدآتًي ةسيها أف الهرحمة اتولِ هف اإلىشام لـ تىتً بعد. هشار ةالىهوذج 

تهاهان  هشار ةالوهف  ـ مإف  همية التقٓيـ لىهوذج      مْ الهشروع القوهْ لمهدارس الهتهٓزة سوؼ تولْ ٌا
هْي لكْ ىقدر هدػ اةست ادة الحقيقية التْ تعود  مِ لهىاقشة الهزايا الهطروحة ومقان لمتمور الح و 

الهوازىة و مِ تكم ة تومٓر الخدهات التعميهية هف تطبٓق ذلؾ الىهوذجي وهف  ـ الخروج باقتراحات تعظـ 
 تمؾ الهزايا.
 في هشركع الهدارس الهتهيزة كالهخاكؼ الهحتهمة: هشاركةالهزايا ىظاـ 

لمح وهة الهمر،ة يه ل هٓزة ىسبية هقارىة  هشار ةالبٓق ىهوذج ومقان لمتمور الح وهْي مإف تط     
بالتهو،ل العاهل ةست هارات التعميـ قبل العاهعْي حٓث تحقق هف ورام ذلؾ الومام بالتزاهاتٍا ببىام 
ا  الهدارس وتقسيط أ بام البىام  مِ هدػ زهىْ طو،ل.  ٌذا الوضع ٓبدو هالئهان لمح وهة مْ ظل  عٌز

مْ برىاه  الح وهةي ومْ ضوم تالـز تمؾ ات بام هع  ةتزاهاتٍا وخامة البراه  اةست هار، ف الومام بال
% مْ  اـ ٗ.ٛارت اع ىسبة الععز مْ الهوازىة العاهة إلِ الىات  الهحمْ اإلعهالْي التْ وممت إلِ 

مْ ي وزادت الهدٓوىية بمورة هطردةي حٓث وممت ىسبة الدٓف العاـ إلِ الىات  الهحٕٔٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 .  ٕٛٔٓ% مْ ٓوىٓو ٓٓٔاإلعهالْ أك ر هف 

ذا ىظرىا إلِ ىسبة اإلى اؽ  مِ التعميـ اتساسْ )قبل العاهعْ( هف الىات  الهحمْ اإلعهالْي ىعد       وا 
 ٜٔي وذلؾ أقل هها تىص  ميً الهادة رقـ ٕٛٔٓهميار عىيً مْ  اـ  ٛٓٔ% بقيهة ٘.ٕأىٍا لـ تتعاوز 

% هف الىات  الهحمْ اإلعهالْ  مِ التعميـ ٗإى اؽ هاة يقل  ف  مِ أىً ٓعب  ٕٗٔٓهف دستور 
 الهقترح يضهف تحقٓق ها ٓمْس هشار ةالاتساسْ )ها قبل العاهعْ(. وبمورة هختمرةي مإف ىهوذج 

تخ يض حعـ اإلى اؽ اةست هارؼ بالهوازىة العاهة لمدولةي وهف  ـ تخ ٓ  العبم  ف  اٌل الهوازىة  -ٔ
 وهة أف الدخوؿ مْ هشار ة هع القطاع الخاص لتقديـ الخدهات التعميهية العاهة.  حٓث ترػ الح

                                                 
(ٔ)

 www.mof.gov.eg  ٜٕٔٓهوقع وزارة الهاليةي  
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وسٓمة لتقمٓل التكم ة وذلؾ هف خالؿ اةست ادة هف إه اىيات القطاع الخاص مْ هعاؿ التهو،ل 
 والتمهيـ والبىام والمياىة وتقديـ الخدهات الهسا دة.

اتخرػ( بمورة أك ر   امةي إذ تؤدؼ  تومٓر الخدهات التعميهية )الهباىْ والمياىة وبعض الخدهات -ٕ
 اةستعاىة بالقطاع الخاص إلِ اةرتقام بهستوػ عودة الخدهات التعميهية الهقدهة.

تخ يض تكم ة تومٓر الخدهات التعميهية.  مومقان لمرؤية الح وهيةي مإف اةستعاىة بالقطاع الخاص  -ٖ
ىا ةبد هف اإلشارة إلِ  تضهف تخ يض تكم ة البىام وتكم ة الحموؿ  مِ بعض الخدهات.  ٌو

ْ أف ال ائدة التْ تعود  مِ الح وهة هف ٌذا الىهوذج ميها ٓتعمق بتخ يض التكم ة  هسسلة ٌاهة ٌو
 تعتهد بمورة أساسية  مِ  دة  واهلس

ال رؽ بٓف تكم ة الهدرسة الهقاهة بواسطة ٌٓئة اتبىية التعميهية وبٓف تمؾ الخامة بىهوذج  -
  دد سىوات سداد التكم ة.باإلضامة غمِ  هشار ةال
ال رؽ بٓف تكم ة اةقتراض لبىام الهدرسة هف القطاع الهالْ بواسطة الح وهة وبٓف سداد تكم ة  -

 بىام الهدرسة بواسطة القطاع الخاص وتقسيط الهبمغ  مِ  دد هف السىوات.
 هعدةت التضخـ. -
الهدارس ولـ تكف تكم ة البىام هف خالؿ م مها زادت ال ترة الزهىية التْ سٓتـ هف خاللٍا سداد تكم ة       

التعاقد هع القطاع الخاص أ مِ هف تكم ة البىام بواسطة ٌٓئة اتبىية التعميهيةي تعاظـ العائد هف ىهوذج 
 خامة مْ ظل ارت اع هعدةت التضخـ. هشار ةال

 كم ة/العائدتقتضْ تطبٓق تحمٓل الت هشاركةالاالستفادة الكاهمة هف هزايا ىستطيع القوؿ بسف      
(cost/benefit analysis)  مِ ىهوذج الهشار ةي بحٓث يحقق اللرض هىٍا والذؼ ٓته ل مْ خ ض 

تكم ة تومٓر الخدهات التعميهية وتخ ٓ  العبم  مِ هوازىة الدولة.  وهف اتٌهية به اف التشدٓد  مِ أف 
ىهاذج الهشار ةي إذ ٓتوق  اتهر وضرورة أخذٌا مْ اة تبار ة يعىْ التىبؤ ب شل  هشار ةالذ ر هخاطر 

 مِ  ي ية تطبٓق الىهوذج وهرا اة حسابات التكم ة والعائد  ف التطبٓق.  مالتعربة الدولية تشٓر إلِ أف 
وخامة التْ  اىت تعتهد  مِ اةست ادة هف إه اىيات القطاع الخاص مْ اإلدارة  هشار ةالهعظـ ىهاذج 

ل هف تكم ة البىام لمهدارس ية  مِ اتدام التعميهْ و مِ التقمٓوالتهو،ل والبىام  اىت ذات آ ار إٓعاب
وسر ة اإلىعاز إذا تـ هرا اة  دد هف الضوابط.   ها أف هعظـ الهشاكل قد تظٍر مْ حالة  دـ هرا اة 

 .(ٔ)تمؾ الضوابط ومْ حالة ت شْ ال ساد مْ الهىظوهة التْ تتولِ إدارة ىهوذج الهشار ة
                                                 

)1 (
Patrinos, Harry Anthony, (2009) The role and impact of public-private partnerships in 

education . 

http://documents.worldbank.org/curated/en/453461468314086643/The-role-and-impact-of-

public-private-partnerships-in-education 

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ تقديـ الخدهات التعميهيةس الدروس الهست ادة لمحالة الشراكة س "شحاتًي  بد هللا -
 .ٕٛٓٓي ي سبتهبرٜٖٔي ورقة  هل رقـ ECES ي الهر ز الهمرؼ لمدراسات اةقتمادية"الهمر،ة

http://documents.worldbank.org/curated/en/453461468314086643/The-role-and-impact-of-public-private-partnerships-in-education
http://documents.worldbank.org/curated/en/453461468314086643/The-role-and-impact-of-public-private-partnerships-in-education
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 الحقوؽ  بشسف الهخاوؼ هف العدٓد والخاص العاـ القطاع بٓف  هشار ةال  ٓرت مِ العاىب أخر      
 تمؾ ش امية قمة ظل مْ هراقبتٍا المعب هف تععل التْ الهر بة طبيعتٍا بسبب وذلؾ اةعتها يةي

 ٓتـ وة الهلمقة اله اتب مْ هشار ةلم الهشرو ات طرح هخططات هعظـ ُتمهـ البدايةي التعاقدات.  مهف
 الهخاطر قياس مْ العاـ الرأؼ هشار ة أو الشسفي ٌذا مْ لمبحث الهعمىة العاهة الىقاشات ِ م  رضٍا

 الهشار،ع ٌذي له ل والبٓئية واةعتها ية اةقتمادية واتبعاد القطا ٓف مٍٓا ٓتشارؾ أف اله ترض هف التْ
 بدٓل  ف البحث ٓعب أـ والهعتهعْ اةقتمادؼ لموضع اته ل الحل  اىت إف وبحث ها الهعتهع  مْ
 العقود هعظـ تتسـ السياؽي ى س الهشار،ع,  ومْ  مٍٓا ٓبىِ التْ هشار ةال و ود همداقية وهدػ آخر
 ويضاؼ الخاصي لمقطاع اترباح ضهاف إلِ ٍٓدؼ بىودٌا مْ شدٓد بتعقد القطا ٓف بٓف إبراهٍا ٓتـ التْ
 . اـ ٕ٘ إلِ تمل الزهف هف مةطو، مترة إلِ يهتد واحد بعقد هستهر رب  استقرار ضهاف ذلؾ إلِ

 لالئحة ال اىية الهادة ومْ الخاصي القطاع هع الهتهٓزة الهدارس لبىام هشار ةال هشروع ٓخص وميها     
ْ - والتعميـ التربية إلزاـ لوزارة ٌىاؾ يٚٙ رقـلقاىوف  التى ٓذية  إ داد  مِ القائهة اإلدار،ة العٍة ٌو
 هىً ال ائدة لهعرمة لمهشروع والبٓئية واةعتها ية واةقتمادية ال ىية اتوعً تىاقش دراسة بعهل  -الهشروع
 لمهشار ة. الهر ز،ة الوحدة  مِ بعد هف و رضٍا

 اهان دوف  ٓٗ ذلؾ عامت الهبادرة لتعطْ القطاع الخاص حق اهتالؾ الهدارس  حق اىت اع لهدة      
 ٚٙالزهفي هع العمـ بسف الهادة ال اىية هف قاىوف توضي  اتسباب ورام اهتداد العقود لٍذي ال ترة طو،مة هف 

 اهاني ومْ حالة تعاوز الحد اتقمِ ي وف  ٌْٖٓ  هشار ةتىص  مِ أف الحد اتقمِ لهدة  قود ال
رؼ وبعد هوامقة هف هعمس الوزرام بىام  مِ تومية هقدهة هف المعىة العميا لشئوف  ذلؾ لسبب عٌو

 الهشار ة.
مْ هعاؿ التعميـ بٓف القطاع العاـ والخاص ٌو  هشار ةطرح هشروع ال إف السبب الرئيسْ ورام    

ضع  التهو،ل الح وهْ والتزاـ الدولة بإتاحة تعميـ لمعهيعي ٌذا السبب ى سً يحتـ  مِ الح وهة تيسٓر 
السبل أهاـ التعميـ الهعتهعْ أو  مِ اتقل ترؾ الوضع  ها ٌو  ميً دوف إمدار تشر،عات تقٓد  هل 

 لهدىْ والعهعيات اتٌمية.الهعتهع ا
    

 انخالصخ 

وخامةس هشروع هعالعة هياي المرؼ  هشار ةالهشرو ات ر ز ال مل ال الث  مِ تقٓيـ وتحمٓل 
ـ الىتائ  ميها ٓمْس  المحِي و ذلؾ هشروع الهدارس الهتهٓزةي ويه ف تمخيص ٌأ

  مِ تحمٓل القيهة هقابل الىقود  هشار ةالتر ز هشرو ات VFMداؼ ي وتعتهد ه ؤشرات اتدام  مِ ٌأ
الهشروعي مسٌداؼ الهشروع ٌْ أساس التقٓيـي تىٍا تسه  بهقارىة اتدام ال عمْ باتدام الهخطط لًي 

 هف حٓث ال عالية والك امة والعودة.
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  تمى  هؤشرات اتدام الرئيسيةKPIs  بٓف القطا ٓف العاـ والخاص إلِ  الث  هشار ةاللهشرو ات
م التشلٓميةي هؤشرات اتدام الوظي يةي وهؤشرات اتدام الهٍىيةي وتختم  هؤشراتس هؤشرات اتدا

لهشرو ات الخدهات العاهة والبىية التحتية باختالؼ الهراحل التْ يهر بٍا  هشار ةالهؤشرات تقٓيـ 
الهشروعي وتبدأ ٌذي الهؤشرات بهراحل ها قبل دخوؿ الهشروع مْ الهشار ةي حٓث تبدأ بهؤشرات تقٓيـ 

اةقتمادية واةعتها ية لمهشروع لموقوؼ  مِ هدػ تحقٓق الهشروع لمربحية الهالية  العدوػ 
 واةقتماديةي التْ تدمع القطاع الخاص لمهشار ة مْ تى ٓذ تمؾ الهشرو ات.

   يعتبر هشروع هعالعة هياي المرؼ المحْ بالقاٌرة العدٓدة أوؿ م قة ىاعحة مْ إطار براه
ويه ف والخاص وىهوذج قابل لمتطبٓق مْ الهشرو ات الهستقبميةي بٓف القطا ٓف العاـ  هشار ةال

ـ ىتائعً ميها ٓمْس  تمخيص ٌأ
هالٓٓف شخص مْ القاٌرة العدٓدة هف تحسٓف البىية التحتية وتحسٓف عودة  ٖاست اد ها يقرب هف  -ٔ

 الخدهة الهقدهة  مِ هدػ  هر الهشروع.
ودولٓٓف هف القطاع الخاص لسوؽ ٌىاؾ أ ر ضهىْ لمهشروع ته ل مْ عذب شر ام إقميهٓٓف  -ٕ

 مْ همر مْ ال ترات التالية لمهشروع. PPP هشار ةالهشرو ات 
ْ هش مة تىظيهية  رقمت هسٓرة تى ٓذ الهشروعي وذلؾ  -ٖ ٌىاؾ هش مة وحٓدة تعرض لٍا الهشروع ٌو

لهياي بعدـ التزاـ العٍات اإلدار،ة بتى ٓذ ها ُو ل إلٍٓا هف هٍاـ تتعمق بعهميات المياىة لشب ات ا
 والمرؼ المحْ.

مْ ترسية ٌذا الهشروع تـ اختيار هقدـ العرض ماحب التكىولوعيا الهتقدهة وليس ماحب  -ٗ
التكم ة اتقلي ذلؾ أف الح وهة ٌْ التْ تتحهل تكم ة استخداـ  ٍربام الهشروع وأف هقدـ العرض 

 الذؼ يعتهد تكىولوعيا هتقدهة تكوف تكم تً أقل.
  ٓتـ تطبيقً حاليان مْ همر مْ هعاؿ التعميـ  مِ  قود هتهٓزة بهمكية الذؼ  هشار ةالٓر ز ىهوذج

الهدارس لهدة طو،مة الهدػ  حق اىت اعي وتىتقل ٌذي الهمكية بعد اىتٍام الهدة إلِ الدولة هرة أخرػي 
 و،تحهل القطاع الخاص مْ ٌذا الىوع هف العقود تكالٓ  البىام واإلىشام والمياىة والتعٍٓز واإلدارة.

 لم شل  ٕٚٓٓهع القطاع الخاص  اـ  هشار ةالأحد الهشرو ات التْ تهت مْ التعميـ بىظاـ  تعرض
 قبل أف ٓبدأ بسبب الٍي مة ال ىية الخامة بالهشروع و دـ إتهاـ دراسات العدوػ الهالية وال ىية.

  اـ  هع القطاع الخاص هشار ةالعام الهشروع القوهْ لبىام وتشلٓل الهدارس الهتهٓزة لملات بىظاـ 
 هستٍدمان التوسع مْ بىام الهدارس وتقديـ خدهة تعميهية بعودة هرت عة. ٕ٘ٔٓ

 ي هف تى ٓذ الهشروع لـ تىتً بعد لِو تيمعب الح ـ  مِ ٌذا الهشروع بش ل ىٍائْ لكوف الهرحمة ا
مْ الهشروع القوهْ لمهدارس لف تتـ بش ل سميـ إة بعد  هشار ةالوهف  ـ مإف  همية التقٓيـ لىهوذج 

 اكتهاؿ التعربة.
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  ال ائدة التْ تعود  مِ الح وهة هف ٌذا الىهوذج ميها ٓتعمق بتخ يض التكم ة تعتهد  مِ  دة  واهل
هٍاس ال رؽ بٓف تكم ة الهدرسة الهقاهة بواسطة ٌٓئة اتبىية التعميهية وبٓف تمؾ الخامة بىهوذج  ٌأ

تكم ة اةقتراض لبىام الهدرسة هف  باإلضامة إلِ  دد سىوات التكم ة.  و ذلؾ ال رؽ بٓف هشار ةال
القطاع الهالْ بواسطة الح وهة وبٓف سداد تكم ة بىام الهدرسة بواسطة القطاع الخاص وتقسيط الهبمغ 

  مِ  دد هف السىواتي باإلضامة إلِ هعدةت التضخـ السائدة مْ اةقتماد.
 حسابات التكم ة والعائد. ٓتوق  ىعاح هشروع الهدارس الهتهٓزة لملات  مِ  ي ية تطبٓق وهرا اة 
  لمقياـ بعهمية التقٓيـ لمهشروع  مِ الوعً اتكهلي يحتاج اتهر إلِ اإلمماح الكاهل  ف الهشروع

 والهخاطر الهحتهمة التْ سٓتحهمٍا طرمْ التعاقد.
 

ٌو ذا مِ ضوم ها اىتٍِ إليً ال مل ال الث هف ا تبار هشروع هعالعة هياي المرؼ المحِ بالقاٌرة 
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص ي وميها ٓخص  هشار ةدة اوؿ م قة ىاعحة مِ إطار براه  الالعدٓ

 ٕ٘ٔٓالهشروع القوهِ لبىام وتشلٓل الهدارس الهتهٓزة لملات بىظاـ الهشار ة هع القطاع الخاص  اـ 
)هف  هشار ةميمعب الح ـ  مِ الهشروع قبل اىتٍائً .  و،ٍتـ ال مل الرابع بتقٓيـ بعض هشرو ات ال

هىظور توز،ع الهخاطر( ه ل هشروع هعالعة هياي المرؼ المحِ بالقاٌرة العدٓدة وهشروع هستش يات 
عاهعة اتس ىدر،ة حٓث ٓتطمب التقٓيـ لمهشروع  مِ الوعً اتكهل لإلمماح  ف الهشروع والهخاطر 

 الهحتهمة التِ ٓتحهمٍا طرمِ التعاقد .
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 الفصل الرابع
 )بالتركيز عمى تكزيع الهخاطر(  هشاركةالت قييـ بعض هشركعات

 الهرافق العاهة كالصحة في هصر في قطاعي

 :هقدهة0
توسيع اةست هارات بلية  يٕٙٓٓبوضع سياسة طو،مة اتعل هىذ  اـ  الحككهة الهصريةقاهت 

لتىهية خطة امْ  القطاع الخاصز،ادة هشار ة و  التْ تشتد الحاعة إلٍٓا مْ البىية التحتية داخل البالد
 هشار ةالحٓث تتي  ٌذي  -وة سيها مِ هعاؿ خدهات الهى عة العاهة –اةقتمادية واةعتها ية لمدولة 

اةست ادة هف الىظـ والك امات اإلدار،ة وأسالٓب القطاع الخاص مِ تقديـ الخدهات العاهةي وتشٓر خبرات 
وقيهتٍا وعودتٍا ىتٓعة اةست ادة هف الدوؿ إلِ وعود هزايا ٌاهة ميها ٓتعمق بتكم ة الخدهات الهقدهة 

 هٍارات القطا ٓف العاـ والخاص التِ تكهل بعضٍا البعض.
تسعِ الدولة إلِ عذب الهز،د هف اةست هارات اتعىبية الهباشرة لهشار ة القطاع العاـ مِ لذا 

اي ىظران لها ٓتهتع بً ٌذا اةست هار هف قدرات ته و،مية وتكىولوعيا إقاهة هشرو ات البىية التحتية وغٌٓر
  تسا دي  مِ اىعاز ه ل ٌذي الهشرو ات ب  امة ومعالية.

 

بإىشام الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص الح وهة الهمر،ة  قاهتوبىامن  مِ ها سبق 
(ي و ذلؾ مدور قاىوف تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مِ هشرو ات ٕٙٓٓبوزارة الهالية مِ ى س العاـ )

التِ وامق  والتعديالت التِ أعر،ت  ميً( ٕٓٔٓلسىة  ٚٙتحتية والخدهات والهرامق )قاىوف رقـ البىية ال
 .ٜٕٔٓ  اـ  مٍٓا هعمس الوزرام مِ ٓوىٓو

 

)الهحمِ واتعىبْ( الخاص هع القطاع  هشار ةالرمد وتحمٓل هشرو ات كيستٍدؼ ٌذا الفصل 
 -ٕٙٓٓؾ خالؿ الىطاؽ الزهىِ لم مل )هشرو ات الهشار ةي وذللبعض  ال عمْمِ همر هع التقٓيـ 

ي ومدور قاىوف ٕٙٓٓ( هىذ ىشسة الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية  اـ ٕٚٔٓ
لسىة  ٚٙتىظيـ هشار ة القطاع الخاص مِ هشرو ات البىية التحتية والخدهات والهرامق )قاىوف رقـ 

بتقٓيـ  القسـ األكؿ مل إلِ قسهٓف رئيسٓٓفي حٓث ٍٓتـ سٓتـ تقسيـ ال كلبمكغ الٍدؼ الهبيف(. ٕٓٔٓ
هف خالؿ تىاوؿ الهراحل الهختم ة لتى ٓذ الهشروع والتر ٓز  مِ تقاسـ الهخاطر بٓف  هشار ةالهشرو ات 

القطا ٓف العاـ والخاصي وذلؾ مِ هعاؿ الهرامق العاهة والتر ٓز  مِ هشروع هعالعة هياي المرؼ 
 تحمٓل كيتىاكؿ القسـ الثاىى(. ىاع  مِ همر PPPهشروع )با تباري أوؿ المحِ بالقاٌرة العدٓدة 

 هشروع هستش يات عاهعة اإلس ىدر،ة )با تباري أوؿ هشروع هشار ة مِ هعاؿ المحة(.
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 العاهة: هع القطاع الخاص في هجاؿ الهرافق هشاركةالهشركعات  4-0
ـ هشرو ات   القطاع الخاص مْ هعاؿ الهرامق هع هشار ةاليستٍدؼ ٌذا القسـ رمد وتحمٓل ٌأ

 الرائدة مِ ٌذا الهعاؿ.  هشار ةالهشرو ات لبعض  ال عمْالتقٓيـ ( و ٕٚٔٓ-ٕٙٓٓخالؿ ال ترة )
 في هجاؿ الهرافق العاهة هشاركةالالراٌف لهشركعات  الكضع 4-0-0

 هشرو ات مْ ةأ مىت الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية  ف خهس
سٓتـ الوقوؼ  مِ أوضاع ٌذي الهشرو ات مْ العزم ي و (ٕٚٔٓ-ٜٕٓٓخالؿ ال ترة ) هعاؿ الهرامق

   التالْ.
  صحي بالقاٌرة الجديدةالصرؼ الهحطة هعالجة هياي: 

)العٍة  ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة هه مة مْالعهراىية  الهعتهعاتقاهت وزارة اةس اف والهرامق و 
توعيً الد وة إلِ بر ة هع القطاع الخاص اشهبهسا دة مىية هف الوحدة الهر ز،ة لمشروع( الطارحة لٍذا اله

 هع القطاع العاـ هف خالؿ هىاقمة  الهية تىامسية لتمهيـ و تهو،ل هشار ةالقطاع الخاص لمدخوؿ مْ 
ىشام  ٕٓالمحْ وىقل همكٓتٍا بىٍاية هدة العقد )مرؼ الهحطة هعالعة هياي  ومياىةو تشلٓل و  وا 
   (ٔ) اهان(.

وطاقة إعهالية تبمغ بحد أقمِ أل  هتر ه عب مْ الٓـو  ٕٓ٘وتبمغ الطاقة اتولية لمهحطة ىحو 
ي وذلؾ  ٓٓ٘  هدٓىتْبهدٓىة القاٌرة العدٓدة  و  المحْلهعالعة هياي المرؼ أل  هتر ه عب مِ الٓـو

ا  ي(ٕ)والهستقبل  همٓوف دوةر. ٕٚٗوالهشروع بتكم ة إعهالية قدٌر
مٓف بعطػػاماتٍـ مػػْ أبر،ػػل  ػػاـ  وقػػد  ي وتػػـ  توقيػػع العقػػد  هػػع  ٜٕٓٓتقػػدـ خهػػس تحال ػػات هػػف الهػػٌؤ

(4).ٜٕٓٓٓوىٓػػو  ػػاـ  ٜٕتحػػال  أوراسػػ ـو لإلىشػػامات واكواليػػا  )الهمػػرػ اتسػػباىِ( ال ػػائز بالعطػػام مػػِ 
 

أكتػػوبر وبػػدم تشػػلٓل الهشػػروع مػػْ شػػٍر  ٕٓٔٓوتػػـ البػػدم مػػْ إىشػػام الهشػػروع خػػالؿ الربػػع اتوؿ هػػف  ػػاـ 
 .ٖٕٔٓ اـ 

  أكتكبر 6هحطة هعالجة هياي الصرؼ الصحي بهديىة: 
العهراىية هه مة مْ ٌٓئة  هعتهعاتقاهت العٍة الطارحة لٍذا الهشروع )وزارة اةس اف والهرامق وال

هع القطاع العاـ هف  هشار ةالهعتهعات العهراىية العدٓدة( بتوعيً الد وة إلِ القطاع الخاص لمدخوؿ مْ 
ىشام وتشلٓل  ومياىة هحطة هعالعة هياي المرؼ خالؿ ه ىاقمة  الهية تىامسية لتمهيـ وتهو،ل وا 

                                                 
ستظل العٍة الهاىحة هالكة لهوقع الهحطة طواؿ مترة سر،اف العقدي وستظل الهحطة ههمو ة لهقدـ الخدهة خالؿ مترة ( ٔ)

 سر،اف العقد  مِ أف ٓتـ ىقل همكٓتٍا  إلِ العٍة الهاىحة بىٍاية هدة العقد.
العاهة  ي قطاع ه تب الوز،ري اإلدارة"خاص هع التر ٓز  مِ التعربة الهمر،ةالشراكة هع القطاع ال" سوزارة الهالية (ٕ)

 . ٖٗص  يٜٕٓٓ يلمبحوث الهالية
 .ٖ٘ص ي (ٜٕٓٓي )الهرجع السابق سوزارة الهالية (ٖ)
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أل  هتر ه عب  ٓٓٙ اهان(. والطاقة اتولية لمهحطة تبمغ  ٕٓالمحِ وىقل همكٓتٍا بىٍاية هدة العقد )
ي  مِ أف تكوف هٍهة القطاع الخاص تهو،ل وتمهيـ وبىام وتشلٓل ومياىة  ٕٓدة الهحطة له  مْ الٓـو

 (ٔ). اهان 
ي وقد  اف هتوقعان آىذاؾ أف ٓتـ ٜٕٓٓوقد تـ إ داد ورقة اله اٌيـ وتعٓٓف هستشار،ف لمطرح مِ  اـ      

ي وأف ٓتـ تسميـ الهشروع مِ الربع ال اىِ هف ٕٓٔٓاإلغالؽ الهالِ لمهشروع  مِ الربع ال اىِ هف  اـ 
 (2).ٕٕٔٓ اـ 

ف والهتسبب مِ ذلؾ العٍة اإلدار،ة/ عٍة ولكف توق  ٌذا الهشروع ولـ ٓتـ تى       ٓذي حتِ الوقت الرٌا
أكتوبر وليس  ٙالطرحي حٓث  اىت ٌذي الهحطة همههة لهعالعة هياي المرؼ الس ىِ مقط لهدٓىة 

المرؼ المىا ِي وقد تعٍدت ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة )أ ىام مترة الطرح( بسف تقـو بعهمية 
لمرؼ المىا ِ قبل البدم مِ إىشام الهحطةي ولكىٍا لـ تى ذ تعٍدٌا ةرت اع ممل المرؼ الس ىِ  ف ا

ٓىآر واتحداث  ٕ٘تكالٓ  ممل هياي المرؼ الس ىِ  ف المرؼ المىا ِ وبسبب ظروؼ  ورة 
 السياسية التِ تبعتٍا.

خسائر وبالتالِ لو تـ تى ٓذ الهشروع مِ الوقت الهحدد لًي سٓترتب  ميً تحهل الح وهة الهمر،ة   
 بٓرة هف أوؿ ٓـو تشلٓل لمهحطة  تعويض  ف اإلخالؿ بشروط التعاقدي حٓث إف الهحطة همههة 

  (3).لهعالعة هياي المرؼ المحِ الس ىِ مقط
  هحطة هعالجة هياي الصرؼ الصحي بأبك ركاش: 

العٍاز مة مْ العهراىية هه  لهعتهعاتقاهت العٍة الطارحة لٍذا الهشروع )وزارة اةس اف والهرامق وا     
لمدخوؿ مْ  ٕٓٔٓمِ  اـ ( بتوعيً الد وة إلِ القطاع الخاص التى ٓذؼ لهياي الشرب و المرؼ المحْ

تمهيـ وتهو،ل وتى ٓذ رمع القدرة اةستيعابية لهع القطاع العاـ هف خالؿ هىاقمة  الهية تىامسية  هشار ة
(ي همٓوف هتر ه عب/ٓـو  ٕ.ٔهيان إلِ أل  هتر ه عب ٓو  ٓٓٛ)لهحطة الهعالعة اةبتدائية القائهة هف 

ىشام هرحمة هعالعة  اىوية بهعآٓر هتقدهة وتشلٓل ومياىة الهحطة بالكاهل بسعة ) همٓوف هتر  ٕ.ٔوا 
( لهدة   اهان )مترة التشٓٓد سىتاف وىم (ي و،تـ إ ادة تسميـ الهحطة بعد اىقضام هدة  ٕٗه عب/الٓـو

  ٗالعقد مِ حالة تشلٓمية ههتازة.

                                                 
 .ٖٛص ي ٜٕٓٓي هرجع سبق ذكري سوزارة الهالية (ٔ)
 ي ى س الم حة.الهرجع السابق (ٕ)
)غٓر  رسالة هاجستير في التخطيط كالتىهيةالقطاع العاـ والقطاع الخاص مْ همر"ي  "الشراكة بٓفس ٌاىِ أحهد خمٓل (ٖ)

 .ٖٗٔص ي  ٕٚٔٓهىشورة(ي هعٍد التخطيط القوهِي القاٌرةي 
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔص ص  يالهرجع السابق( ٗ)



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

97 

لمتسٌل لهشروع إىشام وتشلٓل ومياىة هحطة تحال ات  الهية  ٓٔتقدـ  ٕٓٔٓرس  اـ ومِ ها
. ٕ.ٔالهعالعة ال اىوية لممرؼ المحِ بسبو رواش بطاقة إعهالية  وبتكم ة  همٓوف هتر ه عب الٓـو

 هميار عىيً همرػ.   ٘.ٗاست هار،ة 
لعقد بىام  مِ تعدٓل ىطاؽ الهشروع وتعدر اإلشارة إلِ إىً قد تـ تعدٓل هستىدات الطرح وهسودة ا     

ي هف قبل  ٖٕٔٓالوارد إلِ الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية مْ شٍر أكتوبر 
ي بدةن هف ) ٙ.ٔالعٍة اإلدار،ةي وذلؾ برمع القدرة اةستيعابية لمهحطة إلِ   ٕ.ٔهمٓوف هتر ه عب/ الٓـو

(  هعالعة ىشام هرحمة الهعالعة ال اىوية الهتقدهة بسعة  همٓوف هتر ه عب / الٓـو همٓوف  ٙ.ٔابتدائيةي وا 
.  هتر ه عب/ الٓـو

والطرح وتقديـ العطامات مْ أغسطس  ٖٕٔٓوقد تـ اةىتٍام هف التعديالت مْ أخر ديسهبر      
هعمس ي وقد تـ هراععة العقد واةت اؽ الهباشر هف قبل ٕٗٔٓي والترسية والتعاقد مْ أكتوبر  اـ ٕٗٔٓ

. وقد أدخمت الوحدة الهر ز،ة تعديالت ٕٙٔٓالدولةي  ها تـ ارسالٍها إلِ الوحدة الهر ز،ة مْ مبرآر  اـ 
هعمس الدولة  مِ الهستىداتي وتـ ارساؿ الهستىدات إلِ العٍة الطارحة )العٍاز التى ٓذػ لهياي الشرب 

 .(ٔ)والمرؼ المحِ( 
ي ٓد  ٕٙٔٓسمهت خطاب هف العٍة الطارحة مْ أواخر  اـ إة أف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة قد ت    

الِ تحال  شر ة اوراس ـو )شر ة بسىً قد تقرر إسىاد الهشروع باتهر الهباشر دوف إبدام  أسبابي 
  ر ة اػ  اتػػػػػػػػػػػػػش –  ال رىسية VIOLIAشر ة  –اةسباىية  Aqualia  شر ة – لإلىشاماتاوراس ـو 

I Cat  الهمر،ة.) 
 طة تحمية هياي البحر بهديىة الغردقةهح: 

والهعتهعات العهراىية العدٓدة إىشام هحطة لتحمية هياي البحر  والهرامقاستٍدمت وزارة اةس اف      
(  ٖٓٔضهف خطة الوزارة إلىشام هحطات تحمية بطاقة ) PPPباللردقة بىظاـ  أل  هتر ه عب /الٓـو
بتوعيً الد وة إلِ لهياي الشرب والمرؼ المحْ التابع لموزارة لذا قاـ العٍاز التى ٓذؼ . بهدٓىة اللردقة

تمهيـ لهع القطاع العاـ هف خالؿ هىاقمة تىامسية  هشار ةلمدخوؿ مْ  ٕٗٔٓمِ  اـ القطاع الخاص 
(ي وذلؾ لتلذية هدٓىة اللردقة بالهياي  ٓٗالهحطة بطاقة إعهالية )وتهو،ل وتى ٓذ  أل  هتر ه عب /الٓـو
 اهان )سىتاف إىشام و هاىية  شرة سىة  ٕٓهمٓوف عىيً همرػي وهدة العقد  ٖٓٓم ة الالزهة لٍا بتك

 تشلٓل(.
ي وتـ اةت اؽ هع اةتحاد اتوروبْ ٕٗٔٓوبال عل تـ البدم مِ الدراسة الهبدئية مْ سبتهبر  اـ      

 ٕٚ مٍٓاي لبعدٌا لتهو،ل الدراسةي وأوضحت الدراسة الهبدئية  دـ هالئهة اترض الهقترح إقاهة الهشروع 
 ـ  ف شب ة هياي الشرب وتسباب بٓئية تـ هخاطبة الٍٓئة العاهة لهياي الشرب إلٓعاد أرض بدٓمة 

                                                 
 .ٖٚٔص  يالهرعع السابق (ٔ)
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ةستئىاؼ الدراسةي وبال عل تـ تلٓٓر هوقع الهشروع بهدٓىة س اعاي وبعد مترة تـ سحب الهشروع مِ 
 .(ٔ)وبدوف إبدام أسباب ٕٙٔٓديسهبر  اـ 

  بهديىة شـر الشيخهحطة تحمية هياي البحر: 
العٍاز العهراىية هه مة مْ  لهعتهعاتقاهت العٍة الطارحة لٍذا الهشروع )وزارة اةس اف والهرامق وا     

لمدخوؿ مْ  ٕٗٔٓمِ  اـ ( بتوعيً الد وة إلِ القطاع الخاص التى ٓذؼ لهياي الشرب والمرؼ المحْ
وتشلٓل هحطة لتحمية هياي وتهو،ل وتى ٓذ  تمهيـلهع القطاع العاـ هف خالؿ هىاقمة تىامسية  هشار ة

أل  هتر ه عب ٓوهيان( وذلؾ لتلذية هدٓىة شـر الشٓخ  ٕٓ) البحر بهدٓىة شـر الشٓخ بطاقة إعهالية
 بالهياي الالزهة. 

وتـ اةت اؽ هع اةتحاد اتوروبْ  ٕٗٔٓوتـ البدم مْ الدراسة الهبدئية لمهشروع مِ سبتهبر  اـ       
لعدوػ لمهشروعي وىظران  تف الهوقع اتممْ لمهشروع هالمق لهٓىام سياحْ هها لتهو،ل دراسة ا

يستوعب هعً هد أىابٓب الهسخذ وأىابٓب التخمص هف ىات  التحمية لهسامات طو،مة داخل البحري هها قد 
ٓؤ ر  مِ العدوػ اةقتمادية لمهشروع. وقد تـ تلٓٓر اترض إلِ عبل الطور لعدوػ الهشروع مِ ٌذا 

ي وتـ إرساؿ خطاب واحد هف الٍٓئة ٕٙٔٓهوقع. إة إىً قد تـ سحب ٌذا الهشروع مِ ديسهبر  اـ ال
( هحطة تحمية هياي البحر بهدٓىة اللردقةالعاهة لهياي الشرب تضهف ٌذا الهشروع والهشروع السابق )

 .(2)وبدوف إبدام أسباب
 :الجديدة صحي بالقاٌرةالصرؼ الهشركع هحطة هعالجة هياي تقييـ ( 4-0-0)

يستٍدؼ ٌذا القسـ تسميط الضوم  مِ تطور هراحل طرح وتى ٓذ ٌذا الهشروع تهٍٓدان لموقوؼ  مِ هدػ 
 بم ة  اهةي وذلؾ  مِ الىحو التالِس هشار ةالاستي ام ٌذا الهشروع لمهعآٓر الهطبقة  مِ هشرو ات 

 : Project Lifecycle( هراحل دكرة حياة الهشركع 4-0-0-0)
هع القطاع الخاص بعدة هراحل تبدأ هف التحدٓد اتولِ لمهشروع الهرش   هشار ةالات تهر هشرو  

وتىتٍِ بإبراـ  قد الهشروع وهراقبة أدام الهشروع وهدػ اهت الً لبىود  PPPلمطرح ضهف هشرو ات 
 العقد. 
محْ المرؼ الهشروع هحطة هعالعة هياي وميها ٓمِ سٓتـ التعرض لٍذي الهراحل بالتطبٓق  مِ       

 .بالقاٌرة العدٓدة
  :هشركع ذات األكلكية لمطرحالهبدئى لمتحديد الالهرحمة األكلى: 

   Project initiation and screening 

هػػع القطػػاع  هشػػار ةالتٍػػتـ ٌػػذي الهرحمػػة باختيػػار الهشػػروع الػػذػ يه ػػف تى ٓػػذي تحػػت هظمػػة هشػػرو ات     
ػل لمطػرحي ومػِ الخاصي وتخػتص الػوزارة الهعىيػة باتخػاذ الخطػوات ال الزهػة ةختيػار وتحدٓػد الهشػروع الهٌؤ

                                                 
 .ٖٛٔ-ٖٚٔي ص صالهرجع السابق(ٔ)
 ..ٜٖٔ-ٖٛٔي ص ص  الهرجع السابق (ٕ)
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بوضع خطة لمهىطقة الحضر،ة لمقاٌرة العدٓدةي قاهت وزارة اةس اف والهرامق والتىهية العهراىية ٌذا اإلطار 
تلطػػِ اةحتياعػػات التعار،ػػة والسػػ ىية والخدهيػػة )بهػػا مػػِ ذلػػؾ إهػػدادات الهيػػاي اإلضػػامية( تحسػػبان لمتوسػػعات 

 ٌذي الهىطقة. الهستقبمية مِ
هػػف بػػٓف الهشػػرو ات الهقترحػػة لتمبيػػة  مػػحْ بالقػػاٌرة العدٓػػدةالمػػرؼ الهحطػػة هعالعػػة هيػػاي و اىػػت      

بهسػا دة مىيػة هػف الوحػدة و هػف خػالؿ ٌٓئػة الهعتهعػات العهراىيػة العدٓػدة ٌذي اةحتياعاتي وقاهت الػوزارة 
توعيػػػً الػػػد وة إلػػػِ القطػػػاع الخػػػاص ب( (PPPCUبػػػوزارة الهاليػػػة  هػػػع القطػػػاع الخػػػاص لمهشػػػار ةالهر ز،ػػػة 

ىشػػػام هػػػع القطػػػاع العػػػاـ هػػػف خػػػالؿ هىاقمػػػة  الهيػػػة تىامسػػػية لتمػػػهيـ و تهو،ػػػل هشػػػار ةلمػػػدخوؿ مػػػْ  و  وا 
وىقػػل همكٓتٍػػا لمح وهػػة الهمػػر،ة بىٍايػػة هػػدة العقػػد ) شػػروف هحطػػة ٌػػذي ال  (DBFOT) ومػػياىةتشػػلٓل 
 .(ٔ)  اهان(

لهعالعػػة هيػػاي المػػرؼ ي وذلػػؾ لػػ  هتػػر ه عػػب مػػْ الٓػػـوأ ٕٓ٘والطاقػػة اةسػػتيعابية لمهحطػػة حػػوالِ   
وتػػـ طػػرح الهىاقمػػة الخامػػة بٍػػذا الهشػػروع  والهسػػتقبل. هػػدٓىتْهدٓىػػة القػػاٌرة العدٓػػدة و المػػحْ ب ػػل هػػف 

 .(ٕ)ي والذػ ٓىظـ الهىاقمات والهزآدات لتى ٓذ ات هاؿ العاهة ٜٜٛٔلسىة  ٜٛومقا لمقاىوف 
 س   لهشركعا ى اختيار هستشار الثاىية: هرحمة الAdvisers and consultants 
ل لمطرح  هشروع هشار ة هع القطاع      وتٍتـ ٌذي الهرحمة بإعرام دراسة العدوػ لمهشروع الهٌؤ

الخاصي وتطو،ر ٌي ل طرح الهشروع الهقترحي واقتراح الهىٍ  الهىاسب لتحدٓد وتوز،ع الهخاطر هف 
. و،وض  الش ل التالِ خطوات دراسة (ٖ) )إف وعدت( التابعة لٍا هشار ةالخالؿ العٍة اإلدار،ة ووحدة 

 هع القطاع الخاص. هشار ةالالعدوػ لهشرو ات 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. وستظل   Design, Build, Finance, Operate, Transfer (DBFOT)يطمق  مِ ٌذا العقد أىً هف الىوع و  (ٔ)

العٍة الهاىحة هالكة لهوقع الهحطة طواؿ مترة سر،اف العقدي وستظل الهحطة ههمو ة لهقدـ الخدهة خالؿ مترة سر،اف 
 لعقد.العقد  مِ أف ٓتـ ىقل همكٓتٍا  إلِ العٍة الهاىحة بىٍاية هدة ا

العاهة لمبحوث  وزارة الهاليةي الشراكة هع القطاع الخاص هع التر ٓز  مِ التعربة الهمر،ةي قطاع ه تب الوز،ري اإلدارة (ٕ)
 .   ٖٚ-ٖٗي ص ص ٜٕٓٓ الهالية

)3  (
Nada Sherin Mohy El Din, "An Integrated Framework Approach for PPP  projects in 

Egypt",  Master Thesis, Department of Construction Engineering, The American University 

in Cairo, 2017, p.28. 
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 ( 0-4كل )ش
 هع القطاع الخاص هشاركةالخطكات دراسة الجدكى لهشركعات 

 
      ير، اإلدارةهع القطاع الخاص هع التركيز عمى التجربة الهصرية، قطاع هكتب الكز  هشاركة: كزارة الهالية، اللهصدرا

 .05، ص 0229 ،العاهة لمبحكث الهالية
 

 دد  ( بالتعاقد هع(PPPCUلمهشار ة هع القطاع الخاص  الكحدة الهركزيةقاهت ومِ ٌذا المدد      
هحطة هعالعة هياي لمقياـ بإ داد دراسات العدوػ الخامة بهشروع هف الهستشار،ف مْ هعاةت هختم ة 

تـ التعاقد هع و وتيسٓر  همية إبراـ العقود. ي لتسٍٓل  همية تقٓيـ الهشروع دٓدةمحْ بالقاٌرة العالمرؼ ال
 استشارؼ رئيسْ لمهشروع )هستشار الطرح(ي بٓىها تـ التعاقد هع بٓرسوىز  IFC)هؤسسة التهو،ل الدولية )

وؼ   Guide Loyretteل ،هع عٓد لوبر،ت ىو و  استشارػ مىِي  Parsons Brinckerhoffبر،ى ٌر

Nouel هع  هشار ةي وتتهتع ٌذي العٍات بخبرة سابقة مِ تقٓيـ م قات ال استشارػ قاىوىِ لمهشروع
 .(ٔ)القطاع الخاص

 
                                                 

)1(
Jordi Salvador, Francesc Trillas, Joan Enric Ricart and Miquel Rodríguez Planas, New 

Cairo Wastewater Treatment Plant (egypt), PPP center  for Cities Case Studies, Business 

School, University of Navarra, Spain,  November 2016. p.7. Available at: 

     https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0425-E.pdf. 
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 الهرحمة الثالثة: تحديد الهخاطر  كتحميل القيهة هف أجل الىقكد كهقارف القطاع العاـ Risk 

Assessment, VfM analysis and the PSC 

لمهشروع الهرش  لمطرح لمهشار ة هع القطاع  (VfM)هة هقابل الىقود تتىاوؿ ٌذي الهرحمة تقدٓر القي    
هع القطاع الخاص  والتكم ة   هشار ةالالتكم ة الهتوقعة لمهشروع  ف طر،ق  الخاصي حتِ ٓتسىِ هقارىة

 - -PSCلهشروع  مِ حاؿ تى ٓذي  ف  طر،ق القطاع العاـ به ردي  )هقارف القطاع العاـلى س االهتوقعة 

Public Sector Comparator وسٓتـ (ٔ)باإلضامة إلِ تحدٓد وتوز،ع الهخاطر الهتوقعة لمهشروع (ي .
 التطرؽ لٍذي اتهور بالت مٓل ةحقان  ىد التعرض لهؤشرات تقٓيـ الهشروع هحل الدراسة.

  الهرحمة الرابعة: الهىاقصة كالهشترياتTendering and Procurement 
 لمهشار ةالوحدة الهر ز،ة رة الهختمة )العٍة اإلدار،ة( بالتعاوف هع تقـو الوزاومِ ٌذي الهرحمة      

PPPCU))  بالتعٍٓز لطرح الهىاقمة الخامة بالهشروعي وتقـو الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة بهراععة
اإلعرامات والهستىدات وتقديـ الهوامقات الهطموبة مِ حٓىٍاي ومِ   ٓر هف الحاةت تقـو الوحدة الهر ز،ة 

 ة بتومٓر ىهاذج هستىدات التسٌٓل وهستىدات الهىاقمات إلِ الوزارة الهعىية )العٍة اإلدار،ة لمهشار 
  .(ٕ) الهختمة(

هحطة هعالعة هياي لهشروع تـ إمدار هستىدات الطرح والد وة إلِ تقديـ العطامات ومِ ٌذا اإلطار     
 ((PPPCU الهر ز،ة لمهشار ة وتمقت الوحدة. ٕٛٓٓ  اـ محْ بالقاٌرة العدٓدة مْ ديسهبرالمرؼ ال

مٓف بعطاماتٍـ مْ  ةوتقدـ خهس ٖ ردان هف شر ات هحمية وأعىبية. ٓ٘أك ر هف   بر،لأتحال ات هف الهٌؤ
 (.ٔ-ٗرقـ ) بالعدوؿ ها ٌو هوض   .ٜٕٓٓ  اـ
 

 

 

 

 

                                                 
1 Nada Sherin Mohy El Din, op.cit, p.28. 
2  Ibid, p.29. 
3 The Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI), "Ensuring Value for Money in 

Infrastructure in Africa", Report (2): Financing Infrastructure Projects, Maputo, 

Mozambique, November 2010, p.27. 



التحديات كاآلفاؽ الهستقبمية –الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص   
 

212 

 ( 0-4جدكؿ رقـ )
 رة الجديدةالتحالفات الهتقدهة بعطاءات لتىفيذ هشركع هحطة هعالجة هياي الصرؼ الصحي بالقاٌ

 الدكلة   اسـ الشركة / تحالف الشركات
 شركة أكراسككـ لإلىشاءات 

 أككليا
 أككليا لمهرافق  

 هصر
 أسباىيا
 أسباىيا

 الككيت شركة دمحم عبد الهحسف الخرافى ك أكالدي 
 ساهكريت 

 بيفيسا سى تى أيً 
 إيهاسيسا 

 بى دى دى سى 

 هصر
 أسباىيا
 أسباىيا
 البحريف

 يك لمهرافقأيً أيً دابم
 فيكليا كاتر أيً أـ اى 

  INTECHالشركة الدكلية لمتكىكلكجيا البيئية 

 هصر
 فرىسا
 هصر

 شركة هيتيتك برليف كاسر 
 إى سى جى 

 أبىاء حسف عالـ 
 شركة هيتيتك لمهشركعات 

اإلهارات العربية الهتحدة / 
 ألهاىيا
 هصر
 هصر

 اإلهارات العربية الهتحدة
      هع القطاع الخاص هع التر ٓز  مِ التعربة الهمر،ةي قطاع ه تب الوز،ري اإلدارة هشار ةي الوزارة الهالية: الهصدر 

 .ٖٙي ص ٜٕٓٓيالعاهة لمبحوث الهالية
 

 الهرحمة الخاهسة: اختيار هقدهى العطاءات Bidders Selection   
ِ استكهاؿ هقارىة الىهاذج تشهل ٌذي الهرحمة مت  الهظار،  ال ىية والهالية وتقٓيهٍاي باإلضامة إل     

لهقدهِ العروضي  ـ تقـو الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة  Financial Model’s Comparativeالهالية 
بهراععة الىهوذج الهالِ الخاص بالعٍة اإلدار،ة وهقارىتً بالىهاذج الهالية لهقدهِ العروض وبعد ذلؾ ٓتـ 

بالمناقصةاختيار ماحب العطام ال ائز 
لمشر ات  ت مٓمْت لعىة التسٌٓل بإعرام تقٓيـ قاهوقد . (ٔ)

                                                 
(1) Nada Sherin Mohy El Din, op.cit, p.29. 
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 -الهمرؼ »اكواليا  -ماز تحال  أوراس ـو والتحال ات الهتقدهة بعطامات لتى ٓذ الهشروع هحل الدراسةي و 
 س(ٔ)لألسباب التالية ي هىاقمةال بٍذي Orasqualia أوراس واليا الهعروؼ باسـ « اتسباىِ

 امة التعميهات والهوام ات  َغطTechnical Proposalً تقدـ ٌذا التحال  بسمضل هقترح مىِ  -
 الهطموبة وبعودة هىاسبة. 

إلتاحة الهحطةي حٓث بمغ قيهة ٌذا العرض  Financial Proposalقدـ أمضل  رض هالِ   ها  -
ذا الهبمغ ٓتضهف قيهة التور،دات  همٓوف دوةر(. ٕٚٗهميار عىية همرؼ ) ٚ.ٕحوالِ  ٌو

لمهعدات الٍىدسية وات هاؿ اإلىشائية لمهحطة باإلضامة إلِ Procurements )الهشتر،ات( 
  الخدهات الهقدهة إلدارة  ومياىة الهحطة.

 :الهرحمة السادسة: إبراـ العقد كاإلغالؽ الهالى لمهشركعContract Signature and 
Financial Closure 

هقدـ العرض ال ائزي هها ٓتي  لً تقـو العٍة اإلدار،ة مِ ٌذي الهرحمة بتوقيع العقد الىٍائْ هع       
وبال عل   co-financiersاةىتٍام هف عهيع ات اقيات اإلغالؽ الهالِ هع الهقرضٓف والههولٓف الهشتر ٓف

الهشروع خالؿ الربع اتوؿ هف  بىامي و تـ البدم مْ  ٜٕٓٓتـ توقيع العقد مْ بداية الربع ال الث هف  اـ 
 .(ٕ)ٕٓٔٓ اـ 
 ابعة أداء الهشركع كهدى التزاهً بالعقد الهرحمة السابعة: هتPost Award PPP 

Performance Monitoring & Contract Compliance  

وتٍتـ الهرحمة اتخٓرة هف دورة حياة الهشروع بقياـ العٍة اإلدار،ة )ٌٓئة الهعتهعات العهراىية       
العقد خالؿ هراحل البىام والتشلٓلي العدٓدة(ي بهراقبة أدام القطاع الخاص وهدػ اهت الً لتطبٓق بىود 

 .والمياىةي باإلضامة إلِ التسكد هف عودة الخدهة الهقدهة 
سىة لمتشلٓل(ي وبال عل تـ  ٛٔ اهان )سىتاف لمبىام و ٕٓوتعدر اإلشارة إلِ أف هدة  قد الهشروع      

  اـ التشلٓل مْ هارسي و اف هف الهتوقع أف ٓتـ ٕٓٔٓالربع اتوؿ هف  اـ البدم مْ بىام الهشروع مْ 
ومْ ىٍاية ي ٖٕٔٓ  اـ شٍري حٓث بدأ التشلٓل مْ أكتوبر ٚٔي إة أف الهشروع قد تسخر حوالِ ٕٕٔٓ

هحطة إلِ ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة ال اهاي سيقـو هقدـ الخدهة بتسميـ  ٕٓهدة العقد الباللة 
 .(ٖ)ػمْ العقد بدوف أؼ هقابل هادمْ حالة عٓدة بعد إ ادة تسٌٓمٍا ومقا لمشروط الواردة 

 

                                                 
 لهز،د هف الت مٓل أىظرس  (ٔ)

- Miquel Rodríguez Planas, "New Cairo Wastewater Treatment Plant (egypt)", IESE, 

Business School Specialist Center on PPP in Smart and Sustainable Cities, Spain, 2018, 

p.175.  
)2( 

The Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI), op.cit, p.28.  
)3 ( 

Jordi Salvador, et al, Op.cit, p.6. 
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 :هؤشرات تقييـ الهشركع هحل الدراسة( 4-0-0-0) 
 هف هعهو ة وعود ٓتطمب هع القطاع الخاص إىها هشار ةالهشرو ات  ىعاح هدػ  مِ الوقوؼ إف 

 تحقٓق مْ هشار ةال هشرو ات ىعاح  هدػ  مِ الح ـ هف خاللٍا يه ف والتْ لمقياسي القابمة الهؤشرات
د  .والهستٍدمٓف والقطاع الخاص الح وهةي أو العاـ القطاع هف لمشر ام واةعتها ية امٍا اةقتماديةٌأ

وسٓتـ التعرض تٌـ ٌذي الهؤشرات مِ ضوم البياىات والهعموهات الهتاحة  ىٍاي ومِ ضوم هىاقشات 
ع القطاع الخاص رئيس الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة ه) الهٍىدس  اطر حىورةواعتها ات مر،ق الدراسة هع 

 ( مِ ٌذا المدد.بوزارة الهالية
 هؤشرات التقييـ ها قبل تىفيذ الهشركع:  (4-0-0-0-0) 

هع القطاع الخاصي ٓتعٓف  مِ  هشار ةالقبل الهوامقة  مِ إدراج هشروع ها ضهف هشرو ات       
سكد هف هدػ القدرة  مِ لٍذا الهشروع ومقان لهعآٓر هعٓىة لمت ت مٓمْتقٓيـ الح وهة وهستشار،ٍا إعرام 

ٓتـ  ًوبىامن  ميالتِ يحققٍا ٌذا الهشروع.  (VfM) القيهة هف أعل الىقودتقدٓر الهخاطر و تحدٓد وتوز،ع 
ي وسٓتـ التعرض تٌـ والشروع مِ تى ٓذي هف  دهً  هشروع هشار ة هع القطاع الخاصقبوؿ الهشروع 

هياي المرؼ المحِ بالقاٌرة العدٓدة مِ  ٌذي الهعآٓر وهحاولة إسقاطٍا  مِ هشروع هحطة هعالعة
 ضوم البياىات الهتاحة  ف ٌذا الهشروعس

  Value for Money (VfM)هؤشر القيهة هف أجل الىقكد  -أكالً 
ـ الهؤشرات الحاكهة  مِ ىعاح هشرو ات        هع  هشار ةاليعتبر هؤشر القيهة هقابل الىقود هف ٌأ

هع القطاع  هشار ةالرؽ بٓف التكم ة الهتوقعة لمهشروع  ف طر،ق بال ٌذي القيهة وتقاس القطاع الخاصي 
الخاص  والتكم ة  الهتوقعة لمهشروع  مِ حاؿ تى ٓذي  ف  طر،ق القطاع العاـ به ردي  )هقارف القطاع 

ذا  اىت التكم ة الهتوقعة لبدٓل PSC- - Public Sector Comparatorالعاـ هع القطاع  هشار ةال(ي وا 
 ٔهع القطاع الخاص. هشار ةالالتكم ة الهتوقعة لهقارف القطاع العاـ ٓتـ  اختيار بدٓل الخاص أقل هف 

بالقدرة  مِ الدمع خالؿ هراحل بىام  Affordabilityوترتبط قدرة الهشروع  مِ تحهل التكالٓ       
بدمع  هف وتشلٓل ومياىة الهشروعي  ها ترتبط بقدرة الهستخدهٓف الىٍائٓٓف أو الح وهة  مِ اةلتزاـ 

الخدهة الهقدهة هف أعل تلطية تكالٓ  الهشروع وتحقٓق رب . و،تـ تقدٓر القدرة  مِ تحهل التكالٓ  أوةن 
بتقدٓر تكالٓ  اةست هارات الرأسهالية/ التشلٓمية الهتوقعة خالؿ الهدة الهحددة لمهشروعي إلِ عاىب التدمق 

وبم ة  اهة يه ف القوؿ أف الهشروع  .(ٕ) ارالسىوػ لسداد القروض وتومٓر  ائد هىاسب  مِ اةست ه
ي وف قادران  مِ تحهل التكالٓ ي إذا  اىت القيهة الحالية لإلٓرادات الهتوقعة أكبر هف القيهة الحالية 

                                                 
(1) 

The Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI), Op.cit, pp.26-27. 
(2) Nada Sherin Mohy El Din, Op.cit, pp.29-30. 
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لمتكالٓ  الهتوقعةي لذا مهف الضرورؼ تقدٓر اإلٓرادات الهتوقعة لمهشروع والتسكد هف هدػ تلطٓتٍا لتكالٓ  
 س (ٔ)هر التسكٓد  مِ ها ٓمِالهشروعي و،تطمب ات

  قدرة الهستخدهٓف الىٍائٓٓف  مِ دمع هقابل الخدهةي ومِ ٌذا المدد تحتاج الح وهة إلِ التعرؼ
 مِ قدرة الهستخدهٓف ورغبتٍـ مِ دمع هقابل الخدهةي وة سيها إذا  اىت ٌىاؾ حاعة إلِ رمع  هف 

هع القطاع الخاصي مإف حرص  هشار ةالالخدهة  ف الهستويات الحالية. ومِ بعض هشرو ات 
الح وهة  مِ د ـ الخدهة الهقدهة لععمٍا مِ هتىاوؿ القا دة العر،ضة هف الهواطىٓف قد ٓؤ ر 

 .(VfM)بالسمب  مِ القيهة هقابل الىقود 
  قدرة الح وهة )العٍة اإلدار،ة(  مِ تحهل سداد هقابل الخدهة  مِ هدػ مترة الهشروعي والتِ ته ل

 عل.التزاهات طو،مة ات
يحقق القيهة هقابل الىقكد  PPPهع القطاع الخاص  هشاركةالكتجدر اإلشارة إلى أف هشركع       

)VFM( (0)عىد تكافر جهيع أك هعظـ  الشركط التالية: 
  أف يهتمؾ القطاع الخاص الخبرة الالزهة لتمهيـ وتى ٓذ الهشرو ات الهعقدةComplex Projects.. 
  ة  مِ تحدٓد هوام ات هخرعات الهشروع )الخدهة( وتومي ٍا بدقة مِ أف يهتمؾ القطاع العاـ القدر

 ي لضهاف معالية الخدهة.PPP هشار ةال قد 
  .أف ٓتـ توز،ع الهخاطر بش ل هىاسب بٓف القطا ٓف العاـ والخاص 
  أف تتوامر إه اىية تقدٓر التكالٓ  بدقة مِ اتعل الطو،لي لضهاف تومٓر اتموؿ والخدهات الالزهة

 وع.لمهشر 
 .أف يلطِ العائد الهتوقع هف الهشروع إعهالْ التكالٓ  الهتوقعة خالؿ دورة حياة الهشروع 
  هع القطاع  هشار ةالأف ي وف ٌىاؾ استقراران مِ العواىب التكىولوعية الهتعمقة بالهشروع )بهعىِ أف

و ات الخاص قد تكوف غٓر هىاسبة مِ الهشرو ات ذات التطور التكىولوعْ الهتسارع ه ل هشر 
 (.ICTتكىولوعيا الهعموهات واةتماةت 

الفائز بهىاقصة الهشركع، ىالحظ أف  Orasqualiaأكراسككاليا كبتطبيق ٌذي الشركط عمى تحالف  
الشركتيف يتكفر فيٍها هعظـ الشركط السابقة ليس فقط فى هصر كلكف أيضًا فى دكؿ أخرى، كيهكف 

 :(ٖ)الكقكؼ عمى ذلؾ هف خالؿ الىقاط التالية
  أف شر ةAqualia   شر ة تابعة لهعهو ة  ٜٓٛٔاتسباىية التِ تسسست مْ  اـ ٌْFCC  العالهية

ْ شر ة  وهعاةت العهل الرئيسية لٍذي الهعهو ة ٌْ الخدهات البٓئية والهياي والبىية التحتية. ٌو

                                                 
(1) 

Ibid, p.30. 
(2)  Ibid, p.37. 
)3)

 Jordi Salvador, et al, op.cit, pp.10-11. 
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يعهل همٓوف شخصي و  ٘.ٕٕدولة ي تخدـ أك ر هف  ٕٔالهعهو ة إلدارة هم  الهيايي ولٍا وعود مْ 
. وقد قاهت شر ة أكواليا بتمهيـ وبىام ٕٙٔٓهوظ  ا تبارا هف سبتهبر  اـ  ٓٙٚٚبٍا حوالِ 

 ٖٓٔمْ هدر،د بطاقة ) Arroyo Culebro WWTPوتشلٓل هحطة هعالعة المرؼ المحِ 
( ي وتشلٓل هحطة هعالعة المرؼ المحِ  مِ  Oviedo WWTPأل  هتر ه عب مْ الٓـو

ا )أ (ي وهحطة هعالعة المرؼ المحِ ب ٓعو أ ٓٚٔسباىيا بطاقة قدٌر ل  هتر ه عب مْ الٓـو
ي و ذلؾ تمهيـ وبىام  ٖٓٔي بطاقة إعهالية حوالِ (Vigo, Spain)اتسباىية  أل  هتر ه عب/الٓـو
ا China’s Anhui) ) مِ هقاطعة أىٍوػ المٓىية  Bengbu WWTPهحطة  بطاقة إعهالية قدٌر
ٔٓٓ  .  أل  هتر ه عب/الٓـو

  اس ـو أها شر ة أورOrascom  تسسست واىشائية ٌىدسية هقاوةت شر ة مٍْ والمىا ة لإلىشام 
ولدٍٓا خبرة مِ ه ل ٌذي الهشرو اتي معمِ سبٓل اله اؿ قاهت بإىشام  . همر مْ ٜٓ٘ٔ  اـ

أل  هتر  ٕٓٓبالعزائر بطاقة أولية تقدر بحوالِ  Hammaهحطة تحمية هياي البحر بهدٓىة حها 
. باإلضا ف الشر ة مة إلِ تى ٓذ خط هترو اتى اؽ ال الث بالقاٌرة. وتر زه عب / الٓـو  مِ الوقت الرٌا

 إمر،قيا وشهاؿ اتوسط الشرؽ  هىطقة مْ الهتهٓزة والتعار،ة والمىا ية التحتية البىية هشار،ع  مِ
 والخاص. العاـ القطا ٓف هف لمعهالم الٍادغ الهحيط وهىطقة الهتحدة والوةيات

 والخبرة الواسعة لشر ة أوراس ـو مِ السوؽ الهمرػ مِ حساب التكالٓ  والعائد   ها ساٌهت الهعرمة
 الهتوقعٓف لمهشروع. 

  (VfM)(  قد حقق أكبر قيهة هقابل الىقودأوراس والياوبىامن  مِ ها سبق يه ف القوؿ أف تحال  )     
الِ إلتاحة الهحطةي حٓث أمضل  رض هسوام بالىسبة لتكالٓ  البىام أو التشلٓل أو المياىة. حٓث قدـ 

.  ها قدـ أمضل  رض مىِ همٓوف دوةر ٕٚٗهميار عىية همرؼ ) ٚ.ٕبمغ قيهة ٌذا العرض حوالِ 
لعهيع هتطمبات التعميهات الخامة بالهشروعي ب ضل اةست ادة هف خبرتً هع الهؤسسات الهحمية 

 والدولية. 
 :تحديد كتكزيع هخاطر الهشركع -ثاىياً 
هية تقدٓر همادر اإلٓرادات الهرتبطة بقدرة الهشروع  مِ تحهل التكالٓ  ) ها سبق  باإلضامة إلِ      ٌأ

اإلشارة(ي يستِ التحدٓد الدقٓق لمهخاطر الهرتبطة بالهشروع وتوز،عٍا  مِ الطرؼ اتقدر بإدارتٍا  مِ قهة 
بب  دـ هع القطاع الخاص. وقد ت شل العدٓد هف ٌذي الهشرو اتي بس هشار ةالأولويات هشرو ات 

حٓث إف . تحدٓد وتوز،ع ٌذي الهخاطر  مِ الطرؼ الذػ يهتمؾ القدرة  مِ التعاهل هعٍا بش ل أمضل
التحدٓد ال عاؿ لمهخاطر وتوز،عٍا بش ل سميـ يسه   لمح وهة بالحموؿ  مِ أكبر قيهة هقابل الىقود 

(VfM). 
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ـ الهخاطر الهرتبطة بالهشروع و ي ية  (0-4يكضح الجدكؿ رقـ )     توز،عٍا  مِ  ل هف شر ة ٌأ
(ي  مِ الىحو NUCA –الهشروع )أوراس واليا( والعٍة اإلدار،ة )ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة 

 التالِس
  ىشام وتشلٓل الهخاطر التِ تتحهمٍا شر ة الهشروع )أوراس واليا(س وتتعمق بهخاطر التمهيـ وا 

امة إلِ الهخاطر الهرتبطة بهستوػ أدام ومياىة الهشروعي والتهو،ل وتقمبات سعر المرؼي باإلض
 الهشروع.

  الهخاطر التِ تتحهمٍا العٍة اإلدار،ةس وتشهل الهخاطر الهرتبطة ب ل هف أرض الهشروعي والتضخـي
الهخاطر و  وتقمبات سعر ال ائدةي والعدارة اةئتهاىية لشر ة الهشروعي وهد الهرامقي واةستقرار السياسِي

ضامة إلِ الهخاطر الهرتبطة بالطمبي و،تـ تحهٓمٍا لمعٍة اإلدار،ة بم تٍا الهستمـ الهتعمقة بالكٍربام باإل
 الوحٓد لمخدهة. 

  (0-4جدكؿ رقـ )
يئة الهجتهعات العهراىية الجديدة الهخاطر الهرتبطة بالهشركع كتكزيعٍا عمى شركة أكراسككاليا  ٌك

 الجٍة الهسئكلة الهرتبطة بالهشركع الهخاطر
 NUCA –ئة الهجتهعات العهراىية الجديدة ٌي أرض الهشركع 
 (Orasqualia -شركة الهشركع )أكراسككاليا  التصهيـ كالبىاء

 شركة الهشركع )أكراسككاليا( التهكيل
 ٌيئة الهجتهعات العهراىية الجديدة  التضخـ

 ٌيئة الهجتهعات العهراىية الجديدة  سعر الفائدة 
 ا(شركة الهشركع )أكراسككالي سعر الصرؼ

 ٌيئة الهجتهعات العهراىية الجديدة الجدارة االئتهاىية
 شركة الهشركع )أكراسككاليا( اإلدارة كالتشغيل
 شركة الهشركع )أكراسككاليا( أعهاؿ الصياىة
 ٌيئة الهجتهعات العهراىية الجديدة  هخاطر الطمب

 شركة الهشركع )أكراسككاليا( األداء
 ات العهراىية الجديدة ٌيئة الهجتهع الهخاطر السياسية 

Source: Miquel Rodríguez Planas, "New Cairo Wastewater Treatment Plant (egypt)", IESE, 

Business School Specialist Center on PPP in Smart and Sustainable Cities, Spain, 

2018, p.176. 
 

 :كسيتـ التركيز عمى بعض ٌذي الهخاطر عمى الىحك التالى 
  الهخاطر الهتعمقة بالتضخـInflation Risks 

ا       ٓؤ ر  ل هف التضخـ وسعر المرؼ  مِ العروض الهالية لمهتقدهٓف بعطاماتي  ف طر،ق تس ٌٓر
ها طواؿ مترة حياة الهشروعي وميها ٓتعمق بهخاطر التضخـس تقوـ   مِ تكالٓ  الهشروعي ويهتد تس ٌٓر
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قياـ شر ة الهشروع بتعدٓل رسـو التشلٓل بقيهة الز،ادة مِ هعدؿ  العٍة اإلدار،ة بتحهمٍا إها  ف طر،ق
التضخـي أو  ف طر،ق قياـ العٍة اإلدار،ة بتحدٓد هؤشر التضخـ والهوامقة  مِ تحدٓ ً سىويان بس ر رععِ 

 .(ٔ) ىد الضرورة
  :هخاطر سعر الصرؼExchange Rate Risks 

تهو،ل الهشروع مِ حالة اةقتراض بالعهمة اتعىبيةي يه ف أف ٓمعب سعر المرؼ دوران رئيسيان مِ       
 أو إذا تطمب إىشام وتشلٓل ومياىة الهشروع  هيات  بٓرة هف السمع والخدهات الهستوردة .

وتىطوػ هخاطر سعر المرؼ  مِ ارت اع أسعار السمع والخدهات وة سيها الهستوردة بسبب تدٌور      
ت اتعىبية أخذان مِ اة تبار أف  هف الخدهة الهقدهة ي وف سعر مرؼ العهمة الهحمية هقابل العهال

. إة أف قياـ العٍة اإلدار،ة (ٕ)الهخاطر بالعهمة الهحميةي وتتحهل شر ة الهشروع )هقدـ الخدهة( ٌذي
بتحهل الهخاطر الىاتعة  ف التضخـ )الىاش   ف تدٌور سعر مرؼ العهمة الهحمية(ي يحد هف خسائر 

 قة بهخاطر سعر المرؼ.شر ة الهشروع الهتعم
وتعدر اإلشارة إلِ أف تحهل شر ة الهشروع )القطاع الخاص( هخاطر سعر المرؼ قد ٓىت   ىً      

مِ بعض الدوؿي إة إف ٌذا لـ يه ل تحديان أهاـ شر ة هشروع هحطة  PPPتقمٓل هشار تً مِ هشرو ات 
 . (ٖ)هعالعة هياي المرؼ المحِ بالقاٌرة العدٓدة

 عمقة بالكٍرباء الهخاطر الهتElectricity Risks  
إف أحد شروط العقد الخاص بٍذي الهحطة ٓمـز الح وهة الهمر،ة )ٌٓئة الهعتهعات العهراىية      

العدٓدة( بتحهل تكالٓ  الكٍربامي وة ٓخ ِ أىً مِ ظل تقمبات أسعار الكٍربام والطاقة مِ همري مإف 
تلٓرت  ٜٕٓٓي مهىذ توقيع العقد مِ الربع ال الث هف  اـ ٌذا الشرط يحهل مِ طياتً العدٓد هف الهخاطر

اتسعار والشرائ  مِ قطاع الكٍربامي  ها طرأت ز،ادات مِ أسعار هىظوهة الطاقة الهمر،ة بسكهمٍاي 
 وهف  ـ قد تتحهل الح وهة الهمر،ة  تكالٓ  أ مِ هف التكم ة الهقررة مِ العقد اتممِ. 

 

 :Bankability of the Projectتهكيل الهصرفى قابمية الهشركع لمهدى  -ثالثاً 
هف ضهف الهعآٓر التِ تحدد هدػ قابمية تى ٓذ الهشروع ) هشروع هشار ة هع القطاع     

ي وتٍتـ البىوؾ PPPالخاص (ي قياس هدػ مالحية الهشروع مِ الحموؿ  مِ التهو،ل الهمرمِ الالـز
ٍا لإلطهئىاف  مِ سالهة العواىب الهالية ه ل بدراسة عدوػ الهشروع التِ أ دتٍا الح وهة وهستشار،

متدمقات بالقيهة الحالية لالتكالٓ  الهتوقعة لبىام وتشلٓل ومياىة الهشروع بالهقارىة القدرة  مِ الدمع )
لتحدٓد هدػ قدرة الهشروع  مِ الومام بسقساط ) ىسبة تلطية خدهة الدٓفو . (الىقدية الالزهة لسداد القروض

 حقوؽ  إلِ الدٓف لىسبة اتقمِ والحد .(قة سىويان هف التدمقات الىقدية الهتاحة لًخدهة الدٓف الهستح
                                                 

(1) The Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI), Op.cit, pp.29-30. 
(2)

 Ibid, pp.29-30. 
(3

) Ibid, p,29.   
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الهشروع وباقِ الهعآٓر الهتعمقة بالعدارة  شر ة هستوػ   مِ اترباح توز،ع  مِ اله روضة والقٓود الهمكية
ا الهمدر اةئتهاىية لمهشروع واتهور الهتعمقة بتحدٓد عهيع الهخاطر الهحتهمة و ي ية توز،عٍا  با تباٌر

 .(ٔ)الرئيسِ لألهاف بالىسبة لمبىوؾ الههولة
( فى الحصكؿ عمى التهكيل  أكراسككالياكعىد هحاكلة الكشف عف هدى صالحية الهشركع )تحالف      

الفائز بهىاقصة   Orasqualiaأكراسككاليا الهصرفى الالـز طبقًا لمهعايير السابقة لدى تحالف 
 س(ٕ)الهشركع، يتضح ها يمى

   أل  عىيً همرػ  ٕٓ٘برأس هاؿ هسعل حوالِ  ٜٕٓٓأبر،ل  اـ  ٜمِ  أوراس والياتـ إىشام تحال
ديسهبر  اـ  ٚٔهمٓوف دوةر( مِ  ٜ٘.ٓهمٓوف عىيً ) ٖ.٘أل  دوةر أهر، ِ(ي  وتزآد إلِ  ٚ.٘ٗ)

لِ ٜٕٓٓ ىسبة . وذلؾ لتمبية ٜٕٓٓديسهبر  اـ  ٖهمٓوف دوةر( مِ  ٜ.ٓٔهمٓوف عىيً ) ٖ.ٜ٘ي وا 
 .(ٖ)التِ تطمبٍا البىوؾ هع ز،ادة الدٓف Debt-to-Equityالدٓف إلِ حقوؽ الهمكية 

   ِا  ٛ.ٖٔهمٓوف عىيً ) ٖ.ٓٛتزآد إلِ  ٕٓٔٓديسهبر  اـ  ٖٔوم همٓوف دوةر( وبسرباح قدٌر
  .(ٗ)أل  دوةر( ٚ.ٚ٘أل  عىيً ) ٘.ٖٖ٘

  ِهمٓوف دوةر( ٖٖهمٓوف عىيً ) ٖٕٙي تزآد رأس الهاؿ الهسعل إلِ ٕٗٔٓديسهبر  اـ  ٖٔوم (٘). 
 ٓٗٔبملت حوالِ   أف الهشروع هحل الدراسةي قد حشد است هارات خامة كيهكف القكؿ بصفة عاهة    

كتـ همٓوف عىيً همرػ(ي  ٘ٙ٘همٓوف دوةر ) ٖٓٔهمٓوف دوةر. وومل الدٓف الخاص بالهشروع حوالِ 
 س(ٙ)تكزيع ٌذا الديف عمى شريحتيف

همٓوف عىيً( مِ ش ل تسٍٓل طو،ل اتعل  ٓ٘٘همٓوف دوةر ) ٙ.ٓٓٔبملت حوالِ  سالشريحة األكلى -
همٓوف  ٙ.ٖٗٔ% هف إعهالِ التكم ة اةست هار،ة لمهشروع )ٓٚ اهان(ي لتهو،ل ها يمل إلِ  ٘ٔ)

%(  بارة  ف حقوؽ همكيةي وبالتالِ  اىت ىسبة الدٓف إلِ حقوؽ ٖٓدوةر(ي  و اىت الىسبة الهتبقية )
 %(.ٖٓس ٓٚ)الهمكية 

                                                 
(2)

 لهز،د هف الت مٓل أىظرس 

- Jordi Salvador, et al, op.cit, p.12. 

- Nada Sherin Mohy El Din, op.cit, p.36. 
)2 ( 

Jordi Salvador, et al, op.cit, p.12. 
ي وحوالِ ٜٕٓٓأبر،ل  ٓٔقرش مْ  ٚٗ٘مرػ  اف يسعل حوالِ  مِ أساس أف سعر مرؼ الدوةر هقابل العىيً اله (ٖ)

 .ٜٕٓٓديسهبر  ٗقرش مْ  ٘ٗ٘ي وحوالِ ٜٕٓٓديسهبر  ٚٔقرش مْ  ٔ٘٘
 قرش . ٔٛ٘حوالِ  ٕٓٔٓديسهبر  ٖٓسعل سعر مرؼ الدوةر هقابل العىيً الهمرػ مْ  (ٗ)
عىيً مْ  ٖٛ.ٚعىيًي وحوالِ  ٘ٔ.ِٚ حوال ٕٗٔٓديسهبر  ٕٙسعل سعر مرؼ الدوةر هقابل العىيً الهمرػ مْ  (٘)

 .ٕ٘ٔٓديسهبر  ٖٔ
. ومِ ٌذا التار،خ   اف سعر المرؼ الدوةر اتهر، ِ حوالِ  ٕٓٔٓمبرآر  ٖ اف اإلغالؽ الهالْ لمهشروع مْ  (ٙ)

ا همر،ان. ٚٗ.٘ ٍن  عىٓ
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همٓوف عىيً( مْ ش ل خطابات ضهاف اتدام  ٙٔهمٓوف دوةر ) ٜ.ٕس  بملت حوالِ الشريحة الثاىية -
 التشلٓمِ التِ ستمدر خالؿ مترة التشلٓل.

 ال ائدة سعر ٌو التهو،ل هف اتولِ الشر،حة  مِ الهطبق السىوؼ  ال ائدة سعر وتعدر اإلشارة إلِ أف     
 مائدة مترة  ل بدم هف  هل ٓوهْ قبل الهمرؼ  الهر زؼ  البىؾ أ مىٍا التْ Corridor Rate الواحدة لمٓمة

 Standardالتعٍدات الهالية الهعيار،ة  القرض ات اقية  ها تضهىت .هئوية ىقاط  الث إلِ باإلضامة

Financial Covenants  اتقمِ والحد الدٓف خدهة تلطية ىسبة ي اله اؿ سبٓل  مِ) الهشروع لشر ة 
 .(ٔ) (الهشروع شر ة هستوػ   مِ اترباح توز،ع  مِ اله روضة والقٓود الهمكية حقوؽ  إلِ الدٓف ةلىسب
%ي ٖٖبىسبة  (NSGB)وتتكوف البىوؾ الههولة لمهحطة هف  ل هف البىؾ اتٌمِ سوستيً عىراؿ      

%ي ٕٔ.ٚٔ %ي والبىؾ العربِ اتمر،قِ الدولِ بىسبةٛ.ٕٖبىسبة  (CIB)والبىؾ التعارػ الدولِ همر 
%. وقد تـ تعٓٓف البىؾ اتٌمِ سوستيً عىراؿ و يالن لمتسٍٓل ٕٔ.ٚٔوالبىؾ اتٌمِ الهتحد همر بىسبة 

 والبىؾ التعارػ الدولِ و يالن لمضهاف.
 اطر حىورة رئيس الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع وباإلضامة إلِ ها سبقي أكد الهٍىدس       

شٍادة  ًلدي أوراس والياتحال  أف هع سيادتًي  الهقابالت العدٓدة ل ر،ق البحث خالؿ الخاص بوزارة الهالية 
عدارة ائتهاىية هعتهدة هف البىوؾ والهؤسسات الههولة وبالتالِ تومر أحد شروط  تسٌٓل الشر ة والذػ يعد 

 أحد الهؤشرات التِ يستىد إلٍٓا مِ تقٓيـ هشرو ات الهشار ة.
 :الهشركعكتشغيل الهتابعة في هرحمة تىفيذ هؤشرات التقييـ ك ( 4-0-0-0-0)

بىعاحي وعامت ىتائ  اختبارات  هشار ةالتستْ ٌذي الهرحمة إذا ها توامرت البٓئة الالزهة لعهل        
ـ ٌذي الهؤشرات ها يسهِ به .باإلٓعاب لمهشار ةوهعآٓر الهشروع الهرش    إىعازاتؤشرات وهف ٌأ

البىام والتشلٓلي و ذلؾ التِ تربط ها  هرحمتْعازات الهشروع مْ تستخدـ بلرض قياس اىي والتِ الهشروع
 بٓف اةىعازات الهخططة وال عمية. هع تحمٓل العالقة السببية ها بٓف هدخالت وهخرعات الهشروع. 

 هرحمتْبالقاٌرة العدٓدة مْ  المحْهشروع هحطة هعالعة المرؼ  إىعازؤشرات وبالكش   ف ه     
الهشروع لـ يحقق اتٌداؼ الهخططة وم البياىات الهتاحة مْ ٌذا المددي تبٓف أف مْ ضالبىام والتشلٓلي 

 لً ميها ٓتعمق بهو د بدم التشلٓل والطاقة التشلٓمية الهخططة  مِ الىحو التالِس
 سبالىسبة لهكعد بدء التشغيل -أكالً 

 ٕٕٔٓهف هارس  تسخر بدم التشلٓل  ي اـ وىم  حوالِتبٓف أف ٌىاؾ اىحراؼ مِ هو د البدم      
ي و اف الهتسبب مِ ذلؾ العٍة اإلدار،ة )عٍة الطرح( التِ لـ تومر هياي المرؼ ٖٕٔٓ أكتوبر  اـحتِ 

                                                 
(1) Jordi Salvador, et al, op.cit, p.12. 
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الداخمة الهت ق  مٍٓاي وتـ تلر،ـ العٍة اإلدار،ة وتسوية الهتسخرات  مِ أربع دمعات. وتسخر تشلٓل 
 .(ٔ)ٖٕٔٓ أكتوبر  اـالهشروع حتِ 

 :ة أك القدرة التشغيمية لمهحطةطاقفيها يتعمق بال  -ثاىياً 
 ( وهعدؿ/ ٓـوٖأل  ـ ٕٓ٘وعود اىحراؼ بٓف الطاقة الهخططة لمهحطة )( ٖ-ٗٓوض  العدوؿ )      
 اىت الطاقة التشلٓمية الدىيا  ٖٕٔٓي م ِ ديسهبر  اـ هحطةالالهياي الهعالعة هف ال عمْ هف  التدمق

ي والطاقة ال ٜ.ٕ٘لمهحطة حوالِ  . وبالرغـ  ٘ٗقموػ لـ تتعد أل   ـ ه عب/الٓـو أل   ـ ه عب/الٓـو
ي إة إىٍا ٕٗٔٓأل   ـ ه عب/الٓـو مِ ديسهبر  اـ  ٚ.ٓ٘هف ارت اع الطاقة التشلٓمية القموػ إلِ 

أل   ـ ه عب/الٓـو مِ ٓوىٓو  ٕ.ٔٗ ـ إلِ  ٕ٘ٔٓأل   ـ ه عب/الٓـو مِ ديسهبر  ٖٗاىخ ضت إلِ 
  .ٕٙٔٓ اـ 

 ( 3-4جدكؿ رقـ )
 ق الهياي الهعالجة هف هحطة هعالجة هياي الصرؼ الصحىهعدالت تدف

 بالقاٌرة الجديدة بالكيمك هتر الهكعب/اليـك 
 الهتكسط الحد األقصى الحد األدىى 

 34.6 44.5 05.9 0203ديسهبر 

 42.0 52.7 32.9 0204ديسهبر 

 38.9 43.0 32.5 0205ديسهبر 

 33.6 40.0 06.5 0206يكىيك 

Source: Jordi Salvador, et al, " New Cairo Wastewater Treatment Plant (egypt)", PPP center  

for Cities Case Studies, Business School, University of Navarra, Spain,  November 2016. P.9. 
      

اس والياي بالتعاوف هع شر ة أور  ٕ٘ٔٓوتعدر اإلشارة إلِ أف الح وهة الهمر،ة قد قاهت مِ  اـ       
ي أػ ضع  الطاقة  ٓٓ٘بتوسيع هحطة الهعالعة لتمل طاقتٍا اةستيعابية إلِ  أل   ـ ه عب/الٓـو

 .(ٕ)اةستيعابية اتممية لمهحطة. وبدأت مِ دراسة لتحو،ل الهحطة إلِ هحطة هعالعة  ال ية

                                                 
رئيس  سالهٍىدس  اطر حىورة مٍٓا هف واقع اعتها ات مر،ق الدراسة هع  بياىات وهعموهات )غٓر هىشورة( تـ الحموؿ (ٔ)

 .الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية
"الشراكة بٓف القطاع العاـ والقطاع الخاص مْ همر"ي  س(ANND)شب ة الهىظهات العربية غٓر الح وهية لمتىهية  (ٕ)

 .ٖٙي ص ٕٚٔٓ بٓروتي لبىافي
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إة إىٍا هازالت ة أل   ـ ه عب/الٓـو   ٓٛارت عت الطاقة التشلٓمية لمهحطة إلِ  ٕٚٔٓومِ  اـ       
 .(ٔ) أل   ـ ه عب/الٓـو ( ٕٓ٘تتعد  مث الطاقة التشلٓمية الهخططة )

السبب مِ وبالبحث  ف الت اوت الكبٓر بٓف الطاقة التشلٓمية الهخططة وال عمية لمهحطة تبٓف أف      
حطة بالهياي العٍة اإلدار،ة )عٍة الطرح(ي حٓث إف الخطوط الح وهية التِ تهد الهيقع  مِ  اتق ذلؾ 

قد تسخر تى ٓذٌاي هها ععل الهحطة تعهل بسقل هف طاقتٍا التشلٓمية الهتاحة. وتـ تحهٓل العٍة اإلدار،ة 
بى قات تشلٓل وى قات رأسهالية  ابتة هه مة مِ الدمعات الهستحقة دوف اةست ادة هف تمؾ الى قات. وبالتالِ 

 ها أف هوقع الهشروع  .(ٕ)ل البدم مِ تشلٓل الهشروع اف هؤشر العائد/ التكم ة أقل هها  اف هستٍدمان قب
يطرح تساؤةت  ف أولوية الح وهة مِ التوز،ع العلرامِ لخدهات المرؼ المحِي مقد عام اختيار هوقع 
الهشروع بىام  مِ توقع ز،ادة  دد الس اف مِ هىطقة القاٌرة العدٓدة هف ىم  همٓوف )وقت توقيع العقد 

ذا التوقع لـ ٓتحقق هها ععل  ( إلِ  ال ةٜٕٓٓمِ  اـ  هالٓٓف خالؿ بضعة سىوات هف توقيع العقد. ٌو
( ٕٓ٘الهحطة تعهل بسقل هف طاقتٍا اتممية )  . (ٖ) أل   ـ ه عب/ الٓـو

 هستكى جكدة الخدهة الهقدهة  ثالثًا:
 ميً قبل ويقيس هستوػ تقديـ الخدهة بالكـ والتوقٓت والعودة الهىاسبة بالهقارىة هع هاٌو هت ق       

 سر،اف العقد.
وبتطبٓق ٌذا الهؤشر  مِ الهشروع هحل الدراسةي ٓتبٓف أف هستوػ الخدهة الحالِ الهقدـ هف       

أوراس واليا بتلٓٓر  شر ة  ها تقـو .(ٗ)هاٌو هت ق  ميً قبل سر،اف العقدالهحطة بعودة  الية و،ت ق هع 
 الوقائية المياىة بس هاؿ ى سً الوقت ي وتقـو مْسىوات أربع  ل الهعالعة  همية مْ تستخدهً الذؼ الخط

 خالؿ المحيحة التشلٓل ظروؼ مْ الهحطة الخطوط الست لمهحطةي وذلؾ لمح اظ  مِ مْ الدور،ة
 .(٘) بسكهمٍا )هدة العقد( ال ترة
 :عمى الهكازىة العاهة لمدكلة هشاركةالتأثير هشركع  رابعًا:

هع القطاع الخاصي لمحد هف الضلط  مِ اإلى اؽ العاـ  هشار ةلاتمعس الدولة إلِ تى ٓذ هشرو ات        
وضبط  عز الهوازىة العاهة ضهف حدود هعٓىةي وهف  ـ تومٓر التهو،ل الالـز لبعض القطا ات التِ ة 

 يه ف لمدولة اإلىسحاب هىٍا أو تر ٍا لمقطاع الخاص )الدماعي واتهفي والقضامي....الخ(.

                                                 
رئيس الوحدة  سالهٍىدس  اطر حىورةبياىات )غٓر هىشورة( تـ الحموؿ  مٍٓا هف واقع اعتها ات مر،ق الدراسة هع  (ٔ)

 .الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية
 .الهصدر السابق (ٕ)
 .ٖٙص ي هرجع سبق ذكريي (ANND)شب ة الهىظهات العربية غٓر الح وهية لمتىهية  (ٖ)
رئيس  سالهٍىدس  اطر حىورةوهعموهات )غٓر هىشورة( تـ الحموؿ  مٍٓا هف واقع اعتها ات مر،ق الدراسة هع  بياىات (ٗ)

 .الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية
)5 ( 

Jordi Salvador, et al, op.cit, p.9. 



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

223 

هع  هشار ةالهشروع مْ حد ذاتً هقياسان ت ر  (VfM) الىقوديهة هقابل تحقٓق أمضل قيعتبر و       
 ٓخ   هف الضلط  مِ اإلى اؽ العاـالقيهة  يٌذ متحقٓقالعاهة لمدولةي  الهوازىة مِ القطاع الخاص 

.  مِ أساس أف سعر الخدهة الذػ يحددي الشر،ؾ )القطاع الخاص(ي ٓىبلِ أف بقدر ٌذي القيهة تقر،بان 
هف التكم ة التِ  اىت ستتحهمٍا الح وهة مِ حالة تومٓر ى س الخدهة بدوف المعوم لهشروع ي وف أقل 
  الهشار ة.

لمهشروع   (VfM)( قد حقق أمضل قيهة هقابل الىقودأوراس والياوقد سبق اإلشارة إلِ أف تحال  )       
أمضل  رض هالِ إلتاحة دـ هحل التقٓيـي سوام بالىسبة لتكالٓ  البىام أو التشلٓل أو المياىة. حٓث ق

 ها قدـ أمضل ي (همٓوف دوةر ٕٚٗهميار عىية همرؼ ) ٚ.ٕالهحطة بمغ قيهة ٌذا العرض حوالِ 
 رض مىِ لعهيع هتطمبات التعميهات الخامة بالهشروعي ب ضل اةست ادة هف خبرتً هع الهؤسسات 

 .ٜٕٓٓمِ  اـ الهحمية والدولية. و اف ٌذا سبب رئيسِ ل وزي بهىاقمة ٌذا الهشروع 
وبالرغـ هف  دـ إتاحة بياىات  ف حساب قيهة هؤشر "القيهة هف أعل الىقود" لٍذا الهشروعي        

وبالتالِ  دـ تحدٓد قيهة الومورات مِ الهوازىة العاهة لمدولةي إة أىً يستش  هها سبق )وهف خالؿ 
( أف ٌذا طاع الخاص بوزارة الهاليةرئيس الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القاعتها ات مر،ق الدراسة هع 

ببعض  تلر،ـ العٍة اإلدار،ةالهشروع قد حقق أ ر مامِ إٓعابِ  مِ الهوازىة العاهة لمدولة. بالرغـ هف 
ا مِ تى ٓذ تعٍداتٍا الهىموص  مٍٓا مِ العقد سوام ها  الهبالغ هالية )غٓر هحدد قيهتٍا(ي ىتٓعة تسخٌر

ا هف اتهور.ٓر الهعالٓتعمق بهد خطوط هياي المرؼ المحْ غ     عة إلِ الهحطة وغٌٓر
هف الهشرو ات الىهوذعية الرائدة مْ ٌذا الهعاؿ وأوؿ يعتبر ا الهشروع وتعدر اإلشارة إلِ أف ٌذ        
هٍا عائزة الهؤسسة العالهية  PPPهشروع  ىاع  مِ همري وحمل  مِ العدٓد هف العوائز الدولية ٌأ

مِ قطاع هياي الشرب والمرؼ المحِي  ٜٕٓٓهع القطاع الخاص لعاـ هشار ة لملمهياي  سمضل هشروع 
وقد مازت همر بالعائزة هف بٓف أربع دوؿ تقدهت لىٓمٍا.  ها حمل الهشروع  مِ عائزة أمضل هشروع 

.  ها حمل الهشروع Emea Financeهف هؤسسة  ٜٕٓٓهشار ة هع القطاع الخاص مِ أمر،قيا لعاـ 
ي هف PPPمِ هستوػ الشرؽ اتوسط وشهاؿ أمر،قيا  ىهوذج رائد لهشرو ات   – مِ العائزة البروىز،ة 

ا هف العوائز. .(ٔ)ٖٕٔٓمْ  اـ  Emerging Partnershipsهؤسسة   وغٌٓر
الصحة )بالتطبيق عمى هشركع  هع القطاع الخاص في هجاؿ  هشاركةالهشركعات  4-0

 هستشفيات جاهعة اإلسكىدرية(
ف لهشروع هستش يات عاهعة اإلس ىدر،ة  سوؿ هشروع الوقوؼ  يستٍدؼ ٌذا القسـ       مِ الوضع الرٌا

 Project هشار ة هع القطاع الخاص مِ هعاؿ المحةي هف خالؿ التعرض لدورة حياة الهشروع 

Lifecycle  التِ تتكوف هف  دة هراحل تبدأ هف التحدٓد اتولِ لمهشروع الهرش  لمطرح ضهف

                                                 
(1)

 Jordi Salvador, et al, Op.cit, p.6. 
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روع إلعرام دراسات العدوػ هروران بتحدٓد الهخاطر وتحمٓل واختيار هستشارػ الهش PPPهشرو ات 
القيهة هف أعل الىقود وهقارف القطاع العاـ وتىتٍِ بإبراـ  قد الهشروع وهراقبة إدام الهشروع وهدػ اهت الً 

 لبىود العقد.
 :عمى الىحك التالى سيتـ التعرض لٍذي الهراحلك 
 : leccyProject Life( هراحل دكرة حياة الهشركع 4-0-0)
 الهرحمة األكلى: التحديد الهبدئى لمهشركعات ذات األكلكية لمطرح: 

Project initiation and screening 

الوحدة مِ ٌذي الهرحمة قاهت وزارة التعميـ العالْ هه مة مْ عاهعة اإلس ىدر،ةي وبهسا دة مىية هف و      
الد وة إلِ القطاع الخاص لمدخوؿ مْ  بتوعيًالهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهالية 

ا  هشار ة هع القطاع العاـي هف خالؿ هىاقمة تىامسية لتمهيـ وبىام هستش يات عاهعية وتهو،مٍا وتعٌٍٓز
هدادٌا بالخدهات اتخرػ مْ هىاقمة واحدة   ٔستضـ الهشرو ٓف التالٓٓفومياىتٍا وا 

سر،ر(ي وبىؾ الدـ بى س الهبىِ  ٕٓٓس هستش ِ سهوحة العاهعْ لموةدة بسعة )الهشركع األكؿ −
 وبهدخل هستقل بهعهع هستش يات سهوحة العاهعِ.

سر،ر(ي والهزودة بهراكز  ٕٕٗس هستش ِ الهواساة العاهعِ التخممِ بسعة )الهشركع الثاىى −
هتهٓزة لتقديـ خدهات  مِ درعة  الية هف التخمص مْ هعاؿ عراحات الهخ وات ماب وأهراض 

 )بها مْ ذلؾ ىقل وزرا ة الكمِ(. العٍاز البولِ والكمِ
ي والذػ ٓىظـ ٜٜٛٔلسىة  ٜٛتـ طرح الهىاقمة الخامة بٍذٓف الهشرو ٓف ومقان لمقاىوف رقـ و  

الهىاقمات والهزآدات لتى ٓذ ات هاؿ العاهةي حٓث مدرت الد وة لتقديـ العطامات مْ ىٍاية الربع اتوؿ 
 ة القطاع الخاص مْ هشرو ات البىية اتساسية أػ قبل إمدار قاىوف تىظيـ هشار  ٕ.ٜٕٓٓهف  اـ 

. لمبىام سىوات  الث ذلؾ مْ بها سىة ٕٓ العقد وهدة .ٕٓٔٓلسىة  ٚٙوالخدهات والهرامق العاهة رقـ 
  ٖهمٓوف دوةر. ٕٕ٘ ٓف حوالِ التكم ة اةست هار،ة لمهشرو  وتبمغ

 س     الهرحمة الثاىية: اختيار هستشارى الهشركعيفAdvisers and consultants 

 دد هف الهستشار،ف  ( بالتعاقد هع(PPPCUقاهت الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص      
إلعرام دراسات العدوػ وتقديـ الهسا دة و تيسٓر  همية إبراـ العقود لمهشرو ٓف ي  مْ هعاةت هختم ة

                                                 
(1) International Finance Corporation (IFC), "Egypt: Alexandria University Hospitals, Public-

Private Partnerships Briefs, World Bank Group, April 2012, p.1. available at: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/728001468183562652/pdf/96888-P3Briefs-

EgyptAlexandriaHospitals-Box391454B-PULBIC-Colltitle-PPP-BRIEF.pdf 
(2) Ministry of Finance, "Update on the National Program for Public Private Partnership", 

Public Private Partnership Center Unit, June 2009, p.41. 
(3) 

International Finance Corporation (IFC), op.cit, p.2. 
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هالِ الهستشار )الى للمشروعين كاستشارى رئيس (IFC)هؤسسة التهو،ل الدولية  وتـ التعاقد هع  ل هف
 & Trowers)وهع هؤسسة  لمهشرو ٓف هستشار مىِ  (Mott Macdonald)وتـ التعاقد هع ي (لمطرح

Hamlins)  ِهستشار قاىوى(ٔ). 

 الهرحمة الثالثة: تحديد الهخاطر  كتحميل القيهة هف أجل الىقكد كهقارف القطاع العاـ Risk 
e PSCAssessment, VfM analysis and th 

لمهشروع الهرش  لمطرح  (VfM)تتىاوؿ ٌذي الهرحمة  ها سبق اإلشارة تقدٓر القيهة هقابل الىقود       
هع  هشار ةالف طر،ق التكم ة الهتوقعة لمهشروع   لمهشار ة هع القطاع الخاصي حتِ ٓتسىِ هقارىة

لقطاع العاـ به ردي  )هقارف طر،ق الهشروع  مِ حاؿ تى ٓذي  ف لى س االهتوقعة  القطاع الخاص والتكم ة
باإلضامة إلِ تحدٓد وتوز،ع الهخاطر  (ي PSC- - Public Sector Comparatorالقطاع العاـ

وسٓتـ التطرؽ لٍذي اتهور بشٓ  هف الت مٓل  بعد اةىتٍام هف استعرض دورة حياة .(ٕ)الهتوقعة لمهشروع
 الهشروع.

  الهرحمة الرابعة: الهىاقصة كالهشترياتng and ProcurementTenderi 
العٍة اإلدار،ة الهختمة( مِ ٌذي  –قاهت وزارة التعميـ العالِ )هه مة مِ عاهعة اإلس ىدر،ة       

بالتعٍٓز لطرح الهىاقمة الخامة  ((PPPCU لمهشار ةالوحدة الهر ز،ة الهرحمة بالتعاوف هع 
ي ومِ   ٓر هف الحاةت تقدـ بالهشرو ٓفي وتقـو الوحدة الهر ز،ة بهراععة اإلعرامات والهستىدات

تـ إمدار هستىدات الطرح هستىدات الطرح والتسٌٓل إلِ العٍة اإلدار،ة الهختمة.  ومِ ٌذا اإلطار 
 دد  بٓر وتقدـ  .(ٖ) ٜٕٓٓلهشرو ٓف هعان  مْ ىٍاية الربع اتوؿ هف  اـ والد وة إلِ تقديـ العطامات 

مٓف بعطاماتٍـ هف الشر ات والتحال ات   . (ٗ-ٗرقـ )  ها ٌو هوض  بالعدوؿ ال ىية و الهالية.هف الهٌؤ
 الهرحمة الخاهسة: اختيار هقدهى العطاءات Bidders Selection   

لمشر ات والتحال ات الهتقدهة بعطامات لتى ٓذ الهشروع  ت مٓمْقاهت لعىة التسٌٓل بإعرام تقٓيـ      
ر وتىهية الهشرو ات )الهمر،ة(ي وشر ة دار تحال   ل هف شر ة البر،ق لالست هاهحل الدراسةي وقد ماز 

التعارة والهقاوةت دٓتاؾ )الهمر،ة(ي وشر ة سيهىز لمهعدات واتعٍزة الطبية )اتلهاىية(ي وشر ة عِ مور 
دارتٍها عزئيان  G4Sإس   .(ٗ)إلدارة الهىشآت )اإلىعمٓز،ة( بتى ٓذ الهشرو ٓفي وا 

 
 
 

                                                 
 .ٖٖص ي هرجع سبق ذكريي (ANND)هىظهات العربية غٓر الح وهية لمتىهية شب ة ال (ٔ)

(2)
 Nada Sherin Mohy El Din, op.cit, p.28. 

(3) 
Ministry of Finance, op.cit, p.43. 

(4)
 International Finance Corporation (IFC), op.cit, p.2. 
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 ( 4-4جدكؿ رقـ )
  هة بعطاءات لتىفيذ هشركع هستشفيات جاهعة اإلسكىدريةالشركات كالتحالفات الهتقد

 الدكلة اسـ الشركة / تحالف الشركات
 مصر شركة أوراسكوم لإلنشاءات

 مصر سامكريت

 المملكة المتحدة كاريليون بى ال سى

 مصر فيليبس

 المملكة العربية السعودية المجموعة السعودية األلمانية للمستشفيات

 وك اند براونتحالف شركات بابك
 شركة ابو ظبى لالستثمار

 أبناء حسن عالم

 المملكة المتحدة
 اإلمارات العربية المتحدة

 مصر

 تحالف شركات أى تى فنتشر
 إنترهيلث كندا

 شركة اإلنشاءات الصناعية و الهندسية
صندوق تمويل مشروعات البنية التحتية بالشرق 

 األوسط و شمال أفريقيا

 مصر
 كندا
 مصر

 العربية المتحدةاإلمارات 
 

 تحالف شركات جيمو ايجيبت إل إل سى
 مجموعة درة

 ةشركة داياموند شرم للسياح
 الشركة الهندسية للعقارات

 إيطاليا
 مصر
 مصر
 مصر

تحالف شركة البريك لالستثمار وتنمية 
 المشروعات شركة دار التجارة والمقاوالت ديتاك، 

 شركة سيمنز للمعدات واألجهزة الطبية، 
 G4Sجى فور إس  شركة

 مصر
 مصر
 ألمانيا

 المملكة المتحدة
Source:     

- Ministry of Finance, "Update on the National Program for Public Private Partnership", 

Public Private Partnership Center Unit, June, 2009, P. 41. 

-  International Finance Corporation (IFC), "Egypt: Alexandria University Hospitals, Public-

Private Partnerships Briefs", World Bank Group, April 2012, P. 2. 
 

 :الهرحمة السادسة: إبراـ العقد كاإلغالؽ الهالى لمهشركعContract Signature and  
Financial Closure 

لىٍائْ هع هقدـ العرض ال ائزي هها ٓتي  لً تقـو العٍة اإلدار،ة مِ ٌذي الهرحمة بتوقيع العقد ا      
  co-financiersاةىتٍام هف عهيع ات اقيات اإلغالؽ الهالِ هع الهقرضٓف والههولٓف الهشتر ٓف

و اف العقد مِ هرحمة اإلغالؽ الهالِ وتطبٓق شروط  ٕٕٔٓوبال عل تـ توقيع العقد مِ أبر،ل  اـ      
 اهاني ومِ ىٍاية الهدة سٓتـ  ٚٔوع  الث سىوات وهدة التشلٓل الى اذ وتـ إ الف أف هدة إىشام الهشر 

ا ومقان لمشروط الواردة مِ تسميـ الهستش يات إلِ عاهعة اإلس ىدر،ة مِ حالة عٓدة بعد إ ادة تسٌٓمٍ
 .(ٔ)العقد

                                                 
1 Ibid, p.1. 
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  الهرحمة السابعة: هتابعة أداء الهشركع كهدى التزاهً بالعقدPost Award PPP 

& Contract Compliance Performance Monitoring  

هف اله ترض مِ ٌذي الهرحمة أف تقـو العٍة اإلدار،ة )عاهعة اإلس ىدر،ة(ي بهراقبة أدام التحال        
ال ائز بالهىاقمة وهدػ اهت الً لتطبٓق بىود العقد خالؿ هراحل البىام والتشلٓلي والمياىةي باإلضامة إلِ 

 .التسكد هف عودة الخدهة الهقدهة 
لـ تصل لٍذي الهرحمة، حيث لـ يتـ تىفيذ مستشفيات جامعة اإلسكندرية إال إف دكرة حياة هشركع       

. كبالبحث عف أسباب تعطل تىفيذ الهشركع تبيف ها 0200الهشركع هىذ تكقيع العقد فى أبريل عاـ 
 يمى: 
  ميها ٓخص تسميـ أف العٍة اإلدار،ة )عاهعة اإلس ىدر،ة( لـ تى ذ تعٍداتٍا تعاي الهست هر،في وذلؾ

اترض الهخممة لمهشروعي مال ٓزاؿ هقاـ  مٍٓا هباىْي وقد تـ تلر،ـ العٍة اإلدار،ة وتحدٓد تعويض 
ي وتـ اةت اؽ آىذاؾ  مِ إىً سٓتـ البدم مِ التى ٓذ بهعرد إخالم ٕٚٔٓلمهست هر مِ بداية  اـ 

 .(ٔ)اترض ومرؼ التعويضات
 همٓوف  ٓٓٙهميار عىيً همرؼ إلِ  ٕ.ٔر ات هف تـ تخ يض القرض الهزهع هىحً لتحال  الش

 . (ٕ)عىيً مقطي أػ ىم  الهبمغ الهالِ الهت ق  ميً مِ اتمل
 بعض هؤشرات تقييـ هشركع هستشفيات جاهعة األسكىدرية: 4-0-0

سٓتـ التعرضل بعض هؤشرات تقٓيـ هشروع هستش يات عاهعة اتس ىدر،ةي مِ حدود البياىات والهعموهات 
 ٌذا الهشروع  مِ الىحو التالِس الهتاحة  ف

 :Value for Money (VfM) هؤشر القيهة هف أجل الىقكد 4-0-0-0
شر ة البر،ق لالست هار وتىهية الهشرو ات ال ائز بهىاقمة الهشرو ٓف ) ها سٓتض  مْ حقق تحال      

ىسبة لتكالٓ  البىام أو سوام بال  (VfM)أكبر قيهة  هقابل الىقودالهرحمتٓف الرابعة والخاهسة التالٓتٓف( 
 قيهة ٌذا العرض تي حٓث بملستش ياتأمضل  رض هالِ إلتاحة الهالتشلٓل أو المياىة. حٓث قدـ 

 ها قدـ أمضل  رض مىِ لعهيع هتطمبات التعميهات الخامة .  (ٖ)ٓفلمهشرو  همٓوف دوةر ٕٕ٘ حوالِ 
 ولية. بالهشروعي ب ضل اةست ادة هف خبرتً هع الهؤسسات الهحمية والد

 :تحديد كتكزيع هخاطر الهشركع 4-0-0-0
سبق اإلشارة إلِ أف التحدٓد الدقٓق لمهخاطر الهرتبطة بالهشروع وتوز،عٍا  مِ الطرؼ اتقدر       

هع القطاع الخاص. وقد ت شل العدٓد هف ٌذي  هشار ةالبإدارتٍا  مِ قهة أولويات هشرو ات 

                                                 
(ٔ)

 .هباسرة الهصدر السابق 
 .ٖٖص  يهرجع سبق ذكريي (ANND)ىظهات العربية غٓر الح وهية لمتىهية شب ة اله (ٕ)

(3) International Finance Corporation (IFC), Op.cit, p.2. 
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 هخاطر  مِ الطرؼ الذػ يهتمؾ القدرة  مِ التعاهل هعٍاالهشرو اتي بسبب  دـ تحدٓد وتوز،ع ٌذي ال
حٓث إف التحدٓد ال عاؿ لمهخاطر وتوز،عٍا بش ل سميـ يسه   لمح وهة بالحموؿ  مِ . بش ل أمضل

 .(VfM)أكبر قيهة هقابل الىقود 
 كفيها يمى سيتـ التعرض ألٌـ ٌذي الهخاطر هف كاقع عقد اتاحة هستشفيات جاهعة االسكىدرية: 

 الهخاطر الهتعمقة بتقمبات سعر الفائدة: -أكال
طر الهتعمقة بتقمبات سعر ال ائدةي إة إىً أوض  أىً سٓتـ لـ ٓىص العقد مراحة  مِ توز،ع الهخا     

تطبٓق تعدٓل هبدئِ لتلٓرات سعر ال ائدة ا تباران هف تار،خ الى اذ بىامن  مِ شروط اةق اؿ الهالِ هقارىة 
( هف العقدي ٚ-ٔ-٘بهعدؿ ال ائدة بالىهوذج الهالِ لهقدـ الخدهة  ها ٌو هوض  ب ل هف الهادة )

( هف العقدي وتعقبً تعديالت ةحقة تطبق هرة  ل ٔلهقدـ الخدهة الهرمق بالهمحق رقـ )والعرض الهالِ 
 ال ة أ واـ )هف بداية العاـ الرابعي والسابعي والعاشري وال الث  شري والسادس  شري والتاسع  شر هف 

تلٓر سعر  تار،خ الى اذ( ليع س تلٓرات أسعار مائدة اةقراض الهحمية بالعىيً الهمرػ ومقان لهتوسط
ال ائدة  مِ شٍادات الودائع ذات  الث سىوات أعل والمادرة هف البىوؾ الهرععية الهستخدهة مِ حساب 
سعر ال ائدة مِ العطام الهالِ وهمدؽ  مٍٓا هف البىؾ الهر زػ الهمرػي و،تـ تطبٓق ذلؾ  مِ الدٓف 

 ٔالرئيسِ والدٓف التابع الهستحق  مِ هقدـ الخدهة.
 Inflation Risksالهتعمقة بالتضخـ  الهخاطر -ثاىياً 

ٓؤ ر  ل هف التضخـ وسعر المرؼ ) ها ذ رىا سم ان(  مِ العروض الهالية لمهتقدهٓف بعطاماتي       
ها طواؿ مترة حياة الهشروع. ا  مِ تكالٓ  الهشروعي ويهتد تس ٌٓر   ف طر،ق تس ٌٓر

تضخـي إة إىً  أوض  مِ الهادة رقـ ولـ ٓىص العقد مراحة  مِ توز،ع الهخاطر الهتعمقة بال      
( بسىً سٓتـ إعرام تعدٓل سىوػ لمتضخـ ٓبدأ هف العاـ اتوؿ  قب إمدار شٍادة القبوؿ لمهستش ِي ٖٓ)

طبقان لها ٓتـ ترسٓتً و،تـ حسابً ا تباران هف تار،خ آخر هيعاد لتقديـ العطامي ليع س التلٓرات مِ التضخـ 
% هف هقابل إتاحة الخدهات أو قيهة التشلٓل ٕٓا التعدٓل  مِ )ومقان لهعدؿ التضخـ(ي ويطبق ٌذ

 ٕ( هف العقد أٍٓها أقل.ٔوالمياىة  ها ٌو هذ ور بالهمحق رقـ )
   Land and space Risksالهخاطر الهرتبطة بأرض الهشركع-ثالثاً 
حٓث  ىص  تتحهل العٍة اإلدار،ة )عاهعة اةس ىدر،ة( الهخاطر الهرتبطة بسرض وهوقع الهشروعي     

 (ي أىً  مِ العاهعة بدمان هف تار،خ التوقيع  مِ العقدي السهاح بدخوؿ هقدـٔ-ٜٔالعقد مِ الهادة )

                                                 
هع القطاع الخاصس هشروع هستش ِ الشراكة " قد اتاحة هستش يات عدٓدة بعاهعة اةس ىدر،ة بىظاـ  سوزارة الهالية (ٔ)

(ي غٓر هىشوري ٔٔالوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاصي الهمحق رقـ )الهواساة التخممِ العاهعِ"ي 
 .ٕ-ٔص ص ي ٕٕٔٓ

 .ٔي ص  ذكري الهرجع السابق (ٕ)
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عرام البحث الىامِ لمعٍالة. وتسميـ هقدـ  الخدهة إلِ الهوقع بلرض إ داد هستىدات التمهيـ الالزهة وا 
 الخدهة الهوقع بدوف هقابل بهوعب التمر،  المادر هف العاهعة. 

 ها ىمت ى س الهادة أف العاهعة تكوف هسئولة  ف عهيع الهخاطر البٓئية التِ تىشس أو تكوف      
قائهة بالهوقع قبل تار،خ تسميـ الهوقع. ومِ حالة وعود  ائق هادػ مِ طبيعتً بالهوقع يحوؿ دوف اقاهة 

( أشٍر هف تار،خ ٙ)هباىِ الهستش ِي معمِ العاهعة إزالة ٌذا العائق أو تقديـ هوقع بدٓل خالؿ ستة 
ا بوعود ٌذا العائق  .(ٔ)اخطاٌر

   Implementation Requirementsالهخاطر الهرتبطة بهستمزهات التىفيذ -رابعاً 
(  مِ ٓتحهل هقدـ الخدهة عهيع الهخاطر الهتعمقة بهستمزهات التى ٓذ ٖ-ٕٔىص العقد مِ الهادة )     

 س (ٕ) مِ الىحو التالِ
تقديـ عهيع هستمزهات التى ٓذ الالزهة ةكهاؿ أ هاؿ البىام وتور،د وتر ٓب أف ٓمتـز هقدـ الخدهة ب -

 الهعدات وأدام الخدهات. وتظل همكية أو حيازة هستمزهات التى ٓذ ميها بٓف الطرمٓف لهقدـ الخدهة.
أف ي وف هقدـ الخدهة هسئوةن و،تحهل عهيع الى قات الهتعمقة بسػ ضرر أو خسارة قد تىشس ىتٓعة  -

ـ أو وعود أػ هف هستمزهات التى ٓذ مِ الهوقع. وي وف لمعاهعة الحق مِ التعويض هف ةستخدا
عاىب هقدـ الخدهة  ف أية خسارة تتحهمٍا العاهعة أو أػ هف هه مٍٓا أو اتطراؼ التابعة لٍا 

 تكوف ىاتعة  ف استخداـ أو وعود أػ هف هستمزهات التى ٓذ مِ الهوقع.
زهات التى ٓذ الهستخدهة مِ أ هاؿ البىام ومِ تور،د وتر ٓب يضهف هقدـ الخدهة أف عهيع هستم -

الهعدات وأدام الخدهات ستكوف هطابقة لعهيع القواىٓف الهمر،ة السار،ة أو أػ هف اتكواد الهعىية 
  مِ وقت التى ٓذ وبم ة خامة تمؾ الهتعمقة بالبٓئة وبالبىام والتر ٓب وأموؿ المىا ة.

 Maintenance Risksصياىة الهخاطر الهتعمقة بال -خاهساً 
(  مِ أف ٓتحهل هقدـ الخدهة عهيع الهخاطر الهتعمقة ٔ-ٔ-ٕٗي ٚ-ٛ-ٕٔىمت الهادتٓف )     

 س (ٖ)بالمياىة  مِ الىحو التالِ
حالؿ عهيع الهعدات )طبقان  - أف ٓمتـز هقدـ الخدهة و مِ ى قتًي بتور،د وتر ٓب واختيار ومياىة وا 

اي لمحالة( و ذلؾ عهيع اتعزام اله عهرة وهستٍمكات المياىة والهواد والهخزوف وقطع الليار وغٌٓر
 لتقديـ الخدهات بمورة سميهة وهرضية وتحقق قوا د المحة والسالهة. 

مالح وتعدٓد الهستش ِ والهعدات  مِ ى قتً وتحت هسئولٓتً طبقان تح اـ ٌذا  - تشلٓل ومياىة وا 
 مىا ة السميهة.العقد والقاىوف الهمرػ واتكواد الهعىية وأموؿ ال

                                                 
 .ٓٚي صالهرجع السابق (ٔ)
 .ٓٛي ص الهرجع السابق (ٕ)
 .ٜٜ-ٚٛي ص ص الهرجع السابق (ٖ)
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   Public Utilitiesالهخاطر الهرتبطة بالهرافق العاهة -سادساً 
( هف العقد  مِ أف تتحهل العٍة اإلدار،ة )عاهعة اةس ىدر،ة( عهيع الهخاطر ٔ-ٖٕىمت الهادة )     

 الهتعمقة بتومٓل الهرامق العاـ لهوقع الهشروع  مِ الىحو التالِس
هرامق العاهة )بإست ىام خطوط التمي وف وومالت اللاز الطبيعِ( تمتـز العاهعة بتومٓل عهيع ال -

 إلِ حدود الهوقع الهحددي وتتحهل العاهعة عهيع التكالٓ  الىاشئة  ف ذلؾ. 
تمتـز العاهعة بتومٓر عهيع الهوامقات الالزهة لتومٓل الهرامق العاهة  داخل الهوقع وسداد عهيع  -

 ـ الهرامق العاهة طواؿ مترة إتاحة الخدهات.ال واتٓر ورسـو التومٓل الخامة باستخدا
 تومٓل خطوط التمي وف الالزهة وهواسٓر اللاز الطبيعِ مِ أو قبل تار،خ إتاحة الخدهات. -
 قابمية الهشركع لمتهكيل الهصرفى:هؤشر  4-0-0-3

ي بالرغـ قياـ الح وهة وهستشار، لـ تته ف شر ة الهشروع هف الحموؿ  مِ التهو،ل الهمرمِ ٍا الالـز
هميار  ٕ.ٔبإعرام دراسة عدوػ الهشروع ي حٓث تـ تخ يض القرض الهزهع هىحً لشر ة الهشروع هف 

 .  (ٔ)همٓوف عىيً مقطي أػ ىم  الهبمغ الهالِ الهت ق  ميً مِ اتمل ٓٓٙعىيً همرؼ إلِ 
كل الهتعمقة لٍذا السبب باإلضامة إلِ الهشا ٕٕٔٓولـ ٓتـ تى ٓذ الهشروع هىذ توقيع العقد مِ أبر،ل  اـ 

 بتسميـ العٍة اإلدار،ة اترض الهخممة لمهشروع لمهست هر،ف ) ها سبق اإلشارة(.
 

 :الخالصة
مِ همر هع )الهحمِ واتعىبْ( الخاص هع القطاع  هشار ةالرمد وتحمٓل هشرو ات  استٍدؼ ال مل

 الهرامق العاهة مِ هعاؿ محْ بالقاٌرة العدٓدةالمرؼ الهشروع هحطة هعالعة هياي ل ال عمْالتقٓيـ 
(ي وهشروع هستش يات عاهعة اإلس ىدر،ة )با تباري أوؿ ىاع  مِ همر PPPهشروع )با تباري أوؿ 

 كفيها يمى أٌـ ها خمص إليً الفصل: هشروع هشار ة مِ هعاؿ المحة(.

 :صحي بالقاٌرة الجديدةالصرؼ الهحطة هعالجة هياي تقييـ هشركع  القسـ األكؿ:
  ها قبل تىفيذ الهشركع هؤشرات التقييـ -أكالً 

 هؤشر القيهة هف أجل الىقكد (VfM): 
سوام بالىسبة لتكالٓ    (VfM)أكبر قيهة هقابل الىقود ال ائز بهىاقمة الهشروع( أوراس والياحقق تحال  )

 إلتاحة الهحطة Financial Proposalهالِ   هقترحقدـ أمضل البىام أو التشلٓل أو المياىةي حٓث 
ذا العرض ٓتضهف  همٓوف دوةر(. ٕٚٗهميار عىية همرؼ ) ٚ.ٕحوالِ بي ال ات()هف بٓف خهسة تح ٌو

                                                 
 .ٖٖص  يق ذكريهرجع سبي (ANND)شب ة الهىظهات العربية غٓر الح وهية لمتىهية  (ٔ)
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قيهة التور،دات )الهشتر،ات( لمهعدات الٍىدسية وات هاؿ اإلىشائية لمهحطة باإلضامة إلِ الخدهات 
 امة التعميهات والهوام ات الهطموبة  َغطًأمضل هقترح مىِ  ها قدـ  الهقدهة إلدارة  ومياىة الهحطة.

 وبعودة هىاسبة. 
   تحديد كتكزيع هخاطر الهشركعهؤشر: 

لوحع أىً تـ تحدٓد الهخاطر الهرتبطة بالهشروع وتوز،عٍا  مِ الطرؼ اتقدر بإدارتٍا بش ل يسه   
 ي  مِ الىحو التالِس(VfM)لمح وهة بالحموؿ  مِ أكبر قيهة هقابل الىقود 

ىشام  الهخاطر التِ تتحهمٍا شر ة الهشروع )أوراس واليا(س - وتشهل الهخاطر الهتعمقة بتمهيـ وا 
وتشلٓل ومياىة الهشروعي والتهو،ل وتقمبات سعر المرؼي باإلضامة إلِ الهخاطر الهرتبطة بهستوػ 

 أدام الهشروع.
الهخاطر التِ تتحهمٍا العٍة اإلدار،ة )ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة(س وتشهل الهخاطر الهرتبطة  -

التضخـي وتقمبات سعر ال ائدةي والعدارة اةئتهاىية لشر ة الهشروعي وهد ب ل هف أرض الهشروعي و 
الهرامقي واةستقرار السياسِي باإلضامة إلِ الهخاطر الهرتبطة بالطمبي و،تـ تحهٓمٍا لمعٍة اإلدار،ة 

 بم تٍا الهستمـ الوحٓد لمخدهة. 
   قابمية الهشركع لمتهكيل الهصرفى:هؤشر 

ي هف خالؿ دراسة أكدت البىوؾ الههولة لمهش روع  مِ مالحٓتً لمحموؿ  مِ التهو،ل الهمرمِ الالـز
همٓوف  ٖٓٔعدوػ الهشروع التِ أ دتٍا الح وهة وهستشار،ٍاي وومل الدٓف الخاص بالهشروع حوالِ 

همٓوف عىيً همرػ(ي وتتكوف البىوؾ الههولة لمهحطة  ل هف البىؾ اتٌمِ سوستيً عىراؿ  ٘ٙ٘دوةر )
(NSGB)  ي والبىؾ التعارػ الدولِ همر ٖٖبىسبة%(CIB)  ي والبىؾ العربِ اتمر،قِ ٛ.ٕٖبىسبة%

%. وقد تـ تعٓٓف البىؾ اتٌمِ ٕٔ.ٚٔ%ي والبىؾ اتٌمِ الهتحد همر بىسبة ٕٔ.ٚٔالدولِ بىسبة 
 سوستيً عىراؿ و يالن لمتسٍٓل والبىؾ التعارػ الدولِ و يالن لمضهاف. 

 الهشركع:كتشغيل في هرحمة تىفيذ  هؤشرات التقييـ كالهتابعة -ثاىياً 
 بالىسبة لهكعد بدء التشغيل: 

 ٕٕٔٓتسخر بدم التشلٓل هف هارس   ي اـ وىم  الهشروع حوالِمِ هو د بدم  وعود اىحراؼتبٓف 
ي و اف الهتسبب مِ ذلؾ العٍة اإلدار،ة التِ لـ تومر هياي المرؼ الداخمة ٖٕٔٓ أكتوبر  اـحتِ 

 أكتوبر  اـوتسوية الهتسخرات  مِ أربع دمعات. وتسخر تشلٓل الهشروع حتِ  ٍاالهت ق  مٍٓاي وتـ تلر،ه
ٕٖٓٔ. 

 :فيها يتعمق بالطاقة أك القدرة التشغيمية لمهحطة 
الهياي ال عمْ هف  التدمق ( وهعدؿ/ ٓـوٖأل  ـ ٕٓ٘وعود اىحراؼ بٓف الطاقة الهخططة لمهحطة )تبٓف 

أل   ـ  ٘ٗتتعد الطاقة التشلٓمية القموػ لـ  ٖٕٔٓي م ِ ديسهبر  اـ هحطةالالهعالعة هف 
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. وبالرغـ هف ارت ا ٍا إلِ   ٓٛي  ـ إلِ ٕٗٔٓأل   ـ ه عب/الٓـو مِ ديسهبر  اـ  ٚ.ٓ٘ه عب/الٓـو
أل   ٕٓ٘ي إة إىٍا هازالت ة تتعد  مث الطاقة التشلٓمية الهخططة )ٕٚٔٓأل   ـ ه عب/الٓـو مِ  اـ 

.)   ـ ه عب/الٓـو
 لهقدهة: هستكى جكدة الخدهة ا 

 ها  هاٌو هت ق  ميً قبل سر،اف العقد.تبٓف أف هستوػ الخدهة الهقدـ هف الهحطة بعودة  الية و،ت ق هع 
 الوقت سىواتي وتقـو مْ أربع  ل الهعالعة  همية مْ تستخدهً الذؼ أوراس واليا بتلٓٓر الخط شر ة تقـو

 ظروؼ مْ الهحطة ةي وذلؾ لمح اظ  مِالخطوط الست لمهحط مْ الدور،ة الوقائية المياىة بس هاؿ ى سً
 بسكهمٍا )هدة العقد(. ال ترة خالؿ المحيحة التشلٓل

 عمى الهكازىة العاهة لمدكلة: هشاركةتأثير هشركع ال 
ببعض  تلر،ـ العٍة اإلدار،ةحقق الهشروع أ ر مامِ إٓعابِ  مِ الهوازىة العاهة لمدولة. بالرغـ هف 

ا مِ ت ى ٓذ تعٍداتٍا الهىموص  مٍٓا مِ العقد سوام ها ٓتعمق بهد خطوط هياي الهبالغ هاليةي ىتٓعة تسخٌر
ا هف اتهور. ويعتبر ٌذ ا الهشروع هف الهشرو ات المرؼ المحْ غٓر الهعالعة إلِ الهحطة وغٌٓر

 .ىاع  مِ همر PPPالىهوذعية الرائدة مْ ٌذا الهعاؿ وأوؿ هشروع 
 

 :اص في هجاؿ الصحةهع القطاع الخ هشاركةالالقسـ الثاىى: هشركعات 
ي مِ ضوم البياىات والهعموهات الهتاحة  ف ٌذا هستش يات عاهعة اإلس ىدر،ةحاوؿ الباحث تقٓيـ هشروع 

ـ ىتائ  التقٓيـس  الهشروعي وميها ٓمِ ٌأ

 :الهشركع تكقيع عقدهؤشرات التقييـ ها قبل  -أكالً 

 هؤشر القيهة هف أجل الىقكد (VfM)  
أكبر قيهة  هقابل ت هار وتىهية الهشرو ات ال ائز بهىاقمة الهشروع شر ة البر،ق لالسحقق تحال  

أمضل  رض هالِ إلتاحة سوام بالىسبة لتكالٓ  البىام أو التشلٓل أو المياىة. حٓث قدـ   (VfM)الىقود
 ها قدـ أمضل  رض مىِ .  ٓفلمهشرو  همٓوف دوةر ٕٕ٘حوالِ قيهة ٌذا العرض تالهحطةي حٓث بمل
التعميهات الخامة بالهشروعي ب ضل اةست ادة هف خبرتً هع الهؤسسات الهحمية لعهيع هتطمبات 

 والدولية. 
  تحديد كتكزيع هخاطر الهشركعهؤشر: 

لـ ٓىص  قد اتاحة هستش يات عاهعة اةس ىدر،ة  مِ التحدٓد والتوز،ع الدقٓق لبعض الهخاطر الهتعمقة 
ةي والهخاطر الهتعمقة بالتضخـ.   إة إىً قد ىص بالهشروع ه ل الهخاطر الهتعمقة بتقمبات سعر ال ائد

لزاـ العٍة  ىشام وتشلٓل ومياىة الهشروع. وا   مِ إلزاـ شر ة الهشروع بالهخاطر الهتعمقة بتمهيـ وا 
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اإلدار،ة بالهخاطر الهرتبطة بسرض وهوقع الهشروعي والهخاطر الهتعمقة بتومٓل الهرامق العاهةي 
 سياسِ.والهخاطر الهتعمقة باةستقرار ال

 
  قابمية الهشركع لمتهكيل الهصرفى:هؤشر 

ي بالرغـ قياـ الح وهة وهستشار،ٍا  لـ تته ف شر ة الهشروع هف الحموؿ  مِ التهو،ل الهمرمِ الالـز
هميار  ٕ.ٔبإعرام دراسة عدوػ الهشروع ي حٓث تـ تخ يض القرض الهزهع هىحً لشر ة الهشروع هف 

 أػ ىم  الهبمغ الهالِ الهت ق  ميً مِ اتمل. همٓوف عىيً مقطي  ٓٓٙعىيً همرؼ إلِ 
 الهشركع:كتشغيل هؤشرات التقييـ كالهتابعة في هرحمة تىفيذ  -ثاىياً 

لـ تمل دورة حياة الهشروع لٍذي الهرحمةي حٓث لـ ٓتـ تى ٓذ الهشروع هىذ توقيع العقد مِ أبر،ل  اـ 
إلدار،ة لـ تى ذ تعٍداتٍا ميها ٓخص . وها ٓتاح هف هعموهات مِ ٌذا المدد ي ٓد بسف العٍة إٕٔٓ

تسميـ اترض الهخممة إلقاهة الهشروعي مال ٓزاؿ هقاـ  مٍٓا هباىْي وقد تـ تلر،ـ العٍة اإلدار،ة 
ي وتـ اةت اؽ آىذاؾ  مِ إىً سٓتـ البدم مِ التى ٓذ بهعرد ٕٚٔٓوتحدٓد تعويض لمهست هر مِ بداية  اـ 

إلِ أىً قد تـ تخ يض القرض الهزهع هىحً لشر ة  إخالم اترض ومرؼ التعويضات. باإلضامة
همٓوف عىيً مقطي أػ ىم  الهبمغ الهالِ الهت ق  ميً  ٓٓٙهميار عىيً همرؼ إلِ  ٕ.ٔالهشروع هف 
 مِ اتمل.

وبعد استعراض هؤشرات التقٓيـ ها قبل تى ٓذ هشروع هياي المرؼ المحِ بالقاٌرة العدٓدة ا تهادان    
طر الهشروع ب امة أىوا ٍا ي و ذلؾ هؤشرات التقٓيـ والهتابعة مِ هرحمة تى ٓذ  مِ تحدٓد وتوز،ع هخا

وتشلٓل الهشروع اتض  وعود اىحراؼ مِ هو د بدئً ي وهع ذلؾ حقق الهشروع أ ران إٓعابيان  مِ الهوازىة 
و هآت ق هع ها تومل إليً ال مل السابق هباشرة .  أها ها ٓخص تحدٓد وتوز،ع  هخاطر العاهة لمدولة ٌو

الهشروع الهتعمق بهستش يات عاهعة اةس ىدر،ة ي لـ ٓىص  قد اةتاحة التحدٓد والتوز،ع الدقٓق لبعض 
ـ العواهل التِ قد تؤ ر  مِ ىعاح أو مشل هشرو ات الهشار ة  االهخاطر . وتعد الحو هة أحد ٌأ

و ها ٓوضحً ال مل ال ا ه وىان رئيسيان ىحو تحسٓف تقديـ الخدهات ٌو  خاهس .وبا تباٌر
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 الفصل الخاهس
  هشاركةال هشركعات دكر الحككهة فى تعزيز

 العاـ كالخاص يفبيف القطاع
 :هقدهة

إلِ تحوؿ دور الح وهة هف هشلل لمبىية  العاـ كالخاص يفبيف القطاع هشاركةالتٍدؼ 
اتساسية اتساسية و الخدهات العاهة إلِ التر ٓز  مِ وضع السياسات واةستراتٓعيات لقطاع البىية 

و ذلؾ اةست ادة هف الك امات اإلدار،ة وال ىية والتقىية ي هقدهِ الخدهات بٍدؼ اإلرتقام بٍاوهراقبة 
  مْ تحهل الهخاطر. هشار ةالوالقدرات التهو،مية لدػ القطاع الخاص و ذلؾ 

ـ الهتطمبات  الحككهة الرشيدةتعد  هف أحد هحر ات التىهية اةقتمادية حٓث تعتبر هف ٌأ
ضرور،ات لضهاف تىظيـ العهل مْ هىظهات القطاع الخاص والعاـ  مِ  ّل هف الهستوػ الهحمْ وال

واإلقميهْ والعالهْي وذلؾ بٍدؼ وضع قوا د وهبادغ إلدارة الهؤسسات والرقابة  مٍٓاي وتطبٓق أسموب 
أيضان  ههارسة اإلدارة الرشٓدة مٍٓا لتشهل ٌذي القوا د ليس مقط هىظهات القطاع الخاص محسبي بل

ـ العواهل التِ قد تؤ ر  مِ ىعاح أو  . (ٔ)هىظهات القطاع العاـ والهعتهع الهدىْ وتعد الحو هة أحد ٌأ
 مشل هشرو ات الهشار ة.

بالتداخل بٓف القطا ٓف حٓث تهتزج  العاـ كالخاص يفبيف القطاع هشاركةالهشركعات تتم  
هات الٍادمة لمرب  وحهمة اتسٍـ هع ىظاـ قوا د حو هة الشر ات والتْ تر ز  مِ العالقة بٓف الهىظ

الهساملة مْ القطاع العاـ. ومِ ٌذا اإلطار ي وف تطبٓق الحو هة مْ الشراكات بٓف القطا ٓف العاـ 
والخاص ه وف رئيسْ ىحو تحسٓف تقديـ الخدهات وبالتالْ التحسٓف هف ىو ية الحياة لعهيع الهواطىٓف 

داؼ التىهية الهستداهة  .وتحقٓق ٌأ
ٍٓدؼ ٌذا  ،مِ ال موؿ السابقة هشار ةالالتعرؼ  مِ العواىب الهتعددة الهتعمقة بهشرو ات  بعد

بٓف القطاع العاـ والخاص والتعرؼ  مِ ىهاذج  هشار ةالال مل إلِ دراسة دور الحو هة مْ تعز،ز 
ور،ة مْ عهٍ هشار ةالههارسات الحو هة الخامة بهشرو ات و  قوا د . و ذلؾ دراسةالحو هة الهختم ة

والذػ ٓربط بٓف قوا د  يلإلمماح وا  داد التقار،ر (ٕ)(Shaoul et al. 2012)طارومقان إلهمر العربية 
 هشار ةالحو هة الشر ات مْ القطاع الخاص وقوا د الحو هة والهساملة مْ القطاع العاـ مْ هشرو ات 

                                                 

 
2
 .هر ز البحوثي هعٍد اةدارة العاهةي الر،اض .الحو هة مْ القطاع العاـ. (ٕٚٔٓالبساـي بساـ  بد هللا. ) 

2
  Shaoul, J; A. Stafford and P. Sttapleton. (2012). Accountability and corporate governance 

of public- private partnerships. Critical Perspectives on Accounting 23: 213-229. 
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التِ تخضع لٍا هشرو ات  القوا د واإلرشادات الحاليةٌية . ويه ف طرح تساؤةت حوؿ هامِ بر،طاىيا
ل تتدمق مِ البٓئة الهمر،ة هشار ةال ل ٌىاؾ حاعة إلِ الهز،د هف الهعموهات واإلمماحي ٌو ي ٌو

الهعموهات بٓف الهستويات الٍرهية لمهىظهات بش ل  اؼ تغراض الهساملة العاهة وحو هة الشر ات 
 دوف هستوػ هعمس اإلدارة أـ ة.

هية تطبٓق ىظـ واعرامات وارشادات الحو هة هف ٓتىاوؿ ٌذا ال مل هبادغ حو هة  الشر ات وٌأ
تحقٓق التىهية الهستداهةي  ها يستعرض  وهف  ـبٓف القطاع العاـ والخاص  هشار ةالأعل تعز،ز هشار،ع 

مْ سياقات هختم ة باإلضامة إلِ التعرؼ  مِ  أمضل ههارسات  هشار ةالال مل حو هة هشرو ات 
. ويقـو الباحث أيضان مِ ٌذا ال مل بدراسة قوا د وآليات الهستوػ الدولْ الحو هة مِ ٌذا اةطار  مِ
لسىة  ِٚٙ ومقان لقاىوف رقـ  مِ الهستوػ الهحمالتِ ٓتـ تى ٓذٌا  هشار ةالوههارسات حو هة هشرو ات 

 ي مِ ضوم إطار لإلمماح وا  داد التقار،ر.ٕٓٔٓ
  أتْس هحتكي الفصليه ف ترتٓب 

 لحو هةالتعر،  به ٍـو ا ٔ-٘
 حو هة الشر ات مِ القطاع العاـ والخاص ٕ-٘
 بٓف القطاع العاـ والخاص هشار ةالحو هة الشر ات مِ هشرو ات  ٖ-٘
 مِ همر هشار ةالاإلطار العاـ لمحو هة مِ هشرو ات  ٗ-٘

 التعريف بهفٍـك الحككهة 5-0
ٓرةي حٓث تعد  ىمران تعد الحو هة هف الهواضيع الٍاهة التِ زاد اةٌتهاـ بٍا مِ العقود اتخ

أساسيان مْ اتدام اةقتمادػ الهستداـي وخامة مْ الوقت الحاضري حٓث يهر اةقتماد بهرحمة اىتقالية 
هية الحو هة بسبب اةىٍيارات اةقتمادية وال ضائ  الهالية وحاةت  مْ عهيع أىحام العالـ. ظٍرت ٌأ

 .هؤسسات القطاع الخاصو الدولة او  مِ هستوػ الشر ات  ال ساد سوام  مِ هستوػ 
اإلدارة العٓدة لعهيع الهؤسسات مِ الدولة هف "بم ة  اهة بسىٍا  تعريف الحككهة الرشيدةيه ف 

خالؿ سياساتي وآلياتي وههارسة تقـو  مِ الش امية ي والهشار ةي والهساملةي وسيادة القاىوفي وه امحة 
طىٓفي واةستعابة ةحتياعاتٍـي وتتحرػ الك امة ال سادي وتسعِ لتحقٓق العدالةي و دـ التهٓٓز بٓف الهوا

 . ٔ" لموموؿ بالسياسات والخدهات ت مِ هستوػ هف ال عالية والعودة ٓرضِ الهواطىٓف

                                                 
(. دلٓل تقٓيـ الحو هة الرشٓدة مِ القطا ات الخدهية.هر ز هعموهات ود ـ إتخاذ ٕٗٔٓهر ز العقد اإلعتها ِ. ) (ٔ)

 .ٚ ي. صيالقرار. هعمس الوزرام الهمرػ 
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"هعهو ة هف اتسس والهبادػم والىظـ بسىٍا  الدليل الهصرى لحككهة الشركات الحككهةويعرؼ 
الؾ الشر ة واتطراؼ اتخرػ الهتعاهمة هعٍا هف التِ تح ـ العالقة بٓف هعمس اإلدارة هف ىاحية وبٓف ه

 .  (ٔ)ىاحية أخرػي بٍدؼ تحقٓق أمضل حهاية وتوازف بٓف همال   ل تمؾ اتطراؼ"
تسا د الهعموهات مْ القطاع الخاص الهست هر،ف سوام الهحمٓٓف او اةعاىب  مِ هعرمة عهيع  
هية الحوه .وتٍٓ  لٍـ ال رص إلدارة الهخاطر اة هاؿ, تعاظـ دور القطاع,  و هة مْ القطاع الخاصف ٌأ

ة والش امية والهساملة, وعذب اةست هار اتعىبْ  والتقمٓل هف الهخاطر, وهحاربة ال ساد وتعز،ز هبدأ الىزٌا
 .وتطبٓق اسموب ههارسة سمطة اةدارة
 بسىٍا هعهو ة التشر،عات والسياسات تعريف الحككهة في القطاع العاـو مِ ى س الىسقي يه ف 

والٍياكل التىظيهية واإلعرامات والضوابط التْ تؤ ر وتش ل الطر،قة التْ توعً وتدٓر الدائرة الح وهية 
دامٍا ة وش امية, ومق آليات الهتابعة والتقٓيـ  لتحقٓق ٌأ تر ز الحو هة و  .بسسموب هٍىْ وأخالقْ وب ل ىزٌا

وهية مْ مىع السياسػػػػػػات العاهة واتخاذ القرارات  مِ ت عٓل هبدأ هشػػػػػػار ة اتمػػػػػػراد والهىظهات غٓر الح 
 وتقٓيـ هسػػػػػػتوػ أدام الح وهةي ىحو خدهات  اهة ذات عودة  الية. 

يعكد ظٍكر هفٍـك الحككهة كههارساتٍا كآليات عهمٍا فى القطاع العاـ إلى هجهكعة هف      
 : (0)العكاهل، كهىٍا

ا  ف تحقٓق ط .ٔ  .هوحات الهواطىٓفي خامة مِ الدوؿ الىاهيةمشل الح وهات الرسهية و عٌز
ظٍور العدٓد هف الهتلٓرات التِ غٓرت هف الىظرة التقمٓدية لمح وهة  ماىع وحٓد لمسياسات  .ٕ

تهاـ بالبٓئة الدولية مِ ظل العولهة  .العاهة دوف ٌا
التلٓر مِ دور الح وهة هف ما ل رئيسِ مِ مىع السياسات والتى ٓذ إلِ دور الشر،ؾ هع  .ٖ

 .القطاع الخاص والهعتهع الهدىِ مِ تحهل الهسئوليات –أخرػ  أطراؼ
ليع س  ي ية ت ا ل الح وهة هع الهؤسسات اةعتها ية اتخرػ و ي ية ربط  هفٍـك الحككهةلذا برز 

 .تمؾ اتطراؼ بالهواطىٓف و ي ية اتخاذ القرارات مِ  الـ ٓزداد تعقٓدان هع هرور الزهف
  العاـ كالخاصحككهة الشركات فى القطاع  5-0

هف قبل الهىظهات الدولية لد ـ اإلمالح اإلدارؼ  ىهكذج الحككهة في القطاع العاـتـ تقديـ 
وهحاربة ال ساد وتعز،ز التىهية البشر،ة واةقتمادية لمدوؿ.  لذلؾ هف الهه ف القوؿ أف الحو هة ٌْ 

 ل هفس  الح وهةي والقطاع الخاصي   همية تكاهمية إلدارة شػػػػػػؤوف الدولة يشترؾ مْ ٌذي العهمٓػػػػػػة
                                                 

(ٔ)
الهدٓر،ف الهمرػ. عهٍور،ة همر ( . الدلٓل الهمرػ لحو هة الشر ات. هر ز ٕٙٔٓالٍٓئة العاهة لمرقابة الهالية. ) 

 العربية.

(ٕ)
. الح هاىية  هدخل هعامر لمشراكة بٓف القطاع العاـ والقطاع الخاص. هؤتهر الشراكة )ٕٛٓٓ) الطعاهىةي دمحم هحهود. 

 .ٚٗٔ -ٕٚٔبٓف القطا ٓف العاـ والخاص. الهىظهة العربية لمتىهية اإلدار،ة و عاهعة الٓرهوؾي إربدس 
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والهعتهع الهدىْ هف هىظهات وأمرادي هع اتخذ مْ اة تبار اختالؼ الهٍاـ لكل عٍة.  م ها أف  ل 
العٍات تشػػػػػػارؾ مْ رسػػػػػػـ السياسػػػػػػات العاهة لمدولة والرقابة والهحاسػػػػػػبة مْ ظل ىهوذج الحو هةي مإف 

دوران ٌاهان م ا التى ٓذؼ مْ تى ٓذ اتح اـ لمح وهة ن ْ التىسػػػػػػٓق بٓف هختم  العٍاتي باإلضامة إلِ دوٌر
 القضائية وها شابً. 

 مِ تلٓٓر دور الح وهة هف الت رد مْ رسػػػػػػـ السياسػػػػػػات العاهة واتخاذ  هفٍـك الحككهةٓر ز 
ة.  تعػػػػػػد الحو هة مْ القطاع العاـ والتىسٓق بٓف الهشار ٓف مْ إدارة شؤوف الدول هشار ةالالقرارات إلِ 

دامٍا التىهوية باإلضامة إلِ . أحد اتسػػػػػػالٓب التىظيهية واإلدار،ة التْ تسػػػػػػا د الح وهات مْ تحقٓق ٌأ
دور الح وهة بم تٍا هى ذة لمسياسػػػػػػات العاهةي مإف الح وهة مْ ظل ىهوذج الحو هة تشرؾ الهست ٓدٓف 

ه ل هىظهات الهعتهع الهدىْ واتمراد مْ إدارة شػػػػػػؤوف الدولة وتحسػػػػػػٓف هسػػػػػػتوػ  هف الخدهات العاهة
  .(ٔ)هة والرقابة  مِ اتدام الح وهْالخدهات العا

و مِ الرغـ هف أف الحو هة مْ القطاع العاـ تتشابً  مْ الد وة إلِ الش امية واإلمماحي هع 
إة أف الحو هة مْ القطاع العاـ ي سػػػػػػيادة القاىوف والهحاسبة حو هة الشػػػػػػر ات  مْ تطبٓق هبادغ

ي وذلؾ بد ـ وتعز،ز هشار ة الهواطىٓف وهىظهات الهعتهع الهدىْ العاهة تشػػػػػػهل أيضا الهسػػػػػػاملة
 وهؤسسات ات هاؿ مْ مياغة وا  داد السياسات العاهة واتخاذ القرارات وتى ٓذٌا. 

 د الحو هة مِ تحقٓق الىهو اةقتمادؼ. مقد ربطت العدٓد هف الدراسػػػػػػات هػػػػػػف عٍة أخرػي تسا
بٓف الىهو اةقتمادؼ وتحقٓق هسػػػػػػتويات هتقدهة مْ هؤشرات التىهية البشػػػػػػر،ة واةقتمادية لمدوؿ بتحقٓق 

غاية بحد هستويات هتقدهة مْ هؤشرات قياس الحو هة الرشٓدة.  لذا مإف تبىْ وتطبٓق الحو هة ليس 
ذاتً ولكف وسٓمة لتعز،ز عودة الخدهات العاهة والسيطرة  مِ ال ساد وتحقٓق العدؿ والهساواة مْ تقديـ 

 التىهية الهستداهة.  أمضل هفهستويات  وتحقٓقتهٓٓز  بدوف الخدهات لكل اتمراد 
 خصائص الحككهة فى القطاع العاـ 5-0-0

هة مْ القطاع العاـي إة أف ٌىاؾ  ىامر رئيسية بالرغـ هف  دـ اةت اؽ  مِ تعر،  هوحد لمحو 
هشتر ة بٓف أغمب التعر، ات الهستخدهة مْ اتدبيات ومِ هقآيس الحو هة باإلضامة إلِ تبىِ 
الهىظهات الدولية ه ل البىؾ الدولْ ومىدوؽ الىقد الدولْ لعىامر هشتر ة لمحو هة مْ القطاع العاـ 

ِ س الهشار ةي الهساملة والهحاسبة ي اةستقرار السياسْي سيادة القاىوف وعودة التشر،عات واتىظهةي ٌو
وتعدر  ي(ٔ-ٌ٘ذي العىامر مْ الش ل رقـ ) وما مية اتدام الح وهْ و هحاربة ال ساد. يه ف تمخيص

 اإلشارة إلِ أف ٌذي الخمائص قد تختم  مِ هستوػ تطبيقٍا داخل الدولةي وهف دولة إلِ أخرػ.
 

                                                 
( ٔ)

 ي هرعع سبق ذ ري )ٕٚٔٓالبساـ ) 
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 (0-5شكل رقـ )
 الحككهة في القطاع العاـ خصائص 

 
 0(0204الهصدر: هركز العقد اإلجتهاعى )

تهت بعض الهؤسسات و  ىظران لمدور الذػ تمعبً الحو هة مِ تحقٓق التىهية الهستداهة ي مقد ٌا
ي هؤشرات الحو هة العالهية تمدر الدولية بتقٓيـ وقياس الحو هة مِ القطاع العاـ. معمِ سبٓل اله اؿي 

ا بش ل سىوػ لتقٓيـ هستوػ الحو هة مِ القطاع العاـ مِ الدوؿ أحد هبادرات ا لبىؾ الدولْ التِ ٓتـ ىشٌر
وفقاً  مِ الرتبة الهئوية لكل هؤشر هته الن  ٌذي الهؤشرات مِهمر  أدام( ٕ-٘و،مخص ش ل ) ٕالهختم ة.

 ألحدث البيانات.

 

 

                                                 
(ٔ)

 7ي صس  هرجع سبق ذكري( ي ٕٗٔٓهر ز العقد اإلعتها ِ. )  
ابي معالية الح وهةي العودة  (ٕ) ٌذي الهؤشرات ٌْ إبدام الرأؼ والهساملةي اةستقرار السياسْ وغياب العى  / اإلٌر

ات الهر بة لكل دولة مِ مورة توز،ع ٓتـ التعبٓر  ف الهؤشر  والتىظيهيةي سيادة القاىوف و السيطرة  مِ ال ساد. 
حٓث تتراوح رتبة الدوؿ ها  (Percentile Rank)(ي وأيضان هف خالؿ رتبة هئوية ٘.ٕو ٘.ٕ-قياسْ ٓتراوح ها بٓف )

 ) اتمضل أدامن(. ٓٓٔبٓف م ر )اتسوأ أدامن( و 
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 (0-5شكل )
 0208ك  0207أداء هصر في هؤشرات الحككهة العالهية
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 0208ك  0207سىكات  -هؤشرات الحككهة العالهية الهصدر:

هقارىة  ٕٛٔٓيالحع هف الش ل السابق تحسف أدام همر مْ أربعة هؤشرات هف الست مِ  اـ 
ْ اةستقرار ٕٚٔٓبعاـ  السياسْ وغياب العى ي   امة الح وهةي العودة التىظيهية وسيادة القاىوف ي  ي ٌو
مْ هؤشر إبدام الرأػ  تراعع اتدام مْ هؤشر السيطرة  مِ ال ساد ولـ ٓتلٓر هستوػ اتدامبٓىها 

يمدر هؤشر هدر ات ال ساد هف قبل هىظهة الش امية الدولية و يعد و مِ معٓد آخري  والهساملة.
لهرتبة رقـ ي احتمت همر أٜٕٓ. ومقان لمتقر،ر المادر  اـ (ٔ)الهؤشر العالهْ الرائد ل ساد القطاع العاـ

ي هحققة بذلؾ تقدهان همحوظان با ىْ  شرة هرتبةن هقارىة ٕٛٔٓدولة واقميـ مْ  اـ  ٓٛٔهف إعهالْ  ٘ٓٔ
ويستِ ذلؾ مِ ضوم عٍود الدولة مِ السىوات اتخٓرة لهحاربة ال ساد ود ـ الحو هة  .ٕٚٔٓبعاـ 

ار اةستراتٓعية الوطىية له امحة وامالح وز،ادة   امة العٍاز اإلدارػ بالدولة. ٌذا باإلضامة إلِ إمد
 ال ساد. 

الخامة بالسيطرة  مِ  ها بٓف هؤشر هدر ات ال ساد وهؤشرات البىؾ الدولِيالحع اختالؼ أدام همر  
  مِ العٍتٓف. إلِ اختالؼ الهىٍعية وهمادر البياىات وهحتويات الهؤشرال سادي ولكف يه ف إرعاع ذلؾ 

 كرية هصر العربيةقكاعد حككهة الشركات فى جهٍ 5-0-0
اتدلة اةسترشادٓة لتطبٓقات بإمدار  ٖٕٓٓ ان ميهىذ إىشاالهدٓرٓو الهمرّ  زٓقَن هر

ؿ القَاىٓو الهىظهة لعه  امةالههارسات الدَلٓة َبها ٓتهاشِ هع ؿ طبقا تمض  اتالشر هة حَ
 . (ٔ-٘)عدوؿ رقـ عهٍَرٓة همر العربٓة ؿ داخ  اتالشر

                                                 

ىٓ  البمداف واتقاليـ هف عهيع أىحام يقدـ هؤشر هدر ات ال ساد لهحة سىوية  ف الدرعة الىسبية لم ساد هف خالؿ تم (ٔ)
دولة  ٓٛٔدراسة استقمائية وتقٓيهات خبرام لقياس مساد القطاع العاـ مْ  ٖٔ مِ  ٕٛٔٓالعالـ. يعتهد الهؤشر لعاـ 

قميـي حٓث تحمل الدوؿ  مِ درعات هف م ر)ماسد لملاية( إلِ   ٔ)ىظٓ  لملاية(ي بٓىها ٓتدرج الترتٓب هف  ٓٓٔوا 
 )ماسد(. ٓٛٔ)ىظٓ ( إلِ 
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الهقٓدة   اتبم ة أساسٓة الشرؿ ٓتىاَ  اتالشر  هةلحَؿ دلٓؿ أَ ٕ٘ٓٓ ان   زأمدر الهر
بها ٓعَد  مٍٓا ي اإلمماحَ  هةتٍا  مِ اةلتزان بهتطمبات الحَلٍا أَراق هالٓة  بالبَرمة لهسا د

أ مِ هعدةت لتحقٓق  امةَبها ٓساٌن  أٓضا مْ الك ي ى عهساٌهٍٓا َالهتعاهمٓو هعٍا بال  امةَ مِ 
  .اةستداهة الهرعَة لٍا

 (0-5كؿ رقـ )جد
 قكاعد حككهة الشركات فى جهٍكرية هصر العربية

 اإلصدار السىة

  كاتالشر كهةإصدار األدلة االسترشادية لتطبيقات حَ 2003
الهقيدة لٍا أَراق هالية  كاتبصفة أساسية الشرؿ يتىاَ كاتالشر ككهةلحؿ دليؿ أَ 2005

 بالبَرصة 
العانؿ قطاع األعها شركاتؿ حككهة دلي 2006  
الهقيدة لٍا أَراق هالية بالبَرصة بها يتهاشى هع هعدالت  كاتالشر كهةحَؿ تحديث دلي 2011

في ذلك الَقت ككهةتطبيق الح  
 كهةالهصري لحَؿ تطَير َتحديث األدلة السابقة َدهجٍا جهيعًا تحت عىَاو " الدلي 2016

 الشركات"
 

ىظرا لها لٍذا ي العانؿ اقطاع ات ه  اتشرؿ حو هة دلٓ  زأمدر الهري  0226ثن في عان 
 ر اتحٓث ٓحتَّ  مِ هعهَ ة شي الهمرّ مْ اةقتماد القَهْ  برػ القطاع العرٓض هو أٌهٓة 

لٍذا   هالؾلٓعزز هو دَر الدَلة ؿ الدلٓالمىا ات اإلستراتٓعٓة بالدَلة . َعاء ٌذا   امةمْ ؿ تعه  بٓرة
 .تشلٓمً   امةقطاع َٓد ن ىظن رقابتً َٓضهو ال

الهقٓدة لٍا أَراق هالٓة   اتالشر  هةحَؿ بتحدٓث دلٓ  زقان الهري  0200َفي عان 
ؿ أمض  بةلَقت حرمًا هىً  مِ هَامْ ذلك ا  هةبالبَرمة بها ٓتهاشِ هع هعدةت تطبٓق الحَ

أَمِ   ها مِ الهستَٓٓو الدَلْ َاإلقمٓهْ مٓها ٓخص دَر هعالس اإلدارة.    هةههارسات الحَ
الهسئَلٓة اةعتها ٓة َحهآة ؿ َتطرق لدَر الشركات مْ هعا  ات ة بالشرىظن الرقابة الهختمؿ بت عٓ

  .البٓئة مضًال  و التَمٓة بإتباع قا دة اةلتزان أَ الت سٓر
َتحدٓث اتدلة السابقة َدهعٍا عهٓعًا بتطو،رالهدٓرٓو الهمرّ   زهرقاـ ي  0206 عاـ فىك 

 س (ٔ)التالِلىحَ" َذلك  مِ او هة الشر اتلحالهمرّ ؿ " الدلٓ تحت  ىَاو
 هستَ بًا مْ ذلك أحدث ؿ أض ِ م ة العهَهٓة َالشهَلٓة  مِ الىسخة اتخٓرة هو الدلٓ  اًل:كأ

أىَاع   امةَهخاطبًا   هةالحَؿ الدَلْ َاإلقمٓهْ مْ هعا إلًٓ العالن  مِ الهستَٓٓوؿ ها تَم
                                                 

(ٔ)
 ٙ( ي هرعع سبق ذ ريي صس ٕٙٔٓالٍٓئة العاهة لمرقابة الهالية. ) 
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طبٓق ها هىٍا بحسب طبٓعتٍا َحعهٍا  َبطرٓقة تسه  لٍا عهٓعًا بتؿ مْ همر ك ات الشر
ٓهكىٍا هو َضع خطط هستقبمٓة ةستٓعاب ها ؿ بشك  ذلؾَ  هةٓتىاسب هعٍا هو قَا د الحَ

  .تطبٓقٍا هع هعدةت ىهَ حعهٍاؿ ةستكهاؿ ٓىقمٍا هو القَا د  مِ الهدُ الهتَسط َالطَٓ
 :تبار  ىد  سو استرشادّ لكامة العٍات التشرٓعٓة َالرقابٓة تخذي مْ اة  دلٓلقدهً   ثاىيًا 

عهٍَرٓة همر ؿ داخ  اتالشر  هةَالتعمٓهات الرقابٓة ذات الممة بحَدٓث التشرٓعات َتح
 . العربٓة

 :(0)ال الحصرؿ الهثاؿ عمى سبيكهف أٌـ هزاياٌا بالقابمية لمتطبيق  كهة الشركاتَتتسن حَ
 َحقَق العاهمٓو ي ر ةحهآة حقَق الهساٌهٓو أَ هالك الشؿ ه ي هطمقؿ حهآة الحقَق بشك

ي َالدائىٓو َالهَردٓو َ أعٍزة الدَلة العهالمؿ ه   ةًا حقَق الهتعاهمٓو هع الشرَأٓضي بٍا
  ة.مٍٓا الشرؿ َالبٓئة التْ تعه   لحتِ تهتد لحهآة الهعتهع 

 ٓاتهعدةت استداهة ههكىة لمشرؿ أمضؽ تحق  
  اتدامَد ن الرقابة  مِ  ؿ التشلٓ   امةتحسٓو  
 َٓؿَتخ ٓض تكم ة رأس الهاؿ تَمٓر الته    
 الحد هو تس ٓر الهخاطر َاتزهات   
 تعاهالت الداخمٓٓو َاتطراف ذَّ العالقةىد  مِ تعىب تعارض الهمال   ؿ العه  
 الهؤسسْؿ لمشكؿ العائمٓة لمتحَ  اتهسا دة الشر 

تهت  القوا د والهعآٓر الهىظهة لحو هة الشر ات مِ تطبٓق تقٓيـ بتطورو الدراسات  العدٓد هفٌا
  Shehata and Dahawyي )ٕ(( ٖٕٓٓموزػ )) هىٍا  مِ سبٓل اله اؿس  يةعهٍور،ة همر العرب

,(2014)ٖ and Abdelfattah  
ٕand Hussainey (2020)ي Samaha et al. (2012)ٔ 

                                                 
(ٔ)

 . ٓٔ( ي الهرعع السابقي صس ٕٙٔٓالٍٓئة العاهة لمرقابة الهالية. ) 

   
(ٕ)

(ي الهر ز ٖٛ(ي تقٓيـ هبادػم حو هة الشر ات مِ عهٍور،ة همر العربيةي ورقة  هل رقـ )ٖٕٓٓ. ) موزػي سهيحة 
 راسات اإلقتمادية.الهمرػ لمد

3
 Shehata,N. F. and Dahawy, K. M. (2014). 2013 review of the implementation status of 

corporate governance disclosures: Case of Egypt. Corporate Ownership and Control. 11 (2-

6): 591-601. 
 
(1)

  Samaha, K., Dahawy, K. Hussainey, K and Stapleton, P. (2012). The extent of corporate 

governance disclosure and its determinants in a developing market: The case of Egypt. 

Advances in Accounting. 28 (1): 168-178. 
(2)

 Abdelfattah, T and K. Hussainey. (2020). Development and impact of corporate 

governance in Egypt. In Weetman, P and I. Tsalavotas, eds, 2020. The Routledge 

Companion to Accounting in Emerging Economies. New York: Rouledge.. 
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تقٓيـ القوا د والقواىٓف والهعآٓر الهىظهة لحو هة الشر ات مِ  0(0223فكزى )تىاولت دراسة 
مر قد شٍد تطوران همحوظان مِ هعاؿ إرسام قوا د حو هة همر. وقد خممت إلِ أف سوؽ الهاؿ مِ ه

بدرعات هختم ة  OECDالشر ات يوبالتالِ تحسف تقٓيـ هعآٓر الحو هة الخهس التِ تتبىاٌا هىظهة اؿ 
ذي الهعآٓر ٌِ حقوؽ الهساٌهٓفي الهعاهمة الهتساوية لمهساٌهٓفي دور أمحاب  هف هعيار ٔخر. ٌو

ة بالشر ة ي اةمماح والش امية و هسئوليات هعمس اإلدارة.  ها أشارت الهمال  أو اتطراؼ الهرتبط
الدراسة أيضان إلِ أىً بالرغـ هف تحسف اإلطار القاىوىِ والهؤسسِ لحو هة الشر ات مِ همري إة أف 

 الههارسات العهمية لمشر ات ها زالت بعٓدة  ف التطبٓق السميـ لمهبادػم الهوضو ة إلِ حد  بٓر.
مر أوؿ دولة  ربية ٓتـ تقٓيـ تطبٓق ههارسات حو هة الشر ات بٍا هف قبل البىؾ  ها  اىت ه

أمدر البىؾ الدولِ  الث تقار،رحوؿ تقٓيـ قوا د وههارسات حو هة ي حٓث ٕٔٓٓ  اـ الدولِ مِ
 . ٜٕٓٓو  ٕٗٓٓي ٕٔٓٓالشر ات مِ همر وذلؾ مِ 

عدٓد هف الههارسات إلِ وعود الي ٕ (World Bank 2001)تقر،ر البىؾ الدولِ أشار 
مْ توز،ع  هشار ةالحٓث ي  ل القاىوف الحقوؽ اتساسية لحهمة اتسٍـي  ي اإلٓعابية لمحو هة مِ همر

 ها يحهِ  اترباحي والتمو،ت مْ العهعيات العهوهيةي واةطالع  مِ الهعموهات الخامة بالشر ة.
هعآٓر  و ذلؾ تتسقف والعهاؿي القاىوف الهمرؼ حقوؽ أمحاب الهمال  هف حهمة السىدات والهقرضٓ

الهحاسبة والهراععة الهمر،ة هع الهعآٓر الدولية. ولكف  مِ العاىب أخر أشار التقر،ر إلِ بعض 
العواىب التِ تحتاج إلِ تطو،ر لتحسٓف الحو هة ه ل اإلمماح  ف الهمكية ي ٌي ل الرقابةي اةمماح 

عالية مم قدرات الٍٓئات التىظيهية والقطاع الخاصي دور و  ف الهعموهات الهالية واللٓر هاليةي تدر،ب وبىا
 ذلؾ السموؾ الهٍىِ لهراقب الحسابات. اعتها ات العهعية العهوهيةي ههارسات هعمس اةدارة و 

إلِ التقدـ الذػ أحرزتً همر ي مقد أشار  ٖ (World Bank 2004)تقر،ر البىؾ الدولِ   أها
ي ور ز  مِ بعض الخطوات التِ ٕٔٓٓبالتقر،ر السابق مِ  ىحو تطبٓق أمضل لقوا د الحو هة هقارىة

تر ز  مِ التى ٓذ. تشهل ٌذي الخطوات إىشام هر زان لمهدٓر،ف يسا د مِ تطو،ر قوا د الحو هة حوؿ دور 
هعمس اإلدارة وهسئولياتً باإلضامة إلِ التدر،ب وبىام القدرات البشر،ة مِ هعاؿ الحو هةي و ذلؾي 

إلدراج العدٓدة بالبورمة الهمر،ة وقوا د اإلمماحي باإلضامة إلِ اإلمالح التر ٓز  مِ قوا د ا
 التشر،عِ والتعز،زالهؤسسِ.

                                                 
)4(

 .يشجا سجك ركشِ(، 3114فىسي ، سمُحة ) 

(4
) World Bank. )2001(. Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): 

Corporate Governance Country Assessment, Egypt.  Available online at: 

www.worldbank.com 

(5)
 World Bank. )2004(. Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): 

Corporate Governance Country Assessment, Egypt.  Available online at: 

www.worldbank.com 
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بعٍود  (ٔ)(World Bank 2009)ي أشاد تقر،ر البىؾ الدولِ ٜٕٓٓومِ إ ادة التقٓيـ مِ  اـ 
توميات  ر القاىوىِ والتىظيهِ والهؤسسِ لحو هة الشر ات وأخذاطالح وهة الهمر،ة مِ تحسٓف اإل

التقار،ر السابقة مِ اة تبار. أشار التقر،ر إلِ أف ههارسات الحو هة ال عمية ها زالت ة تت ق هع القوا د 
ي وذلؾ ميها ٓتعمق بهسئولية هعمس EGX 30الهوضو ة بش ل  بٓر وخامة لمشر ات خارج هؤشر 

التقر،ر بعض التوميات لسد  اإلدارةي اإلمماح  ف الهعموهات اللٓر هالية وحقوؽ الهساٌهٓف. وقد قدـ
الههارسات العٓدة بش ل هتطمبات لتمبية  ةالحو هة الهمرى قوا د ٌذي ال لرات مِ التطبٓقي وهىٍاي تعدٓل

لزاـ الشر ات بتى ٓذ ٌذي القوا د  مِ أساس "اةلتزاـ أو ال سٓر"ي و ذلؾ إ ادة تىشيط  همية  أمضل وا 
القواىٓف والموائ  الهتداخمة مِ إطار واحد  ابت ٓده  إمالح قاىوف الشر ات لمعهع بٓف العدٓد هف 

اةتعاٌات والتطورات اتخٓرة مِ حو هة الشر ات.  ها أومِ التقر،ر بتعز،ز القدرة  مِ اإلى اذ 
والتطبٓق ود ـ هر ز الهدٓرف الهمرػ مِ ىشر الو ِ حوؿ حو هة الشر ات وتقديـ براه  تدر،بية 

 . EGX 30ت العائمية خارج هؤشر التر ٓز  مِ الشر اهع لمهدٓر،ف 
بتقٓيـ قوا د وههارسات  (EBRD 2017) ها قاـ أيضان البىؾ اتوروبِ إل ادة اإل هار والتىهية 

ـ  براز ٌأ حو هة الشر ات مِ همر استىادان إلِ الهبادػم الخهس لهىظهة التعاوف اإلقتمادػ والتىهية وا 
تقر،ري حممت الهبادػم الخامة بٍي ل وأدام هعمس ىقاط القوة والضع  مِ تطبٓق  ل هىٍـ. وومقان لم

اإلدارة و ذلؾ الهؤسسات وأمحاب الهمال   مِ تقٓيـ "ضعٓ " ي بٓىها حمل هبدأ اإلمماح والش امية 
ي هقارىة بسمضل الههارسات الدوليةي  ها ٓوض   ي والرقابة الداخمية وحقوؽ الهساٌهٓف  مِ تقٓيـ " هقبوؿ"

 . (ٕ) (ٖ-٘)ش ل 
 (3-5شكل ) 

 تشريعات كتطبيق حككهة الشركات فى هصر

 
 ٘/ قوػ إلِ قوػ عدانس ٗ/ هعتدؿ القوةس ٖ/ هقبوؿ س ٕ/ ضعٓ س ٔضعٓق عداس

 ٖEBRD (2017)الهمدرس 
                                                 

(1) World Bank. )2009(. Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Corporate 

Governance Country Assessment, Egypt.  Available online at: www.worldbank.com 
(2)

 EBRD. (2017). Corporate Governance in Transition Economies: Egypt Country Report. European 

Bank for Restructuring and Development. Available online at: www.ebrd.com 
3 EBRD. (2017). Opcit 
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ي وذلؾ قبل إمدار الىسخة ٕٙٔٓوتعدر اإلشارة إلِ أف ٌذا التقر،ر قد ا تهد  مِ بياىات  اـ 
" الدلٓل الهمرػ لحو هة الشر ات "ي والتِ أخذت مِ  ٕٙٔٓالهعدلة هف قوا د الحو هة المادر مِ 

اإل تبار توميات التقار،رالسابقة الهختم ة و  ذلؾ التلٓرات العالهية وأمضل الههارسات الدولية مِ هعاؿ 
 الحو هة  ها ذ رىا سابقان.

ر،ة ت هية خامة لقا دة "اةلتزاـ أو الت سٓر"  قا دة عٌو هٍٓدان ل رض ٌذاي وقد أ طِ الدلٓل العدٓد ٌأ
القوا د بش ل الزاهِ هستقبالن. وتىص ٌذي القا دة  مِ أف تقـو الشر ات بالعهل  مِ تطبٓق  امة القوا د 
ف لـ تستطع تطبٓق بعضٍا تػ سبب هف اتسبابي معمٍٓا ت سٓر ذلؾ بش ل هوضو ِ  الواردة بالدلٓلي وا 

واردة بٍذا الدلٓل هوضحً ميً ها تـ تطبيقً وها وهقبوؿ. و مِ  ل شر ة إ داد عدوةن ب ل القوا د الواردة ال
لـ ٓتـ تطبيقً هع بياف السببي و ذلؾ خطتٍا الهستقبمية لمتطبٓق واةمماح  ف ذلؾ  مِ هوقعٍا 

 اةلكتروىِ والتقر،ر السىوػ لمشر ة. 
 بيف القطاع العاـ كالخاص هشاركةالحككهة الشركات فى هشركعات  5-3

لقطاع العاـ والخاص أحد هىاٌ  الشرام الهبتكرة يحٓث ٓتعاوف بٓف ا هشار ةالتعد هشرو ات 
القطاع العاـ هع الخاص لتطو،ر البىية التحتية وتقديـ الخدهات العاهة و،تـ تقاسـ الهخاطر والتكالٓ  

بٓف القطاع العاـ  هشار ةالوالعوائد بٓىٍها. تعد قضية الحو هة هف إحدػ القضايا الٍاهة مْ هشرو ات 
بٓف القطا ٓف. تشٓر الحو هة  هشار ةالعب دوران ٌاهان مِ تحدٓد ىعاح أو مشل هشرو ات والخاص وتم

هف خالؿ التشاور  هشار ةالمِ ٌذا السياؽ إلِ القوا د التْ تحدد العهل والهسئولية مْ تى ٓذ هشرو ات 
 هشار ةالات هع اتطراؼ الهعىية والش امية مْ اتخاذ القرار. تشهل اله وىات الرئيسية لحو هة هشرو 
 . (ٔ)الش اميةي الهساملة العاهةي اإلدارة العاهةي التىهية الهستداهةي حل الىزا ات و اتهف والسالهة

 هشار ةالميها ٓمِ ٓتـ استعراض القضايا العاهة لمحو هةي أش اؿ الحو هة الهختم ة مْ هشار،ع 
ـ   .محو هة مْ تمؾ الهشرو اتالدولية لرشادات اإلقوا د و الو ذلؾ ٌأ

 

 قضايا الحككهة 5-3-0
بٓف القطاع العاـ والخاص  بر تخممات هختم ة.  هشار ةالتىاولت العدٓد هف الدراسات ىظر،ة حو هة  

التىظيهيةي و ادة ها تتىاوؿ الدراسات هوضوع الحو هة هف هىظور هحدد ويشهل ذلؾ القضايا الهؤسسيةي 
 س(ٕ)التعاقدية و اإلدار،ة

                                                 
(1)

 Mavridou, K. (2017). Corporate governance in public- private partnerships. Master Thesis. 

University of Piraeus. Department of Industrial Management and Technology, Piraeus. 
(2)

 Xiong, W.; B. Chen; H. Wang and D. Zhu. (2019). Governing PPP: A systematic review of 

case study literature. Australian Journal of Public Administration. Vol. 78: 95-112. 
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 إشراؾ القطاع العاـ وقدرتً  مِ تٍٓئة البٓئة الهىاسبة التِ يه ف أف س تتىاوؿ القضايا الهؤسسية
السمطةي التشر،عي التىظيـ القضايا  وباتخصي تشهل ٌذيهف خاللٍا.  هشار ةالتىع  وتزدٌر 

 اى تاح السوؽ.و 
 :تتعمق بالٍي ل التىظيهْ والسموؾ و قامة اتطراؼ الهتعاقدة مِ هشرو ات  القضايا التىظيهية

لمحد هف الىزا ات بٓىٍها. وتشهل ٌذي القضايا الش اميةي ال قةي التعاوفي التواملي  ةهشار ال
 العاهة و إشراؾ أمحاب الهمال . هشار ةال

 :التى ٓذ والتعدٓل لز،ادة ال وائد الهالية و تحقٓق تتعمق بتمهيـ العقد والت اوض و  القضايا التعاقدية
ي القضايا تحدٓد الهخاطر وتقاسهٍاي الد ـ عودة اتدام الهطموبة مِ الهخرعات. تشهل ٌذ

 السياسْي الهمداقيةي سٍولة الهوام ات وسٍولة القياس والهروىة.
 :بها مٍٓا اإل دادي تقديـ العطاماتي  هشار ةالتر ز  مِ التح ـ وتوعيً  هميات  القضايا اإلدارية

ي الهىامسةي ٌذي القضايا القدرة التمهيـي التهو،لي اإلىشام والمياىة لز،ادة الك امة وال ا مية. تشهل
 والعدوػ اةقتمادية والقدرة الهالية. الهساملةي اةبتكار

ٓعب أف يسخذ مِ  هشار ةالوهف وعٍة ىظر الباحثي مإف اإلطار العاـ لمحو هة مِ هشرو ات       
 لهشروع أو مشمً.اإل تبار  ل ٌذي القضايا ىظران لمعالقة التشاب ية ميها بٓىٍا والتِ قد تؤدػ إلِ ىعاح ا

 

 الحككهة أشكاؿ 5-3-0
بٓف القطاع العاـ والخاص  هشار ةالهختم ة لحو هة  أف ٌىاؾ عواىب  (Skelcher 2010)ٓرػ 

  ويه ف بمورتٍا مِ أربعة أش اؿ رئيسية  ها ٓمِس
والعقد  هشار ةالتتىاوؿ  ي ية توز،ع اتدوار والهسئوليات بٓف أطراؼ  قد  الحككهة القاىكىية: .ٔ

 والدولة والهواطىٓف  مِ ىطاؽ أوسع. ى سً
تلطِ اةلتزاهات القاىوىية والتعاقدية  مِ اتطراؼ واإلعرامات التِ ٓتـ  الحككهة التىظيهية: .ٕ

اتى ٓذٌا هف خاللٍا والقوا د اتك ر هروىة التْ تعهل   .مِ إطاٌر
ات س تتعمق بتحدٓد هستوػ وش ل الرقابة التشر،عية  مِ هشرو الحككهة الديهقراطية .ٖ

 الهشار ة.
س تٍتـ بضهاف إدارة الهؤسسة بطر،قة ة تعرض هستقبل الشر ات وأهواؿ الشركات حككهة .ٗ

 الهست هر،ف لخطر ة هبرر لً.
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 (0-5جدكؿ )
 الحككهة فى هشركعات الهشاركةأشكاؿ  

 اآلليات فى جهٍكرية هصر العربية شكل الحككهة

 الحككهة القاىكىية
ظيـ هشاركة القطاع الخاص فى هشركعات البىية : تى0202لسىة  67قاىكف رقـ  -

 األساسية كالخدهات كالهرافق العاهة
 0202لسىة  67الالئحة التىفيذية لقاىكف   -

 
 

 الحككهة التىظيهية
 

  هشاركةالالمجىة العميا لشئكف  -
 الكحدة الهركزية لمهشاركة -
 الفرعية بالجٍات اإلدارية هشاركةالكحدات  -
الجٍة اإلدارية بتىفيذي كههثل عف القطاع العاـ هع الطرؼ كالذى تقـك  هشاركةالعقد  -

 الثاىي هف القطاع الخاص 
 

 الحككهة الديهقراطية
فى الخطة  هشاركةالتقـك الجٍة اإلدارية برفع التقارير عف الهشركعات الهىفذي عف طريق  -

 السىكية الخاصة بٍا إلى هجمس الىكاب لمرقابة كالهساءلة.
 
 

 حككهة الشركات
 

بتأسيس "شركة الهشركع" كتككف ٌذي  هشاركةالـ صاحب العطاء الفائز فى هشركعات يقك  -
الشركة شركة هساٌهة هصرية ك غرضٍا الكحيد تىفيذ عقد الهشاركة. كتخضع ٌذي الشركة 

كتىطبق عميٍا قكاعد حككهة الشركات لمقطاع  0980لسىة  059لقاىكف الشركات رقـ 
 الشركات.الخاص كفقًا لمدليل الهصرى لحككهة 

 الهصدر: هف إعداد الباحث
 

وتعدر اإلشارة إلِ اةٌتهاـ الهستهر لمح وهة الهمر،ة بقضية حو هة الشر ات ي حٓث ش مت 
لعىة وزار،ة ه وىة هف أحد  شر وز،ران لتطو،ر الهسائل الهتعمقة بحو هة الشر ات  ٜٕٔٓهؤخران مِ 

باعرام بعض التعديالت  مِ القاىوف الخاص  وهىظوهة التعاقدات. و ذلؾ تقـو وزارة ات هاؿ العاـ
الهعىِ بشر ات قطاع ات هاؿ العاـ لتحقٓق قدر أكبر هف  ٜٜٔٔلسىة  ٖٕٔٓبالشر ات رقـ 

حو هة الشر ات التابعة. وهف أبرز ٌذي التعديالت أف ي وف رئيس هعمس اةدارة هف خارج الشر ةي 
خ ض الراتب وأيضان حموؿ العاهمٓف  مِ ىسبة  سر ة التعاهل هع اإلدارة العميا سوام باله امآت أو

 % هف اترباح.ٕٔ% و ٓٔتتراوح بٓف 
بيف القطاع العاـ  هشاركةالهبادىء هىظهة التعاكف اإلقتصادى كالتىهية لحككهة هشركعات  5-3-3

 كالخاص
هىظهة التعاوف  التِ وضعتٍاحو هة شر ات القطاع الخاص والعاـ هبادػم باإلضامة ل

بٓف  هشار ةالقاهت أيضان بوضع هبادػم لحو هة هشرو ات مقد  ي  (OECD) لتىهيةاإلقتمادػ وا
ِ  أتِ  س(ٔ)القطاع العاـ والخاص مْ  الث هعهو ات ٌو

                                                 
)1(

 OECD. (2012). Principles for public governance of public- private partnerships. Available 

at: http://www1.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf 
 

http://www1.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
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 أ. إىشاء إطار هؤسسي كاضح كقابل لمتىبؤ كشرعي تدعهً سمطات هختصة كلديٍا هكارد كافية
الهىامع والهخاطر الىسبية لمشراكات بٓف ٓعب أف تضهف القيادة السياسية الو ْ العاـ بالتكالٓ  و  .ٔ

العاـ لمشراكات بٓف القطا ٓف العاـ هشتر،ات التقمٓدية. ٓتطمب ال ٍـ القطا ٓف العاـ والخاص وال
ال عالة هع أمحاب الهمال  و ذلؾ إشراؾ الهستخدهٓف الىٍائٓٓف مْ  هشار ةالوالخاص التشاور و 

 .تحدٓد الهشروع وهف  ـ هراقبة عودة الخدهة
ذا ٓتطمب أف ُيعٍد إلِ السمطات ٓ .ٕ ىبلْ الح اظ  مِ اتدوار والهسؤوليات الهؤسسية الرئيسية. ٌو

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص والٍٓئة الهر ز،ة لمهوازىة والهؤسسة  هشار ةالالهشتر،ة ووحدات 
ضهاف العميا لهراععة الحسابات والٍٓئات التىظيهية لمقطاع بسمطة واضحة وهحددة وهوارد  امية ل

 .تى ٓذ  همية شرام ح يهة ووعود خطوط واضحة لمهساملة
التسكد هف أف عهيع الموائ  الٍاهة التْ تؤ ر  مِ  هل الشراكات بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  .ٖ

تتهٓز بالش امية والوضوح وهطبقة بش ل عٓد. ٓعب الحد هف البٓروقراطية و القياـ بتقٓيـ الموائ  
 العدٓدة والقائهة بعىاية.

 ب. كضع هبدا القيهة هقابل الىقكد كأساس الختيار الشراكات بيف القطاعيف العاـ كالخاص  
ٓعب إ طام اتولوية لعهيع الهشرو ات اةست هار،ة  مِ هستوػ سياسْ رميع. ىظرنا لوعود العدٓد هف 

عية وهتابعتٍا. أولويات اةست هار الهتىامسة ي تقع  مِ  اتق الح وهة هسؤولية تحدٓد اتٌداؼ اةستراتٓ
ٓعب أف يستىد قرار اةست هار إلِ هىظور ح وهْ  اهل وأف ي وف هى مالن  ف  ي ية شرام وتهو،ل 
الهشروع. ة ٓىبلْ أف ي وف ٌىاؾ تحٓز هؤسسْ أو إعرائْ أو هحاسبِ سوام لمال  أو ضد الشراكات 

 .بٓف القطا ٓف العاـ والخاص
 ف أف تحقق أ مِ قيهة هقابل الىقود. ٓعب تقٓيـ بحث بعىاية  ف طر،قة اةست هار التْ يهلا .ٗ

 واهل الخطر الرئيسية وخمائص هشار،ع هحددة هف خالؿ إعرام اختبار هسبق لخيار الشرام. 
ٓعب أف يهّ ف اةختبار الهسبق لخيار الشرام الح وهة هف اتخاذ قرار بشسف ها إذا  اف هف 

 .الح هة الهضِ قدهان مْ خيار الهشار ة
ر إلِ الطرؼ الذػ يستطيع ادارتٍا بش ل أمضل. ٓعب تحدٓد الهخاطر وقياسٍا ىقل الهخاط .٘

وحهمٍا هف ِقبل الطرؼ الذؼ تكم ً أقل ها يه ف لمحٓمولة دوف وقوع الخطر أو الذٓف ٓتحهموف 
 .تكالٓ  بسقل تكم ة

ٓعب أف تكوف السمطات الهشتر،ة هستعدة لمهرحمة التشلٓمية لمشراكات بٓف القطا ٓف العاـ  .ٙ
الخاص. ٓتطمب تسهٓف القيهة هقابل الىقود اليقظة والعٍد بى س الشدة التْ تتطمبٍا الهرحمة و 

السابقة لمتشلٓل. ٓعب توخْ الحذر بش ل خاص  ىد التحوؿ إلِ الهرحمة التشلٓمية لمشراكات 
 .بٓف القطا ٓف العاـ والخاص ي حٓث أف العٍات ال ا مة  مِ العاىب العاـ  رضة لمتلٓٓر
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 اظ  مِ هبدأ القيهة هقابل الىقود  ىد إ ادة الت اوض. ٓعب أف تىظر الح وهة مْ ٓعب الح .ٚ
تعويض القطاع الخاص مقط إذا تلٓرت الظروؼ بسبب اإلعرامات التقدٓر،ة لمسياسة العاهة.  ىد 
إ ادة الت اوضي ٓعب أف ٓتـ ذلؾ بش امية  وأف ٓخضع لإلعرامات الهعتادة لمهوامقة  مِ 

طا ٓف العاـ والخاص. ٓعب وضع قوا د واضحة وقابمة لمتىبؤ وتتهٓز بالش امية بٓف الق هشار ةال
 .لحل الىزا ات

ٓعب أف تضهف الح وهة وعود هىامسة  امية مْ السوؽ هف خالؿ  همية هىاقمة تىامسية ي  .ٛ
وربها  ف طر،ق ٌي مة برىاه  الشراكات بٓف القطا ٓف العاـ والخاص بحٓث ي وف ٌىاؾ سوؽ 

 ىدها ي وف  دد هشلمْ السوؽ قميالن ي ٓعب  مِ الح وهات ضهاف وعود هعاؿ معاؿ هستهر. 
 .هتساو  مْ  همية الهىاقمة حتِ ٓته ف الهشلموف غٓر الحالٓٓف هف دخوؿ السوؽ 

 ج. استخداـ عهمية الهكازىة بشفافية لتقميل الهخاطر الهالية كضهاف سالهة عهمية الشراء
ٓىبلْ لمٍٓئة الهر ز،ة لمهوازىة ضهاف أف ي وف الهشروع  تهشيا هع السياسة الهالية لمح وهة ي .ٓٔ

 .مْ هتىاوؿ العهيع وأف ي وف اةست هار   ل هستداها
ٓعب أف يعاهل الهشروع بش امية مْ  همية الهوازىة. ٓعب أف تكش  و ائق الهوازىة عهيع  .ٔٔ

ازىة التكالٓ  والخمـو الهحتهمة. ٓعب توخْ الحذر بش ل خاص لضهاف تلطية ش امية الهو 
 .لمشراكات بٓف القطا ٓف العاـ والخاص لمقطاع العاـ بسكهمً

ة  همية الشرام. ٓىبلْ  .ٕٔ ٓعب  مِ الح وهة توخِ الحذر هف الٍدر وال ساد هف خالؿ ضهاف ىزٌا
 .توامر هٍارات وسمطات الشرام الالزهة لمسمطات الهختمة

  الىاجحة هشاركةالحككهة في هشركعات لم UNECEهبادىء  5-3-4
دليالن بشسف تعز،ز   (UNECE)التابعة لألهـ الهتحدة  الهفكضية اإلقتصادية ألكركبات أمدر 

 مخاص. تىاوؿ ٌذا الدلٓل سبع هبادػبٓف القطاع العاـ وال هشار ةالالحو هة الرشٓدة مِ هشرو ات 
ِ  س(ٔ)لمحو هة ٌو

 توامر سياسة  اهة هتسقة لمهشار ة تحدد خارطة الطر،ق. -ٔ
 وعود هؤسسات قوية. -ٕ
 مر إطار قاىوىِ سٍل وهبسط.توا -ٖ
 تشارؾ الهخاطر والد ـ الهتبادؿ. -ٗ
 والهساملة هع تعمية الهممحة العاهة. هشار ةالاتولويً لمهواطىٓف وحقٍـ مِ وضع  -٘
 الح اظ  مِ البٓئة وتحقٓق التىهية الهستداهة. -ٙ

                                                 

)1(
 UNECE. (2008). Guidebook on promoting good governance in public-private partnerships. 

United Nations Economic Commission for Europe. UN. 
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 أٌهية كفكائد تطبيق الحككهة فى هشركعات الهشاركة 5-3-5
مْ   دٓدةأف تقدـ موائد  بٓف القطاع العاـ والخاص هشار ةالو ات هشر يه ف لمحو هة العٓدة مْ 

 (ٕ)ي (ٔ)الدوؿ التْ تشارؾ مْ ه ل ٌذي الهشرو اتي هىٍا  مِ سبٓل اله اؿس 
ز،ادة احتهاؿ ىعاح الهشروعس مْ حالة وعود إطار قاىوىْ / تىظيهْ هىاسب يه ف أف يسرع هف  .ٔ

 ذلؾ تقمٓل الهخاطر لعهيع أمحاب الهممحة. و  بٓف القطاع العاـ والخاص هشار ةالهشرو ات 
ا مْ الوقت الهىاسب دوف تسخٓر زهىْ  ا ي ٓتـ تى ٓذ الهشرو ات التْ ٓتـ التخطيط لٍا عٓدن وأيضن

 أو تكالٓ  إضامية. 
 بىام ال قةس تز،د الحو هة هف  قة الهوردٓف مْ هو وقية اإلدارة  شر،ؾ تعارؼ.  .ٕ
 خ ض التكالٓ   .ٖ
سوام  بْ الهباشرس تؤدػ الحو هة العٓدة إلِ تقمٓل هخاطر اةست هارز،ادة اةست هار اتعى .ٗ

 الهحمٓٓف.  لمهست هر،ف اتعاىب أو
 ز،ادة القبوؿ اةعتها ْ  .٘
ز،ادة أهواؿ الهسا داتس يعتهد القطاع العاـ / الح وهات غالبنا  مِ أهواؿ الهسا دات والتِ هف  .ٙ

 . هشار ةال هشرو اتالهه ف أف ٓتـ تقديهٍا مْ بداية التخطيط ل
داؼ التىهية الشاهمة والهستداهة. .ٚ  حشد  امة طاقات الهعتهع وحسف استلاللٍا لتحقٓق ٌأ
 ز،ادة  قة الشعب بالح وهة. .ٛ
  لدػ عهيع أمراد الشعب. هشار ةالتىهية روح  .ٜ

 الهساٌهة مِ د ـ اةمالح السياسْ وتحقٓق الديهقراطية الكاهمة. .ٓٔ
ا بدور الهىسق والهوعً والهراقب ٓؤدػ إلِ عودة أدام ت رغ الح وهة لهٍاهٍا التقمٓدية وقياهٍ .ٔٔ

 أطراؼ الهعتهع الهختم ة.
 م رة التخمص وتقسيـ العهل. هشار ةالتد ـ  .ٕٔ
ا ب  امة وما مية. هشار ةالتؤدػ  .ٖٔ  إلِ قياـ الح وهة بسدام أدواٌر
 ز،ادة و ِ الهواطف واىتهائً لهعتهعً وبالتالِ تقدـ الهعتهع ورقيً. .ٗٔ

 لمهشاركة بيف القطاع الخاص كالعاـ سسىالهؤ  إلطارا 5-3-6
 كوف أف ت الهٍـ هفوتحقٓق  القيهة هقابل الىقود ي م لتحقٓق التىهية معالة أداة هشار ةال تمب  لكْ

دارة إىشام الهؤسسية  مِ القدرة الدولة لدػ  .الهشار ة همية  هتابعةو  وتقٓيـ وا 
 
 

                                                 

)
1
( Mavridou, K. (2017). Op.cit. 

 .هرجع سبق ذكري( ي ٕٛٓٓالطعاهىة ) (ٕ)
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  ٔ:يككف القطاع العاـ قادرًا عمى أفكباألخص يجب 
لمتطبٓق بش ل محي ي مْ ضوم  قابمة هشار ةالالهشرو ات التْ تكوف مٍٓا  واختيار دٓدتح .ٔ

 تحمٓل هو وؽ لمتكم ة والعائد.
لضهاف تسعٓر هىاسب وتخميص أه ل لمهخاطر ي حٓث ٓتـ ىقل الهخاطر إلِ  العقود ٌي مة .ٕ

  الشر ام هف القطاع الخاص.
شار ةي ٓتهٓز بالش امية حوؿ أ ار الهالية الهالْ  ف اله لتقر،روا شاهل لمهحاسبة هعيار وضع .ٖ

 لمهشار ة.
  .التسعٓر وعودة الخدهة بش ل هىاسب وتىظيهْ وأطر الهراقبة التْ تضهف قاىوىْاطار  وضع .ٗ

الهقوهات اتساسية لحو هة ٌذي الهشرو ات. مإف توامر  (4-٘)ٓومر اإلطار الهوض  مِ ش ل  
ا ٓؤدػ إلِ ضهاف وعود حو هة عٓدة تتوامر هف خاللٍا ٌذا اإلطار بعىامري اتربعة السابق ذ ٌر

ي والتِ تؤدػ إلِ تحقٓق القيهة هقابل الىقودي و تقديـ الخدهات  هشار ةالالهساملة الديهقراطية لهشرو ات 
 تٌدامٍا الهرعوة. هشار ةالبعودة أ مِ وسعر أقل ي وبالتالِ التسكد هف تحقٓق 

ىا تعدر اإلشارة إلِ   ب دوران حٓويان مِ رسـ تمعف أف ٓهكي حٓث مكهات الهحاسبيةأٌهية الهعٌو
 مٍٓا د لتْ تعتها ٌاهةلدر الهماف اهدر همر تعتبي وةٓدلىقوآة دةقتماواةئتهاىٓة السياسة الهالية وا

ؿ دور ٌهاف إإت. و ذلؾي م ارولهشاي ذٌؿ حة له لهتات الضهاىاـ أو ا دلروض أو القالة مِ هى  دولا
ع اطلقر )المهست هر موىٍا تث أحٓتي  ارولهشاي ذٌؿ لِ مشؤدؼ إٓف أف بٓة ٓهكلهحاست اهاولهعما
قرار لذ اتخام واي  مِ بىادتسا ت و ارولهشاي ذٌؿ مْ ه وؿ خدلال قة مْ ف اهرة عة كبٓص( درلخاا
ٌىا ف هروعي وعة لمهشرلخاواخمة دالآة دلىقت امقادلتـ احعد ٓدقع هىٍا تحوٓتث حٓـي لسمٓرؼ اةست هاا
لتْ ي والهىاسبةالتحتٓة البىٓة ت ا اروهشر همحة ةختٓارورة لهحاسبٓة ضت اهاوبالهعمـ ةٌتهاف امإ

داـ ستخف ا مِ حسؿ تعهـي واظلىذا الهضٓ ة لٍالة دوٓة لمدةقتماالتىهٓة ت اةدمع هعرمْ ـ تساٌ
ر تعتبت قولس ا مْ ىو. هٓةولقالهىامع ؽ الِ تحقٓؤدؼ إتبالتالْ في وههكداـ ستخؿ امضألهتاحة وارد الها
مْ ؤدؼ ٓذؼ لر اتهي آةرلتعاوآة دةقتماامالحٓتً روع ولهشا مِ ـ سٓمة لمحكولهحاسبٓة ت اهاولهعما
د ٌا  ىرتع دـ  وكة رلهشاـ ااظبقة بىطلهت ا ارولهشف اهددة لهحداؼ اتٌؽ الِ تحقٓإلىٍآة ا
 .(ٕ)ذلتى ٓا

                                                 
)1(

 Ks, J, A. Chowdhury, K. Sharma and D. Platz. (2016). Public- private partnerships and the 

2030 Agenda for sustainable development: Fit for purpose? United Nations Department of 

Economic and Social Affairs DESA. Working paper No. 148. UN. 
( . دور الهعموهات الهحاسبية مِ دراسة عدوػ هشرو ات الشراكة بٓف العٍات اإلدار،ة ٜٕٔٓ بد العظيـي ولٓد سهٓر. )(ٕ)

هشرو ات البىية اتساسية ىهوذعان. ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية  -والقطاع الخاص
لهشرو ات الشراكة بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية و الهرامق العاهة". 

 .قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهس
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 (4-5شكل رقـ )
 قطاع العاـ كالخاصبيف ال هشاركةالاإلطار الهؤسسى لهشاريع  

 
 (0)(Ks et al. (2016)): لهصدرا

 فى جهٍكرية هصر العربية هشاركةالاإلطار العاـ لمحككهة فى هشركعات  5-4 
  (Reporting Framework)مِ ٌذا الهبحث إطار اإلمماح و إ داد التقار،ر  الباحثٓتبىِ 

داخمة بٓف ىظاـ الحو هة والهساملة ي والذػ ٓوض  العالقة الهتٕ (Shaoul et al. 2012)الهقترح هف
القطاع العاـ والخاص مِ  بٓف هشار ةالهف قبل الهواطىٓف وقوا د حو هة الشر ات مِ إطار هشرو ات 

"هبادرة  استخدـ الباحث ٌذا الىهوذج حٓث أف بر،طاىيا تعد هف الدوؿ الرائدة مِ تطبٓق ىهوذج يا. بر،طاى
 الباحث بدراسة ها ويقـو مِ همر.  ٕٓٔٓلسىة  ٌٚٙا قاىوف رقـ التهو،ل الخامة" لمهشار ة والتِ ٓتبىا

هع تسميط الضوم  مِ قوا د مِ همر  هشار ةالاذا  اف ٌذا اإلطار ٓتىاسب هع حو هة هشرو ات 
 .ٕٓٔٓلسىة  ٚٙومقا لقاىوف رقـ  مِ البٓئة الهمر،ةالتِ ٓتـ تى ٓذٌا  هشار ةالهشرو ات حو هة وآليات 

ِ الهساملة العاهة و ي رؽ بٓف حو هة الشر ات مِ القطاع الخاص يستىد ٌذا اةطار  م
تعهل  هشار ةالوالحو هة والهساملة به ٍوهٍا اتوسع مِ القطاع العاـ. يشٓر اإلطار إلِ أف هشرو ات 

تحت هز،  هف قوا د الحو هة والهساملة مِ القطا ٓف ي حٓث ٓعب أف ي وف الهواطىٓف قادر،ف  مِ 
ترػ الخدهة وأيضان ٓعب أف تخضع شر ات القطاع الخاص لقوا د حو هة الشر ات هساملة هقدهِ و هش

 والتسكد هف تقديهٍا لهعموهات ه ٓدة إلتخاذ القرار.
                                                 

)1(
 Ks et al.(2016). Op.cit. 

)2(
 Shaoul et al. (2012). Op.cit. 
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يحدد اإلطار العواهل الهؤ رة و واهل الطمب  مِ  همية إ داد التقار،ر. ويشهل ذلؾ  الث تيارات 
هساملة س مية  ف طر،ق الهواطىٓف و  ذلؾ  هى ممة لمهساملةس )هساملة  موية  ف طر،ق البرلهافي

هساملة أمقية ها بٓف الشر ام هف القطاع العاـ والخاص وتبادؿ الهعموهات والتقار،ر ميها بٓىٍـ ( ي و ذلؾ 
أربعة  ىامر لحو هة الشر ات )الٍياكل الداخميةي الهساملة الخارعيةي سموؾ أ ضام هعمس اإلدارة و 

و ذلؾ يحدد اإلطار التس ٓرات التىظيهية الدوليةي وهراحل إ داد التقار،ر  ذلؾ إه اىية وموؿ العاهة(. 
 .(٘-٘وأخٓراني التقٓيـ الىقدػ لمسياسة )ش ل رقـ 

 (5-5شكل )
 بيف القطاع العاـ كالخاص هشاركةالإلفصاح فى هشركعات اك  اطار اإلبالغ  

 
 Shaoul et al. (2012)0: الهصدر

بٓف  هشار ةالهشرو ات  هع حو هةٌذا اإلطار  ٓتىاسبأػ هدػ لِ دراسة إالهبحث ميها ٓمِ تىاوؿ ٓ
 ىامر الحو هة هع تسميط الضوم  مِ قوا د وآليات و العربية  القطاع العاـ والخاص مِ عهٍور،ة همر

 سمِ البٓئة الهمر،ة لٍذي الهشرو ات
 الحككهة كتيارات الهساءلة: -0

ٓف حٓث أىٍـ همدر التهو،لي بٓىها تضع حو هة الشر ات مِ القطاع الخاص أولوية لمهساٌه
هف  ل وحدة قطاع  ٓتضهف القطاع العاـ الهساملة والتقار،ر الهالية مِ ش ل هساملة تما دية ) موية(ي

إلِ البرلهاف هف خالؿ التسمسل الٍرهِ مِ القطاع العاـ. وبالرغـ هف اةختالمات بٓف القطاع العاـ 
                                                 

)1( Shaoul et al. (2012). Op.cit. 
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،ر ٓتشابً هع  القة اإلدارة والهساٌهٓف مِ القطاع الخاص. والخاصي ٌذا الىسق مِ  همية إ داد التقار 
وبالرغـ هف ذلؾ تحتاج  همية اإلمماح وا  داد التقار،ر إلِ تيارات أخرػ لمهساملة سوام س مية أو أمقيةي 
حٓث ٓعب أف ٓخضع القطاع العاـ إلِ الهساملة هف أمحاب الهمال  أخر،ف مِ الهعتهع وذلؾ ها 

 ة الس مية.يه ف وم ً بالهسامل
وذلؾ بٓف شر ات القطاع الخاص و هشترػ  هشار ةالقد تتومر الهساملة اتمقية مِ هشرو ات 

الخدهة هف القطاع العاـ ي ومِ ٌذي الحالة تعتهد الهساملة العموية أو الس مية  مِ توامر الهعموهات التِ 
 ٔة . تتدمق بش ل  موػ لشر ة الهشروع أوةني  ـ  بر تيار الهساملة اتمقي

ويه ف القوؿ أف الهساملة التقمٓدية لعواىب التهو،ل والعدالة والتقٓيهات اتحدث  ف اتدام ة تعتهد 
 مِ تقار،ر القطاع العاـ محسبي بل تعتهد أيضان  مِ التقار،ر الواردة هف القطاع الخاص. ٌذا بدورةي 

القطاع العاـ ولكف أيضان  مِ ٓوحِ بسف قوا د هساملة القطاع العاـ ٓعب أة تطبق مقط  مِ شر،ؾ 
 شر ام القطاع الخاص الذٓف ٓتمقوف الهاؿ العاـ لتقديـ الخدهة العاهة.

ي مإىٍا تت ق هع ٌذا اإلطار إلِ حد هاي حٓث  كبالىظر إلى قكاعد الحككهة كالهساءلة في هصر
ة هعموهات ت ٓد مِ تتوامر قوا د حو هة الشر ات مِ القطاع الخاص والتْ تضهف أف تقدـ التقار،ر الهالي

اتخاذ القرار وتتي  لمهساٌهٓف هساملة هعمس اإلدارة. أها مِ القطاع العاـ متتوامر الهساملة العموية حٓث 
تقـو الوحدات اإلدار،ة وشر ات القطاع العاـ برمع تقار،ر  ف أدائٍا إلِ هعمس الىواب. وأيضان ٌىاؾ 

يقـو الشر،ؾ هف القطاع الخاص بتقديـ تقار،ر دور،ة  مِ أف  هشار ةالالهساملة اتمقية حٓث تىص  قود 
  ف العواىب الهختم ة لمعٍة اةدار،ة.

وذلؾ هف خالؿ الهواطىٓفي  Downward accountabilityأها بخموص الهساملة الس مية 
مذلؾ غٓر هتاح مِ البٓئة الهمر،ة بمورة هباشرةي ولكف تتـ الهساملة هف هعمس الىواب والذػ ي وف 

 ه الن  ف الشعب والهواطىٓف.بدوري ه
 عىاصر الحككهة كالهساءلة -0

ِس الٍياكل الداخمية يالهساملة الخارعيةي سموؾ  ٌىاؾ أربعة  ىامر لمحو هة مِ القطاع العاـ ٌو
ات ضام و  ذلؾ قدرة وموؿ العاهة. تتداخل ٌذي العىامر هع قوا د حو هة الشر ات مِ القطاع 

تهٓل الهتطمبات إلِ أف تكوف أقل شهوةن مِ القطاع الخاص. وميها الخاص و لكف ة تتطابق هعٍا ولكف 
 ٓمِ سوؼ تتـ هىاقشة ٌذي العىامر.

 الٍياكل الداخمية 
تٍتـ قوا د الحو هة مِ القطاع الخاص بوعود ٌياكل داخمية واعرامات لمهتابعة وذلؾ بٍدؼ 

بة الداخمية ي اإلمماح واستقاللية تحسٓف عودة التقار،ر و،تـ ذلؾ  ادة هف خالؿ ز،ادة عودة أىظهة الرقا

                                                 
)1( Shaoul et al. (2008). Op.cit. 
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الهراععٓف الخارعٓٓف و ذلؾ بٍدؼ تىظيـ  هل و تش ٓل هعمس اإلدارة. و مِ العاىب أخري تتبىِ 
 إرشادات حو هة الشر ات العاهمة مِ هعاؿ القطاع العاـ ى س اتٌداؼ.

ٓف  مِ القوا د وارشادات حو هة الشر ات مِ  ال القطا  قوا د شتهلت فى إطار البيئة الهصرية
التِ تح ـ هعمس اإلدارة وتكو،ىً و المعاف ال ر ية والمعاف الهىب قة هىً. وتىص قوا د الحو هة الهمر،ة 
مِ القطاع الخاص  مِ أىً ٓعب أف ٓتي  إطار حو هة الشر ات الخطوط اإلرشادية واةستراتٓعية 

التى ٓذية هف قبل هعمس اةدارة وأف يضهف لتوعيً الشر ات ي  ها ٓعب أف ي  ل الهتابعة ال عالة لالدارة 
هساملة هعمس اإلدارة هف قبل الشر ة والهساٌهٓف. وأيضان ر زت قوا د الحو هة مِ القطاع العاـ  مِ 
العدٓد هف القضايا الهتعمقة بتكو،ف هعمس اةدارة والكي ية التِ ٓتولِ  مِ أساسٍا توعيً الشر ة بالش ل 

 ويعظهٍا. الذػ يحامع  مِ أهواؿ الشر ة
 سمكؾ أعضاء هجمس اإلدارة 

ة  تر ز قوا د الحو هة واةدارة الرشٓدة  مِ تش ٓل هعمس اةدارة وأف ٓتهتع أ ضامي بالىزٌا
والش امية وأف ٓتىوع ات ضام ها بٓف تى ٓذٓٓف وغٓر تى ٓذٓفي هستقمٓف وغٓر هستقمٓف و ذلؾ هف ذوػ 

الىسبة لشر ات القطاع العاـ وز،ادة  روة الهساٌهٓف الخبرةي  مِ أف ي وف الٍدؼ ٌو الهممحة العاهة ب
كفقا لقكاعد  كذلؾ ها يتـ تطبيقة الى حد كبير فى الشركات الهصرية يبالىسبة لشر ات القطاع الخاص

 .الحككهة الهصرية
 الهساءلة الخارجية 

ـ العواهل الهؤ رة مِ الحو هة. وة يقتمر ذلؾ  مِ الهؤسسات الح وه ية تعد الهساملة هف ٌأ
 محسب بل يهتد ليشهل القطاع الخاص وهىظهات الهعتهع الهدىِ. 

يه ف ا تبار الش امية والهساملة وعٍاف لعهمة واحدة تضعىا  مِ بداية الطر،ق ىحو تحقٓق ىهو 
اقتمادػ أمضل وتشعيع اةست هارات الهحمية واتعىبية ي وغيابٍا قد ٓؤدػ إلِ اىخ اض تدمق 

ر هباشرة بهعدةت هتزآدة. مٓعب اةٌتهاـ بتوامرالش اميةي ليس  مِ هستوػ اةست هارات الهباشرة واللٓ
البياىات الهحاسبية أو الهالية الهتعمقة باةقتماد القوهِ أو بالشر ات والهؤسسات العاهة محسبي 

اةقتمادية و السياسية واةعتها ية. ولتحقٓق أكبر است ادة هه ىة هف   ولكف  لتشهل  امة العواىب
امية ي ٓعب أف يعقبٍا الهساملةي مالش امية ليست غاية مِ حد ذاتٍاي بل وسٓمة إلظٍار اتخطام الش 

 .(ٔ)وهحاسبة هرتكبٍٓا مِ إطار الوسائل القاىوىية الهىظهة لذلؾ
و ىشر  حو هة الشر ات مِ القطاع الخاص أف الش امية الهؤسسية ٌِ اإلمماح تعتبر

هٓف هف الهتابعة و إتخاذ القراري و مِ المعٓد أخري تىطوػ الهعموهات الهالية التِ ته ف الهساٌ
تخاذ القرار تِ ت ٓد مِ إليس مقط  ف الهعموهات ال قار،ر الهعدةيالتالهساملة العاهة الخارعية  مِ 
                                                 

(ٔ)
 (. حو هة الشر ات س بٓف الىظر،ة والتطبٓق. عهعية الهحاسبٓف والهراععٓف الهمر،ة.ٕٛٔٓٓوس ي دمحم طارؽ. )  



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

255 

ٓيـ الهطموبة مِ ىطاؽ القطاع الخاص ولكف أيضان  مِ الهعموهات التِ ته ف هعمس الىواب هف تقو 
 هخممات اةى اؽ.بةلتزاـ أو اةهت اؿ القرارات السابقة وا

بٓف القطاع العاـ والخاص مِ مورة هبادرة التهو،ل الخاص  هشار ةالومِ حالة هشرو ات 
(Private Finance Initiative PFI)  مٍىاؾ ي ٕٓٔٓلسىة  ٚٙرقـ الهمرػ قاىوف الي والتْ ٓتبىاٌا

الهساملة العاهة الخارعية. تلطْ ٌذي  هتعددة العواىب لكِ ت ِ بلرض احتياج إلِ تقار،ر خارعية
العواىب  مِ سبٓل اله اؿ استخداـ الهوارد واةشراؼ  مٍٓاي عودة الخدهات ي الرقابة الهالية  مِ اتهواؿ 

 العاهةي سوام  اىت هحتعزة مِ القطاع العاـ أو الخاص. وبعبارة أخرػ ي مإف ذلؾ ٓتطمب هساملة أمقية.
الهساملة الخارعية تتطمب أيضان اإلمماح ٌذي الهشرو اتي مإف  و ذلؾي ىظران لطوؿ مترة  قود

 ف تقدٓرات الهخاطر واةلتزاهات الهحتهمة لٍذي العقودي و ذلؾ القدرة الهالية لشر ام القطاع الخاص 
 واحتعاز ال وائض لهمرومات المياىة الهستقبمية.

ىا يظٍر تساؤؿ حوؿ ها إذا  اف استخداـ هعآٓر  الخامة بالقطاع  الهالية ر،ار التقإ داد ٌو
الخاص والتِ تٍدؼ إلِ تومٓر الهعموهات التِ ت ٓد الهساٌهٓف مِ إتخاذ القرار  ف طر،ق القطاع 

 .أـ ة الخاص سوؼ تتي  هعموهات  امية لمهساملة العاهة الخارعية
 كصكؿ العاهة 

الش امية. معمِ وموؿ العاهة أو الوموؿ العاـ لمعهٍور يشٓر إلِ وعود ههارسات هؤسسية تضهف 
سبٓل اله اؿي هف الهتوقع أف تكوف اتىظهة داخل القطاع العاـ سر،عة اةستعابة وأف تتوامر اعرامات 

 لتقديـ لمش اوػ وآلية واضحة لمتعاهل هعٍا.
ومِ التقار،ر الهاليةي ترتيط الش امية ارتباطان و يقان باةمماح  ف الهعموهات ولكف طر،قة  رضٍا قد 

ؿ العهٍور إلٍٓا. وأيضان  مِ العاىب أخري قد ته ل السر،ة التعار،ة حاعزان أهاـ تؤ ر  مِ ومو 
 اإلمماح  ف بعض الهعموهات التِ تٍـ العهٍور.

ومِ إطار إ داد التقار،ر اإلبالغ( واإلمماح السابق ذ ريي مإف الهساملة الخارعية  ف طر،ق العهٍور 
القطاع العاـ و ذلؾ القطاع الخاص لمومام بهتطمبات  تعتهد بم ة أساسية  مِ التقار،ر التِ يقدهٍا

الحو هةي ولكف قد يحتاج العهٍور لهز،د هف التقار،ر والهعموهات الهالية واللٓر هالية اإلضامية لكِ 
 ٓتحقق هبدأ الش امية والهساملة.

 التأثيرات التىظيهية الدكلية -3
الدولية التِ تح ـ إ داد التقار،ر إلِ هعهو ة هف الهىظهات  (ٔ)  Shaoul et al. (2012)يشٓر 

وذلؾ يشهل قاىوف اةتحاد اتوروبِ لمهشتر،ات والهىامسةي الهعمس الدولِ لهعآٓر  هشار ةالمِ هشار،ع 
 ي الهعمس اةستشارػ لالبالغ الهالِ. ي الهعمس الدولِ لهعآٓر هحاسبة القطاع العاـIASBالهحاسبة 

                                                 
)1(  ibid 
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اإلمماح وا  داد التقار،ر قوا د تح ـ  همية  دة  ف ٌىاؾما فى هصر هشاركةالكبالىسبة لهشركعات 
 International ) يةر،ر الهالالمتقإل داد هعآٓر الهحاسبة الهمر،ة الهبىية  مِ الهعآٓر الدولية  ه ل

Financial Reporting Standards IFRS)والتِ ٓتـ تطبيقٍا  مِ شر ات القطاع العاـ والخاص ي, 
 هعآٓر الهراععة الدولية.ة الهمر،ة و وأيضان هعآٓر الهراعع

رشادات  وبم ة  اهةي اتعٍت الهىظهات الهعىية بتىظيـ الههارسات الهحاسبية إلِ وضع قوا د وا 
تـ هعمس هعآٓر الهحاسبة الدولية ) هشار ةالهشرو ات تح ـ الهعالعة الهحاسبية ل ( IASB, مقد ٌا

هف خالؿ امدار الت سٓر الدولْ رقـ   هشار ةال بالهحاسبة  ف  قود اةهتياز مْ دماتر شر ة هشروع
بعىواف " ات اقيات أو ترتٓبات اهتياز الخدهة" الهعد بواسطة لعىة   ٕٙٓٓ( المادر مِ ىومهبر ٕٔ)

تـ هعمس هعآٓر الهحاسبة الدولية مْ القطاع العاـ بهش الت الهحاسبة  ت سٓرات التقار،ر الهالية ؛  ها ٌا
 ذلؾ  ياهتياز الخدهة مْ دماتر وحدات القطاع العاـ الهاىحة ةهتيازات الخدهة والتقر،ر الهالْ لترتٓبات

تـ هعمس هعآٓر الهحاسبة الح وهية بإمدار هقترح هعيار لمهحاسبة والتقر،ر لترتٓبات اهتياز الخدهة  ٌا
 مْ دماتر وحدات القطاع الح وهْ الهاىحة لعقد اةهتياز . 

بتعدٓل بعض  ٜٕٔٓ( لسىة ٛٙرقـ )  قرار التعاوف الدولْو ي أمدرت وزارة اةست هار كفى هصر
والتْ تضهىت امدار  يح اـ هعآٓر الهحاسبة الهمر،ة والهعآٓر الهمر،ة لمهراععة وال حص الهحدود أ

بٓف  هشار ةال( بشسف "ترتٓب اهتيازات الخدهات العاهة" والذػ ٓخص هشرو ات ٔالت سٓر الهحاسبْ رقـ )
 ٔميها ٓخص تشٓٓد وتشلٓل ومياىة البىية اتساسية والهرامق العاهة.  يص الح وهة والقطاع الخا

 هراحل التقارير -4
إ داد وتقديـ تقار،ر  ف الهراحل الهختم ة لمهشروع وتشهل هعموهات هالية  هشار ةالتتطمب هشرو ات 

حتً التى ٓذية وةئ هشار ةالقاىوف ي ٓىص فى البيئة الهصرية هشاركةالكبالىسبة لهشركعات و غٓر هالية. 
بٓف القطاع العاـ  هشار ةال مِ أىواع التقار،ر التْ ٓعب أف تمتـز بٍا هشرو ات  هشار ةالو ذلؾ  قود 

وذلؾ هف بداية طرح م رة الهشروع والطرح والترسية وهراحل التى ٓذ ي الهختم ة  اوالخاص وذلؾ مْ هراحمٍ
هية شروع. و ذلؾ القوائـ الهالية لشر ة الهو ىد اىتٍام الهشروع  ويه ف اإلشارة ٌىا هرة أخرػ إلِ ٌأ

الهعموهات الهحاسبية والدور الٍاـ الذػ تمعبة مِ تومٓر الهعموهات الهالية واللٓر هالية التِ ته ف هف 
 تقٓيـ وهتابعة تى ٓذ ٌذي الهشرو ات.

 
 

                                                 
(ٔ)

( . لهش الت الهحاسبية لتطبٓق ات اقيات الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مِ دماتر ٜٕٔٓ)أحهدي  ماـ خم .  
شر ة الهشروع. ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات الشراكة بٓف القطاع الخاص والعٍات 

". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية و الهرامق العاهة
 شهس.
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 تقييـ السياسة -5
ا. ٓتضهف إطار ٓعب  مِ الح وهة أف تقـو بتقٓيـ أ هالٍا تقٓيهان ىقديان وليس هعرد ت  Shaoulبر،ٌر

et al. (2012)  هعهو ة هف العٍات التْ تقـو بالرقابة  مِ الشر ات مْ القطاع العاـ والخاص وهىٍا
ذا ها ىظرىا إلى ها يقابل ذلؾ فى الرقابة البرلهاىيةي ه تب الهراععة الوطىِ و لعىة الحسابات القوهية.  كا 

والخاص تخضع لهساملة هعمس الىواب هف خالؿ هوازىة  بٓف القطاع العاـ هشار ةالي مهشرو ات هصر
العٍة اةدار،ة ي و ذلؾ ٌىاؾ بعض العٍات الرقابية اتخرػ ه ل الٍٓئة الهمر،ة لمرقابة الهالية التِ 

وتمعب التقار،ر الهالية واللٓر هالية دوران ٌاهان مِ تومٓر الهعموهات التِ  تخضع لٍا شر ة الهشروع.
 ياسات الهختم ة.تسا د مِ تقٓيـ الس

 

 :لخالصةا
تمعب الحو هة دوران ٌاهان مِ الت ا ل بٓف القطا ٓف العاـ والخاص لرمع هعدةت اتدام واإلىتاعية 

مِ إطار ٓعهع ها  هشار ةالوتعز،ز الش امية وتحقٓق قدر أكبر هف التىهية الهستداهة. تعهل هشرو ات 
هف  إلِ التعبٓر  ىٍا بش ل أشهل هشار ةالو ات هشر بٓف القطاع العاـ والخاصي ولذلؾ تحتاج حو هة 

هختمط لمهساملة ٓعهع ها بٓف حو هة الشر ات مِ القطاع الخاص والهساملة مِ القطاع  خالؿ إطار
 العاـ. 

توعد مِ  ل هف القطا ٓف العاـ والخاص إرشادات حوؿ أمضل الههارسات حوؿ حو هة 
حوؿ الهراقبة والهساملةي ولكف بالرغـ هف قوا د  الهؤسساتي و ذلؾ ٓوعد مِ القطاع العاـ إرشادات

إة أف ٌذي القوا د غٓر هتواعدة  هشار ةهىظهة التعاوف اةقتمادػ والتىهية حوؿ حو هة هشرو ات ال
إة أىً ٓتـ تطبيقٍا إلِ مِ البٓئة الهمر،ةي  هشار ةالبمورة هباشرة وواضحة  قوا د لحو هة هشرو ات 

الحو هة وهقوهاتٍا مِ القواىٓف الهتاحة التِ تح ـ ٌذي الهشرو ات. تتوامر  ىامر حٓث  حد  بٓر
وتقـو بتطبٓق قوا د حو هة الشر ات مِ القطاع  ٜٔٛٔلسىة  ٜ٘ٔمتخضع شر ة الهشروع  لقاىوف 

الخاصي  ها تقـو بتطبٓق هعآٓر الهحاسبة الهمر،ة ميها ٓخص قوا د اإلمماح وا  داد التقار،ر الهالية . 
وةئحتً التى ٓذية  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙعٍة اةدار،ة بتطبٓق قوا د الحو هة الهتضهىة مِ قاىوف و ذلؾ تقـو ال

الهته مة مِ العقد والذػ ٓىص  مِ التقار،ر  هشار ةالبعهيع ت امٓمٍا وو يقة  هشار ةالوالتِ تح ـ  همية 
احل الهشروعي الدور،ة التِ ٓعب أف تقدهٍا شر ة الهشروع و الشر،ؾ هف القطاع الخاص مِ عهيع هر 

لتحقٓق دور هعمس الىواب ل دور،ة حوؿ الهشروع تقار،رماحبة الهشروع العٍة اإلدار،ة  ترمعو ذلؾ 
 لهحاسبة والهساملة.الهعمس مِ  همية ا

ذا ال مل  مِ دراسة توامر مِ إطار لإلمماح  هشار ةآليات وقوا د لحو هة هشرو ات ال اقتمٌر
يـ هدػ تطبٓق قوا د حو هة الشر ات مِ شر ة الهشروع  ومقان لمدلٓل وا  داد التقار،ري ولـ ٓتطرؽ إلِ تقٓ

الهمرػ لحو هة الشر اتي ويه ل ذلؾ هعاةن لمبحوث الهستقبمية حٓث ة ٓتستِ ىعاح  همية الحو هة 



التحديات كاآلفاؽ الهستقبمية –الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص   
 

257 

  بسف التشر،عات مقط ي ولكف بهدػ اةلتزاـ بتطبٓق ٌذي القوا د بش ل سميـي ووعود رقابة  مِ التطبٓق.
شاري إلِ أف تقٓيـ تطبٓق قوا د الحو هة مِ شر ة الهشروع لـ يحع باٌتهاـ  اؼي ولـ ٓتومل وتعدر اإل

هش الت الباحث تػ هف الدراسات التِ تتىاوؿ ٌذا الوضوعي بٓىها أشارت بعض الدراسات اإلِ وعود 
مماح  ف شر ة الهشروع. وترتكز ٌذي الهش الت حوؿ اإل تراؼ والقياس واةبهحاسبية وضر،بية تتعمق 

 ي و ذلؾ الهعاهمة الضر،بية لشر ة الهشروع. هشار ةالعقود والىتائ  الهالية لتى ٓذ ات اقيات ال
 همية تشار ية تضـ اتطراؼ ذات الممة  هشار ةالهشرو ات  ٓعب أف تكوف الحو هة مْ ىطاؽ

اةقتمادية و  و ذلؾ ٓعب توامر الش امية  مِ هستوػ  امة العواىبوتحدٓد ش مٍا.  هشار ةالبسياسة 
ٓعب أف تتومر لمهشار ة أليات السياسية واةعتها ية. وحٓث أف الش امية والهساملة وعٍاف لعهمة واحدةي م

لمهساملة العاهةي حٓث تكوف ٌىاؾ  همية هىتظهة وهستقرة يه ف هف خاللٍا أف تخضع قرارات واعرامات 
ٓيـ عاىب الهخرعات مقط. ويه ف تحقٓق لمهساملة هف قبل الشعب وأة تكوف هقمورة  مِ تق هشار ةال

تومر ش امية أكبر لتمبية تحتوػ  مِ تقار،ر هالية وغٓر هالية و ذلؾ هف خالؿ تقديـ تقار،ر اضامية 
 هتطمبات أمحاب الهمال  الهختم ة. 

خالؿ  هشار ةالومِ ٌذا اإلطاري تمعب الهعموهات الهحاسبية دوران ٌاهان مِ حو هة هشرو ات  
ٌا الهختم ة. معب أف تقـو التقار،ر الهحاسبية بتومٓر الحد اتدىِ هف الهعموهات الهالية واللٓر هراحل تى ٓذ

هالية التِ تسه  بتقٓيـ ٌذي الهشرو ات هف خالؿ قائهة الدخل ي قائهة الهر ز الهالِ و قائهة التدمقات 
قٓيـ الهخاطر. ولكف تواعً الىقدية و ذلؾ هف خالؿ اإليضاحات الهتههة وتقار،ر هعمس اإلدارة و  ذلؾ ت

شر ة الهشروع بعض الهشاكل الهحاسبية والضر،بية ي و،رعع ذلؾ إلِ غياب إرشاد هحاسبِ ٓتىاوؿ الهعالعة 
الهحاسبية لٍذي الهشرو ات وأيضا غياب إرشادات ضر،بية هحددة توض  الهعاهمة الضر،بية لٍا. موعود 

يضهف تومٓر بياىات دقيقة وذات همداقية  هشار ةالات اإلرشادات الهحاسبية والضر،بية الهالئهة لهشرو 
ويعزز الحد هف ال ساد  ف طر،ق تومٓر الش امية والهساملة وبالتالِ  هشار ةالخالؿ عهيع هراحل هشرو ات 

بٓف القطاع العاـ والخاص والهسا دة مِ تحقٓق اتٌداؼ  هشار ةالتحسٓف  همية الحو هة وتعز،ز هشرو ات 
كيتطمب تعزيز   حقٓق هعدةت أ مِ هف الىهو اةقتمادػ ود ـ تحقٓق التىهية الهستداهة.الهرعوة هىٍا  وت

هىاخ هشركعات الهشاركة قياـ الحككهة ببعض الجٍكد لتطكير كتفعيل ىظاـ الهشاركة هع القطاع الخاص 
هر الذى .  األص الهتاحةهها يتطمب رصد كحصر لإلهكاىيات كتحديد التحديات كأكجً الضعف كالقكة كالفر 

 يخمق الهىاخ الهكاتى لتحقيقٍا هف خالؿ إدخاؿ تعديالت تشريعية ، هؤسساتيً ، رقابية ..( .
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 الفصل السادس
 اٌـ الجٍكد الحككهية كاهكاىيات كفرص تفعيل ىظاـ الهشاركة

 

 هع القطاع الخاص هشاركةالالجٍكد الحككهية لتطكير كتفعيل ىظاـ  6-0
 ىظرة عاهة

سياسة طو،مة أعل لمهشار ة هع القطاع الخاص هف  ٕٙٓٓمِ  اـ  هصريةالحككهة التبىت  
ي لهشرو ات البىية التحتية العاهة عل تومٓر هورد عدٓد لرؤوس اتهواؿ اةست هار،ة والتهويالت الالزهةأ

مة بذلؾ وأيضا لتخ ٓ  العبم  ف ػ لمح وهة الهمر،ة والهخاطر الهتمولمتقمٓل هف اةقتراض السياد
لهوازىة دوف الهساس برقابة الدولة  مِ ٌذي الهرامق خالؿ مترة التشلٓل وا  ادتٍا إلِ الدولة بعد  اٌل ا

 اىتٍام هدة التعاقد .
 هع القطاع الخاص هشاركةقاىكف ال 6-0-0

لتىظيـ هشار ة القطاع  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙبالقاىوف رقـ  هع القطاع الخاص هشاركةالإصدار قاىكف تـ 
ي و،ىظـ القاىوف إعرامات طرح الهىاقمات واتح اـ حتية والهرامق العاهةىية التالخاص مِ هشرو ات الب

ي و،تبع ٌذا القاىوف ىٍ  الههمكة الهتحدة التِ تعد بٓف الح وهة والقطاع الخاصاتساسية لمعقد الهوقع 
،ة  مِ هستوػ العالـي و،ٍدؼ بش ل رئيسِ إلِ تقديـ الوحدة الهر ز  هشار ةالالرائدة مِ هشرو ات 

طرح لمهشار ة لخدهات استشار،ة ود ـ متِ لموزارات والٍٓئات والعٍات الح وهية الهعىية لهسا دتٍا  مِ 
دارة تمؾ الهشرو ات ي وتـ اةىتٍام هف مياغة الالئحة التى ٓذية لمقاىوف والهوامقة  مٍٓا هف قبل وتى ٓذ وا 

 ٖٕٛقرار رئيس هعمس الوزرام رقـ  درت بهوعبي وامهعمس الوزرام بعد أشٍر قمٓمة هف إمدار القاىوف 
 . ٕٔٔٓلسىة 
 الٍدؼ

لمهشار ة هع أمضل الشر ات اةستشار،ة والهؤسسات الدولية هف حٓث  الكحدة الهركزيةتتعاوف  
دارة هشرو ات الهشار ة الخبرة مِ هعاةت دراسة ي مة وا  عدوػ ال ىية والهالية ي وا  داد دراسات الٌو

ي قمة ي والهتضهىة الهرمقات ال ىيةي إة أىً أ ىام ذلؾد وهستىدات الهىاي و ذلؾ مياغة العقو والقاىوىية
ي ومِ ام هف وتٓرة تى ٓذ ٌذي الهشرو اتواعٍت الوحدة  دة هعوقات والتحديات التِ أدت إلِ اإلبط

ضا ة الوقت وا ٌدار اتهواؿ .  بعض الحياف تسبب ذلؾ مِ اللام الهشرو ات وا 
 لتحدياتا 0 -6-0
كاجٍت الكحدة العديد هف ٌذي ي لمهشار ة بوزارة الهالية مِ همر وحدة الهر ز،ةوهىذ إىشام ال 

 ي وهىٍا س التحديات
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ي وذلؾ قبل الهضِ قدهان مِ والهالية الالزهة دـ توامر دراسات عدوػ ال ىية والبٓئية والقاىوىية  -
 . هشار ةالإعرامات طرح هشرو ات 

مادر هف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة والذػ يحدد  دـ التزاـ العٍات اإلدار،ة بدلٓل العٍات ال -
 هع القطاع الخاص . هشار ةالآليات التقدـ والدراسة لهشرو ات 

 اىدةع  ورتٓف هتتابعتٓف وها ىت   ىٍها هف  دـ استقرار سياسِ واقتمادػ . -

ت ـ التىسٓق بٓف الٍٓئادو  هشار ةالىقص مِ الهعموهات والبياىات الهحمية الالزهة لهشرو ات  -
 الهتخممة بطرح الهشرو ات .

 خوؼ العٍات الهعىية مِ بعض اتحياف هف الدخوؿ مِ ات اقيات طو،مة اتعل . -

داخل العٍات الح وهية إلمدارأػ هوامقات أو تمار،  أو  ةاإلعرامات الهستٍمكة لموقت الهطموب -
 تراخيص أو هستىدات خامة بالهشروع .

و الهواقع الهخممة لً هف قبل العٍات اإلدار،ة سحب الهشرو ات أوتلٓٓر ٌي ل الهشروع و/أ -
 وأك ر هف هرة أ ىام الدراسة أو بعد الطرح .

 معوبة تومٓر التهو،ل الالـز لهستشارػ طرح الهشرو ات لدػ العٍات اإلدار،ة . -

 الهراععة والهوامقة  مِ العقود . تسخٓر هعمس الدولة مِ -

 (ٔ) تحديات هؤسسية
 ف الٍي ل التىظيهِ لموحدة الهر ز،ة لمهشار ة .إمدار الالئحة التى ٓذية بشس -

 تعٓٓف الك امات الهتهٓزة الهطموبة . -

ي ل الهرتبات. -  بىام القدرات ٌو

 

                                                 
ويقمد بالك امات والقدرات البشر،ة والهرتبات أف طبيعة العهل بوحدة الشراكة وطبيعة ٌي مة هشرو ات الشراكة  (ٔ)

لعالهية ي  ل ذلؾ والدراسات الهطموبة لٍا و ذلؾ الىظـ الهالية والتهو،مية لٍا و ذلؾ التعاهل هع اله اتب اةستشار،ة ا
العهمية وأولٍا إعادة الملة  ة والخبراتٓتطمب حسف اختيار العىامر الهرشحة لمعهل هف حٓث هالكات الهرش  والدراس

تساب كةهشار ة ٓتـ تدر،بٍـ واةست هار مٍٓـ بش ل هستهر ف العاهمٓف بالوحدة الهر ز،ة لمإاةىعمٓز،ة إعادة تاهة ي حٓث 
ٌذي الك امات والقدرات ٓىدر وعودٌا مِ العٍاز  العهمية لٍا . ؿو مليات الشراكة وهشاكمٍا والحآو ىظـ حوؿ خبرات عدٓدة 

هية العاهمٓف بالوحدة  اإلدارػ لمدولة ىظرا لضع  العائد الهادػ هقابل الهتاح مِ القطاع الخاص . والعدٓر بالذ ر أف ٌأ
رات اله تسبة ا ىام العهل مِ الهشرو ات والتعاهل هع الهر ز،ة لمهشار ة تزداد بش ل هضطرد ىتٓعة التدر،بات والخب

اله اتب والٍٓئات اةستشار،ة العالهية ي اتهر الذػ ٓتطمب الح اظ  مِ ٌذي الكوادر لمعاهمٓف بالوحدة والتِ تـ اةست هار 
له اتب اةستشار،ة مٍٓا أف ي وف لٍا  ادر هالِ هختم  قر،ب هف سعر السوؽ لتمؾ الكوادر الىادرة التِ تتٍامت  مٍٓا ا

والقطاع الخاص والدوؿ العربية . ولدٓىا الك ٓر هف اته مة حوؿ ههف تر وا الوحدة لالىضهاـ إلِ اله اتب اةستشار،ة 
 العالهية والقطاع الخاص والبعض سامر لمعهل بالوحدات الهر ز،ة مِ السعودية واإلهارات .
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 خطة العهل
وت عٓل دور الوحدة ولضهاف تى ٓذ الهشرو ات  هشار ةاللتحقٓق اتٌداؼ الهرعوة هف ىظاـ  

 هشار ةالتخداـ آليات ساع القطاع الخاص هف ،ة لمهشار ة هبمورة أك ر ما مية ي ولتته ف الوحدة الهر ز 
القياـ مٓتعٓف  اطىٓف وبىية أساسية أك ر استداهةيإلحيام واىعاش اةقتماد وتقديـ خدهات  اهة أمضل لمهو 

 ي والتِ تشهل س هع القطاع الخاص خالؿ السىوات القادهة هشار ةب ال ة هحاور أساسية لد ـ برىاه  ال
)عدوؿ  هع القطاع الخاص هشار ةالالهشرو ات قبل طرحٍا بىظاـ  ضع آليات وهعآٓر ةختيارو  -

ا مِ الهشرو ات الهراد طرحٍا بىظاـ ( ٔ- ٙرقـ ) هع  هشار ةالىهوذج الهعآٓر الواعب توامٌر
عرام التعديالت القاىوىية حص الهشرو ات لمعٍات اإلدار،ة"( و "ىهوذج م –القطاع الخاص  ا 

 .ور الوحدة الالزهة لت ادػ العقبات ولت عٓل د
 

إ ادة تش ٓل الٍي ل اإلدارػ لموحدة وا  داد الكوادر ال ىية وبىام القدرات وتطو،ر هٍارات العاهمٓف  -
 . بالوحدة الهر ز،ة لمهشار ة

هع القطاع  هشاركةالكضع آليات كهعايير الختيار الهشركعات قبل طرحٍا بىظاـ  6-0-3
 تحديد هسئكليات الجٍاتك الخاص

 ارة التخطيط والتىهية اإلدار،ة .هف قبل وز  هشار ةالالهزهع طرحٍا بىظاـ  ات و ر تحدٓد الهش
 القياـ بأتِ س وزارة التخطيط والتىهية اإلدار،ةٓتعٓف  مِ 

  دادٌا لخطتٍا السىوية بتقديـ بياف إلِ وزارة التخطيط والتىهية إلزاـ  امة العٍات اإلدار،ة  ىد إ 
 .ى ٓذٌا وأعاؿ الهحددة لٍامِ ت اإلدار،ة ي بالهشرو ات التِ ترغب

  مِ  –الهحدد دخولٍا مِ الخدهة خالؿ الخهس سىوات التالية وها ٓمٍٓا  – رض الهشرو ات 
لعىة ُهش مة هف وزارة الهالية ووزارة التخطيط والتىهية اإلدار،ة ي هرمقان بٍا هذ رات هعموهات  ف 

ي  مِ أف ٓتـ إ دادٌا لهعرمة العٍة   ل هشروع والدراسات الهبدئية ال ىية والهالية والقاىوىية
 الهالكة لمهشروع .

 ( ٕإدراج وزارة التخطيط والتىهية اإلدار،ة لمهشرو ات الهعتهدة هف المعىة الهشار إلٍٓا بالبىد )
 .مادية واةعتها ية لمدولةهع القطاع الخاص مِ الخطة اةقت هشار ةاللتى ٓذٌا وتهو،مٍا بىظاـ 

 ا مِ إلزاـ العٍات اإلدار،ة ب الهعآٓر واةشتراطات ال ىية والقاىوىية والهالية التِ ٓتعٓف توامٌر
هع القطاع الخاص الواردة بىهوذج محص الهشرو ات  هشار ةالالهشروع لمالحٓتً لتى ٓذ بىظاـ 

 ( ي ٓتعٓف  مِ العٍات اإلدار،ة استي ائً ي قبل  رضً  مِ الوحدة الهر ز،ة .ٔ-ٙعدوؿ )
 ة الهر ز،ة لمهشار ة لدراستً والتىسٓق هع العٍة اإلدار،ة لمبدم مِ  رض الىهوذج  مِ الوحد

 ً .تٓامات الطرح أو رمضً حاؿ  دـ مالحدراسات العدوػ وهف  ـ إعر 
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 س همحكظة
أف ٌذي القائهة ٌِ همخص وة تشهل  ل الهعموهات التِ قد تكوف ضرور،ة )حسب الحالة(ي 

هع القطاع  هشار ةالهطابقة الهشروع لهعآٓر ىظاـ لتقٓيـ الهشروع هسبقان بش ل هالئـ ومحص هدػ 
 الخاص أو لتحدٓد ها إذا  اف ٓىبلِ الهضِ قدهان مِ التقٓيـ .

 " ىهكذج فحص الهشركعات لمجٍات اإلدارية" –
التالِ لمحموؿ  مِ الهعموهات الالزهة ةستي ا شروط ال حص  الىهكذج الهقترحتـ تش ٓل 

يهٍا هف العٍة الهعىية ي والتِ ٓتعٓف  مِ العٍة اإلدار،ة أف تستومِ اتساسية والهستىدات الواعب تقد
البياىات والهستىدات الهدرعة مِ ذلؾ الىهوذج "ىهوذج ال حص" قبل تقديهً إلِ الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة 

 هع القطاع الخاص س
 (0-6جدكؿ رقـ )

ا فى الهشركعات الهراد طرحٍا بىظاـ   هع القطاع الخاص ركةهشاالالهعايير الكاجب تكافٌر
 التكجيٍات الستكهاؿ الهجاالت تفاصيل البىد ـ
  اسـ الهشركع 0
  القطاع 0
  الجٍة التىفيذية 3
  الكزارة الهعىية 4
تقديـ جهيع هستىدات/التراخيص/التصاريح الدالة عمى همكية األرض، كالجٍة  الهستىدات الخاصة بهكقع الهشركع 5

، كالتقرير الفىى لصالحية إلحداثيات الدقيقة صاحبة الكالية عميٍا ، كا
 .الهكقع

 تحديد هساحة األرض الهطمكبة لتىفيذ الهشركع . هتطمبات األرض / الهكقع 6
 تقديـ كافة الهكافقات األهىية كالتصاريح كالتراخيص الهطمكبة ..الخ . هكافقات الجٍات الهعىية بالهشركع 7
  شرح لهقترح الهشركع 8
  لجدكى الهبدئيةدراسات ا 9
)هعدؿ العائد الداخمى   EIRR)هعدؿ العائد الداخمى الهالى(،   FIRRأدخل  تكمفتً االستثهارية –حجـ الهشركع  02

االقتصادى(، كىسبة تكمفة الفائدة، ُيرجى إرفاؽ الىهكذج الهالى الهستخدـ فى 
 حساب تمؾ الهؤشرات .

 س الهاؿتقدير تكمفة رأ - تقرير الهؤشرات الهالية 00
 (O&Mتقدير تكاليف التشغيل ) -
 التكمفة اإلجهالية -
 إلى األسٍـ –ىسبة الديف  -
 تقدير هدة العقد -
 تقدير العهر االقتصادى لمهشركع -
 

 هع القطاع الخاص هشاركةالأسس  -0فحص 
  كصف الهشركع 0
  األسس لطرح الهشركع 0
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  هكاصفات الخدهة الهتكقعة 3
تحديد ٌيكل الهشركع كدكر كل هف القطاع العاـ كالقطاع الخاص )دكر  لمهشركعالٍيكل الهقترح  4

 األطراؼ(

 الجدكى الهالية كتحديد الهخاطر -3فحص 
إيضاح ها إذا كاف صاحب العطاء الفائز سيزيد هف إيرادات الهشركع هف  هصدر إيرادات الهشركع 0

ٍة اإلدارية خالؿ تحصيل رسـك هف هستخدهى الخدهات، أـ إذا كاىت الج
 ستقـك بالسداد هف هكازىتٍا .

فى حالة ككف اإليرادات هف خالؿ  أ 0
 "تحصيل رسـك هف الهستخدـ"

 إدخاؿ هتكسط تقدير الرسـك التى يسددٌا الهستخدـ . -
 إدخاؿ تقديرات بعدد الهستخدهيف يكهيًا . -
 

فى حالة ككف اإليرادات هف خالؿ دفعات  ب 0
 تسددٌا الجٍة التىفيذية

يجب أف تكضح الجٍات التىفيذية ها إذا كاىت لديٍا القدرة عمى تكفير  -
األهكاؿ هف هصادر أخرى غير اعتهادات الهكازىة التى تـ فى إطار كزارة 

 الهالية .
إيضاح ها إذا كاىت الجٍة التىفيذية لديٍا هكازىة لتقديـ تمؾ الخدهات  -

 كحجـ الهيزاىيات الهتاحة .
 الهستخدهيف يكهيًا . إدخاؿ تقديرات بعدد -
يرادات كتقدير الىسبة الهتكقعة إيضاح ها إذا كاىت ٌىاؾ ىية لهشاركة اإل-
%. 

يبيف ها إذا  –التحديد العاـ لمهخاطر كتكزيعٍا بيف القطاعيف الخاص كالعاـ  تحديد الهخاطر 0
كاف ٌىاؾ أى تغييرات هقترحة عمى تحديد الهخاطر أك أية هخاطر إضافية 

 ا .يجب إدراجٍ
 التىفيذ كالجدكؿ الزهىى -4فحص 

ا . دراسة الجدكى االجتهاعية كالبيئية. 0  ذكر األهكر االجتهاعية ك/أك البيئية الهحتهل ظٍكٌر
( الرئيسييف هف القطاعيف العاـ Stakeholdersقائهة هف األطراؼ ) األطراؼ التابعة 0

 كيتأثركف بً . كالخاص الراغبيف فى أف يككف لديٍـ فائدة فى ٌذا الهشركع
ذكر األسـ ، الهىصب ، رقـ الهكبيل كالبريد االلكتركىى هف الكزارة الهعىية  فريق عهل الهشركع 3

كالجٍة التىفيذية ، كأيضا إرفاؽ قائهة بأسهاء فريق الهشركع لمهرحمة التالية 
 التى يرأسٍا هدير الهشركع .

ا.كضع التقديرت الشٍرية فى ال اجدكؿ الزهىى الهتكقع 4  هراحل الهتكقع إىجاٌز
 5-فحص 

الهكافقة عمى ىهكذج الفحص الهقترح  0
 هع القطاع الخاص هشاركةاللهشركع 

تكفير كافة الهعمكهات الضركرية فى الهقترح هع الهستىدات الداعهة ، 
 كتزكيد الجٍة الهخكلة بالتكقيع ببياىات الهكظفيف التالية :

 هدير الهشركع )عمى أف تككف هختكهة( -
 رئيس الجٍة التىفيذية )عمى أف تككف هختكهة( -
 الكزير )عمى أف تككف هختكهة( -
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 هع القطاع الخاص هشاركةالالقطاعات الرائجة فى تطبيق ىظاـ 
 قطاع الىقل

  الطرؽ 

  الهكاىىء بأىكاعٍا 

 السكؾ الحديدية 

 الىقل العاـ 

 قطاع اإلسكاف كالهرافق
 هحطات تىقية الهياي 

 يهحطات تحمية الهيا 

 هحطات هعالجة الصرؼ الصحى 

 الهرافق العاهة 
 قطاع التعميـ

 هدارس التعميـ األساسى 

 الهدارس الفىية 

 هدارس الىيل 

 قطاع التعميـ العالى
  الهستشفيات الجاهعية 

  الجاهعات 

 الهعاٌد 
 قطاع الصحة

  الهستشفيات التعميهية 

 الهستشفيات الحككهية 

 قطاع الخدهات العاهة
 كتركىيةخدهات الحككهة االل 

 
  إجراء التعديالت التشريعية الالزهة لتفادى العقبات كلتفعيل دكر الكحدة 6-0-4

 هع القطاع الخاص س هشار ةالالهراد إدخالٍا  مِ قاىوف تىظيـ  التعديالت التشريعيةأبرزت 
 ة لٓتوامق هع الدستورهل هدة العقد ليمب  حدٌا اتقمِ  ال وف  اهان هف تار،خ تقديـ الخدٓدتع 

 هىً( و،ز،ل أػ لبس حوؿ  ي ية حساب هدة ال ال ٓف  اهان . ٕٖ)هادة 
  هع القطاع الخاص س هشار ةالإدخاؿ واستحداث آليات عدٓدة لمتعاقد  مِ هشرو ات 

 الترسية والتعاقد الهباشر . . أ
الترسية والتعاقد بىام  مِ هبادرة هف القطاع الخاص  مِ هشروع هبتكر هىً  . ب

(Unsolicited Proposal) .  
  ععل هرحمة التسٌٓل الهسبق عواز،ً مِ الهشرو ات التِ تحتاج طبيعتٍا لتمؾ الهرحمة وخالؼ

 ذلؾ تده  شروط التسٌٓل ضهف شروط التقدـ بالعطامات .
  تحدٓد الهتطمبات اتساسية التِ ٓتعٓف  مِ العٍة اإلدار،ة استي ائٍا قبل تقدهٍا بطمب لطرح

ا مِ هع القطاع  هشار ةالالهشروع بىظاـ  الخاص طبقان لمهعآٓر الهحددة الواعب توامٌر
هع القطاع الخاص" ي و،تـ محص استي ام تمؾ  هشار ةالالهشرو ات الهراد طرحٍا بىظاـ 

 الهتطمبات هف قبل الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة .
 اإل الف  ف ىتائ  التقٓيـ  ععل الهدة الهحددة لمتظمهات هف التقٓيـ ال ىِ ي اسبوع هف تار،خ

 .ل ىِا
  إللام القواىٓف القطا ية الهىظهة تسالٓب التعاقد ه ل قواىٓف الػBOT والتِ تتعارض هع أح اـ 

 هع القطاع الخاص . هشار ةالوآليات قاىوف 
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  ة ٓعوز إللام أو تسعٓل أػ هشروع تـ الهوامقة  مِ طرحً هف قبل المعىة العميا لمهشار ة ي إة
بعد العرض  مٍٓا هف السمطة  هشار ةالىة العميا لشئوف بقرار عدٓد باإلللام مادر هف المع

 الهختمة ورئيس الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة .
  ِهى  الوحدة المالحيات والد ـ السياسِ الالـز هف أعل تذلٓل العقبات اإلدار،ة التِ تؤدػ إل

 لهدد زهىية أطوؿ هها تستحق . هشار ةالاستلراؽ إعرامات تى ٓذ هشرو ات 
 

عداد الككادر الفىية كبىاء القدرات كتطكير إعا 6-0-5 دة تشكيل الٍيكل اإلدارى لمكحدة كا 
  هٍارات العاهميف بالكحدة الهركزية لمهشاركة

 هف س الٍيكل اإلدارى الحالى لمعاهميف بالكحدةٓتكوف  
 رئيس الوحدة -
 هسا د رئيس الوحدة -
 هدٓر الهشرو ات -
 هدٓر الهشروع -
 ( هسئوؿ هشروعٕ) -
 ( هحمل هالِ ٕ) -

 إتباع أتِ س لتعزيز عهل الكحدة كالىٍكض بهسئكلياتٍاو،تعٓف 
مدار ٌي ل إدارػ وةئحة لمعاهمٓف خامة بالوحدة حتِ ٓتسىِ تعٓٓف هف ٓتوامر لٍـ  - ا تهاد وا 

دارة هشرو ات الهشار ةالخبرة م ي وبىام الهٍارات الالزهة ةضطالع الوحدة ِ إ داد وا 
 . هشار ةالإىعاز هشرو ات  هف باختماماتٍا  مِ الىحو الذػ يه ىٍا

تومٓر الد ـ الموعستِ لٓتىاسب هع الٍي مة العدٓدة ولتذلٓل الهعوقات والعقبات القائهة مِ سبٓل  -
 أدام الوحدة ةختماماتٍا .
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 (0-6جدكؿ رقـ )
 هع القطاع الخاص هشاركةالاإلطار الزهىى إلجراءات الطرح لهشركعات 

 :ى الطرح كاتهاـ التعاقد هعٍـ حاؿ كجكد تهكيل الستشار 
 الهدة بالشٍكر هالحظات الهرحمة ـ

 هرحمة الدراسات كهكافقة المجىة العميا لمهشاركة كاإلعداد لمطرح
ُتعد بهعرفة الجٍةاإلدارية طبقًا لها ٌك  دراسة الجدكى الهبدئية لمهشركع 0

 هبيف "بدليل الجٍات اإلدارية" .
- 

لمهشاركة لمحصكؿ العرض عمى المجىة العميا  0
عمى طرح الهشركع بىظاـ  عمى هكافقتٍا

 .الهشاركة

يتـ تحديد هكعد اىعقاد المجىة بهعرفة 
األهاىة العاهة لهجمس الكزراء طبقًا 
لجدكؿ أعهاؿ هعالى السيد رئيس 

 هجمس الكزراء .

 فى حدكد شٍر

إعداد استشارى الطرح لدراسات الجدكى الهالية  3
 فصيمية .كالقاىكىية كالفىية الت

هدة هتغيرة طبقًا لطبيعة الهشركع كهدى 
تعاكف الجٍات الهعىية ، كاتاحة 

هات كالبياىات الهطمكبة الهعمك 
 .لمدراسات

 أشٍر 3-5

 بدء الدكر األساسى لمكحدة –هع القطاع الخاص  هشاركةالهراحل طرح هشركع 
إعداد هستىدات التأٌيل الهسبق كهذكرة  0

 الهعمكهات لمهشركع .
إعداد الهعايير الفىية كالهالية يتـ 

لمتأٌيل بىاء عمى دراسات هستشارى 
 الطرح .

 

ً إصدار الدعكة لمتقدـ لمتأٌيل الهسبق هحدد ب 0
 .الهكعد الىٍائى لتقديـ الطمبات

  

تمقى االستفسارات عمى هستىد التأٌيل كالرد  3
 عميٍا .

  
 
 
 

  الجمسة العاهة هع الهستثهريف طالبى التأٌل . 4
إال أف الهدة الهحددة يجكز هدٌا طبقًا  التقدـ بطمبات التأٌيل . 5

ة الهستثهريف ك/أك طبيعة لرغب
 .الهشركع

 
 

كفقًا لعدد طمبات التأٌيل الهقدهة كحجـ  تقييـ طمبات التأٌيل الهسبق . 6
ككفاءة فريق العهل الهحدد لتقييـ تمؾ 

 الطمبات .
ميف كالبت تقييـ اعتراض الهستثهريف غير اله 7 ٌؤ

 فيً .
ميف تقديـ  يحق لمهستثهريف غير الهٌؤ

أياـ هف تاريخ  7اعتراض خالؿ 
األخطار بالىتيجة، عمى أف تقـك الكحدة 

 05بدراسة االعتراض كالرد عميً خالؿ 
هف  02يـك طبقًا لىص الهادة رقـ 

هف  39ك  38القاىكف كالهادتيف 
 الالئحة التىفيذية .

ميف .القائهة الىٍائية بال 8    هستثهريف الهٌؤ

 4إلى  0هف 
ًا أشٍر طبق

لطبيعة الهشركع 
 كعدد الهتقدهيف



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

267 

 
 يتـ بالتكازى هع هرحمة التأٌيل الهسبق تكميف استشارى الطرح بإعداد هستىدات الهىاقصة ، كالتى تشهل عمى :      

 كالىهكذج الهالى -4ككراسة الشركط كالهكاصفات    -3كهالحقة     -0هسكدة العقد      -0
 هرحمة الطرح كالترسية

ميف لهستىدات  ـ بالعطاءات .إصدار الدعكة لمتقد 0 شراء الهستثهريف الهٌؤ
 الهىاقصة .

 

تمقى االستفسارات هف هقدهى العطاءات كالرد  0
 عميٍا .

 

عقد االجتهاعات الهىفردة هع هقدهى العطاءات  3
 لمرد عمى االستفسارات .

 

إدخاؿ التعديالت عمى هستىدات الطرح كهسكدة  4
 العقد .

 

  ىٍائية لهستىدات الهىاقصة .إصدار الىسخة ال 5
  تقديـ العطاءات الفىية كالهالية . 6
عالف الىتيجة . 7   تقييـ العطاءات الفىية كا 
يحق لمهستثهريف غير الهقبكليف فىيًا  فحص التظمهات حالة كجكدٌا . 8

يكهًا هف تاريخ  32التظمـ خالؿ 
ـ بالقرار عمى أف يفصل فى  اخطاٌر

هف تاريخ تقديـ يـك  32التظمـ خالؿ 
هف  39التظمـ كفقًا لىص الهادة 

هف  94ك 89القاىكف كالهادتيف 
 الالئحة التىفيذية .

  فتح العطاءات الهالية . 9
  إصدار خطاء اإلسىاد لصاحب العطاء الفائز . 02

 هرحمة التعاقد كىفاذ العقد
تأسيس شركة ذات غرض كحيد لتىفيذ الهشركع  0

قيع العقد كتقديـ خطاب )شركة الهشركع( كتك 
 الضهاف الىٍائى .

 شٍر 

 

 الهصدر :الكحدة الهركزية لمهشاركة بكزارة الهالية.
 ( هعايير التاٌيل كالهستىدات الهطمكبة كىهاذج لهشركع هحطات هعالجة الصرؼ الصحى.0كيكضح همحق )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6إلى  5هف 
 أشٍر 
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 (3-6جدكؿ رقـ )
 الهتقدهة كالىاشئة فى الدكؿ صلقطاع الخاهع ا هشاركةالاإلطار الزهىى إلجراءات هشركعات 

 هتكسط فترة العطاء الػػدكلة ـ
 )بالشٍكر(

 00 استراليا 0
 07 البرازيل 0
 08 كىدا 3
 07 فرىسا 4
 07 ألهاىيا 5
 34 إيرلىدا 6
 09 أسباىيا 7
 35 الههمكة الهتحدة 8
 08 جىكب أفريقيا 9

 05 الٍىد 02
 08 هاليزيا 00
 08 سىغافكرة 00

  هتكسط اإلطار الزهىى
 تحميل لعدة دكؿ –هع القطاع الخاص  هشاركةالر : طكؿ فترة العطاءات بكحدة لهصدا

http://extranet.sioe.org/uploads/sioe2017/reeves_flannery_geddes_palcic.pdf 

 

 

 –هع القطاع الخاص  هشار ةالالالـز لتى ٓذ هشرو ات  هتكسط اإلطار الزهىىو ميً مٓتض  أف  
تقديـ  –شٍر بدمان هف ا تهاد طرح الهشروع )التسٌٓل الهسبق  ٕٔمِ عهيع أىحام العالـ يمل إلِ 

 اةق اؿ الهالِ( . –الترسية والتعاقد  –التقٓيـ  –العطامات 
 بيف القطاعييف العاـ كالخاص هشاركةالت كفرص تفعيل دكر إهكاىيا 6-0

كبهشاركة ههثمى  (0202يىاير  02)إستىادًا عمى ىتائج كهىاقشات كرشة العهل الهىعقدة بتاريخ 
 البىكؾ كبعض الهستثهرييف كههثمى الجٍات االدارية

ا ٓٓف العاـ بٓف القط هشار ةالٍٓتـ ٌذا الهبحث بالتعرؼ  مِ إه اىيات ومرص ت عٓل ىظاـ 
والخاص مِ همر وذلؾ هف خالؿ اة تهاد  مِ ىتائ  ورشة العهل التِ تـ  قدٌا بهقر الهعٍد بتار،خ 

تـ ال ر،ق  ٕٕٓٓٓىآر ٕٓ لهعهو ة هف الهست هر،ف وهه مِ البىوؾ وهه مِ العٍات اإلدار،ة. حٓث ٌإ
هف العٍات الهختم ة لموقوؼ  البح ِ بإ داد قائهة هف التساؤةت التِ تـ طرحٍا خالؿ الورشة لمحضور

ـ التحديات والهعوقات هف ـ  هف خالؿ ىتائ  ٌذي الورشة  مِ ٌأ ليات آوعٍة ىظر ٌذي العٍات و ذلؾ ٌأ
 بٓف القطاع العاـ والخاص مِ همر . هشار ةالت عٓل ىظاـ 

 

http://extranet.sioe.org/uploads/sioe2017/reeves_flannery_geddes_palcic.pdf
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 -بيف القطاعيف العاـ ك الخاص أٌهية كبيرة لألسباب اآلتية : هشاركةالتكتسب 

 .لتهو،ل  مْ الهوازىة العاهةخ ض أ بام ا •
 .ز،ادة دور القطاع الخاص مْ اإلست هار •
ارت اع عودة الخدهات الح وهية لهشرو ات البىية اتساسية و الهرامق العاهة ) مْ حاؿ التطبٓق  •

 .الك م (
بٓف القطا ٓف العاـ و الخاص و  هشار ةالٌىاؾ العدٓد هف أ ار اإلٓعابية التْ تترتب  مِ  •

هية التىسٓق و تبادؿ الخبرات و ف الىاتعة ه  تكاهل الدور،ف .ٌأ

أف تحقٓق الىعاح لمهشار ة ة ٓتطمب كقد أكضحت سمسة المقاءات التي قاـ بٍا الفريق البحثي  
 سمقط العاىب التشر،عْ ولكف ٓتطمب اةهر اتخذ مْ اإل تبار الهتطمبات اةتية 

التْ يه ف أف تحقق ىعاحان مْ ظل  عاتأف تككف ٌىاؾ رؤيً كاضحة حكؿ طبيعة كىكعية الهشرك 
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص ب ل قطاع مْ هعاؿ البىية اتساسية والهرامق العاهة سوام  اف  هشار ةال

هية  اي هها ٓتطمب ٌأ ف ٓتـ ٌذا أذلؾ مْ هعاؿ الهياي أو المرؼ المحْ أو مْ قطاع الىقل ...وغٌٓر
تحدٓد  ل وزارة لهتطمبات اةى اؽ العاـ ومق رؤية الدولة  هر هف خالؿ  همية التخطيط والتْ تتضهفتا

, وذلؾ لتحدٓد الطو،ل والهتوسط والقمٓر اتعلإلحتياعات التىهية والتْ تتـ  مِ  ل هف الهدػ 
و ها يطمق  مية اؿ هشار ةالالهشرو ات القابمة لمتى ٓذ مْ إطار   . pipelineبٓف القطا ٓف العاـ ٌو

ىا يأتي التساؤؿ       :الٍاـٌك

 ؟ pipelineها ٌي الجٍة الهؤسسية الهسئكلة عف تجٍيز هشركعات اؿ

 دكر القطاع العاـ 6-0-0
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  هشار ةاليعزز تعظيـ استخداـ اطار هؤسسي قكي  إف وعود

هية ادهاج ه وف  ٓق بٓف مْ ا داد خطً الدولة بالتىس هشار ةاللتحقٓق اة ار اإلٓعابية لً هها ٓتطمب ٌأ
لٍذي الهشار،ع ٓتي  لوحدة    pipelineمْ الوزارات الهعىية ووزارة التخطيط ت داد هشار ةالوحدات 

مْ وزارة الهالية طرحٍا بش ل هؤسسْ دورؼ يحقق لٍا الىعاح ي و،تطمب ذلؾ تحدٓد هٍاـ ٌذي  هشار ةال
 .لتحقٓق   امة اتدام  الوحدة مْ الوزارات الهعىية والتومٓ  الوظي ْ لمعاهمٓف بٍا وتدر،بٍـ

 دكر القطاع الخاص  6-0-0

هية أساسية مْ إىعاح برىاه   - ي تسب دور القطاع الخاص سوام  اف همر،ان او  ربيان او اعىبيان ٌأ
 الهشار ة.

ِ  ي ية تحقٓق توازف الهمال  بٓف القطا ٓف  هشار ةالأ ار الهست هروف قضية ٌاهً إلىعاح  - ٌو
ية تعتهد  مِ تقدٓر الهخاطر والربحية والقدرة  مِ توز،عٍا بٓف العاـ والخاص  مِ أسس واقع

 الطرمٓف بش ل يحقق توازف الهمال .
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 :ثار القضايا االتية في ٌذا االطار تُ ك 
هية تحدٓد همادر التهو،ل الك م والعٓدة. -  ٌأ
 ةزالت أسعار ال ائدة الهرت عة مْ همر ته ل  ائقا  لمتهو،ل -
القطاع الخاص  مْ الهستوػ القطا ْ مْ ز،ادة قدرة ٌذي الشر ات يسٍـ تراكـ الخبرات لشر ات  -

 بىعاح. هشار ةال مْ تى ٓذ هشرو ات 
 بٓف القطا ٓف العاـ و الخاص. هشار ةاليسٍـ تومر التهو،ل بالشروط الهىاسبة مْ ت عٓل  -

 الخاص بيف القطاعيف العاـ ك  هشاركةالـ دكر الجٍاز الهصرفي في دع 6-0-3

ـ القضايا يبٓف القطا ٓف العاـ والخاص هشار ةالدورا ٌاها مْ د ـ  لمجٍاز الهصرفي  وتته ل ٌأ
 اله ارة مْ ٌذا الشسف ميها ٓمْس

 دور سعر ال ائدة  -
هية اتعاي البىوؾ الهمر،ة إلْ الحموؿ  مْ تهو،ل خارعْ. -  تهت اةشارة الْ ٌا
ف العقارؼ. - هية تسٍٓل إعرامات الٌر  تهت اةشارة الْ ٌا
هية تحوط البىوؾ لتلٓرات أسعار المرؼ تهت هىاقشة اس - تخداـ الهشرو ات لمعهمة اةعىبية و ٌأ

 قبل الطرح و إعرامات التعاقد.
هية لالست ادة هف الدور الرقابْ لمبىوؾ مْ ات اقيات  - بها يسه  بتمحي  أخطام  هشار ةالٌىاؾ ٌأ

 الهشروع و تسهٓف ىعاحً.
 هف خالؿ اةذرع اةست هار،ة بٍا. هشار ةاليه ف لمبىوؾ أف تدخل بش ل رئيسْ مْ هشرو ات  -

 بيف القطاعيف العاـ كالخاص   هشاركةالدكر الهجتهع الهدىي في دعـ  6-0-4

هية  بٓرة مْ د ـ الهجتهع الهدىي  ي تسب مبالىسبة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  هشار ةالٌأ
راسات التْ تسٍـ مْ رمع العدوػ يه ف أف ي وف لٍا دورا ٌاها مْ القياـ بالد هراكز البحوثلمعاهعات و 
 هف ىاحية أخرؼ مْ تومٓر اةستشارات ال ىية الالزهة .لمهشار ة هف ىاحية و اةقتمادية 

 هشار ةاللٍا دورا ٌاها مْ التعر،  ب رص و هعاةت جهعيات رجاؿ ك سيدات االعهاؿ   ذلؾ مسف
ا مْ عذب اةسشر التعارب الىاعحة لالقتدام بٍاوى ت هارات اتعىبية لىقل التكىولوعيا مْ ي مضال  ف دوٌر

بٓف  هشار ةالالعدٓد هف الهعاةت الٍاهة والعهعيات اتٌمية وات الـ ممٍها دوران  بٓران مْ التو ية بدور 
القطا ٓف العاـ والخاص مْ تى ٓذ هشرو ات البىية اتساسية و الهرامق بس مِ الهوام ات هع خ ض 

 دهة لمهواطف ب  امة  الية. التكم ة  مْ الدولة و إتاحة الخ
 بيف القطاعيف العاـ كالخاص هشاركةالأٌهية بىاء ىظاـ لمهتابعة كالتقكيـ إلىجاح  6-0-5

تعتهد  مِ تكاهل اتدوار مْ  هشار ةالحٓث اف  أٌهية بىاء ىظاـ لمهتابعة كالتقكيـٓتطمب اةهر 
ا اىها ٓىع   س  مِ الىتائ .التى ٓذ وهف  ـ أؼ اخالؿ ةؼ هف ٌذي العٍات بدوٌر
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داؼ  تطبيق هكازىة البراهج كاألداءاف  مْ ظل هشرو ات هحددة  هشار ةالوها ٓرتبط بٍا هف وضع ٌا
ا مْ بىام البىية اتساسية لمدولة ي وها ٓرتبط بذلؾ هف هتابعة شروط العقد الهبـر بٓف  هعروؼ دوٌر

 اتساؽ ذلؾ هع الهممحة العمياالقطا ٓف العاـ والخاص وتحقٓق توامق الهمال  بٓىٍها وتطبٓق هدػ 
ؼ الحموؿ  مِ أالهقدهة هع تحقٓق   امة الى قة  لمدولة وتحقٓق رضا الهواطف الهمرؼ  ف الخدهات

 مضل الىتائ  بسقل التكالٓ .أ
 يعتهد ٌذا الىظاـ عمى الدعائـ االتية :

هية تعٍٓز هشرو ات  -  بسسموب  مهْ سميـ.   هشار ةالٌأ
 ها سبق وضوح الرؤية لدػ الوزارات الهعىية.ف ٓتكاهل هع أٓتطمب اةهر  -
هية  بٓرة مْ  - حٓث يسٍـ الوموؿ لمسعر العادؿ مْ تحقٓق  هشار ةالتكتسب  همية التسعٓر ٌأ

ـ ٌدؼ لمهشار ة.  ٌأ
 كهف أٌـ الهتغيرات التي يجب اخذٌا في االعتبار لمسعر العادؿ ها يمي: 

 التوازف بٓف الهخاطر والربحية.  -
 الٓ  ليس مقط  مِ الهستوؼ قمٓر اتعل بل  مِ طوؿ مترة الهشروع.ضرورة هرا اة التك -
هية هرا اة البعدٓف ال ىْ والهالْ مْ العروض الهقدهة . -  ٌأ

 

مِ همر تستىد  مِ استقرام تعارب الدوؿ  هشار ةويقدـ ال مل السابع رؤية هستقبمية لد ـ ال     
تطرح بعض الهقترحات بإعرامات وسياسات  الهقارىة و مِ الههارسات العهمية لمتعر،ة الهمر،ة  ـ

 لتحسٓف   امة هرحمة التخطيط والهتابعة والتقٓيـ لهشرو ات الهشار ة .
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 لسابعلفصل اا
 فى هصر هشاركةال دعـرؤية هستقبمية ل

 

 مِ ىتائ   فى الهستقبل بيف القطاعيف العاـ كالخاص فى هصر هشاركةالرؤية تطكير تستىد  
ِ تقـو  مِ إلية الهقارىة و مِ الههارسات العهمية لمتعربة الدراسات الدو  ستعراض الىتائ ي الهمر،ةي ٌو

 ط و  امة العهل اإلدارػ والتشر،عِ ـ تعرج بعد ذلؾ لطرح إعرامات هقترحة لتحسٓف   امة هرحمة التخطي
ست سارات واإلبعض الهحاذٓر  وضع ـ لتحسٓف طرؽ الهتابعة والتقٓيـ لهشرو ات الهشار ةي  ـ ٓمِ ذلؾ 

  التِ لـ تتومل الدراسة إلِ إعابة شامية  مٍٓا .
 ىتائج الدراسة 7-0
 ٚٙمدور القاىوف رقـ بٓف القطا ٓف العاـ والخاص هىذ  هشار ةالس أف تطبٓق ىظاـ الفصل األكؿأبرز  -

ة القطاع هعوقات ترعع بعضٍا إلِ  دـ إلهاـ العٍات اإلدار،ة ب مس ة ىظاـ هشار ارتبط بقد  ٕٓٔٓلسىة 
 هشار ةالالخاص مْ ه ل ٌذي الهشرو اتي وأخرػ راععة إلِ تعقد اإلعرامات التْ تهر بٍا هشرو ات 

هف وقت إ داد دراسات العدوػ لٍا وحتِ إسىادٌا لمهست هر ال ائز بٍايم اف هف الضرورؼ إدخاؿ بعض 
حل التْ تهر بٍا ٌذي التعديالت  مِ القاىوف والتْ هف شسىٍا أف تبسط هف ٌذي اإلعرامات والهرا

لسىة  ٚٙالتعدٓل الهقترح لمقاىوف  الهشرو ات لتمبية حاعات العٍة اإلدار،ة له ل ٌذي الهشرو ات ي م  ل
ه اىية تقٓيـ التعربة الحالية وتعدٓمٍا  مِ الىحو الذؼ يضهف تقمٓل  ٕٓٔٓ هروىة مْ اإلعرامات وا 

 السابقة. اتخطام التْ وقعت مٍٓا العٍة اإلدار،ة مْ التعاقدات
دة الهحدودة والتعاقد ستحداث طرؽ عدٓدة لمتعاقد  الهىاقمة والهزآإتضهىت التعديالت الهقترحة  -

لكْ تتىاسب هع بعض الهشرو ات وتالئـ الظروؼ اةقتمادية واةعتها ية الهمحة لتى ٓذ تمؾ الهباشري 
 الد.الهشرو ات مْ ظل التلٓرات اةقتمادية واةعتها ية التْ تشٍدٌا الب

 مِ عواز إبراـ  قد هشار ة تز،د هدتً  مِ  ال ٓف  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙتىص الهادة ال اىية هف القاىوف  -
ف ٌذي إي حٓث  هشار ةالىة العميا لشئوف  مِ تومية هف المع ان سىة بعد أخذ هوامقة هعمس الوزرام بىام

والتْ ىمت  مِ أة تز،د  هف الدستور الهمرؼ  ٕٖالهادة تتعارض هع ىص ال قرة ال ال ة هف الهادة 
تمؾ الهشرو ات  ف  ال ٓف  اهاي ولكف تدارؾ التعدٓل الهقترح لمقاىوف ٌذا التعارض وىص  مِ أف ة 
تز،د  مِ  ال ٓف سىة هف التار،خ الهحدد مْ شٍادة القبوؿ المادرة هف العٍة اإلدار،ة بقبوؿ هستوػ 

 .عودة ات هاؿ أو الهىتعات أو الخدهات الهتاحة 
قة بحق العٍة اإلدار،ة مْ والهتعم هشار ةالهف قاىوف  ٖٛأف يشهل التعدٓل الهقترح الهادة  ٓىبلِ  اف -

هف الدستور  ٕٚٔت اقات هباشرة هع عٍات التهو،ل . إذ تتعارض تمؾ الهادة هع ىص الهادة رقـ إإبراـ 
تهو،ل بدوف أخذ هوامقة الهمرؼ والتْ لـ تعز لمسمطة التى ٓذية أف تبـر ه ل تمؾ اةت اقات هع عٍات ال

 هعمس الىواب.
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قمص التعدٓل الهقترح هدد التظمهاتي موضع هيعاد التظمـ هف القرارات خالؿ خهسة  شر ٓوها هف  -
تار،خ اإلخطار أو العمـ بٍا يوة تقبل د وػ إللام تمؾ القرارات قبل التظمـ هىٍاي  ها قمر اختماص 

قرارات المادرة خالؿ الهرحمة السابقة  مِ التعاقد ي لعىة التظمهات  مِ التظمهات التْ تقدـ  ف ال
 وذلؾ حتِ تتكاهل آلية التظمـ هع لعاف التسوية الودية الهش مة مْ  قود الهشار ة.

 

إلِ الىتائ   الفصل الثاىىست ادة الدراسة الحالية هف التعارب الدولية تومل مِ هحاولة لتعظيـ إ     
 أتيةس

  اف أك ر ىعاحان مِ الدوؿ هتوسطة الدخل  ىً مِ الدوؿ هىخ ضة الدخل. ةهشار أف ىظاـ تطبٓق ال -ٔ
 

بم ة  اهة تتعً تف تكوف  هشار ةأف هشرو ات ال ت الدراساتهف حٓث التكالٓ  والهىامع أشار  -ٕ
دولة  ٘ٔمِ  هشار ةأك ر تكم ة هف الىظاـ التقمٓدػ لمتور،د الح وهِي حٓث وعد أف الهشرو ات بىظاـ ال

%  ف الهشرو ات التِ تـ تى ٓذٌا بىظاـ التور،د الح وهِ ٕٗ اىت التكم ة مٍٓا هرت عة بىسبة أوربية 
 التقمٓدػ. 

 

تكوف أكبر مِ الدوؿ  ذلؾ مإف  دـ دقة تقدٓرات التكم ة والهىامع  ف طر،ق الهقارف الح وهِ  -ٖ
يستد ِ إ ادة  الىاهيةي وأىً مِ بعض الحاةت تمب  الهشرو ات غٓر هربحة لمشر،ؾ الخاص هها

 الت اوض.
 

ا مِ  هشار ةإىً مِ هواعٍة حقيقة أف هشرو ات ال -ٗ أك ر تكم ة وأقل ربحية تمعس الح وهات وشر اٌؤ
 .هشار ةالتىهية إلِ هىاٌ  التهو،ل الهختمط لهشرو ات ال

 

ػ ميها ٓتعمق بتكالٓ  التحضٓر لمهشروع لوحع ارت اع ٌذي التكم ة هها ٓؤ ر بالسمب  مِ العدو  -٘
% هف القيهة ٕٔها ىسبتً  ٕ٘ٓٓالهالية واةقتمادية لمهشروع حٓث بملت تكم ة إ داد الهشروع مِ 

% هف التكم ة الرأسهالية لمهشروع مِ ٘ٔالرأسهالية لمهشروع مِ الههمكة الهتحدةي ومِ أمر،قيا وممت 
ٕٕٓٔ. 

 

وأف الك امة مِ اتدام ة  أوض  ال مل أف اةست هار ة ٓز،د بالضرورة هع هشار ة القطاع الخاص -ٙ
يه ف أف تكوف هستداهة مِ اتعل الطو،ل إذا لـ ي ف ٌىاؾ ز،ادة مِ اةست هارات العاهة أو الخامة 
 مِ المياىة والتوسع مِ شب ة الهرامقي  ذلؾ مقد وعدت الدراسات أف قطا ات تولٓد الطاقة هف أسٍل 

قة ٓتهٓز بالطابع التعارػ ىسبيان هف حٓث  القة خاص وذلؾ تف اإلهداد بالطاالتهو،ل الالقطا ات مِ 
 التعر، ة بالتكم ة أك ر هف الخدهات اتخرػ ه ل الهياي والمرؼ المحِ .

 

 مِ ال قر توممت الىتائ  إلِ أف ٌذي الهشرو ات لـ تىت   هشار ةوهف هىظور أ ر هشرو ات ال -ٚ
ققت ز،ادة مِ إىتاعية العهل أدت إلِ تخ يض ف الهشرو ات التِ حآ اران إٓعابية  مِ ال قرام حٓث إدائها 

 العهالة مِ ٌذي الهشرو ات .
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 اف  ادةن ضعي ان تف  هشار ةهف حٓث قوا د الحو هة أوضحت الىتائ  أف إطار حو هة هشرو ات ال -ٛ
تشترؾ هع الهشرو ات الح وهية مِ ى س أوعً القمور ه ل التمهيـ غٓر العٓد  هشار ةهشرو ات ال
 د و  رة إ ادة الت اوض هف أعل ز،ادة أرباح الهست هر الخاص.وضع  التور،

 

داؼ التىهية الهستداهةي أوض  ال مل ال اىِ  هشار ةهف حٓث درعة هالئهة تطبٓق ىظاـ ال -ٜ لتحقٓق ٌأ
 هشار ةواإلطار الهحاسبِ الهرتبط بًي وأف هشرو ات ال هشار ةأىً ة ٓوعد حتِ أف تعر،  هوحد لم

تقدهة ولمهىاطق الهتقدهة  مِ حساب الهىاطق ال قٓرة.  وأف هشار ة القطاع الخاص مِ تتحٓز لمدوؿ اله
هشرو ات الكٍربام والهياي مِ الدوؿ الىاهية أدت إلِ ز،ادة مِ الك امة ولكىٍا مشمت مِ تخ يض اتسعار 

 لمهستٍمؾ .
الهته مة مِ هشروع هعالعة  ةهشار التـ التر ٓز  مِ التحمٓل والتقٓيـ لهشرو ات  الفصل الثالثومِ      

 هياي المرؼ المحِي و ذلؾ هشروع الهدارس التِ تبمورت مِ أتِ س
  مِ تحمٓل القيهة هقابل الىقود  هشار ةالتر ز هشرو ات VFM داؼ ي وتعتهد هؤشرات اتدام  مِ ٌأ

م الهخطط لًي الهشروعي مسٌداؼ الهشروع ٌْ أساس التقٓيـي تىٍا تسه  بهقارىة اتدام ال عمْ باتدا
 هف حٓث ال عالية والك امة والعودة.

  تمى  هؤشرات اتدام الرئيسيةKPIs  بٓف القطا ٓف العاـ والخاص إلِ  الث  هشار ةاللهشرو ات
هؤشراتس هؤشرات اتدام التشلٓميةي هؤشرات اتدام الوظي يةي وهؤشرات اتدام الهٍىيةي وتختم  

هات العاهة والبىية التحتية باختالؼ الهراحل التْ يهر بٍا لهشرو ات الخد هشار ةالهؤشرات تقٓيـ 
الهشروعي وتبدأ ٌذي الهؤشرات بهراحل ها قبل دخوؿ الهشروع مْ الهشار ةي حٓث تبدأ بهؤشرات تقٓيـ 
العدوػ اةقتمادية واةعتها ية لمهشروع لموقوؼ  مِ هدػ تحقٓق الهشروع لمربحية الهالية 

 طاع الخاص لمهشار ة مْ تى ٓذ تمؾ الهشرو ات.واةقتماديةي التْ تدمع الق
   يعتبر هشروع هعالعة هياي المرؼ المحْ بالقاٌرة العدٓدة أوؿ م قة ىاعحة مْ إطار براه

ويه ف بٓف القطا ٓف العاـ والخاص وىهوذج قابل لمتطبٓق مْ الهشرو ات الهستقبميةي  هشار ةال
ـ ىتائعً ميها ٓمْس  تمخيص ٌأ

هالٓٓف شخص مْ القاٌرة العدٓدة هف تحسٓف البىية التحتية وتحسٓف عودة  ٖست اد ها يقرب هف إ -٘
 الخدهة الهقدهة  مِ هدػ  هر الهشروع.

ٌىاؾ أ ر ضهىْ لمهشروع ته ل مْ عذب شر ام إقميهٓٓف ودولٓٓف هف القطاع الخاص لسوؽ  -ٙ
 مْ همر مْ ال ترات التالية لمهشروع. PPP هشار ةالهشرو ات 

ْ هش مة تىظيهية  رقمت هسٓرة تى ٓذ الهشروعي وذلؾ ٌىاؾ هش مة وحٓدة ت -ٚ عرض لٍا الهشروع ٌو
بعدـ التزاـ العٍات اإلدار،ة بتى ٓذ ها ُو ل إلٍٓا هف هٍاـ تتعمق بعهميات المياىة لشب ات الهياي 

 والمرؼ المحْ.
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ختيار هقدـ العرض ماحب التكىولوعيا الهتقدهة وليس ماحب إمْ ترسية ٌذا الهشروع تـ  -ٛ
 ة اتقلي ذلؾ أف الح وهة ٌْ التْ تتحهل تكم ة استخداـ  ٍربام الهشروع وأف هقدـ العرض التكم

 الذؼ يعتهد تكىولوعيا هتقدهة تكوف تكم تً أقل.
  الذؼ ٓتـ تطبيقً حاليان مْ همر مْ هعاؿ التعميـ  مِ  قود هتهٓزة بهمكية  هشار ةالٓر ز ىهوذج

ىتقل ٌذي الهمكية بعد اىتٍام الهدة إلِ الدولة هرة أخرػي الهدارس لهدة طو،مة الهدػ  حق اىت اعي وت
 و،تحهل القطاع الخاص مْ ٌذا الىوع هف العقود تكالٓ  البىام واإلىشام والمياىة والتعٍٓز واإلدارة.

  لم شل  ٕٚٓٓهع القطاع الخاص  اـ  هشار ةالتعرض أحد الهشرو ات التْ تهت مْ التعميـ بىظاـ
 مة ال ىية الخامة بالهشروع و دـ إتهاـ دراسات العدوػ الهالية وال ىية.قبل أف ٓبدأ بسبب الٍي 

  هع القطاع الخاص  اـ  هشار ةالعام الهشروع القوهْ لبىام وتشلٓل الهدارس الهتهٓزة لملات بىظاـ
 هستٍدمان التوسع مْ بىام الهدارس وتقديـ خدهة تعميهية بعودة هرت عة. ٕ٘ٔٓ

  ي هف تى ٓذ الهشروع لـ تىتً بعد لِو تبش ل ىٍائْ لكوف الهرحمة ايمعب الح ـ  مِ ٌذا الهشروع
مْ الهشروع القوهْ لمهدارس لف تتـ بش ل سميـ إة بعد  هشار ةالوهف  ـ مإف  همية التقٓيـ لىهوذج 

 اكتهاؿ التعربة.
  اهل ال ائدة التْ تعود  مِ الح وهة هف ٌذا الىهوذج ميها ٓتعمق بتخ يض التكم ة تعتهد  مِ  دة  و

هٍاس ال رؽ بٓف تكم ة الهدرسة الهقاهة بواسطة ٌٓئة اتبىية التعميهية وبٓف تمؾ الخامة بىهوذج  ٌأ
باإلضامة إلِ  دد سىوات التكم ة.  و ذلؾ ال رؽ بٓف تكم ة اةقتراض لبىام الهدرسة هف  هشار ةال

ع الخاص وتقسيط الهبمغ القطاع الهالْ بواسطة الح وهة وبٓف سداد تكم ة بىام الهدرسة بواسطة القطا
  مِ  دد هف السىواتي باإلضامة إلِ هعدةت التضخـ السائدة مْ اةقتماد.

 .ٓتوق  ىعاح هشروع الهدارس الهتهٓزة لملات  مِ  ي ية تطبٓق وهرا اة حسابات التكم ة والعائد 
 ف الهشروع  لمقياـ بعهمية التقٓيـ لمهشروع  مِ الوعً اتكهلي يحتاج اتهر إلِ اإلمماح الكاهل 

 والهخاطر الهحتهمة التْ سٓتحهمٍا طرمْ التعاقد.
والتحمٓل لهشروع هحطة هعالعة هياي المرؼ المحِ وهشروع  تـ التقٓيـ والرمد الفصل الرابعومِ     

 هستش يات عاهعة اتس ىدر،ةي وا تهد التقٓيـ  مِ  دة هؤشرات وهراحل لمهشروع س
 هحطة هعالجة هياي الصرؼ الصحى هشركعهؤشرات التقييـ ها قبل تىفيذ 

 هؤشر القيهة هف أجل الىقكد (VfM): 
سوام بالىسبة   (VfM)أكبر قيهة هقابل الىقود ال ائز بهىاقمة الهشروع( أوراس والياحقق تحال  )    

إلتاحة  Financial Proposalهالِ   هقترحقدـ أمضل لتكالٓ  البىام أو التشلٓل أو المياىةي حٓث 
ذا العرض  همٓوف دوةر(. ٕٚٗهميار عىية همرؼ ) ٚ.ٕحوالِ بي بٓف خهسة تحال ات()هف  الهحطة ٌو

ٓتضهف قيهة التور،دات )الهشتر،ات( لمهعدات الٍىدسية وات هاؿ اإلىشائية لمهحطة باإلضامة إلِ 
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ت  امة التعميهات والهوام ا يلطِأمضل هقترح مىِ  ها قدـ  الخدهات الهقدهة إلدارة  ومياىة الهحطة.
 الهطموبة وبعودة هىاسبة. 

  تحديد كتكزيع هخاطر الهشركعهؤشر: 
لوحع أىً تـ تحدٓد الهخاطر الهرتبطة بالهشروع وتوز،عٍا  مِ الطرؼ اتقدر بإدارتٍا بش ل يسه       

 ي  مِ الىحو التالِس(VfM)لمح وهة بالحموؿ  مِ أكبر قيهة هقابل الىقود 
ىشام الهخاطر التِ تتحهمٍا شر ة الهشروع  - )أوراس واليا(س وتشهل الهخاطر الهتعمقة بتمهيـ وا 

وتشلٓل ومياىة الهشروعي والتهو،ل وتقمبات سعر المرؼي باإلضامة إلِ الهخاطر الهرتبطة بهستوػ 
 أدام الهشروع.

الهخاطر التِ تتحهمٍا العٍة اإلدار،ة )ٌٓئة الهعتهعات العهراىية العدٓدة(س وتشهل الهخاطر الهرتبطة  -
أرض الهشروعي والتضخـي وتقمبات سعر ال ائدةي والعدارة اةئتهاىية لشر ة الهشروعي وهد ب ل هف 

الهرامقي واةستقرار السياسِي باإلضامة إلِ الهخاطر الهرتبطة بالطمبي و،تـ تحهٓمٍا لمعٍة اإلدار،ة 
 بم تٍا الهستمـ الوحٓد لمخدهة. 

  قابمية الهشركع لمتهكيل الهصرفى:هؤشر 
ي هف خالؿ أكدت ال     بىوؾ الههولة لمهشروع  مِ مالحٓتً لمحموؿ  مِ التهو،ل الهمرمِ الالـز

 ٖٓٔدراسة عدوػ الهشروع التِ أ دتٍا الح وهة وهستشار،ٍاي وومل الدٓف الخاص بالهشروع حوالِ 
همٓوف عىيً همرػ(ي وتتكوف البىوؾ الههولة لمهحطة  ل هف البىؾ اتٌمِ سوستيً  ٘ٙ٘همٓوف دوةر )

%ي والبىؾ العربِ ٛ.ٕٖبىسبة  (CIB)%ي والبىؾ التعارػ الدولِ همر ٖٖبىسبة  (NSGB)اؿ عىر 
%. وقد تـ تعٓٓف البىؾ ٕٔ.ٚٔ%ي والبىؾ اتٌمِ الهتحد همر بىسبة ٕٔ.ٚٔاتمر،قِ الدولِ بىسبة 

 اتٌمِ سوستيً عىراؿ و يالن لمتسٍٓل والبىؾ التعارػ الدولِ و يالن لمضهاف. 
 الهشركع:كتشغيل كالهتابعة في هرحمة تىفيذ هؤشرات التقييـ 

 بالىسبة لهكعد بدء التشغيل: 
 ٕٕٔٓتسخر بدم التشلٓل هف هارس   ي اـ وىم  الهشروع حوالِمِ هو د بدم  وعود اىحراؼتبٓف     

ي و اف الهتسبب مِ ذلؾ العٍة اإلدار،ة التِ لـ تومر هياي المرؼ الداخمة ٖٕٔٓ أكتوبر  اـحتِ 
 أكتوبر  اـوتسوية الهتسخرات  مِ أربع دمعات. وتسخر تشلٓل الهشروع حتِ  ٍاي وتـ تلر،هالهت ق  مٍٓا

ٕٖٓٔ. 
 :فيها يتعمق بالطاقة أك القدرة التشغيمية لمهحطة 

ال عمْ هف  التدمق ( وهعدؿ/ ٓـوٖأل  ـ ٕٓ٘وعود اىحراؼ بٓف الطاقة الهخططة لمهحطة )تبٓف     
أل   ـ  ٘ٗلـ تتعد الطاقة التشلٓمية القموػ  ٖٕٔٓسهبر  اـ ي م ِ ديهحطةالالهياي الهعالعة هف 

. وبالرغـ هف ارت ا ٍا إلِ   ٓٛي  ـ إلِ ٕٗٔٓأل   ـ ه عب/الٓـو مِ ديسهبر  اـ  ٚ.ٓ٘ه عب/الٓـو
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أل   ٕٓ٘ي إة إىٍا هازالت ة تتعد  مث الطاقة التشلٓمية الهخططة )ٕٚٔٓأل   ـ ه عب/الٓـو مِ  اـ 
.)   ـ ه عب/الٓـو

 تكى جكدة الخدهة الهقدهة: هس 
 هاٌو هت ق  ميً قبل سر،اف العقد.تبٓف أف هستوػ الخدهة الهقدـ هف الهحطة بعودة  الية و،ت ق هع     

 سىواتي وتقـو مْ أربع  ل الهعالعة  همية مْ تستخدهً الذؼ أوراس واليا بتلٓٓر الخط شر ة  ها تقـو
 مْ الهحطة الخطوط الست لمهحطةي وذلؾ لمح اظ  مِ مْ الدور،ة الوقائية المياىة بس هاؿ ى سً الوقت
 بسكهمٍا )هدة العقد(. ال ترة خالؿ المحيحة التشلٓل ظروؼ

 عمى الهكازىة العاهة لمدكلة: هشاركةتأثير هشركع ال 
تحهمت العٍة اإلدار،ة تكالٓ  أ مِ هف التكم ة الهقررة مِ العقد اتممِي ويعد ٌذا به ابة  بم     

ىة العاهة. و اف السبب مِ ذلؾ تسخر العٍة اإلدار،ة مِ تى ٓذ تعٍداتٍا الهىموص  مٍٓا مِ  مِ الهواز 
ا هف اتهوري  العقد سوام ها ٓتعمق بهد خطوط هياي المرؼ المحْ غٓر الهعالعة إلِ الهحطة وغٌٓر

ب  ميً الحد ٍا بهبالغ هالية  بٓرة مِ ى س الوقتي باإلضامة إلِ تحهمٍا العدٓد هف الهخاطر ٓترتتلر،هو 
هف الومورات الىاتعة هف هقياس القيهة هف أعل الىقود لٍذا الهشروع. وبالرغـ هف وعود بعض السمبيات 

ىاع   PPPهف الهشرو ات الىهوذعية الرائدة مْ ٌذا الهعاؿ وأوؿ هشروع  ًي إة إىالخامة بٍذا الهشروع
  .مِ همر

 :هع القطاع الخاص في هجاؿ الصحة هشاركةالهشركعات 
 سالهشركع تكقيع عقدهؤشرات التقييـ ها قبل  -أكالً 

 هؤشر القيهة هف أجل الىقكد (VfM): 
أكبر قيهة  هقابل شر ة البر،ق لالست هار وتىهية الهشرو ات ال ائز بهىاقمة الهشروع حقق تحال      
الِ إلتاحة أمضل  رض هسوام بالىسبة لتكالٓ  البىام أو التشلٓل أو المياىة. حٓث قدـ   (VfM)الىقود

 ها قدـ أمضل  رض مىِ .  ٓفلمهشرو  همٓوف دوةر ٕٕ٘حوالِ قيهة ٌذا العرض تالهحطةي حٓث بمل
لعهيع هتطمبات التعميهات الخامة بالهشروعي ب ضل اةست ادة هف خبرتً هع الهؤسسات الهحمية 

 والدولية. 
  تحديد كتكزيع هخاطر الهشركعهؤشر: 

عاهعة اةس ىدر،ة  مِ التحدٓد والتوز،ع الدقٓق لبعض الهخاطر لـ ٓىص  قد اتاحة هستش يات     
الهتعمقة بالهشروع ه ل الهخاطر الهتعمقة بتقمبات سعر ال ائدةي والهخاطر الهتعمقة بالتضخـ. إة إىً قد 

ىشام وتشلٓل ومياىة الهشروعيىص  مِ إلزاـ شر ة الهشروع بالهخاطر الهتعمقة بتمه لزاـ العٍة  يـ وا  وا 
،ة بالهخاطر الهرتبطة بسرض وهوقع الهشروعي والهخاطر الهتعمقة بتومٓل الهرامق العاهةي اإلدار 

 .والهخاطر الهتعمقة باةستقرار السياسِ
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  قابمية الهشركع لمتهكيل الهصرفى:هؤشر 
ي بالرغـ قياـ الح وهة      لـ تته ف شر ة الهشروع هف الحموؿ  مِ التهو،ل الهمرمِ الالـز

رام دراسة عدوػ الهشروع ي حٓث تـ تخ يض القرض الهزهع هىحً لشر ة الهشروع هف وهستشار،ٍا بإع
 همٓوف عىيً مقطي أػ ىم  الهبمغ الهالِ الهت ق  ميً مِ اتمل.  ٓٓٙهميار عىيً همرؼ إلِ  ٕ.ٔ
 الهشركع:كتشغيل هؤشرات التقييـ كالهتابعة في هرحمة تىفيذ  -ثاىياً 
ذي الهرحمةي حٓث لـ ٓتـ تى ٓذ الهشروع هىذ توقيع العقد مِ أبر،ل  اـ لـ تمل دورة حياة الهشروع لٍ    

. وها ٓتاح هف هعموهات مِ ٌذا المدد ي ٓد بسف العٍة اإلدار،ة لـ تى ذ تعٍداتٍا ميها ٓخص تسميـ ٕٕٔٓ
اترض الهخممة إلقاهة الهشروعي مال ٓزاؿ هقاـ  مٍٓا هباىْي وقد تـ تلر،ـ العٍة اإلدار،ة وتحدٓد 

ي وتـ اةت اؽ آىذاؾ  مِ إىً سٓتـ البدم مِ التى ٓذ بهعرد إخالم ٕٚٔٓيض لمهست هر مِ بداية  اـ تعو 
اترض ومرؼ التعويضات. باإلضامة إلِ أىً قد تـ تخ يض القرض الهزهع هىحً لشر ة الهشروع هف 

اتمل  همٓوف عىيً مقطي أػ ىم  الهبمغ الهالِ الهت ق  ميً مِ ٓٓٙهميار عىيً همرؼ إلِ  ٕ.ٔ
 ) ها سبق اإلشارة(.

 أشارت الىتائ  إلِ ها ٓمِ س الفصل الخاهس كالهتعمق بالحككهةومِ 
توعد مِ  ل هف القطا ٓف العاـ والخاص إرشادات حوؿ أمضل الههارسات حوؿ حو هة 
الهؤسساتي و ذلؾ ٓوعد مِ القطاع العاـ إرشادات حوؿ الهراقبة والهساملةي ولكف بالرغـ هف قوا د 

إة أف ٌذي القوا د غٓر هتواعدة  هشار ةالتعاوف اةقتمادػ والتىهية حوؿ حو هة هشرو ات ال هىظهة
مِ البٓئة الهمر،ةي إة أىً ٓتـ تطبيقٍا إلِ  هشار ةالبمورة هباشرة وواضحة  قوا د لحو هة هشرو ات 

متخضع هشرو ات. حد  بٓر وتتوامر  ىامر الحو هة وهقوهاتٍا مِ القواىٓف الهتاحة التِ تح ـ ٌذي ال
وتقـو بتطبٓق قوا د حو هة الشر ات مِ القطاع الخاصي  0980لسىة  059شركة الهشركع  لقاىكف 

 ها تقـو بتطبٓق هعآٓر الهحاسبة الهمر،ة ميها ٓخص قوا د اإلمماح وا  داد التقار،ر الهالية . و ذلؾ 
وةئحتً التى ٓذية والتِ  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙتقـو العٍة اةدار،ة بتطبٓق قوا د الحو هة الهتضهىة مِ قاىوف 

الهته مة مِ العقد والذػ ٓىص  مِ التقار،ر  هشار ةالبعهيع ت امٓمٍا وو يقة  هشار ةالتح ـ  همية 
الدور،ة التِ ٓعب أف تقدهٍا شر ة الهشروع و الشر،ؾ هف القطاع الخاص مِ عهيع هراحل الهشروعي 

 .وترمع إلِ هعمس الىواب لمهحاسبة والهساملة ر ةهشاالو ذلؾ تقدـ العٍة اإلدار،ة تقار،ر  ف 
مْ ٌذا الىطاؽ  همية تشار ية تضـ اتطراؼ ذات الممة بسياسة  الحككهةتكوف ٓعب أف 

وتحدٓد ش مٍا.  ذلؾ ٓعب أف تتومر لمهشار ة أليات لمهساملة العاهةي حٓث تكوف ٌىاؾ  همية  هشار ةال
لمهساملة هف قبل الشعب وأة  هشار ةالارات واعرامات هىتظهة وهستقرة يه ف هف خاللٍا أف تخضع قر 

تكوف هقمورة  مِ تقٓيـ عاىب الهخرعات مقط. ويه ف تحقٓق ذلؾ هف خالؿ تقديـ تقار،ر اضامية تومر 
 . ش امية أكبر لتمبية هتطمبات أمحاب الهمال  الهختم ة
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ـ التحديات والعقبات التِ تواعً الفصل السادسومِ  هع  هشار ةالهشرو ات  تـ التعرؼ  مِ ٌأ
بٓف القطا ٓف استىادان  مِ  هشار ةالالقطاع الخاص مِ همري وتـ تحدٓد إه اىيات ومرص ت عٓل دور 

بهشار ة هه مِ البىوؾ وبعض الهست هر،ف  ٕٕٓٓٓىآر  ٕٓىتائ  وهىاقشات ورشة العهل الهىعقدة بتار،خ 
ـ الىتائ  ميها ٓم  ِ سوهه مِ العٍات اإلدار،ة حٓث ته مت ٌأ

  تواعً الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هىذ إىشائٍاي تته ل مِ  دـ توامر  تحديات تىفيذيةأف ٌىاؾ
اإلعرامات دراسات العدوػ ال ىية والبٓئية والقاىوىية والهالية قبل طرح الهشرو اتي و ذلؾ 

 الهستٍمكة لموقت لمحموؿ  مِ هوامقات وتمار،  وهستىدات خامة بالهشروع .
  بشسف إمدار الالئحة التى ٓذية الخامة بالٍي ل التىظيهِ  هؤسسيةتحديات أف ٌىاؾ أيضا

 لموحدة وبىام القدرات وتعٓٓف الك امات .
  آٓر اختيار هع القطاع الخاص ترتبط بهع هشار ةالل ىظاـ ٌىاؾ آليات هطروحة لت عٓأف

ي و ذلؾ همٓف بٍاي ت عٓل دور الوحدة و ذلؾ بىام القدرات والهٍارات لمعاالهشرو ات قبل الطرح
ضرورة التزاـ العٍات اإلدار،ة بإ داد خطط سىوية و رضٍا  مِ وزارة التخطيطي وأيضا إلزاـ ٌذي 

ا مِ الهشروع  لي وف العٍات بالهعآٓر واةشتراطات ال ىية والقاىوىية والهالية والتِ ٓتعٓف توامٌر
 . هشار ةالمالحان لىظاـ 

  ىو ية الهشرو ات التِ يه ف أف تحقق ىعاحان مِ ظل أف تكوف ٌىاؾ رؤية واضحة حوؿ طبيعة و
 .Pipeline هشار ةال

  ميها ٓتعمق بالقطاع الخاص ت ار قضايا تتعمق بسٌهية تحدٓد همادر التهو،ل الك م والعٓدةي وأف
 أسعار ال ائدة الهرت عة مِ همر تش ل  ائقان لمتهو،ل.

 هية اتعاي البىوؾ الهمر،ة إلِ ه هشار ةالف العٍاز الهمرؼ ٓمعب دوران ٌاهان مِ د ـ إ ع ٌأ
ف العقارػي و ذلؾ اةست ادة هف  هية تسٍٓل إعرامات الٌر الحموؿ  مِ التهو،ل الخارعِ ي وٌأ

 الدور الرقابِ لمبىوؾ .
  هف خالؿ الدراسات واةستشارات ال ىيةي وهف خالؿ  هشار ةالإف الهعتهع الهدىِ لً دور مِ د ـ

 اةست هارات اتعىبية مِ ىقل التكىولوعيا. وعذب هشار ةالاإل الـ بهعاةت 
 .هية بىام ىظاـ لمهتابعة والتقويـي ويقترح لٍذا الشسف تطبٓق هوازىة البراه  واتدام  ٌأ

 7-0 بعض االجراءات الهقترحة
 7-0-0  اجراءات هقترحة لتحسيف كفاءي هرحمً التخطيط

     يتطمب دفع الىهك كالتىهيً فى هصر فى اطار استراتيجيً التىهيً الهستداهً رؤية هصر 0232 
 هف خالؿ العهل عمى عدة هحاكر:

ز،ادي حعـ اةست هار العاـ دوف تحهٓل الهوازىً العاهة الهز،د هف اة بام , هف خالؿ التوعة ىحو -
ليات واضحً أهع القطاع الخاص الهدروسً عٓدايحٓث اىً لـ تكف ٌىاؾ  هشار ةالهز،د هف هشرو ات 



التحديات كاآلفاؽ الهستقبمية –الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص   
 

279 

 ها يةه مِ لالست هارات العاه ة والقطاع الخاص لموموؿ الِ ادارةبٓف الح وه  ةهشار لد ـ سبل ال
 اتض  هف تحميالت الدراسة.

ؾ ىحو الهشرو ات ذات العائد اةعتها ِ واةقتمادػ الهرت ع وذل ةتحسٓف   امة اةست هار والتوع-
هقترحات الهشرو ات قبل ي خامً ميها ٓتعمق بالتقٓيـ الدقٓق لاةست هار ةبامالح  ل  هميات ادرا 

 ادراعٍا مِ الهوازىة.
ذا ٓتطمب  pipelineالخطة الخهسية  هف ضهف هشرو ات (ppp) ليً ةختيار هشرو اتآتومٓر  - ٌو

 االجً؛

وزارة التخطيط بإ داد وىشر أدلة وهىٍعيات التقٓيـ بحٓث تكوف همزهة لمعٍات اإلدار،ة هع قياـ  -
وحعـ الهشرو ات وبهراععة وحدة دراسات عدوػ تقٓيـ هرا اة اختالؼ الهىٍعيات حسب ىو ية 

الهشرو ات التِ أىشست حدٓ ان بوزارة التخطيط ةختيار أك ر الهشرو ات عدوػ وأولوية إلدراعٍا 
 دائةب ل هشروع وهؤشرات أ  داد هم  تىهوػ ٓتضهف الهعموهات اةساسية الخامةبإ )مِ الخطة

حتِ يه ف ربطٍا بعهمية  ية لة وهراحل تى ٓذة وهخرعاتًالكموالبياىات الهالية الخامة بالتكم ة 
 .الهتابعة(

ٓل  هل الوحدة ٓتضهف أف تتولِ الوحدة الهر ز،ة بوزارة الهالية إ داد تمور ورؤية هتكاهمة لت ع -
ـ العٍة ماحبة الهشروع بهواماي وحدة و قهع ضرورة أف ت Templateتىظيهِ  تمهيـ ىهوذج

 ة الخامة بالهشروع والتِ يقـو بٍا استشارػ تختاري العٍة لٍذابالدراسات الهتكاهم هشار ةال
ي التربية والتعميـ والتعميـ تحدٓد  دد هف الوزارات )الىقلي الكٍربامي اإلس افاللرض.  و،تـ 

 العالِ( ويطمب هىٍـ بياف بالهشرو ات الهراد تى ٓذٌا خالؿ ال ترة القادهة .
 داد الدراسات الهبدئية لمهشرو ات الهزهع طرحٍا تومٓر هخممات هالية لمعٍات اإلدار،ة إل -

 . هشار ةالبىظاـ 
إلزاـ العٍات اإلدار،ة باةىتٍام هف التراخيص والهوامقات والتمار،  الالزهة لمهشرو ات قبل  -

 الطرحي و ذلؾ تومٓر  امة البياىات الخامة بالهشرو ات واتراضِ قبل الطرح أيضا.
 . هشار ةالمعىة العميا لشئوف ضرورة ته ٓل القطاع الخاص مْ ال -
ضرورة أف ي وف ٌىاؾ تىسٓق  اهل بٓف الهؤسسات الرسهية  ىد طرح الهشرو ات الكبرػ  -

واةلتزاـ بالهدد الزهىية التْ تحدد تى ٓذٌايٌذا باإلضامة إلِ أىً ٓعب أف تتولِ اتعٍزة الهعىية 
رات وهىاقشتٍا مْ سبٓل إٓعاد هع القطاع الخاص ي التىسٓق هع  امة الٍٓئات والوزا هشار ةبال

 .هشار ةأىسب الهشرو ات الهراد تى ٓذٌا بسسموب ال
 مِ هبادغ الش امية والعدالة والتىامسية ٕٓٔٓلسىة  ٚٙلقاىوف ٓعب أف ترتكز التعديالت العدٓدة  -

 إلٓعاد البٓئة ةست هارات القطاع الخاص ضهف إطار قاىوىْ .
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حتكار تقديـ الخدهة الهقدهة هف ةية الهستٍمؾ هف اوضع الموائ  والقواىٓف التْ تٍدؼ لحها -
 القطاع الخاص.

ووضع براه  زهىية  بٓف القطا ٓف بٍا هشار ةالتومٓر قا دة بياىات  ف الهشرو ات الهطموب  -
 لٍا تتوامق هع الخطط التىهوية لمدولة.

 تباري إ لبىية اتساسية ٌو أمل  اـ و دـ المعوم لمتح يـ مْ هشرو ات ا أف ٓعب الىص  مِ -
خموص تمؾ بي وأىً  ٕٓٔٓلسىة  ٚٙهف القاىوف رقـ  ٖ٘ست ىامي  ها ٌو وارد مْ الهادة إ

الهشرو ات ي ة ٓتـ المعوم إلِ القضام لتسوية الهىاز ات ي ىظران لها ٓوم  بً القضام هف 
بطم مْ اإلعرامات بسبب تكدس القضايا التْ تعرض  ميً وة ٓتىاسب ذلؾ هع خمائص 

 . هشار ةاللىاشئة  ف هشرو ات الهىاز ات ا
ت اقات إالتْ تستطيع مياغة ٌتهاـ هف عاىب الدولة بتدر،ب الكوادر القاىوىية وال ىية ز،ادة ات -

د امات الهحتهمة هف ي لهواعٍة اإلاحية الش مية والقاىوىية وال ىيةي وهراععة العقود هف الىتح يـ
عارب الدولية مْ شسف تسوية الهىاز ات عاىب الهست هر،ف اتعاىبي و ذلؾ اةست ادة هف الت

 الهتعمقة بهشرو ات البىية اتساسية .
تخاذ ٓعوز الحعز أو إة الخوؼ هف الحماىة لمقطاع الخاص هف خالؿ الهادة التِ ه ادٌا أىً " -

والتشلٓل أو  هشار ةالدوات والهٍهات الخامة لتى ٓذ  قد أػ إعرام تى ٓذػ  مِ الهىشآت وات
 ٓتطمب إ ادة الىظر مِ ٌذي الهادة .ستلاللً" هها إ

هية هواعٍة ال ساد  سولوية  بٓرة مِ هشرو ا - حتكارات طبيعية ت البىية التحتية حٓث أىٍا ته ل إٌأ
 ُتعرضٍا لم ساد  ف طر،ق غياب الش امية والهحاسبية .

ت بٍا الهعاة الؿ خطة استراتٓعية شاهمة وهحددةهف خ هشار ةالختيار هشرو ات حاعة إلِ إال -
 والقطا ات ذات اتولوية باةست هار  ف طر،ق الهشار ة.

غياب الىظاـ الهؤسسِ ميها بٓف العٍات اإلدار،ة بعضٍا البعض بها يعقد هف هعالعة  لرة  -
 . هشار ةالاإلعرامات الهتعمقة بالتراخيص والهوامقات والتمار،  الالزهة لهشار،ع 

معٍات اإلدار،ة ووعود قواىٓف قطا ية يه ف هف لتعدد القواىٓف الحاكهة إ ادة الىظر مِ هسسلة  -
خاللٍا أف تطرح تمؾ القطا ات ومقان إلعرامات هختم ة هها ٓؤدػ إلِ تشتٓت القطاع الخاص 

 و دـ إلهاهً باتطراؼ الحاكهة مِ  القتً هع الح وهة .
عٓل برىاه  الحاعة إلِ إعرام تعديالت تشر،عية هالئهة لتذلٓل العقبات وتبسيط إعرامات الطرح لت  -

 طاع الخاص.قهع ال هشار ةال
ىقص أ داد العاهمٓف بالوحدة الهر ز،ة لمهشار ة والحاعة إلِ هز،د هف براه  هتخممة مِ بىام  -

 وهحاكاتٍا. هشار ةالالقدرات والتدر،ب لمعاهمٓف والتعرؼ  مِ التعارب الدولية مِ هعاؿ 
 لمهشرو ات اةست هار،ة.  دهوعود تشر،ع هوحد ٓىظـ التعاهل  مِ اتراضِ الالزهة -
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 دـ   امة ىظـ التسعٓر لبعض الخدهات العاهة الهؤداي مِ بعض القطا ات هها ٓععمٍا هعالعة  -
 غٓر عاذبة لمهست هر،ف لمتىامس  مِ اةست هار مِ تمؾ القطا ات .

الحالِي  هشار ةالهحدودية الىظرة لتعر،  العٍات اإلدار،ة التِ يه ىٍا الطرح هف خالؿ قاىوف  -
  مِ تعر،  هحدد لمعٍات اإلدار،ةولذا هف اتٌهية اةت اؽ 

 إجراءات هقترحة لتحسيف كفاءة هرحمة التقييـ 7-0-0
  ـ المعوبات التْ تواعً هشرو ات ٌْ  دـ وعود طرؽ قياسية هىاسبة لقياس اتدام  هشار ةاللعل ٌأ

تطمب اةٌتهاـ والتحسٓفي .  إف قياس اتدام يسا د  مِ تحدٓد الهعاةت التْ تمْ تمؾ الهشرو ات
 وا  طام مرمة ةتخاذ اإلعرامات التمحيحية الالزهة أو خطط لمتطو،ر.

  بٓف القطا ٓف العاـ والخاص ل الث مئات  هشار ةالوتمى  هؤشرات اتدام الرئيسية لهشرو ات
ىاؾ ضرورة إلعرامات الهراقبة والهتابعة الهستهرة والت ى ٓذ بش ل رئيسيةس وظي يةي تشلٓمية وهٍىيةي ٌو

 مْ همر. هشار ةالماـر لضهاف ىعاح هؤشرات اتدام الرئيسية لهشرو ات 
  ةبد هف وعود وحدة مر ية هه مة لموحدة الهر ز،ة مْ  ل عٍة أو وزارة تطرح هشروع هشار ة هع

القطاع الخاصي ٌذي الوحدة ال ر ية تستقْ هعموهاتٍا وخبراتٍا هف الوحدة الهر ز،ةي وتكوف القىا ة 
 عة هف العٍة   ل بوعود ٌذي الوحدة بٍا.ىاب

 ستخداـ هؤشرات اتدام لموحدة الهر ز،ة دور ٌاـ مْ إKPIs  لتمىٓ  الشر ات الهمر،ةي  ها ت عل
العدٓد هف الدوؿ الهتقدهةي والتْ تعتبر اتدام أساسان لتقٓيـ الهقاوؿ الذؼ سي وف لً تس ٓر إٓعابْ  مِ 

 ويحتاج التى ٓذ إلِ ىظاـ قوؼ لعهع بياىات اتدام  .ٓ.ر،ةمْ عهيع الشر ات الهم KPIsاستخداـ 
مدار أ  دلة التمىٓ  بش ل دورؼ  مِ أساس أدام الشر ات.الحقيقية لعهيع الشر ات وا 

  ـ عزم مْ هشرو ات ْ الخطوة اتول هشار ةالٌأ مْ التقٓيـ اتولْ  ٌِو الٍي مة ال ىية لمهشروعي ٌو
.  ٌذا باإلضامة إلِ ٌي مة الشروط (PSC)قارف القطاع العاـ لمهشروعي ويشهل ٌذا التقٓيـ تطو،ر ه

ـ الهخاطر مْ  التعاقديةي التقدٓر الكهْي وتخميص الهخاطر.  وخممت الىتائ  إلِ أف واحدة هف ٌأ
 ٌْ هخاطر التهو،ل. هشار ةالهشرو ات 

  الشر،ؾ عطْي الكبرػ  التحتية البىية هشار،ع مْ هشار ةال استخداـ أف مْ تكهف ٌىاؾ هش مة أخرػ 
 الرضوخ أو الهالية الهخممات ز،ادة بخموص العاـ الشر،ؾ  مِ لمضلط  الية قدرة الخاص
 طبعان  ٌذا إلِ ويضاؼ الحسباف.  مْ تكف لـ  قبات  ف الخاص الشر،ؾ لتعويض هعدلة لشروط
 اإلرسام. و الهىاقمة  هميات مْ ال ساد باحتهالية الدائـ الخطر

 لعٍة اإلدار،ة باإلمماح الكاهل  ف الهشروع والهخاطر الهحتهمة التْ مْ قطاع التعميـي لـ تقـ ا
ا لمعوم إلِ القطاع الخاص مْ  سٓتحهمٍا الطرمٓفي ولـ تقدـ دراسة ه ممة تشرح أسباب اضطراٌر
بىام الهدارسي وذلؾ مْ ى س الوقت الذؼ تٍهل الدولة ميً التوسع مْ هعاؿ التعميـ الهعتهعْ الذؼ 
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يعوض قمور اإلى اؽ العاـ مْ هعاؿ التعميـي لكف ىتائعً أك ر اىحيازا لمطبقات يعد بديالن أيضان 
 )أحد ىتائ  واستخالمات ورشة العهل الخامة بالدراسة(. PPP هشار ةالاتمقر هقارىة بىتائ  ىظاـ 

  ةزالت مْ هراحمٍا الهب رة إة أىٍا ت رض العدٓد  هشار ةالبالرغـ هف أف التعربة الهمر،ة مْ هعاؿ
هف التساؤةتي حٓث إف ٌي ل الشر ات ال ائزة بتى ٓذ هشرو ات مْ هعاؿ المرؼ المحْ ٓ ٓر 
الهخاوؼ هف ىشوم احتكارات مْ ٌذا القطاعي  الوة  مِ أف التوز،ع العلرامْ لتمؾ الهشرو ات لـ 

 ي ف هت قان هع اتولويات الخامة باةحتياعات اةعتها ية مْ ٌذا الهعاؿ.
 ـ الهبادغ الضرور،ة لمتسكد هف وأخٓران ذ رت هىظه ة التعاوف الدولْ والتىهية هبدأ التىامسية  سحد ٌأ

عدوػ الهشار،ع وتى ٓذٌا بال عالية القموػ وتحقٓق أ مِ   امة هه ىة لتكم ة الهشروعي وذلؾ تف 
هاؿ  لِ ٌإ ظٍور اةحتكار مْ قطاع الخدهات العاـ ٓؤدؼ إلِ سٍولة التال ب بتمؾ الخدهات وا 

 القائهة  مِ الهشرو ات لعودة الخدهة الهقدهة .الشر ة 
 

ذي اتهور تستمـز تحسٓف  هميات الربط والهراقبة وتداوؿ التقار،ر بٓف ال عٍات اإلدار،ة وشر ات ٌو
ذلؾ تقٓيـ اإلىعازات  مِ أساس الربط بٓف اتدام واإلى اؽ وهدػ هساٌهتً مِ تحقٓق الىتائ  الهشروعي و 

 يـ هستوػ الخدهة واةست ادة هف ىتائ  الهراععة والتقٓيـ لقياس معوات اإلىعاز .التىهوية الهستٍدمة وتقٓ
 

 بأتِ س كل ٌذي األهكر سالفة الذكر تستدعى إيالء االٌتهاـ
هية أسواؽ الهاؿ الهحمية واةست هار الهحمِ .ٔ  ٓعب أف تتزآد مِ هعاؿ البىية التحتية . ٌأ
هية اةلتزاـ بالشروط البٓئية وهعآٓر  .ٕ  العهل الهعتهدة دوليان .ٌأ
 دـ مالحية أو الهوامقة  مِ حعة ىقص التهو،ل لدػ الدولة ماتمل أف الدولة هسئولة  ف  .ٖ

 التهو،ل هف خالؿ إ ادة الىظر مِ السياسة الضرائبية أو ترشٓد الى قات العاهة . تومٓر
 هحاذير كسمبيات 7-3

الخاص والذػ ٓتم  بسىً  قد إدارػ هها ة تتعمق بالعقد الهبـر بٓف الح وهة والقطاع هسسلٌىاؾ  -
يعىِ أف ههارسة سمطات الدولة السيادية مِ الهرمق تىطوػ  مِ حق الدولة مِ التعدٓل الهطمق 
دوف أف تتوق   مِ إرادة الطرؼ أخري  ذلؾ سمطة تعدٓل شروط التشلٓل وشروط البىام 

طرؼ أخر مِ التوازف الهالِ ي هع استهرار حق الوتعدٓل أسعار الهىتعات والخدهات والتعٍٓز
بهعىِ أف تقـو الدولة بتعويض القطاع الخاص مِ حالة ظٍور معوبات غٓر هحسوبة حتِ ة 

 . ي ٌل ٌذا ٌو ها ٓتـ  هميان ٓتوق  التى ٓذ وتعويضً  ف خسائري مِ اترباح 
ام ٌل ٌىاؾ سق  يه ل حد أقمِ لعدد الهشرو ات التِ يسه  بٍا لكل ٌٓئة حتِ ة تش ل أ ب -

  مِ الح وهة ؟
مِ الحسابات  هشار ةدرعة اإلمماح  ف التدمق السىوػ لهدمو ات الح وهة إلِ هشرو ات الها  -

 الح وهية ي وتوضي  مِ أػ هٓزاىية أػ  اـ تقـو بدمع اةلتزاهات السىوية ؟
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 ٌل ٌىاؾ معوبة مِ قياس اتدام لمخدهات العاهة  الهستش يات والهدارس واإلهداد بالهياي؟ -
درعة الش امية مِ ىشر هسودات العقود وو ائق الطرح والهىاقمات هتضهىة الت امٓل الهالية ها  -

 لضهاف تحقٓق قيهة الىقود ؟
ٌل ٓرا ِ وضع سق  لمتلٓر مِ التكم ة الهسهوح بٍا  ىد هرحمة الت اوض هع الهست هر الذػ  -

 ظ ر بالهشروع بعد الترسيً ؟
 

 يتعيف اإلشارة إلى اآلتى : دكر هؤسسات التهكيل الدكليةكفيها يخص 
هع القطاع الخاص  ف  هشار ةقاهت هؤسسات التهو،ل الدولية بهساىدة العدٓد هف هشرو ات ال -

طر،ق تقديـ القروض ولكىٍا لـ تقـ بدور  اؼ مِ هساىدة الهممحة العاهة وذلؾ بالتسكد هف أف 
ل ٌىاؾ مِ  الهشرو ات الهقترحة تحقق بال عل قيهة الىقود التِ تتحهمٍا هٓزاىية الدولة ي ٌو

 القاىوف أو الههارسة العهمية ها ي ٓد أو ٓدحض ذلؾ ؟
ا الهتعهد لمقطاع الخاص وة تسخذ الهقارف الح وهِ س تتعرض  إ داد حسابات - ةىتقادات لتحٌٓز

ا العىامر الىو ية والكي ية ي ويظل البدٓل الهطروح خالؼ هشرو ات ال ٌو  هشار ةمِ ا تباٌر
 وع  مِ اإلطالؽ . دـ اقاهة الهشر 

 ٌل ٓربط القاىوف بٓف البىية التحتية وسياسة التىهية واستراتٓعية تقميص ال قر ؟ -
هشاكل سحب الهشرو ات أو تلٓٓر ٌي ل الهشروع أو تلٓٓر الهواقع هشاكل الوةيات لألراضِ ي  -

 ٌل تـ التلمب  مٍٓا هف واقع الههارسة مِ همر ؟
 : بعض السمبيات األخرى 

 لتزاهات هتعددة تعهل  مِ هىع الهىامسة وها ٓرتبط بٍا هف إ لهدد طكيمة هشاركةلإعداد عقكد ا
بها يشبً اةحتكار ي  ها أف العهر الطو،ل لٍذي الهشرو ات قد يحوؿ دوف اةست ادة هف أحدث 

 التطورات التكىولوعية .
 ذا لـ تومِ ىتظاـ إرة الهالية بسداد هقابل الخدهة بإتضهف بهقتضاٌا وزا كجكد ضهاىة سيادية

العٍة اإلدار،ة التزاهٍا بالسداد ٓخمق حالة هف التراخِ مِ اتدام هف عاىب العٍة اإلدار،ة 
 إضامية . ان ويحهل الهوازىة أ بام

 عرائية عواىب اإلاللمهشار ة هف ىاحية الرقابة والهساملة  مِ  ر دكر الكحدة الهركزيةتصاقا
براـ  قود  تقديـ الخبرة ال ىية والقاىوىية ورسـ وهتاب وتى ٓذٌا  هشار ةالعة إعرامات الطرح وا 

واختيار هستشارػ الطرح لمهشرو ات والتعاقد هعٍـ طبقان لمقوا د واإلعرامات التِ تحددٌا الالئحة 
ا واختماماتٍا. ًي وىرػ أىالتى ٓذية   هف اتٌهية توسيع ىطاؽ دوٌر
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 قائهة الهراجع
 

 :العربية بالمغة هراجعال :أكالً 
يـيا .ٔ بٓف القطاع  هشار ةالسٓد ز ر،اس "إطار هقترح لعالج الهش الت الهحاسبية والضر،بية ةت اقية ال برٌا

الخاص والعٍات اإلدار،ة"ي دراسة هٓداىيةي ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية 
لبىية اتساسية بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات وا هشار ةلهشرو ات ال

 .ٜٕٔٓو الهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهسي 
بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مِ  هشار ةالأحهدي  ماـ خم س "الهش الت الهحاسبية لتطبٓق ات اقيات  .ٕ

 هشار ةلهشرو ات الدماتر شر ة الهشروع" ي ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر"اتبعاد الهحاسبية والهالية 
بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية والهرامق العاهة". قسـ 

 .ٜٕٔٓالهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهسي 
بٓف القطا ٓف العاـ و  هشار ةتهاـي اإلسرام خضرس "دور الهعموهات الهحاسبية مِ تقٓيـ هشرو ات ال .ٖ

بٓف القطاع  هشار ةالخاص"ي ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر " اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات ال
الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية والهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة 

 .ٜٕٔٓوالهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهسي 
تح يـ مِ القاىوف الداخمِ ود وػ التح يـ مِ القاىوف الدولِ عهاؿ الكردػ يال رؽ بٓف د وػ ال .ٗ

عاهعة طىطا"القاىوف واةست هار"ال ترة هف -الخاص ي بحث هقدـ لمهؤتهر العمهِ ال اىِ لكمية الحقوؽ 
 .ٕٗٔٓأبر،ل  ٖٓ-ٜٕ

اهعة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص  سداة لتحقٓق التىهية الهستداهة"ي هعمة ع هشار ةالعهلي ٌشاـ س "ال .٘
ري العدد   .ٕٙٔٓي العزم الرابعي ٖٔاتٌز

ٓر دٓبي  قود اةهتيازي ه تبة الومام القاىوىيةي اإلس ىدر،ةي الطبعة اتولِي .ٙ  .ٖٕٔٓعٍاد ٌز

حسف البدراوؼ ي التح يـ والهمكية ال  ر،ةي ىدوة الو،بو الوطىية  ف الهمكية ال  ر،ة يالتْ ىظهتٍا  .ٚ
 .ٕٗٓٓلو،بو بالتعاوف هع العاهعة اتردىية ي الهىظهة العالهية لمهمكية ال  ر،ة ا

ا  مِ القاىوف  ح يظة السٓد حدادي .ٛ اةت اؽ  مِ التح يـ مْ  قو الدولة ذات الطبيعة اإلدار،ة وأ ٌر
 .ٕٔٓٓالواعب التطبٓقي دارت الهطبو ات العاهعية ياإلس ىدر،ةي

 .ٕٚٔٓاتهف والقاىوف  هعمة والخاصي العاـ القطا ٓف بٓف هشار ةال  قود السٓدي الىور أبو حهدؼ .ٜ
 . 2007دار الىٍضة العربيةي الطبعة اتولِي  ppp)) هشار ة قود ال رعب هحهود طاعفي .ٓٔ

هع القطاع  هشار ةالس ري أبو ال ضلس "دراسة تحمٓمية لمهعاهمة الهحاسبية والضر،بية ةت اقيات  .ٔٔ
اتبعاد الهحاسبية والهالية  "ي ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر"BOTالخاص مِ الهشرو ات الهقاهة بىظاـ 
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بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية  هشار ةلهشرو ات ال
 .ٜٕٔٓو الهرامق العاهة". قسـ الهحاسبة والهراععة.  مية التعارة. عاهعة  ٓف شهسي 

افي سهٓر .ٕٔ  بٓف هشار ةال  قود ىدوة ال رىسْي الىظاـ مْ والخاص العاـ القطا ٓف بٓف هشار ةال  قود بٌر

 . ٕٛٓٓ اإلدار،ةي لمتىهية العربية الهىظهة العاـ والخاصي القطا ٓف

بٓف القطاع العاـ والقطاع  هشار ةي "ال(ANND)شب ة الهىظهات العربية غٓر الح وهية لمتىهية  .ٖٔ
 .ٕٚٔٓالخاص مْ همر"ي بٓروتي لبىافي 

ف العاـ والخاص مْ تقديـ الخدهات التعميهيةس الدروس بٓف القطا ٓ هشار ةالشحاتًي  بد هللا س " .ٗٔ
ي ٜٖٔي ورقة  هل رقـ ECESالهست ادة لمحالة الهمر،ة"ي الهر ز الهمرؼ لمدراسات اةقتمادية 

 .ٕٛٓٓسبتهبري 

الشراكات بٓف القطا ٓف العاـ والخاصس "تحدٓ ات هقترحة لدلٓل اتوىسٓتراؿ التشر،عْ بشسف هشار،ع  .٘ٔ
لة هف القطاع الخاص" ي البىية التحتية ا  . ٕٛٔٓلههوَّ

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص"ي قضايا  هشار ةمىدوؽ الىقد الدولْ س "اةست هار العاـ وال .ٙٔ
 .ٕٚٓٓي ٓٗاقتماديةي رقـ 

بٓف القطاع العاـ والقطاع الخاص"ي  هشار ةالطعاهىةي دمحم هحهودس "الح هاىية  هدخل هعامر لم .ٚٔ
العاـ والخاصي الهىظهة العربية لمتىهية اإلدار،ة وعاهعة الٓرهوؾي بٓف القطا ٓف  هشار ةهؤتهر ال
 .ٚٗٔ -ٕٚٔي إربدس  ٕٛٓٓ

 B.O. T طً هحيهٓد عاسـ الحدٓدؼس " الىظاـ القاىوىْ لعقود البىام والتشلٓل وىقل الهمكية اؿ .ٛٔ

 .ٖٕٔٓوتطبٓق قوا د التح يـ مْ تسوية هىاز ات ٌذي العقود"ي دار الكتب القاىوىيةي القاٌرةي 

بٓف  هشار ة بد العظيـي ولٓد سهٓرس "دور الهعموهات الهحاسبية مِ دراسة عدوػ هشرو ات ال .ٜٔ
هشرو ات البىية اتساسية ىهوذعان" ي ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر "  -العٍات اإلدار،ة والقطاع الخاص

ة مِ هشرو ات بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار، هشار ةاتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات ال
الخدهات والبىية اتساسية والهرامق العاهة"ي قسـ الهحاسبة والهراععةي  مية التعارة. عاهعة  ٓف 

 .ٜٕٔٓشهسي 
 .ٕٓٓٓ مهت  بد هللا الشٓخ ي التح يـ مْ العقود اإلدار،ة ذات الطابع الدولْ ي القاٌرة ي  .ٕٓ

ىشام واستلالؿ هدارس  .ٕٔ بهحامظتْ الشرقية  PPPبىظاـ الهتهٓزة لملات  هشار ةال قد تهو،ل وا 
 هشار ةالهع القطاع الخاصي الهشروع القوهْ إلىشام واستلالؿ هدارس  هشار ةالوالقمٓوبيةي برىاه  
 .ٜٕٔٓالهتهٓزة لملاتي 

بٓف القطا ٓف العاـ والخاص مْ قاىوف  هشار ة اهٓميا مالح الدٓفس "الطبيعة القاىوىية لعقود ال .ٕٕ
بٓف  هشار ةال،عات العربيةس دراسة تحمٓمية"ي ىدوة اإلطار القاىوىْ لعقود اتوىسٓتراؿ الىهوذعْ والتشر 

 .ٕٔٔٓالقطا ٓف العاـ والخاص والتح يـ مْ هىاز اتٍايشـر الشٓخي
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هر ز العقد اإلعتها ِ س "دلٓل تقٓيـ الحو هة الرشٓدة مِ القطا ات الخدهية" ي هر ز هعموهات  .ٖٕ
 .ٕٗٔٓ ود ـ إتخاذ القرار. هعمس الوزرام الهمرػي

بٓف الوحدات  هشار ةهمط ِي سحرس " هميات الهحاسبة والهراععة قيهة هضامة لهشرو ات ال .ٕٗ
 هشار ةاإلدار،ة والقطاع الخاص" ورقة بح ية هقدهة لهؤتهر "اتبعاد الهحاسبية والهالية لهشرو ات ال

امق العاهة"ي قسـ بٓف القطاع الخاص والعٍات اإلدار،ة مِ هشرو ات الخدهات والبىية اتساسية والهر 
 .ٜٕٔٓالهحاسبة والهراععةي  مية التعارةي عاهعة  ٓف شهسي 

 .ٜٕٔٓي تقرير التىافسية العالهيالهىتدػ اةقتمادؼ العالهْ س  .ٕ٘

 ي.ٜٜٛٔالهىشاوؼ  بد الحهٓدي التح يـ الدولْ والداخمْيهىشاة الهعارؼ لمىشري اإلس ىدر،ةي .ٕٙ

 .mof.gov.eg.wwwهوقع وزارة الهالية  .ٕٚ
الىعيهْي أبو ب ر أحهد   هافس "اتسالٓب الحدٓ ة لهشار ة القطاع الخاص مْ تى ٓذ هرامق البىية  .ٕٛ

 .ٕٗٔٓ(" ي دراسة تحمٓمية هقارىةي  PPP) هشار ةو قود ال BOTالتحتيةس  قود البوت  

ص مْ همر"ي رسالة هاعستٓر مْ بٓف القطاع العاـ والقطاع الخا هشار ةٌاىِ أحهد خمٓل س "ال .ٜٕ
 .ٕٚٔٓالتخطيط والتىهية )غٓر هىشورة(ي هعٍد التخطيط القوهِي القاٌرةي 

الٍٓئة العاهة لمرقابة الهاليةس "الدلٓل الهمرػ لحو هة الشر ات"ي هر ز الهدٓر،ف الهمرػي عهٍور،ة  .ٖٓ
 .ٕٙٔٓهمر العربيةي 

رة مْ الدورة التدر،بية مْ  مية الحقوؽ هقالة هىشو –ه ٍـو التح يـ وطبيعتة  -وعدؼ راغب مٍهْ .ٖٔ
  ٖٜٜٔ-ٕٜٜٔ -عاهعة الكو،ت

وزارة اةست هارس "دلٓل قوا د وهعآٓر حو هة الشر ات بعهٍور،ة همر العربية"ي هر ز الهدٓر،ف  .ٕٖ
 .ٕٔٔٓالهمرػ. عهٍور،ة همر العربيةي 

همر العربية"ي هر ز وزارة اةست هارس "دلٓل هبادػم حو هة شر ات قطاع ات هاؿ العاـ بعهٍور،ة  .ٖٖ
 .ٕٙٓٓالهدٓر،ف الهمرػ. عهٍور،ة همر العربيةي 

. ٕٙٔٓوزارة التربية والتعميـس "الهبادرةس الهشروع القوهْ لبىام الهدارس"ي  .45
http://www.moe.gov.eg/npbs/mob.html 

لمهشار ة هع القطاع الخاص"ي هشروع هعالعة هياي المرؼ المحْ وزارة الهالية س "الوحدة الهر ز،ة  .46
 .ٕٓٔٓبالقاٌرة العدٓدةي 

 .ٜٕٓٓوزارة الهالية س الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاصي  .ٖٙ
هع القطاع الخاص هع التر ٓز  مِ التعربة الهمر،ةي قطاع ه تب الوز،ري  هشار ةوزارة الهاليةس " ال .ٖٚ

 .ٜٕٓٓوث الهاليةي العاهة لمبح اإلدارة

http://www.mof.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/npbs/mob.html
http://www.moe.gov.eg/npbs/mob.html
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هع القطاع الخاصس  هشار ةالوزارة الهاليةس " قد اتاحة هستش يات عدٓدة بعاهعة اةس ىدر،ة بىظاـ  .ٖٛ
هشروع هستش ِ الهواساة التخممْ العاهعِ"ي الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاصي غٓر 

 .ٕٕٔٓهىشوري 
بٓف القطا ٓف  ppp هشار ةالي ىدوة  قود بٓف القطا ٓف الح وهْ والخاص هشار ةومام   هافي ال .ٜٖ

 العاـ والخاص يالهىظهة العربية لمتىهية اإلدار،ة.

 

 القكاىيف

 . ٜٜٗٔديسهبر  ٚٔح ـ الهح هة الدستور،ة العميا  المادر بتار،خ  (ٔ)
 .ٜٜٗٔلسىة  ٕٚقاىوف التح يـ الهمرؼ رقـ  (ٕ)

 ٜٛٛٔلسىة  ٗٗٔقاىوف العٍاز الهر زؼ لمهحاسبات رقـ  (ٖ)
 .ٕٗٔٓلسىة  ٖٔبٓف القطا ٓف العاـ والخاص اتردىْ رقـ  ر ةهشاقاىوف ال (ٗ)

 بٓف القطا ٓف العاـ والخاص هشار ةالهتعمق بعقود ال  ٕٗٔٓلسىة   ٕٔ.ٙٛالقاىوف الهلربْ رقـ  (٘)

قاىوف تىظيـ هشار ة القطاع الخاص مْ هشرو ات البىية اتساسية والخدهات الهرامق العاهة رقـ  (ٙ)
 .ٕٓٔٓلسىً  ٚٙ

 .ٕٚٔٓلسىة  ٕٚوحوامز اةست هار رقـ  قاىوف ضهاىات (ٚ)

 .ٕ٘ٔٓلسىة  ٜٗبٓف القطاع العاـ والقطاع الخاص التوىسْ رقـ  هشار ةقاىوف  قود ال (ٛ)

 لعىة اتهـ الهتحدة لمقاىوف التعارؼ الدولْ (ٜ)
 .هشار ةبشسف  قود ال ٕٗٓٓالمادر  اـ  ٜ٘٘الهرسـو ال رىسْ رقـ  (ٓٔ)
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 بحثالتقرير كرشة العهل الخاصة ب
 0202يىاير -اصبحضكر عدد هف الخبراء كذكي االختص 

 

 :يهكف تقسيـ هكضكعات الكرشة لثالثة هحاكر رئيسية
هه مة مْ حدٓث  ل   - هشار ةالالطرؼ اتوؿ مْ  قود  –س خاص بوعٍة ىظر الح وهة الهحكر األكؿ

هف رئيس الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص بوزارة الهاليةي وهدٓر الوحدة ال ر ية لمهشار ة هع 
 خاص بوزارة التربية والتعميـي والسادة هه مْ العٍات اإلدار،ة وهستشارؼ الطرح.القطاع ال

ويه مً مْ  - هشار ةالالطرؼ ال اىْ مْ  قود  -خاص بوعٍة ىظر القطاع الخاص  :الهحكر الثاىي
 الورشة شر ة أوراس وليا لهعالعة هياي المرؼ المحْ.

 هع القطاع الخاص. هشار ةالههوؿ هشرو ات  –خاص بوعٍة ىظر القطاع الهمرمْ  :الهحكر الثالث
 

 :كجٍة ىظر الحككهة )الطرؼ االكؿ في عقكد الهشاركة(الهحكر األكؿ: 
  ٓىبلْ  مِ الح وهة أف تعٍز ى سٍا هف حٓث الدراسات الهالية وال ىيةي التراخيصي الهوامقاتي

 تخميص اتراضْي و ل ها ٓمـز قبل الطرح  مِ القطاع الخاص أو البىوؾ.
 ا تـ  هل ٌي مة سميهة لمهشروع هىذ البدايةي مإف ذلؾ يه ل حامزان قويان لدخوؿ القطاع الخاص إذ

 وتحقٓق أرباح.
  بالرغـ هف  دـ وعود استقرار سياسْ واقتمادؼ مْ بعض الدوؿ اةمر،قيةي إة أف القطاع الخاص

هقياس الهخاطر هه الن مْ شر ات أهر، ية و ربية ٓذٌب لمدخوؿ مْ هشرو ات هشار ةي ذلؾ أف 
 بالىسبة لمشر،ؾ الخاص ٓختم   ف هقياس الرب . 

  تعٍٓز الهشرو ات قبل طرحٍا مْ السوؽ يقع بالكاهل  بئً  مِ الح وهة بهؤسساتٍا الهختم ةي
 الوحدة الهر ز،ة لمهشار ةي والوحدات الهوعودة بداخل الوزارات الهعىيةي العٍات الخامة بالتراخيص 

 واتراضْي والهحامظات.
  هف أسباب مشل طرح  دد  بٓر هف الهشرو اتي ٌو تقا س العٍات اإلدار،ة الهختم ة  ف أدام

 هٍاهٍا مْ هرحمة ها قبل الطرح.
  لو تـ  هل ٌي مة سميهة لمهشروع وتوز،ع سميـ لمهخاطر  مِ طرمْ التعاقد بش ل عٓد بحٓث ي وف

 ٕٓعوائدٌـ وتعدٓل السعر  مِ هد الػ الهشروع قابل لمتى ٓذي والقطاع الخاص وعٍة التهو،ل ضاهىٓف ل
 سىة بش ل واض  وهحددي مإف القطاع الخاص ي وف هطهئىان لمتعاقد هع الح وهة. ٖٓأو 
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  ي والتعديالت لـ تكف بسبب وعود اخ اقات مْ القاىوفي بدلٓل ٚٙلـ ي ف ٌىاؾ أؼ اخ اقات مْ قاىوف
عدٓل القاىوف ٌو بسبب وعود إخ اقات مْ أىً تـ تى ٓذ بعض الهشرو ات الىاعحة تحت ٌذا القاىوف.  ت

 العٍاز اإلدارؼ ى سً وليس مْ القاىوف.  
  الهشار،ع التْ تستْ لمعٍات اإلدار،ة ةبد أف ي وف بٍا دراسة عدوػي ولكف مْ الواقع ة ُتقدـ

أل   ٕٓالهشرو ات بٍذي الدراسات.   ل سبٓل اله اؿس يستْ الهشروع بطمب  هل هحطة تحمية بسعة 
 عب مْ ه اف هحدد.. ٌذا ٌو الهشروع الذؼ ٓتـ  رضً  مِ الوحدة. بدوف دراسة عدوػ أو هتر ه

أؼ ت امٓل أخرػ.. أيضان الهوامقات والتراخيص التْ تقـو العٍات اإلدار،ة بهىحٍا ٌْ أسباب حقيقية 
 هعوقة لتى ٓذ الهشروع.

  توعد هش مة مْ الػpipeline هشار ةالي العٍاز اإلدارؼ يستْ لوحدة PPP unit  و،رسل لٍا
الهشرو ات التْ مشل مْ طرحٍاي  ها حدث مْ هشروع الهواى  الىٍر،ةي أو  ىدي هشروع ليس لً 

 تهو،ل ميستْ لموحدة لتقـو ٌْ بالتهو،ل! 
  هواى  عامة مْ  ٚٓوعد الٓـوpipeline ٗأو  ٖي ولذا مالوحدة بمدد طرح الهٓىام العاؼ ال اىْ بعد 

هؤسسات  دٓدة تخذ ٌذا الهشروع لعدة أسبابس أف الهشروع اتوؿ تـ أشٍري ولذا عامت شر ات و 
أكتوبر( تف تـ  هل دراسة سميهة لً وُطرح بش ل  ٙ همً وتى ٓذي بش ل عٓد )الهٓىام العاؼ بهىطقة 

هواى  عامة مْ هىاطق  ٚعٓدي وتـ الترسيةي والعقد  اف هتوازف عدا.  وقاـ وز،ر الىقل بطرح قائهة هف 
 لهشروع اةوؿ ىع  بال علي هف ٌىا عام الهست هر،ف لمهىامسة.هحددةي وا

  ٓوعدpipeline  ْلهشرو ات المرؼ المحْي وخطة واضحة أهاـ الهست هر،في لو ىع  الهست هر م
ا سي وف الهست هر  مِ  مـ بسسباب ذلؾ بش ل pipelineأؼ هشروع سي وف بسبب وعود  ي ولو خسٌر

ٌْ هحل هخاطرة  بٓرة عدان وقد يعزؼ  ف الدخوؿ مْ  pipelineواض ي لكف البداية لمهست هر بدوف 
 أؼ هشروع بعد ذلؾ لو مشل مْ أوؿ هرة.

  هشرو ات الػPPP ٓمزهٍا الهر ز،ة والالهر ز،ة لألسباب اتتيةس 
هع القطاع الخاص أف تكوف  هشار ةالي ةبد مْ أؼ عٍة إدار،ة تعهل بىظاـ 67ومقان لقاىوف  -ٔ

ل الوزارة او الٍٓئةي أو داخل الكياف الذؼ سيقـو بالطرحي وذلؾ تف ٌذي وحدة هشار ة مر ية داخ
الوحدة داخل الٍٓئة أو الوزارة ٌْ أقدر هف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة  ل التعاهل هع ٌذي الوزارة 

 تىٍا هف داخل ىسٓ  الوزارةي و مٍٓا  بم تعٍٓز البياىات التْ تحتاعٍا الوحدة الهر ز،ة.
 ر ية مْ الٍٓئة أو الوزارة ٌْ العٍة الهىوط بٍا إدارة العقد بعد الترسية أو التعاقدي أف الوحدة ال -ٕ

ْ اتقدر  مِ استيعاب ٌذي الهىاقمة والعقد  تىٍا تابعة لمعٍة ماحبة العقد او الهىاقمة ٌو
 م حة!! ٓٓ٘والهشروع  اهال ب ل ت امٓمً الذؼ ي وف ضهف أك ر هف 

الوحدة ال ر ية تكوف أقدر هف الوحدة الهر ز،ة  مِ إدارة الهشروع وعود الالهر ز،ة هٍـ عدا تف  -ٖ
 ب  امة.
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الهر ز،ة أيضان هطموبة مْ الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة لتكوف حمقة الومل بٓف  ل العٍات  -ٗ
والوحدات ال ر يةي وتكوف ىاقمة لمخبرات الهختم ة وهر ز لمهعموهات التْ توممٍا لمعٍات 

 الهختم ة.
 هة أيضان مْ  همية الطرح الهستىدات والعقود.الالهر ز،ة هٍ -٘
  اـي وقبل وعودٌا  اف ٓوعد  ٕٔالوحدة الهر ز،ة لمهشار ة هع القطاع الخاص هوعودة هف أك ر هف 

pipeline   ٕٙٓٓهميار دوةري و اف الهست هر،ف هف القطاع الخاص مْ  اـ  ٘لهشرو ات بقيهة 
 اف هشروع  ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓت البىية التحتية.  مْ هٍتهٓف عدان بتمؾ الهشرو ات خامة مْ هشرو ا

ي مْ الهقابل pipelineهحطة هعالعة هياي المرؼ المحْ هف الهشرو ات الىاعحة بسبب وعود اؿ 
 . pipelineمشل هشروع خر ٌو هشروع الهستش يات لعدـ وعود اؿ 

  وقواىٓف خامة ي ٕٓٔٓلسىة  ٚٙ ىد الحدٓث  ف هشرو ات الهشار ةي لدٓىا اتعآٌفي اتوؿ قاىوف
مْ هعاؿ  هشار ةبالوزارات والعٍاتي ه ل قاىوف وزارة الكٍربام الذؼ تـ  مِ أساسً هشرو ات 

 الكٍربامي و ذا هشرو ات الهواى  تتبع قواىٓف وزارة الىقل.
  أهر غاية مْ اتٌهيةي باإلضامة إلِ وعود  هشار ةالالد ـ الح وهْ لهشرو اتpipeline  ُِٓبى

 ت التالية. ميً مْ الهشرو ا
  ىدها يحدث خطس هف قبل هقدـ الخدهة بها ٓوعب اىتٍام العقدي مإف هقدـ الخدهة يسترد عزم هف رأس 

% طبقان لمعقدي ولذلؾ مالبىوؾ لٍا دور أساسْ مْ ٜ٘هالً بعد بعض اةستقطا اتي والبىوؾ تسخذ 
و الدخوؿ إلىق اذ ٌذا الهشروع وا  ادتً هراقبة الهشروع ولٍا دور آخر لـ تستلمً لحهاية اهوالٍا ٌو

 لهساري هرة أخرػي وبالتالْ  ىدٌا بعض أليات التْ تععمٍا تضهف أهوالٍا بالكاهل.
  ا الرقابْ  مِ إدارة الهشروع ولـ تستلل حقٍا مْ الػ إلىقاذ الهشروع  Step inإذا لـ تقـ البىوؾ بدوٌر

ذا ها تقـو بً دوؿ وا  ادتً لهساري هرة اخرػي مٍْ بذلؾ قد تتسبب أو تساٌـ مْ إمشا ؿ الهشروع!!ي ٌو
 اخرػ ه ل اىعمترا.

  و حق الحموؿ والػ ذا اةهر هوعود مْ  قود الوحدة هف اوؿ ٓـو ٌو ف Step in or Step outٌو ي وا 
طالها ستسخذ  step in اىت الوحدة تعمـ عٓدان أف الوحدة لف ت عمًي ولكف البىوؾ ت عمً تىٍا لف تقـو بػ 

لكف تـ وضع ٌذا الشرط مْ العقود تف مْ وقت هف اتوقات سٓتـ ت عٓل ٌذي % هف أهوالٍا .. و ٓٓٔ
ذا ها حدث مْ اىعمترا.. مْ الهشرو ات التْ تهت مْ  سىة اةولِ لـ ي ف  ٘ٔأو  ٓٔالىسبة.  ٌو

% أو ٌٕىاؾ اؼ عزامات او  قوبات  مِ البىوؾي  ـ تـ تعدٓل العقود ميها بعد لتمب  العقوبة ب 
و تطور طبيعْ.٘ر هف %  ـ وممت تك ٖ  %ي ٌو
  لـ ٓتـ ت عٓل ذلؾ مْ همر هف البداية تف الٍدؼ اتساسْ ٌو اعتذاب البىوؾ وطهسىتٍا لمدخوؿ

واتهر يستقري  ـ ي وف ٌىاؾ ميها بعد بعض الهشرو ات التْ ي وف لمبىوؾ مٍٓا دور رقابْ ولٍا دور 
 أساسْ لوضع الهشروع مْ ىمابً.
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  ىها ٓتـ تومٓ  ىوات  الهشروعي  ىد طرح أؼ هشروعي ة ٓتـ طمب هعدات هعٓىة هف هقدـ الخدهةي وا 
وبالتالْ هقدـ الخدهة ي وف  ىدي مالحية  اهمة ةختيار العٍة الههولةي ولكف ي وف  ىدي حموؿ 
ا رخيص وبالتالْ يستطيع اف ٓىامسي وهف ٌىا تكوف تكم ة  باستخداـ تكىولوعيا قديهة ىو ان هاي سعٌر

لوعيا القديهة هرت عةي او اىً يستخدـ تكىولوعيا هتقدهة بهوام ات عٓدة وتستٍمؾ  ٍربام الكٍربام لمتكىو 
 مِ أساس أف الكٍربام التْ  scan structureأقل ولكف تكم تٍا ا مِ... وبها اف ٌذا الهشروع 

 مة سيستٍمكٍاي الح وهة تدمعٍا هباشرةي مٍو بالىسبة لً  هقدـ خدهةي استٍالؾ الكٍربام لف يه ل هش
لًي وبالتالْ سٓتعً ىعو التكم ة الهرت عة لمكٍربام تف الح وهة ٌْ التْ تدمعٍاي وبالتالْ يه ف اختيار 

 التكم ة اةست هار،ة اتقل..
  ولذا مْ ىظاـ التقٓيـ تـ  هل أتْس بها اف الح وهة ٌْ التْ تتحهل تكم ة الكٍربامي إذف ةبد هف

 ٖٓبة لمكٍربامي ةسيها اىً هشروع ل ترة زهىية طو،مة تمل إلِ تشعيع اةختيار هىخ ض التكم ة بالىس
و اف  سىة.  وحتِ ة ٓتسبب هقدـ الخدهة مْ ٌذي الهش مةي  رضت الوحدة الهر ز،ة حل هتوازفس ٌو

هٓعاوات ه ال(  ٓٓٓٔيضع هقدـ الخدهة مْ دراستً ال ىية  دد الهٓعاوات الهستخدهة مْ السىة )
ذا الرقـ يضاؼ إليً سعر الكٍربام بىام  مِ الكهية و،تـ وضع تكم ة استٍالؾ ا لهٓعاوات الواحدةي ٌو

ْ ها يطمق  ميً   total cost ofالهطموبة مْ الهحطةي ويضاؼ ذلؾ إلِ التكم ة الكميةي ٌو
ownership   بالىسبة لمح وهةي ها تدمعٍا الح وهة هقابل الهعالعة و ذلؾ هقابل الكٍربام. وذلؾ

ية لمهشروع.  وهف ٌىا تكم ة الكٍربام اتقل لمتكىولوعيا اة مِ ٌْ التْ ربحت لهعرمة التكم ة الكم
 الهىاقمة.

  لمعرض ال ىْ هقابل ٓٚميها ٓتعمق بالوزف الترعيحْ لمعرض ال ىْ هقابل العرض الهالْي مإف ىسبة %
التقٓيـ % لمعرض الهالْي ٌْ ىسبة غٓر  ابتة تختم  باختالؼ الهشروع وهه ف ى عمٍا أو ة.  مْ ٖٓ

او الترسيةي ي وف ذلؾ بىظاـ الىقاط أو بىظاـ اتمضل سعر.  مْ الهشرو ات التْ ي وف بٍا تبآف مْ 
الشق ال ىْي ٍٓهىْ عدان تسمٓل العزم الخاص بالوزف الىسبْ لمتقٓيـ ال ىْ.  مه النس مْ هشروع هحطة 

ىا ُيعطِ ىوويةي العزم ال ىْ هٍـ عدان أك ر هف العزم الهالْي ةف أؼ خمل مي ً سيسبب  وارث.  ٌو
 %.ٓٔ% لمعزم ال ىْي والعزم الهالْ يسخذ ٜٓ% وقد يمل إلِ ٘ٚوزف ىسبْ 

تستخدـ تكىولوعيا هوعودةي مإف العزم ال ىْ يسخذ وزف  standardلكف  ىدها ي وف الهشروع هحطة     
يعة الهشروع % مقط  مِ سبٓل اه اؿ او أقل.. مالقاىوف ليس بً ىسب واةهر ٓرعع لطبٓٙىسبْ 
 ى سً.

 القاىوف بً مقط وزف ىسبْ...   
  هسسلة اخرػ خامة بالػequity & debt  يي ة ٓوعد توازف بالىسبة لمح وهةي لو القطاع الخاص

ة ٓوعد هش مة .. لو يستطيع ماتمضل لً اف  equityيستطيع الحموؿ  مِ التهو،ل هف خالؿ الػ 
 ع ولكف مْ اللالب ة يستطيع.تىً أرخص بالطب debtي وف هف خالؿ الػ 
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مْ بعض الهشرو ات تقـو الوحدة باشتراط ذلؾ  مِ القطاع الخاص بىسبة هعٓىةي ه ل هشروع الهٓىام    
 %.ٖٓالعاؼ تـ اشتراط ىسبة 

  هع القطاع  هشار ةالتوقيع أوؿ  قد هشار ة هع القطاع الخاص مْ هعاؿ بىام الهدارس بىظاـ تـ
عٍة تقدـ خدهةي واعٍت هشاكل مْ تى ٓذ هشروع هشار ة هع القطاع الخاص.  ووزارة التعميـ  

الخاصي خامة هع الهعتهع الهدىْ وقىا اتً الهضادة لدخوؿ القطاع الخاصي ولكف حاولت الوزارة 
ىشر  قامة أف القطاع الخاص ٌو ه هل لمح وهة وأف الهشرو ات الهزهع  قدٌا ليست هشرو ات 

بار ذلؾ تخميمان لمتعميـ بسؼ حاؿ هف اتحواؿ أو إللام لهعاىية هدارس است هار،ةي وة يه ف ا ت
التعميـ.  ولذا ةبد هف وعود وحدة مر ية هه مة لموحدة الهر ز،ة مْ  ل عٍة أو وزارة تطرح الهشروعي 
ٌذي الوحدة ال ر ية تستقْ هعموهاتٍا وخبراتٍا هف الوحدة الهر ز،ةي وتكوف القىا ة ىابعة هف العٍة 

 ٌذي الوحدة بٍا.   ل بوعود
  الػpipeline  ٌو بداية ىعاح أؼ هشروع هشار ة حقيقْ مْ  ل القطا ات وهف ضهىٍا قطاع التعميـي

و ها يضهف ىعاح الهشرو ات التالية مْ السىوات القادهة حتِ هع تلٓر القيادات واإلدارات التابعة  ٌو
 لموزارة.

 هية الو ْ لمهعتهع الهدىْ و ذا لمعاه مٓف مْ العٍات اإلدار،ة بسٌهية هشرو ات التسكٓد  مِ ٌأ
هع القطاع الخاصي وأف دخوؿ القطاع الخاص هع العاـ ٌو  همية تكاهمية ليست بلرض  هشار ةال

 تكسب القطاع الخاصي مٍْ هشار ة حقيقية.
  به ابة أحد اتطر اةقتمادية الكبٓرة والعالهية التْ تخ   العبم  مِ الدولة  هشار ةالهشرو ات ٌْ

 ى س الوقت تقدـ خدهة ههٓزة. ومْ
  مْ قطاع التعميـ تحققت قمة ىعاح مْ تى ٓذ الهرحمة اتولِي وقر،بان سٓتـ طرح الهرحمة ال اىية هف

 الهشروع.
  وزارة التربية والتعميـ تقـو بتومٓر اتراضْ أهاـ القطاع الخاص لمبىام وتشلٓل الهدارس بالىظاـ الذؼ

ل  مٍٓا الوزارة هف ٌٓئة الهعتهعات العهراىيةي أو وزارة اةوقاؼي او تحددي الوزارة.  ٌذي اتراضْ تحم
 وزارة الدماع وأؼ همادر أخرػ لألراضْ الهخممة لبىام الهدارس.

  مْ وزرة التربية والتعميـي ُتهى  اتراضْ هف قبل ٌٓئة الهعتهعات العهراىية وليس الوزارةي مْ الطرح
هش مة مْ هى  اترض هع وزارة هف الوزاراتي مبعد تسميـ اتوؿ لهشروع الهدارس الهتهٓزة ُوعدت 

قطعة اترض لمهست هر لٓبدأ الهشروع  مٍٓاي ىزؿ اتٌالْ مْ الهىطقة لهىع الهست هر هف البىام  مِ 
اترضي و هموا ا تماـ مْ اترضي ظىان هىٍـ أف الهدرسة الهزهع إقاهتٍا هدرسة است هار،ة بهمرمات 

ـ مْ الهىطقة ـ بسف الهدرسة   اليةي ٌو بحاعة إلِ هدرسة ح وهية بهمرومات قمٓمةي و ىدها تـ إخباٌر
بال عل ستكوف ح وهية ولكف بىظاـ هشار ة لتقديـ خدهة هتهٓزة بهمرومات هعقولةي لـ يمدقوا ذلؾ.  
وبالعودة لموزارة الهاىحة لألرض لحل الهش مةي قالت الوزارة أف اترض ههىوحة لبىام هدرسة ح وهية 
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عل ليس أؼ شْم آخر... مسخبرتٍـ الوحدة ال ر ية بسىٍا ح وهية بىظاـ الهشار ة... لكف الهش مة بال 
هع القطاع الخاص.  لذلؾ هٍـ عدا  هل تو ية لمهعتهع  هشار ةالٌو عٍل اتطراؼ و دـ إيهاىٍـ ب

 والعٍات الهاىحة لألراضْ قبل البدم مْ الهشروعي تعىبان له ل ٌذي الهشاكل.
 ا تبدأ هف التخطيط الداخمْ لموزارةي بهعىِس اتٌالْ  اف  ىدٌـ احتياج لهدرسة ح وهية الهش مة ٌى

ـ غٓر قادر،ف  مٍٓا!! إذف ةبد  هعاىيةي وغٓر هىطقْ اف اقـو ببىام هدرسة للات ح وهية هتهٓزة ٌو
 هف ترتٓب اتولويات وسد احتياعات الهعتهع الضرور،ة أوةن.

  همر  ىدٌا تعربة ىاعحة لػPPP  ي مْ هشروع هٓىام سٓدؼ  ر،ري والهىاطق المىا ية ٜٜٙٔسىة
Cluster Zones.ي والهطموب دائها تشعيع هشار،ع الهشار ة 

  تىٍا عاذبة لالست هار اتعىبْ الهباشر. هشار ةالهطموب تشعيع هشرو ات 
 هعمس اإلطار التشر،عْ لهشار ة القطاع الخاص هوعودي وبالتعديالت اتخٓرة الهوعودة حاليان م ْ

  امية عدان. ٕٓٔٓلسىة  ٚٙالىواب لقاىوف 
  اإلطار الهؤسسْ هف خالؿ الوحدة الهر ز،ة والعٍات اإلدار،ة والوحدات ال ر ية مْ وزارة التعميـ

اي هحتاج تو ية وتدر،ب وت عٓل بسدوات عٓدة.  وغٌٓر
  الهش مة هرتبطة بػpipeline ع القطاع الخاصي بً ه هشار ةالي التزاـ الدولة أف تطرح هشار،ع بىظاـ

هش مة.. حٓث ة ٓوعد دراسات قطا ية  ف احتياعات البىية اةساسية بالت مٓل مْ القطا ات 
 Powerالهختم ةي يه ف القطاع الوحٓد الذؼ توعد بً ٌذي الدراسات ٌو قطاع الكٍربامي واىتقمىا هف 

Generation  ًإلPower Transmissionامة باةحتياعات .  لذلؾ مالدراسات القطا ية الخ
 Infrastructureاةست هار،ة لمدولة أهر غاية مْ اتٌهية خامة مْ قطا ات البىية اتساسية 

Demands وأرػ أف ذلؾ هطموب تحدٓدي هف قبل وزارة التخطيط بالتعاوف هع الوحدة الهر ز،ة  .
ختم ة سوام بىوؾ ٓتضهف  ل الهشرو ات الهطموبة + عٍات التهو،ل اله check listلمهشار ة بش ل 
لدراستً بالت مٓل  هشار ةي وةبد هف  هل توعيً لتمؾ الهشرو ات لوحدة الtreasuryأو هٓزاىية الدولة 

ي Concept is Valid or Not Validلمتسكد هف أف الػ  Consultant Initial studiesهف قبل 
ت اإلدار،ة.  ٌذا اتهر هحتاج لمعٍا Pipelineومْ الىٍاية ٓتـ  هل قائهة ٌْ التْ ُيعهل هف خاللٍا 

 لتر ٓز أكبر هف الوحدة الهر ز،ة لمهشار ة قبل إمدار أواهر اإلسىاد.
  تهت أك ر بإمدار أواهر اإلسىاد لمهشرو ات هف خالؿ هعمس الدولة مْ السىوات اتربع اتخٓرة ٌا

 EPC + Finance (EPC: Engineeringالوزرام والمعىة الٍىدسيةي أو هف خالؿ 
Procurement & Construction)  .وتعىْ الهقاوؿ وهعً التهو،ل ه ل أوراس ـو والهقاولوف العرب .

مٍو  بارة  ف  قد هقاوؿ  ادؼي ولكف ي وف هطموب هف ضهف هستىدات الطرح أف يقـو بتومٓر 
التهو،ل لمهشروع.  ولكف تومٓر التهو،ل ي وف هف قبل الدولةي مالدولة ٌْ الهقترض وتعطْ الهقاوؿ 
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و بدوري يمرؼ  مِ الهشروع.  والهٓزة الكبرػ ٌىا أف الدولة تبحث  ف أرخص تهو،ل تىٍا ٌْ ٌو
 الهقترضي والهقاوؿ ي ضل ذلؾ.

  ي يعطْ هوامقة لمهشروع ٕٚٔٓهوضوع التراخيص والهوامقاتي ٌىاؾ هادة مْ قاىوف اةست هار اتخٓر
 قات الهطموبة.بهوامقة واحدة تتضهف  ل الهوام هشار ةبالسهاح بهشرو ات ال

 .الهش مة اتساسية مْ التى ٓذ وليس القاىوفيي لدٓىا هش مة  بٓرة مْ التى ٓذ 
  الوحدة الح وهية ي ترض أف تعهل ب  امة والهوارد الح وهية ٓتـ استلاللٍا بش ل عٓدي إطار الحو هة

شر ة  ي ويحددٌا القاىوف وتش ل بالتحال  ال ائز لي وف شر ة يطمق  مٍٓاSPVهوعود مْ ش ل 
ْ شر ة ذات غرض وحٓدي غرضٍا الوحٓد ٌو تى ٓذ ٌذا العقدي وة يحق لٍذي الشر ة أف  الهشروعي ٌو
تىده  هع شر ة أخرػ أو ُتقدـ  مِ هشروع آخر أو تشترؼ شر ة أخرػ أو تستحوذ  مٍٓا.   همٍا 

ر العدٓدي والعزم الوحٓد ٌو ٌذا العقد.. وبالتالْ ٌْ شر ة هساٌهة همر،ة تتبع قاىوف حوامز اةست ها
 وقاىوف الشر ات و،راقب هف ٌذي العٍة. ٜ٘الخاص بالحو هة هوعود مْ قاىوف اةست هار أو قاىوف 

  بالىسبة لموحدة  ػPPP ي العالقة بٓف العٍة اإلدار،ة وهقدـ الخدهة أوSPV  القة مٍٓا رقابةي ة  ٌْ
ًي تكو،ف هعمس اإلدارة شق إدارؼي ىتكمـ  ف الش ل اإلدارؼ لمشر ة تف ة يحق لموحدة التدخل مي

الوحدة ليس لٍا  القة بً وقاىوف الشر ات يح هًي ولكف ٌىاؾ بعض اتهور خامة بحو هة الهشروع 
والح وهة.  SPVي تف الهٍـ الهشروعي والهشروع قائـ  مِ تى ٓذي اؿ SPVتتدخل بٍا الوحدة وليس الػ 

ف هقدـ الخدهة لموحدة ال ر ية او العٍة اإلدار،ة  ها أف ٌىاؾ هعهو ة هف التقار،ر الدور،ة تمدر ه
 بش ل دورؼ وتقار،ر  ف اتدام وخالمً.

  هف وعٍة ىظر هستشارؼ الطرحي ي ترض القياـ بتقديـ الهشورة لمعٍة اإلدار،ة بوضع هىظوهة الىعاح
 ل أطراؼ مْ العقدي وتقديـ الخبرة الهالية وال ىية أو خبرة الطرح ى سٍاي ليظٍر بمورة سميهة أهاـ 

 التعاقد.
 .دامٍـ  مِ اختالمٍا  التقٓيـ ال ىْ هٍـ عداني وطرمْ التعاقد ٍٓهٍـ تحقٓق ٌأ
 هىظوهة هتكاهمة تبدأ هف الح وهةي وتىتٍْ بالقطاع الخاص.  ىعاح الهشروع ٓرعع أوة  هشار ةال ٌْ

روع هقتىعة لمعٍة الح وهيةي بطر،ق هباشر او غٓر هباشر.  ةبد أف تكوف العٍة التْ تطرح الهش
 هحدد وواض . scopeبهشروع الهشار ة. وةبد اف ي وف هشروع هحدد ولً 

 . بخموص أمحاب الهمال ي ةبد هف تحدٓد أمحاب الهمال  مْ بداية الهشروع بش ل واض 
  هوضوع الػpipeline  ٌو سبب مشل هشرو ات   ٓرةي تف  دـ وعودي ٌو سبب رئيسْ ل شل تمؾ

س تقدـ الدولة هف خالؿ ىسبة هشار ة القطاع الخاص هع الح وهةي  مها الهشرو ات.  مالٓـو ُيقا
مْ اقتماد ها  PPPزادت ىسبة هشار تً مٍذا يعىْ أف الدولة هتقدهة.  إذف ز،ادة ىسبة هشرو ات اؿ 

 هؤشر لتقدـ الدولة.
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  هش مة  بٓرة مْ همر أف ي وف اؿpipeline  ة غٓر سىة لـ ٓتلٓر!! والوحدة الهر ز، ٘ٔ ها ٌو هىذ
ىها ٌو دور العٍات ماحبة الطرح ى سٍاي  ل عٍة ةبد  pipelineهسؤولة  ف الػ  أو البحث  ىًي وا 

مْ الهشروع ٌو أهر ضرورؼ لكىً غٓر  potentialأف تكوف  مِ دراية بإه اىاتٍا بش ل عٓدي وعود 
ً قابمية  امْ لمقبوؿ بالهشروع. لذلؾ ي ضل أف يستْ الهشروع لهستشار الطرح بش ل حاعة ومي

 ميً. potentialلمهشار ة لوعود 
  دور الوحدة الهر ز،ة ٌو  هلverification .أف الهشروع قابل لمتى ٓذ أو ةي وسٓىع  أو ة 
  ـي وهشرو ات  مٍا ةـز تكوف هد وهة هف  هشار ةالالضهاىة السيادية هٍهة عداني ود ـ الدولة ٌأ

سحبت البساط هف تحتٍا  ها يشعر  هشار ةالت الدولةي وأة تشعر العٍات الح وهية بسف هشرو ا
و ها يسبب  زوؼ البعض  ف الدخوؿ مْ هشرو ات هشار ة أو تسٍٓل إعراماتٍا. .  ٌو  البعض الٓـو

 (:كجٍة ىظر القطاع الخاص )الطرؼ الثاىي في عقكد الهشاركةالهحكر الثاىي: 
  مٍا تتـ تحت هشار ةالهشرو ات Structure  قطاع الخاصي وهف خالؿ واحد. هف وعٍة ىظر ال

ْ هحطة الر،احي هف سىة   .ٕٔٔٓتعربة  همية معمية تـ التشلٓل بٍا هف شٍر،ف ٌو
  ِأهورس ٖ قطاع خاصي ىبحث  م 

و هوعود بال عل وليس لدٓىا أؼ هشاكل هع القاىوف رقـ  -ٔ  .ٕٓٔٓلسىة  ٚٙإطار تشر،عْ ٌو
يه ف لمقطاع الخاص  ي تف ٌىاؾ هخاطرrisk profileهشروع هتوازفي هف حٓث الهخاطر  -ٕ

تحهمٍاي وهخاطر أخرػ ة يه ىً تحهمٍا.  لو ُ رض  مِ القطاع الخاص هشروع ميً هخاطر 
ها يطمب سعر أ مِ.  والدلٓل أىً أحياىان يقبل العهل مْ بٓئة بٍا   اليةي مالهست هر إها يعتذر وا 

 riskم ل بمد لٍا هخاطر  الية ه ل بعض الدوؿ اتمر،قية ولكف ي وف ذلؾ هىع س  مِ السعري 
profile & risk premium   ْو ها ٓىبلْ اف ٓىع س مْ تكم ة التهو،لي وم الخاص بٍا ٌو

تكالٓ  التسهٓف و ذلؾ مْ الهخاطرة التْ ٓتحهمٍا الهست هر مْ ش ل أرباح أ مِي سوام  اف 
 هست هر همرؼ أو أعىبْ )اتعىبْ يسخذ مْ ا تباري أقساط أخر لٍا ممة بسعر العهمة(.

غٓر  pipelineلقطاع هعٓفي تف ٌذا يعىْ اةستهرار،ة لمعهل مْ القطاعي واؿ  pipelineالػ  -ٖ
ىها لمقطاع   لي تف الدخوؿ مْ هشروع بقطاع هعٓفي ُي ضل  هشار ةالخاص بهشرو ات  مقط وا 

الهست هر أف ٓرػ أف ٌذا القطاع بً استهرار،ةي تف الهست هر مْ  ل قطاع ٓختم   ف الهست هر 
ؼ قطاع آخر.  مه الن أوراس ـو داخمة مْ قطاع المرؼ المحْ مْ السعوديةي وأ مف مْ أ

هشروع مْ قطاع المرؼ المحْي مْ السىة  ٛٔالقطاع  ف خطة ل الث سىوات مٍٓا حوالْ 
هحطات مرؼ  ٗهشرو اتي وحاليا مْ السىة ال اىية تـ اإل الف  ف إقاهة  ٗاتولِ تـ إقاهة 

قطاع هٍهة عداني ووعود خطة  هل تهتد ل الث سىوات ٌْ حامز محْ أخرػ.  إذف دراسة ال
لدخوؿ الهست هر هف القطاع الخاصي وب رض خسارة الهشروع اتوؿي يه ىً رب  ال اىْ ٌو ذا.  

 إذف وعود خطة مْ القطاع ٓرسـ رؤية لمهست هر بوضع القطاع مْ ال ترات القادهة.
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  عٍات أساسيةس عٍة الطرحي الهست هري والبىوؾ  ٖبً  هشار ةالمْ أ ىام التى ٓذ والهتابعةس هشروع
ْ طرؼ أساسْ مْ الهشروعي و ل طرؼ لً طمبات.  باإلضامة إؿ الطرؼ الحاكـ هه الن  الههولة ٌو
ْ دائهان  مْ العٍات التْ تهى  التراخيص.  بالتعربة العهميةس البىوؾ ليس لدٍٓا هش مة مْ التهو،ل ٌو

 ٌذي الىو ية هف الهشرو ات. عاٌزة لمتهو،ل وتحهل تكالي ً مْ
  ـ الهشاكل التْ يعاىْ هىٍا القطاع الخاصس تكم ة التهو،ل بالىسبة لمبىوؾ مْ همر  الية عدان ٌأ

 هقارىة بالدوؿ العربية الهعاورة أو اتوروبية.  العهمة وسعر العهمة أيضان لٍها دور مْ ذلؾ.
  هف ٓ٘عد شر،ؾ أسباىْ بىسبة  مِ سبٓل اله اؿس مْ هحطة هعالعة هياي المرؼ المحْس ٓو %

عىيً.   ىدها  اف ي سب الهشروع ا  ٘قبل التعويـ لها  اف الدوةر بػ  ٕٛٓٓالهحطةي دخل همر مْ 
همٓوف دوةر(ي الٓـو ٓرب  ى س الرقـ بالعىيً ولكىٍـ تحولوا إلِ ىم   ٕهمٓوف عىيً ) ٓٔمْ السىة 

ذا هف الدرو   س الهست ادة مْ الهشرو ات الهستقبمية.همٓوف دوةر مقط!! وة ٓوعد تعويض.  ٌو
  مِ الدولة أف ت  ر  ىد الطرح مْ ىو ية الهست هر،ف الهراد عذبٍـس همر،ٓف أـ أعاىبي تهو،ل هف 

ا سعر العهمة وتحو،ل اترباحي و ل ٌذا ي وف  داخل همر أو هف خارعٍاي وأف تسخذ مْ ا تباٌر
 لمهشروع. risk profileهتضهف مْ 

 ٓ ف أسٍـ...ي مْ هرحمة التى ف  قارؼ أو ٌر ذي ٓوعد عٍات إدار،ة ورقابيةي ٌذي العٍات قد تطمب ٌر
ف العقارؼ الذؼ تشترطً  وقد تكوف طمباتٍا تعقٓديةي ٌىاؾ هشرو ات هتوق ة بسبب معوبة إعرام الٌر

 البىوؾ الههولة!! وذلؾ بسبب إعرامات العٍات اإلدار،ة التْ تعطل ذلؾ.
 طار  اـ ةبد هف تيسٓري هف قبل العٍات اإلدار،ة.إذف التى ٓذ الواقعْ هحاط بإ 
  هية الضهاىات السيادية بالىسبة لمهست هر اتعىبْ أو الهحمْي أف ي وف ضاهف أىً سيسخذ مموسًي ٌأ

ولو لـ توعد ٌذي الضهاىةي ٓؤ ر ذلؾ تس ٓر هباشر  ل إه اىية تهو،ل الهشروع هف  دهًي خمومان 
سىةي والقروض  ٖٓأو  ٕٓساسية ٌْ هشرو ات طو،مة الهدػ مْ البىية ات هشار ةالاف هشرو ات 

سىة.  ووعود اةستقرار أهر ٌاـ وأف العقد بً سٍولة  ٕٓأو  ٛٔالبى ية تكوف هف بىوؾ أعىبية لهدة 
 التعاهل والتلٓر هع الهتلٓرات الحاممة مْ السوؽ.

 ٓرات طارئة مْ السوؽ ةبد أف تكوف ٌىاؾ هروىة مْ العقد التْ تسه  بسٍولة التعاهل هع أؼ تل
الهحميةي وأف ي وف ٌىاؾ مٍـ لمعقد وبىودي بش ل عٓدي وتعويضات تمرؼ  ىد الحاعة بسٍولة.  
مالعقد ٌو  قد هعقد وهر بي وهعـ العٍات التْ ٓتعاهل هعٍا الشر،ؾ الخاص تبذؿ هعٍودي ولكف 

تخوؼ هف أخذ  ىد ظٍور أؼ هشاكلي ي وف ٌاؾ معوبة مْ التعاهل هع تمؾ العٍاتي بسبب ال
 القرار وأيضان لعدـ مٍـ العقد بش ل  اهل.

  دور الوحدة  وزارة هالية ٌو استشارؼ مقطي وة يستطيع مرض أؼ قرار  ل عٍة الطرحي مٍْ تمعس لٍا
 تخذ الرأؼ والهشورة هف وزارة  الهالية لكف عٍة الطرح ٌْ ةزالت شر،ؾ لمقطاع الخاص.
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  ل ه ٍـو وواض  لدػ الح وهةي الح وهة ة تتقبل م رة الشر،ؾ ه ٍـو الشر ام غٓر هوعود الٓـو بش
 بوضوح وتوازفي مىعاح الهشروع ٌو ىعاح لمطرمٓف والع س محي .

  ىقطة هٍهة عداني بعض الهشرو ات مْ همر مشمتي ليس لهش مة مْ الطرح او أؼ ش  آخر إة أف
ترخص لمح وهة اف تقـو بتى ٓذ عٍة الطرح شعرت بسف اتسعار الهقدهة لٍا أسعار هرت عةي أو أف ا

ىا توعد  هشاكل  ٖالهشروع بى سٍا  ف طر،ق التهو،ل هف الهوارد الذاتية لمدولة أو هف وزارة الهاليةي ٌو
 أساسيةس

لمهشروع  اف هحهل بعض الهخاطر  risk profileأف ز،ادة اتسعار تكوف إها ىتٓعة ةف الػ  -ٔ
  مِ القطاع الخاص.

% أو ٛٔاليةي لو الهشروع يهوؿ بالعىيً ومْ ظل مائدة هرت عة تكم ة التهو،ل مْ همر    -ٕ
 % سابقان ٓؤ ر  مِ سعر الخدهة و مِ سعر الهشروع.ٕٓ

طبقان لمقاىوفي ولكف عٍات  دٓدة هف عٍات  public sector comparatorٓوعد ها يسهِ  -ٖ
الح وهة بتى ٓذ الطرح تستْ لعهل تقٓيـ لمهخاطر التْ ٓتحهمٍا القطاع الخاص مْ هقابل أف تقـو 

ىا تٍهل عزم  بٓر عدان هف الهخاطر التْ تقع مٍٓا الح وهةي سوام  اف هف  الهشروع بى سٍاي ٌو
حٓث طوؿ هدة التشلٓل او تسخر التى ٓذ أو ة ي وف بسمضل طر،قة هه ىةي وأيضان تعتبر اف 

ٍو ٓرػ أف تهو،ل الح وهة ٌو تهو،ل هعاىْ!! وبالىسبة لمهوظ  الهطموب هىً اف يسخذ قرار م
تهو،ل وزارة الهالية ة ي م  الح وهة شْم ي ولكىً مْ الحقيقة ي م  الح وهة.. ولذا ةبد هف 
 هل هقارىة سميهة هف البداية مْ  ل شْم حتِ ة ىشعر اف الطرؼ الح وهْ الذؼ يقـو 

تـ بالطرح ٓىظر لمقطاع الخاص بسىً راب ! ولذا مشمت هشرو ات   ٓرة هف قبل القطاع الخاصي و 
التقدـ بش اوػ ضدٌا وذٌبت لعٍات رقابيةي والعٍات الرقابية أمدرت تقار،ر تقوؿ باف ٌىاؾ 
هباللة ىتٓعة له ل ٌذي الههارسات بخموص تكم ة التهو،ل هف عاىب الطرؼ الح وهْ وبالتالْ 

 الهشرو ات مشمت بسبب  دـ وضوح اله اٌيـ لدػ العٍات اإلدار،ة.
 ِهية  بٓرة لالت اؽ  م اله اٌيـ اتساسية والتسكٓد  مٍٓاي ةسيها مْ هسسلة سعر الخدهة  ٌىاؾ ٌأ

ويعتهد ذلؾ بقدر  بٓر  مِ تعاهل المحامة هع ه ل ٌذي الىو ية هف  هشار ةالالهقدهة هف هشروع 
ا تخميص لمخدهة!!  الهشرو اتي تف ال  رة دائهان تمل لألمراد با تباٌر

 :كجٍة ىظر القطاع الهصرفيالهحكر الثالث:  
  هٍـ عداني والبىوؾ الهمر،ة بالتحدٓد لدٍٓا رغبة مْ تهو،ل تمؾ  هشار ةالدور البىوؾ مْ هشرو ات

 الهشرو ات.
  ي  دـ اةستقرار السياسْ واةقتمادؼ والتشر،عْ والهالْ مْ تمؾ ال ترة  اف لً تس ٓر ٕٔٔٓمْ  اـ

ائدةي التعويـي دراسات  بٓر  مِ دور البىوؾ مْ تهو،ل هشرو ات الهشار ةي حٓث ارت ع سعر ال 
العدوػ لـ ُٓىظر إلٍٓاي مه النس تـ إمدار هوامقات لهشرو ٓف  بار ٌها هستش يات اةس ىدر،ة و 
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وهحطة أبو رواشي و ىد التوقيع هع الشر اتي حمل التعويـ ومشمت دراسات العدوػ وتوق  
 ويـ.الهشرو ٓف!!  تف الهشروع بعد ها  اف سي سب اىقمب إلِ خسارة بسبب التع

  إلِ ٕٓي بدأت اتهور تستقري واىخ ضت أسعار ال ائدة هف ٕٚٔٓمْ آخر سىتٓفي بالتحدٓد هف %
%ي وهتوقع اىخ اضٍا أك ري هها يه ل تشعيعان لمبىوؾ والشر ات أف تسخذ دراسات العدوػ ٕ٘.ٖٔ

 بعدية مْ ظل سعر ال ائدة الهىخ ض.
  همة الهشروعي معىدها ي و  ْ ف إٓراد الهشروع بعهمة هاي مٍذا ٓخبرىْ ىقطة أخرػ ٌاهة عداني ٌو

بإه اىية تومٓر تهو،ل هىخ ض او ة.. مالتهو،ل  مِ العهمة اتعىبية أقل هف العىيً الهمرؼي متهو،ل 
و بذلؾ أقل هف تهو،ل العىيً ٙأو  ٘الدوةر ي وف ب ائدة  %.. لكف ٌذي الهشرو ات ٕ٘.ٖٔ%ي ٌو

 قمقمة ومْ قطا ات هعٓىة ه ل الهواى .
  هحظوران تحو،ل اترباح لمخارج بسبب الظروؼ اةقتمادية والسياسية مْ همري وىقص العهمة  اف

 وأزهة العهمةي لكف بعد اةستقرار تـ السهاح بتحو،ل اترباح لمخارجي ولـ يعد ٌىاؾ هشاكل مْ ذلؾ.
 ي ٜٓ مْ اىعمتراي مْ حالة حدوث خطس هف قبل هقدـ الخدهة أو العٍة اإلدار،ةي مإف البىوؾ تسخذ%

 لكف ٌذا معب عدان مْ همر..
  سىةي ومْ همر البىوؾ  مٍا تعار،ةي  ٖٓأو  ٕٓبطوؿ الهدة لتمل إلِ  هشار ةالتتسـ هشرو ات

سىةي ولكف تحاوؿ البىوؾ البحث  ٘ٔسىة ووممت  است ىام  إلِ  ٕٔوبالتالْ آعالٍا ة تتعاوز اؿ 
الذؼ  ABRDة اعىبية ه ل بىؾ سىة هف خالؿ هساٌه ٖٓأو  ٕٓ ف تهو،ل هشترؾ لموموؿ إلِ 

أبدػ هروىة اف يعطْ بالعىيً والسداد ي وف بالعىيًي هها سه  لمبىوؾ التعار،ة الهمر،ة بالتوسع مْ 
و هختم   ف ىظاـ الػ   .Refinancing Schemeتهو،ل هشرو ات الهشار ة. ٌو

 ف العقارؼ واإلعرامات الخامة بًي طبقان لدراسة  ل هشروعي م ل بى ؾ يضع شروطًي أحد هسسلة الٌر
ف العقارؼ.  ٌذي الشروط ي وف شرط الٌر

  ِالهش مة الكبرػ ٌو طوؿ اإلعرامات وتعدد العٍات اإلدار،ة التْ ٓتـ التعاهل هعٍا هها ٓؤ ر  م
 اه اىية تى ٓذ الهشروع ومشمً.
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 (0همحق )
 كالهستىدات الهطمكبة هعايير التأٌيل -

 الهطمكبة الهستىدات كالىهاذج هعايير التأٌيل
 الهعيار الفىى األكؿ (0)

أف يككف طالب التأٌيل أك عمى األقل عضك في التحالف إذا 
عمى أف ال تقل حصة  –كاف التحالف ٌك طالب التأٌيل 

قد قاـ كشريؾ  -% 02أسٍـ ذلؾ العضك في التحالف عف 
رئيسى )أك في حالة التحالف أك شركة الهشركع كهساٌـ أك 

% في شركة 02قل عف كعضك بالتحالف بىسبة ال ت
الهشركع/التحالف( بتكقيع كتىفيذ كتشغيل خالؿ السىكات 
العشر الهاضية هشركعات لمبىية األساسية في قطاع هياي 
الشرب/أك الصرؼ الصحى كفقًا لىظاـ "اإلىشاء/ 

( أك كفقًا ألىظهة ههاثمة BOTالتشغيل/ىقل الهمكية )
تبمغ  لهشاركة القطاع الخاص بقيهة استثهارية إجهالية

هميكف دكالر أهريكى أك ها يعادلٍا بها في ذلؾ أحدى  022
هميكف دكالر  52الهشركعات بقيهة استثهارية ال تقل عف 

 أهريكى أك ها يعادلٍا.

 : الهستىدات الهؤيدة لهعيار التأٌيل
 فى الهشركع هشاركةال( 0)

يقدـ "طالب التأٌيل" قائهة بالهشركعات التى شارؾ فيٍا كفقًا 
( لتكضيح كفائً بٍذا الهعيار 5الكارد بالهمحق رقـ ) لمىهكذج

. 

 الهعيار الفىى الثاىى(  0)
ضركرة أف يتكفر لطالب التأٌيل )أك فى حالة إذا ها كاف 
طالب التأٌيل تحالفًا فيجب أف يتكفر فى أعضائً أك أحد 

 :لية فى هجاؿ هعالجة الصرؼ الصحى(أعضائً( الخبرات التا
س سىكات فى تشغيل هحطات هعاجمة خبرة ال تقل عف خهأ. 

الصرؼ الصحى التى تعالج بشكل رئيسى )ها يساكى أك يزيد 
%( هف الصرؼ الصحى بطاقة إجهالية ال تقل 92عف 

هتر هكعب/يـك بها فى ذلؾ تشغيل أحد الهحطات  052222
هتر هكعب/يكـ ، كيجب  022222بطاقة ال تقل عف 

لذى يجب أف ال استيفاء ٌذا الشرط هف قبل عضك التحالف ا
 %.02تقل حصتً فى التحالف عف 

تشغيل هىظكهة لمصرؼ  فيب.  خبرة ال تقل عف عاهيف 
عاـ  فيالصحى كفقًا لهستكيات الككد الهصرى الصادرة 

أك أى هستكيات أعمى هىٍا إلعادة استخداـ الصرؼ  0225
، اىظر  3-&  0-4جدكؿ  –هجاؿ الزراعة  فيالصحى 

 ( .8الهمحق رقـ )

 :دات الهؤيدة لهعيار التأٌيلالهستى
( قائهة هحطات هعالجة الصرؼ الصحى يقدـ "طالب 0-0)

التأٌيل" قائهة بهحطات هعالجة الصرؼ الصحى كفقًا 
 ( )أ( أك )ب( ك )ج( .0لمىهكذج الكارد بالهحمق )

 
 : الهستىدات الهؤيدة لهعيار التأٌيل

( هستىدات هكقعة هف الٍيئة الهاىحة لمهشركعات 0-0)
 ( )أ(( .0شار إليٍا )كذلؾ لمكفاء بهعيار التأٌيل )اله
 

 : الهستىدات الهؤيدة لهعيار التأٌيل
( شٍادة التزاـ هف الٍيئات التىظيهية الهعىية هكضحة 0-3)

هتابعة الهؤشرات كىتائج التشغيل خالؿ االثىى عشرة شٍرًا 
األخيرة ، كفى حالة عدـ تكفر تمط البياىات ، فإىً يمـز قياـ 

ات التىظيهية كالرقابية الهعىية بتكثيق كافة حاالت عدـ الٍيئ
( 0االلتزاـ خالؿ تمؾ الفترة )كذلؾ لمكفاء بهعيار التأٌيل )

 )ب(( . 
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 الهستىدات كالىهاذج الهطمكبة هعايير التأٌيل
ىشاء هحطة أك هحطات لهعالجة   هسئكليةج.  تصهيـ كا 

هتر  052222الصرؼ الصحى بطاقة إجهالية ال تقل عف 
هكعب/يـك )يجكز أف يككف التصهيـ كاإلىشاء الفعمى قد تـ 
عف طريق هقاكليف هف الباطف( ، بها في ذلؾ هسكيمية 

ىشاء هحطة بطاقة ال تقل عف  هتر  022222تصهيـ كا 
 هكعب/يـك خالؿ األعكاـ الخهسة الهاضية .

 

 الهعيار الهالى (0)
 يجب أف تككف قيهة صافى حقكؽ الهمكية لطالب التأٌيل

هميكف دكالر أهريكى  75بىٍاية الثالثة أعكاـ الهالية األخيرة 
 أك ها يعادلٍا .

كفى حالة ها إذا كاف طالب التأٌيل تحالفًا فيجب أف ال يقل 
هميكف  052صافى حقكؽ الهمكية ألعضاء التحالف عف 

دكالر أهريكية أك ها يعادلٍا بىٍاية الثالثة أعكاـ الهالية 
 األخيرة .

 لهؤيدة لهعيار التأٌيل :الهستىدات ا
 القكائـ الهالية الهدققة( 3)

إذا كاف  –يقدـ طالب التأٌيل ، ككل عضك في التحالف 
قكائـ هالية هدققة عف الثالث أعكاـ  –طالب التأٌيل تحالفًا 

الهالية األخيرة هعتهدة هف أحد الهكاتب الهحاسبة القاىكىية 
الهجهعة كقائهة ذات السهعة الطيبة ، بها في ذلؾ الهيزاىية 

الدخل كبياف بالتدفق الىقدى كالهالحظات الهصاحبة )همحق 
 ( .9رقـ 

 
 (4هعايير التأٌيل )

 هعايير أخرى ( 0)
أال تهتمؾ الحككهة الهصرية بشكل هباشر أك غير هباشر 

% هف أسٍـ طالب التأٌيل 02أسٍهًا تساكى أك تزيد عف 
ا  كاف  )أك هف أسٍـ أى عضك فى التحالف فى حالة إذا ه

 طالب التأٌيل تحالفًا(.

 : الهستىدات الهؤيدة لهعيار التأٌيل
 اإلقرار الرسهى   (0)
 
 

 (7)الهمحق رقـ )

 ( 5هعايير التأٌيل )
  هعايير أخرى ( 0)

أك أى هف اعضاء التحالف في  –عدـ خضكع طالب التأٌيل 
إلجراءات إفالس أك  –حالة ها إذا كاف طالب التأٌيل تحالفًا 

 اط .تصفية لمىش

 الهستىدات الهؤيدة لهعيار التأٌيل :
 ( اإلقرار الرسهى5)
 

 (7همحق رقـ )

 (6هعايير التأٌيل )
 هعايير أخرى  (3)

أك أى هف أعضاء التحالف في –عدـ إداىة طالب التأٌيل 
في أى هف جرائـ  –حالة ها إذا كاف طالب التأٌيل تحالفًا 

 األهكاؿ.تىطكى عمى االختالس أك الفساد أك التآهر أك غسيل 

 الهستىدات الهؤيدة لهعيار التأٌيل :
 ( اإلقرار الرسهى6)
 

 (7همحق رقـ )

 الهصدر :الكحدة الهركزية لمهشاركة بكزارة الهالية
 
 
 



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

297 

 شتهل اجراءات الطرح عمى تسع خطكات ٌى كالتالى:لهصدر الكحدة تكفقا     
  ها يشار الٍٓا مِ العدوؿ الهرمق( سٌٓل وهعآٓريالتسٌٓل الهسبق لمهست هر،ف )ومقا لهستىدات الت-ٔ
 ديً.ٓاةعتها ات والمقامات التهٍ-ٕ
 الشروط والهوام ات وهسودة العقد. ةا داد  راس-ٖ
مٓف.تمقِ اةست-ٗ   سارات هف الهست هر،ف الهٌؤ
 اعرام تعديالت  مِ  راسً الشروط والهوام ات وهسودة العقد. -٘
 هِ قبل مت  الهظار، .التقدٓر،ة والهقارف الح و  ةالقيه ةهراعع-ٙ
 تمقِ العطامات والبحث مٍٓا.-ٚ
 اةسىاد وتكو،ف شر ة الهشروع .-ٛ
 ابراـ العقد واةق اؿ الهالِ. -ٜ
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 سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
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1 
   ال  ف  الق اع د ا   الهي ل االق ي   ل

 ال ام ف    هو ي   ص  ال  بي 
 ................ د. دمحم ح   فج النو  1711دي  ب  

2     

3 
الد ا ات ال  صي ي  ل قو ات ال ن ي  

 اإلق ي ي  ب ن ق   نو   ص 
   1711 ب يل 

4 
د ا    ح ي ي  ل قو ات ال ن ي  اإلق ي ي  

 ب ن ق   نو   ص 
   1711يوليو 

5 

 ا   اق صادي  فني  ألفاق صنا   األ  د  د

وال ن ي  الز ا ي  ف    هو ي   ص  

 1715ال  بي  ح    ام 

   1711 ب يل 

   1711   وب   ال غذي  وال ن ي  الز ا ي  ف  الببلد ال  بي  6

1 

  وي  ال ن ا   و يزا  ال دفو ات و ش    

  اقم ال  ز الخا    و  بيات  وا ه ه ) 

67/1711 – 1715) 

 د. ال ونس  زيز 1711   وب  
د.  ز  ذ ي، د.  بد القاد  

 ح ز  و خ و 

1 

Improving the position of third 

world countries in the 

international cotton Economy, 

   1717يونيو 

7 
د ا    ح ي ي  ل   ي  ال ضخم ف   ص  

(1711  1716) 
 ................ د.  ز  ذ ي 1717    س 

11 
حوا  حول  ص  ف   وا ه  الق   الحاد  

 وال ش و 
 ................ د.     نصا  1711فب اي  

11 

  وي    الي  وضع الخ   الخ  ي  

با  خدام ن اذج الب     ال ياضي  ف  

   هو ي   ص  ال  بي 

 ................ د.  ح م الحداد 1711 ا س 

12 
ض يب  ف   ص  د ا    ح ي ي  ل ن ام ال

(1711/11-1711) 
 د. ح د الش قاوي و خ و   .  بد ال  ي  حاف ، 1711 ا س 

13 
 قييم  يا ات ال  ا   الخا  ي  والنقد 

 اال نب  و بل   شيد ا
 د. صق   ح د صق  و خ و  د.  فونس  زيز 1711يوليو 

14 
ال ن ي  الز ا ي  ف   ص   اضيها 

 وحاض  ا ) ثبلث    زا (
 د.   د  بلم و خ و  د.  و يس    م هللا 1711يوليو 

15 
A study on Development of 

Egyptian National fleet/ 
June 1985 ................ ................ 

16 
األن اق ال ام واال  ق ا  االق صاد  ف  

 1717 – 1711 ص  
 ................ د.   زي ذ ي 1711اب يل 

11 
 ي  ل  وي  و ن ي  الق   األب اد ال ئي

 ال ص ي 
 د.   ي ا  حزي  و خ و   . لبي  ز زم 1711يونيو 

11 

الصنا ات الصغي   وال ن ي  الصنا ي  ) 

ال  بيق     صنا   الغزل والن يج ف  

  ص 

 د.   دوح فه ي الش قاوي 1711يوليو 
د.  فت ش يق، د. ث وت دمحم   ي 

 و خ و 
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17 
  ل   ا   الخا  ي    شيد اإلدا   االق صادي

 والنقدي  األ نبي 
 د. يد دحي  و خ و  د. فونس  زيز 1711دي  ب  

21 
الصنا ات ال حوي ي  ف  ال ص  . )ثبلث  

   زا (
 د. دمحم  بد ال  اح  ن ي 1712 ب يل 

د.ث وت دمحم    ، د. ا ي  

  ابدي  خي  هللا و خ و 

 د.  و يس    م هللا 1712 ب  ب   ال ن ي  الز ا ي  ف   ص  )  زئي ( 21
د.  بد القاد  ديا ، د.  ح د  بد 

 الو ا  ب اني  و خ و 

22 
 شا ل  ن اج ال حوم وال يا ات ال ق  ح  

 ل  غ     يها
 د. دمحم  بد ال  اح  ن   1713   وب  

د.   د  بلم، د.  بد القاد  ديا  

 و خ ي 

   بد ال  اح  ن  د. دمحم 1713نوف ب   دو  الق اع الخاص ف  ال ن ي  23
د. فوزي  ياض، د.   دوح فهي 

 الش قاوي واخ ي 

24 
  وي    دالت اال  هبلك    ال  ع الغذائي  

 و ثا  ا     ال يا ات الز ا ي  ف   ص 
 د.   د  ه  بلم 1715 ا س 

د.  بدالقاد  ديا ، د.  بد ال زيز 

  ب ا يم

25 
البحي ات الش الي  بي  اال  غبلل النبا   

   غبلل ال    واال
 1715   وب  

ا.د. اح د  بد الو ا  

 ب انيه

ا.د ب  ات  ح د ال  ا، ا.د  بد 

 ال زيز  ب ا يم

26 
 قييم اال  اقي  ال و ع ال  ا   وال  او  

 االق صاد  بي   ص  والهند ويو و بلفيا
 1715   وب  

د.  ح د  بد ال زيز 

 الش قاوي

د.  ح ود  بد الح  صبلح، د. 

 م  بد الحي و خ و دمحم قا 

21 
 يا ات و   انيات  خ ي  الصاد ات    

 ال  ع الز ا ي 
 د.   د  ه  بلم 1715نوف ب  

د.  بد القاد  ديا ،د. دمحم نص  

 ف يد و خ و 

21 
األن اق ال   قب ي  ف  صنا   الغزل والن يج 

 ف   ص 
 د. فوز   ياض فه   1715نوف ب  

د. دمحم  بد ال  يد الخ و ، د. 

 ص  ي  ح د  ص  ي و خ و  

27 

د ا     هيدي  ال   شا   فاق اال  ث ا  

الصنا   ف    ا  ال  ا ل بي   ص  

 وال ودا 

 د. دمحم  بد ال  اح  ن ي 1715نوف ب  

د. ف حي الح يني خ يل، د.   فت 

 ش يق و خ و 

 

31 

د ا    ح ي ي       وي  اال  ث ا  ف  

ابي  ج.م.ع  ع اإلشا   ل  اق  اال  ي 

 لبلق صاد القو  

 ................ د. ال يد  بد ال زيز دحيه 1715دي  ب  

31 
دو  ال ؤ  ات الو ني  ف   ن ي  األ الي  

 ال ني  لئلن اج ف   ص  )  زئي (
 ................ د. ال ونس  زيز قديس 1715دي  ب  

32 

حدود و   انات   ا    ض يبي      

   ش    ال  ز الدخل الز ا   ف   وا ه

ف  ال وازن  ال ا   ل دول  واصبلح  ي ل 

  وزيع الدخل القو  

 ................ د.   ا   بد ال  ول ح   1716يوليو 

33 

ال  او ات اإلق ي ي  ل ن و االق صاد  

واال   ا   و  ق فيا ها ف    هو ي  

  ص  ال  بي 

 ................ د. بل   ي ا  الح يم 1716يوليو 

 ................ د.   ا   بد ال  ول ح   1716يوليو   د     اني   حقيق ا   ا  ذا      الق ح 34

35 
Integrated Methodology for 

Energy planning in Egypt. 
 د.  ا يه  ابدي  د.  اد الش قاو  ا ي  1716 ب  ب  

36 

ال بل ح ال ئي ي  ل            ك 

ديد  وال يا ات اال اض  الز ا ي  ال 

 ال  ص   با  صبلحها وا  ز ا ها

 ................  1716نوف ب  

31 
د ا   ب نوا   ش بلت صنا   األلبا  ف  

  ص 
 ................ د. د  دمحم صالح 1711 ا س 

31 
د ا   ب نوا  آفاق اال  ث ا ات ال  بي  

 ودو  ا ف  خ   ال ن ي  ال ص ي 
 د  ص   د. ص     ح  1711 ا س 

د.   دي دمحم خ ي  ، حا د  ب ا يم 

 و خ و 



التحديات كاآلفاؽ الهستقبمية –الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص   
 

299 

 الباحثكف الهشارككف  الباحث الرئيسي التاريخ عىكاف السمسمة ـ

37 

 قدي  اإلي ا  االق صاد  لؤل اض  

الز ا ي  لز ا   ال حاصيل الز ا ي  

الحق ي      ال   و  االق ي   ل  هو ي  

 11/1715 ص  ال  بي   ا   

 ................ د.اح د ح   اب ا يم 1711 ا س 

41 
ل  ع الز ا ي  ال يا ات ال  ويقي  لب ض ا

 وآثا  ا االق صادي 
 د.   د  ه  بلم 1711يونيو 

د. ب  ات ال  ا، د.  د  دمحم 

 صالح و خ و 

41 
بحث اال  ز اع ال     ف   ص  

 و حددات  ن ي ه
 ................ د.    اب ا يم   ابي 1711   وب  

42 
ن م  وزيع الغذا  ف   ص  بي  ال  شيد 

 واإللغا 
 ................ د.دمحم   ي   ص    1711   وب  

43 
دو  الصنا ات الصغي   ف  ال ن ي  د ا   

 ا   بل ي  لدو  ا اال  ي ا  ال  ال 
 د. ح ام دمحم  ندو  1711   وب  

د. دمحم  بد ال  يد الخ و ،      

 د. ح ي   ه الخبي و خ و 

44 

د ا    ح ي ي  لب ض ال ؤش ات ال الي  

ا   ال ابع لوزا   ل ق اع ال ام الصن

 الصنا  

 ................ د. ث وت دمحم     1711   وب  

45 
ال وان  ال  ا  ي  و ح يل الق اع الز ا   

 ف  خ   ال ن ي  االق صادي  واال   ا ي 
 ................ د. يد ح ي  اح د 1717فب اي  

46 

   انيات   وي  الض ائ  ال قا ي  لزياد  

ي ادات ال ا   ل دول ف    ا   ها ف  اإل

  ص 

 ................ د.اح د ح   اب ا يم 1717فب اي  

 د.   د  ه  بلم 1717 ب  ب    د     اني   حقيق ذا      ال    41
 

 د.  د  دمحم صالح و خ و 

41 

د ا    ح ي ي  الثا  ال يا ات االق صادي  

وال الي  والنقدي        وي  و ن ي  الق اع 

  الز ا 

 د. يد ح ي  اح د 1771فب اي  
د.  يد  ز ، د. ب  ات ال  ا 

 و خ و 

47 

اإلن ا ي  واأل و  واأل  ا  الوضع ال ا   

ل    ف  الن  ي  وال  بيقي   ع  شا   خاص  

 ل د ا ات ال ابق      ص 

 د.اب ا يم ح   ال ي و  1771 ا س 
د.  ث ا  دمحم  ث ا ، د.  هي  

  بو ال ني  و خ و 

51 

ال  ح االق صاد  واال   ا   وال   ان  

ل حاف   البح  األح   وف ص اال  ث ا  

 ال  اح  ل  ن ي 

 ................ د.اح د ب اني  1771 ا س 

51 
 يا ات  صبلح  يزا  ال دفو ات ال ص ي  

 ل   ح   اآلول 
 د.ال يد  بد ال  بود ناص  1771 ايو 

د. فادي  دمحم  بد ال بلم، د. 

  خ ي   و خ و   د  دمحم

52 
بحث صنا   ال    و   اني   صنيع 

 ال  دات ال    الي  ف   ص 
 1771 ب  ب  

 د.ح ام دمحم  ندو 

 

د. دمحم  بد ال  يبد الخ و ،      

 د.  حا د  ب ا يم و خ و 

53 
بحث اال   اد     الذات ف    ال ال اق  

     ن و   ن و  و  نولو  
 1771 ب  ب  

 دي  خي  هللاد. ا ي   اب

 

د.   اد الش قاوي   ي ، د. فائق 

 ف يد ف ج هللا و خ و 

 د.وفا  اح د  بد هللا 1771   وب   ال خ ي  اال   ا   واإلن ا ي  54
د. خض   بو قو  ، د. دمحم  بد 

 ال زيز  يد و خ و 

55 
   قبل ا  صبلح اال اض  ف   ص  ف  

  ل  حددات األ اض  وال ياه وال اق 
 د.دمحم   ي   ص    1771    وب 

د.  بد ال حيم  با ك  اشم،     

 د. صبلح ا  ا يل

د.  ح د ح    ب ا يم، د.  دي  د. ث ا  دمحم  ث ا  1771نوف ب  د ا ات   بيقي  لب ض قضايا اإلن ا ي  ف   56
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 دمحم صبحي  ص  ي و خ و  االق صاد ال ص  

51 
بنوك ال ن ي  الصنا ي  ف  ب ض دول 

  او  ال  ب    س ال 
 د. ح ام دمحم ال ندو  د.  فت ش يق ب اد  1771نوف ب  

51 
ب ض آفاق ال ن يق الصنا   بي  دول 

    س ال  او  ال  ب 
 د. ث وت دمحم     و خ و  د. ف حي الح ي  خ يل 1771نوف ب  

57 
 يا ات  صبلح  يزا  ال دفو ات 

 ال ص  )   ح   ثاني (
 1771نوف ب  

  بود د.ال يد  بد ال

 ناص 
................ 

61 
بحث اث   غي ات     الص       

 الق اع الز ا   وان  ا ا ها االق صادي 
 د.دمحم   ي   ص    1771دي  ب  

د.  ح ود  بل   بد ال زيز، 

 د.  بد القاد  ديا 

61 
اإل  انيات واألفاق ال   قب ي  ل   ا ل 

االق صاد  بي  دول    س ال  او  ال  ب  

 ضو   يا ل اإلن اج وال وزيع ف 
 ................ د.  دي دمحم خ ي ه 1771يناي  

62 
   اني  ال  ا ل الز ا   بي     س 

 ال  او  ال  ب 
 د.   د  ه  بلم 1771يناي  

د.  د  صالح الن  ، د.   اد 

 الدي   ص  ي

63 
دو  الصناديق ال  بي  ف    ويل الق اع 

 الز ا  
 ح ي  اح د د. يد 1771 ب يل 

د. دمحم نص  ف يد، د. ب  ات 

  ح د ال  ا و خ و 

64 

ب ض الق ا ات اإلن ا ي  والخد يه 

ب حاف      وح) زئي ( ال ز  األول: 

 الق ا ات اإلن ا ي 

 د. ف يد  ح د  بد ال ال د.صالح ح ي   غي  1771   وب  

 د.   د  ه  بلم 1771   وب      قبل  ن اج الزيوت ف   ص  65
. ب ا ات  ح د ال  ا، د.  دي د

 صالح الن   و خ و 

66 

اإلن ا ي  ف  االق صاد القو   ال ص   

و بل  ح ينها  ع ال   يز     ق اع 

الصنا   ) ال ز  األول( األ س 

 والد ا ات الن  ي 

 د. ح م الحداد 1771   وب  

 

د.   اني     ز ي، د. دمحم ابو 

 ال  ح ال   اوي و خ و 

66 

ي  ف  االق صاد القو   ال ص   اإلن ا 

و بل  ح ينها  ع ال   يز     ق اع 

الصنا   )ال ز  الثان ( الد ا ات 

 ال  بيقي 

 د. ح م الحداد 1771   وب  
د.   اني     ز ي، د. دمحم ابو 

 ال  ح ال   اوي و خ و 

61 

خ  ي  و ض و  الن  يات االق صادي  

الحالي  وال  وق   بش ق  و وبا. 

ت ان  ا ا ها الشا        و حددا

    قبل ال ن ي  ف   ص  وال الم ال  ب 

 د.     نصا  د.  د حاف  1771دي  ب  

61 
 ي ن  األنش   والخد ات ف     ز 

 ال وثيق والنش 
 د.ا اني     1771دي  ب  

د.   ضا   بد ال   ي،     

د. ا ال ح   الح ي ي 

 و خ و 

67 
    دا   ال اق  ف   ص  ف  ضو   ز

 الخ يج وان  ا ا ها  وليا و ق ي يا و ح يا
 ................ د. ا يه  ابدي  خي  هللا 1772يناي  

11 
واقع آفاق ال ن ي  ف   حاف ات الواد  

 ال ديد
 1772يناي  

د.  زه  بد ال زيز 

   ي ا 

د. ف يد  ح د  بد ال ال 

 و خ و 

د.   وي دمحم    ي، د.   د  د. ص     ح د  1772يناي  (     71/1771ان  ا ات  ز   الخ يج) 11
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 دمحم خ ي   و خ و   ص    ال ص  االق صاد 

12 
الوضع ال ا   وال   قب   الق صاديات 

 الق   ال ص  
 د. بد القاد  ديا  1772 ايو 

د.  بد ال  اح ح ي ، د.  د  

 صالح الن   و خ و 

13 

خب ات ال ن ي  ف  الدول األ يوي  حديث  

وا  اني  اال   اد   نها ف   ال صنيع

  ص 

 د.اب ا يم ح   ال ي وي 1772يوليو 
د.   زي ز ي، د. ح ي  

 ال قي 

14 
ب ض قضايا  ن ي  الصاد ات الصنا ي  

 ال ص ي 
 ................ د.ف ح  الح يني خ يل 1772 ب  ب  

15 

  وي   نا ج ال خ ي  وادا   ال ن ي  ف  

 غي ات االق صاد ال ص   ف  ضو  ال 

 الدولي  ال  اص  

 د. ث ا  دمحم  ث ا  1772 ب  ب  
د.  افت ش يق ب اد ، د.  هي  

  بو ال ني  و خ و 

16 

ال يا ات النقدي  ف   ص  خبلل 

الث انينات " ال  ح   االول "  ي اني ي  

وفا  ي  ال يا   النقدي  ف  ال ان  

 ال ال  واالق صاد  ال ص  

 1772 ب  ب  
ال  بود د.ال يد  بد 

 ناص 
 د. فادي  دمحم بدال بلم

 1773يناي   ال ح ي  االق صاد  وق اع الز ا   11
   د  ه  بلم

 

د.  يد ح ي   ح د، د. ب  ات 

  ح د ال  ا و خ و 

 

11 

اح يا ات ال  ح   ال قب   لآلق صاد 

ال ص   ون اذج ال خ ي  واق  اح بنا  

ن وذج اق صاد  قو   ل  خ ي  

    االول ال أشي   ال  ح

 د. ح م الحداد 1773يناي  
د.     نصا ، د.  ا د  

  ب ا يم و خ و 

17 
ب ض قضايا ال صنيع ف   ص   ن و  

  ن و    نولو  
 1773 ايو 

  ا يه  ابدي  خي  هللا

 

د. ف حي  ز  ول، د. نوال     

 ح ه و خ و 

 يدد.دمحم  بد ال زيز   1773 ايو   قويم ال   يم اال ا   ف   ص  11
د.  الم  بد ال زيز  ح ود، د. 

 د وقي  بد ال  يل و خ و 

11 

اآلثا  ال  وق   ل ح ي   وق النقد 

اال نب      ب ض   ونات  يزا  

 ال دفو ات ال ص  

 د. ا بلل  ا   ال قي ي 1773 ايو 
د. ال ونس  زيز ، د.  فادي  

  بد ال بلم و خ و 

12 

He Current development in 

the methodology and 

applications of operations 

research obstacles and 

prospects in developing 

countries 

Nov 1993     د.ا اني 
د   ا  فؤاد، د صبلح 

 ال دوي و خ و 

  د.   د  ه  بلم 1773نوف ب   اآلثا  البيئي  الز ا ي  13

14 
 قييم الب ا ج ل نهوض باإلن ا ي  

 الز ا ي 
 د.دمحم   ي   ص    1773 دي  ب 

د.  د  صالح الن   و خ و ، 

 د.  بد القاد  دمحم ديا 

15 
اث  قيام ال وق األو بي  ال ش         

  ص  وال ن ق 
 1774يناي  

 د.   بلل  ا   ال قي ي

 

د.  ح د  اشم، د.   دي 

 خ ي   و خ و 

د.  بد القاد  دمحم ديا ،       د. ح م الحداد 1774يونيو  ش وع  نشا  قا د  بيانات األنش    16
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القو            " البحثي  ب  هد ال خ ي  

 ال  ح   االول "

 د.   اني     ز ي و خ و 

 

11 

ال وا ث ال بي ي  و خ ي  الخد ات ف  

ج.م.ع )د ا    يداني     زلزال 

 ف   دين  ال بلم( 1772   وب  

 ................ د.وفا  اح د  بد هللا 1774 ب  ب  

11 
 ح ي  الق اع الصنا   ال ام ف   ص  

 ف   ل ال  غي ات ال ح ي  وال ال ي 
  ا يه  ابدي  خي  هللا 1774 ب  ب  

د. ف حي  ز  ول، د. ث وت دمحم 

     و خ و 

17 
ا  ش ا  ب ض اآلثا  ال  وق   ل يا   

 اإلصبلح االق صاد  ب ص   )    دا (
 د.   زي ز ي 1774 ب  ب  

  دمحم  ث انو خ و ، د.  ث ا

 د.  ح د ح    ب ا يم

 ................ د.دمحم  بد ال زيز  يد 1774نوف ب   واقع ال   يم اال داد  و ي ي    وي ه 71

71 
   ب   شغيل الخ ي ي  بال ش و ات 

 الز ا ي  وافق   وي  ا
 ................ د. بد القاد  ديا  1774دي  ب  

72 
ق اع الز ا   ف  دو  الدول  ف  ال

   ح   ال ح ي  االق صاد 
 د.  د  ه  بلم 1774دي  ب  

د. دمحم  ح ود  زق، د. ن وا  

   د الدي  و خ و 

73 

األب اد االق صادي  واال   ا ي  ل ح ي  

الق اع الصنا   ال ص   ف   ل 

 اإلصبلح األق صاد 

 د. ا يه  ابدي  خي  هللا 1775يناي  
ي   يد د. ف حي  ز  ول، د. ن  

  بو ال  ود و خ و 

74 

 ش وع انشا  قا د  بيانات االنش   

البحثي  ب  هد ال خ ي  القو   ) 

 ال  ح   الثاني (

 د. ح م الحداد 1775فب اي  
د.   اني     ز ي    ،    

 د. ح ي  صالح و خ و 

75 
ال يا ات الق ا ي  ف   ل ال  ي  

 الهي   
 1775 ب يل 

د. ح ود  بد الح  

 صبلح
................ 

76 
ال وازن  ال ا   ل دول  ف  ضو   يا   

 اإلصبلح االق صاد 
 د.ث وت دمحم     1775يوني  

د. دمحم نص  ف يد، د. نبيل  بد 

 ال  يم صالح و خ و 

71 

ال    دات ال ال ي  ) ال ات و و وبا 

ال وحد ( و أثي ا ها      دفقات  ؤوس 

  ي  األ وال وال  ال  وال  ا   ال 

 والخد ي  )د ا   حال   ص (

 د.  بلل  ا   1775    س 
د.  ص  ي  ح د  ص  ي،  

 د.   و  دمحم    ي و خ و 

71 
 قييم البدائل اإل  ائي  ل و ع قا د  

 ال   ي  ف  ق اع األ  ال ال ام
 1776يناي  

 ف حي الح ين  خ يل

 

د. صالح ح ي   غي ، د. دمحم 

  بد ال  يد الخ و  و خ و 

77 
 ث  ال   بلت األق صادي  الدولي      

 ق اع الز ا  
 د.  د  ه  بلم 1776يناي  

د.  ح ود     ، د.  ن  

 الد وقي

111 

 ش وع  نشا  قا د  بيانات األنش   

البحثي  ب  هد ال خ ي  القو   )ال  ح   

 الثالث (

 د. ح م الحداد 1776 ايو 
د.   اني     ز ي، د.  ا د  

 اج و خ و  ب ا يم  يد ف 

111 
د ا    ح ي ي   قا ن  لواقع الق ا ات 

 اإلن ا ي  والخد ي  ب حاف ات الحدود
   1776 ايو 

112 
ال   يم الثانو  ف   ص : واق   و شا  ه 

 وا  ا ات   وي ه
 د.دمحم  بد ال زيز  يد 1776 ايو 

د. ل   هللا   ام صالح،      

 د. د وقي  بد ال  يل و خ و 

113 
ال ي ي  و   قبل الق ي  ال ص ي :  ال ن ي 

 ال    بات وال يا ات
 د.  د  ه  بلم 1776 ب  ب  

د. ب  ات اح د ال  ا، د.  ح د 

  بد الو ا  ب اني  و خ و 
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 د.ا بلل  ا   1776   وب   دو  ال نا ق الح   ف   ن ي  الصاد ات 114
د.  ح ود  بد الحي، د. ح ي  

 صالح و خ و 

115 

وقوا د ال   و ات ف    وي    الي  

 دا   األز ات ال هدد  أل  اد ال ن ي ) 

 ال  ح   األول (

 د. ح م الحداد 1776نوف ب  
د. ح ام  ند   و خ و ،     

 د.  ا د   ب ا يم  يد ف اج

116 
ال ن  ات  ي  الح و ي  وال ن ي  ف  

  ص  ) د ا   حاالت(
 د.ناد   و دا  1776دي  ب  

     د. وفيق  ش   ح ون ، 

 د. وفا   بد هللا و خ و 

 د. ن ي    يد دمحم  بو ال  ود د. ا ي   ابدي  خي  هللا 1776دي  ب   االب اد البيئي  ال   دا   ف   ص  111

111 

ال غي ات الهي  ي  ف   ؤ  ات ال  ويل 

الز ا  :  صاد  و   قبل ال  ويل 

 الز ا   ف   ص 

 د.دمحم  بد ال زيز  يد 1771 ا س 

يق  ش   ح ون ،      د. وف

د. ل   هللا   ام صالح 

 و خ و 

117 

ال غي ات الهي  ي  ف   ؤ  ات ال  ويل 

الز ا   و صاد  و   قبل ال  ويل 

 الز ا   ف   ص 

 د.ث وت دمحم     1771    س 
 ب ا يم صديق    ، د. بها  

    ي و خ و 

111 

 بل ح الصنا   ال ص ي  ف   ل 

   ف     ع ال وا ل ال ئي ي  ال ؤث

 الق   الحاد  وال ش ي 

 1771دي  ب  
د.  دوح فه ي 

 الش قاو 

د. ف حي الح   خ يل،        

 د. ث وت دمحم     و خ و 

111 

آفاق ال صنيع و د يم األنش    ي  

ال ز  ي     ا ل  ن ي   ي ي     دا   

 ف   ص 

 1771فب اي  
 د.  د  ه  بلم

 

د.  دي الن  ، د.  ن  

 خ و الد وقي و 

112 
الز ا   ال ص ي  وال يا ي  الز ا ي  

 ف  ا ا  ن ام ال وق الح  
 1771فب اي  

 د. دي صالح الن  

 

د.  بد القاد  ديا ، د. دمحم 

   ي   ص  ي

113 
الز ا   ال ص ي  ف   وا ه  الق   

 الواحد وال ش ي 
 د.  د  ه  بلم 1771فب اي  

د.  دي الن  ، د.  ن  

 الد وقي و خ و 

114 
ال  او  بي  الش ق األو   وش ال 

  ف يقيا
 د.ا بلل  ا   1771 ايو 

د.  ح ود  بد الحي، د. فادي  

  بد ال بلم و خ و 

115 

  وي    الي  وقوا د ال   و ات ف  

 دا   األز ات ال هدد  ب  د ال ن ي            

 ) ال  ح   الثالث (

 د. ح م الحداد 1771يونيو 
ا اني     د. ح ام  ند  ، د. 

 ز ي     و خ و 

116 
حول   م ال حديات اال   ا ي  ف  

 21 وا ه  الق  
 د.وفا  اح د  بد هللا 1771يوني  

د.  بد ال زيز  يد، د. ناد   

 و دا  و خ و 

111 
 حددات ال اق  االدخا ي  ف   ص  

 د ا   ن  ي  و  بيقي 
 د.اب ا يم ال ي و  1771يوني  

       د.  ح د ح    ب ا يم، 

 د.  هي   بو ال ني  و خ و 

 

111 
 صو  حول   وي  ن ام ال   و ات 

 الز ا ي 
 د. بد القاد  ديا  1771يوليو 

د. دمحم   ي   ص  ي،        

د.  ح د  بد الو ا  ب اني  

 و خ و 

117 
ال وق ات ال   قب ي  إل  انيات 

 اال  صبلح واال  ز اع ب نو  الواد 
  بلم د.  د  ه 1771 ب  ب  

د.  بد القاد  ديا ، د.  دي 

 الن   و خ و 

121 
ا   ا ي ي  ا  غبلل الب د الحيز  ف  

  ص  ف   ل االصبلح االق صاد 
 د. يد دمحم  بد ال قصود 1771دي  ب  

د. ال يد دمحم ال يبلني، د.  بل 

   ي ا  الح يم و خ و 



 هعٍد التخطيط القوهْ -(ٕٖٔسمسمة قضايا التخطيط والتىهية رقـ )

315 

 الباحثكف الهشارككف  الباحث الرئيسي التاريخ عىكاف السمسمة ـ
 .................... ا  اح د الش بينيد.اي  1771دي  ب   (1611حولت ال   ذ    خا  ي   قم ) 121

122 

Artificial Neural Networks 

Usage For Underground Water 

storage &   River Nile in 

Toshoku Area 

 د. بد هللا الدا وش  1771دي  ب  
  ي  ناص   .د.  اني    ، د

 و خ و 

123 
بنا  و  بيق ن وذج    ددالق ا ات 

 ف   ص ل  خ ي  ال أشي   
 د. ا د  اب ا يم 1771دي  ب  

د.  بد القاد  ح ز  ،         

 د.   هي   بو ال يني  و خ و 

124 
اق صاديات الق اع ال ياح  ف  

  ص وان  ا ا ها     االق صاد القو  
 د.ا بلل  ا   1771دي  ب 

د.  ح ود  بد الحي، د. فادي  

  بد ال بلم و خ و 

125 
  ف  ب ض  حديات ال ن ي  ال ا ن

  حاف ات  نو   ص 
 .................... د. يد دمحم  بد ال قصود 1777فب اي  

126 
اآلفاق واإل  انيات ال  نولو ي  ف  

 الز ا   ال ص ي 
 د.  د  ه  بلم 1777 ب  ب  

د.  د  الن   ، د.    اد 

  ص  ي و خ و 

121 
ادا   ال  ا   الخا  ي  ف   ل  يا ات 

 د ال ح ي  االق صا
 د.ا بلل  ا   1777 ب  ب  

د.  ح ود  بد الحي، د. فادي  

  بد ال بلم و خ و 

121 
قوا د ون م    و ات ال  اوض ف  

 ال  االت ال خ    
 د. ح م الحداد 1777 ب  ب  

د. ح ام  ندو ، د. دمحم يحي  

  بد ال ح   و خ و 

127 
ا  ا ات   وي  ن وذج الخ يا  

  صاد ال ص  ال يا ات االق صادي  لبلق
 د. ا د  اب ا يم 2111يناي  

د.  بد القاد  ح ز ، د.  هي  

  بو ال ني  و خ و 

131 

د ا   ال  و  النو ي  لقو  ال  ل ف  

 حاف ات  ص  و  و  ا خبلل ال      

1716-1776 

 2111يناي  
د. زه  بد ال زيز 

   ي ا 

د.  يد دمحم  بد ال قصود ،    

 و خ و د.  ال يد دمحم ال يبلني 

131 
ال   يم ال ن  و حديات الق   الحاد  

 وال ش و 
 د.دمحم  بد ال زيز  يد 2111يناي  

د. د وقي ح ي   بد ال  يل، 

 د.  زينات دمحم  بال  و خ و 

132 
 ن ا  اال  ي ا  ف   ن ق   نو  

 الواد  "  وش   "
 د. يد دمحم  بد ال قصود 2111يونيو 

 بل د. ال يد دمحم ال يبلني، د. 

   ي ا  الح يم و خ و 

133 
ف ص و  االت ال  او  بي   ص  

 و   و ات دول ال و ي ا
 د.   دوحالش قاويو خ و  د.دمحم  ح ود  زق 2111يونيو 

 د.ناد   و دا  2111يونيو  اإل اق  وال ن ي  ف   ص  134
د. وفيق اش   ح ون ،      

 د. وفا   ح د  بد هللا و خ و 

 د.دمحم  بد ال زيز  يد 2111يناي   أل  ال ف  القا    ال ب   قويم  ياض ا 135
د. د وقي  بد ال  يل،        

 د.  ي ا   ن ي و خ و 

136 
ال   يات األ  ي  وآوليات ال ن ي  

 ب حاف ات   هو ي   ص  ال  بي 
 2111يناي  

د. زه  بد ال زيز 

   ي ا 

د.  حا    ص   . ح ني ، 

  .د. خ ا  ، دمحم  بد ال  ي

131 
آفاق و   قبل ال  او  الز ا   ف  

 ال  ح   القاد  
 2111يناي  

د.اح د  بد الو ا  

 ب انيه

د.  ص  ي،   اد الدي .،    

 د.   د الدي ، ن وا .

 د.ناد   و دا  2111يناي    قويم ال   يم الصح  ال ن  ف   ص  131
د. وفيق اش   ح ون ،      

 د.  ز  ال ند ي و خ و 

137 

ه ي   ديد  لئل  خدام األ ثل ل  ياه ف   ن

 ص   ع ال   يز      ياه ال   

 الز ا     ح    ول 

 د.دمحم دمحم ال   اوي 2111يناي  
د.   اني     ز ي، د. ف حي  

 ز  ول و خ و 
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141 
ال  او  اإلق صاد  ال ص   الدول  _ 

 د ا   ب ض حاالت الش ا ه
 د.ا بلل  ا   2111يناي  

د الحي، د.   دي د.  ح ود  ب

 خ ي   و خ و 

141 
 صني  و   ي  ال د  ال ص ي ) ح   

 (1776بيانات   داد 
 د.ال يد دمحم  يبلني 2111يناي  

د.  يد دمحم  بد ال قصود،     

 د.  بل   ي ا  الح يم و خ و 

142 
ال يز  الن بي  و  دالت الح اي  ل ب ض 

    ال  ع الز ا ي  والصنا ي 
  بد القاد  ديا د. 2111يناي  

د.   دوح الش قاوي، د. دمحم 

  ح ود  زق و خ و 

 د. د  صالح الن   2111دي  ب    بل  ن ي  الصاد ات    الخض  143
د.  يد ح ي ، د. ب  ات  ح د 

 ال  ا و خ و 

144 
 حديد االح يا ات ال د يبي  ل      

 ال  ح   الثانوي 
 د.دمحم  بد ال زيز  يد 2111دي  ب  

الحداد، د.  ا د   ب ا يم   ح م

 و خ و 

145 

ال خ ي  بال شا    بي  ال خ  ي  

وال   يات األ  ي      ال   ويي  

 ال   ز  وال حاف ات

 2112فب اي  
د. زه  بد ال زيز 

   ي ا 

د.  حا    ص  ي ح ني ، 

 د. ي   حاف  الح اقي و خ و 

 

146 

اث  الب د ال ؤ    وال  وقات اإلدا ي  

     ن ي  الصاد ات  وال  ويق

 الصنا ي  ال ص ي 

 2112 ا س 
د.  دوح فه ي 

 الش قاو 

د. دمحم ح دي  الم، د. دمحم 

 يحي  بد ال ح   و خ و 

 

141 
قياس ا   اب      ع ال ن  ي  

 الز ا يي  ل  يا ات الز ا ي 
 د. بد القاد  ديا  2112 ا س 

د. ن وا    د الدي ، د.  ح د 

 خ و  بد الو ا  ب اني  و 

141 
  وي   نه ي   ديد  لح ا  اال  خدام 

 األ ثل ل  ياه ف   ص  )   ح   ثاني (
 د.دمحم دمحم ال   اوي 2112 ا س 

د.   اني     ز ي، د.  بد 

 القاد  ح ز  و خ و 

147 

 ؤي     قب ي  ل بلقات ودوائ  ال  او  

اإلق صاد  ال ص   الخا   " ال ز  

 األول" ح  ي    ا ي  "

 د. ح ود دمحم  بد الح  2112  ا س
د.   بلل  ا   ال قي ي،      

 د.  ص  ي  ح د  ص  ي

151 

ال شا    الش بي  ودو  ا ف    ا م 

  دا  خ   ال ن ي  ال  اص   ال ح ي  

 ال ي ي  والحض ي 

 د.وفا  اح د  بد هللا 2112اب يل 
د. ناد    بد الح يم و دا ،   

 د.  ز  ال ند ي و خ و 

151 

دي   ص وف  ح ابات ا   ا ي   ق

 – 1771لئلق صاد ال ص    ام 

1777 

 .............. د.  هي  ابو ال يني  2112 ب يل 

152 

األش ال ال ن ي ي  وصيغ و ليات    يل 

ال شا    ف     يات ال خ ي      

    و  الق اع الز ا  

 د. د  صالح الن   2112يوليو 
 د.  بد القاد  دمحم ديا ، د. دمحم

   ي   ص  ي و خ و 

153 
نحو ا   ا ي ي  لبل   اد     ال  ا   

 اإلل   وني  ف   ص 
 د. ح م الحداد 2112يوليو 

د. ح ام  ند  ، د. فادي   بد 

 ال زيز و خ و 

154 
صنا   األ ذي  وال ن  ات ال  دي  ف  

  ص  ) الواقع وال   قبل(
 2112يوليو 

د.  دوح فه ي 

 الش قاو 

 د الش بيني،      د.  ي ا   ح

 د. دمحم ح    وفيق

155 

 قدي  االح يا ات ال  وي ي  ل  وي  

ال   يم  ا قبل ال ا    وفقا ال   ا ي ي  

    دد  األب اد

 د.دمحم  بد ال زيز  يد 2112يوليو 
د.  ا د   ب ا يم، د. زينات 

  بال  و خ و 

156 
االح يا ات ال   ي  واال   ا ي ي  ل      

 ولويا ها        و  ال  ي  و
 2112يوليو 

د. زه  بد ال زيز 

   ي ا 

د. ا بلل  ا   ال قي ي،      

د.  حا    ص  ي ح ني  
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 و خ و  ال حاف ات

 د.  و     ي دمحم فه ي 2112يوليو   وق   ص  ف  ال    ات اإلق ي ي  151
 د.   دي دمحمخ ي   و خ و 

 

151 
 دا   الدي  ال ام ال ح   و  ويل 

   ث ا ات ال ا   ف   ص اال
 د.ال يد  بد ال زيز دحيه 2112يوليو 

د. ن ي    ال، د.  هي   بو 

 ال ني  و خ و 

 

157 
ال أ ي  الصح  ف  واقع الن ام الصح  

 ال  اص 
 د. زه     ال ند ي 2112يوليو 

د. وفا   ح د  بد هللا، د.  

ناد    بد الح يم و دا  

 و خ و 

161 
بي  ف  ق اع   بيق الشب ات ال ص

 الز ا  
 د.دمحم دمحم ال   اوي 2112يوليو 

د. ا اني     ز ي، د.  بد 

 القاد  ح ز  و خ و 

 

161 

اإلن اج والصاد ات ال ص ي     

   دات و صائ  الخض  وال ا ه  

و ق  حات زياد  القد   ال ناف ي  لها 

 باأل واق ال ح ي  وال ال ي 

 د.  ي    يقات 2112يوليو 
بد ال ال الد وقي،  د.  ني  

 د.  دمحم    ي و خ و 

 د. يد دمحم  بد ال قصود 2113يناي    ق يم  ص   ل   قاليم  خ ي ي  162
د. ال يد دمحم ال يبلني، د. ف يد 

  ح د  بد ال ال و خ و 

163 
 قييم و ح ي   دا  ب ض ال  افق "  ياه 

 الش   والص   الصح "
 د. ح م الحداد 2113يوليو 

 ندو ، د.  ن ي    و  د. ح ام

 ال  ود و خ و 

164 
 صو ات حول خصخص  ب ض   افق 

 الخد ات ال ا  
 د. بد القاد  ديا  2113يوليو 

د.  يد ح ي   ح د، د. يا   

   ال ال يد و خ و 

165 
 حديد االح يا ات ال  وي ي  ل    يم ال ال  

 " د ا   ن  ي   ح ي ي   يداني  "
 ال زيز  يدد.دمحم  بد  2113يوليو 

د.  ا د   ب ا يم، د. زينات 

 دمحم   ب  و خ و 

 

166 

د ا      ي  اآلثا  البيئي  لؤلنش   

ال ياح  ف   حاف   البح  األح   " 

 بال   يز      دين  الغ دق "

 د.  و     ي دمحم فه ي 2113يوليو 
د. وفا   ح د  بد هللا، د.  ح د 

 ب اني  و خ و 

161 
ل ن و االق صاد  ف  ال وا ل ال حدد  

 ال    الن    وواقع االق صاد ال ص  
 د.  هي  ابو ال يني  2113يوليو 

د. ني ي    ال حا د و خ و ، 

 د. ف حي  ز  ول و خ و 

161 

ال دال  ف   وزيع ث ا  ال ن ي  ف  ب ض 

ال  االت االق صادي  واال   ا ي  ف  

  حاف ات  ص  " د ا    ح ي ي "

 2113يوليو 
 بد ال زيز  د. زه

   ي ا 

د.  يد دمحم  بد ال قصود ،    

 د.  ال يد دمحم ال يبلني و خ و 

167 

 قييم و ح ي   ود   دا  ب ض الخد ات 

ال ا   لق ا   ال   يم والصح  با  خدام 

 شب ات األ  ال

 د. بد القاد  ح زه 2113يوليو 
د.   اني    ، د.  ا د  

  ب ا يم و خ و 

111 
الخا  ي  و بل الن اذ  د ا   األ واق

 اليها
 د.فادي   بد ال بلم 2113يوليو 

د.  ص  ي  ح د  ص  ي 

 و خ و ، د. ا بلل  ا  

 د. دي صالح الن   2113يوليو   ولويات اال  ث ا  ف  ق اع الز ا   111
 ح د  بد الو ا  ب اني ،     

 د.  يد ح ي 

د. ح ام دمحم  ندو ، د.  ي ا  د.  دوح فه ي  2113يوليو د ا    يداني  ل  شا ل وال  وقات ال    112
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نا   األحذي  ال ديد  ف   ص   وا ه ص

" ال  بيق      حاف   القا    و دين  

 ال اش       ضا "

  ح د الش بيني و خ و  الش قاو 

113 
قضي  ال شغيل والب ال      ال   و  

 ال ال   والقو   وال ح  
 2113يوليو 

د. زيز       بد 

  ازقال

د. ا بلل  ا  ، د.  ح م 

 الحداد و خ و 

114 
بنا  و ن ي  القد ات البش ي  ال ص ي  " 

 القضايا وال  وقات الحا   "
 2113يوليو 

د. ص    اح د 

  ص   

د.  ب ا يم ح   ال ي وي،   

 د. دمحم     نصا  و خ و 

115 

بنا  قوا د ال قدم ال  نولو   ف  

اخل الصنا   ال ص ي      ن و   د

 ال ناف ي  وال شغيل وال   ي  الق ا  

 د. ح م الحداد 2114يوليو 
د. ق حي  ز  ول، د.  ي ا  

 الش بيني و خ و 

116 
ا   ا ي ي  قو ي   ق  ح  لئلدا   

 ال   ا    ل  خ  ات الخ    ف   ص 
 د.ن ي ه ابو ال  ود 2114يوليو 

د. خالد دمحم قه ي، د. حنا  

   ائي و خ و 

111 
ال ود  الشا    لب ض   االت   ح ي 

 اق اع الصح 
 د. بد القاد  ح زه 2114يوليو 

د.   اني    ، د. دمحم 

 ال   اوي و خ و 

111 

 خا   األ واق الدولي  ل   ع الغذائي  

ل   ع الغذائي  اال   ا ي ي   و   انيات 

 و يا ات و دوات  وا ه ها

 د. بد القاد  ديا  2114يوليو 

وي، د.  يد د.   دوح الش قا

 ح ي  و خ و 

 

 

117 

   انيات و ثا  قيام  ن ق  ح ه بي  

 ص  والواليات ال  حد  األ  ي ي  

وال نا ق الصنا ي  ال ؤ    ) ود وس 

     اد  لبلق صاد ال ص  (

 د.فادي   بد ال بلم 2114يوليو 
د. ا بلل  ا   ال قي ي،      

 د.   و  دمحم    ي و خ و 

 د.دمحم   ي   ص    2114يوليو  ل دين    بلق  نحو  وا  ن ي  111
د. ال يد دمحم ال يبلني، د.  بد 

 الح يد القصاص و خ و 

111 

 – حديد االح يا ات بقا ات الص   

ال   يم ال ال   –ال   يم  ا قبل ال ا    

 ) دد خاص(

 د.زينات دمحم  باله 2114يوليو 
د. ل   هللا   ام صالح، د. 

  ز      ال ن دي

112 

 حديد االح يا ات بق ا   الص   

الصح  وال  ق وال با   ل وا ه  

 ال شوائيات)  دد خاص(

 د. ح م الحداد 2114يوليو 
د. ن ي    بو ال  ود، د. ن ي   

   ضا  و خ و 

113 

خصائص و  غي ات ال وق ال ص   _ 

د ا    ح ي ي  لب ض األ واق ال ص ي  

  ي   ال ز  األول " اإل ا  الن    وال ح

 د. ح م الحداد 2115يناي  
د. ح ام  ندو ، د. فادي   بد 

 ال بلم و خ و 

114 

خصائص و  غي ات ال وق ال ص   ) 

د ا    ح ي ي  لب ض األ واق 

ال ص ي ( ال ز  الثان : اإل ا  

 –ال  بيق  "  وق الخد ات ال   ي ي  

 وق  – وق الخد ات ال ياح  

 الب   يات"

 لحدادد. ح م ا 2115يناي  
د. ح ام ال ندو ، د. فادي   بد 

 ال بلم و خ و 

115 
خصائص و  غي ات ال وق ال ص   ) 

د ا    ح ي ي  لب ض األ واق ال ص ي  
 ................... د. ح م الحداد 2115يناي  
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ال ز  الثالث: اإل ا  ال  بيق  " يوق 

 وق ال  ع الغذائي   –األدوي  

 وق حديد ال   يح  –والز ا ي  

 واأل  نت"

 ..................... د. ل   هللا ا ام صالح 2115    س ال   ي  ال   ي  وال ن ي  ف   ص  116

111 
 –قو  ال  ل  – قدي  ال        ال  ال  

 الب ال  ف   ل  ينا يو ات بدي  
 2116يوني  

د. بد الح يد  ا   

 القصاص

د.  ا د   ب ا يم  يد،        

   و خ و د. زينات  بال

111 
الحا بات اإلق ي ي    دخل لبل   زي  

 ال الي 
 د. بل   ي ا  الح يم 2116يوني  

د. ال يد دمحم ال يبلني، د. ف يد 

  ح د  بد ال ال و خ و 

117 
ال  اشات وال أ ينات ف    هو ي   ص  

 ال  بي  ) الواقع و   انيات ال  وي (
 د. ح ود  بد الح  2116يونيه 

بال ، د.   ي  د. زينات  

   ضا  و خ و 

171 
ب ض القضايا ال  ص   بالصاد ات) 

 د ا   حال  الصنا ات ال ي اوي (
 د.فاديه دمحم  بد ال بلم 2116يونيه 

د. ا بلل  ا   ال قي ي،      

د.  ص  ي  ح د  ص  ي 

 و خ و 

171 
 ش وع  ن ي   نو  الواد  "  وش   " 

 بي  األ دا  واإلن ازات
 د. د  صالح الن   2116يوني  

د.  بد القاد  ديا ، د.  يد 

 ح ي  و خ و 

172 

البل   زي    دخل ل وا ه  ب ض 

القضايا البيئي  ف   ص  ) ال وزيع 

االق ي   لبل  ث ا ات الح و ي  

 وا  با ها بب ض قضايا البيئ (

 د.ن ي ه ابو ال  ود 2116يوني  
د.  ح د ح ام الدي  ن ا ي،  

 و د.  ز  يحيي و خ 

173 

نحو   بيق ن ام اإلدا   البيئي  )األيزو 

( "       هد ال خ ي  القو  " 14111

  ن وذج ل ؤ    بحثي  ح و ي 

 د.ن ي ه ابو ال  ود 2116يوني  
د.  ح د ح ام الدي  ن ا ي،   

 د. زين  دمحم نبيل

174 
  الي   حقيق   دا  األل ي  الثالث  

 ب ص 
 د. ح م الحداد 2116يوني  

ح ام  ندو ، د. حنا   د.

   ائي و خ و 

 د. بد القاد  ديا  2116يوني   ال وق ال ص ي  ل غزل 175
د.  بد القاد  ح ز ، د. دمحم 

 ال   اوي و خ و 

176 
ال  ايي  البيئي  والقد   ال ناف ي  

 ل صاد ات ال ص ي 
 د.  و     ي دمحم فه ي 2111    س 

د.   ي   ص  ي، د. فادي  

 و خ و   بد ال بلم

171 

ا  خدام    و  الب     الخ ي  والنقل 

ف  الب     ال ياضي  لحل  شا ل 

 اإلن اج وال خزو 

 د.دمحم دمحم ال   اوي 2111    س 
د.  بد القاد  ح ز ، د.   اني 

     و خ و 

171 
 قييم  وق   ص  ف  ب ض اال  اقيات 

 الثنائي 
 د.ا بلل  ا   2111    س 

نبيل  د. ن بل   بلم، د.

 الشي ي و خ و 

177 

ال ضخم ف   ص  بحث ف    با  

ال ضخم، و قييم  ؤش ا ه، و دو  

 ا  هدافه  ع    و   ق  ح با  ا ا ه

 د.  ب ا يم ال ي و  2111    س
د.  يد  بد ال زيز دحي ،     

 د.  هي   بو ال ني  و خ و 

211 

 بل  ن ي   صاد  اإلن اج الحيوان  ف  

        ض  ن  ونزا ضو  اآلثا  النا 

 ال يو  ف   ص 

 2111    س 
د. صادق  ياض ابو 

 ال  ا

د.  دي الن  ، د. دمحم    ي 

 و خ و 

د. ال يد دمحم ال يبلني ، د.   بل  د.ف يد اح د  بد ال ال 2111    س   قبل ال ن ي  ف   حاف ات الحدود )  211
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   ي ا  الح يم و خ و   ع ال  بيق      ينا (

212 
ا ات  دا   ال اق  ف   ص  ف   ل  ي

 ال  غي ات ال ح ي  واإلق ي ي  وال ال ي 
 د. ا يه  ابدي  خي  هللا 2111    س

د. ف حي  ز  ول، د. ن وا  

   د الدي  و خ و 

213 
 دو    اد   ي    ق اع ال أ ي  د ا   

  ح ي ي   يداني 
 د.  ح م الحداد 2111   وب  

 د د. ح ام  ندو ، د.  ي ا   ح

 الش بيني و خ و 

214 

حول  قدي  االح يا ات أل م خد ات 

  اي  ال  ني  )بال   يز      حاف   

 القا   (

 د. زه     ال ند ي 2111   وب  
د. وفا   ح د  بد هللا، د. ناد   

 و دا  و خ و 

215 

خد ات  ا ب د البيع ف  ال وق ال ص   

)د ا   حال  ل   ع الهند ي  وال ه بائي ( 

بال  بيق     صنا   األ هز  ال نزلي  )

 وصنا   ال يا ات(

 د. دمحم  بد الش يع  ي   2111   وب  
د. ن بل   بلم، د.  بد ال بلم 

 دمحم ال يد و خ و 

216 
ال ناقيد الصنا ي  وال حال ات اإل   ا ي ي  

ل د يم القد   ال ناف ي  ل  ش و ات الصغي   

  وال  و    ف    هو ي   ص  ال  بي
 د.اي ا  اح د الش بيني 2111فب اي  

د.  ح   بد الح يم البهائي،  

 د.  ح د   ي ا  و خ و 

211 
 قييم فا  ي  الخ   اال   ا ي ي  القو ي  

 ل   ا  ف   ص 
 د.  ح ود اب ا يم ف ج 2111 ب  ب  

د.  بد الغني،  بد الغني دمحم.،  

 د. نادي  فه ي و خ و 

211 
  ا  ف   ص  اإل قا ات القو ي  ل 

 (2131 – 2116خبلل ال     )
 د.فلاير  بد القاد  اح د 2111 ب  ب  

د.   اد  ح د الضوي، د.  بد 

 الغني دمحم  بد الغني و خ و 

217 

 دا   ال ود  الشا    و  بيقها ف   قييم 

 دا  ب ض ق ا ات ال  افق ال ا   ف  

  ص 

 د.  ح م الحداد 2111 ب  ب  

 

د. ا بلل د. ح ام ال ندو ، 

  ا   و خ و 

 

211 
الخصائص ال  اني  وان  ا ا ها     

 القيم اال   ا ي 
 د.ناد   و دا  2111نوف ب  

د. زينات  بال  ، د.  ز  

 ال ند ي و خ و 

211 

ال  ا   ال ن وي  ف   و يا ال نوبي ، 

 اليزيا والصي : اال   ا ي يات 

 الد وس ال    اده  -وال يا ات 

 .فاديه  بد ال بلمد 2111نوف ب  
د. دمحم  بد الش يع، د.  ل   

 هللا   ام صالح و خ و 

212 

   و  ال  يش  ال  هوم وال ؤش ات 

وال   و ات وال ح يل دليل قياس و ح يل 

   يش  ال ص يي 

 د.اب ا يم ال ي وي 2111نوف ب  
د. ال يد دحي ، د.  يد ح ي  

 و خ و 

213 
    ولويات ز ا   ال حاصيل ال   ه 

 ل  ياه و يا ات و دوات  ن يذ ا
 د.  بد القاد  ديا  2117فب اي  

د.  دي صالح الن  ، د.  يد 

 ح ي 

214 
ال يا ات الز ا ي  ال   قب ي  ل ص  ف  

 ضو  ال  غي ات ال ح ي  واإلق ي ي 
 2117    س 

د. ن وا    د الدي   بد 

 الو ا 

د.   د  ه  بلم، د.   دوح 

 الش قاوي و خ و 

215 
ا  ا ات و حددات ال        اإلن ا  

 (2115 – 1711ف   ص  )
 د.  ح ود اب ا يم ف ج 2117    س 

د. فادي  دمحم  بد ال بلم، د. 

  ني  وفيق يو   و خ و 

216 

آليات  حقيق البل   زي  ف   خ ي  

و ن يذ و  اب   و قييم الب نا ج ال  ان  

 ف   ص 

 2117    س 
د.  بد الغن  دمحم  بد 

 لغن ا

د. شحا ه دمحم شحا ه، د.  ا ل 

 البشا  و خ و 

211 
ن م اإلنذا  ال ب   واإل   داد والوقاي  

 ل وا ه  ب ض األز ات االق صادي 
 د.  ح م الحداد 2117   وب  

د. ح ام  ندو  ، د.   بلل 

  ا   و خ و 
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 واال   ا ي  ال خ    

211 
الش ا   بي  الدول  وال ا  ي  ال ئي يي  

 يز الن و وال دال  ف   ص ل ح 
 د.اي ا  اح د الش بيني 2111فب اي  

د.  ز      ال ند ي،        

 د. زينات دمحم   ب  و خ و 

217 
ال غي ات االق صادي  واال   ا ي  والبيئي  

 ف  خ ي   ال حاف ات وآثا  ا     ال ن ي 
 د.  يد دمحم  بد ال قصود 2111فب اي  

 ف يد  ح د  بد ال ال، د.

خض   بد ال  يم  بو قو   

 و خ و 

221 

ب ض االخ بلالت الهي  ي  ف  االق صاد 

ال ص   "    ال وان  الق ا ي  

 والنو ي  والدولي "

 د. دمحم  بد الش يع  ي   2111 ا س 
د.   دوح فه ي الش قاوي، د. 

 ل   هللا   ام صالح و خ و 

221 

اإل قا ات ال  اني  و  م ال  الم 

         و  ال حاف ات الدي و  افي

 2132 – 2112ف   ص  

 د.  دي  بد القاد  2111يولي  
د.  ح ود  ب ا يم ف اج،      

 د.  ن   وفيق

222 
ال وا    ال هني  لخ ي   ال   يم ال ن  

 الصنا   ف   ص  " د ا    يداني  "
 د.د وق   بد ال  يل 2111يوليه 

د. زينات  بال ، د.  ي ا  

  الش بيني و خ و

223 
ال ش و ات القو ي  ل  ن ي  الز ا ي  ف  

 األ اض  الصح اوي 
 د.  بد القاد  دمحم ديا  2111يوليه 

د.   دوح ش قاوي، د.  دي 

 الن   و خ و 

224 
نحو  صبلح ن م الح اي  اال   ا ي  فـ  

  صـ 
 2111 ب  ب 

د.خض   بد ال  يم ابو 

 قو ه

د.      بد الـــــــــــ ازق 

زينات دمحم    ب ، د.

  بـــــــــــال  و خ و 

225 
    بات  وا ه  األخ ا  ال ح         

  ص  ن ي   ل  غي  ال ناخ  ال ال  
 د.  ح م الحداد 2111   وب  

د. ح ام  ندو ، د. ن ي    بو 

 ال  ود و خ و 

226 
آفاق الن و االق صادي ف   ص  ب د 

 األز   ال الي  واالق صادي  ال ال ي 
 د.اب ا يم ال ي وي 2111  يناي

د. ال يد دحي ، د.  هي   بو 

 ال ني  و خ و 

 د. ن ي    ال 2111يناي   نحو  زيج   ثل ل  اق  ف   ص " 221
د.     نصا ، د.  ح ود 

 صالح و خ و 

221 
    ع ال   ف  و دا   ق اع ال   و ات 

 واال صاالت ف   ص 
 د.  ح م الحداد 2111    س 

د. ح ام  ندو  د.  يد دحي ، 

 و خ و 

227 
ال د  ال ديد  ف    اد  ال وزيع 

 ال غ اف  ل   ا  ف   ص 
 د.  دي  بد القاد  2111    س 

 زيز       بد ال زاق، د.  ني 

 و خ و  بد ال ال ال زاق 

231 

 حقيق ال ن ي  ال   دا   ف   ل اق صاديات 

ال وق    خبلل  دا   الصاد ات 

ح    2111    ام والوا دات ف  ال     

 2111/2111 ام 

 د.ا بلل  ا   2111   وب  
د.  بد ال زيز  ب ا يم، د. دمحم 

  بد الش يع  ي ي  و خ و 

231 

  ديد   م االق صاد ن    نقدي   ل  

ال    االق صاد  ال ائد و  ض لب ض 

  قا بات   وي 

 د.  هي   بو ال يني  د.اب ا يم ال ي وي 2112يونيه 

232 

ت وا  ا ات   وي  ا   ا ي ي   ق ضيا

ال ن ي  ف   ص  ف  ضو  الد وس 

ال    اده    ال    االق صاد  و     ا   

 ال ال ي الدول ف   وا ه  األز   االق صادي  

 د.اب ا يم ال ي وي 2112يونيه 
د. ال يد دحي ، د. ن ي    ال 

 و خ و 

   ال يسد.ا اني ح   2112 ا س    وي   ود  البيانات ف   ص  233
د.     نصا ، د. زينات 

  بال  و خ و 
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234 
 بل ح ال غي ات اال   ا ي  ال  اص   

 و  دودا ها      ال ن ي  البش ي 
 د.وفا  اح د  بد هللا 2112يونيه 

د. خض   بد ال  يم  بو 

 قو  ، د. ل   هللا   ام صالح

 دمحم ديا د.  بد القاد   2112يونيه  ال وق ال ح ي  ل ق ح و ن  ا ه 235
د.   دوح الش قاوي، د.  د  

 الن   و خ و 

236 

 ث    بيق البل   زي       ن ي  

ال حاف ات ال ص ي  )بال  بيق     

 ق اع ال ن ي  ال ح ي (

 د.ف يد اح د  بد ال ال 2112يونيه 
د.  يد  بد ال قصود، د.  بل 

   ي ا  الح يم و خ و 

231 
  دا    دا   ال وا د ال بي ي  ف  ضو  ا

 البيئ  واأل دا  اإلن ائي  لؤلل ي 
 د.ن ي ه  يد ابو ال  ود 2112يونيه 

د.  ح  البهائي، د.  ح د  بد 

 الو ا  ب اني  و خ و 

231 

 ؤي     قب ي  لؤلدوا  ال  وق   ل  هات 

ال  ول  ل  ش و ات   نا ي  الصغ  

والصغي   وال  و    ف   ص  ف   ل 

 ال غي ات ال ا ن 

 د. اي ا   ح د الش بين  2112يونيه 
د. ن وا    د الدي ، د. دمحم 

 ح    وفيق

237 

  وي  الن ام القو   إلدا   الدول  

بال   و ات و  نولو يا ها    يز  

   ا ي  ل ن ي   ص 

 د.  ح م الحداد 2112 ب  ب  
د. زل ي ش بي، د.  يد ديا  

 و خ و 

241 

 ال ؤي  ال   قب ي  ل  بلقات االق صادي )

الخا  ي  ودوائ  ال  او  االق صاد  

ال ص   ف  ضو  ال    دات ال ال ي  

 (واإلق ي ي  وال ح ي 

 د.ا بلل  ا   2112 ب  ب  
د. فادي   بد ال بلم، د. دمحم 

  بد الش يع و خ و 

241 
ال    ع ال دن  و   قبل ال ن ي  ف  

  ص 
  د.وفا  اح د  بد هللا 2112 ب  ب  

242 

  ي  ل قو  ال  ل     ال غي ات الهي

   و  ال حاف ات ف   ص  وآفاق 

 ال   قبل

 د.  دي  بد القاد  2112 ب  ب  
د. زينات  بال ، د.  زت 

 زيا  و خ و 

243 
  وي      ا ي ي  ال ن ي  الصنا ي  

 ب ص   ع ال   يز     ق اع الغزل
 د.  ح م الحداد 2113نوف ب  

د. زل ي ش بي، د. دمحم  بد 

 خ و الش يع و 

244 

 ث  ال نا ق الصنا ي       ن ي  

ال حاف ات ال ص ي ) بال  بيق     

  حاف ات  ق يم قنا  ال ويس(

 د.ف يد اح د  بد ال ال 2113نوف ب  
د.  يد  بد ال قصود، د.  بل 

   ي ا  الح يم و خ و 

245 
ن وذج  ياض  احصائ  ل  نبؤ باألح ال 

  ال ه بائي  با  خدام الشب ات ال صبي
 2113نوف ب  

د.دمحم دمحم ابو ال  وح 

 ال   اوي
 

246 
دو  ال   يات األ  ي  ف  د م ال   يم 

 األ ا   " د ا    يداني "
 د.د وق   بد ال  يل 2113نوف ب  

د. خض   بد ال  يم  بو 

قو  ، د. ل   هللا   ام صالح 

 و خ و 

241 

" دو  ال يا ات ال الي  ف   حقيق الن و 

 ص "  ع ال   يز     وال دال  ف  

 الض ائ  واال  ث ا  ال ام

 د. هي  ابو ال يني  2113نوف ب  
د. ن ي    ال، د.  ب  الباز 

 و خ و 

241 
"بنا  قوا د  صدي ي  صنا ي  لبلق صاد 

 ال ص  "
 د.ا بلل  ا   2113نوف ب  

د. فادي   بد ال بلم، د. دمحم 

  بد الش يع و خ و 

 

د. ن وا    د الدي ، د.  ي ا  د.   دوح فه ي  2113دي  ب  وال ن ي  ال   دا   الصنا ات ال حوي ي   247
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 اح د الش بيني و خ و  الش قاو  ف   ص 

251 

الصناديق والح ابات الخاص "ف     

 دوا ا  –األ با   –اإلنشا  

 و   قب ها"

 د.اي ا  اح د الش بيني 2113دي  ب  
د.  زيز   بد ال زاق، د. دمحم 

 يقح    وف

251 
االق صاد األخض  ودو   ف  ال ن ي  

 ال   دا  
 د. ح ام الدي  ن ا   2114فب اي  

د. دمحم   ي   ص   ،        

 د.  ن ي    بو ال  ود و خ و 

252 
 دا   الز ا   ال ص ي  ف  ا ا  

 ال  ي ات ال ح ي  والدولي 
  د.  بد القاد  دمحم ديا  2114فب اي  

253 
االق صادي  ال ص ي   ع    يل ال بلقات 

 دول    و   الب ي س
 د.ا بلل  ا   2114دي  ب  

د. فادي   بد ال بلم ، د.   

 ص     ح د  ص    

 و خ و 

254 
ال خ ي  ل  ن ي  ال هني  ل     ي  ف  

  ص "    م ال   يم األ ا   ن وذ ا"
 د.د وق   بد ال  يل 2114دي  ب  

د. خض   بد ال  يم  بو 

  هللا   ام صالح قو  ، د. ل 

 و خ و 

255 

ا   شا  ف ص الن و    خبلل 

الخد ات ال و   ي  بال  بيق     

 ال وانئ ال ص ي 

 د. ن   بد ال ال د وق  2114دي  ب  
د.   ي نصا ، د.  ح د 

 ف حات و خ و 

256 
ال غي ات االق صادي  واال   ا ي  في 

 2111ال ي  ال ص ي ب د ثو   يناي  
 2115يناي  

حنا    ائي  بد د.

 ال  ي 

د.   د  ه  بلم، د.  بد 

 ال  اح ح ي  و خ و 

251 
ال د و  البيئ  ف   ص   نهج دلي   

 ل قدي    الي  الض  
 د.دمحم   ي   ص    2115اب يل 

د.  ح د  بد الو ا  ب اني ،  

د. ن ي    يد  بو ال  ود 

 و خ و 

251 

ب اق  األدا  ال  واز   أدا  إل اد  

 الق اع الح و   ف   ص  ند   

 "د ا   حال " "   هد ال خ ي  القو  "

  د.اي ا  اح د الش بيني 2115 ايو 

257 
 2115 قييم األ دا  اإلن ائي  ل ا ب د 

 ف   ياق  و هات ال ن ي  ف   ص 
 د.  د  صالح الن   2115يوليو 

د.  بل  الدي   ح ود ز  ا ، 

د. خالد  بد ال زيز   ي  

 و خ و 

261 
ل بلقات االق صادي  ال ص ي  ال   ي  ا

 بال   يز      قييم ا  اقي  ال  ا   الح  
 د.   بلل  ا   2115    س 

د. فادي   بد ال بلم ،         

 د.    و  دمحم    ي و خ و 

 

261 
  ا  ل ؤي     قب ي  ال  خدام  صاد  

 ال اق  ال ديد  وال   دد  ف   ص 
 د. ن ي    ال 2115   وب  

.  هي   بو ال يني ، د. ن ي   د

  بو ال  ود و خ و 

262 
ال وق ال ح ي  ل   ع الغذائي "  وان  

 القصو ، وال  وي  "
 د.  بد القاد  دمحم ديا  2114 ب  ب 

د.  د  صالح الن  ، د.   ح د 

  بد الو ا  ب اني  و خ و 

263 
ال  صد الحض   ل دين  األقص  

  حاف   األقص 
  يد  بد ال قصودد.  2116اب يل 

د. ف يد  ح د  بد ال ال،      

د.  ح ود  بد ال زيز   يوه 

 و خ و 

264 

ال اق  ال   دد  بي  ن ائج و ب  ا ات 

البحث ال     وال  بيق ال يدان  ف  

 ال ي  ال ص  

 د.  بد القاد  دمحم ديا  2116 ب يل 

د.  دي صالح الن  ، د.  ح د 

  بد الو ا  ب اني  و خ و 
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265 

نحو  ح ي   وضاع األ   الغذائ  

والز ا   ال   دا   والحد    ال وع 

 بل وآليات  حقيق  –وال ق  ف   ص  

 -الثان       دا  ال ن ي  ال   دا  

(2116 – 2131) 

  .د.  د  صالح الن   2116يوليو 
د.  بد ال زيز  ب ا يم،       

 د. ب  ات  ح د ال  ا و خ و 

266 
 ا  الن   و ثا  ا     ال غي ات ف    

 االق صاد ) ال ال   وال  ب  وال ص  (
 د.  ح   صالح 2116يوليو 

د.   بلل  ا  ، د. فادي   بد 

 ال بلم و خ و 

 

261 

   قبل ال ن ي  ف  ال ن ق  ال نوبي  

ل حاف   البح  االح   ) الشبل ي  

 وحبلي (

  .د.  ن  د وق  2116يوليو 
يد د.  يد  بد ال قصود، د. ف 

  ح د  بد ال ال و خ و 

261 

نحو   ا     ا ل لقياس ود ا    ث  

 2115  دا  ال ن ي  ال   دا   ل ا ب د 

     وضاع ال ن ي  ال   دا   ف   ص  

 2131/ 2115خبلل ال     

 د.  ا د  خشب  2116يوليو 
د.     نصا ، د.  د  الن   

 و خ و 

267 
    بات   وي  الحا بات القو ي  ف  

 ص  
 د.  هي   بو ال يني  2116يوليو 

د.  بد ال  اح ح ي ، د.   ل 

 ز  يا

 د. ف يد  بد ال ال 2116    س آليات ال ن ي  االق ي ي  ال  وازن  211

د.  يد دمحم  بد ال قصود،     

د.  ح د  بد ال زيز البق   

 و خ و 

211 

  ا بلت ال ياه وال ناخ واالن ا  ف  

    ل اق صاد  ص  )ا اد  ال ش يل  

   واصل(

 د   ي   ص    2116    س

د. ن ي    يد دمحم  بو ال  ود، 

د.  ح د ح ام الدي  دمحم ن ا ي 

 و خ و 

212 
   يبل   ا ي ي  الذ ا  االق صاد      

 ال   و  ال ؤ  ىوالقو   ف   ص 
 د  ح م الحداد 2116    س

د. دمحم  بد الش يع  ي ي،     

 بي د. زل ي  بد ال  اح ش

 و خ و 

213 
الحقوق  –اش الي  ال وا ن  ف   ص  

 والو بات
 د.د وق   بد ال  يل 2116    س

د. خض   بد ال  يم  بو 

قو  ، د. ل   هللا   ام صالح 

 و خ و 

214 
  ا   اال  ث ا  ال ام فى ص  )ال حددات 

 وال  ص وا  انيات ال ح ي (
 د.  ل ز  يا 2116 ب  ب 

.  ب  د.  د  صالح الن  ، د

 صالح  غي  و خ و 

215 

اال  ا ات الدا    الند اج ال ش و ات 

الصغي   وال  نا ي  الصغ   ي  

 ال   ي  ف  الق اع ال     ف   ص 

 د. ي ا  الش بين  2116   وب 
د.   دوح الش قاو ، د. زل   

 ش ب  و خ و 

216 
االدا   ال   ا    ل  خ  ات الص ب  

 قو  ودو  ا ف  د م االق صاد ال
 د. ن ي    بو ال  ود 2111يوليو

 ص   ،            ي   د. دمحم

 الشال و خ و  د.  ها 

211 
    بات ال حول الق صاد قائم     

 ال   ف  ف   ص 
 د. بل  ز  ا  2111يوليو

د. دمحم  ا د خشب ، د. خالد 

  بد ال زيز   ي  و خ و 

211 
آليات و بل اصبلح ق ا األ  ال ال ام 

 و ي   ص  ال  بي ف    ه
 د.  ح د  اشو  2111يوليو

د.   ل ز  يا  ا   ،         

 د.   هي   بو ال يني  و خ و 
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217 
 بل وآليات  حقيق  ن ا  اال  هبلك 

 ال   دام ف   ص 
 د. د  صالح الن   2111    س

د.  بل  الدي  ز  ا ، د. خالد 

  بد ال زيز   ي  و خ و 

211 
الصبلح  ن و    الخيا ات اال   ا ي ي 

 ال   يم  ا قبل ال ا    ف   ص 
 ا.د. د وق   بد ال  يل 2111    س

د. خض   بد ال  يم  بو 

قو  ، د.  ح م صالح الحداد 

 و خ و 

211 
ال  ئولي  ال     ي  ل ش  ات ودو  ا 

 ف   حقيق ال ن ي  ال ح ي  ف   ص 
  .د.حنا    ائ   2111 ب  ب 

د.   د  ه  بلم، د. ن وا  

   د الدي  و خ و 

212 
 ن ي  و  شيد ا  خدا ات ال ياه ف  

  ص 
 د  بد القاد  ديا  2111 ب  ب 

د.  ح د ب اني ، د. ب  ات 

 ال  ا و خ و 

213 

ا  اقي   ن ق  ال  ا   الح   اإلف يقي  

وآثا  ا     االق صادات االف يقي  

   و ا واالق صاد ال ص   خصوصا

 ش يعد دمحم  بد ال 2111 ب  ب  
د. ا بلل  ا  ، د. فادي   بد 

 ال بلم

214 

د ا    د    بيق الحو        اإلن اج 

واإل  هبلك ال   دام ل  وا د ال بي ي  

 ف   ص 

 د.ح ام ن ا   2111   وب 

د.  ح  البهائي، د. حنا  

   ائي و خ و 

 

215 

صنا   ال خا  ى ص  "الواقع 

وال أ ول" بال  بيق     ال ن ق  

   بشق الث با الصنا ي

 د  ي ا   ح د الشؤبين  2111دي  ب 
د.   دوح الش قاو ، د. دمحم 

 نص  ف يد و خ و 

 د. ح م صالح الحداد 2111دي  ب     وي   ن و   ال   يم  ال ال  ف   ص  216
د. د وق   بد ال  يل، د.  دمحم 

  بد الش يع  ي   و خ و 

211 
ال اق  ال ح     ل صحا   ال ص ي  بي  

  خ   الوادىوقحال  البيئ 
 د.دمحم   ي   ص    2111دي  ب 

د.  بد القاد  ديا ، د.  ح د 

  بد ال زيز البق ي

211 
نحو  ح ي   ن ا  االن اج ال   دام 

 بق اع الز ا   ف   ص 
 د  د  صالح الن   2111يونيو

د.  بل  الدي  دمحم ز  ا ،   

د. خالد  بد ال زيز   ي  

 و خ و 

217 

الحزام وال  يق وان   ا ها   باد  

ال   قب ي  االق صادي  وال يا ي      

  ص 

 د دمحم  ا د خشب  2111يونيو
د. دمحم     نصا ، د.  ب  

   ال الدي  و خ و 

271 

د ا    ح ي ي  ل وقع  ص  ف  ال  ا   

البيني  بي  الدول ال  بي   با  خدام  

  ح يل الشب ات

 د   ان  ح    ال يس 2111يونيو

د. فادي  دمحم  بد ال بلم،      

د. ح   دمحم  بيع ح   

 و خ و 

271 
    الص   و بلق ه باال  ث ا ات 

 األ نبي  ف   ص 
 د فادي   بد ال بلم 2111يوليو

د. ح از  ال زا ، د.  ح ود 

  بد الح  صبلح و خ و 

272 
ال غي  الهي    لق اع ال   و ات ف  

  ص  )بال   يز     ال  ال (
 د  ح م الحداد 2111ليو يو

د. ا بلل  ا  ، د. دمحم  بد 

 الش يع  ي   و خ و 

273 
ال أ ي  وادا   ال خا   ف  الز ا   

 ال ص ي 
 د   ي    يقات 2111يوليو 

د.   د  ه  بلم، د.  ح د 

  بد الو ا  ب اني  و خ و 

274 

ا  ي  ال ش بلت الن  ي  واال   ا ي  

 -   ن 35-11لد  الشبا  ال ص   

 د ا     بيقي       حاف   القا   

 د. د وق   بد ال  يل 2111    س

د. خض   بد ال  يـم  بو 

قو  ، د. ل   هللا   ام صالح 

 و خ و 

د. ن ي    يد  بو ال  ود،      د.   ي   ص    2111 ب  ب ال  او  ال ص   االف يق  ف    ال  275
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 و  ب  ي و خ و د. ح دا ا  ئ ا  األ اض  وال صنيع الغذائ 

276 
ال    زي  االدا   البيئي  ف   ص  

 و بل د  ها
 د.ن ي    بو ال  ود 2111 ب  ب 

د. دمحم   ي   ص  ي، د. 

  ح   ب ا يم البهائي و خ و 

271 

 قييم ال يا ات النقدي  ال ص ي   نذ  ام 

 ع ا   ام خاص بدو  ا ف  2113

   اند    دا  خ   ال ن ي 

 2111 ب  ب 
از   بد الح يد د.ح 

 ال زا 

د.   ي ف حي الب بل ي،      

 د.  ح د  اشو  و خ و 

271 
ال  ا  ات االح  ا ي  ف    واق ال  ع 

 الغذائي  األ ا ي  ف   ص 
 د.  بد القاد  ديا  2111  ب  ب  

د.  ح د  بد الو ا  ب اني ،  

 د.  د  صالح الن   و خ و 

277 
   يا ات  ن ي  الصاد ات ف   ص  ف

 ضو  ال    دات االق ي ي  وال ال ي 
 د. ن بل   بلم 2111   وب  

د. دمحم  بد الش يع، د.   د  

 خ ي   و خ و 

 

311 

   يل  ن و    ود  ال صدي  ف  

ال ش و ات الصغي   وال  و    ف  

  ص  بال  بيق     ق اع ال ن و ات

 د.  ي ا  الش بين  2111دي  ب  
 د. زل   ش ب ، د. دمحم ح  

  وفيق و خ و 

311 

دو  ال ناقيد الصنا ي  ف   ن ي  القد   

 –ال ناف ي  لصنا   األثاث ف   ص  

 بال  بيق      حاف   د يا 

 د. دمحم ح    وفيق 2117فب اي 
د.  ي ا  الش بيني، د.   ي  

   يقات و خ و 

312 
 ياح  ال  اث الثقاف  ال   دا    ع 

 ال  بيق     القا    ال ا يخي 
 د.   و  دمحم      2117ونيو ي

د.   بلل  ا   ال قي  ،      

د. زين  دمحم نبيل الصاد  

 و خ و 

313 

  و   نه ي   داول ال دخبلت 

وال خ  ات و ق ضيات    يل 

 ا  خدا ها ف   ص 

 د. ح از  ال زا  2117يوليو 
د.  هي  ابوال يىي  ، د.   ح د 

 ناص  و خ و 

314 
ف   ياق    قبل الق   ال ص   

 ا   ا ي ي  ال ن ي  الز ا ي  ف   ص 
 د.   د  ه  بلم 2117يوليو 

د.   ي   بد الح يد   يقات، 

 د. ن وا    د الدي  و خ و 

315 
ال غي  الهي    لق اع ال   و ات ف  

  ص  بالن  يز     الصاد ات
 د.  ح م الحداد 2117    س

  .د.دمحم  بد الش يع  ي  

  و  .د. زل   ش ب . واخ

316 
 نافع و  با  ال  ويل الخا    ف  

  ص 
 د. فادي   بد ال بلم 2117    س

د.  ح ود  بد الح ، د. دمحم 

  بد الش يع  ي   و خ و 

311 

نحو  نه يه لقياس ال ؤش ات و صو  

   ا ل لن ذ   ال ينا يو ات البدي   

ل حقيق   دا  ا  م ال  حد  ل  ن ي  

 حال   ص  – 2131ال   دا   

 

 2117    س
 د  بد الح يد القصاص

د.  ح د  ي ا ، د.  بل  ا   

 ، و خ و 

311 
  وي  ال   يم األ ا   ف   ص  ف  

 ضو  اال  ا ات ال  بوي  الحديث 
 د. د وق   بد ال  يل 2117 ب  ب  

د. خض   بد ال  يم  بو 

قو  ، د. ل   هللا دمحم  بال ، 

 و خ و 

317 

اال   ا ي  الن و ال  ان  وال غي ات 

واالق صادي  وال   اني  ف   ص  خبلل 

2116-2111 

 د.  زت زيا  2117 ب  ب  
د.  ح د  بد ال زيز البق ي،   

 د. حا د   ل، و خ و 

311 
الز ا   ال  اقدي    دخل ل  ن ي  

 الز ا ي  ال   دا   ف   ص 
 د.  د  الن   2117   وب  

د. ب  ات  ح د ال  ا، د. دمحم 

 و خ و   ا د خشب ،
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311 
 ف ص و  االت ال  او  الز ا ي

 األف يقي وآليات    ي ه  ال ص ي
 د.  د  الن   2121 ا س 

د.  ح ـد  بد الو ا  ب انيه، 

، د. ب  ات  ح ـــد ال ـ ا 

 وآخ و 

312 
     بات  ن ي  الق ي  ال ص ي 

 2131في   ا   ؤي   ص  
 2121 ا س 

د. حنا    ائي  بد 

 ال  ي 

  بلم د.   د  ه

 د.   ي   بد الح يد   يقات،

 واخ و 

313 

اال    ال ص ي  وادوا   ديده ف  

    ع ي غي )بال   يز      ن و   

 القيم(

  .د/ زينات دمحم  بال  2121يونيو 

  .د/ د وق   بد ال  يل

 .د/  ز      ال ند   

 واخ و 

314 
اال  ث ا  في ال ش و ات البيئي  في 

  ص  وف ص  ن ي ها
  .د. ن ي    يد  بوال  ود 2121نيو يو

  .د. خالد دمحم فه ي

د.  ن   ا ي  بو  ال  

 واخ و 

315 

اسحشزاف اِثار المحىقعة لبعض "

الحطىرات الحكنىلىجُة علً الحنمُة فٍ 

   مصز وبذائل سُاسات الحعامل معها"

 AI)بالحطبُق علً الذكاء االصطناعٍ: 

 (Blockchainوسلسلة الكحل:  -

  .د. دمحم  ا د خشب  2121يونيو 
    .د.  بد الح يد القصاص،

 واخ و   .د ا ان  ال يس، 

316 
ال غي  الهي  ي لق اع ال   و ات في 

  ص )بال   يز     اال  ث ا ات(

 2121يونيو 

 
  .د.  ح م الحـــــــــداد.

  .د.دمحم  بد الش يع  ي  ،

 .د. زل    بد ال  اح  ش ب . 

 واخ و 

311 

وآليات    يق الصنا ات   يا ات

ال حوي ي  ال ص ي  ف   ل الثو   

 الصنا ي  ال اب  "

 د  ها دمحم الشال 2121يونيو 

  .د  زت الن  

 د. ح از  ال زا ، وآخ و 

 

311 
 دو  الخد ات الدولي  ف   ن ي  صاد ات

  ص     و ل   ف يقيا

 2121يونيو

 
  .د.   بلل  ا  

 .د.   و      ،  .د. فادي  

 د ال بلم، وآخ و  ب

317 
 يا ات اإلصبلح االق صادي وآثا  ا 

      ي ل   ا    ص  الخا  ي 

 2121يونيو

 
  .د. ح ي  صالح

 .د.  ح ود  بد الح ، 

 .د.دمحم  بد الش يع  ي  ، 

  .د.  د  خ ي  

321 
ال     ات  ال  ئولي  اال   ا ي  و ن ي  

 ال ح ي )بال  بيق      حاف   ال نوفي (
  .د. ف يد  ح د  بد ال ال 2121يويول

  .د.  يد دمحم  بد ال قصود

د.  ز  دمحم ح   يحي  

 واخ و 

321 
 –الشراكة بٓف القطا ٓف العاـ والخاص 

 التحديات وأماؽ الهستقبمية
 ا.د فادي   بدال بلم 2121يوليو

 .د/  هي   بو ال يني   
  .د/ ي   الح اق 

 د/  ح د  شاد الش بين 
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Abstract 

Public- private partnership in Egypt : The Challenges and Prospective : 

 The objective of this study to identify the challenges in the front end 

process of PPP projects in Egypt, while contributing to the general 

understanding and filling Some gaps in the research and Study of Such Projects 

.This could be achieved by revising the development of PPP Projects since 2006 

till the establishment of  PPP Central Unit in 2009 and through the issuance of 

Law 67 (2010) and more recently in 2018.  

The current Study has adopted an integrated approach to record, analyses 

and assess some projects such as New Cairo Waste Water  Treatment Plant, and 

Schools as well as Alex. Hospitals as Case studies . The methodology depended 

on the outcomes of the Workshop held in Jan3131. It incorporated  all The 

Stakeholders involved in the implementation of PPP Projects. The findings 

indicated the Success of the New Cairo Wastewater  treatment Plant and the 

failure of the Hospitals Project.  

As to the Schools Project, it has been difficult and too early to judge the 

extent of Success or failure using the appropriate tools. The reasons underlying 

the failure of the hospitals Project are attributed to the risks of both the interest 

rate and  the inflation rate which negatively affected the assessment of the public 

sector comparator.  

Regarding the role played by governance as a factor determining the 

success or failure of the  PPP project, the study highlights the tax and accounting 

as problems faced by the enterprise (SPV), and that overcoming them will 

provide transparency and accountability. 

 Moreover,  the findings revealed the most critical mechanisms needed for 

leveraging the Partnership in Egypt, therefore a set of procedures were 

recommended in the area of  Planning , legislation, management, and evaluating 

and monitoring of PPP Projects . More attention is needed to settle the question 

of the right determination of risks and their sharing between the government and 

the private Sector, particularly those related to financing, exchange rate 

fluctuations in order to assess the value for money (VFM). Some Precautions 

and explanations were raised and a  lot of questions  are left to the future studies 

to address . 
 

Keywords :  PPP Projects, Egypt . integrated frame work , Value For Money , risk allocation 

in PPP projects.       

 

 

 

 

 


