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: áeÉg á¶MÓe
يتم نشسر تقرير الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص هذا (اŸشسار إاليه فيما يلي بـ “الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاص“ص و “التقري“ر) من قبل فرن َسسبنك
لعما“ل) فقط لغرضص تقد ËاŸعلومات والتحاليل اŸتعلقة بقانون الشسراكة بÚ
لعمال شص.م.ل ( Fransa Invest Bank SALواŸشسار إاليه فيما يلي بـ “فرن َسسبنك ل أ
ل أ
القطاع Úالعام واÿاصص ‘ لبنان وبيئة األعمال اŸتصسلة به .وقد ” إاعداد هذا التقرير بهدف تقدÙ Ëة عامة عن قوان Úوأانظمة الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص ،ومنافعها ،و–دياتها ،وا◊اجة اŸلحة لتنفيذ قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ لبنان .ويوضسح التقرير أاحكام قانون الشسراكة
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ لبنان ويتضسمن –ليلً مقارًنا مع القوان Úوالنظمة اŸعمول بها حالًيا ‘ العديد من البلدان العربية.
ويأاتي هذا التقرير نتيجة لبحوث ومشساورات مسستقلة ،وتشسمل اŸصسادر  :البنك الدو‹ ومنظمة التعاون والتنمية ‘ اŸيدان القتصسادي ومصسرف التنمية
اآلسسيوي  ADBوصسندوق النقد الدو‹  IMFواأل∙ اŸتحدة .وقد ” إاعداده من قبل فرن َسسبنك للأعمال ،وهو بنك اسستثماري مقره ‘ لبنان وينظمه اŸصسرف
اŸركزي ‘ لبنان ،وشسركته األم ،فرن َسسبنك ،وهي ثالث أاك Èبنك ‘ البلد ،باإلضسافة إا ¤شسركة اÙاماة الدولية ‡ CMSثلة باÙامي األسستاذ مالك تقي
الدين.
ويتضسمن التقرير اسستعراضًسا لقانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ لبنان وتوصسيات  ,IOóﬁبالتشساور مع  CMSوبناءً على معطيات من اÛلسص
األعلى للخصسخصسة ‘ لبنان .ل يجوز نسسخ هذا التقرير أاو نقله أاو إاعادة إانتاجه بشسكل كلي أاو جزئي من قبل أاي شسخصص دون ا◊صسول على موافقة خطية
لعمال .ويوافق كل شسخصص ،بقبوله تسسلم هذا التقرير ،على ما تقّدم.
مسسبقة من فرن َسسبنك ل أ
لعمال (بعد ايلءه كل العناية اŸعقولة للتأاكد من ذلك) ،فإان اŸعلومات الواردة ‘ هذا التقرير هي صسحيحة ودقيقة من
ووفًقا Ÿعلومات أاو اعتقاد فرن َسسبنك ل أ
جميع النواحي ا÷وهرية ،ول توجد أاي حقائق جوهرية أاخرى Áكن أان يؤودي حذفها إا ¤تضسليل أاي بيان ورد ‘ هذا التقرير .وقد ” ا◊صسول على بعضص
لعمال أاو أاي شسخصص آاخر أاي مسسؤوولية عن عن دقة أاو اكتمال هذه
اŸعلومات الواردة ‘ هذه الوثيقة من مصسادر يعتقد أانها موثوقة .ول يتحمل فرن َسسبنك ل أ
اŸعلومات .يجب عدم التعامل مع  äÉjƒàﬁهذا التقرير باعتبارها مشسورة تتعلق باŸسسائل القانونية أاو الضسريبية أاو السستثمارية وينصسح اŸتلقون باسستشسارة
مسستشساريهم اŸهني ‘ Úجميع األمور ذات الصسلة.
لعمال وتفسسÒه اÿاصص للمعلومات اŸتوفرة له بتاريخ التقرير .ول يوجد أاي ضسمان
“ّثل جميع اآلراء ووجهات النظر الواردة ‘ هذا التقرير تقييم فرن َسسبنك ل أ
بأان هذه البيانات واآلراء صسحيحة .ويجب على اŸتلق Úأان يحددوا بأانفسسهم ما هو مدى العتماد ،إان وجد ،على هذه البيانات واآلراء ،ول يقبل فرن َسسبنك
لعمال أاي مسسؤوولية عن ذلك .ول يعني تسسليم هذا التقرير بأاي حال من األحوال أانه  ⁄يطرأا أاي تغي Òعلى صسحة هذه اŸعلومات ‘ أاي وقت لحق لتاريخه.
ل أ
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أاثنت ›موعة البنك الدو‹ على ا◊كومة اللبنانية للموافقة الŸÈانية األخÒة
ع -ل -ى إاق -رار ق -ان -ون الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصص .ووصس -فت ال -ق -ان -ون
بالتحديثي وهو يحمل ‘ طياته امكانية احداث تغي Òجذري ذي تأاث Òواسسع على
القتصساد وعلى اŸواطن Úعامة .وتشسكل الشسراكات ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
‘ جميع أانحاء العا ⁄القوة الدافعة الرئيسسية لتخفيف العبء على اŸالية العامة،
وتعزيز القطاع اÿاصص ،وبالتا‹ خلق اŸزيد من فرصص العمل.
وكانت ›موعة البنك الدو‹ قد عملت بصسورة مكثفة مع ا◊كومة اللبنانية،
مقدمًة اŸشسورة الفنية والتقنية ‘ فÎة اإلعداد للقانون.
ويسسرنا أان نرتبط بهذا اŸسسعى ،ونحن على أا” اإلسستعداد لدعم تنفيذ هذا
القانون بالتعاون الوثيق مع ا◊كومة وشسركائنا ‘ القطاع Úاÿاصص واŸا‹.
إان خلق بيئة “كينية أاقوى ،لزيادة اسستثمارات القطاع اÿاصص ‘ مشساريع البنية
التحتية الرئيسسية ،من شسأانها أان – ّسسن القدرة التنافسسية الوطنية ،وهي ضسرورة
عاŸية ،ووطنية لبنانية ‘ ،ح Úتُطوِرا◊كومة خطتها السستثمارية –ت وطأاة
ال -ق -ي -ود اŸال -ي -ة الشس -دي -دة .ك -م -ا وأان ت -ن -ف -ي -ذ ›م -وع -ة  IOóﬁم-ن السس-ت-ث-م-ارات
الضسرورية سسيؤوثر بشسكل أاسساسسي على النمو الطويل األجل ‘ لبنان ويخلق فرصص
العمل .أاما دينامية القطاع اÿاصص ‘ لبنان والسسيولة العالية اŸتوفلرة لدى
اŸصسارف فهما أايضسا من الÌوات الوطنية الرئيسسية ،التي من شسأانها أان تسسهم
‘ –ريك السستثمار اÿاصص ،شسريطة أان تتمكن البلد من وضسع الÎتيبات
اŸؤوسسسسية اŸناسسبة لتنفيذ القانون ا÷ديد.
إانه ومن األهمية Ãكان ‘ ،هذا الصسدد ،اتخاذ إاجراءات تكميلية ع∞∏àﬂ È

ال -وزارات وال -وك -الت ا◊ك -وم -ي -ة ل -ت -ط -وي -ر ›م -وع -ة م -ن مشس -اري -ع الشس -راك -ة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص لتقدÁها إا ¤السسوق ،ومواصسلة ا◊كومة تطوير إادارتها
لللتزامات اŸالية والواجبات اŸتأاتية من ترتيبات الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص .وي -ن -ب -غ -ي ل -ه -ذه اإلج -راءات أان تسس Òج -ن -ب -ا إا ¤ج -نب ك -م -ؤوشس -ر ل -لسس -وق
لسستعداد ا◊كومة لتنفيذ قانون الشسراكة على نحو ما‹ مسسؤوول .كما أان تطوير
سسوق رأاسص اŸال سسيكون هدفا أاسساسسيا على اŸدى اŸتوسسط ،إاذا ما أا ُريد للبنان أان
يجذب صسناديق السستثمار اÿاصص إا ¤برامج الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص.
ما زلنا نتطلع إا ¤مزيد من التعاون مع القطاع اÿاصص عامة ،ومع فرن َسسبنك على
وج -ه اÿصس -وصص ،لسس -ت -كشس -اف واق -ت -ن -اصص ف -رصص ج -دي -دة م -ن شس -أان -ه -ا أان –ف -ز
اقتصساد لبنان وتعزز طموحات التنمية ‘ بلدنا.
سساروج كومار

اŸدير القليمي للبنك الدو‹ ‘ الشسرق الوسسط

كلمة معالي السيد عدنان القصار
إان لدي رؤوية واضسحة وإاÁانا عميقا بأاهمية الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
باعتبارها الوسسيلة الصسحيحة لتعزيز التنمية والزدهار ‘ بلدنا.
ل -ق -د ق -ادت -ن -ي ه -ذه ال -ق -ن -اع -ة ‘ ع -ام  1999ع -ن -دم-ا ك-نت رئ-يسص غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة ال-دول-ي-ة
 ،International Chamber of Commerceإا ¤الدعوة إلقامة شسراكة ب Úاأل∙ اŸتحدة من
جهة واŸنظمة العاŸية ل أ
لعمال التجارية  World Business Organizationمن جهة أاخرى.
دفعت ‘ حينه غرفة التجارة الدولية ،باسسم اŸلي Úمن الشسركات ورابطات األعمال
األعضساء فيها ‘ جميع أانحاء العا ،⁄إا ¤قبول –دي األ∙ اŸتحدة ووقعت على إاطلق
اŸيثاق العاŸي مع األم Úالعام آانذاك كو‘ أانان .و‘ مرحلة شسهدت مناهضسة للعوŸة
وهجمات على الشسركات العاŸية من قبل اŸنظمات غ Òا◊كومية وا◊كومات ،كان
هدفنا تعزيز القيم اŸشسÎكة ‘ ›الت حقوق اإلنسسان ومعاي Òالعمل وحماية البيئة
ومكافحة الفسساد ،وقد عززنا بشسكل فعال منذ ذلك الوقت الشسراكة ب Úاأل∙ اŸتحدة
والشسركات.
واليوم ،ندعو إا ¤إاقامة شسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ لبنان إلطلق مشساريع
رئيسسية ضسرورية لتطوير البنية التحتية للبلد و“كينه من اسستعادة دوره كمركز Œاري
واقتصسادي وما‹ ‘ اŸنطقة .نحن نؤومن ببلدنا وبقدرته على التغلب على جميع العقبات
والتحديات ‘ .الواقع ،إان بلدنا يقوم على قدرة القطاع اÿاصص اللبنا Êعلى التحّمل،
وقد بقي صسامدا وحافظ على النمو على مدى العقود اŸاضسية ،على الرغم من األزمات
السسياسسية الشسديدة اÿطورة واŸسستمرة ا ¤حّد كب.Ò
وتأاتي هذه القدرة على التحّمل من:
– تاريخ وإارث اقتصسادي يرتكز على سسوق حّرة ومنفتحة للمبادرة الفردية واقتصساد سسوق
يعود إا ¤بداية لبنان.
– قدرة الشسركات اللبنانية على ا◊فاظ على ا◊د األدنى من مسستوى اإلنتاج ‘ أاسسوأا
الظروف ،كافٍ للحفاظ على الشسركات وصسون اŸبادئ األسساسسية للقتصساد الوطني.
– موارد بشسرية ذات مهارات اسستثنائية ،وكفاءة عالية ،وتواصسل مع األسسواق اإلقليمية
والدولية على حّد سسواء.
– دعم لقطاع ما‹ سسليم اسستمّر دون انقطاع ولعب دوره ‘ توف Òالتمويل اŸطلوب
ıتلف القطاعات القتصسادية .وقد اضسطلع مصسرف لبنان اŸركزي ،بادارة سسعادة
ا◊اكم رياضص سسلمة ،بدور هام ‘ اŸسساهمة ‘ تعزيز قدرة القطاع اÿاصص على
التحّمل ،وانعكسص هذا الدور ‘ السسياسسة النقدية ا◊كيمة وا◊ذرة ‘ –قيق اسستقرار
العملة وإادارة أاسسعار الفائدة على حّد سسواء ،ومن خلل تقد Ëاإلعانات للمشساريع
اŸؤوهلة ‘  ∞∏àﬂالقطاعات القتصسادية اإلنتاجية.
إان -ه وم -ع اسس -ت -ق -رار ال -وضس -ع السس -ي -اسس -ي والق -تصس -اديÁ ،ك -ن لق -تصس -اد ل -ب -ن -ان أان ي -ت -م -ت -ع
باإلمكانيات والقدرات لتحقيق معدلت ‰و مرتفعة .وإاننا نؤومن ولطاŸا آامننا ووثقنا
باŸسستقبل القتصسادي للبنان .ونأامل أان يسستمر السستقرار واألمن ،كونهما الشسرطان
اŸسسبقان لزدهار الشسركات و‰و القتصساد.
عدنان ألقصسار

رئيسص ›موعة فرن َسسبنك
رئيسص الهيئات القتصسادية ‘ لبنان
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التأاج Òثابًتا بغضص النظر عن مسستوى التعرفات التي يتم –صسيلها.
أّŸدة  15 – 8 :سسنة.
مثال  :عقد تأاجÒي تشسارك فيه  á£ﬁحاويات راجيف غاندي ‘
الهند.
بناء ،تشغيل وتحويل

ألتعريف Á :نح القطاع العام إا ¤شسركة خاصسة حق تطوير وتشسغيل
مرفق أاو نظام ،وعاًدة ما يكون مشسروع جديد .وقد يشستمل على
ضس -م -ان -ات إاي -رادات م -ن ق -ب-ل ا◊ك-وم-ة .ع-ن-د ان-ت-ه-اء مشس-روع ال-ب-ن-اء
والتشسغيل و–ويل ،تعود ملكية األصسول إا ¤القطاع العام .وتشسمل
مشساريع البناء والتشسغيل والتحويل  äÉ£ﬁطاقة وسسدود ومرافق
نقل للنفايات الصسلبة ( á£ﬁوشساحنات) جديدة .هناك العديد
من اŸتغÒات األخرى مثل إاعادة التأاهيل والتشسغيل والتحويل ،ROT
والبناء وإاعادة التأاهيل والتشسغيل والتحويل  ،BROTوالبناء والتشسغيل
والتحويل  ،BOTوالبناء والتملك والتشسغيل والتحويل  .BOOTعلى
سسبيل اŸثال ،يشسبه ‰وذج البناء والتحويل والتشسغيل ‰ BTOوذج
البناء والتشسغيل والتحويل  BOTباسستثناء أان نقل ملكية األصسول إا¤
السس -ل -ط -ة ال -ع -ام -ة ي -ت -م ع -ن -د إا‚از ال -ب -ن -اء ،ول -يسص ‘ ن -ه -اي -ة ال -فÎة
التعاقدية.
ألتمويل  :يكون اŸشسغل اÿاصص مسسؤوول عن كافة السستثمارات
الرأاسسمالية.
ت -ق -اسس-م أıاط-ر  :ي-ت-م-ي-ز ه-ذا ال-ن-م-وذج ب-ت-ح-م-ي-ل ال-ق-ط-اع اÿاصص
مسسؤوولية تسسليم أاصسول بنى –تية جديدة ‘ الوقت اŸناسسب وضسمن
اŸيزانية اÙددة ‘ .حال وجود هيكلية دفع من قبل اŸسستخدم،
يتحمل الشسريك من القطاع اÿاصص  ôWÉﬂالطلب إا ¤حّد كب.Ò
وكبديل لذلك ،قد تشسارك السسلطة العامة ‘  ôWÉﬂالطلب من
خلل ضسمان حد أادنى للسستخدام أاو من خلل دفع مبلغ كحد أادنى
مقابل تقد Ëاÿدمة العامة.
ألبد’ت ألتي يحصسل عليها ألقطاع أÿاصص  :تهدف اإليرادات
اŸتأاتية من مرحلة التشسغيل إا ¤تغطية التكاليف التشسغيلية والصسيانة
وسسداد الدين الرئيسسي وتكاليف التمويل كما وعائد اŸسساهم‘ Ú
الشسركة ذات الغاية اÙددة التي ” تأاسسيسسها.
أّŸدة  30 – 15 :سسنة.
مثال :شسّكل مطار األم óªﬁ Òبن عبد العزيز الدو‹ ‘ اŸملكة
العربية السسعودية موضسوع عقد بناء وتشسغيل و–ويل بقيمة 1.2
مليار دولر أامريكي ،وقد ” إا‚ازه ‘ عام  .2015و“ّثل á£ﬁ
معا÷ة مياه الصسرف الصسحي ‘ أام الهيمان ‘ الكويت مشسروع
تصسميم وبناء و“ويل وتشسغيل وصسيانة و–ويل جاري DBOFMT
حالًيا بقيمة  2.2مليار دولر أامريكي.
بناء ،تملك وتشغيل

ألتعريف  :يطّور الشسريك اÿاصص ويشسّغل مرفق أاو نظام ،وعادًة ما
يبدأا كمشسروع جديد .إان عقود البناء والتملك والتشسغيل ‡اثلة
لعقود البناء والتشسغيل والتحويل باسستثناء أانها ل تشستمل على –ويل
أاصسول إا ¤القطاع العام بعد فÎة  IOóﬁمسسبًقا .وتعمل اŸطارات
ع -ام ً -ة أاي ًضس -ا Ãوجب ع -ق -ود ب -ن -اء و“لك وتشس -غ -ي -ل .وÁك -ن اع -ت -ب -ار
الÎاخيصص ‰وذًجا متمايزا عن ‰وذج البناء والتملك والتشسغيل،
‡ا يؤودي إا ¤تشسجيع التنافسص والفادة منه ‘ السسوق من خلل
الÎخيصص لعدة مشسّغل ،Úكما هو ا◊ال ‘ قطاع الهواتف النقالة.
وتشسمل التمايزات األخرى لهذا النموذج عقود التصسميم والبناء
والتمويل والتشسغيل.
أل-ت-مويل  :يك -ون اŸشس -غ -ل اÿاصص مسس -ؤوول ع -ن ك -اف -ة السس -ت -ث-م-ارات
الرأاسسمالية .وعلى الرغم من أان ا◊كومة ل تّوفر التمويل اŸباشسر ‘
هذا النموذج ،غ Òأانها قد تقّدم حوافز مالية أاخرى مثل اإلعفاءات
الضسريبية.
ت- -ق- -اسس -م أıاط -ر  :ي -ت -ح ّ-م -ل ال -ق -ط -اع اÿاصص  ôWÉﬂالتشسغيل
واıاطر التجارية واŸالية.

ألبد’ت ألتي يحصسل عليها ألقطاع أÿاصص  :عادًة ما تضسمن
ا◊كومة إايرادات من خلل عقود اسستلم أاو دفع Take-or-Pay
ط -وي -ل -ة األج -ل Ÿراف -ق ال -ت -وري -د ب -ا÷م -ل -ة أاو ح -د األدن -ى م -ن ال -ط -لب
(.)minimum traffic
أّŸدة  :غ.IOóﬁ Ò
مثال  á£ﬁ :كهرباء بنى سسويف ‘ مصسر بقيمة  2.2مليار دولر
أامريكي ،وهي عبارة عن  á£ﬁكهرباء ذات دورة  á£∏àﬂبطاقة
›مع  óªﬁبن راشسد آال مكتوم للطاقة
 4.4غيغاوات .ويشسّكل ّ
الشسمسسية (اŸرحلة الثالثة) ‘ اإلمارات العربية اŸتحدة مثال آاخر.
اﻻمتيازات

ألتعريف  :يكون اŸشسّغل من القطاع اÿاصص (صساحب المتياز)
مسسؤوول عن تقد Ëكامل اÿدماتÃ ،ا ‘ ذلك تشسغيل النظام
وصسيانته وجمعه وإادارته وبناءه وإاعادة تأاهيله.
ألتمويل  :عادًة يتحّمل اŸشسّغل من القطاع اÿاصص مسسؤوولية “ويل
وإادارة كافة السستثمارات الرأاسسمالية ،غ Òأاّن األصسول تبقى ‡لوكة
من القطاع العام .تكون السسلطة العامة عادًة مسسؤوولة عن اسستبدال
لصسول بواسسطة رسسم المتياز ،والذي غالبًا ما يكون
القسسم األك Èل أ
 É°ük °üﬂلسستبدال األصسول وتطويرها.
تقاسسم أıاطر ّ– :مل الشسريك من القطاع اÿاصص خطر وضسع
األصسول والسستثمار.
ألبد’ت ألتي يحصسل عليها ألقطاع أÿاصص  :تكون اإليرادات التي
يحصسل عليها اŸشسغل من القطاع اÿاصص مسستندة إا ¤الرسسوم التي
يدفعها اŸسستهلكون .بعدها ،يدفع الشسريك من القطاع اÿاصص رسسم
امتياز إا ¤السسلطة العامة .وتشسمل اŸشساريع بناء  /إادارة الطرق
السس- -ري- -ع- -ة (ب- -رسس- -وم م- -رور ل- -ل- -ط -رق) وخ -دم -ات اŸط -ارات واŸوان -ئ
وشسبكات توزيع اŸياه.
أّŸدة  30 – 15 :سسنة.
م -ث -ال  ‘ :ع - - - - -ام  ،2013م -ن -حت ا◊ك -وم -ة ال -ل -ب -ن -ان -ي -ة غ -ول-ف-ت-يÔ
 ،Gulftainerوه -ي شس -رك -ة إام -ارات -ي -ة خ -اصس -ة ،ام -ت -ي-از ّŸدة  25سسنة
لتطوير وتشسغيل  á£ﬁحاويات جديدة ‘ ميناء طرابلسص .واŸرفق
اŸذكور  ¢ü°üﬂليكون مركًزا ألنشسطة السستÒاد والتصسدير للبنان
مع طرق أاوروبا  /الشسرق األقصسى ،والتجارة اإلقليمية ‘ الشسرق
األوسسط ،ورÃا بعضص طرق أاوروبا  /الصس ،Úوالبضسائع العابرة إا¤
العراق.
الشركات المختلطة

ألتعريف  :إانها عبارة عن بديل للخصسخصسة الكاملة حيث تكون
البنى التحتية ‡لوكة بالشسÎاك ومشسغلة من قبل القطاع العام
ومشسغل Úمن القطاع اÿاصص ويتم عادًة تقاسسم رأاسص اŸال بواسسطة
شس- -رك- -ة ذات غ- -رضص خ -اصص .وه -ن -الك ع -دة أان -واع م -ل -ك -ي -ة وت -ق -اسس -م
حصسصص ب Úالعام واÿاصص ،وعدة طرق ◊وكمة وادارة والشسراف
على تنفيد اŸشساريع .تتحقق بهده الطريقة ،اإنتاجية أافضسل نظرا ً
ل- -ل- -ح- -واف- -ز اŸادي- -ة وك- -ون الشس- -ريك اÿاصص ل- -دي- -ه ح- -اف- -ز ل- -ل- -ت- -ح -ك -م
بالتكاليف إاذ أان ربحيته تعتمد عليها .إاّن اŸشساريع اŸشسÎكة شسائعة
‘ قطاعات  áØ∏àﬂمثل النفط والغاز.
ألتمويل  :يتم تقاسسم اللتزامات الرأاسسمالية اسستناًدا إا ¤اتفاقية
اŸشسروع اŸشسÎك.
تقاسسم أıاطر  :يتم عادًة –ويل  ôWÉﬂالتصسميم والبناء إا¤
القطاع اÿاصص.
أل -ب -د’ت أل -ت -ي ي -حصس -ل ع -ل -ي -ه -ا أل -ق -ط -اع أÿاصص  :ي-ت-م ت-ق-اسس-م
اإليرادات ب Úالقطاع اÿاصص والقطاع العام.
أّŸدة  :غ.IOóﬁ Ò
مثال  :مشساريع الطرق السسريعة التي نّفذتها حكومة الهند بواسسطة
الهيئة الوطنية الهندية للطرق السسريعة (.)NHAI

الشراكة بين القطاعين العام والخاص | لمحة عامة
أ .الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اع-ي-ن ال-عام والخاص –
التعريفات والتطبيقات

تتمثل الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص بعقود طويلة األجل بÚ
ال -دول -ة والشس -رك -ات اÿاصس -ة ،وت -ه -دف ا ¤السس -ت -ف -ادة م -ن ك -ف -اءة
القطاع اÿاصص وخÈاته وإامكانياته اŸالية عند تقد Ëأاصسول أاو
خ -دم -ات ع -ام -ة .إان -ه -ا شس -راك -ة ب -اıاط -ر ب -ح -يث يتقاسسم الطرفان
اıاطر بحسسب قدرة كل منهما على إادارتها بشسكل أافضسل .ويبقى
القطاع العام مسسؤوول عن تقد Ëاÿدمات وعن إاصسدار اإلذن Ãنح
البدل اŸتوجب للشسريك اÿاصص وهو بدل مشسروط باألداء .ويتحمل
الشسريك من القطاع اÿاصص مسسؤوولية تقد Ëخدمة عامة Ãا ‘
ذلك السستثمار ‘ البنية التحتية الضسرورية أاو ا◊فاظ عليها أاو
تعزيزها أاو بناءها باإلضسافة إا ¤اإلدارة والتشسغيل .تشسمل الشسراكة
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ،وفقا للممارسسة الدولية ،القطاعات
التالية بشسكل أاسساسسي:

ألبنية ألتحتية أŸادية

– اŸي -اه (السس -دود وال -ت -وزي -ع وم -ع -ا÷ة اŸي -اه وال -ري وم -ع -ا÷ة م -ي -اه
الصسرف الصسحي)
– الكهرباء (توليد وتوزيع الطاقة والطاقة اŸتجددة)
– النقل (اŸطارات واŸرافئ وسسكك ا◊ديد والطرق)
– النقل العام (اŸيÎو والباصسات والعبارات البحرية)
– معا÷ة النفايات الصسلبة
– التصسالت وتكنولوجيا اŸعلومات والتصسالت

ألبنية ألتحتية أ’جتماعية

– الرعاية الصسحية
– التعليم
– خدمات الÈيد
– السسجون
– السسكان العام ،معاملت التسسجيل والتقييم العقاري
هناك أانواع عديدة من عقود الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
ويختلف نطاق التعريفات بحسسب كل بلد .ولكل شسكل من الشسراكة
ب Úالقطاع العام واÿاصص ›موعة من الشسروط اŸسسبقة لضسمان
‚اح تنفيذها ويُعّد اختيار النوع األنسسب من الشسراكة من مهام
ا◊كومة .وبحسسب بنك التنمية اآلسسيوي ،Asian Development Bank
كلما كان شسكل الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ينطوي على
–ويل أاك Èللمخاطر إا ¤القطاع اÿاصص ،كلما كانت الهكليات
ال -ق -ان -ون -ي -ة وال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة اŸط -ل -وب -ة أاك Ìت-ع-ق-ي-دا ً ،وك-ل-م-ا ك-ان ت-واف-ر
اŸهارات اÙلية اللزمة ضسرورياً لتنفيذ الصسفقات ورصسدها.
إانّ اŸشساركة باıاطر هي إاحدى األسسباب الرئيسسية التي Œعل
ا◊كومات تختار الشسراكة ب Úالقطاع العام واÿاصص ،وبخاصسة
للمشساريع الطويلة األجل ،نظًرا لوجود قدر كب Òمن عدم اليقÚ
بفعل اإلطار الزمني الطويل وعجز ا◊كومات عن تنفيذ مشساريع ‘
الوقت اŸناسسب وضسمن الكلفة اÙددة.
ب .م--ا هي اﻷن-واع ال-رئ-يسي-ة ل-لشراك-ة ب-ي-ن
القطاعين العام والخاص المستخدمة؟

تختلف أانواع الشسراكة بحسسب مدى مشساركة القطاع اÿاصص و–مله
للمخاطر وفقًا Ÿا يلي:

o

بناء،
بناء،
تأجير
تأجير
عقد
امتياز شركة
إدارة تمويلي  /تمويلي تشغيل تملك
مختلطة
وتحويل وتشغيل
كراء
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عقود اﻹدارة

ألتعريف  :يقدم الشسريك اÿاصص خدمات إادارية وتشسغيلية (مثل
اŸرافق العامة ،واŸسستشسفيات ،واŸوانئ) لفÎة  .IOhóﬁوتُسستخدم
ÿدمات مثل مرافق الرعاية الصسحية .وتسستخدم هذه الطريقة ‘
حال  ⁄يكن القطاع اÿاصص يرغب ‘ السستثمار ،أاو ‘ حال  ⁄تكن
ا◊كومة ترغب ‘ القيام بالتزام طويل األجل.
ألتمويل  :توّفره السسلطة العامة.
تقاسسم أıاطر  :قد يتحمل القطاع اÿاصص اıاطر اŸرتبطة
بوضسع األصسول واسستبدال العناصسر الثانوية.
ألبد’ت ألتي يحصسل عليها ألقطاع أÿاصص  :قد تكون رسسوم
ثابتة ،أاو مرتبطة بأاداء اÿدمة ،على أاسساسص حوافز الكفاءة أاو
– ّسسن الداء أاو التحصسيل.
أّŸدة  5 – 2 :سسنوات.
مثال  :يشسّكل عقد اإلدارة اÈŸم ب Úا◊كومة ومش ّسغلي شسركات
الهاتف اÿليوي ،زين (تاتشص  )Touchوأاوراسسكوم (أالفا  )Alfaمثاًل
.É«k∏ﬁ

التأجير التمويلي  /الكراء

ألتعريف  :تتشسابه عقود الكراء وعقود التأاج Òالتمويلي بشسكل كبÒ
بحيث يكون الشسريك اÿاصص مسسؤوول عن اÿدمة بكاملها Ãا ‘
ذلك اıاطر اŸالية للتشسغيل والصسيانة .والفرق هو ‘ البدل الذي
يحصسل عليه القطاع اÿاصص ،وبالتا‹ ،من يتحمل – ôWÉﬂصسيل
الفوات Òوإايراداتها ‘ .عقود الكراء ،يضسمن اŸشسغل رسسومه وتتحمل
السسلطة العامة – ôWÉﬂصسيل الفوات Òوإايراداتها.
ألتمويل ّ“ :ول السسلطة العامة جميع السستثمارات ،ويُطلب أاحياًنا
من القطاع اÿاصص إادارة برنامج السستثمار .وقد يتم –ويل تكلفة
الصسيانة وبعضص تكاليف السستبدال إا ¤القطاع اÿاصص.
تقاسسم أıاطر  :يتحمل القطاع اÿاصص  ôWÉﬂالتشسغيل وبعضص
اıاطر التجارية .وتتحّمل السسلطة العامة اıاطر اŸالية اŸتعلقة
ب -ع -ج -ز رصس -ي -د اإلي -رادات اّ Ùصس -ل -ة م -ن ال -زب -ائ -ن ب -ع -د خصس-م رسس-م
الكراء عن تغطية اللتزامات السستثمارية.
أل -ب -د’ت أل -ت -ي ي -حصس -ل ع -ل -ي -ه-ا أل-ق-ط-اع أÿاصص  :ي-ت-م –صس-ي-ل
اإلي -رادات م -ن ال -زب -ائ -ن  /اŸسس -ت -خ -دم Úوي -ح -ت -ف -ظ اŸشس ّ- -غ -ل اÿاصص
ب- -رسس- -م ك- -راء .وي- ُ-دف- -ع رسس- -م إاضس -ا‘ ي -ت -م ف -رضس -ه ع -ل -ى ال -زب -ائ -ن /
اŸسستخدم Úإا ¤السسلطة العامة ،لتغطية اسستثمارات البنى التحتية
التي قامت بها ا◊كومة.
أّŸدة  15 – 8 :سسنة.
مثال  :عقد كراء بدأا ‘ عام  ‘ 2008الكامÒون ،لتوف Òخدمات
اŸياه ‘ البلد.
العقود التأجيرية

ألتعريف  :الشسريك اÿاصص مسسؤوول عن اÿدمة بكاملها Ãا ‘
ذلك اıاطر اŸالية للتشسغيل والصسيانة .ويتم بشسكل عام اسستخدام
العقود التأاجÒية ألصسول البنى التحتية اŸوجودة وعندما ترغب
السسلطة العامة ‘ ا÷مع ب Úالتمويل العام وكفاءة القطاع اÿاصص.
ويتم عادًة اسستخدامها ‘ تشسغيل  äÉ£ﬁاŸطارات أاو äÉ£ﬁ
ا◊اويات ‘ اŸوانئ البحرية. .
ألتمويل ّ“ :ول السسلطة العامة السستثمار السساسسي .وقد يتم نقل
تكلفة الصسيانة وجزء من تكلفة السستبدال إا ¤القطاع اÿاصص.
تقاسسم أıاطر  :يتحمل اŸشسغل اÿاصص  ôWÉﬂالتشسغيل واıاطر
اŸتعلقة بتحصسيل الفوات Òواإليرادات التي تغطي تكاليفه التشسغيلية.
وب-ال-ت-ا‹ ،ي-ط-لب اŸشسّ- -غ-ل ع-ادًة ضس-م-ان-ات ب-ال-نسس-ب-ة Ÿسس-ت-وى ال-ت-ع-رف-ة
وزيادتها مع تقدم مّدة اليجار.
أل -ب -د’ت أل -ت -ي ي -حصس -ل ع -ل -ي -ه-ا أل-ق-ط-اع أÿاصص  :ي-ت-م –صس-ي-ل
اإليرادات من الزبائن  /اŸسستخدم Úويدفع اŸشسّغل اÿاصص رسسم
ايجار ثابت إا ¤ا◊كومة ،ويحتفظ بباقي اليرادات .ويكون رسسم
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ث .ما هي التحدّيات المرتبطة بالشراكة بين
القطاعين العام والخاص ؟

تناولت العديد من الدراسسات موضسوع فعالية الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
ال- -ع- -ام واÿاصص .و‘ ا◊الت ال- -ت- -ي – ⁄ق- -ق ف- -ي- -ه- -ا الشس- -راك- -ة بÚ
” نسسب الفشسل ا¤
القطاع Úالعام واÿاصص األهداف اŸتوقعةّ ،
دراسسات جدوى غ Òمناسسبة أاو غياب هذه الدراسساتÃ ،ا ‘ ذلك
التوقعات غ Òالواقعية وعدم وضسوح فيما خصص مسساهمات القطاع
العام .وعلى وجه التحديد ،تشسمل أاسسباب الفشسل ما يلي :
– عدم وجود أاو ضسعف ‘ اإلطار قانو ÊواŸؤوسسسساتي( ،ضسعفه أاو
عدم تنفيذه)
– توقعات غ Òواقعية للعائدات  /التكاليف
– عدم كفاية التحاليل اŸالية والقتصسادية

– تقاسسم غ Òمناسسب للمخاطر ب Úالشسركاء من القطاع العام
القطاع اÿاصص
– الفتقار إا ¤الشسفافية ‘ اŸناقصسات واŸشسÎيات ‡ا يؤودي إا¤
اختيار شسركاء من القطاع اÿاصص غ Òمؤوهل Úوغ Òفعال،Ú
األمر الذي يسسفر عن Œاوز اŸهل والتكاليف مع احتمال توقف
اŸشسروع على نفقة القطاع العام.
– معارضسة اŸواطن( Úعدم تقييم السستعداد للدفع).

في ما يلي موجز للمفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص :

تكاليف أعلى

قد يتم اعتبار تكاليف مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص على أانها أاعلى من تكاليف اŸشساريع اŸمولة من قبل
ا◊كومة ،غ Òأانها أاقل ‘ ضسوء اıاطر.

تقاسم صنع القرار

يتمتع الشسريك من القطاع اÿاصص بقدر كب Òمن صسنع القرار
‘ اŸشساريع نظرا ً لتحمله جزءا ً كبÒا ً من اıاطر .ومع ذلك،
تبقى ا◊كومة شسريًكا وصسانًعاً للقرارات.

اﻻعتبارات السياسية

قد تنطوي بعضص اŸشساريع على –ديات سسياسسية أاو اجتماعية،
م -ث -ل ال -زي -ادات ‘ ال -ت -ع -رف -ات ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-راي ال-ع-ام وال-قضس-اي-ا
اŸتعلقة باألراضسي وخسسارة وظائف ‘ القطاع العام أاو نقل
وظائف إا ¤القطاع اÿاصص ،غ Òأانه يتم تقييم هذه القضسايا
قبل التلز ‘ Ëمرحلة دراسسة ا÷دوى كما يتم وضسع خطة
للتخفيف منها.

حماية المستهلك

م- -ن دون ح- -م- -اي- -ة م- -لئ- -م- -ة ل- -ل -مسس -ت -ه -لك ،ق -د ل ي -حصس -ل ب -عضص
اŸواطنون ‘ نهاية اŸطاف على خدمات مناسسبة أاو قد يدفعون
ت -ك -ال -ي -ف أاع -ل -ى .غ Òأاّن ا◊ك -وم -ة ت -ب -ق -ى اŸسس -ؤوول -ة ع -ن ت -ق -دË
اÿدمات العامة وتسستمر ‘ لعب دورها التنظيمي.

المسؤولية

تبقى السسلطة العامة مسسؤوولة عن اÿدمات العامة ،وبالتا‹
يتعّين عليها مراقبة أاداء القطاع اÿاصص.
ق -د ي -ت -م -ت -ع ال -ق -ط -اع اÿاصص ب -خÈة أاك Èف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-اصس-دار
ال -ت -ق -اري -ر وال -ب -ي -ان-ات ع-ن اŸشس-اري-ع ،وه-و أام-ر ل Áك-ن ل-لسس-ل-ط-ة
العامة –قيقه بنفسص الفعالية É‡ ،يؤودي إا ¤تأاخ ‘ Òالتنفيد
وŒاوزات ‘ التكلفة .ويشسّكل نقل اŸهارات والتدريب جزًءا ل
ي -ت -ج -زأا م -ن ات -ف -اق-ي-ات الشس-راك-ة ب Úال-ق-ط-اع Úال-ع-ام واÿاصص
لضسمان أان موظفي السسلطة العامة يتمتعون باŸهارات الكافية
Ÿراقبة اŸشسروع وإادارته.

عدم التوازن في الخبرة

الحوافز

يحتاج القطاع اÿاصص إا ¤إاعانات  /حوافز عندما ل تؤومّن
اŸشساريع وحدها عائد مناسسب على السستثمار ،وهذا أامر طبيعي
 :إاذ أان القطاع اÿاصص لن يكون مهتًما Ãشسروع ل يّوفر له معّدل
عائد عادل.

”عندما تتم إدارتها بالشكل المناسب ومع إطار قانوني ومؤسساتي داعم ،أظهرت
الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن فّعالية من حيث التكلفة وعن تحقيق
قيمة مقابل المال للحكومات والمواطنين“.

منظمة التعاون والتنمية اﻻقتصادية

ت .م--ا ال--ذي ي--زي--د شع--ب--ي-ة الشراك-ة ب-ي-ن
القطاعين العام والخاص؟

إاّن الشس- -راك- -ة ب Úال- -ق- -ط- -اع Úال- -ع- -ام واÿاصص ه- -ي إاح- -دى ال- -ط- -رق
اŸسس -ت -خ -دم -ة ل -ت -ط -وي -ر ال -ب -ن -ى ال -ت-ح-ت-ي-ة ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-ع-اŸي .ف-كّ-ل
ا◊ك -وم -ات ل -دي -ه -ا م -وارد م -ال -ي -ة وبشس -ري -ة  ،IOhóﬁاألم - -ر ال - -ذي
يصسّعب عليها الوفاء بأاولويات متعددة متنافسسة فيما بينها .أاما
تطوير البنى التحتية فعملية معّقدة وطويلة تخلق عبئا اضسافيا على
م -وارد ا◊ك -وم -ات ،ول سس ّ-ي -م -ا ‘ م -ن -ط -ق -ة الشس -رق األوسس -ط وشس -م -ال
إافريقيا و‘ مناطق ‡اثلة تشسهد معدلت مرتفعة لنمّو السسكان .
و‘ حال طبقت الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص فذلك يفسسح
‘ اÛال للحكومات للÎكيز على دورها ومسسؤوولياتها األسساسسية
كمنّظم ومقّدم أاصسول وخدمات عامة ،بدًل من إادارة اŸشساريع،
وتسس-ت-ف-ي-د ب-ن-فسص ال-ف-ع-ل م-ن م-ه-ارات وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-ق-ط-اع اÿاصص.
ونتيجًة لذلك ،تؤودي الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص عادًة
إا ¤تصسميم وتنفيذ أافضسل للمشساريعÃ ،ا ‘ ذلك البناء واختيار
أام -ث -ل ل -ل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا و–سس Úت -ق -د Ëاÿدم -ات .و‘ ال -ع -دي -د م -ن
ا◊الت ،يّوفر الشسريك من القطاع اÿاصص التمويل للمشسروع‡ ،ا
يؤودي إا ¤التقليل من عبء التكاليف اŸدفوعة مسسبقا على خزينة
ال- -دول- -ة ،ك- -م- -ا وي- -ت- -ح- -م- -ل الشس- -ريك اÿاصص ج- -زء ك -ب Òم -ن ôWÉﬂ
اŸشسروع.
تشمل منافع الشراكة بين القطاعين العام والخاص :

اﻻبتكار
ميزانية موثوقة
تجنب تدفقات رأسمالية أولية كبيرة
تحسين القدرات
تطوير البنية التحتية

استقطاب رأس المال

تحويل المخاطر

توليد اﻻيرادات

خلق فرص العمل
النمو اﻻقتصادي

ووف-ق-ا ل-ب-نك السس-ت-ث-م-ار األوروب-ي( ،)EIBف -إاح -دى اŸزاي -ا ال -رئ-يسس-ي-ة
Ÿشس -اري -ع الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصص اŸم -ول -ة ب -ط-ري-ق-ة
“منهجية ،مقارنة بأاسساليب التلز Ëالتقليدي ،هي الضسوابط التي
تضسمن تنفيذ اŸشسروع من حيث العناية الواجبة والتخطيط الشسامل.
ويضسيف التقرير أانه على الرغم من أان معظم بلدان منطقة الشسرق
األوسسط وشسمال أافريقيا حققت بالفعل بعضص النجاحات ‘ الشسراكة
ب Úال- - -ق - -ط - -اع Úال - -ع - -ام واÿاصص ،و  /أاو أان - -ه - -ا تسس - -ت - -ع - -د إلدخ - -ال
اإلصسلحات الهيكلية اللزمة ،فهنالك العديد من الشسروط اŸسسبقة
لنجاح برنامج الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص Ãا ‘ ذلك
األطر اŸؤوسسسساتية والقانونية واللتزام السسياسسي الرفيع اŸسستوى.
تتيح الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص البتكار لدى القطاع
اÿاصص ،واŸنافسسة ،ونقل اÈÿات من خلل حرفية وتطبيق أافضسل
اŸعاي Òالدولية وخفضص التكاليف و–سس Úإاداء اÿدمات العامة.
فاŸؤوسسسسات العامة بطبيعتها ل تسسعى للربح ،وهذا هو ا◊ال خاصسة
بالنسسبة للبنية التحتية األسساسسية Ãا ‘ ذلك اŸطارات واŸوانئ
والتصسالت والكهرباء .ولذلك ،تب Úأان الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص تتفوق على التلز Ëالتقليدي من حيث التكاليف
ومدة التنفيذ على حد سسواء ،ويُعت Èتفوق األداء من حيث التكلفة
األك Ìأاهمية ،وفقا Ÿنظمة التعاون والتنمية القتصسادية.
و‘ م- -ا ي- -ل- -ي م- -وج- -ز أله- -م م -ن -اف -ع الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام
واÿاصص.
إادخال التكنولوجيا والبتكار من قبل القطاع اÿاصص يؤودي إا¤
–سس Úالكفاءة التشسغيلية وخدمات عامة أافضسل.
توفر دقة ‘ اŸيزانية Ãا أان التكاليف ا◊الية واŸسستقبلية تكون
 ‘ IOóﬁب- -داي- -ة اŸشس- -روع ،و‘ ال- -ع- -دي- -د م- -ن ا◊الت ،ي- -ك- -ون
القطاع اÿاصص مسسؤوول عن Œاوز التكاليف.
يتم اسستهلك تكاليف اŸشسروع على فÎة زمنية طويلة‡ ،ا
يحد من حجم التدفقات الرأاسسمالية األولية.
تؤودي الشسراكة مع الشسركات الدولية إا ¤تطوير قدرات القطاع
اÿاصص اÙلي ودرايته‡ ،ا يزيد من اÈÿة والكفاءة ‘
البلد.
يؤودي –سس Úالبنية التحتية إا ¤زيادة أاك Ìللقدرًة التنافسسية
للبلدان ،من خلل تعزيز السستثمار من مصسادر  á«∏ﬁودولية،
وخلق فرصص عمل و وتنمية .á«∏ﬁ
تأام ÚاŸتطليات الرأاسسمالية لتطوير البنى التحتية من خلل
اسستقطاب رأاسص مال من القطاع اÿاصص ،الذي ل غنى عنه ‘
تنفيذ العديد من اŸشساريع ،ول سسيما ‘ البلدان النامية واŸثقلة
بالديون.
–ول إا ¤القطاع اÿاصص جزًءا من اıاطر على مدى مدة
اŸشسروع ،بدأا بالتصسميم ووصسولً ا ¤التشسغيل‡ ،ا يتيح تنفيد
اŸشسروع ‘ الوقت اÙدد وضسمن اŸيزانية اÙددة.
تؤودي اŸمارسسات اÎÙفة للقطاع اÿاصص إا ¤ا◊د من الهدر
وتعزيز مسستويات اليرادات .فغالًبا ما تؤودي مشساريع القطاع
اÿاصص التي تشسكل موضسوع اتفاقية تقاسسم اليرادات إا ¤جني
عائدات للحكومة ،مع تقد Ëخدمات موثوقة للمواطن.Ú
إان اسستقطاب رأاسص مال القطاع اÿاصص يعني أانه Áكن تنفيذ
عدد أاك Èمن اŸشساريع‡ ،ا يخلق فرصص عمل جديدة.
أاظهرت الدراسسات أاّن زيادة بنسسبة  ‘ %1اسستثمارات الشسراكة
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص تؤودي إا ¤زيادة النا œاÙلي
اإلجما‹ للفرد بنسسبة .%0.3
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وتشسمل السسمات الرئيسسية ما يلي :
– التأام Úعلى عقود اŸشساريعÃ ،وافقة اللجنة العليا ؛
– السسماح بأان تكون شسركة اŸشسروع ‡لوكة من أاجانب؛
– حوافز ضسريبية جديدة لتشسجيع السستثمارات ؛
– السسماح بالتفاوضص بشسأان اتفاقية الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص وتعديلها.
المغرب

تتمثل اللئحة التنظيمية األسساسسية ‘ القانون رقم  86لعام 2012
(الذي صسدر ‘ عام  .)2015وقد أانشسأا القانون وحدة للشسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ملحقة لوزارة القتصساد واŸالية ،وتتو¤
مهمة وضسع اإلطار لتطوير الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص.
وتشسمل السسمات الرئيسسية ما يلي :
– تخضسع عقود الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص إا ¤ثلثة
إاجراءات  áØ∏àﬂللمناقصسات  :ا◊وار التنفسسي والدعوة لتقدË
العروضص والتفاوضص ؛
– Áكن للسسلطات العامة قبول العروضص اامقدمة بل دعوة منها ‘
أاي وقت من مقّدمي العروضص من القطاع اÿاصص ؛
– ا◊ّد األدنى واألقصسى ّŸدة مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص  Oóﬁ؛
– ي -ت -ع Úع -ل -ى م -ق ّ-دم -ي ال -ع -روضص ال -ف -ائ -زي -ن ت -ق-د Ëال-ع-رضص األكÌ
منفعة من الناحية القتصسادية.
تونس

يشسّكل القانون ا◊ديث رقم  49–2015لعام  2015بشسأان الشسراكة
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص الصسك القانو Êالرئيسسي الذي يرعى
مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ تونسص .وتوجد مع
هذا القانون قوان Úأاخرى ،وهي اŸرسسوم رقم  1039–2014الذي
يغطي عقود الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص وعقود المتياز،
فضسلً عن قانون المتياز لعام .2008
وتشسمل التفاصسيل ما يلي :
– ل يحدد إاطار الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص سسلطة تأامÚ
الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ؛
– غ Òأانه هناك منظمات  áØ∏àﬂتسسّهل تطوير مشساريع الشسراكة
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ،مثل اللجنة السسÎاتيجية للشسراكة
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ،واŸكتب الرئيسسي للشسراكة بÚ
ال- -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصص ‘ وزارة اŸال -ي -ة ،واŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
ل - -لشس - -راك - -ة ب Úال - -ق - -ط - -اع Úال - -ع - -ام واÿاصص ،ووح - -دة م - -ت - -اب- -ع- -ة
المتيازات.
وتشس- -م- -ل Œرب- -ة ت- -ونسص مشس- -اري- -ع ام- -ت- -ي- -از مسس- -ت- -ن -دة إا ¤اŸسس -ت -خ -دم
ومشس -ارك -ة ال -ق -ط -اع اÿاصص ‘ “وي -ل ال -ب -ن -ي -ة ال -ت -ح -ت -ي -ة وتشس -ي -ي -ده -ا
وإادارتها ،وقد خضسع قطاعا النقل والكهرباء إا ¤العديد من عقود
الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص على مدى العقد اŸاضسي.
أبو ظبي (اﻹمارات العربية المتحدة)

ل “لك أابو ظبي قانون للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص غÒ
أان مقاربتها كانت ناجحة بشسكل خاصص لعدة أاسسباب :
– قاربت ÷نة اÿصسخصسة ،التي أانشسئت ‘ عام  ،1997إاعادة
هيكلة إادارة اŸياه والكهرباء القدÁة بطريقة دقيقة ومدروسسة؛
– ” ت -ع -ي Úمسس -تشس -اري -ن م -ن -اسس -ب Úم -ت -خصسصس Úوذوي خÈة م -ن -ذ
بداية عملية التفكيك ،وقد قاموا بتقد ËاŸشسورة إا ¤هيئة مياه
وكهرباء أابوظبي ‘ جميع اŸشساريع حتى تاريخه ؛
– أاجريت اŸفاوضسات وتنفيذ هذه اŸشساريع بشسكل سسريع .وقد مالت
هيئة مياه وكهرباء أابوظبي إا ¤اللتزام باŸواعيد النهائية التي
فرضستها على نفسسها إلنهاء هذه اŸشساريع.
دبي (اﻹمارات العربية المتحدة)

” وضسع التشسريع األول من نوعه ‘ دولة اإلمارات العربية اŸتحدة
الذي يتناول –ديًدا الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ عام
 2015بهدف تنظيم العلقات ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص وتقدË
أافضسل اÿدمات بأافضسل األسسعار وا÷ودة.

وتشس -م -ل ال -ع -وام -ل ال -ت -ي ت -ؤوخ -ذ ‘ الع -ت -ب -ار ع -ن -د اخ -ت -ي -ار اŸشس -اري -ع
اÿاضسعة للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ما يلي :
– –ليل اŸنفعة من حيث التكلفة للمشسروع ؛
– ا÷دوى القتصسادية ومدى تأاثÒها اإليجابي على خطط دبي اإل‰ائية؛
– عنصسر اıاطر البيئية للمشسروع ؛ و
– ك -ي -ف Áك -ن ل -ن -ط -اق السس-ت-ث-م-ار ال-رأاسس-م-ا‹ واÈÿة ال-ت-ق-ن-ي-ة أان
يحسسن أاداء اŸرافق العامة ويكفل جودة اÿدمات.
ويجوز ıتلف اإلدارات ا◊كومية أاو السسلطات العامة أاو الوكالت
اŸوافقة على اŸشساريع حسسب التكلفة اإلجمالية للمشسروع ،وهناك
معاي Òاختيار واضسحة لضسمان المتثال Ÿبادئ الشسفافية والقدرة
التنافسسية واŸسساواة.
إاّن قانون دبي للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ليسص مثالًيا Ãا
أانه يتضسمن عدًدا من أاوجه القصسور Ãا ‘ ذلك :
– عدم ذكر توفر الضسمانات ا◊كومية ؛
– تخضسع اŸلكية األجنبية للمشسروع لقانون الشسركات التجارية لدولة
اإلمارات العربية اŸتحدة ؛ و
– Áكن للجهة ا◊كومية اŸسسؤوولة عن اŸشسروع إالغاء عملية اŸناقصسة ‘
ظروف معينة دون أاي تعويضص Ÿقدمي العروضص اÙتمل.Ú
تركيا

ل يوجد ‘ تركيا أاي تشسريع خاصص بالشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص .وق -د أا ّ ُع -د مشس -روع ل -ق -ان -ون شس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام
واÿاصص ويسس - -ع - -ى إا ¤م - -ع - -ا÷ة ب- -عضص أاوج- -ه ال- -قصس- -ور ‘ ق- -واع- -د
اŸناقصسات القائمة .ويقع مركز وحدة الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص ‘ تركيا ‘ وزارة التنمية.
وق- -د ات- -خ- -ذت ب- -عضص ال- -وزارات خ- -ط- -وة نشس- -ط- -ة ن- -ح- -و الشس- -راك- -ة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص .وقد سسن مؤوخًرا تشسريع جديد يتناول
ج- -دول أاع- -م- -ال الشس- -راك- -ة ب Úال- -ق- -ط- -اع Úال- -ع -ام واÿاصص ‘ وزارة
الصس- -ح- -ة .وع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن ذلك ،ي- -ت- -ط- -لب إاط- -ار الشس- -راك- -ة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ‘ تركيا اتباع نهج منسسق ع Èالقطاعات
واŸرونة فيما يتعلق بنماذج الشسراكة اŸسسموح بها ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص.
وقد ” تنفيذ العديد من مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص ‘ ع - - - - -ام  ‘ 2015ق -ط -اع -ات ال -ط -اق -ة وال-ن-ق-ل والصس-رف
الصسحي واŸياه والرعاية الصسحية.
الجزائر

ل يوجد ‘ ا÷زائر تشسريع خاصص بالشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص .وتخضسع مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
ل -ق -ان -ون اŸن -اقصس -ات ال -ع-ام-ة ل-ع-ام  ‘ ،2015ح Úت - -نصص األن - -ظ- -م- -ة
اÿاصسة بكل قطاع على أان سسلطة اŸناقصسات هي اŸسسؤوولة عن
اŸناقصسات.
ون -ظ ً-را ل -ع -دم وج -ود وح -دة خ -اصس -ة ب -الشس -راك -ة ب Úال -ق-ط-اع Úال-ع-ام
واÿاصص ،فإان وزارة اŸالية تلعب دوًرا هاًما ‘ عملية صسنع القرار
اŸتعلقة Ãشسروعات الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ،مسستمًدا
م -ن سس -ي -ط -رت -ه -ا ع -ل -ى اŸي -زان -ي-ة .وب-اإلضس-اف-ة إا ¤ذلك ،ف-إان ال-ل-ج-ن-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -لصس -ف -ق -ات م -ك -ل -ف -ة بسس -ل -ط -ة إادارة مشس -اري -ع الشس -راك -ة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص؛ ولدى اللجنة الوطنية لشسؤوون التنمية
سسلطات واسسعة ‘ تنفيذ مشساريع البنية التحتية الكبÒة ،والبحث
عن مصسادر التمويل ،وزيادة الكفاءة ‘ اإلنفاق العام.
وعلى الرغم من غياب إاطار خاصص بالشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص ،إال أان ا÷زائ- - -ر ل- - -دي- - -ه- - -ا خÈة ك - -بÒة ‘ الشس - -راك - -ة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ول سسيما ‘ مشساريع توليد الطاقة و–لية
اŸياه .و‘ الفÎة من عام  1990إا ¤عام  ،2015نفذت ا÷زائر
عدة مشساريع شسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص بقيمة 13.2
م -ل -ي -ار دولر أام -ري -ك -ي ،اشس -ت -م -لت  ‘ 70اŸائ -ة ع -ل -ى ت -ط -وي -ر ال -ب-ن-ي-ة
التحتية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين ذات الصلة بها في
منطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا
أادخل عدد من الدول الواقعة ‘ منطقة الشسرق األوسسط وشسمال إافريقيا قوان Úبشسأان الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصصÃ ،ا ‘ ذلك :
البلد

السنة

مصسر
األردن
الكويت
اŸغرب
تونسص
اإلمارات العربية اŸتحدة

2010
2014
2014
2015
2015
2015

ومن ب Úدول ›لسص التعاون اÿليجي ،تّولت عمان وأابو ظبي زمام
اŸب -ادرة ‘ مشس -اري -ع ال -ب -ن -ي -ة ال-ت-ح-ت-ي-ة اŸم-ول-ة م-ن ال-ق-ط-اع اÿاصص،
وخاصسة ‘ قطاعي الطاقة واŸياه.
وقد ” إابرام أاول شسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ منطقة
اÿليج ‘ عام  ،1994وكانت  á£ﬁاŸناح لتوليد الكهرباء ‘
سسلطنة عمان.

أ .تتضمن أنواع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال
إفريقيا ما يلي :
الموانئ /
المطارات

البحرين
مصسر
األردن
عمان
اŸملكة العربية
السسعودية
اإلمارات
العربية اŸتحدة

X
X
X
X

التعليم

الكهرباء

X
X
X
X
X

الصحة

X
X
X
X

X

ب .ق-وان-ي-ن الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اع-ي-ن العام
والخاص بحسب البلد
مصر

اﻻسكان
العام /
المباني
الحكومية

السياحة

النقل /
البنية
التحتية

الصرف
الصحي

يتمثل النظام األسساسسي ‘ القانون رقم  67لعام  ،2010الذي ينّظم
الشسراكة مع القطاع اÿاصص ‘ خدمات مشساريع البنية التحتية
واŸراف -ق ال -ع -ام -ة وي -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى ك -اف -ة ال -ق -ط -اع -ات .وÃوجب ه -ذا
القانون ” ،إادخال هيئت Úللشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص :
– اللجنة العليا لشسؤوون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ،مع
تفويضسها بدمج سسياسسة الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص.
ويتأالف أاعضساؤوها من رئيسص الوزراء ،ووزراء  ÚØ∏àﬂورئيسص
الوحدة اŸركزية للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص .ويجب
أان توافق هذه اللجنة على جميع مشساريع الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص؛ و
– الوحدة اŸركزية للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص من قبل
وزارة اŸالية ،مع تفويضسها Ãباشسرة وتنفيذ مشساريع الشسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص Ãا ‘ ذلك التفاوضص بشسأان مناقصسات
وعقود الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص وتنفيذها؛
وتشسمل السسمات الرئيسسية ما يلي :
– –ديد ا◊د األدنى لقيمة مشسروع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص Ãبلغ  100مليون جنيه مصسري ؛
– –ديد ا◊د األدنى وا◊د األقصسى ّŸدة الشسراكة ؛
– السسماح ببعضص التأامينات على أاصسول شسركة اŸشسروع وإامكانية
تقد Ëضسمان مباشسر من قبل السسلطات ا◊كومية ذات الصسلة ؛
– حظر مصسادرة أاصسول اŸشسروع من قبل ا◊كومة ؛
– –ديد أان اللجنة العليا لشسؤوون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص هي التي Œري دراسسة ا÷دوى للمشسروع ،والتي يجب
أان تراجع من قبل الوحدة اŸركزية للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص ؛ و
– إانشساء ÷نة تظلم تتأالف من مسسؤوول Úحكومي.ÚØ∏àﬂ Ú

X
X

المياه  /مياه
الصرف
الصحي /
تحلية المياه
X
X
X
X
X
X

اﻷردن

يّوفر قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص رقم  31لعام
 2014إاطار قانوŸ Êشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
‘ األردن ،وسس- -ب- -ق- -ه إانشس- -اء وح- -دة ل- -لشس- -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام
واÿاصص ‘ عام  ،2013ضسمن وزارة اŸالية ،وهي تشسّكل هيئة تنسسيق
Ÿشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص و” إاضسفاء الطابع
الرسسمي على دورها من خلل سسّن قانون الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص.
‘ عام  ” ،2015إاصسدار النظام رقم  98لعام  2015بشسأان مشساريع
الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص .ويتناول هذا النظام ما يلي :
– اإلج- -راءات اŸلزم- -ة ل- -ل- -م- -راح- -ل اıت- -ل- -ف- -ة ل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة اŸشسÎي- -ات
واŸن -اقصس -ات اÿاصس -ة Ãشس -اري -ع الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام
واÿاصص ؛
– تعليمات تنظيم عمل ›لسص الشسراكة (أاو ›لسص الشسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص) التي –دد اآلليات لعملية صسنع القرار
‘ ›لسص الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص الذي ” إانشساءه.
ل - -ق - -د أا‚ز األردن ،م - -ن- -ذ ع- -ام  ،1994ع- -دن مشس- -اري- -ع شس- -راك- -ة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ‘ قطاعات  .áØ∏àﬂويتم تنفيذ العديد
م- -ن مشس- -اري- -ع الشس- -راك- -ة ب Úال- -ق- -ط- -اع Úال- -ع- -ام واÿاصص ا÷دي- -دة
وا÷اريةÃ ،ا ‘ ذلك مشسروع –لية مياه البحر األحمر ومشسروع
مرفق عمان لتحويل النفايات الصسلبة إا ¤طاقة.
الكويت

” اسستبدال القانون الكويتي القد Ëلعام  2008بشسأان الشسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص بقانون  ‘ çóqﬁعام  .2014وÃوجب
القانون ا÷ديد ” ،إانشساء هيئت Úللشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص :
– اللجنة العليا للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص مع تفويضسات
مثل اŸوافقة على ‰اذج الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
وموقع اŸشسروع ؛ و
– الهيئة الكويتية Ÿشساريع الشسراكة مع تفويضسات مثل إانشساء شسركة
اŸشسروع لتنفيذ اŸشسروع ومسساعدة اللجنة العليا.

سبنك لﻸعمال | الشراكة بين القطاعين العام والخاص | ١١-١٠
فرن َ

أانه عادةً ما تسستند هذه التقديرات إا ¤بيانات تاريخية Ÿشساريع
‡اثلة ،وقد تكون هذه البيانات غ Òمتوفرة أاو قدÁة.
و‘ ضسوء ما تقدم ،فإان ›رد اŸقارنة الرقمية التكلفة التي تتحملها
ا◊كومة ‘ التلز Ëالتقليدي مقارنة بالتلزÃ Ëوجب شسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ل تشسّكل قاعدة قراًر قوية قائمة بذاتها
لقياسص القيمة مقابل اŸال .إاذ إانه ينبغي أاي ًضسا األخذ بالعتبار
–ليل اıاطر وإادارتها ،اŸف ّصسلة ‘ القسسم التا‹.
: Qƒ°üdÉH ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH ácGô°T ÖLƒÃ Ëõ∏àdG

وينبغي على ا◊كومة –ديد مدى أاهمية –ويل هذه اıاطر إا¤
القطاع اÿاصص والثمن الذي تنوي –ّمله مقابل ذلك .ومع هذا،
يتطلب النقل الناجح والفعال للمخاطر تأام Úجّو تنافسسي ‘ عملية
التلز Ëلضسمان توف Òبدائل كافية للحكومة أاثناء التلز Ëوالتنفيذ
والتشسغيل على حّد سسواء.

عدم وجود نفقات
رأسمالية أولية
وعدم وجود تجاوزات
للمصروفات الرأسمالية

o

رسم التوفر أو القدرة
مرحلة البناء

والتقييم الدقيق .وهناك عدة معاي Òأاخرى غ ÒاŸعاي ÒاŸالية
البحتة تؤوخذ بع Úالعتبار ول سسيما عند تقييم اıاطر .وتشسمل
هذه اŸعاي Òما يلي :
 )1التسسليم ‘ الوقت اŸناسسب
 )2التأاكد من التكلفة
 )3اŸنافسسة السسعرية
 )4اŸرونة والقدرة على إاجراء تغيÒات على اŸشسروع األو‹
 )5التعامل مع تعقيدات اŸشسروع
 )6اŸسسؤوولية عن التصسميم والتكلفة

مرحلة التشغيل

ب .ت-ح-دي-د وق-ي-اس ال-مخاطر  :تحديات انتقال
المخاطر بنجاح

لتحقيق قيمة كبÒة وكافية مقابل اŸال ‘ الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص ،يجب انتقال نسسبة  ôWÉﬂكافية وبشسكل ناجح إا¤
لدارة
القطاع اÿاصص .وينبغي أان تكون اıاطر اŸنقولة قابلة ل إ

ل- -ذلك ،ع- -ن- -د ات- -خ -اذ ق -رار ب Úال -ت -ل -ز Ëال -ت -ق -ل -ي -دي والشس -راك -ة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ،يجب على ا◊كومة أان تعالج األسسئلة
التالية :
– هل Áكن تعريف  ôWÉﬂاŸشسروع و–ديدها وتقييمها بوضسوح؟
– ه- -ل Áك- -ن –وي- -ل األن- -واع الصس- -ح -ي -ح -ة ل -ل -م -خ -اط -ر إا ¤ال -ق -ط -اع
اÿاصص؟
– هل اÿطر الذي سسيتم نقله كبÃ Òا فيه الكفاية لتÈير التكاليف
(القيمة مقابل اŸال)؟
–مل هذه؟ ماذا سسيكون
– ما مدى اقبال القطاع اÿاصص على ّ
مسستوى اŸنافسسة؟
– على امتداد قÎة اŸشسروع :كم هو حجم فوائد ا÷مع ب Úالبناء
والتشسغيل ‘ عقد واحد؟

خيارات التمويل ودور أسواق رأس المال
تشستمل مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص على “ويل
من مصسادر  ،áØ∏àﬂو‘ البعضص منها مزيج من الكتتاب ‘ رأاسص
اŸال وسسندات الدين .وتعتمد نسسبة األسسهم  /الدين على طبيعة
اŸشس -روع وه -ي -ك -ل ّ-ي -ت -ه ،وم -دت -ه ،واŸف -اوضس -ات ب Úال -دائ -ن Úوأاصس-ح-اب
األسسهم .هناك نوعان من التمويل :
 .1ال - -ت- -م- -وي- -ل ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي :أاسس- -ه- -م راسص اŸال ،دي- -ون (Ãا ‘ ذلك
الضسمانات اŸصسرفية  /العتمادات  /ضسمانات األداء)
“ .2ويل منخلل أاسسواق رأاسص اŸال (Ãا ‘ ذلك اصسدار السسندات
وعروضص الكتتاب العام)
أ .ال-ت-م-وي-ل ال-ت-ق-ليدي لمشاريع الشراكة بين
القطاعين العام والخاص

مساهمات الدين

Áك - -ن ا◊صس - -ول ع- -ل- -ى ال- -دي- -ن م- -ن مصس- -ادر ع- -دي- -دةÃ ،ا ‘ ذلك
اŸصس -ارف ال-ت-ج-اري-ة ،واŸسس-ت-ث-م-رون اŸؤوسسسس-ات-ي-ون ،ووك-الت ائ-ت-م-ان
ال- -تصس -دي -ر ،واŸن -ظ -م -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة أاو اŸت -ع -ددة األط -راف ،وح -م -ل -ة
السسندات ،وأاحياًنا حكومة البلد اŸضسيف.
وتف sضسل اŸصسارف التجارية ‘ حالت الديون الطويلة األجل ،نظًرا
Ÿرونتها ‘ إاعادة التفاوضص بشسأان القروضص والسستجابة للظروف
السس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ا÷دي -دة أاو غ ÒاŸت -وق -ع -ة .وق -د ل ت -ك -ون ه -ذه اŸرون -ة
متاحة ،على سسبيل اŸثال ،من حملة السسندات .وÁكن أايضسًا “ويل
شس -راء م -ع -دات ،م -ن خ -لل اŸوّردي -ن أان -فسس -ه -م ال -ذي -ن ق -د ي -ق ّ-دم -ون
شسروًطا أاك Ìملءمة لتسسويق منتوجاتهم.

مساهمات رأس المال

ب .التمويل من خﻼل أسواق رأس المال

يسستثمر رعاة اŸشسروع كمسساهم Úأاسساسسي ‘ Úشسركة اŸشسروع و
يقّدمون اÈÿة الفنية واإلدارية .ويقدم الرعاة بعضص اŸسساهمات
‘ رأاسسمال الشسركة من خلل اسسهم رأاسص اŸال وحسسابات اŸسساهمÚ
األخرى.
ويشس -م -ل ع -ق -د اŸسس -اه -م Úب -اإلضس -اف -ة إا ¤رع -اة اŸشس -روع :مشس -اركÚ
آاخرين ‘ اŸشسروع ،ومسستثمرين  Ú«∏ﬁو  /أاو دولي ،Úوحكومات
مضسيفة أاو حكومات ›اورة أاو مسستفيدة (للمشساريع اإلقليمية)،
ومسس -ت -ث -م -ري -ن م -ن اŸؤوسسسس -ات وم -ن -ظ -م -ات دول -ي -ة ث -ن -ائ-ي-ة أاو م-ت-ع-ددة
األطراف.

تبي Úمع الوقت والتاريخ ا◊ديث أان هنالك فرصص كثÒة ألسسواق
رأاسص اŸال ‘ صسفقات الشسراكة ب Úالقطاع Úالعان واÿاصص ؛ اذ
أان هيكليات هذه اŸشساريع واضسحة وتدفقاتها اŸالية مضسبوطة.
هيكليات التمويل

رّكزت مشساركة أاسسواق رأاسص اŸال ‘ “ويل مشساريع ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص بشسكل أاسساسسي على هيكليات التمويل الطويلة األجل
(رأاسسمال أاو الدين) .وقد تنطوي هذه الهيكليات الطويلة األجل على

القيمة مقابل المال لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شسّكلت مقارنة تكلفة مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
مع تكلفة خيارات التلز Ëالتقليدية الشساغل الرئيسسي للحكومات
لدى الكث Òمن الدول .رغم أانه ‘ كث Òمن ا◊الت ،فإان حجم
السس -ت -ث -م -ارات اŸط-ل-وب-ة ‘ ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة ،ون-قصص اŸوارد اŸال-ي-ة،
وسسوء عمل اإلدارات العامة (Ãا ‘ ذلك أاوجه القصسور ،واŸوارد
اÙدودة ،وسسوء اإلدارة والفسساد) Œعل الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص أامر ل غنى عنه ‘ البلدان النامية .فقد قررنا
الغوصص ‘ تقييم القيمة مقابل اŸال للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص م -ق -ارن -ة ب -ال -ت -ل -ز Ëال -ت -ق -ل -ي -دي م -ن ح -يث اŸع -اي Òال -ع -ل -م-ي-ة
لعتماد أاي من اÿيارين.
تسسعى ا◊كومات إا– ¤قيق النمو القتصسادي وتلبية احتياجات
سسكانها اŸتنامي ،Úوأاحياناً Ãوارد  .IOhóﬁلذلك يعتمد تقييم
ا÷دوى السستثمارية بالنسسبة للحكومة معاي áØ∏àﬂ Òعن القطاع
اÿاصص كونه ينطوي على تقييمات كمية ونوعية Ãا ‘ ذلك –قيق
القيمة مقابل اŸال ضسمن خدمة اŸصسلحة العامة.
ومن اŸهم بالنسسبة للمشساريع قيد النظر أان تشسمل –ليلً للتكاليف
‘ ضس -وء اıاط -ر ،وت -ق -ي -ي -م م -ا‹ ل -لشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام
واÿاصص م-ق-ارنً -ة ب-ال-ت-ل-ز Ëال-ت-ق-ل-ي-دي ،أاي م-ا يشسّ-ك-ل ت-ق-ي-ي-م ل-ل-ق-ي-م-ة
مقابل اŸال.
أ .التقييم للقيمة مقابل المال والتحديات:
التلزيم الحكومي التقليدي – التكاليف بالنسبة
للحكومة

تتحمل ا◊كومة بشسكل كامل النفقات السستثمارية األولية لتغطية
التكاليف الرأاسسمالية للبناء.
( )1عادة ما يكون هذا السستثمار األو‹ أاعلى ‡ا لو كان مَلّزماً
للقطاع اÿاصص كمشسارًكا ‘ “ويله Ãا أاّن اŸشسغل اÿاصص
Áك -ن -ه ا◊صس -ول ع -ل -ى أاسس -ع -ار ت -فضس -ي-ل-ي-ة م-ن م-وّردي اŸع-دات،
بالنظر إا ¤األعمال الكبÒة ب Úالشسركات اÿاصسة واŸوّردين.
( )2تعا ÊاŸشساريع اŸلّزمة تقليدًيا من Œاوزات ‘ التكاليف خلل
مرحلة التشسييد بسسبب قلة اÈÿة ‘ الدارة والتشسغيل للجهة
ا◊ك- -وم- -ي- -ة وه- -در اŸوارد .وت- ُ-ضس- -اف إا ¤ه- -ذه ال- -ت- -ج- -اوزات ‘
التكاليف Œاوزات اŸهل ،التي غالًبا ما تكون عرضسة لزيادة ‘
أاسسعار اŸواد اÿام وتراكم مصساريف الفوائد .وأاظهرت دراسسة
أاج -راه -ا م -وت م -اك -دون -ال -د  ،ت -غ -ط -ي أاداء ›م -وع-ة واسس-ع-ة م-ن
مشساريع البنى التحتية التي ” تلزÁها للقطاع العام ‘ اŸملكة
اŸتحدة على مدى  20عاًما ،أان متوسسط Œاوزات النفقات
ال -رأاسس -م -ال -ي -ة ي -ب -ل -غ ح -وا‹  %47م -ن اŸصس -اري -ف ال -رأاسس -م -ال -ي -ة
األولية.
نفقات التشسغيل والصسيانة
( )1عدم اللتزام باŸهل ‘ مرحلة التشسغيل والصسيانة ،بعد اكتمال
لسسباب التالية:
البناء ،مكلف جًدا ،وذلك ل أ
– ا◊اجة إا ¤إاجراء مناقصسة جديدة إليجاد شسركة تشسغيل
وصسيانة ،بعد مرحلة البناء ،التي سسيتع Úعليها أان تقبل ôWÉﬂ
الشسركة اŸصسّنعة؛
( )2عدم اكتمال دراسسات ا÷دوى التي تتغاضسى أاحياًنا عن بعضص
اŸتطلبات الفنية لتشسغيل اŸشساريع .ومن شسأان القطاع اÿاصص
اŸتخصسصص واÿب ،Òالذي سسيكون مسسؤووًل عن تشسييد اŸشسروع

: Qƒ°üdÉH …ó«∏≤àdG Ëõ∏àdG
تجاوزات التكاليف
الرأسمالية ( %47تقريبﴼ)

النفقات الرأسمالية
اﻷولية

تجاوزات التكاليف الرأسمالية
( %4١تقريبﴼ)
التكلفة التشغيلية

o

مشاري-ع الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اعين العام والخاص
مقارنًة بالتلزيم التقليدي  :الجدوى والتحديات

وتشسغيله (أاي أاسساسص الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص)
أان ي -ح -دد اŸشس -اك -ل ‘ م -رح -ل -ة م -ب -ك -رة خ -لل م -رح -ل -ة –ضسÒ
ال- -ع- -روضص ووضس- -ع خ- -ط- -ة إلدارة ه- -ذه اıاط- -ر .أاظ- -ه -رت ن -فسص
ال -دراسس -ة ال -ت -ي أاج -راه -ا م -وت م-اك-دون-ال-د أان اŸشس-اري-ع اŸل-زم-ة
ت- -ق- -ل -ي -دًي -ا ت -ع -ا Êم -ن Œاوزات ‘ ال -ت -ك -ال -ي -ف خ -لل اŸرح -ل -ة
التشسغيلية وتبلغ هذه التجاوزات ‘ اŸتوسسط  %41من النفقات
التشسغيلية اŸقدرة بشسكل أاو‹.
( ‘ )3البلدان التي تعا Êمن الفسساد الداري ،تُلّزم اŸناقصسات
إا ¤الشسركات التابعة سسياسسًيا والتي ل تسستطيع ‘ ،أاغلب األحيان،
إادارة اŸشسروع وتشسغيله‡ ،ا يسسفر عن تكاليف إاضسافية.

مرحلة البناء

مرحلة التشغيل

الشراكة بين القطاعين العام والخاص – التكاليف
بالنسبة للحكومة

تشس -م -ل ع -ادًة ال -ت -ك -ل -ف-ة ال-ت-ي ت-ت-ح-م-ل-ه-ا ا◊ك-وم-ة ع-ن ت-ل-ز Ëمشس-اري-ع
الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ما يلي :
– رسسم التوّفر أاو القدرة ( )Availability or capacity chargeتغطي
سس -داد ال -دي -ن (أاصس -ل ال -دي -ن وال -ف -ائ -دة) ،وال -ع -ائ -د ع -ل -ى األسس -ه -م
والنفقات الثابتة التشسغيل والصسيانة.
– ال -رسس -م السس -ت -خ -دام ( )usage chargeي-غ-ط-ي ن-ف-ق-ات ال-تشس-غ-ي-ل
والصسيانة اŸتغÒة.
وتسسدد ا◊كومة هذه اŸدفوعات خلل مرحلة التشسغيل‡ ،ا يؤودي
إا ¤اسستهلك تكاليف اŸشسروع خلل فÎة زمنية طويلة .وينتج عن
ذلك ه -ن -دسس -ة م -ال -ي -ة سس -ل -ي -م -ة ّ- Œن -ب ا◊ك -وم -ة ت -ق -د Ëمسس -اه -م -ات
رأاسسمالية أاولية كبÒة تزيد من الدين العام وتؤوثر سسلًبا على الوضسع
الئتما Êللبلد ،دون أاي أاثر إايجابي على النمو.
اضسافة لذلك ،فإان مقارنة التكلفة لتلز ËاŸشساريع تتطلب احتسساب
لخذ بالعتبار التدفقات غ ÒاŸتسساوية
صسا‘ قيمتها ا◊الية ،ل أ
للمدفوعات على مدى تنفيذ اŸشساريع .وهذا يتطلب اسستخدام معدل
خصسم Áثل تكلفة الفرصسة البديلة لسستثمار هذه األموال بالنسسبة
للحكومة .وÃا أان ا◊كومة سستقÎضص هذه األموالÁ ،كن اسستخدام
سسعر فائدة السسندات ا◊كومية الصسادرة كبديل Ÿعدل اÿصسم.
وم -ع ذلك ،ف -ق -د ث -بت أان م -ق -ارن -ة صس -ا‘ ال -ق -ي -م -ة ا◊ال -ي -ة ل -ط -ري -ق -ة
اŸناقصسة تعا Êمن القصسور وتعا Êمن مشساكل ،مثل ربط اتخاذ
القرار بشسأان ما إاذا كان ينبغي تلز ËاŸشسروع Ãوجب مناقصسات
تقليدية أاو على أاسساسص شسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص Ãجّرد
رقم واحدÁثل فرق تكلفة اŸشسروع بالنسسبة للحكومة .وفضس ً
ل عن
ذلكÃ ،ا أان ت - -ق - -دي - -رات ال- -ت- -ك- -ال- -ي- -ف ه- -ذه تسس- -ت- -ن- -د إا ¤ت- -وق- -ع- -ات
لخطاء إا ¤حّد
وافÎاضسات طويلة األجل ،فهذا يجعلها عرضسة ل أ
كب Òويث Òشسكوًكا حول شسفافية هذه األرقام ومقارنتها .اضسافة ا¤

سبنك لﻸعمال | الشراكة بين القطاعين العام والخاص | ١٣-١٢
فرن َ

”إن إصدار قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يخلق أكثر من
مئتي ألف فرصة عمل ،من خﻼل تشييد البنية التحتية ووضعنا على المسار الصحيح
نحو تحقيق النمو والتنمية“.
اﻻستاذ زياد حايك ،اﻷمين العام للمجلس اﻷعلى للخصخصة

ب .تحديد المشاريع التي يمكنها اﻻستفادة
من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في
لبنان

تشسمل اŸشساريع التي يجب معا÷تها بشسكل عاجل والتي سستسستفيد
من الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ لبنان :البنية التحتية
ل -ل -م -ي -اه وال -ط -رق وال -ك -ه -رب -اء ،وإادارة ال -ن -ف -اي -ات ،ومشس -اري -ع ال -ط -اق-ة
اŸت - -ج - -ددة ،وال - -ن - -ق - -ل ،واŸط- -ارات ،والتصس- -الت ،واŸدارسص وسس- -كك
ا◊ديد والنقل العام.

اسستدامة البنى التحتية العائدة للمرافىء عاŸياً .وبذلك ،سسوف
يعزز هذا اŸركز التفاعل ب Úا÷هات اŸعنية بقطاع اŸرافىء أاكانت
من القطاع العام أاو القطاع اÿاصص ،وا÷مع ب Úأاهم اللعبÚ
ال -ع -اŸي ‘ Úق -ط -اع اŸراف -ىء‡ ،ا ق -د ي -خ -ل -ق ف -رصص ه -ائ -ل -ة ل -ل -ب -ن -ان
كمركز دو‹ واسسÎاتيجي.

وق -د ت -ن -ط -وي اŸشس -اري -ع ال -ع -ام -ة ع -ل -ى ف -رضص رسس -وم ضس -ئ -ي -ل-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة
التكاليف التي تكون أاحياًنا مدعومة من الدولة (اŸرافق العامة)،
ولكن ‘ حالة لبنان ،تُفقد األموال بسسبب الفسساد واÙسسوبية ونقصص
السس -ت -ث -م -ارات ‘ ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ط-وي-ر والصس-ي-ان-ة ب-الضس-اف-ة ا ¤سس-وء
الدارة.
المياه

يواجه لبنان ،وهو بلد غني باŸياه ،نق ًصسا ‘ اŸياه بشسكل مسستمر ،ل
سسيما ‘ أاشسهر الصسيف ا÷افة ،بسسبب سسوء اإلدارة والتوزيع .وعلى
الرغم من ارتفاع معدلت هطول األمطار ‘ فصسل الشستاء ،تُفقد
م -ع -ظ -م اŸي -اه بسس -بب ال -ت -وزي -ع اŸع -يب ،وي -ن -ت -ه-ي ب-ه-ا األم-ر ‘ ال-ب-ح-ر
األبيضص اŸتوسسط .وقد أاجريت العديد من الدراسسات ‘ العقود
األرب- -ع- -ة اŸاضس- -ي- -ة ،ال- -ت- -ي أاوصست ب- -ع- -دة ح- -ل- -ول Ãا ‘ ذلك السس- -دود
وبحÒات التل ،غ Òأان البيئة السستثمارية ا◊الية أاعاقت تنفيذ
اŸشس -اري -ع اÙت -م -ل-ة .وت-ق-در ت-ك-ل-ف-ة السس-دود الضس-روري-ة ب-ح-وا920 ¤
مليون دولر أامريكي.
النقل والخدمات اللوجستية

باŸثل ،وعلى الرغم من موقع لبنان السسÎاتيجي للتجارة الدولية،
فإان هذا  ⁄يُÎجم إا ¤زيادة ‘ السستثمار بسسبب عدم وجود البنية
التحتية اŸناسسبة ،وخاصسة ‘ قطاعي النقل واللوجسستيات .وتشسمل
اŸشساريع التي ” –ديدها سسكة حديد بتكلفة مقدذرة بـ  350مليون
دولر أامريكي وطريق سسريع  2Aبتكلفة مقّدرة بـ  538مليون دولر
أامريكي.
وقد اختÒت اŸطارات وموانئ البحار العميقة باعتبارها اŸشساريع
التي قد تكون ‘ الوقت الراهن أاك Ìملءمة لتلزÁات الشسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ،وفًقا Ÿنظمة التعاون والتنمية ‘ اŸيدان
القتصسادي .ويتم بناؤوها ‘ الغالب وفقًا Ÿبادئ توجيهية ومعايÒ
دولية صسارمة لضسمان جميع اÿدمات اŸناسسبة ألن اŸسستخدمÚ
يكونون ‘ أاغلبية األحيان شسركات ملحة دولية ،جوية أاوبحرية.
فضسلً عن ذلكÁ ،كن للمطورين واŸشسغل Úذوي اÈÿة الدولية
بناء وتشسغيل وتطوير هذه اŸطارات واŸوانئ بفعالية أاك Èوسسط
ضسمان التحسس Úوالتشسغيل الضسروري ‘ Úإاطار اŸعاي Òوالتكنولوجيا
اŸتطورة.
ويضسع اÛلسص األعلى للخصسخصسة األسساسص إلنشساء اŸركز الدو‹
اŸت- -خصسصص ب- -الشس- -راك- -ة ب Úال- -ق- -ط- -اع Úال- -ع- -ام واÿاصص ‘ ق- -ط- -اع
اŸرافىء  ،وذلك بالتعاو‰ع ال∙ اŸتحدة – اللجنة القتصسادية
ألوروب- -ا ( .)UNECEوي- -ه- -دف ه -ذا اŸرك -ز إا ¤تشس -ج -ي -ع اŸم -ارسس -ات
ال -فضس -ل -ى ‘ ت -ن -ف -ي -ذ مشس -اري -ع الشس -راك -ة ‘ ق -ط -اع اŸراف -ىء و–ف -ي -ز

توليد الطاقة وتوزيعها

مؤوسسسسة كهرباء لبنان ،وهي مرفق عام لبنا ‘ Êقطاع الكهرباء ،ل
تشسكل أاهم العقبات التي يواجهها لبنان فحسسب ،بل ل تزال تشسكل
مصسدر اسستنزاف كب Òللميزانية.
ووفًقا لتقرير صسادر عن صسندوق النقد الدو‹ لعام  ،2017فإان مؤوسسسسة

ك -ه -رب -اء ل -ب -ن -ان ت -ق -وم ب -إان -ت -اج ال -ك -ه -رب -اء م -ن زيت ال -وق -ود Fuel Oil

بخسسارة‡ ،ا يتطلب دعًما حكومًيا أاك .Èوقد كان يشسّكل نحو ‘ 4
اŸائة من النا œاÙلي اإلجما‹ (حوا‹  2مليار دولر أامريكي)
قبل صسدمة النفط ‘ منتصسف عام  .2014وانخفضست –äÓjƒ
شسركة كهرباء لبنان  ‘ 2.8 ¤GEاŸائة من النا œاÙلي اإلجما‹ ‘
عام ( 2015ومن اŸتوقع أان تبلغ  ‘ 1.5اŸائة من إاجما‹ الناœ
اÙلي ‘ عام .)2016

وت -خسس -ر الشس -رك-ات ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة اŸلي Úسس-ن-وًي-ا بسس-بب ان-ق-ط-اع ال-ت-ي-ار
الكهربائي يومًيا وتكلفة اسستخدام اŸولدات اÿاصسة كما ويعاÊ
اŸواطنون من القطاع اÿاصص أاي ًضسا من ارتفاع التكاليف .وتشسمل
اŸشساكل ‘ مؤوسسسسة كهرباء لبنان التحصسيل غ Òالكا‘ للفوات،Ò
 äÉ£ﬁhالطاقة غ Òالفعالة ،وشسبكة توزيع تخضسع لسسوء اإلدارة.
ويقدر العجز ا◊ا‹ ‘ الطاقة ‘ لبنان بـ  3,000ميغاواط .وÁكن
أان يغطي برنامج منتجي الطاقة اŸسستقل ،Úالذي يتأالف من مشساريع
بناء وتشسغيل و–ويل لتوليد الطاقة الكهربائية ،هذه الطاقة من
خ-لل ت-ول-ي-د ال-ط-اق-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ط-اق-ة اŸت-ج-ددة (ط-اق-ة ال-ري-اح
والطاقة الضسوئية والطاقة اŸائية ،وما إا ¤ذلك) بتكلفة إاجمالية
تقدر بنحو  3مليارات دولر أامريكي.
وعلى الرغم من هذه الفرصص ،كانت الشسركات اÙلية والدولية
مÎددة ‘ السس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ غ -ي -اب إاط -ار ق -ان -و Êوت -ن -ظ -ي -م -ي ي -ؤوم -ن
الشسفافية واŸهنية ‘ عمليات التلز.Ë
وعلى الرغم من أان البلد يفتقد حتى اآلن إلطار قانو Êللشسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ،فإان مفهوم الشسراكة ليسص بجديد ‘
لبنان ،كما هو مب ‘ Úالقسسم التا‹.

دفع مبلغ مقطوع من السسلطة العامة Ãجرد اكتمال تشسييد أاصسول
ال -ب -ن -ي -ة ال -ت -ح -ت -ي-ة ،فضسً-ل ع-ن دف-ع-ات دوري-ة ك-ت-ع-ويضص ع-ن خ-دم-ات
الصسيانة والتشسغيل على مدى مدة العقد (عادةً  35–25سسنة).
ومع تزايد الهتمام بشسراكة القطاع Úالعام واÿاصص ،ازدادت
عروضص وامكانات التمويل الطويل األجل من خلل أاسسواق اŸال على
الصسعيد العاŸي .ومن اŸهم لبلد مثل لبنان بناء سسجل أاداء لتميل
مشساريع الشسراكة من خلل سسوق اŸال ،حيث أانه يسساعد على تنويع
مصس- -ادر األم- -وال بشس- -روط وظ- -روف م- -ؤوات- -ي- -ة ت- -دري- -جً- -ي- -ا (أاي آاج- -ال
اسستحقاق أاطول وأاسسعار فائدة أافضسل).
السندات

‘ “وي -ل السس -ن -دات ،ي -حصس -ل اŸقÎضص ع -ل -ى ال -دي -ن م -ب -اشس -رًة م -ن
اŸسس -ت -ث -م -ري -ن .وه -و ي -وف -ر ب -ذلك ت -ك -ال -ي -ف ب -عضص مصس -اري -ف ال -دي -ن
التقليدي ،ل سسيما إاذا كان التصسنيف الئتما Êللمشسروع عاليًا ،كما
أانه يوفر “ويل أاطول وسسيولة أافضسل .وقد شسهد “ويل السسندات
اسستخداًما Okhóﬁا لتمويل اŸشساريع األولية للشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص ،ولكنه يسستخدم عادةً إلعادة التمويل ،وذلك بعد أان
يكون قد ” تخفيف  ôWÉﬂانشساء واطلق اŸشسروع.
عروض اﻻكتتاب العام

إان ط -رح أاسس -ه -م الشس -رك -ة ل -لك -ت -ت -اب ال -ع -ام ه -و ‡ارسس -ة شس -ائ -ع -ة ‘
الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص .وقد ” اختبار ذلك على
ن- -ط- -اق واسس- -ع ‘ دول ›لسص ال- -ت- -ع- -اون اÿل -ي -ج -ي وال -دول ال -ع -رب -ي -ة
األخرى ،فضسلً عن األسسواق الناشسئة األخرى .وتشسمل األمثلة ذات
الصسلة ما يلي :
 )1غالبية شسركات التصسالت ‘ جميع أانحاء العا ⁄هي مؤوسسسسات
مدرجة ‘ أاسسواقها اÙلية .بعضسها يخضسع لقيود على اŸلكية
األجنبية ،والعديد منها –توي على حصسة وازنة للدولةن على
شسكل نسسبة ‘ رأاسص اŸال و عضسوية ›لسص ادارة ،وأاقلية معطلة،
إال أان جميعها شسركات متداولة بشسكل كب ‘ Òبورصساتها اÙلية
(شس -رك -ات التصس -الت اإلق -ل -ي -م -ي -ة :أاسص ت -ي سس -ي  ،STCموبايلي
 ،Mobilyاتصسالت  ،Etisalatدو  ،Duأام تي سسي  ،MTCموبينيل
 ،Mobinilفودافون مصسر  ،Vodafone Egyptاتصسالت اŸغرب
 ،Maroc Telecomالخ).
 ‘ )2العراق ،تعّين على جميع مشسغلي التصسالت (الثلثة) ادراج

نسسبة كبيلرة من أاسسهمهمفي البورصسة اÙلية وأاصسبحوا اآلن
شسركات متداولة.
 )3ال -ع -دي -د م -ن شس -رك -ات األسس -ه -م ال -رائ -دة ال -ت -ي ت -ق -دم خ -دم -ات /
منتجات عامة أاو “تلك أاصسولً إاسسÎاتيجية ‘ قطاعات áØ∏àﬂ
منها :العقارات (إاعمار ،الدار العقارية ،الدوحة ،وسسوليدير)،
والنفط والغاز واألسسمدة (سسابك ،الصسناعات الوطنية ،وشسركة
أارام -ك -و ق -ري ً-ب -ا) ،وال -ط -اق -ة (ال -ك -ه -رب -اء السس -ع -ودي -ة وال -ك -ه -رب -اء
القطرية) ،والسسÒاميك (سسÒاميك رأاسص اÿيمة) ،واŸوانئ
(موانئ دبي – دبي العاŸية).
ما الفوائد من تشجيع الحكومات للشركات الشريكة
على طرح نسبة من أسهمها لﻼكتتاب العام؟

إان وإادراج نسسبة من رأاسص مال الشسركاء من القطاع اÿاصص يشسجع
ا÷مهولر على اŸسساهمة ‘ تطوير اÿدمات العامة وتسسهيل “ويل
مشس -اري -ع الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصص .ي -تضس -م -ن م -زي -ج
اŸسساهم ÚاŸثا‹ ،باإلضسافة إا ¤ا÷زء اŸتداول ،حصسة أاقلية وازنة
–ت - -ف - -ظ ب - -ه - -ا ال - -دول - -ة وحصس - -ة وازن - -ة أاخ - -رى Áل - -ك - -ه - -ا الشس - -ريك
السسÎاتيجي والتقني.
وتشسمل فوائد هيكليات رأاسص اŸال هذه ما يلي :
– تعزيز تنمية أاسسواق رأاسص اŸال اÙلية وخلق فرصص عمل :حققت
القتصسادات اŸمولة إا ¤حد كب Òمن خلل أاسسواق رأاسص اŸال
معدلت ‰و أاعلى بكث Òمن تلك التي تعتمد اأسساسًسا على اÿدمات
اŸصسرفية التقليدية للتمويل (الوليات اŸتحدة واŸملكة اŸتحدة
مقارنًة باليابان وأاŸانيا وفرنسسا).
– ت- - -ؤودي أاسس- - -واق رأاسص اŸال اŸت- - -ط- - -ورة إا ¤ال- - -ع- - -دي- - -د م - -ن اŸن - -اف - -ع
القتصساديةÃ ،ا ‘ ذلك زيادة ‰و اإلنتاجية وزيادة فرصص العمل
و–سس Úتوزيع رأاسص اŸال.
– ت -خضس -ع الشس -رك -ات اŸت -داول -ة ل -ق -واع -د شس -ف-اف-ي-ة وافصس-اح وح-وك-م-ة
صسارمة (اسستمرارية األعمال ،والتخطيط لتعاقب الدارة ،وا◊د
من  ôWÉﬂالفسساد ،واŸسساءلة ،وما إا ¤ذلك).
– يّوفر التداول فرصسة للجمهور للمشساركة ‘ عائدات السستثمار ‘
اÿدمات العامة.
– يشس -ج -ع ت -ط -وي -ر أانشس -ط -ة أاسس -واق رأاسص اŸال اسس -ت -ث -م -ارات ال -ق -ط -اع
اÿاصص ‘ البلد ألنه يوفر امكانات تسسييل قابلة للحياة .كما أانه
يسسهل اسستقطاب رأاسص اŸال اıاطر وي ّسسرع وتÒة البتكار وتدفق
اŸبادرات اÿاصسة ‘ القتصساد.

الشراكة مع القطاع الخاص لصون مصالح لبنان
أ .عرض سريع لﻼقتصاد المحلي

ل يزال القتصساد اللبنا Êيكافح ،مع ‰و نا »∏ﬁ œإاجما‹ بلغ
 ‘ %1عام  ،2016بعد معدل ‡اثل سُسّجل ‘ عام  .2015وازداد
العجز اŸا‹ بشسكل كب ‘ Òالعام اŸاضسي وقد وصسل إا 4.94 ¤مليار
دولر ‘ كانون األول  /ديسسم ،2016 Èمقارنًة مع  3.96مليار دولر
‘ عام  .2015بلغ إاجما‹ اإليرادات ا◊كومية  9.92مليار دولر ‘
كانون األول  /ديسسم ‘ ،2016 Èح Úبلغت النفقات  14.87مليار
دولر .وب -ل -غت ال -ت -ح -وي -لت إا ¤م -ؤوسسسس -ة ك -ه -رب -اء ل -ب -ن -ان اŸم -ل -وك -ة
للحكومة  927مليون دولر ‘ ،ح Úبلغت مدفوعات الفوائد اŸتعلقة
بالديون ا◊كومية  4.77مليار دولر ‘ هذه السسنة.
ول يزال لبنان يواجه ضسغوًطا على موارده دون حلول ‘ األفق.
وتشسهد البنية التحتية العامة تقل ًصسا ‘ ،ح Úتوقفت مشساريع إاعادة
التأاهيل والتنمية بسسبب عجز اŸيزانية.
ول تزال األزمة السسورية تشسكل عبًئا إاضسافًيا على البلد .وعلى وجه
لزمة ،انحدر نحو
اÿصسوصص ،تشس Òالتقديرات إا ¤أانه نتيجة ل أ
 200,000لبنا Êإاضسا‘ –ت معدل الفقر ،إاضسافًة إا ¤الفقراء
ال -ب -ال -غ ع -دده -م ب -ال -ف -ع -ل م -ل -ي-ون شس-خصص .وي-ق-در أان  250،000إا¤

 300،000مواطن لبنا Êأاصسبحوا عاطل Úعن العمل ،ومعظمهم من
الشسباب ذوي اŸهارات ،بحسسب البنك الدو‹.
وم- -ا زالت اŸال- -ي- -ة ال- -ع- -ام -ة ضس -ع -ي -ف -ة ه -ي -ك -ل ّ-ي ً-ا وب -ح -اج -ة م -اسس -ة إا¤
إاصس -لح -ات .وق -د اع -ت -م -دت ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى إاصس -دارسس -ن -دات ال -دي -ن
لتمويل اŸيزانية .ول يزال الدين العام (كنسسبة من النا œاÙلي
اإلجما‹) مرتفًعا ،إاذ يبلغ نحو  ‘ 145اŸائة من النا œاÙلي
اإلجما‹ ،بسسبب انخفاضص النمو وارتفاع تكلفة التمويل بالديون
نسسبيا .كذلك ،ما زال السستثمار اÿاصص ‘ البلد يشسهد تراجًعا
بسسبب عدم السستقرار و انتشسار الفسساد والفتقار إا ¤اإلصسلحات
اŸناسسبةÃ ،ا ‘ ذلك اإلطار القانو Êللمشساريع الكÈى.
وبتطبيق نتائج البنك الدو‹ على ا◊الة اللبنانية  ،قدر اÛلسص
األعلى للخصسخصسة ‘ عام  2014أان إانفاق  6.22مليار دولر على
مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص من شسأانه أان يزيد
النا œاÙلي اإلجما‹ ‘ لبنان Ãعدل  .%4.38كما تقّدر النتائج
أان وظائف العمال من ذوي اŸهارات Áكن أان تصسل إا89،000 ¤
وظيفة جديدة ،وتشسمل فرصص عمل ÿريجي ا÷امعات ،ومن اŸتوقع
أان يشسغلها مواطنون لبنانيون ،مقّدرة نسسبتها بـ  %40من إاجما‹
فرصص العمل التي ” خلقها.

سبنك لﻸعمال | الشراكة بين القطاعين العام والخاص | ١٥-١٤
فرن َ

الميكانيك
(بناء وتشغيل وتحويل)٢٠١٦ ،

” إاطلق اŸناقصسة ‘ نيسسان  /ابريل  ،2015وبعد تأاخÒات عديدة ” ،تلزÁها ‘ آاب /
اغسس - -طسص  2016إا ¤أاوت- -وسس- -ب- -كت  /أاسص ج- -ي أاسص  /سس- -ي- -ك- -وري- -تسست  /أاوت- -وسس- -ي- -ك- -وري- -ت- -ي
 Autospect/SGS/Securitest/Autosécurité.ويشستمل هذا العقد البالغة مّدته  10سسنوات
على –ديث  47مركًزا Ÿعاينة اŸركبات وبناء  10مراكز جديدة وتشسغيلها وصسيانتها.

مغارة جعيتا
(بناء وتشغيل وتحويل)١٩٩٤ ،

” تلز Ëالعقد ‘ عام Ÿ ،1994دة أاولية تبلغ  21سسنة ،وŒديده ّŸدة  4سسنوات (مّرت)Ú
›مع جعيتا
ومن اŸتوقع أان ينتهي ‘ عام  ،2002إا ¤شسركة ماباسص  MAPASلÎميم ّ
السسياحي وتوسسيعه وتشسغيله .واسستناًدا إا ¤ترتيب لتقاسسم العائدات ،تبلغ حصسة الوزارة
 ‘ ،%35ح– Úصسل البلدية على مصسة تÎاوح ب 10 Úو .%15
و” تلز Ëهذا اŸشسروع بناءً على قرار أاصسدره وزير السسياحة ،و ⁄يكن مدعوًما بأاي قانون
أاو مرسسوم.

معمل معالجة النفايات
الصلبة في صيدا
(بناء وتشغيل وتحويل)٢٠٠٢ ،

” التوقيع على العقد ب Úبلدية صسيدا وأاي بي سسي  ‘ IBCعام ّŸ 2002دة  20سسنة.

محطة الحاويات في مرفأ بيروت
(عقد إدارة)٢٠٠٤ ،

” تلز Ëالعقد إا ¤ا–اد  á£ﬁبÒوت للحاويات )Beirut Container Terminal Consortium (BCTC
‘ عام ( 2004بعد  4سسنوات من ا‚از بناء اŸرافق) .و‘ عام  ،2005بدأا اŸرفأا Ãعا÷ة
مع سسفن الشسحن العابرة وذلك للمرة األو ‘ ¤تاريخ لبنان .ويسستند عقد اإلدارة إا ¤رسسم
يحسسب على اسساسص ا◊اوية الواحدة يُدفع للمشسغل مع ضسمان معا÷ة  500،000حاوية
سسنوياً .وتتجاوز ا◊ركة ا◊الية  1.2مليون حاوية سسنوًيا وتسستلزم توسسيع  á£ﬁا◊اويات
قريبًا جًدا.

غلفتينر Gulftainer

” تلز Ëغلفتي ،Gulftainer Ôوهو مشسّغل إاماراتي ،امتياز ّŸدة  25سسنة لتطوير وتشسغيل
 á£ﬁحاويات جديدة ‘ مرفأا طرابلسص ‘ شسمال لبنان .وقد ُخصسصص السستثمار األو‹
الذي تفوق قيمته  60مليار دولر أامريكي إا ¤اŸعّدات واآللت ا÷ديدة.

(امتياز)٢٠١٣ ،

العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التحضير أو موضوع مناقصة ،بما في ذلك :

مشروع سيدرو CEDRO PROJECT
( )٢ ٠ ١ ٣

اتفاقية اﻻستكشاف واﻹنتاج
(بناء وتشغيل وتحويل)٢٠١٧ ،

مشروع هواء عّكار
(بناء وتملّك وتشغيل)٢٠١٧ ،

يضسم هذا اŸشسروع اŸركز اللبنا◊ Êفظ الطاقة بالشسراكة مع ا◊كومة اللبنانية واأل∙
اŸتحدة .وتÎاوح اŸشساريع من التكنولوجيا الفولتضسوئية التي تسسمح للمسستخدم Úبإانتاج
الكهرباء من الطاقة الشسمسسية ،وأانظمة ميكرويند وبيكوهيدرو .وÁكن للمشسغل Úمن
القطاع اÿاصص بيع الكهرباء إا ¤مؤوسسسسة كهرباء لبنان.
إان ات -ف -اق -ي -ة السس -ت -كشس -اف واإلن -ت -اج ه -ي ع -ق -د ب Úا◊ك -وم -ة وشس -رك -ات ال -ن -ف -ط ال -دول -ي -ة أاو
اللبنانية ،يعطي الشسركات ا◊ق ‘ اسستكشساف وتطوير وإانتاج حقول النفط والغاز اŸوجودة
‘ اŸياه البحرية ‘ اŸنطقة القتصسادية اÿالصسة ‘ لبنان .ويجب على الشسركات التي
توقع على اتفاقية السستكشساف واإلنتاج أان تنتج النفط والغاز خلل فÎة  25عامًاÁ ،كن
“ديدها Ÿدة  5سسنوات.
يجري التفاوضص على مشسروع شسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص بشسأان مزرعة رياح مع
وزارة الطاقة واŸياه .وسسيضسم هذا اŸشسروع العديد من الشسركاء من القطاع اÿاصص.

ت .للبنان تاريخ من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك:
الطريق بين بيروت والشام
(امتياز)١٩٥٨ ،

كان الطريق ب ÚبÒوت والشسام ‘ عام  1958من ب Úأاو ¤المتيازات الناجحة اŸشسابهة
للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ تاريخ الشسرق األوسسط.

مرفأ بيروت
(امتياز)١٩٦٠ ،

” منح امتياز ّŸدة  30سسنة إا ¤شسركة لبنانية تُدعى “شسركة إادارة واسستغلل مرفأا بÒوت
 “ Compagnie de Gestion et d’Exploitation du Port de Beyrouthلتوسسيع اŸرفاأ
وتطويره.

شركة كهرباء زحلة
(امتياز ،الستينيات)

إان شسركة كهرباء زحلة  ، Electricité de Zahléالتي تأاسسسست ‘ عشسرينيات القرن اŸاضسي،
هي مرفق خاصص للكهرباء يعمل Ãوجب اتفاقية امتياز مع ا◊كومة اللبنانية .ولكن بعد
مرسسوم صسدر ‘ أاواخر السستينيات عن ا◊كومة ومؤوسسسسة كهرباء لبنانّ– ،ولت شسركة
كهرباء زحلة إا ¤مرفق لتوزيع الكهرباء يقوم بتطوير شسبكات الطاقة الكهربائية وتشسغيلها
وصسيانتها ‘ زحلة و 15منطقة  á£«ﬁبها.

ليبانسل Libancell
وأف تي أم أل FTML

ُمنح ترخيصص التشسغيل والبناء والتحويل ‘ عام  1994إا ¤شسركتي ليبانسسل LibanCell
وأاف تي أام أال  ،FTMLاللت Úقامتا ببناء أاحد شسبكتي النظام العاŸي للتصسالت اŸتنقلة
 ‘ GSMالبلد وخدمت  400,000مشسÎك ‘ الهاتف اÿليوي .وقد سساهمت هذه
العمليات بشسكل كب ‘ Òالنا œاÙلي اإلجما‹ ‘ لبنان.

(بناء وتشغيل وتحويل)١٩٩٤ ،

سوليدير Solidere

من أاجل تطوير وإاعادة بناء منطقة وسسط بÒوت بعد ا◊رب األهلية اللبنانية التي دمرت
الكث Òمن البنية التحتية ،تأاسسسست سسوليدير كشسركة خاصسة ‘ عام  ،1994وأادرجت ‘
البورصسة ‘ عام  .1996ومقابل “ويل وبناء البنية التحتية واŸلك العام لكامل منطقة
وسسط بÒوت بالنيابة عن الدولة ” ،منح سسوليدير ملكية  291،800م Îمربع من أاراضسي
التطوير ‘ منطقة الواجهة البحرية ا÷ديدة.

ليبانبوست LibanPost
(بناء وتشغيل وتحويل)١٩٩٨ ،

بواسسطة اتفاقية بناء وتشسغيل و–ويل مع كندا بوسست  Canada Postوأاسص أان سسي لفالÚ
– ” ،SNC Lavalinويل اÿدمات الÈيدية الوطنية  National Postal Servicesمن كيان
غ Òفّعال ‡لوك للحكومة إا ¤مشسغل خاصص متعدد اÿدمات.
لّزمت وزارة الطافة واŸياه و›لسص اإل‰اء واإلعمار إا ¤أاونديا  ،Ondeaوعي مؤوسسسسة
فرنسسية ،عقد إادارة ّŸدة أاربعة سسنوات بالنسسبة Ÿؤوسسسسة مياه طرابلسص ‘ كانون األول /
ديسسم 2002 Èبتكلفة بلغت  8.9مليون يورو ،مّولتها وكالة التنمية الفرنسسية.
“ت اŸوافقة على امتيازات عديدة لتوسسيع اŸطارÃ ،ا ‘ ذلك موقف السسيارات ومرافق
إاعادة تزويد الطائرات بالوقود ،وقد ” إا‚ازه على أاسساسص امتياز ‘ عام .2000

سوق بيروت الحّرة
(امتياز)٢٠٠٣ ،

تعمل سسوق بÒوت ا◊ّرة على أاسساسص امتياز ّŸدة  15سسنة منحتها ا◊كومة إا ¤شسركة
) ،Phoenicia – Aer Rianta (PACوهي مشسروع مشسÎك بÚ
 Aer Rianta International (Middle East) W.L.L.وعدد من الشسركاء اÙلي .Úو‘ نيسسان /
ابريل  ” ،2017تلز Ëالعقد ›دًدا إا ¤شسركة ّŸ PACدة  4سسنوات.
اشستمل عقد البناء والتشسغيل والتحويل البالغة مّدته عشسر سسنوات (مع إامكانية “ديده ّŸدة
 3سسنوات) والذي ” تلزÁه ‘ عام  2003إا ¤الشسركة السسعودية ف ا ل  ،FALعلى “ويل
وبناء وتشسغيل مرفق Ÿعاينة اŸركبات ّŸدة  10سسنوات .و‘ عام “ ” ،2012ديد العقد على
أاسساسص  6أاشسهر ،وتضسمن تقاسسم عائدات بنسسبة  %30من رسسوم اŸعاينة التي – ّصسلها ف ا
ل  FALللميكانيك.

()١٩٩٤

مؤسسة مياه طرابلس
(عقد إدارة)٢٠٠٢ ،
مطار بيروت الدولي
(امتياز)٢٠٠٠ ،

الميكانيك
(بناء وتشغيل وتحويل)٢٠٠٣،

Phoenicia Trading – Afro Asia,

مشّغلي الهاتف الخليوي
(عقد إدارة)٢٠٠٤ ،

عقد إادارة قابل للتجديد ّŸدة  4سسنوات Ÿشسغلي الهاتف اÿليوي ‘ لبنان ،تاتشص Touch
وأالفا  ،Alfaاللتي يتم تشسغيلهما من قبل ›موعة زين الواقع مقرها ‘ الكويت وأاوراسسكوم
 OrascomاŸصسرية ،على التوا‹.

سفن توليد الطاقة
(استئجار)٢٠١٢ ،

قّرر لبنان ‘ شسباط  /فÈاير  2012اسستئجار سسفن لتوليد الطاقة بهدف اŸسساعدة ‘
خفضص التقن Úالشسديد للكهرباء ‘ البلد .وقد ” منح شسركة كاربويرشسيب Karpowership
ع -ق -دا ً م -ن ق -ب -ل م -ؤوسسسس -ة ك -ه -رب-اء ل-ب-ن-ان ل-ت-وف Úà£ﬁ Òل-ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء Ãج-م-وع 270
ميغاواط من طاقة توليد ا◊مولة األسساسسية .و” زيادة طاقة  »à£ﬁتوليد الكهرباء
القائمت ‘ ÚاŸوقع بناًء على طلب إاضسا‘ على الكهرباء ‘ .عام  ،2016رفعت مؤوسسسسة
كهرباء لبنان الطاقة  ájóbÉ©àdGلتلقي ما  ójõjعن  äGhÉ¨«e 370من الطاقة اŸوثوق  É¡Hمن
 »æ£ﬁتوليد الكهرباء Ÿدة  .ÚjôNGC Úàæ°Sوجاء هذا السستئجر بضسمانة سسيادي.
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ذلك اŸشس- -اري- -ع اŸشسÎك- -ة اŸنصس- -وصص ع -ل -ي -ه -ا ‘ ال -ق -وان ÚاŸن -ظ -م -ة
لقطاعات التصسالت والكهرباء والطÒان اŸد( ÊاŸادة  2–2من
قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص) .كما يجوز توسسيع
حدود نطاق التطبيق ليشسمل اŸشساريع اŸشسÎكة التابعة للبلديات
وا–ادات البلديات عاى أان تخضسع هذه اŸشساريع لشسروط IOóﬁ
منصسوصص عليها ‘ هذا القانون.
عقد الشراكة

وت-ت-م-ث-ل اح-دى السس-م-ات ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ق-ان-ون الشس-راك-ة ب Úال-ق-ط-اعÚ
العام واÿاصص ‘ أانه يعّرف عقد الشسراكة على أانه ›موعة العقود
واŸلحقات والتعهدات والضسمانات التي –كم العلقة التعاقدية بÚ
الشسخصص العام وشسركة اŸشسروع واألطراف األخرى اŸعنية Ãا ‘
ذلك اŸؤوسسسسات اŸالية الدولية واŸسستثمرون األجانب.
ي- -ح- -دد ق- -ان- -ون الشس- -راك- -ة ب Úال- -ق- -ط- -اع Úال -ع -ام واÿاصص األح -ك -ام
ال -رئ -يسس -ي -ة ال -واجب إادراج -ه -ا ‘ ع -ق -د الشس -راك -ة .وتشس -م -ل األح -ك -ام
الرئيسسية للعقد ما يلي:
– حقوق وموجبات األطراف
– أاسسسص “ويل اŸشسروع اŸشسÎك
– مدة عقد الشسراكة على ان ل تتجاوز هذه اŸدة خمسسة وثلثÚ
عامًا من تاريخ توقيع عقد الشسراكة
– اإليرادات التي سستتقاضساها شسركة اŸشسروع من الشسخصص العام ،او
ال -ت -ي سس -ي -ت -ق -اضس -اه -ا الشس -خصص ال -ع -ام م -ن شس -رك -ة اŸشس -روع ب-حسسب
طبيعة اŸشسروع اŸشسÎك ،وكيفية تقاضسي تلك اليرادات
– الرسسوم والبدلت وا÷عالت التي Œيز الدولة لشسركة اŸشسروع
اسستيفائها باسسم الشسخصص العام اŸعني و◊سسابه
– مؤوشسرات تقييم أاداء شسركة اŸشسروع
– التقارير التي يجب أان تقدمها شسركة اŸشسروع
– توزيع  ôWÉﬂاŸشسروع والتداب Òللحد منها
– شسروط تعديل األحكام الرئيسسية لعقد الشسراكة
– الضس-م-ان-ات وال-ت-ع-ه-دات والل-ت-زام-ات ال-ت-ي Áك-ن م-ن-ح-ه-ا ل-ت-ن-ف-ي-ذ
اŸشسروع اŸشسÎك
– األم- -وال واألم- -لك ال- -ع- -ائ- -دة ا ¤الشس- -خصص ال- -ع- -ام وال- -ت- -ي ت -وضس -ع
بتصسرف شسركة اŸشسروع
– ك -ي -ف -ي -ة –وي -ل اŸشس -روع اŸشسÎك ع -ن -دم -ا ت -ق -تضس -ي ذلك ط -ب -ي -ع -ة
اŸشسروع
– إاج -راءات ضس -م -ان اسس -ت -م -راري-ة اŸشس-روع اŸشسÎك وال-ع-م-ل-ي-ات ذات
الصس- -ل- -ة ع- -ن- -د ان- -ت- -ه- -اء ع- -ق- -د الشس -راك -ة أاو الخ -لل ب -الل -ت -زام -ات
التعاقدية من قبل شسركة اŸشسروع
– اإلج - -راءات وا÷زاءات ‘ ح - -ال اإلخ - -لل فضس ً- -ل ع - -ن اآلل - -ي - -ات
التفصسيلية لتطبيق تلك ا÷زاءات
– أاسس- -ال- -يب تسس- -وي- -ة ال- -ن- -زاع- -ات Ãا ‘ ذلك ال- -وسس- -اط- -ة فضسً- -ل ع- -ن
التحكيم الداخلي والدو‹
السلطات ذات الصلة

يسس -ت -ب -دل ق -ان -ون الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصص تسس -م -ي -ة
“اÛلسص األعلى للخصسخصس“ة اŸنشسأا Ãوجب قانون اÿصسخصسة رقم
 228ت -اري-خ  31أاي- -ار  2000ب-تسس-م-ي-ة “اÛلسص األع-ل-ى ل-ل-خصس-خصس-ة
والشسراك“ة ،وÁنحه الصسلحيات التالية:
– تقدير وتقييم اŸشساريع اŸشسÎكة اÙتملة واŸقدمة إاليه من قبل
رئيسسه أاو من قبل الوزير اıتصص؛
– إانشساء ÷نة اŸشسروع لكل مشسروع مشسÎك موافق عليه؛
– واتخاذ القرار بشسأان نتائج التأاهيل اŸسسبق واŸوافقة على الصسيغة
النهائية لدف Îالشسروط بعد التشساور مع مقدمي العروضص اŸؤوهلÚ
مسسبقاً؛
– واŸوافقة على الشسركة الفائزة التي قّدمت أافضسل عرضص بناًء على
تقييم ÷نة اŸشسروع.

يُؤولف Ãوجب قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ÷نة
اŸشس- -روع يÎأاسس- -ه- -ا األم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -م- -ج -لسص الأع -ل -ى ل -ل -خصس -خصس -ة
والشسراكة ،ومن ب Úأاعضسائها ‡ثل Úعن الوزارة اıتصسة ،ووزارة
اŸالية ،وحيث ينطبق ،الهيئة اŸنظمة لقطاع مع .Úتتو÷ ¤نة
اŸشسروع اعداد دراسسة شساملة حول اŸشسروع اŸشسÎك تتناول ا÷وانب
ال -ف -ن -ي -ة والق -تصس -ادي -ة وال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-م-وي-ل-ي-ةÃ ،ا ‘ ذلك م-ع-ايÒ
التأاهيل ومدى اهتمام اŸسستثمرين ومدى امكانية اسستقطاب التمويل
ال- -لزم .ي- -ع- -اون ÷ن- -ة اŸشس- -روع ‘ م- -ه- -ام- -ه -ا ف -ري -ق ع -م -ل ي -تضس -م -ن
مسستشسارين مالي Úوقانوني Úوتقني.Ú
يدرسص اÛلسص األعلى للخصسخصسة والشسراكة الدراسسة والتوصسيات
اŸقدمة من ÷نة اŸشسروع ويقرر سسواء رفضص او اŸضسي قدماً ‘
اŸشس - -روع؛ ‘ ا◊ال - -ة األخÒة ،ي - -ق - -دم رئ - -يسص ال - -وزراء اŸشس - -روع ا¤
›لسص الوزراء للموافقة عليه ‘ .حال وافق ›لسص الوزراء على
اŸشسروع ،تطلق ÷نة اŸشسروع اجراءات اختيار الشسريك اÿاصص.
لجنة المشروع

باإلضسافة إا ¤واجباتها اŸبينة أاعله ،فإان ÷نة اŸشسروع مسسؤوولة
أايضسا عن:
– إادارة عملية تقد Ëالعروضص،
– تقييم طلبات التأاهيل اŸسسبق وتقد Ëتوصسياتها فيما يتعلق بها
وب -اŸشس -روع اŸشسÎك بشس -ك -ل ع -ام ل -ل -م -ج -لسص الأع -ل -ى ل -ل -خصس -خصس -ة
والشسراكة،
– إاع - -داد دف Îالشس - -روط ال - -ذي ي - -تضس- -م- -ن مسس- -ودة ع- -ق- -د الشس- -راك- -ة
ومرفقاته وتزويده للمرشسح ÚاŸؤوهل Úمسسبقا ،
– التشساور مع جميع اŸرشسح ÚاŸؤوهل Úمسسبقا واŸقرضس Úبطريقة
شس-ف-اف-ة  IójÉﬁhم -ن أاج -ل ال -ت -وصس -ل إا– ¤دي -د شس -ام -ل ون -ه -ائ -ي
للمتطلبات والوسسائل التقنية والهيكلية اŸالية األنسسب للمشسروع؛
ينصص قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص على أانه يجوز
تعديل دف Îالشسروط على ضسوء هذه اŸشساورات،
– ت- -زوي- -د اŸرشس- -ح ÚاŸؤوه- -ل Úمسس- -ب- -قً- -ا ب- -دف Îالشس- -روط بصس- -ي- -غ- -ت- -ه
النهائية،
– دراسس -ة وت -ق -ي -ي -م ال -ع -روضص اŸق -دم -ة ورف -ع ال -ت -وصس -ي-ات بشس-أان-ه-ا إا¤
اÛلسص األعلى للخصسخصسة والشسراكة،
– ال -ت -ف -اوضص م -ع م -ق -دم ال -ع -رضص األفضس -ل ل-ت-حسس Úا÷وانب ال-ف-ن-ي-ة
ل -ل -ع -رضص اŸق -دم ع -ن -دم -ا ي -ك -ل -ف -ه -ا اÛلسص الأع -ل -ى ل -ل -خصس -خصس -ة
والشسراكة بذلك،
– اعلن نتائج عملية الختيار التي –دد الشسريك اÿاصص الفائز
وإابلغ العارضس Úغ Òالفائزين بأاسسباب فشسل عروضسهم.
يتع Úعلى الشسريك اÿاصص الفائز تأاسسيسص شسركة مسساهمة لبنانية
تكون هي شسركة اŸشسروع التي تتو ¤تنفيذ اŸشسروع اŸشسÎك .تعفى
شسركة اŸشسروع من شسرط ا÷نسسية اŸنصسوصص عليه ‘ قانون التجارة
اللبنا Êوكذلك تعفى من موجب تعي Úمفوضص مراقبة إاضسا‘ كما
يعفى رئيسص ›لسص ادارتها من موجب ا◊صسول على اجازة عمل
إاذا كان غ Òلبنا.Ê
Áي -ز ق -ان -ون الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصص ب ÚاŸرح -ل -ة
التأاسسيسسية واŸرحلة التشسغيلية للمشسروع اŸشسÎك ،كما وينصص على
أانه ل يجوز للشسريك اÿاصص ،دون موافقة ›لسص الوزراء ،التفرغ
ع -ن أاسس -ه -م -ه ‘ شس -رك -ة اŸشس -روع ل -ل -غ Òق -ب -ل ب -ل -وغ اŸشس -روع اŸرح -ل -ة
التشسغيلية .
يجوز للشسخصص العام اŸشساركة ‘ تأاسسيسص شسركة اŸشسروع كما Áكنه
اŸسساهمة ‘ رأاسسمالها؛ تعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق
اŸنصسوصص عليها ‘ اŸادة  86من قانون التجارة.

”ثمة حاجة ﻹطار قانوني قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحديد
”قواعد اللعبة“ للقطاع الخاص والحّد من مخاطر المشروع ،وبالتالي تحسين معّدل
نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص“.
اﻻستاذ زياد حايك ،اﻷمين العام للمجلس اﻷعلى للخصخصة

ث .أهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام
والخاص

ج .اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في لبنان في  ١6آب 20١7

إاّن لبنان ‘ حاجة ماسسة إا ¤تطوير بنيته التحتية ،مع العديد من
اŸشساريع الكÈى اÙتملة اŸذكورة أاعله .ومع ذلك ،فبغياب إاطار
قانو Êمناسسب للمشساريع القائمة وا÷ديدة ،تأاّخرت السستثمارات
” إالغاءها حتى .يتنافسص لبنان مع ما يصسل إا¤
اıططة ل بل وقد ّ
 10دول ‘ اŸنطقة ÷ذب اŸطورين واŸقرضس Úالدولي ،Úالذين
عادًة ما يذهبون فقط إا ¤األسسواق التي يكون فيها اإلطار القانوÊ
واضسًحا ويدعم تطوير هذه اŸشساريع.

من أاجل تهيئة بيئة ملئمة قادرة على تعزيز السستثمارات اÿاصسة
‘  ∞∏àﬂمشساريع البنى التحتية ،إان إاقرار قانون الشسراكة بÚ
القطاع Úالعام واÿاصص ّÁثل خطوة مهمة لوضسع إاطاًرا قانونًيا
فعالً ومناسسًبا.
إان اقرار قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص يعالج مسسأالة
ح -اج -ة ل -ب -ن -ان اŸاسس-ة ل-ت-ط-وي-ر ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة ضس-م-ن اط-ار ق-ان-وÊ
وت -ن -ظ -ي -م -ي ي -ط -م -ئ -ن مسس -ت -ث -م -ري ال -ق -ط -اع اÿاصص .ق -ب -ل إاق -رار ه -ذا
القانون ⁄ ،يكن اإلطار القانوŸ Êشساريع الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
ال -ع -ام واÿاصص ‘ ل -ب -ن -ان Áن -ح الضس -م -ان -ات اŸت -ع -ارف ع -ل -ي -ه -ا وه -ي
ضسمانات غالبًا ما يسسعى اŸسستثمرون األجانب واŸؤوسسسسات اŸالية
الدولية للحصسول عليها من أاجل تكوين رؤوية عن قواعد اللعبة وا◊د
من  ôWÉﬂاŸشسروع .إان غياب هذه اŸعاي Òقد أاعاق نسسبة ‚اح
مشساريع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص لتاريخه ‘ لبنان.
ومع عودة لبنان إا ¤سسوق الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص،
سس -ي -ت -م ال -ت -ع -ام -ل م -ع -ه ب -ح -ذر م -ن ق -ب-ل اŸق-رضس Úال-دول-ي Úو›ت-م-ع
اŸطورين .ولذلك ،يجب النظر ‘ تقسسيم اŸشساريع إا ¤مشساريع
أاصس -غ -ر وإادارت -ه -ا Ÿن -ح ل -ب -ن -ان ال -ق -درة ع -ل -ى ت -ك -وي-ن ب-رن-ام-ج Ÿشس-اري-ع
الشسراكة ع“ Èتدفق الصسفقات ا÷ديد“ة.

إأن صسدور قانون ألشسرأكة ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصص مؤوخرأً ‘
 ١٦آأب  ٢٠١٧ك -ان ضس -روري ً-ا ل -ك -ي ي -ك-ون ل-ب-ن-ان أك Ìق-درًة ع-ل-ى
أŸن -افسس -ة ،وج -ذب أ’سس -ت -ث -م -ارأت أأ’ج -ن -ب-ي-ة أŸب-اشس-رة أل-ت-ي “ّسص
أ◊اجة إأليها ،وإأدخال أÈÿأت إأ ¤ألبÓد ،وخلق أآ’’ف من
فرصص ألعمل ،و‘ نهاية أŸطاف زيادة أإ’يرأدأت و–فيز ألنمو
أ’قتصسادي.

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في
لبنان :أحكام رئيسية

وك -م -ا ذك -ر ‘ األقسس -ام السس -اب -ق -ة ،ف -إان ع -دم وج -ود إاط -ار ت -ن -ظ -ي -م -ي
للشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص كان قد اسستتبع الفشسل ‘
تسسليم اŸشساريع كما وعدت .وفيما يتعلق Ãثال اŸيكانيك أاعله⁄ ،
ينفذ اŸشسروع بنجاح‡ ،ا أادى إا ¤سساعات انتظار طويلة وعدم
رضسى كب Òمن قبل اŸسستهلك ‘ Úمراكز معاينة اŸركبات .وقد
اعÎضص ال -ع -دي -د م -ن م -ق -دم -ي ال -ع -روضص اÿاسس -ري -ن ع -ل -ى ن -ت -ي -ج -ة
مناقصسة عام  2017لشسركة ميكانيك ،مدع Úأان عملية اŸناقصسة
ك -انت م -ع -ي -ب -ة .ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ذلك ،ق -امت وزارة السس -ي -اح -ة ب -ت -ل-زË
مشسروع مغارة جعيتا وسسادت علقة متوترة ب ÚاŸشسغل والبلدية
طوال مّدة العقد .ويُعت Èمعمل معا÷ة النفايات الصسلبة ‘ صسيدا
مثاًل آاخر على مشسروع ” تنفيذه بشسكل سسيء دون إاجراء اŸشساورات
اŸناسسبة ب Úاألطراف اŸعنية ‡ا أادى إا ¤العديد من التأاخÒات
والتوترات ب Úبلدية صسيدا ووزارة النقل واألشسغال العامة.

ويجب أان يسستفيد لبنان من شسركاء القطاع اÿاصص الذين Áكنهم
ا◊صس -ول ع -ل -ى “وي -ل أاق -ل ت -ك -ل -ف -ة ك -ال-ت-م-وي-ل م-ن اŸؤوسسسس-ات اŸال-ي-ة
الدولية (بنك السستثمار األوروبي ،ومؤوسسسسة التمويل الدولية ،و د ي
غ  ،DEGالذراع اÿاصص لبنك التنمية األŸا ،)KFW( Êوالوكالة
الفرنسسية للتنمية ( )AFDوذراعه اÿاصص ،بروباركو ()Proparco
Ÿشساريع التنمية ‘ لبنان .وتشسمل اŸؤوسسسسات األخرى التي تنظر
أاي ًضسا ‘ مثل هذه القروضص اإل‰ائية أاو حتى اŸنح ،البنك األوروبي
لنشس -اء وال -ت -ع -م )EBRD( Òوصس -ن -دوق األوبك ل -ل -ت -ن -م -ي -ة ال -دول -ي -ة
ل -إ
( )OFIDووكالت األ∙ اŸتحدة.
إان القطاع العام ‘ لبنان بحاجة ماسسة إا ¤إاشسراك القطاع اÿاصص
Ãا أان أاوجه القصسور الهيكلية ‘ البلد تؤوثر بشسكل متزايد على
القتصساد كما وأان القيود اŸفروضسة على اŸيزانية ل تÎك للحكومة
سسوى عدد قليل من البدائل.
‘ ل -ب -ن -ان ،أاخ -ذ ال -ت -حضس Òل -ق -ان -ون الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام
واÿاصص  10سسنوات ا ¤ح Úاقراره.
ويرجع التأاخ ‘ Òإاقرار هذا القانون إا ¤عدم وجود حكومة عاملة
‘ السسنوات القليلة اŸاضسية ،وعدم السستقرار واÿلف بشسأان آالية
ال -ت -ل -ز ËاŸقÎح -ة ،وال -ت -ي أاسس -اء ال -ب -عضص ف -ه -م -ه -ا ع -ل -ى أان -ه -ا ت -ق -لصص
صسلحيات الوزراء.

بصسفة عامة ،فإان قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
يُفصسل آالية تلز ËاŸشساريع اŸشسÎكةÃ ،ا ‘ ذلك اإلطار اŸؤوسسسساتي
العام الذي يدعو إا ¤تأاليف ÷نة لكل مشسروع يسساعدها فريق عمل.
وتهدف هذه الهيكلية ،التي تضسمن مشساركة جميع ا÷هات اŸعني،Ú
إا ¤تعزيز شسفافية عملية تقد Ëالعروضص واختيار الشسريك اÿاصص.
كما يف ّصسل قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص العناصسر
الرئيسسية لعقد الشسراكة ،والتي سستشسّكل جزءًا من دف Îالشسروط
وال- -ت- -ي ت- -تضس- -م- -ن ،م- -ن ب Úأام- -ور أاخ- -رى ،اآلل- -ي- -ات اŸت- -اح- -ة ل- -تسس -وي -ة
النزاعات .ومن شسأان هذا النهج أان يعزز نسسبة ‚اح تنفيذ مشساريع
الشس - -راك - -ة ب Úال - -ق - -ط - -اع Úال - -ع- -ام واÿاصص ،خ- -اصس- -ة وأان م- -ع- -ظ- -م
اإلخفاقات السسابقة ترجع إا ¤آالية معيبة للتلز Ëأاو هيكلة غÒ
لحكام الرئيسسية لقانون الشسراكة
سسليمة للعقد .ويرد أادناه موجز ل أ
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص.
نطاق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ي- -ع- -رف ق- -ان- -ون الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصص اŸشس -اري -ع
اŸشسÎكة على انها تلك اŸتعلقة Ãصسلحة العامة والتي يسساهم فيها
الشسريك اÿاصص فيها من خلل ( )1التمويل واإلدارة ،ومن خلل
( )2ال- -ق- -ي- -ام ب- -نشس- -اط واح- -د ع- -ل- -ى األق- -ل م- -ن األنشس- -ط- -ة ال- -ت- -ال- -ي -ة :
ال-تصس-م-ي-م ،واإلنشس-اء ،وال-تشس-ي-ي-د ،وال-ت-ط-وي-ر ،والÎم-ي-م ،وال-ت-ج-ه-ي-ز،
والصسيانة ،والتأاهيل ،والتشسغيل.
Áتد نطاق تطبيق قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص إا¤
جميع اŸشساريع اŸشسÎكة التي تنفذها الدولة اأو أاي من مؤوسسسساتها
العامة أاو أاي كيان آاخر يُعت Èعلى أانه من القطاع العام .ويتضسمن
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التقرير القطري لصشندوق النقد الدو‹ رقم  19/17كانون الثا / Êيناير ”،2017لبنا”ن
وزارة اÿارجية ‘ دراسشة اŸعهد الدو‹ للبحوث الزراعية ‘ هولندا نيسشان  /أابريل
”،2013الششراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ البلدان النامي”ة
دليل منظمة التعاون والتنمية ‘ اŸيدان القتصشادي بششأان”الششراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص ‘ الششرق األوسشط وششمال أافريقي”ا
كتيب برنامج الفولتضشوئية لعام  2013اÿاصص بÈنامج األ∙ اŸتحدة اإل‰ائي /
سشيدرو CEDRO
اللجنة القتصشادية والجتماعية آلسشيا واÙيط الهادئ”،دليل الششراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص ‘ البنية التحتي”ة
اŸوقع اإللكÎوŸ Êركز موارد الششراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ‘ البنية التحتي”ة
التابع للبنك الدو‹)(http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/
عرضص البنك الدو‹ لعام ‚”2008احات ومششاكل مششاريع الششراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاص”ص.

ح .ق--ان--ون الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اع-ي-ن ال-ع-ام
والخاص في لبنان :تعليقات

يحدد قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص بشسكل واضسح
إاج -راءات األط -راف اŸع -ن -ي -ة وواج -ب -ات -ه -ا و›ري -ات ك -ل مشس -روع م -ن
اŸشساريع اŸشسÎكة بدءا من اŸراحل األولية لتقد Ëالعروضص مرورا ً
ب -ال -ت -ن -ف -ي -ذ ح -ت -ى اŸراق -ب -ة ،و–دي -دا مشس -ارك -ة ال -وزارات ‘ اŸشس-روع
اŸشسÎك اŸتوخى .كما أانه يُخضسع العملية لتقييم اقتصسادي واضسح /
دراسسات ا÷دوى ،ويحدد األحكام الرئيسسية لعقد الشسراكة ،ويشسÒ
بشسكل خاصص إا ¤إامكانية اللجوء إا ¤التحكيم أاو إا ¤آاليات بديلة
أاخرى لتسسوية النزاعات ‘ حالة نشسوء خلف مع الشسريك اÿاصص.
ليسص الغرضص الرئيسسي من قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص ‘ لبنان تنظيم عقود اإلدارة العديدة اŸفضسلة حالًيا ‘
لبنان ،ل بل يسستهدف قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
مشساريع البنية التحتية الرئيسسية التي تندرج ضسم  äÉ££ﬂتقاسسم
اıاطر  /العائد ،باسستثناء المتيازات ،التي كان باإلمكان شسملها
ضس -م -ن ن -ط -اق ق -ان -ون الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع-ام واÿاصص ع-ل-ى
الوجه اŸب ‘ Úالسسيناريوه Úالتاليت:Ú
– كان Áكن أان يشسّكل قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
ب -ح -د ذات -ه ب -دي ً-ل م -ع -ادًل Ÿواف -ق -ة ›لسص ال -ن -واب ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
بالمتيازات؛ وÃوجب هذا السسيناريو ،ل تتطلب المتيازات التي
تندرج ضسمن نطاق قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص
موافقة ›لسص النواب.
– أاو كان باإلمكان توسسيع نطاق قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصص ليشسمل المتيازات ،و‘ جميع األحوال ،تبقى موافقة
›لسص النواب شسرًطا لصسلحية المتيازات.
وين ّصص قانون الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص على تعزيز
اŸسساءلة والشسفافية على  ∞∏àﬂاŸشساريع اŸشسÎكة ‡ا يقلل من
فرصص الفسساد.
ومع ذلك ،فان قانون الشسراكة ب Úالقطاع العام واÿاصص لديه
بعضص أاوجه القصسور ،وعلى وجه التحديد إان هذا القانون ل:
– يوفر األطر الزمنية التي يجب احÎامها منذ اقÎاح اŸشسروع
اŸشسÎك وح -ت -ى ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ع -ق -د الشس -راك -ة .وي -ن -ب-غ-ي أان ي-ك-ون
الشس- -ريك اÿاصص ق- -ادرا ً ع- -ل- -ى ت- -وق- -ع األط -ر ال -زم -ن -ي -ة ل -ل -م -راح -ل
الرئيسسية – إان  ⁄يكن كلها – التي ترمي إا ¤منح عقد الشسراكة.
– يتطّرق على وجه التحديد إا“ ¤ويل اŸشسروع اŸشسÎك ،كما أانه ل
يوفر الوسسائل الكافية للتماسص هذا التمويل ،وهو أامر مهم جدا ً
بالنسسبة للمشساريع الكبÒة والطويلة األمد.
– Áنح شسركة اŸشسروع صسراحة ا◊ق ‘ انشساء تام Úأاو رهن على
أاصسولها أاو أاسسهمها.
– يشسكل ÷نة تظلم أاو هيئة ‡اثلة تكون  á°üàﬂللنظر ‘ الطعون
اÙتملة اŸقدمة من الشسريك اÿاصص ضسد قرارات السسلطات ذات
صسلة Ãجريات اŸشسروع اŸشسÎك.
– يحدد النواع اıتلفة لعقود الشسراكة التي تختلف بحسسب طبيعة
اŸشسروع واıاطر اÙددة ،كما أانه ل يتضسمن قواعد واضسحة
للقوة القاهرة.
– ينصص صسراحة على حقوق “التدخ“ل للمقرضس( Úالتي ل تتطلب
إاعادة إاطلق عملية التلز ،)Ëكما أانه ل ينصص على التعويضص
لصسول اّÙولة إا ¤الشسخصص العام Ãا ‘
نتيجة اإلنهاء بالنسسبة ل أ

ذلك إانهاء العمل ،أاو بنود السستقرار التي –مي من التغيÒات
التمييزية ‘ القانون .ومع ذلك ل يوجد ‘ مشسروع قانون الشسراكة
ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص أاي منع من إادراج أاحكام بهذا
اŸعنى ‘ كل عقد من عقود الشسراكة.
وباإلضسافة إا ¤ذلك ،من أاجل التخفيف من بعضص اıاوف عند
الرأاي العام ،كان يجب أان يكون هناك شسرط بأان يتم تخصسيصص
نسس -ب -ة م -ئ -وي -ة دن -ي -ا م -ن ال -وظ -ائ -ف ال -ت -ي ي -ت -م إانشس -اؤوه -ا م -ن مشس -روع
الشسراكة للعمال اللبناني ،Úكون هذا هو أاحد الفوائد الرئيسسية
للشسراكات ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص ،وخاصسة عندما تبلغ نسسبة
البطالة حوا‹  %25على الصسعيد الوطني ،بل وحتى أاعلى ‘ بعضص
اŸناطق.
وبصس- -رف ال- -ن- -ظ- -ر ع- -ن أاوج -ه ال -قصس -ور اŸب -ي -ن -ة أاع -له ،ف -إان ق -ان -ون
الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص يضسع إاطارا قانونيا شسامل
للمشساريع اŸشسÎكة يتماشسى إا ¤حد كب Òمع اŸعاي Òالدولية.
سسوف يقوم قانون ألشسرأكة ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصص ‘ لبنان
بطمأانة ألشسركاء أÙتمل Úمن ألقطاع أÿاصص بأان لبنان يعتمد
آأل -ي -ة شس -ف -اف -ة ل -ت -ل -ز Ëمشس -اري -ع ألشس -رأك-ة ب Úأل-ق-ط-اع Úأل-ع-ام
وأÿاصص وأسس -ت -ق -ط-اب أ’سس-ت-ث-م-ارأت أل-ت-ي ل-ب-ن-ان ب-أامسص أ◊اج-ة
إأليها لتحفيز ألتنمية وأ’زدهار.
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