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 مقدمة 

الجول  في أعسال الحكؾماتيعج مؾضؾع التذاركية مؽ السؾضؾعات الحاضخة بقؾة في أغمب أجشجة 
فيشاك دول قظعت أشؾاطا ىامة في ىحا السزسار  الستقجمة والشامية عمى الدؾاء ولكؽ بجرجات متفاوتة ,

وال يخفى عمى أحج أن التذاركية ىي في األساس وسيمة ومؽ وسائل خػ التدال تتمسذ طخيقيا لمذخاكة وأخ
 السجني( السجتسع-القظاع الخاص –لجولة )القظاع العام التشسية وىي تتؼ بيؽ أىؼ الفاعميؽ في السجتسع وا

دارة في القظاع الخاص تختمف عؽ تمػ السؾجؾدة في القظاع العام, ن أىجاف واستخاتيجيات وأساليب اإلأو 
ول يدعى في السقام األول دارة والعسل في كؾن األرالح وأساليب اإلوتتسايد فييا مؽ حيث األىجاف والس

ستثساراتو وتحقيق السشافدة في الدؾق لديادة األرباح  في حيؽ الؾاردات السالية النحؾ الخبح وتعديد 
دؤولية اجتساعية يحخص الثاني عمى تشسية السجتسع وتؾفيخ الخجمات العامة وتحقيق الخفالية وتحسل م

 تجاه السؾاطشيؽ
 

 -  البحثمذكمة The Study Problem 

 يدعى البحث لظخح التداؤالت البحثية التالية ومؽ ثؼ محاولة الحرؾل عمى إجابات عمسية ومشظكية ليا: 
 لى التذاركية مع القظاع الخاص كخيار وماىي أسباب إ ماىي أسباب لجؾء الجيات العامة

التعثخ في أغمب السذاريع قبل أو بعج تشفيحىا وصعؾبة الحفاظ عمى استسخاريتيا ضسؽ الفتخة 
 .التعاقجية بجون إشكاليات في العقج أو في التشفيح

 لستظمبات التشسية االقترادية 6106/ لعام 5مجػ مؾاكبة قانؾن التذاركية الرادر بالقانؾن/ ما 
ؽ تعثخ عشج التظبيق الفعمي وماىي أىؼ التعجيالت السظمؾبة أيفي سؾرية أيؽ وفق ىحا القانؾن و 

 .عسارأ عادة إ ي تسخ بيا سؾرية مؽ حخب و لية التليؾاكب التذخيع السخحمة الحا
 ويتفخع عؽ ىحه األسئمة الخئيدية أسئمة فخعية ىي: 

القظاع الخاص( في اإلعجاد  -القظاع العام -أ. ما دور كل طخف مؽ أطخاف عالقة التذاركية )الجولة
 والتييئة لعالقة شخاكة ناجحة ؟

 لتذاركية بيشيسا؟ ب. ما ىي الخظؾات التشفيحية الالزم اتخاذىا إلنجاح ا 

 - :أىداف الدراسةThe Study Objectives 
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ظاعيؽ العام والخاص بؾصفيا أداة التذاركية بيؽ الق ومدايا تيجف الجراسة إلى تدميط الزؾء عمى مفيؾم
بسا  وعمى بعض تجارب التذاركية التي تستزمة التشسؾية في سؾرية, , دارة األإضافية ال غشى عشيا في إ

 يجابا  إن التذاركية يسكؽ أن تشعكذ أو  س مدتفادة مؽ ىحه التجاربو ر ليا وما عمييا مؽ مالحغات ود
يجاد إلبيخوقخاطية وتداعج الحكؾمة عمى دارؼ والسؤسداتي وتقمل مؽ حاالت الفداد واعمى الشذاط اإل

 األمثل واألقرخ زمشيا   عسار بالذكلعادة األإ مؽ تعؾيض الخدائخ وانجاز عسمية  ضافية تسكشياإمؾارد 
   .دارة السخافق العامة في الجولةإالؾسائل الفعالة لإلعادة تأىيل و وإمكانية أستخجم التذاركية كإحجػ 

 
 وللسبحث األ ا

 السرفق العام:ماهية ـ 
 مفيهم و تعريف السرفق العام: : ولالسظمب األ 

عشج عيؾر الحاجة إلى ضخورة وضع معاييخ يعج مفيؾما حجيثا  فيؾ لؼ يغيخ إال إن مفيؾم السخفق العام 
 مؾضؾعية لمقانؾن اإلدارؼ.

 ىه نذاط تسارسو جساعة عامة بيدف إشباع حاجة من)) Le service publicوالسخفق العام 
 ((الحاجات التي تحقق السرمحة العامة

لحلػ  0الغخض.عشجما تخػ اإلدارة إشباع الحاجات العامة عؽ طخيق مشغسات عامة يتؼ إنذاؤىا ليحا 
السخافق العامة بأنيا مجسؾعة التدامات يجب أن يؤدييا الحكام تجاه « ليؾن دوجي»عّخف العالمة 

, يتبيؽ مؽ خالل التعخيف السظخوح لمسخفق العام ضخورة تؾافخ ثالثة  السحكؾميؽ. وعمى كل حال
 : عشاصخ لمقؾل بؾجؾده

مذخوعا , وىحا السذخوع تسارسو مجسؾعة بذخية يجب أن يكؾن السخفق العام نذاطا  مشغسا , ويذكل  .0
مدتعيشة بؾسائل مادية وفشية وقانؾنية لتحقيق غخض معيؽ. ومؽ ثؼ فإن ىحا السذخوع يتزسؽ 

 : العشاصخ التالية

مجسؾعة بذخية تتألف مؽ ىيئة تؾجييية أو تشغيسية تتؾلى التؾجيو العام لمشذاط ووضع الخظط  - أ
ؾم باإلشخاف والخقابة عمى تشفيحه, وىيئة تشفيحية تتعيؽ وعيفتيا ورسؼ الخظؾط العخيزة لمعسل, وتق

في نقل قخارات وآراء وخظط الييئة التؾجييية مؽ حيد القؾل والترسيؼ إلى حيد العسل والتشفيح. 
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  1666أ .د ثروخ تذوي, يثادئ انماَىٌ االداري  ,انًجهذ االول,دار انُهضح,انماهرج, 
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وىشاك السؾعفؾن والعسال الحيؽ يأتسخون بأوامخ الييئة التشفيحية, ويقؾمؾن بالعسل ويسارسؾن الشذاط 
 لسذخوع.الحؼ يدتيجفو ا

: وتتجمى الؾسائل القانؾنية التي تدتخجميا السخافق العامة فيسا  الؾسائل القانؾنية والفشية والسادية - ب
, التي يعظييا القانؾن لإلدارة عمى سبيل الحرخ, ويكؾن مؽ نتائج  يدسى بأساليب الدمظة العامة

يؼ. وعمى اإلدارة أن تتقيج مشحيا جعل اإلدارة في مخكد قانؾني أعمى مؽ األفخاد الحيؽ تتعامل مع
إصجار  ), وذلػ مثل الدمظة التقجيخية  بالذخوط التي وضعيا القانؾن لسسارسة ىحه االمتيازات

 .( ستسالكاال , و القخارات التشفيحية

 ع السرافق العامة:اأنه السظمب الثاني :
 

 اآلخخ عمى الشحؾ التالي:يختمف كل مشيا عؽ يسكؽ التفخيق بيؽ أربعة أنؾاع مؽ الشذاطات في       

 نذاط خاص محض: وىؾ الحؼ يتؾاله األفخاد, ويخزع ألحكام القانؾن الخاص كميا . .0
نذاط خاص ذو نفع عام: وىؾ الحؼ يتؾاله األفخاد, ويخزع مؽ حيث األصل لمقانؾن الخاص,   .6

وإن كان يخزع في بعض الحاالت لمقانؾن العام, نتيجة استفادتو مؽ مدايا ىحا األخيخ, وأخحه 
 بأساليبو.

كام مذخوعات عامة: وتتؾالىا الجولة وغيخىا مؽ الدمظات العامة, وتخزع برفة شبو كاممة ألح .3
القانؾن الخاص, وال تمجأ إلى أساليب القانؾن العام إال فيسا نجر, وتدسية السذخوعات العامة ىي 

 تدسية رديفة لمسخافق العامة االقترادية.
مخافق عامة: وىي السعخوفة بتدسية السخافق العامة اإلدارية, وتتؾالىا الدمظات العامة, وال يتجخل  .4

 6ئي ججا , وتخزع برؾرة شبو كمية لمقانؾن اإلدارؼ.فييا األفخاد إال عمى نحؾ استثشا

 ولسا كانت الحاجة ممحة إلى إيجاد معيار مسيد لمسخافق العامة, فقج عيخ في ىحا السزسار معياران:

السعيار السؾضؾعي: وىؾ الحؼ يحاول البحث في السخفق العام عمى أساس اعتبارات مادية تتعمق  .0
لشغخ إلى أىسية الشذاط وحيؾيتو في حياة الجساعة, وعجم بظبيعة الشذاط مؾضؾع البحث, مثل ا

 االستغشاء عشو بديؾلة.
السعيار الذخري: وىؾ يحكؼ عمى الشذاط مؽ خالل إرادة الدمظة العامة التي أحجثتو ونغستو, فإذا  .6

 أرادتو مخفقا  عاما  كان كحلػ, والعكذ صحيح.
                                                           

2
 , 304, ص 1611د. سهًٍاٌ انطًاوي , انىجٍس فً انماَىٌ اإلداري, دار انفكر انؼرتً, انماهرج ,  - 
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 السبحث الثاني
 طرق إدارة السرافق العامة:

 دارتيا:إدارة السرافق العامة وطرق إ ول :األ السظمب  
تختمف طخق إدارة السخافق العامة باختالف مجػ تجخل الجولة في إدارة السخفق في تدييخ السخفق العام, 

 وفقا  لسا يمي: وتسثل ىحه الظخق 
 :La régie directeاإلدارة السباشرة  .1

السخفق, بحيث تزع بيؽ يجييا وعمى عاتقيا ميسة تدييخ تؾجج إدارة مباشخة عشجما تقؾم الجولة ذاتيا بإدارة 
السخفق بأمؾاليا, وبؾاسظة مؾعفييا, وباستخجام أساليب القانؾن العام, وتجار بيحه الظخيقة جسيع السخافق 
اإلدارية, وتفزل الجولة المجؾء إلى ىحه الظخيقة إما ألن األفخاد ال يقبمؾن عمى إدارة مثل ىحه السخافق 

جر عمييؼ ربحا , وإما ألن ىحا السخفق عمى درجة مؽ األىسية فتحخص الجولة عمى إدارة ىحه ألنيا ال ت
السخافق بشفديا, مدتبعجة األفخاد مؽ مجاليا, ويالحع أن ىحه الظخيقة ال تقترخ عمى إدارة السخافق العامة 

فق العامة االقترادية وإن اإلدارية ـ وإن كانت تمػ ىي القاعجة ـ بل يسكؽ أن تدتخجم في نظاق إدارة السخا
 كان ذلػ محجودا .

وتخزع السخافق التي تجار بيحه الظخيقة ـ سؾاء أكانت مخافق إدارية أم اقترادية ـ لقؾاعج القانؾن اإلدارؼ, 
فسؾعفؾىا مؾعفؾن عسؾميؾن, يعيشؾن مباشخة عؽ طخيق الجولة, ويخزعؾن في تعييشيؼ ومختباتيؼ 

ج القانؾن اإلدارؼ, وكحلػ فإن أمؾال ىحه السخافق تعتبخ أمؾاال  لمجولة, وتخفيعيؼ ونياية خجمتيؼ, لقؾاع
 تخزع لقؾاعج السالية العامة.

ويؤخح عمى اتباع ىحه الظخيقة في إدارة السخافق العامة, أنيا قج تعخض السخفق العام ألضخار التعقيجات 
مع ما يختبو ذلػ مؽ إضعاف لخوح  السكتبية واإلدارية والسحاسبية التي تدؾد اإلدارات الحكؾمية عادة,

 الخمق والتججيج واالبتكار.
 :Les établissements publicsالسؤسدات العامة  .0

السؤسدة العامة ىي وسيمة مؽ وسائل إدارة السخافق العامة, عؽ طخيق مشغسة عامة تسشح  - أ
جانب الجولة,  الذخرية االعتبارية واالستقالل السالي, وتخزع في الؾقت نفدو لمخقابة السالية مؽ

 لعامة تقؾم عمى العشاصخ التالية:ومؽ ثؼ يسكؽ القؾل إن السؤسدة ا
تقؾم السؤسدة العامة عمى أساس وجؾد مخفق عام: أؼ إن الشذاط الحؼ تقؾم بو تشظبق عميو 
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األحكام الخئيدية التي تشظبق عمى السخفق العام. ومؽ ثؼ يجب أن تتؾافخ فيو شخوط وصفات السخفق 
 العام.

: أؼ إنيا جدء مؽ إدارة الجولة, ووسيمة لسباشخة Organisme publicإنيا ىيئة أو مشغسة عامة  - ب
الدمظة اإلدارية, وإلدارة السخافق العامة, وىشاك نتائج ميسة تتختب عمى صفة العسؾمية ىحه, فأمؾاليا 

ؾن عامؾن, واألعسال تعّج أمؾاال  عامة, والقخارات التي ترجرىا تعتبخ قخارات إدارية, ومؾعفؾىا مؾعف
 إلخ.… التي تقؾم بيا يجب أن تدتيجف السرمحة العامة 

إن ىحه السشغسة أو الييئة تتستع بالذخرية االعتبارية, وتعؾد أىسية مشح السؤسدة مثل ىحه  - ت
الذخرية إلى أن ذلػ يحقق ليا االستقالل, فال استقالل ليا إذا كانت ىحه السشغسة جدءا  مؽ 

شخرية ذاتية ليا, ويتختب عمى ذلػ أن السؤسدة يربح ليا ذمتيا السالية شخرية الجولة, وال 
السدتقمة عؽ ذمة الجولة, فيكؾن ليا إيخاداتيا ومرخوفيا )أؼ أن ليا استقالال  ماليا (, وليا حق 

 التقاضي والتعاقج, وتكؾن أىال  الكتداب الحقؾق وتحسل االلتدامات.
تفخقة بيؽ الييئات العامة والسؤسدات العامة, ووجو التفخقة أن وفي الجسيؾرية العخبية الدؾرية تتؼ ال

الييئات العامة ىي مخافق عامة ذات استقالل مالي وإدارؼ, وتقؾم بسسارسة نذاطات ذات طبيعة خجمية, 
أؼ إن السخفق في ىحه الحالة يعّج مخفقا  عاما  إداريا , أما السؤسدات العامة فإنيا مخافق عامة ذات 

لي وإدارؼ, وتقؾم بسسارسة نذاطات ذات طبيعة اقترادية, أؼ إن السخفق يعّج عشجئح مخفقا  استقالل ما
مؽ  6عاما  اقتراديا, وتحجث الييئات العامة بقانؾن, أما السؤسدات العامة فتحجث بسخسؾم )السادة 

 (.6114لدشة 51القانؾن رقؼ 
يع األنذظة الستختبة عمى ذلػ )الفقخة ج مؽ وتعج السؤسدة العامة تاجخا  في عالقاتيا بالغيخ, وتسارس جس

(, ويتؾلى إدارة السؤسدة العامة مجمذ إدارة ومجيخ عام, ويجتسع مجمذ 6/6115مؽ القانؾن  6السادة 
اإلدارة مخة عمى األقل في الذيخ, ولو أن يجتسع ـ عشج الزخورة ـ بجعؾة مؽ رئيدو أو بظمب مؽ غالبية 

(, وتتخح قخارات مجمذ اإلدارة 6115لدشة  6مؽ القانؾن  7السادة  مؽ الفقخة د مؽ(6أعزائو )البشج 
مؽ الفقخة د مؽ (5بأغمبية األصؾات, وفي حال تداوؼ األصؾات يخجح جانب رئيذ مجمذ اإلدارة )البشج 

(, وفي الحاالت كميا فإن مجمذ اإلدارة ىؾ الدمظة السخترة بخسؼ 6115لدشة  6مؽ القانؾن  7السادة 
تديخ عمييا السؤسدة العامة لتحقيق الغخض الحؼ قامت مؽ أجمو, ويتستع بالرالحيات في الدياسة التي 

إدارة السؤسدة وتدييخ أعساليا, ويعج مدؤوال  مدؤولية كاممة عؽ إقخار الخظط وحدؽ تشفيحىا واإلدارة 
, أما السجيخ (6115لدشة  6مؽ القانؾن  01االقترادية لمسؤسدة وتحقيق الخيعية االقترادية ليا )السادة 

العام فيعيؽ بسخسؾم يحجد فيو أجخه وتعؾيزاتو, ويكؾن عزؾا  في مجمذ اإلدارة ومدؤوال  أمام السجمذ 
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(, وال يكؾن السجيخ العام رئيدا  في 6115لدشة  6مؽ القانؾن  7والؾزيخ السختص )الفقخة ب مؽ السادة 
(, ويعيؽ رئيذ 6/6115نسؽ القانؾن  7 مؽ الفقخة د مؽ السادة 0مجمذ اإلدارة بل عزؾا  فيو )البشج 

مجمذ اإلدارة بسخسؾم مؽ غيخ العامميؽ فييا في ضؾء مؤىالت يتستع بيا ويحجد في السخسؾم الرادر 
(, ويختص السجيخ العام 6115لدشة  6مؽ القانؾن  7بيحا الذأن األجخ الحؼ يدتحقو )الفقخة أ مؽ السادة 

ة بتشفيح قخارات مجمذ اإلدارة, وإدارة السؤسدة وتظؾيخ أساليب بحدبانو سمظة التشفيح في السؤسدة العام
العسل فييا, ومسارسة حق تعييؽ العامميؽ في السؤسدة وتخفيعيؼ ونقميؼ ونجبيؼ وفق األحكام الؾاردة بيحا 
الذأن, في القؾانيؽ واألنغسة الشافحة, واإلشخاف عمى الذخكات العامة والسشذآت العامة التابعة لمسؤسدة 

(. ويعج السجيخ العام عاقج الشفقة فييا ويدتظيع أن 6115لدشة  6مؽ القانؾن  03امة ورقابتيا )السادة الع
 (.6115لدشة  6مؽ القانؾن  40يفؾض في صالحياتو السالية )السادة 

وأما حدابات السؤسدة العامة فتسدػ وفقا  ألسذ السحاسبة التجارية والرشاعية وتشغؼ مؾازناتيا عمى ىحا 
مؽ  08اس, وتعج أمؾاليا مؽ أمؾال الجولة الخاصة إال ما خرص مشيا لسشفعة عامة بقانؾن )السادة األس

 (.6115لدشة  6القانؾن 
وال تجار السخافق العامة االقترادية في الجسيؾرية العخبية الدؾرية فقط عؽ طخيق السؤسدات العامة, إنسا 

تي عخفيا القانؾن بأنيا شخص اعتبارؼ عام يتستع تجار عؽ طخيق الذخكات والسشذآت العامة أيزا , وال
باالستقالل السالي واإلدارؼ, ويذارك في تشسية االقتراد الؾطشي, ويتكؾن مؽ وحجة أو مجسؾعة وحجات 

لدشة  6مؽ القانؾن  0اقترادية تسارس عسال  زراعيا  أو صشاعيا  أو تجاريا  أو ماليا . )الفقخة ب مؽ السادة 
كة العامة أو السشذأة العامة مؽ لجشة إدارية )سمظة التقخيخ( ومؽ مجيخ عام )سمظة (, وتجار الذخ 6115

التشفيح(, وتجتسع المجشة اإلدارية مخة عمى األقل في الذيخ, وليا أن تجتسع عشج الزخورة بجعؾة مؽ 
ؽ بيشيؼ رئيديا أو بظمب مؽ غالبية أعزائيا, وال تعج اجتساعاتيا قانؾنية إال بحزؾر غالبية أعزائيا م

رئيذ المجشة اإلدارية, وفي حال غيابو يشؾب عشو في رئاسة المجشة نائب رئيذ المجشة اإلدارية, وتتخح 
 61القخارات بأغمبية األصؾات, وفي حال تداوؼ األصؾات يخجح جانب رئيذ المجشة اإلدارية. )السادة 

حيات وفقا  لسا نص عميو القانؾن, (. وتتستع المجشة اإلدارية بالكثيخ مؽ الرال6115لدشة  6مؽ القانؾن 
فيي الدمظة السخترة بخسؼ الدياسة العامة التي تديخ عمييا الذخكة العامة أو السشذأة العامة لتحقيق 
الغخض الحؼ قامت مؽ أجمو, وتتستع بالرالحيات في إدارة الذخكة العامة أو السشذأة العامة وتدييخ 

حدؽ تشفيح الخظط واإلدارة االقترادية لمذخكة العامة أو أعساليا, وتعج مدؤولة مدؤولية كاممة عؽ 
لدشة  6مؽ القانؾن  60السشذأة العامة, وذلػ وفق سياسة الجولة وخظظيا العامة وأحكام القانؾن )السادة 
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(. ومؽ السالحع أن ىحه الرالحيات السحكؾرة قج أعظاىا القانؾن لمذخكات العامة التابعة 6115
إذا كانت الذخكة العامة مدتقمة أؼ غيخ تابعة لسؤسدة عامة, فإن صالحيات لمسؤسدات العامة, أما 

مجالذ إدارتيا تكؾن أكثخ اتداعا , وال سيسا في نظاق الخظة الدشؾية بسختمف عشاصخىا )االستثسارية 
مؽ  65السادة )واإلنتاجية والتجارية, وخظة اليج العاممة وخظة التكاليف والخيعية والسؾازنة التقجيخية.. 

 (.6115لدشة  6القانؾن 
أما السجيخ العام لمذخكات التابعة لسؤسدة عامة فإنو يعيؽ بقخار مؽ رئيذ مجمذ الؾزراء )الفقخة ب مؽ 

(, وأما السجيخ العام لمذخكات غيخ التابعة لسؤسدة عامة فيعيؽ 6115لدشة  6مؽ القانؾن  61السادة 
(, وفي كمتا الحالتيؽ فإن رئيذ مجمذ 6115شة لد 6مؽ القانؾن  63بسخسؾم )الفقخة ب مؽ السادة 

اإلدارة يدسى مؽ خارج العامميؽ في الذخكة, ولكؽ بقخار مؽ رئيذ مجمذ الؾزراء بشاء عمى اقتخاح الؾزيخ 
(, وبسخسؾم في 6115لدشة  6مؽ القانؾن  61السختص في الذخكات التابعة )الفقخة أ مؽ السادة 

 (.6115لدشة  6مؽ القانؾن  63الفقخة أ مؽ السادة الذخكات غيخ التابعة لسؤسدة عامة )
وفي كمتا الحالتيؽ, يكؾن لمسجيخ العام في الذخكة العامة أو السشذأة العامة, صالحيات سمظة التشفيح, في 
إطار تشفيح قخارات المجشة اإلدارية ومسارسة حق التعييؽ والتخفيع والشقل والشجب وفقا  لمقؾانيؽ واألنغسة 

ا الذأن, واإلشخاف عمى الؾحجات االقترادية التابعة لمذخكة العامة أو السشذأة العامة ورقابتيا, الشافحة بيح
 6مؽ القانؾن  40ويعج السجيخ العام عاقج الشفقة فييا ويدتظيع أن يفؾض في صالحياتو السالية )السادة 

 (.6115لدشة 
ة مدؤوال  أمام السجيخ العام لمسؤسدة التي تتبع ويكؾن السجيخ العام لمذخكة العامة أو السشذأة العامة التابع 

 (.6115لدشة  6مؽ القانؾن  68ليا ىحه الذخكة أو السشذأة. )السادة 
وعمى غخار السؤسدات العامة تسدػ حدابات الذخكات العامة والسشذآت العامة وفقا  ألسذ السحاسبة 

 التجارية والرشاعية وتشغؼ مؾازناتيا عمى ىحا األساس.
السالحع أن القانؾن أعظى السؤسدات العامة والذخكات العامة والسشذآت العامة جسمة مؽ ومؽ 

االمتيازات, فيي تعفى مؽ تقجيؼ الزسانات والكفاالت لجسيع الجيات العامة في السشاقرات التي تذتخك 
تعفى مؽ (, وكحلػ 6115لدشة  6مؽ القانؾن  45بيا, أو العقؾد التي تبخميا مع ىحه الجيات )السادة 

تقجيؼ الكفاالت القزائية في جسيع الحاالت التي يفخض فييا القانؾن مثل ىحا االلتدام, وتعفى العقؾد التي 
 (.6115لدشة  6مؽ القانؾن  44تجخييا مؽ ترجيق مجمذ الجولة )السادة 
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 (, قج أجازت فرل اإلدارة عؽ السمكية في6115لدشة  6مؽ القانؾن  35ومؽ السالحع أن )السادة 
بعض األعسال والخجمات, بسؾافقة مجمذ الؾزراء, وبشاء عمى قخار معمل مؽ الؾزيخ السختص, ولعل ذلػ 
يظخح ججيا  التداؤل عؽ ججوػ بقاء السؤسدة أو الذخكة أو السشذأة في ىحه الحالة, ومجػ دورىا وقجرتيا 

 في االضظالع بأعباء السخفق العام السشؾط بيا.
 :La concession de service publicالتزام السرافق العامة .3

عقج التدام مخفق عام ىؾ ترخف قانؾني تعيج بسؾجبو الجولة تشفيح مخفق عام عمى نحؾ اتفاقي إلى 
شخص آخخ مؽ أشخاص القانؾن الخاص مؽ حيث السبجأ, وتشتكيو مؽ حيث األصل بسلء حخيتيا, 

, أما الستعاقج معيا فيظمق L’autorité concédanteوتدسى اإلدارة في ىحه الحالة بالدمظة السانحة 
, وإن االلتدامات األساسية الستختبة عمى عقج االلتدام تتسثل في Concessionnaireعميو تدسية السمتدم 

أن يؤمؽ السمتدم عمى نفقتو ومدؤوليتو سيخ السخفق طبقا  لجفاتخ الذخوط, وأن يقؾم بإعجاد اإلنذاءات 
إلدارة مؽ تحريل رسؾم مؽ السشتفعيؽ بالسخفق محل االلتدام, لسجة األولية لمسخفق, في مقابل أن تسكشو ا

محجودة ىي مجة العقج نفدو, والتي بعج انقزائيا يمتدم الستعاقج بشقل السخفق مع إنذاءاتو إلى حؾزة اإلدارة 
 بحال جيجة.

 :La régie intéresséeمذاطرة االستغالل  .4
أشخاص القانؾن الخاص مؽ حيث السبجأ ميسة إدارة مذاطخة االستغالل عقج تعيج بسؾجبو الجولة ألحج 

 وتدييخ مخفق عام معيؽ, مقابل مكافأة مالية تحجد غالبا  عؽ طخيق الشتائج السالية لالستغالل.
ويتذابو عقج مذاطخة االستغالل وعقج االلتدام في أن فخدا  عاديا  )أو شخكة خاصة( ىؾ الحؼ يقؾم بإدارة 

ا يتذابيان أيزا  في أن العسال الالزميؽ إلدارة السذخوع ليدؾا مؾعفيؽ السخفق العام واستغاللو, كس
 عسؾمييؽ, عمى الخغؼ مؽ مداىستيؼ في إدارة واستغالل السخفق.

ولكشيسا يختمفان في أن السمتدم في عقج االلتدام ىؾ الحؼ يقجم رأس السال الالزم إلعجاد السخفق وتذغيمو, 
ال يقجم رأس السال, وال يقؾم بإعجاد السخفق, إنسا يقؾم فقط بسيسة  أما في مذاطخة االستغالل, فالسدتغل

 اإلدارة واالستغالل.
 االستغالل السذترك: .5

االستغالل السذتخك تعبيخ اصظمح عمى إطالقو عمى السذخوعات التي تجار بؾاسظة الجولة أو إحجػ 
تكؾيؽ رأس السال الالزم إلنذاء الؾحجات اإلدارية مؽ جانب, واألفخاد مؽ جانب آخخ, فيديؼ الظخفان في 

 السذخوع, وفي إدارتو.
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وتقؾم طخيقة االستغالل السذتخك عمى فكخة أساسية تتسثل في التؾفيق بيؽ اعتبارات السرمحة العامة التي 
تدتيجفيا اإلدارة مؽ جية, والسرمحة الخاصة في تحقيق الخبح الحؼ يدتيجفو السداىسؾن مؽ األفخاد. 

خيقة التؾفيق بيؽ أساليب اإلدارة السباشخة, وبيؽ أسمؾب االلتدام, وذلػ لمتغمب عمى وكحلػ تحقق ىحه الظ
عيؾب اإلدارة السباشخة مؽ بطء وتعقيج وروتيؽ, وعمى عيؾب طخيقة االلتدام والتي تتسثل في أن السمتدم ال 

 يقرج في الشياية إال تحقيق الخبح.
 ذتخك تدتشج إلى أساسيؽ:واستشادا  إلى ما تقجم, فإن طخيقة االستغالل الس

تتخح طخيقة االستغالل السختمط عادة صؾرة شخكة مداىسة تخزع ألحكام القانؾن التجارؼ لتسؾيل  - أ
السذخوع, وقج تكؾن مداىسة الجولة أو إحجػ الؾحجات اإلدارية ذات طابع مالي, أؼ تتخح صؾرة 

ألسيؼ والدشجات لألفخاد اكتتاب في جدء مؽ رأس السال عمى شكل أسيؼ أو سشجات, وتتخك بكية ا
والذخكات, أو قج تكؾن مداىسة الجولة أو الؾحجة اإلدارية عيشية, كسا ىؾ الحال إذا تست السداىسة 

 بسا تسمكو الجولة مؽ مشجؼ أو محجخ أو بئخ بتخول.
يجب أن يديؼ الظخفان في إدارة السذخوع, ومقتزى ذلػ أن يكؾن لمجولة أو إحجػ الؾحجات  - ب

في مجمذ إدارة الذخكة بشدبة نريبيا في رأس السال, إلى جانب مسثمي أصحاب  اإلدارية مسثمؾن 
األسيؼ مؽ األفخاد والذخكات, وبحلػ تديؼ الدمظة اإلدارية في اإلدارة الجاخمية لمذخكة, ويحجد قانؾن 
تأسيذ الذخكة اختراصات مسثمي كل مؽ الظخفيؽ: اإلدارة واألفخاد السداىسيؽ. وتدسى مثل ىحه 

 .Les sociétés d’économie mixteت بذخكات االقتراد السختمط الذخكا

 التذاركية  
 

 :المغة في التذاركية مفيهم :أوال
فالن أؼ صخت شخيكو, وأشتخك الخجالن وتذاركا :أؼ شارك كل  شاركت :يقال شخك, الفعل مؽ مأخؾذة

لدان سيجنا مؾسى عميو الدالم أحج مشيسا األخخ, وأشخكو في أمخه أؼ أدخمو فيو, ومشو قؾلو تعالى عمى 
 ._طالبا مؽ هللا اشخاك أخيو ىارون معو في الشبؾة وتبميغ الخسالة

 3 }أشخكو في أمخؼ  و{
 تعريف التذاركية

                                                           
3

 32سىرج طه االٌح  
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في السادة األولى مشو عقج التذاركية بيؽ القظاعيؽ العام  6118وقج عخف القانؾن الفخندي الرادر بعام 
دارؼ يعيج بسقتزاه أحج أشخاص القانؾن العام, إلى أحج إعقج ىؾ )) (وفقا لسا يمي :pppوالخاص )

تجييدات الزخورية القانؾن الخاص الكيام ,بسيسة شاممة تتعمق بتسؾيل االستثسار الستعمق باألشغال وال
دارتيا واستغالليا وصيانتيا طؾال مجة العقج السحجدة وفق طبيعة االستثسار ,في مقابل إلمسخفق العام و 

 4دارة الستعاقجة بجفعيا الى شخكة السذخوع بذكل مجدأ طؾال الفتخة التعاقجية((تمتدم اإل مالية مبالغ
              بأنيا 6106 لعام (5سا ورد في قانؾن التذاركية رقؼ )كلمتذاركية  يخاد تعخيفإوفي سؾرية تؼ 

يقؾم بسؾجبيا  ))عالقة تعاقجية لسجة زمشية متفق عمييا بيؽ جية عامة وشخيػ مؽ القظاع الخاص,
ء أو بشاء أو تشفيح أو الذخيػ الخاص باالستثسار في واحج أو أكثخ مؽ األعسال اآلتية :ترسيؼ أو انذا

دارة أو تذغيل مخفق عام أو مذخوع لجػ الجية العامة, وذلػ بيجف إعادة تأىيل أو تظؾيخ أو إ صيانة أو 
العامة مباشخة الى الجية العامة الستعاقجة السداىسة في تقجيؼ خجمة عامة أو أؼ خجمة تتؾخى السرمحة 

 5أو نيابة عشيا الى السدتفيج الشيائي ((
وُيالحع مؽ خالل مقارنة التعخيفيؽ الدابقيؽ ,أن قانؾن التذاركية الدؾرؼ لؼ يحكخ صخاحة التسؾيل كأحج 

األسباب التي ؼ األعسال التي يسكؽ أن يقؾم بيا الذخيػ الخاص , عمسا بأن التسؾيل ربسا يعتبخ مؽ أى
ال لمقظاع الخاص لمجخؾل ليذ فقط لى التذاركية, ولكؽ في السقابل وسع القانؾن السجإتبخر لجؾء سؾرية 

لى أن إممكيتيا لمقظاع العام, باإلضافة لى البشى التحتية والسخافق العامة, بل أيزا  السذاريع التي تعؾد إ
اقتزاء الحاجة", عمسا بأن شخكة السذخوع تعتبخ مؽ القانؾن لؼ يمدم بإقامة شخكة السذخوع بل ذكخ "عشج 

أركان أؼ مذخوع تذاركي, ألنيا تتألف مؽ السؤسدات السسؾلة والسرارف السقخضة وشخكات التأميؽ 
 الزامشة وشخكاء السذخوع.

 نذأة التذاركية وبعدىا االقترادي واالجتساعي 
ة لمتظؾرات الحاصمة عمى صعيج االقتراد أدت العؾلسة وزيادة السشافدة عمى الداحة العالسية. ونتيج

لى تحفيد البحث عؽ أساليب ومجاالت ججيجة إالثخوة وازدياد الديؾلة السالية أدت العالسي ,وتخكد 
لى تظبيق إتفعة ,وقج عجمت تجاعيات العؾلسة لالستثسار ذات طؾيمة األمج وذات معجالت عائج مخ 

مع تظؾر مفيؾم السال العام ,اذ تعخضت الحكؾمات  كسقجمة لمخجمات أو  مذخوعات التذاركية وتحجيجا  
كسدتثسخة لحات اإلشكاالت التي عانى مشيا القظاع الخاص في ىحه الجول. فالسؾاطؽ فييا يخغب 

                                                           
4

 ", تانًغرب انًستذايحانمطاع ٌ انؼاو وانخاص: سٍاسح ػًىيٍح حذٌثح نتًىٌم انتًٍُح  ٍٍأحًذ تى ػشٍك, "ػمىد انشراكح ت 

 , 2006تشرٌٍ انثاًَ/َىفًثر  4-1, انرٌاض, اإلدارٌحانذونً نهتًٍُح  انًؤتًريٍ َذوج: "َحى أداء يتًٍس فً انمطاع انحكىيً" فً 

 
5

 /http://www.pministry.gov.syانىزراء,  ,لاَىٌ انتشاركٍح, يىلغ رئاسح يجهس 2016نسُح  5لاَىٌ رلى  
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بالحرؾل عمى خجمات أفزل وبجؾدة أعمى ولكؽ بكمفة أقل )بجون تحسل ضخائب ورسؾم ججيجة أو 
 زيادتيا(.

االجشبية التي تحرل عمييا  االستثساراتمات بالتؾجو نحؾ أليات الدؾق, وكانت أغمب لحا بجأت الحكؾ 
ىحه الجول تحكسيا االعتبارات الدياسية وأغمب السشح والقخوض والسداعجات مقتخنة بذخوط تسذ بالديادة 

أو الؾطشية لمجولة الستمكية أو تحج مؽ قجرتيا عمى تؾجيو اقترادىا أو تحقيق سياستيا الؾطشية 
 االجتساعية. 

وازاء العجد الستدايج في ميدانيات الجول و والسيسا الشامية مشيا  والغيخ نفظية تؼ التؾجو لمبحث عؽ صيغ 
ججيجة لتسؾيل مذخوعات البشية االساسية حتى لؾ تتظمب األمخ التشازل عؽ دورىا التقميجؼ في احتكار 

 والخاص ليأخح دوره في ىحا السجال القظاع اقامة ىحا الشؾع مؽ السذخوعات ,وإتاحة الفخصة أمام 
وقج عيخت فكخة التذاركية ألول مخة بيؽ  ليدتفاد مؽ طاقاتو وخبخاتو بأتباع صيغة تذاركية بيؽ القظاعيؽ

م حيث فكخت الدمظات الفخندية في المجؾء الى  0554القظاعيؽ العام والخاص في فخندا في عام 
وتحت رقابتيا  بيجف تؾفيخ  اقتراديا   ح لرالحيا نذاطا  مدودؼ خجمات مؽ القظاع الخاص لكي يشف

 م .0554خجمات عامة لمسؾاطشيؽ وقج مشح أول عقج امتياز لسؤسدة آدم كخايؾن عام 
وفي الؾاليات الستحجة في الدتيشيات مؽ القخن الساضي, عشجما طؾرت طخق لسحاكاة استثسارات القظاع 

لجولة في الخقابة مع طخح مبجأ التعاون في سبيل التشسية الخاص في البشى التحتية ,دون أغفال دور ا
,والفكخة أتت لتحسي السرالح العامة وفي الؾقت ذاتو جمب استثسارات ججيجة محتسمة أو خبخات مظمؾبة 

 6وتحقيق قيؼ مزافة تديؼ في تحديؽ االقتراد الؾطشي.
 زمة مقابل عجم كفاية األمؾال الال ونتيجة لمتؾسع الكبيخ في التدامات الجولة االجتساعية واالقترادية

متظمبات ىحا التؾسع  ازداد عجد الجولة  مؽ ناحية قجرتيا عمى  نذاء مذخوعات أساسية تمبيإل
عادة إ ياسات االقترادية في القجرة عمى االستسخار بعسميا كجولة راعية لمسجتسع ,فزال عؽ أخفاق الد

 زماتادة تؾجيو االقتراد في عل األعإ القجرة عمى  جولة وتفعيميا  وعجمالتؾازن لمسخافق الحيؾية لم
ضخورة أن يديؼ القظاع الخاص في  لىإلى ضخورة تؾافق الجول إدت أسباب االقترادية كل ىحه األ

ساسية لالقتراد والسجتسع ,وحاجة قظاع األعسال لإليجاد مجاالت عسل قامة ىحا الشؾع مؽ السذاريع األإ
 تكفي لتذغيل طاقاتيؼ الكامشة.
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 12 Transport and Tourism Division UNESCAP, Public Private Partnership in Infrastructure Development- 

AnIntroduction to issues from different perspective(Thailand: September 2002), Version 1, P16  . 
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 الدول في الذراكة بين القظاعين العام والخاص بعض ن تجاربملسحة  السظمب الثاني :
 مارات:اإل

, الحؼ يشغؼ عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام  6105لعام  66القانؾن السحمي رقؼ  أصجرت حكؾمة دبي
السذاريع,  ييجف القانؾن إلى تذجيع القظاع الخاص عمى السذاركة في تظؾيخ  والخاص في اإلمارة.

وزيادة االستثسارات في مختمف السجاالت. ووفقا  ألحكام ىحا القانؾن السحمي, يجؾز أن يقتخح مذخوع 
 7الذخاكة أؼ مؽ الجيات الحكؾمية, أو إحجػ جيات القظاع الخاص.

 يحجد القانؾن أيزا  شخوطا  معيشة لعقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص, مشيا:

  ع بججوػ اقترادية, ومالية, وتقشية, واجتساعيةأن يتستع السذخو. 

  في حال تختب عمى عقج الذخاكة دفعات مالية عمى الجية الحكؾمية, يجب أن تكؾن مخررات تمػ
ويشص القانؾن كحلػ عمى شخوط السؾافقة عمى السذاريع,  الجفعات مخصؾدة في مؾازنة تمػ الجية

عاما ( مؽ تاريخ  31ؾن أن تتجاوز مجة عقج الذخاكة )وطخق وتسؾيل وأنساط الذخاكات. وال يجيد القان
 التشفيح.

 الذراكة في مجال التعميم
في إسشاد دائخة التعميؼ والسعخفة  , بجأت6116ووفقا لبؾابة حكؾمة أبؾعبي اإللكتخونية, فإنو مشح العام 

كاء مؽ القظاع عسمية اإلشخاف التعميسي واإلدارؼ لمعجيج مؽ الحزانات والسجارس االبتجائية إلى شخ 
الخاص في مجال التعميؼ, وذلػ بشاء  عمى عقؾد تستج لثالث سشؾات. وتيجف الذخاكة إلى االستفادة مؽ 

 خبخة القظاع الخاص في تحديؽ جؾدة السخخجات التعميسية لقظاع التعميؼ العام في أبؾعبي.

 الذراكة في مذروعات البشية التحتية
% مؽ 67الستحجة بخفض برستيا الكخبؾنية, وتدتعج لتؾليج ما ال يقل عؽ تمتدم دولة اإلمارات العخبية 

ولتحقيق ىحا اليجف,  .6160إجسالي الظاقة باستخجام تقشيات مشخفزة االنبعاثات الكخبؾنية بحمؾل 
حذجت الجولة خبخات القظاع الخاص ورأس السال الجولي, مؽ خالل شخاكات طؾيمة األجل بيؽ القظاعيؽ 

 .العام والخاص
 تتزسؽ مذاريع البشية التحية القائسة والستؾقعة ما يمي:

                                                           
2

يجًغ انفمه -فً تؼًٍر األولاف وانًرافك انؼايح", يُظًح انًؤتًر اإلساليً BOTػكريح سؼٍذ صثري, "ػمذ انثُاء وانتشغٍم وإالػادج  

 .6اإلساليً انذونً, إالياراخ انؼرتٍح انًتحذج, انذورج انتاسؼح ػشرج, ص
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 ثالثة مذاريع لمظاقة الستججدة عمى مدتؾػ السخافق الخجمية, باستخجام التكشؾلؾجيا الذسدية الفؾلت 
 .ضؾئية

 مشاطق  مجيشة مرجر لسذخوعات الظاقة الذسدية وطاقة الخياح في أبؾ عبي, والتي تستج عبخ
 .جغخافية مختمفة

 ات ىيئة الظخق والسؾاصالت في دبي, ومؽ بيشيا تظؾيخ ساحة االتحادمذخوع. 

  6161, والحؼ يذسل تسجيج خط متخو دبي مؽ جبل عمي إلى مؾقع إكدبؾ 6161مذخوع مدار. 

 : الذراكة في مذروعات إدارة الشفايات

لسخمفات وإعادة , الكائؽ مقخىا في إمارة الذارقة, خجمات إدارة ابيئة تقجم إحجػ شخكات القظاع الخاص
تجويخىا, باإلضافة إلى الحمؾل البيئية لمجوائخ الحكؾمية السختمفة بالجولة. وتتعاون شخكة مرجر لمظاقة 

 الستججدة في أبؾعبي وشخكة بيئة, إلنذاء محظة حجيثة في إمارة الذارقة لتحؾيل الشفايات إلى طاقة.
إلقاء نفايات في مكبات الشفايات بحمؾل العام  وسؾف يداعج السذخوع إمارة الذارقة في تحقيق ىجفيا بعجم

 طؽ مؽ الشفايات الرمبة سشؾيا . 3110111. وبإمكان السحظة الججيجة تحؾيل ما يرل إلى 6161
 خدمات بإشراف ىيئة كيرباء ومياه أبه عبي

 شركة أبه عبي لمتهزيع
والكيخباء, وىي جدء مؽ مجسؾعة ىي واحجة مؽ الذخكات الخائجة في تؾزيع السياه  شخكة ابؾ عبي لمتؾزيع

شخكات ىيئة مياه وكيخباء أبؾ عبي, حيث يقؾم مكتب الخقابة والتشغيؼ باإلشخاف عمى السدوديؽ لمتأكج 
 مؽ تقجيؼ أعمى مدتؾيات الجؾدة لمحفاظ عمى البيئة والرحة ومعاييخ الدالمة.

 إدارة اإلقامة وشؤون األجانب في دبي مراكز الخدمات السعتسدة من
 الخدمات البريدية

الذخكات التابعة إلماراتػ.  إحجػ أسخع شخكات تؾصيل الظخود في دولة اإلمارات, وىي إحجػزاجل  تعج
تؾفخ زاجل حمؾل تؾصيل بكفاءة عالية وبأسعار معقؾلة, وتعتسج خجماتيا العجيج مؽ الجيات الحكؾمية 

 8ة الظخق والسؾاصالت في دبي, ومحاكؼ دبي, وغيخىا.مثل ىيئ
 .التذاركية ومبررات وأىداف مزايا : ولالسظمب األ 

                                                           
1

 https://u.ae/ar-ae/information-and-services/business/public-private-people-partnership/public-private-

partnership#why-adopt-the-ppp-model 
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 .التذاركية مزايا : ولالفرع األ 
 

 الذخاكة بالشقاط اآلتية: ومدايا حرخ فؾائج
تؾزيع السخاطخ الشاجسة عؽ إقامة السذاريع بيؽ أكثخ مؽ طخف, ىؼ أطخاف الذخاكة أؼ القظاع  -

 الخاص والقظاع العام.
تؾفيخ رأس مال القظاع الخاص وما يستمكو مـؽ السعخفة والخبخة في إدارة السذاريع التي يعتبخ عشرخ  -

الؾقت حاسس ا فييا. يداعج ذلػ عمى تقميص السّجة الدمشية الالزمة لتشفيحىا, وبالتالي تحديؽ مؾقف 
 القظاع العام.

ي تعانييا الحكؾمات, وخمق الكيسة السزافة التي تؾّفخىا السخونة تخفيف الزغط عؽ السالية العامة الت -
 السالية, مع تحديؽ القجرة اإلدارية لمقظاع العام.

إّن تختيبات الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص تحّقق نتائج أفزل مّسا يدتظيع أن يحّقق كل فخيق  -
ؼ البعض وقيسيؼ, عؽ طخيق التفاوض عمى حجة. يتؼ ذلػ مؽ خالل تأثيخ الذخكاء عمى أىجاف بعزي

والتؾصل إلى معاييخ عسل أفزل. سيكؾن ىشاك مؽ ناحية أخخػ مجال لتؾسيع السؾارد السالية نتيجة 
  تعاون األطخاف في ما بيشيا ونتيجة قجرة القظاع الخاص عمى تأميؽ التسؾيل الالزم لمسذخوعات.

 لسؾارد.تعديد مبادغ اإلفراح والسداءلة في كيفية إدارة ا -
تبّشي مشاىج عسل أكثخ استخاتيجية مؽ قبل الذخكاء عبخ تدويج أفكار استخاتيجية أفزل مؽ قبل القظاع 

 الخاص, وصياغة أفزل.
إعظاء البعج االقترادؼ اىتسام ا أوسع في الدياسات ذات العالقة, وإدارة السذاريع عمى أسذ  -

ة, وصؾال  إلى الشسؾ في الشاتج السحمي لتحقيق اقترادية بسا يحّقق السكاسب االجتساعية واالقترادي
 االستقخار االقترادؼ واالجتساعي.

التؾّصل إلى الحمؾل السخنة التي تدتجيب لمدياسات التشسؾية والتظؾيخية, حيث يدّيل الذخيػ في  -
 القظاع العام الذأن القانؾني, ويدعى الذخيػ الخاص إلى تأميؽ إنتاجية أعمى.

 لرجقية لمسذخوع مؽ خالل مذاركة القظاعيؽ العام والخاص.إعظاء الذخعية وا -
تحقيق الشجاح والتؾسع في األعسال مؽ خالل التحفيد والخؤية والشغخة السدتقبمية, وإيجاد الحمؾل  -

 لمسذاكل االقترادية واالجتساعية, والتي بجورىا تخمق الحؾافد السدتحجثة.
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وقخاطيات الحكؾمية السحّرشة. تدسح الذخاكة لمحكؾمات خمق بيئة عسل ديشاميكية لمتغييخ داخل البيخ -
بتشفيح التغييخ مؽ دون التأثيخ عمى أعساليا الحكيكية الستعّمقة بتظؾيخ الدياسة االجتساعية, والتؾّجو 

 السدتقبمي وإدارة الخجمات وتقؾيسيا.
 لمقظاعيؽ. حتكاريةاالمكيؽ مؽ إساءة استعسال الدمظة الذخاكة بيؽ القظاعيؽ ىي التي تحسي السدتي -
إلى أسؾاق كانت  ا  لكبيخة, الرغيخة, والستؾّسظة معالذخاكة تفتح حّيد ا اقترادي ا لجخؾل الذخكات ا -

 مدتبعجة مشيا, مّسا يؤدؼ إلى تأميؽ فخص عسل إضافية.
 .بتكاراالاص تذّجع السشافدة وتحّفد عمى الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخ -
 الذراكة بين القظاعين السخاطر السحتسمة من -

مّسا ال شّػ فيو بأّن أؼ عسل اقترادؼ مشتج, بغض الشغخ عؽ طبيعة ممكيتو, يتعّخض أو يسكؽ أن 
 يتعّخض لسخاطخ مختمفة, ويسكؽ تمخيص السخاطخ بالشقاط اآلتية:

 زيادة التكاليف الشاتجة عؽ سؾء الجراسة في الججوػ االقترادية. -
 في القؾانيؽ بذكل مفاجئ...(السخاطخ الدياسية )تغّيخ  -
 ضعف مدتؾػ السخاقبة والسداءلة )ربسا بدبب عجم خبخة الكّيسيؽ عمى الخقابة(. -
 اإلنتاج غيخ مظابق لمسؾاصفات والسقاييذ. -
 ضعف مدتؾػ التشافذ بيؽ الذخكاء بدبب غياب التحفيد. -
 سؾء اختيار الذخكاء )سؾء نية أو سؾء تقجيخ(. -
 خوع ألسباب بيئية أو اجتساعية أو بدبب العادات والتقاليج.رفض السجتسع لمسذ -

 التذاركية أىدافالفرع الثاني :

 العامة والخجمات األساسية لمبشية التذغيل مؽ الحكؾمة نذاط تغييخ إلى التذاركية عسمية تيجف - أ
 ألىجافيا األولؾيات ووضع األساسية, البشية لقظاع الدياسات وضع عمى بالتخكيد تقؾم بحيث

   .السذخوعات ىحه مخاقبة عؽ فزال   ومذخوعاتيا
 اإلدارة إدخال مع ىحا السحجدة, وبالسيدانية السحجد الؾقت في االستثسارية السذخوعات تشفيح - ب

 .السخاطخ تحسل في وإشخاكو العامة الخجمات مجال إلى الخاص القظاع لجػ التي والكفاءات
 تجىؾر تفادؼ عمى العسل عؽ فزال   وصيانتيا وتذغيميا السذخوعات تراميؼ عمى االبتكارات إدخال - ت

 غيخ التذغيل أو الفعالة غيخ الريانة نتيجة العامة لمخجمات الزخورية والسذخوعات األصؾل
 ال.الفع

 الدعخ عمى العسيل يحرل أن بسعشى العام, باإلنفاق يتعمق فيسا الشقؾد مقابل أفزل قيسة تحقيق  - ث
 الذخيػ, يتحسميا التي والسخاطخ السقجمة, الخجمة جؾدة عؽ فزال   التكمفة, أساس عمى األمثل
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 مؽ كان التي التكمفة مؽ أقل-الخاص القظاع-الذخيػ مؽ السقجم اإلجسالي الدعخ يكؾن  أن فيجب
 .الخجمة نفذ بتؾفيخ قامت لؾ الحكؾمة تتحسميا أن السسكؽ

 والتسؾيل واإلنذاء لترسيؼا الخاص القظاع بؾاسظة أفزل إدارتيا يسكؽ التي السخاطخ نقل - ج
 9.لمحكؾمة السحجودة السالية السؾارد عؽ بعيجا   والريانة

 ما يمي: الشامية لمدول وبخاصة التذاركية أسمهب إلى المجهء مبررات أىم ومن

 .السحجودة وبإمكانياتيا بسفخدىا السدتجامة التشسية تحقيق عمى الحكؾمات قجرة عجم - أ
 .السذاريع تكمفة لتخفيض الفخصة أتاح الستدارع واالقترادؼ التقشي التغيخ - ب
 .الشسؾ معجالت وانخفاض الستدايجة السشافدة ضغؾط - ت
 والسذاريع السجاالت تعجد بدبب العام القظاع لجػ والتكشؾلؾجية والبذخية السالية السؾارد حجودية - ث

 تبادل خالل مؽ السجاالت ىحه بيؽ السشافدة حجة تخفيف عمى التذاركية وتعسل تشفيحىا يتظمب التي
 .الذخكاء بيؽ االلتدامات

 الخجمات بتحديؽ السؾاطشيؽ ومظالبة االجتساعية التشسية لبخامج السخرص التسؾيل مؾارد تقمص - ج
 .الحكؾمية السؤسدات مؽ السقجمة

 ثؼ ومؽ العسل, تقديؼ وعمى السقارنة السيدة عمى االعتساد خالل مؽ والكفاءة الفاعمية زيادة و - ح
 .السدتثسخة لألمؾال أعمى عؾائج تحقيق

 .العام الرالح تخجم التي االقترادية الدياسات ووضع القخارات اتخاذ في التؾسع - خ

 :الشاجحة التذاركية متظمبات الفرع الثالث :
 حتى الستظمبات والذخوط مؽ مجسؾعة تؾفخ مؽ البج والخاص العام القظاع بيؽ ناجحة شخاكة لكيام

 ىحا إلى المجؾء خالل مؽ إلى تؾفيخىا الجول تدعى التي واالجتساعية االقترادية األىجاف تحقيق نزسؽ
 األسمؾب يسكؽ تحجيج الخظؾط العخيزة التالية:

 وفيؼ لمسجتسع, والزعف القؾة نقاط عمى مبشي لمذخاكة, وواقعي مذتخك مجتسعي ترؾر وجؾد - أ
 .تشسيتيا السخاد السشظقة إلمكانيات مذتخك

                                                           
6

 .6,ص 2006رئاسح يجهس انىزراء, انجًهىرٌح انؼرتٍح انسىرٌح, "يسىدج انىثٍمح انىطٍُح نهشراكح تٍٍ انؼاو وانخاص",  
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 ذات التذاركية أنذظة في السؾاطشيؽ ومذاركة الكيادة, تذجع لمذخاكة, داعسة مجتسعية ثقافة تؾفخ - ب
 .السجػ بعيج التشسؾؼ  االىتسام

 الستغيخة الغخوف مع التكيف عمى القجرة فييا بسا بالتذاركية, الستعمقة الدياسات في االستسخارية  - ت
عمى االنخخاط في  اقتراديا   الحيؽ يخاطخون  األفخاد لتذجيع األعسال محيط مؽ التأكج عجم وتقميل

 الذخاكات.
 وجؾد مع الشذاط ىحا تذجيع عمى يعسل القؾمي السدتؾػ  عمى قؾػ  سياسي دعؼ وجؾد مؽ البج - ث

 .التذاركية أطخاف لجػ الستؾفخة والزعف القؾة نقاط عمى مبشي لمذخاكة مذتخك واقعي ترؾر

 لمسذخوع جيج عسل إطار في ذلػ يكؾن  بأن التعاقج قبل السذخوع لججوػ  صارم تحميل ىشاك يكؾن  أن -ه
 التي اإلنجازات يحجد وأن الخاص, بالقظاع العام القظاع أداء بسقارنة يقؾم واضحة, مخخجات عمى مبشى
 .الخجمة إتاحة مقابل السظمؾبة الجفع وحجات تؾفيخ تحسل عمى الحكؾمة قجرة مؽ لمتأكج تحكيقيا يخيج

ل تحميل ىشاك يكؾن  أن - ج  عؽ فزال   والتجارؼ  الفشي الجانبيؽ لكال لمسذخوع الستؾقعة  :لمسخاطخ مَفرَّ
 الدياسية السخاطخ

 .وتشافدية وشفافة البشاء جيجة تعاقجية عسمية عمى التذاركية تقؾم أن - ح
 جانب مؽ خاصة االبتكارية الحمؾل قبؾل في رغبة” الحكؾمي “العام القظاع عسيل لجػ يكؾن  أن - خ

 .الخاص القظاع مؽ الستقجميؽ
 .الدمؽ مجػ عمى السذخوع يتظمبيا التي لمتغييخات يتدع تفريمي بحيث العقج يكؾن  أن - د
خاصة في مخحمة  العسيل جانب مؽ الخاص القظاع مقاول عمى وحخفية فعالة رقابة وجؾد ضخورة - ذ

 التذغيل بالكامل, وأن يكؾن بيا روح الخغبة في تفعيل التذاركية الذاممة.
 رغبة وجؾد تكخارىا, مع يسكؽ ججا   صغيخه تكؾن  ال السشاسبة بحيث السذخوعات اختيار ضخورة - ر

 .السذاركة في الخاص القظاع مؽ واضحة
 واضح تؾصيف مع (لمججوػ  العسل لسجال واضحة دراسة وجؾد في جيج يتسثل إعجاد ىشاك يكؾن  أن - ز

 أنو سبق ما لكل يزاف ناجح لتعاقج الكافية القجرات والخبخات لجيو لمعسل مخمص وفخيق لمسخخجات,
 .خبخة ذوؼ  أخرائييؽ مؽ ومالي وفشي مشاسب قانؾني استذارؼ  دعؼ وجؾد مؽ البج

 السعشية )الحكؾمة واألطخاف والخاص العام القظاع شخاكة تفعيل عمى إصخار ىشاك يكؾن  أن - س
 والعسالء( والسدتخجميؽ والسقخضيؽ والسدتثسخيؽ
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 : الشاجحة التذاركية مبادئ
 مشيا السخجؾة )األىجاف تحقق أن التذاركية لعسمية يسكؽ حتى تؾافخىا يجب التي السبادغ مؽ العجيج ىشاك
  ) :السبادغ ىحه ومؽ

 كل دور تحجد وفق لسشيجية وأىجاف التشسؾية القخارات وتشفيح إنجاز يتؼ أن وىؾ  :والتعيج االلتدام - أ
 .قبل مؽ لو السحجد بالجور بااللتدام فيو طخف كل يتعيج فعال إدارؼ  مشاخ عل في شخيػ

 فتخات إلى الخاص والقظاع الجولة بيؽ التذاركية مذخوعات تشفيح يدتسخ غالب ما االستسخارية - ب
 إلغاء إلى بجوره يؤدؼ قج مسا الجولة سياسات تتغيخ أن السحتسل مؽ السجة ىحه وخالل , طؾيمة

 ليا مذخوعات تشفيح عشج السالئسة الدمشية السجد االعتبار في األخح يجب لحا,  التذاركية مذخوعات
 الدؾق  قؾػ  عل في اإلدارة ومشيجية العام اإلطار تحجيج يجب كسا , الدياسية الحداسية مؽ درجة
 .  التذاركية تحكؼ التي

 شخيػ كل يشتيجيا التي لألساليب واضحة رؤية خالل مؽ الذخكاء بيؽ التشديق وتعشي لذفافيةا  - ت
 التي والخارجية الجاخمية الستغيخات مع ووضؾح برجق التعامل مع السؾضؾعة, األىجاف لتشفيح

 01.التذاركية فتخة خالل تحجث

 :األطراف الداخمة في التذاركية بين القظاع العام و الخاص
 تذكل أنغسة التذاركية إطار لمعسل السذتخك والستكامل بيؽ عجة أطخاف, بحيث تحقق جسيع األطخاف

الفاعمة في  الستعاقج عميو والعالقات بيؽ جسيع األطخافالجاخمة في السذخوع  وفيسا يمي األطخاف غاياتيا
 :اإلطار العام لمتذاركية بيؽ القظاعيؽ الحكؾمي والخاص

 .القظاع الحكهمي مسثاًل بإحدى مؤسداتو -
 .شركة السذروع ) القظاع الخاص( -
 .السسهلهن  -
 شركات التأمين. -
 شركات السقاوالت. -
 السذغل. -
 .السدتخدمهن  -

                                                           
10

اد هٍح, "إشكانٍح انتشاركٍح تٍٍ انؼاو وانخاص وانثؼذ االجتًاػً نؼًهٍح انتًٍُح", فً َذوج انثالثاء االلتصادي انثانثح وانؼشرٌٍ االلتصػاتذ فض 

 11ص 2010/5/13إنى   .  5/1/2010انسىري... وآفاق انًستمثم, جًؼٍح انؼهىو االلتصادٌح انسىرٌح, ديشك, يٍ 
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 .السشغسات الغير الحكهمية -
 .السدتذارون  -

تختبط جسيع األطخاف الجاخمة في بشاء و/أو تذغيل السذخوع الستعاقج عمى تشفيحه فيسا بيشيا بعقؾد متعجدة 
 :أىسيا

عقج تشفيح السذخوع )اتفاقية السذخوع( : وىؾ العقج السحؾرؼ الحؼ يعبخ عؽ جؾىخ العسمية  - أ
والتي تكؾن مدؤولة مدؤولية  التذاركية وىؾ يؾقع بيؽ احجػ الجيات العامة وشخكة السذخوع

 يتعمق بالسذخوع. كاممة أمام الحكؾمة بكل ما
(:وىؾ عقج تذكيل شخكة السذخوع ويتؼ ىحا Consortium) عقج اتحاد الذخكات ) الكؾندؾرتيؾم - ب

بشياية تشفيح  العقج بيؽ مجسؾعة مؽ الذخكات بيجف تشفيح السذخوع, ويشتيي ىحا االتحاد غالبا  
 السذخوع.

 .اإلنذاءاتعقؾد  - ت
 .عقؾد التسؾيل  - ث
 تعقج ىحه االتفاقيات بيؽ شخكة السذخوع وبعض الييئات الحكؾمية اتفاقيات مع جيات حكؾمية: - ج

 بيجف تدويج السذخوع بكافة الخجمات التي تكؾن الجولة مدؤولة عشيا كاألراضي والساء والكيخباء
 الؾقؾد .....الخ( -

وشخكة التاميؽ الزامشة لمسذخوع في حال حجوث القؾة عقؾد التأميؽ وتتؼ بيؽ شخكة السذخوع,  - ح
 .القاىخة, أو اضظخابات أو تغيخات سياسية أو اقترادية في الجولة تعيق تشفيح وتذغيل السذخوع

إما أن تعقج  ,حدب نسؾذج العقج السؾقع بيؽ الحكؾمة وشخكة السذخوع :عقؾد التذغيل والريانة - خ
حجػ الذخكات الخاصة إبيؽ شخكة السذخوع مؽ جية و بيؽ الحكؾمة ومدتثسخ ججيج, أو أن تتؼ 

لتذغيل السذخوع, وفي ىحه الحالة تبقى شخكة السذخوع ىي السدؤولة أمام الجولة عؽ حدؽ تشفيح 
 .أعسال التذغيل والريانة

 السظمب األول: تحديد الظبيعة القانهنية لعقهد الذراكة بين القظاعين العام والخاص
 والقزاء السزدوجالفرع األول: عقهد الذراكة بين القظاعين العام والخاص في دول القزاء السهحد 

 , وعجدىا عؽ مؾاكبة التظؾرات الحاصمة عمى الرعيج الخجمي أمام جسؾد الشغخية العامة لمعقؾد اإلدارية
, ويسشح  ىحا الجسؾد عيخت الحاجة إلى نغام تعاقجؼ ججيج يقيخ , , والبشى األساسية سخافق العامةال
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, األمخ الحؼ دفع ببخيظانيا إلى تبشي  أوسع في تسؾيل وتشفيح وإدارة السخافق العامة اإلدارة صالحيات
التي تكسؽ في تبشي نغام تسؾيل خاص إلنذاء مذاريع البشى التحتية مؽ  «PFI» السالية الخاصةالسبادرة 

, وتقؾم  بجل معيؽ بقجمو السشتفعؾن أو الحكؾمة , مقابل خالل تفؾيُض الخجمات العامة لمقظاع الخاص
, وتؾفيخ خجمة أكثخ  , وتدخيع عسمية التدميؼ : اإلنراف , وىي مجسؾعة مؽ السبادغ السبادرة عمىىحه 

 .00, وتسؾيل الجيؾن طؾيمة األجل , وتؾزيع السخاطخ بذكل أفزل الذفافية وتحقيق,  مخونة
, مؽ التجخبة الفخندية لعقؾد   بذكل غيخ مباشخ «PFI» اصة الـوقج استؾحيت فكخة السبادرة السالية الخ

أن تظابق عقؾد امتياز السخفق العام   «PFI» , وتكاد العقؾد السبخمة وفقا لشغام الـ امتياز السخافق العامة
ويكسؽ وجو االختالف الؾحيج  رة مخفق عام مقابل بجل مالي محجد ىحابؾصفيا عقؾدا طؾيمة األجل إلدا

بيؽ ىحيؽ الشؾعيؽ مؽ العقؾد في أن السقابل السادؼ الحؼ يتقاضاه الستعاقج مع اإلدارة في عقؾد امتياز 
 , خالفا   بذكل مباشخ عؽ استغالل الستعاقج لمسخفق مؾضؾع االمتياز ا  افق العامة يجب أن يكؾن ناتجالسخ 

 .لمبجل السالي
ألساليب متشؾعة  حيث يتقاضى ىحا األخيخ مقابل العقج وفقا   ؛  «PFI»ي عقؾد الـؼ يتقاضاه الستعاقج فالح

 . تحجدىا اإلدارة
 القظاعين العام والخاص من قبيل العقهد اإلدارية الفرع الثاني: عقهد الذراكة بين

العام يخػ أصحاب ىحا االتجاه أن جسيع أركان العقج اإلدارؼ متؾفخة في عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ 
والخاص, فالظخف األول في ىحه العقؾد ىؾ الجولة أو أحج أشخاص القانؾن العام, كسا أن اليجف مؽ 
إبخام ىحه العقؾد ىؾ استخجاميا كظخيق إلنذاء وتظؾيخ وإدارة وتذغيل مخفق عام, ولؼ يشكخ أحج تؾفخ 

يعة اإلدارية ليحه العقؾد. ىحيؽ الخكشيؽ في عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص حتى مشكخؼ الظب
استثشائية, فيؾ متؾفخ أيزا, فالستعسق  اأما  عؽ الخكؽ الثالث, والحؼ يتسثل في تزسيؽ ىحه العقؾد شخوط

خؾلت جية اإلدارة التجخل لتعجيل بعض نؾاحييا التشغيسية  بسحض »في ىحا الشؾع مؽ العقؾد يججىا قج 
في التعؾيض  السرمحة العامة مع حفع حق الستعاقج تقتزيو إرادتيا ودون مؾافقة الستعاقج معيا وفقا لسا

 « . إن كان لو مقتزى
إضافة إلى أن مجخد إشخاك الستعاقج في إنذاء وتدييخ أحج السخافق التُي تقجم خجمات عامة لمجسيؾر يعج  

 .مؽ الذخوط االستثشائية غيخ السألؾفة التي تزفي الظبيعة اإلدارية عمى ىحا الشؾع مؽ العقؾد
                                                           

11
 BrunoDe Cazalet, The Evolution of the Concession and Public Private Partnership Legal Concepts over the 

Last 20 Years under Common Law Influence, 2014 Int’l Bus. L. J. 221 (2014). 
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الخاص وقج تعخض أصحاب ىحا الخأؼ إلى االنتقاد مؽ قبل القائميؽ بخزؾع ىحه العقؾد لقؾاعج القانؾن 
لمعقؾد ذلػ عمى أن عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص ال تحسل الرفات السسيدة  مؤسديؽ
ص ال يسكؽ  أن تكؾن خاكسا يخػ مشتقجو ىحا االتجاه أن عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام وال, اإلدارية
ا تتؾلى  عؽ ىحا األخيخ, فذخكة السذخوع جؾىخيا   ا  لعقؾد امتياز السخافق العامة, كؾنيا تختمف اختالفامتجاد  

 .مؾجؾد سابقا  في عقج البؾت إنذاء مخفق مؽ العجم, بيشسا يتؾلى السمتدم في عقج االلتدام إدارة مخفق 
 العام والخاص من قبيل عقهد القانهن الخاصالذراكة بين القظاعين  الفرع الثالث: عقهد

يخػ أصحاب ىحا االتجاه أن عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص تعج مؽ عقؾد القانؾن الخاص 
التي تخزع لدمظان اإلرادة, ولسبجأ العقج شخيعة الستعاقجيؽ, وبالتالي تظبق عمييا أحكام وقؾاعج القانؾن 

ا لمقزاء العادؼ ال القزاء اإلدارؼ. وقج استشج أصحاب ىحا االتجاه الخاص, ويشعقج االختراص بذأني
 :إلى الحجج واألسانيج التالية

وأن يحتؾؼ العقج عمى شخوط استثشائية غيخ  اإلدارية وىؾأن الخكؽ الثالث مؽ أركان تسييد العقؾد  -
فاإلدارة في ىحا الشؾع  يشحرخ في عقؾد الذخاكة التي تبخميا الجية الحكؾمية مع القظاع الخاص, مألؾفة

عاديا, األمخ الحؼ يؾجب عمييا أن تقف مؾقف  ا  كان فخد مؽ العقؾد تتعاقج مع القظاع الخاص كسا لؾ
ىحا االتجاه عمى ذلػ بأن الجية الحكؾمية, وإن كانت تسمػ  السداواة مع الستعاقج معيا. ويجلل أنرار

, فإنيا ال تسمػ تظبيق ىحه الذخوط عمى الستعاقج  استثشائية غيخ مألؾفة تزسيؽ عقؾدىا الجاخمية شخوطا
 األجشبي, 

القؾل بالظبيعة اإلدارية لعقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص ىؾ أمخ يتعارض وسياسة  نإ -
عؽ  حيث يؤدؼ اعتشاق الجول ليحا التكييف إلى تخؾيف السدتثسخيؽ وإعخاضيؼ»تذجيع االستثسار 

جول, وذلػ حتى يتجشبؾا السخاطخ التذخيعية والالئحية والقزائية التي استثسار أمؾاليؼ في تمػ ال
يتعخضؾن ليا. ويخػ أصحاب ىحا االتجاه أنو يجب عمى الجولة, لكي تجحب االستثسار األجشبي إلييا, أن 

عمى زيادة  مسا يداعج« تبتعج عؽ أحكام القانؾن العام وتدتعيؽ بتظبيق أحكام القانؾن الخاص
  .ألجشبية والؾطشية  االستثسارات ا
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ومبجأ سمظان  إن السبجأ الدائج في عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص ىؾ العقج شخيعة الستعاقجيؽ,
السؾجؾدة في القانؾن السجني  اإلرادة, وىحه السبادغ تخجع أصؾليا إلى القانؾن السجني, كؾن السبادغ العامة

 .06الخاص ىي األساس القانؾني لجسيع فخوع القانؾن 
 بين القظاعين العام والخاص عقهد ذات طبيعة خاصة الفرع الرابع: عقهد الذراكة

 يسيل جانب مؽ الفقياء إلى إضفاء طبيعة خاصة عمى عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص,
 اإلدارية,متخحيؽ بحلػ مؾقفا وسظا بيؽ الفقياء الحيؽ يتجيؾن نحؾ اعتبار ىحه العقؾد مؽ قبيل العقؾد 

 والفقياء الحيؽ يتجيؾن نحؾ اعتبار ىحه العقؾد مؽ قبيل عقؾد القانؾن الخاص. حيث يخػ أصحاب ىحا
االتجاه أنو مؽ الرعؾبة تحجيج الظبيعة القانؾنية لعقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص مدبقا, بل 

عمى ذلػ فإن عقؾد الذخاكة بيؽ  بشاء  يجب الشغخ إلى كل عقج مؽ ىحه العقؾد عمى حجة لسعخفة طبيعتو, و 
القظاعيؽ العام والخاص قج تجخل في مفيؾم العقؾد اإلدارية أو السجنية حدب أحكام وشخوط كل عقج. 

 :وقج استشج أصحاب ىحا االتجاه إلى الحجتيؽ التاليتيؽ

 السختمفة جيةمؽ العشاصخ التعاق كبيخا   ا  التي تزؼ عجد ا  إن عقؾد الذخاكة مؽ العقؾد الحجيثة ندبي .0
والخسؾم التي يحق  , وكيفية إعادة السذخوع إلى الجولة, (كسمكية األرض التي سيقام عمييا السذخوع)

السذخوع, وغيخىا  لكل مؽ أطخاف العقج الحرؾل عمييا مؽ األفخاد, ومجػ جؾاز الحجد عمى أمؾال
مخاحل العقج, وتختمف ىحه  مؽالعجيج والعجيج مؽ العشاصخ التعاقجية التي تختمف باختالف كل مخحمة 

فإنو مؽ غيخ السسكؽ وضع تكييف  ميووع ؼ تتجو إرادة األطخاف إلى تحكيقولميجف الح السخاحل وفقا  
عام يشظبق عمى جسيع صؾر وأشكال ىحه العقؾد, وإنسا ال بج مؽ أن يدبغ تكييف خاص بكل عقج 

وشخوطو, بحيث يتفق التكييف  خهلمغخوف والسالبدات السحيظة بو, وفي ضؾء عشاص عمى حجة وفقا  
 ., ويكذف عؽ حكيقتو القانؾني لمعقج مع جؾىخه ومزسؾنو

إن عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص ليا سساتيا الحاتية التي تسيدىا عؽ غيخىا مؽ العقؾد  .6
العامة, تبخم  لعقؾد امتياز السخافق اإلدارية, إذ إن عقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص, وخالفا  

القؾاعج التقميجية التي  بعج مفاوضات بيؽ الجية الحكؾمية والذخيػ الخاص, إضافة إلى أن العجيج مؽ
فإنذاء السذخوع أصبح يقؾم  يقؾم عمييا عقج امتياز السخافق العامة قج تؼ تحجيثيا في عقؾد الذخاكة؛

األمخ الحؼ يرعب معو  بتسؾيل مؽ القظاع الخاص, وممكية األرض أصبحت لمذخيػ الخاص,
 .وضع تكييف محجد وثابت لعقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام والخاص
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 عمى الخغؼ مؽ االنقدام الحاصل بيؽ صفؾف الفقياء حؾل تحجيج الظبيعة القانؾنية لعقؾد الذخاكة,
والخاص,  فإنشا نسيل نحؾ تخجيح الجانب القائل بالظبيعة اإلدارية لعقؾد الذخاكة بيؽ القظاعيؽ العام

باعتبارىا إحجػ الرؾر الحجيثة لعقؾد التدام السخافق العامة. والستتبع لشذأة عقؾد الذخاكة بيؽ 
القظاعيؽ العام والخاص يجج أن خخوجيا إلى حيد الؾجؾد كان ثسخة التظؾرات والتحجيثات التي 

 أجخيت عمى عقؾد التدام السخافق العامة لتؾاكب متظمبات العرخ الحجيث.

 :التذاركية ساليبوأ العقهد أنهاع

 
  611903دكخورؼ  يعخفيا كسا التذاركية مذاريع عقؾد أشكال ألىؼ مخترخة تعاريف يمي وفيسا

:حيث تحتفع الجية العامة بسدؤوليتيا الكاممة عؽ تذغيل وإدارة السخفق بالكامل ولكشيا  عقهد الخدمة
 .مثل إجخاء الريانة لمسخفقتتعاقج مع القظاع الخاص لتقجيؼ بعض الخجمات السختبظة 

وتقؾم الجية العامة بشقل مدؤولية إدارة مجسؾعة مؽ األنذظة مؽ قظاع معيؽ إلى القظاع  :عقهد اإلدارة
الخاص. وفي ىحه الحالة تقؾم الجية العامة بتسؾيل رأس السال العامل واالستثسارؼ كسا تقؾم بتحجيج 

 .سياسة رد التكاليف
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تقؾم الذخكات الخاصة بتأجيخ السخفق مؽ الجية العامة وتتحسل مدؤولية تذغيل وإدارة  :عقهد التأجير
السدتأجخ بذخاء الحق في اإليخادات وبالتالي يتحسل قجرا  كبيخا  مؽ  الخسؾم, ويقؾمالسخفق وتحريل 
 .السخاطخ التجارية

وعات البشية التحتية تدتخجم عقؾد االنتفاع طؾيل األجل إلنجاز مذخ  :عقهد االنتفاع طهيل األجل
الزخسة ويظمب مؽ الذخكة الخاصة تسؾيل وبشاء وتذغيل السخفق لفتخة معشية يشتقل بعجىا السخفق 

 إلى  القظاع العام.
دارة واالستثسار في حيؽ تغل الجية اكات الخاصة مدؤولية التذغيل واإلتتحسل الذخ  :عقهد االمتياز

االمتيازات عمى مدتؾػ الجولة بأكسميا أو عمى مدتؾػ العامة مالكة ألصؾل السخفق. وقج تقجم ىحه 
 مجيشة معيشة.

 يربح القظاع الخاص مالكا  ومدؤوال  عؽ السخفق ويخزع لييئة رقابية. عقد نقل السمكية
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 .والخرخرة التذاركية بين الفرق  :الثالث الفرع
 الحكؾمية لألصؾل الكمي أو لجدئيا السباشخ البيع عؽ عبارة فيي التذاركية عكذ عمى الخرخرة أن
 برؾرة أداءىا تؼ إذا العسمية ىحه وأن لسدتثسخ استخاتيجي, أو عمشي مداد أو عخوض طمب خالل مؽ

 مشاسب وتدعيخ لمتخريص واضح ىجف وجؾد وفي السعشية لحجؼ األصؾل ودقيق سميؼ وبتقييؼ صحيحة
  .والسدتيمػ لمحكؾمة اإليجابية بالغة نتائج تحقق فيسكؽ أن السشافدة لخمق

 عؽ نيابة أو إلى الخجمات لتقجيؼ مختمف تساما   أسمؾب والخاص الحكؾمي القظاعيؽ بيؽ التذاركية أن
 ىؾ والخاص الحكؾمي القظاعيؽ بيؽ التذاركية لييكل السمسؾس األثخ يكؾن  ما وعادة , العام القظاع

 إنذاء ىؾ الغخض ويكؾن  الخاص القظاع قبل مؽ وتذغيميا تسؾيميا يتؼ مدتقمة أعسال مشذأة استحجاث
 أن حيؽ في دائؼ تختيب بأنيا الخرخرة عسمية تتسيد ذلػ إلى إضافة , لعسيل الخجمة تقجيؼ ثؼ األصل

الديظخة  تعؾد ثؼ .عمييا ومتفق محجدة زمشية لفتخة يكؾن  والخاص الحكؾمي بيؽ القظاعيؽ التذاركية عقج
 نياية عشج ( BOT )شيؾع التذاركية أساليب أكثخ في " الحكؾمي القظاع السمكية إلى  " التامة التذغيمية

 يسيد ما ىسا الحكؾمي القظاع بيا يتستع التي الديظخة ودرجة لالتفاق السؤقتة الظبيعة وىحه .العقج مجة
 .الخرخرة عؽ والخاص الحكؾمي القظاعيؽ بيؽ التذاركية

 ppp الـإدارة و تهزيع السخاطر في مذاريع مفيهم  الفرع الثالث :
Management and Allocation of Risk 

تشذأ السخاوف والذكؾك الستعسقة بالسخاطخ الكامشة في أؼ مذخوع إنذائي نتيجة لجرجة السجازفة العالية 
في تؾعيف األمؾال االستثسارية في قظاع البشاء والتذييج وبذكل يتجاوز طبيعة ىحا السذخوع, لقج 

كجدء مؽ التخظيط االستخاتيجي لمسخاطخ السحتسمة risk management ) )استخجمت إدارة السخاطخ
نييار أضخار متالحقة قج تؤدؼ أحيانا  إلبؾقؾع قبل التدبب  عميياالحجوث أثشاء البشاء والتذغيل, والديظخة 

 .السذخوع بالكامل
ت والبخامج أو بأنيا: آلية بشيؾية لتحجيج وتقجيخ السخاطخ السشبثقة خمل وضع الدياساتعرف إدارة السخاطر 

أشبو PPPفي مذاريع الـ  فإدارة السخاطخ04خالل دورة حياة السذخوع واالستجابة ليا والتحكؼ بيا
 :بحمقة تفاعمية مدتسخة تتذكل مؽ ثالثة أطؾار رئيدية ىي

يتؼ في ىحه السخحمة تحجيج قائسة بأكبخ عجد مسكؽ مؽ السخاطخ  :التعرف عمى السخاطر - أ
 .تؤثخ عمى السذخوع في مختمف مخاحموومرادرىا, التي يسكؽ أن 
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 :تسخ تقشية تحجيج السخاطخ بثالث مخاحل ىي
والقائسة التحخيزية brain storming ) االستجالل الحجسي: مثل طخيقة العرف الحىشي ) .0

(prompt list). 
 .( ( induction االستقخاء .6
 .(( deduction  االستشتاج .3

السخحمة تحسيل االنعكاسات السالية )بذكل رئيدي( التي ويقرج بيحه  :تقجيخ وتقييؼ السخاطخ - ب
يسكؽ أن تشجؼ عؽ السخاطخ السحجدة في السخحمة الدابقة وىشاك أسمؾبان متبعان في التحسيل 

 :ىسا

 .التحميل الكسي -0
 .التحميل الشؾعي -6

يؽ إن استعخاض الظخق الستبعة في تقجيخ وتقييؼ السخاطخ في تسؾيل السذاريع تسكششا مؽ التسييد ب
 :صشفيؽ رئيدييؽ لظخائق التقييؼ ىسا

يتؼ في ىحه األساليب تجسيع قائسة بالسخاطخ Qualitative Techniques:األساليب الشؾعية  - أ
الخئيدية ووصف لمعؾاقب السحتسل حجوثيا دون الجخؾل بتفاصيل أو قياس الحتسالية حجوثيا, 

 .األولؾيةوتكؾن الخظؾة التالية إعادة تختيب ىحه القائسة حدب 
تيجف ىحه األساليب إلى قياس احتسالية حجوث Quantitative Techniques:األساليب الكسية  - ب

كل خظخ مؽ السخاطخ واآلثار الستختبة عمى حجوثو وفق معاييخ التقييؼ السدتخجمة في التخظيط 
في التقييؼ مثل الؾقت والسشعكذ السالي, ويدتخجم عادة نؾعان مؽ التقشيات الكسية لتقجيخ السخاطخ 

 :السالي لمسذاريع ىسا

ومؽ أىؼ التقشيات الستبعة فيو تقشية تحسيل Deterministic Techniques:تقشيات تؾكيجية  (1
الحؼ يقؾم عمى حداب الشسؾذج بالكامل بافتخاض تغيخ عامل Scenario analysis) )الديشاريؾ

الديشاريؾىات, إال أن نياية  وىكحا حتىواحج فقط في وقت واحج, ومؽ ثؼ تغيخ عجة عؾامل, 
لمعجد الكبيخ مؽ  عجد ىائل مؽ الديشاريؾىات نغخا  السذاريع الزخسة قج تحتاج إلى حداب 

 .السخاطخ السحتسمة
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تعتسج عمى عمؼ اإلحراء واالحتساالت في Probabilistic Techniquesتقشيات احتسالية  : (0
بالجسع الخياضي ليحه العؾامل واستشتاج إنذاء عامل التؾزيع االحتسالي لكل متغيخ, ومؽ ثؼ الكيام 

عامل تؾزيع احتسالي مكافئ لسجسل الستغيخات, إال أن درجة التعقيج الكبيخة عمى أرض الؾاقع 
لسذاريع كبيخة ذات خرؾصية مثل قظاع الشقل  قج تجعل طخيقة تقجيخ السخاطخ بيحا األسمؾب 

 .ليدت عسمية
 e for MoneyValuالقيسة مقابل السال في تقدير السخاطر 

 ةمكؾسي050997تخا عام,مالكيسة مقابل السال أول مخة في انك(Value for Money) حماستخجم مرظ
ذخوع, مستسؾيل القظاع الخاص ل مؽ ناحية الججوػ االقترادية وفقPPPلتقجيخ السخاطخ في عقؾد الـ 

 الحكؾمي ألدنىتحقيق القظاع  عؽValue For Money, VFM) )ؾم الكيسة مقابل الساليويعبخ مف
ع ا القظاىي فخق الكيسة التي يؾفخ ىالعقج, و  سذخوع في كامل دورة حياة السذخوع السحجدة فيمفة لمتك
 ة بالكيسة السالية في حالة تشفيحمقارن PPPالـ , أحج أنساطحكؾمي فيسا لؾ تؼ تشفيح مذخوع ما وفق ال

ال بج مؽ إنذاء ((VFMيتؼ حداب  , ولكي القظاع الحكؾمي يجية مؽ قبلمالسذخوع وفق الظخق التق
, بحيث يتزسؽ جسيع التكاليف  ى القظاع العامميعتسج بذكل كسي عPPPنسؾذج مقارنة مقابل لسذخوع

 السذخوع فيسا لؾ والسالي لجسيع السخاطخ التي يسكؽ أن تؾاج لالحتدابإضافة  إلنجاز السذخوع الالزمة
 .يجيةمالعامة التققبل القظاع العام بظخيقة عقؾد األشغال  نفح مؽ

 
نغخيا  , عشج تحقق  ناجحا   يكؾن السذخوع السسؾل مؽ قبل القظاع الخاص وفق مبجأ التذاركية

 :شخطيؽ جؾىخييؽ ىسا

األمثل وليذ  والسقرؾد الشقلخاطخ مؽ الجانب الحكؾمي إلى القظاع الخاص: لمسالشقل السشاسب  - أ
 .خاطخلمسالشقل األعغسي أو الكسي 

 .مؽ قبل دافع الزخائب أو مدتخجم مخفقالخغبة في الجفع  - ب
ى بعض مع تدميط الزؾءفي تقييؼ السخاطخ في الجول الشامية ال بج مؽ  (VFM )ؾم الـيقبل تظبيق مف

حه ى, حيث يسكؽ تحجيج الجول الستقجمةفي  ياؾم في الجول الشامية عشيحا السفيخية لىالجؾ  االختالفات
 :يمبسا ي االختالفات
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يعظي  وىحا الشسؾذج DBFOي مؽ الشسؾذج ىنسؾذج التعاقج: معغؼ مذاريع الشقل في بخيظانيا  - أ
الجقيقة في مى تفاصيمو ع الؾقت الطالعالسذخوع وفي نفذ  وأكبخ في تؾجي را  الجانب الحكؾمي دو 

ا القظاع الخاص مع القظاع الحكؾمي يفي التي يتذاركف السخاحل, بيشسا معغؼ مذاريع الشقل ممخت
الغالب مذاريع الحقل األخزخ, مسا ال يتيح شفافية مشاسبة  ىي في )العام( في بسجان العالؼ الشامي

  .أمام القظاع الحكؾمي لتفاصيل السذخوع
أن السدتخجم  أؼ shadow tolling,  ب نغام الجفع غيخ السباشخ في بعض الجولمنغام الجفع: يغ - ب

الجولة تقجيؼ دفعات  جدئي وتتؾلى, أو يقؾم بالجفع بذكل  ال يقؾم بالجفع مقابل الخجمة بذكل مباشخ
ل الزخائب العامة, سدتثسخ مؽ خاللم كافة الشفقاتدتثسخ, ويسكؽ أن تتؾلى الجولة تدجيج مسمشتغسة ل

 .دتثسخلمسال تدسح بتدجيج مبالغ مشتغسة  الجول الشاميةإال أن السيدانية العامة في معغؼ 
 .فداد نتيجة نقص الذفافيةمامية تكؾن عخضة لإجخاءات التعاقج في الجول الش - ت

 :ىي بأربع خظؾات رئيديةVFMية تقجيخ الـ متسخ عس

 .السذخوع في تقييؼ السخاطخ ميياالتي يدتشج ع التسؾيميةوضع نسؾذج البشية  - أ
 .التعاقج التذاركي أطخاف تأثيخىا عمىالستؾقعة ودرجة  لمسخاطخحداب عؾامل التؾزيع االحتسالية  - ب
 .سخاطخمبالسعايخة لتأثيخات الستبادلة لالكيام  - ت
حالة عقج  لتشفيح السذخوعائية الحتسالية السخاطخ في كل مؽ الحالتيؽ يإيجاد عؾامل التؾزيع الش - ث

 .ويعتسج اختيار األسمؾب عمى طبيعة السخاطخ(.(PPPلعامة و حالة عقج الاألشغال ا
التحكؼ بالسخاطخ والتعامل معيا, وفي إن اليجف مؽ ىحه السخحمة ىؾ  :طبيعة االستجابة لمسخاطر - ج

لتعجد  ا  القظاعيؽ العام والخاص, فشغخ ة تحجيجا , تكسؽ خرؾصية مذاريع التذاركية بيؽ مىحه السخح
ا يذكل يحه السخاطخ وطخيقة التحكؼ بى, فإن تؾزع موف مخاحمفي مخت الستعمقة بالسذخوعاألطخاف 
سذخوع, إال أن البجائل والخيارات كثيخة: كبجائل ملة التحزيخية م, وخاصة في السخح ا  خ تحجيا  كبي

التراميؼ, والتختيبات التعاقجية لتؾزيع السخاطخ, وقزايا التأميؽ والزسان, وبذكل عام فإن 
ى التذاركية تتدؼ بتعقيج أكبخ محه الشؾعية مؽ السذاريع القائسة عىاستخاتيجية التحكؼ بالسخاطخ في 

ىامة تأخح استخاتيجية االستجابة لستحكؼ بالسخاطخ أربعة أشكال  يجية, ويسكؽ أنممؽ السذاريع التق
  :ىي

 .استخاتيجية تجشب السخاطخ ( 0)
 .يل السخاطخماستخاتيجية تق ( 6)
 .استخاتيجية نقل وتحؾيل السخاطخ ( 3)
 .استخاتيجية احتؾاء السخاطخ ( 4)
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  0216لعام  5التذاركية في سهرية بعد صدور القانهن رقم 
استعجادا  لعسمية إعادة اإلعسار بعج الحافد األساسي لرجوره وذلػ  تذاركية لمالذعؾر بالحاجة لقانؾن  كان

,  6104وتؼ إعجاد مدؾدة ججيجة لمقانؾن في العام وتأطيخ ىحا السفيؾم في أطار تذخيع قانؾني , األزمة, 
أىسية التذاركية الججيجة فقج جاء  .ولمتأكيج عمى 6106لعام  5تؼ تعجيميا فيسا بعج لترجر بالقانؾن رقؼ 

في حجيث لمديج رئيذ مجمذ الؾزراء الدابق بعج شيخ مؽ صجور القانؾن أن التذاركية تذكل الجيل 
الثالث مؽ أجيال االقتراد الدؾرؼ, حيث كان الجيل األول, حدب حجيثو, ىؾ جيل القظاع العام والجيل 

 الثالث ىؾ جيل التذاركية . الثاني ىؾ جيل اقتراد الدؾق االجتساعي والجيل 
ومشح صجور القانؾن بجأت وزارات الجولة السختمفة, وخاصة وزارات الرشاعة والدياحة والشقل والكيخباء 

 بتؾسيع الئحة مذاريعيا الججيجة والقجيسة السخشحة لمتشفيح عمى مبجأ التذاركية. 
 0216لعام  5قانهن التذاركية الدهري رقم  الفرع األول :

 السؾاضيع الخئيدية التالية: 83بأبؾابو الخسدة وبسؾاده ال  5القانؾن رقؼ يعالج 

 اإلطار التشغيسي والسؤسدي لمتذاركية -
 نظاق مذاريع التذاركية -
 آلية طخح العخوض -
 شخوط وأحكام عقؾد التذاركية -
 إحجاث والذخكات السشفحة لسذاريع التذاركية وضؾابط السذاركة فييا -
 العامة والذخيػ الخاصحقؾق والتدامات الجيات  -
 ضسانات السرمحة العامة -
 حؾافد القظاع الخاص -
 آليات فض الشداعات -
 ضؾابط إعادة األصؾل السحجثة إلى الجولة في نياية السذخوع -

 وسشعخض في ىحه الفقخة أبخز الشقاط التي تزسشيا القانؾن:
 نظاق مذاريع القانهن 

والسذاريع  مشو, "مذاريع السخافق العامة والبشى التحتية (6السادة )شسل قانؾن التذاركية الدؾرؼ, حدب 
الظبيعية مثل  "عقؾد استكذاف واستثسار الثخوات (3السادة )العائجة ممكيتيا لمقظاع العام", واستثشى في 
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", أؼ وفق (وتعجيالتو 6114لعام  50القانؾن رقؼ )الشفط" "والعقؾد التي يبخميا القظاع العام وفق أحكام 
 نغام العقؾد السؾحج الحؼ يشغؼ عقؾد السقاوالت التي تبخميا الجولة مع القظاع الخاص.قانؾن 

 أىم الزسانات وحساية السرمحة العامة التي كفميا القانهن 
 وضع القانؾن الزسانات التالية لحساية السرمحة العامة وحقؾق السدتفيجيؽ الشيائييؽ وحقؾق العامميؽ:

 إلجخاءات التالية:مؽ القانؾن ا 03حجدت السادة 

 أداء  أن تتؾلى الجية العامة الستعاقجة اإلشخاف عمى أعسال السذخوع والتأكج مؽ تحقيق "معاييخ
التذاركية  الخجمة وجؾدتيا وتقجيؼ السخخجات ومظابقتيا لمسؾاصفات السظمؾبة ومتابعة تشفيح عقج

 وضسان حقؾق السدتخجميؽ الشيائييؽ".
  تقاريخ دورية عؽ سيخ أعسال عقج التذاركية مؽ جية وضسان الظمب مؽ الذخيػ الخاص تقجيؼ

 تؾافخ شخوط الرحة والدالمة لمعامميؽ بالسذخوع مؽ جية ثانية.
 مع  وأحق القانؾن في مادتو الدابعة لسجمذ التذاركية اإلشخاف عمى تشفيح السذاريع وتتبع تؾافقيا

 معاييخ األداء والتشفيح السحجدة.

عمى جسيع  واالطالعجية الستعاقجة زيارة جسيع مكاتب شخكة السذخوع لم  الحق 61السادة عظت أ  -
 الؾثائق الالزمة أثشاء تذغيل السذخوع في أؼ وقت تخاه مشاسبا.

لمجية العامة الستعاقجة إنياء العقج في حال "بات مؽ الؾاضح  (  49بسؾجب السادة )أجاز القانؾن  -
 فاء بااللتدامات الستختبة عميو بسؾجب عقجوالثابت أن الذخيػ الخاص لؼ يعج قادرا  عمى الؾ 

 التذاركية".
 الجية الخاصة "كامل السدؤولية والسخاطخة الستعمقة بالتسؾيل السظمؾب لتشفيح 57حّسمت السادة  -

. وأوصت بأن تتفق الجية الستعاقجة والذخيػ الخاص عمى التدعيخة الؾاجب التداماتيا تشفيحا  صحيحا  
 الشيائييؽ بحيث تكؾن مقبؾلة مؽ قبل السدتفيجيؽ طيمة مجة السذخوع.سجادىا مؽ السدتخجميؽ 

( مؽ القانؾن أن يتزسؽ عقج التذاركية الشص عمى نقل ممكية أصؾل السذخوع إلى 53تزسشت السادة )
( الذخيػ  60و أوجبت )السادة  الجية العامة الستعاقجة عشج انتياء أو إنياء عقج السذخوع أو فدخو

سؾجؾدات أو عمى السؾافقة السدبقة مؽ الجية العامة الستعاقجة قبل الترخف بأؼ مؽ الالخاص بالحرؾل 
 . األصؾل مؾضؾع السذخوع

 أن يشص عقج التذاركية عمى آلية محجدة الحتداب التعؾيزات الؾاجبة لكل (56السادة ) أوجبت -
طخف في حال إنيائو أو فدخو قبل حمؾل أجمو بسا في ذلػ التعؾيزات عؽ قيسة األعسال السشجدة 
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في عل عقج التذاركية والشفقات والخدائخ السباشخة التي تكبجىا أؼ مؽ الظخفيؽ أو األرباح الستؾقعة 
 لكل مشيسا.

ا الالزمة لتذغيل السذخوع مؽ القانؾن أن يشص العقج عمى نقل التكشؾلؾجي ( 53السادة  )كسا تزسشت  -
 مؽ شخكة السذخوع إلى الجية العامة الستعاقجة أو الذخيػ الخاص الججيج الحؼ يحل محل الذخيػ

الذخيػ  الخاص الستعاقج األساسي, وكحلػ عمى تظؾيخ قجرات العامميؽ في الجية العامة الستعاقجة أو
 الخاص الججيج الحؼ يحل محل الذخيػ الخاص األساسي.

 ز لمقظاع الخاصالحهاف - أ

 تزسؽ قانؾن التذاركية الدؾرؼ الحؾافد التالية لمقظاع الخاص:

 حق لمذخيػ الخاص استخداد استثساره وتكاليف التذغيل والتكاليف السالية مع تحقيق ربح معقؾل - أ
خالل مجة السذخوع, كسا أحق لو الجعؼ والتعؾيض مؽ قبل الجية العامة الستعاقجة إذا كانت عؾائج 

 .(59اركية عمى أسذ تجارية السادة )التدعيخة غيخ كافية عمى نحؾ يدسح بإقامة مذخوع تذ

 أجاز لسجمذ التذاركية تحجيج أية حؾافد خاصة لمذخيػ الخاص والتؾجيو بسشحو حؾافد مسشؾحة -
ستثسار الخاص بسؾجب القؾانيؽ الشافحة, وأخزع شخكة السذخوع لمقؾانيؽ الزخيبية الشافحة, لكشو لال

سؾجب قانؾن خاص لظبيعة السذخوع وأىسيتو ب أجاز مشح شخكة السذخوع إعفاءات ضخيبية وفقا  
 .(80) السادة يرجر بيحا الخرؾص

ابل السال وبسؾجب السؾافقة السدبقة لسجمذ أجاز القانؾن لمجية العامة الستعاقجة وبشاء عمى الكيسة مق -
السدتثسخيؽ  لزسان استجامة وتشفيح السذخوع. كسا أعظى اقتراديا   التذاركية أن تقجم ضسانات ودعسا  

 األجشبي, وأعظى األجانب والدؾرييؽ السكيسيؽ في الخارج الحق بتحؾيل عؾائج استثساراتيؼ بالقظع
 وتعؾيزاتيؼ بسا % مؽ أجؾرىؼ 51في سؾرية حق تحؾيل العامميؽ األجانب لجػ الذخيػ الخاص 

فيو تعؾيض نياية الخجمة خارج سؾرية, كسا سسح بالتحكيؼ الخارجي في حال نذؾء نداعات بيؽ 
 .( 60السادة )الجية الستعاقجة والذخيػ الخاص 

ر تغظية مخاطر االستثسار أعظى القانهن الزسانات التالية لتغظية بعض مخاطر االستثسا - ه
 بالشدبة لمسدتثسر الخاص:
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 أجاز لمجية العامة الستعاقجة أن تقجم تعؾيزات لمذخيػ الخاص في حال تعخضو ألضخار مالية -
ناتجة عؽ تبجالت غيخ متؾقعة في القؾانيؽ والتذخيعات التي تؤثخ بذكل مباشخ عمى عقج 

 (. 60السادة )التذاركية أو الخجمات التي تؤدييا السشذأة أو السذخوع مؾضؾع العقج 
أعظى الحق لمذخيػ الخاص بالسظالبة بتعجيالت عمى العقج لمتعؾيض عمى األضخار التي قج  -

 . 63السادة  أو تغيخ التذخيعات , تحرل لو إما بدبب تغيخ الغخوف االقترادية أو السالية
السظالبة بالتعؾيض السادؼ أو زيادة عجد سشؾات االستثسار   75السادة  جاز لمذخيػ الخاص فيأ -

 في حال:

 غيخ  تغييخ القؾانيؽ الشافحة التي تؤثخ عمى التؾازن السالي لمعقج بحيث تربح الكيسة مقابل االستثسار
 .% 01مجج أو تختفع كمفة التشفيح ألسباب طارئة بسا يديج عمى 

  01ىبؾط سعخ صخف الميخة الدؾرية بأكثخ مؽ %. 
 حجوث تزخؼ اقترادؼ ال يقابل ارتفاع عائجات القظاع الخاص 
 و % أ 65ج التذاركية بشدبة تتجاوز ازدادت تكمفة تشفيح الذخيػ الخاص اللتداماتو بسؾجب عق

الجية  % نتيجة أعسال قامت بيا 65نخفزت قيسة العائجات الستحرمة مؽ تذغيل السذخوع بشدبة ا
 عامة ذات صمة.العامة الستعاقجة أو أؼ جية 

 القظاع مع طالقياا سيتؼ التي لمسذاريع التشغيسي والجليل االستخشادؼ الجليل الؾزراء مجمذ واعتسج
 الخبخاء فخيق مع التشديق الؾزارات جسيع مؽ الظمب وتؼ التذاركية قانؾن  وفق استثسارية بريغة الخاص
 و  اعتساده تؼ الحؼ االستخشادؼ الجليل وفق لمسذاريع السخجعي الترؾر وضع جلأ مؽ التذاركية بسجمذ

 لعسمية السالئسة التذخيعية البشية إلنجاز استكساال   وذلػ  السذاريع بجراسة يختص الحؼ التشغيسي الجليل
 مؽ االقترادية الججوػ  دراسة ليتؼ وذلػ عسار سؾرية.الحخب وإعادة أ  بعج ما مخحمة في الذاممة التشسية

 التي السذاريع لجسيع مخجعية لتكؾن  السالحغات بجاءوإ التذاركية قانؾن  عمى وإسقاطيا السذاريع ىحه
 . مدتكبال   القانؾن  ىحا وفق تشفيحىا سيتؼ

 التؾصياتالشتائج و   أىؼ

 عسميـــة وإدارة لتشغـــيؼ والقانؾنيـــة واإلداريـــة والساليـــة والفشيـــة االستذـــارية والكـــؾادر اآلليـــات خمـــق ضـــخورة -0
 السختمفة لمسذخوعات والبيئية واالجتساعية االقترادية الججوػ  دراسات إعجاد مخحمة في والسيسا ,التذاركية
 ضــخورة ومــع السشاســبة السذــاركة وأشــكال التسؾيــل بــجائل لتحجيــج السعشيــة والجيــات القظاعــات مــع بالتشدــيق
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 وخبــــخات وحياديــــة  جيــــجة ميشيــــة ســــيخة ذات خاصــــة استذــــارية بسكاتــــب باالســــتعانة العامــــة الجيــــات الــــدام
 . أولى كسخحمة العقؾد ىحه مثل في متخررة

 السظمؾبة والسؤىالت السقؾمات يستمػ الحؼ السالئؼ الذخيػ ىؾ الحكؾمة تختاره الحؼ الذخيػ يكؾن  أن ـ-6
 االحتكــار وعــجم السشافدــة اعتســادو  الساديــة الشاحيــة مــؽ  فقــط ولــيذ وااللتــدام الججيــة مثــل  الذــخاكة لتحقيــق
  .والسقاييذ بالسؾاصفات والتدام الجؾدة وضسان

 واحـجة جيـة فـي العامـة لمجيـات التذـاركية مذـاريع ومتابعـة وتشفيـح تخظـيط عـؽ السدـؤولة الجيـة تؾحيـج-3
 فــــي تزــــارب يخمــــق الؾصــــائية والجيــــات,   التذــــاركية ىــــحه تشغــــيؼ عــــؽ السدــــؤولة الجيــــات تعــــجد حيــــث

 .التذاركية مذاريع في التعاقج لسخاطخ االستجابة سخعة وفي جخاءاتاإل في وبظئ واآلراء الرالحيات

  .التي نجؼ عشيا واإلشكالياتاالستفادة مؽ تجارب  الجول والجيات العامة  قي مجال عقؾد التذاركية  -4

 السختمفـة باألشـكال  مذـاريع ىكـحاـ بـ الرـمة ذات العامة الجيات لمكؾادر عسل  وورشات دورات جخاءإ -5
وفـي أصـؾل  السذـخوع طبيعـة مـع اندـجامو ومـجػ, مشيـا كـل وطبيعـة ومداوغ  وبسدايا, ولعقؾدىا لمتذاركية

 .لمعقؾد وفي التحكيؼ الجوليالرياغة القانؾنية 

 مجســـــل وبالتـــــالي, التذـــــاركية العسميـــــة مجســـــل بذـــــأن الحكؾميـــــة لمجيـــــات االســـــتخاتيجية الخؤيـــــة تؾحيـــــج-6
 مــع. )محــجدة زمشيــة فتــخة ضــسؽ متابعــة  اســتخاتيجي بعــج ذات وطشيــة خظــة وضــع, السظخوحــة السذــخوعات

 أو التذـاركية السذـخوعات لظـخح الالزمـة والقانؾنية والسالية الفشية والخبخة الكمية االقترادية الخمفية التخكيد
 يتزـــسؽ, مدـــبقا   مخظـــط اســـتخاتيجي كمـــي مشغـــؾر ضـــسؽ وتعـــالج ُتظـــخح أن يجـــب والتـــي! عمييـــا التعاقـــج

 الساليـــة الشـــؾاحي جسيـــع مـــؽ السذـــاريع ىـــحه بجـــجوػ  ويأخـــح, وأىسيتيـــا بأولؾياتيـــا والزـــخوريات االحتياجـــات
 .سؾاء حج عمى والبيئية واالجتساعية واالقترادية

 القظاعـات مـع بالتشدـيق السختمفـة لمسذـخوعات والبيئية واالجتساعية االقترادية الججوػ  دراسات إعجاد -7
 .السشاسبة السذاركة وأشكال التسؾيل بجائل لتحجيج السعشية والجيات

 بحيــث مجروســة مــؽ جيــة متخررــة فــي ىــحا السجــال ,بالتفرــيل, واالتفاقيــات عقــؾدلم نســاذج إعــجاد -8
وتحســـي مرـــالح الجولـــة مـــؽ مخـــاطخ  الجوليـــة لمسعـــاييخ ووفقـــا   الشذـــاط طبيعـــة مـــع ومتشاســـبة متؾافقـــة تكـــؾن 

 .ومحاذيخ العقؾد التذاركية



 

34 
 

 إلـى إضافة  , التذاركية العسمية لسجسل شاممة مؾحجة  وخظة دليل  الحكؾمية الجيات كل لجػ يكؾن  أن ـ9
 السذـــخوعات معالجـــة ولكيفيـــة التذـــاركية لبـــخامج وشـــفافة وواضـــحة ســـميسة وضـــؾابط آلليـــات مدـــبق وجـــؾد

, لمتذـارك السشاسـب األسـمؾب اختيـار مؽ بجءا  , ومحاسبيا   وتذغيميا   وفشيا   وتشغيسيا   وإداريا قانؾنيا  , التذاركية
 وشـخوط وشـكل, مشيـا الفـائد وإقـخار ودراسـتيا العظـاءات وطـخح, التفـاوض وضـؾابط وكيفيات بآليات مخورا  

 وشــــخوطو التذـــغيل بزــــؾابط وانتيـــاء  ...,  والتشفيـــح البشــــاء متابعـــة وكيفيـــة, وضــــؾابظيا ومحـــجداتيا العقـــؾد
 الـخ السمكية ونقل األخيخة مخاحمو معالجة أو/و السذخوع واستسخارية العؾائج وتؾزيع والخقابة األداء ومؤشخات

.. 

ــــج, بيــــا السذــــاركة الســــخاد)  العــــخض جانــــب لمسشذــــآت العادلــــة الكيســــة وتحجيــــج تقيــــيؼ ضــــخورة -01  وتحجي
 .(التذغيل مؽ العام لعائـجات العادلـة الحرص

واالفرـاح فـي كافـة مخاحـل تخظـيط وتشفيـح السذـخوعات التذـاركية حيـث أن أغمـب  ةيالذـفاف, ضخورة -00
وتعغـيؼ السذـخوع ومشافعـو  ىحه السذاريع بـالغسؾض والدـخية لجرجـة أنكـار الـحاتالجيات العامة تحيط مثل 

 .والدعي لإلنقاذ ما يسكؽ انقاذه واالنيياروفجأة يبجأ تتكذف اإلشكاليات 

ـــة وحدـــابات, وفعـــال وشـــفاف وواضـــح شـــامل محاســـبي نغـــام وجـــؾد -06 ـــة مالي ـــة خاضـــعة وختامي  لمخقاب
 .وممدمة شاممة إفراح ضؾابط عل في, والتجقيق

 .الذخكاء بيؽ مدتسخة مذتخكة ولجان ومتابعو وتشديق اترال قشؾات وجؾد -03

 ولـيذProject Finance) )  دوليـا   يدـسى مـا وىحا, مباشخة   بأصؾلو السذخوع تسؾيل يختبط أن يجب ـ04
 ســجاد ولزــسان القــخوض تدــجيج لسخــاطخ تقمــيال   وذلــػ, تعثخىــا واحتســال لتعــجدىا فيــو السذــاركة بــاألطخاف

 لـؽ حيـث, آخـخ أمـان عامـل ُيحقـق وىـحا( Cash Flow,) الشقجيـة التـجفقات وضـسان والفؾائـج الـجيؽ أصـل
 مرجاقية مؽ وكحلػ, والفشية االقترادية ججواه  مؽ تحققت إذا إال السذخوع بتسؾيل التسؾيل مؤسدات تقبل

 .عقؾده وتؾازن  وسالمة تأسيدو ومدتشجات أطخافو

 نيايـة في السدؤولة ىي تعتبخ التي الجولة إشخاف تحت وتذّغل تقام التذاركية مذاريع أن التحكيخ مؽ البج
 كحلػ وىي السؾاطؽ, ولسرمحة العادل وبالدعخ الالزمة بالجؾدة لمسؾاطؽ العام السخفق تؾفيخ عؽ السظاف

 الخشـيجة الحؾكسـة لسبـادغ الذـخاكة عقـج وإخزـاع السذـاريع تمـديؼ في الفخص وتكافؤ الذفافية عؽ السدؤولة
 عـجم مـؽ ولمتأكج إلييا, اإلساءة أو السذاريع ليحه( الدؾرييؽ وغيخ الدؾرييؽ) األقؾياء احتكار عجم لزسان
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 تقـل ال السذـاريع ىـحه فـي لمجولـة الـجور ىـحا أىسيـة أن األمـخ وواقـع األمـؾال رؤوس لغدـيل القانؾن  استخجام
 .فييا الخاص القظاع دور أىسية عؽ

 ذاتــو الؾقــت فــي بــل, الذــخكاء بــيؽ الساديــة السرــالح تــؾازن  عمــى تقــؾم عسميــة مجــخد ليدــت ىــي فالتذــاركية
 الؾطشيـة االقترـادية والقـؾػ  القظاعـات قبـل مـؽ واالجتساعيـة التشسؾيـة السدـؤوليات بتـؾلي ُيقخ وطشيا   ميثاقا  

 االقترـادية األىـجاف بـيؽ السؾائسـة, الذـخاكة ىـحه نجـاح متظمبات أىؼ مؽ فإن وبالتالي, مدسياتيا بسختمف
 اليدـيخ مـؽ ولـيذ قانؾنيـا   ترـسيسو الديل باألمخ ليذ وىحا, أطخافيا لجسيع االجتساعية واألىجاف الخبحية
 العـام القظـاع لسسثمـي التدـاىل مـؽ حـاالت وقـؾع أن إلـى يذـيخ فـالؾاقع, الؾاقـع أرض عمى وضبظو تحكيقو
 . الخاص تجاه مؤسداتيؼ بحقؾق 

 نــؤمؽ ألنشــا, عشــجىا التؾقــف عــجم فيجــب, كافيــة غيــخ أم كافيــة السدــؾغات ىــحه أكانــت ســؾاء نقــؾل ونحــؽ
 ونجاحاتيسـا, وطشيـان شـخيكان والخـاص العـام بـأن الحكؾمـة قشاعـة ونؤيـج السبجأ حيث مؽ التذاركية بعسمية
 . الذاممة الؾطشية التشسية عسمية تجعيؼ في بالتأكيج ترب
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