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�شراكة القطاعني العام واخلا�ص 

كمطلب تنموي



اأهداف  »ج�شر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�شع �شريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�ص  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�ص  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�ص  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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العام  القطاعني  بني  العالقة  تعترب   

حتظى  التي  املوا�شيع  اأهم  من  واخلا�ص 

لها  ملا  والباحثني،  القت�شاديني  باإهتمام 

القت�شادية  التنمية  تعزيز  يف  هام  دور  من 

امل�شتدامة. وقد تراوحت الآراء ما بني املوؤيد 

التنمية،  اإدارة  يف  للدولة  اأكرب  دور  لإعطاء 

الدور  القطاع اخلا�ص  املوؤيد لإعطاء  وما بني 

الأكرب باعتباره الأكرث قدرة وكفاءة يف اإدارة 

حرية  من  به  يتمتع  ملا  القت�شادي  الن�شاط 

كبرية  وقدرة  القرارات،  اتخاذ  يف  عالية 

يف  املخاطرة  وحتمل  والإبداع  املبادرة  على 

فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن  ال�شتثمار.  عملية 

الربح  اإىل  تهدف  ل  العام  القطاع  ا�شتثمارات 

حتقيق  اإىل  تهدف  ما  الأوىل، بقدر  بالدرجة 

الدور الجتماعي للدولة، بينما ي�شعى القطاع 

ذلك  �شبيل  ويف  الربح،  حتقيق  اإىل  اخلا�ص 

بهدف  والتجديد  البتكار  على  دائمًا  يعمل 

عالية  التناف�شية  قدرته  على  املحافظة 

للبقاء يف ال�شوق. 

�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي

اأوًل: املقدمة

          اإعداد  اأ. بالل حموري*

القطاعني  بني  العالقة  ثانيًا:تاريخ 

العام واخلا�ص

يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وما   

خلفتها من دمار للبنى التحتية والفوقية والنهيار 

القت�شادي الذي �شهده عدد كبري من دول العامل، 

كان للحكومات دورًا كبريًا يف اإعادة بناء القت�شاد 

الفكر  الذي دمره احلرب، وكان ذلك من�شجمًا مع 

والذي  احلني،  ذلك  يف  �شائدًا  كان  الذي  الكينزي 

منح القطاع العام دور كبري يف عملية اإعادة البناء 

القت�شادي عرب التو�شع يف الإنفاق العام، وخا�شة 

اإىل  بالإ�شافة  الكربى،  العامة  امل�شاريع  بناء  يف 

اإل  ال�شرائب.  وخف�ص  الفائدة،  اأ�شعار  تخفي�ص 

حلول  اإيجاد  عن  عجزت  الكينزية  املدر�شة  اأن 

القت�شاد  عمت  التي  الت�شخمي  الركود  حلالة 

العاملي منذ �شبعينيات القرن املا�شي، والتي اأدخلت 

القت�شاد العاملي يف فرتة انكما�ص وتدين الكفاءة 

الإنتاجية يف وحدات القطاع العام، حيث تعر�شت 

املديونية  يف  ارتفاع  اإىل  العامل  دول  من  عدد 

اخلاريجة، خا�شة دول يف اآ�شيا واأفريقيا واأمريكا 

فيها.  التنموية  اجلهود  ف�شل  جراء  الالتينية، 

اأوروبا  بلدان  يف  ال�شرتاكية  التجربة  و�شقطت 

ومن  ال�شوفييتي،  الحتاد  تفكك  اإثر  ال�شرقية، 

الدولة  لإبعاد  ب�شدة  املوؤيدة  الأ�شوات  تعالت  ثم 

عن الن�شاط القت�شادي واإعطاء دور اأكرب للقطاع 

تهيئة  على  الدولة  دور  يقت�شر  بحيث  اخلا�ص، 

الالزمة  الت�شريعات  و�شن  املنا�شبة  الأعمال  بيئة 

تهدف  ال  العام  القطاع  استثمارات 
القطاع   يسعى  حني  في  الربح،  إلى 
وبالتالي  الربح  حتقيق  إلى  اخلاص 
واالرتقاء  التطور  إلى  دائما  يسعى 

بقدراته التنافسية.

* ي�شكر الباحث الدكتور �شامي ا�شكندر على تف�شله مبراجعة الورقة وتوجيهاته القّيمة والتي اأثرت هذه الورقة.
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ال�شتثمار  وا�شتقطاب  املحلي  ال�شتثمار  لتحفيز 

الأجنبي. 

وقد حر�شت العديد من الدول النامية   

على التطبيق اجلاد لربامج الإ�شالح القت�شادي 

الدويل  البنك  من  وفنية  مالية  معونات  ظل  يف 

لو�شفاتها  تبنيها  مع  الدويل،  النقد  و�شندوق 

التثبيت  برامج  على  ركزت  التي  الإ�شالحية 

  Economic Stabilization القت�شادي 

متغريات  على  بالتاأثري  واملتعلقة   Programs

القت�شادي  التكيف  وبرامج  الكلي،  القت�شاد 

املتعلقة   Structural Adjustment Programs

وتعزيز  لالأعمال  منا�شبة  بيئة  بتهيئة 

العامل.  على  وال�شتثماري  التجاري  النفتاح 

القت�شادي  التثبيت  برامج  ا�شتهدفت  حيث 

ال�شيطرة على اأدوات القت�شاد الكلي من خالل 

الهادفة  الت�شحيحية  الإجراءات  من  حزمة 

الدين  على  وال�شيطرة  الت�شخم  خف�ص  اإىل 

يف  العجز  وتقليل  واخلارجي،  الداخلي  العام 

خالل  من  اجلاري  ب�شقيه  املدفوعات  ميزان 

خالل  من  والراأ�شمايل  ال�شادرات  حجم  زيادة 

املبا�شرة، وزيادة  الأجنبية  زيادة ال�شتثمارات 

معدلت النمو القت�شادي وخف�ص فجوة املوارد 

“ال�شيا�شة  اأدوات  على  وال�شيطرة  املحلية، 

الفائدة  اأ�شعار  بتحرير  املتمثلة  النقدية” 

والتعامل مع قيمة العملة الوطنية مبا يتنا�شب 

التعامل  الت�شديرية و حترير  الدولة  و�شيا�شة 

اإىل  بالإ�شافة  اخلارجية،  ال�شرف  اأ�شواق  يف 

املتمثلة  املالية  ال�شيا�شة  اأدوات  على  ال�شيطرة 

يف خف�ص عجز املوازنة العامة للدولة من خالل 

والر�شوم  كال�شرائب  املحلية  الإيرادات  زيادة 

الدعم عن  النفقات احلكومية مثل رفع  وخف�ص 

التكيف  ال�شلع واخلدمات. يف حني ركزت برامج 

 ، Structural Adjustment Programs القت�شادي

على حترير القت�شاد ب�شكل عام، وحترير التجارة 

�شيا�شات  خالل  من  خا�ص،  ب�شكل  وال�شتثمار 

موجهه نحو الت�شدير وجذب ال�شتثمار والعتماد 

الإنتاجية،  حت�شني  و�شيا�شات  ال�شوق  اآلية  على 

كفاءة  من  يرفع  نحو  على  املوارد  توزيع  واإعادة 

القت�شادي،  التكيف  برامج  اإطار  ويف  ا�شتخدامها. 

القت�شادي  الن�شاط  يف  احلكومة  دور  تقل�ص 

القطاع  اأمام  املجال  اإف�شاح  مع  احلدود،  اأ�شيق  اإىل 

القت�شادي،  الن�شاط  يف  اأكرب  دورًا  ليلعب  اخلا�ص 

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  خ�شخ�شة  ومتت 

احلكومية العامة، وتولت احلكومات تهيئة البيئة 

اخلا�ص  القطاع  حلفز  والت�شريعية  القت�شادية 

املحلي وا�شتقطاب القطاع اخلا�ص الأجنبي. 

برامج التكيف االقتصادي قلصت من  
االقتصادي  النشاط  في  احلكومة  دور 
اخلاص  القطاع  أمام  اجملال  وأفسحت 
دور  ويكون  فيه،  أكبر  دوراً  ليلعب 
البيئة  تهيئة  هو  الرئيسي  احلكومة 
املناسبة  والتشريعية  االقتصادية 

لألعمال.

اإىل  اخل�شخ�شة  من  النتقال  ثالثًا: 

العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  مرحلة 

واخلا�ص

العديد  اإىل  اخل�شخ�شة  عملية  تعر�شت   

العملية  هذه  اإدارة  �شوء  ب�شبب  النتقادات،  من 

اإىل  اأدت  مدرو�شة،  وغري  �شحيحة  غري  بطريقة 

اململوكة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  بيع 

تدر  كانت  بالأ�شل  والتي  الرابحة  العام  للقطاع 

اأمام  املجال  واإف�شاح  الدولة،  خلزينة  كبريا  دخال 

على  كامل  وب�شكل  لل�شيطرة  الأجنبية  ال�شركات 

حق  واإعطائها  للدولة،  القت�شادية  املقدرات 
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احلاجة  ظهرت  تقدم،  ما  على  وبناء   

العام  القطاعني  بني  الأدوار  ترتيب  اإعادة  اإىل 

ال�شلبيات  كافة  جتاوز  يتم  بحيث  واخلا�ص، 

للدولة  الكامل  التخلي  عملية  عن  نتجت  التي 

عملية  �شمن  اخلا�ص  القطاع  ل�شالح  اأ�شولها  عن 

القيام  عن  الدولة  عجز  ومعاجلة  اخل�شخ�شة، 

بال�شتثمار يف امل�شاريع الراأ�شمالية نتيجة تفاقم 

يتطلب  الذي  الأمر  العامة،  موازناتها  يف  العجز 

خالل  من  اخلا�ص  القطاع  اأمام  املجال  اإف�شاح 

�شراكة حقيقة ومتكاملة مع القطاع العام، يقوم 

القطاع اخلا�ص فيها بامل�شاركة يف متويل امل�شاريع 

والفوقية،  التحتية  البنية  لتطوير  العامة 

بالإ�شافة اإىل تقدمي خرباته الإدارية والفنية 

يف هذا املجال. 

القطاعني  بني  ال�شراكة  مفهوم  رابعًا: 

العام واخلا�ص

العام  القطاعني  ما بني  ال�شراكة  تعرف   

اخلا�ص  القطاع  اإ�شراك  عملية  باأنها  واخلا�ص 

والأن�شطة  اخلدمات  وت�شغيل  واإدارة  بناء  يف 

العامة  واملرافق  التحتية  البنية  وم�شاريع 

اإن�شاء  يف  خرباته  من  وال�شتفادة  للدولة، 

واإدارة وت�شغيل م�شاريع مثل الطرق والت�شالت 

و�شكك  واملوانئ  واملطارات  واجل�شور  واملوا�شالت 

والتعليمي  ال�شحي  والقطاع  والنقل  احلديد 

املتجددة،  الطاقة  وتوليد  والكهرباء  واملياه 

من  وذلك  وغريها،  ال�شحي  ال�شرف  وم�شاريع 

المتياز  عقود  مثل  للتعاون  اأ�شكال  عدة  خالل 

وعقود التاأجري الت�شغيلي وغريها. بهدف تعزيز 

ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف تطوير 

بطريقة  وا�شتخدامها  املذكورة  القطاعات 

المتياز بالت�شرف باملوارد الطبيعية من خالل 

يف  بالكامل،  اإليها  العامة  ال�شركات  ملكية  نقل 

اخلا�شة  الأ�شول  تقييم  يف  العدالة  عدم  ظل 

ثم  ومن  للخ�شخ�شة،  خ�شعت  التي  بال�شركات 

اأ�شيئ  كما  احلقيقية.  القيمة  من  باأقل  بيعها 

من  العديد  يف  اخل�شخ�شة  ح�شيلة  ا�شتخدام 

الدول يف اأغرا�ص غري منتجة لتغطية النفقات 

اجلارية مقابل ا�شتخدام اجلزء الي�شري لالإنفاق 

الراأ�شمايل.    

املالية  األزمات  اأدت  اآخر،  جانب  ومن   

القت�شاد  واجهت  التي  العاملية  والقت�شادية 

الثانية،  الألفية  مطلع  منذ  مرات  عدة  العاملي 

يف  القت�شادية  الأزمة  اأبرزها  كان  والتي 

�شلبية  اقت�شادية  اآثار  اإىل حتقيق   ،2007 عام 

النمو  انخفا�ص  يف  جتلت  الدول،  غالبية  على 

وقيام  البطالة  معدلت  وارتفاع  القت�شادي 

لديها  العمالة  بت�شريح  ال�شركات  من  العديد 

يف  العجز  وزيادة  اخل�شائر،  حجم  لتقليل 

العام  الدين  وارتفاع  للدول،  العامة  املوازنات 

ال�شتثمارات  وانخفا�ص  والداخلي،  اخلارجي 

الأجنبية املبا�شرة، الأمر الذي اأثر ب�شكل كبري 

اإقامة  على قدرة الدول، خا�شة النامية، على 

وانخفا�ص  التحتية،  البنية  م�شاريع  وتنفيذ 

ظل  يف  خا�شة  العامة.  اخلدمات  م�شتوى 

م�شاريع  على  املتوقع  الطلب  بتزايد  التوقعات 

البنية التحتية واخلدمات العامة والتي حتتاج 

اإىل ا�شتثمارات تقدر بحوايل 5300 مليار دولر 

حتى عام 2030، علما باأن ال�شتثمارات يف هذه 

امل�شاريع قد بلغت يف عامي 2009 و 2010 حوايل 

حوايل 700 مليار دولر منها 180 مليار للوليات 

املتحدة و 300 مليار لأوروبا، 200 مليار لل�شني.
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والتنظيم  الرتاخي�ص  حقوق  اإىل  بالإ�شافة 

دوره  ف�شيكون  اخلا�ص  القطاع  اأما  وغريها، 

والتطوير وذلك من خالل  وال�شتثمار  الإدارة 

ا�شتخدام الأ�شاليب املتبعة يف عملية ال�شراكة 

 ،BOT، BOOT الـ  عقود  مثل  القطاعني  بني 

بالتف�شيل  لها  التطرق  �شيتم  والذي  وغريها 

فيما بعد. وال�شكل التايل رقم )1( ميثل طبيعة 

العالقة بني القطاعني العام واخلا�ص ودور كل 

منهما يف اإدارة العملية ال�شتثمارية.

اخلدمات  مب�شتوى  والرتقاء  م�شتدامة 

وجودتها. 

تعاون  عملية  العالقة  هذه  ومتثل   

توفري  يف  والعام  اخلا�ص  القطاع  بني  ايجابية 

كل  يتحمل  بحيث  للمواطنني  معينة  خدمة 

قدر  وياأخذ  امل�شئوليات  من  حمدد  جزء  منهم 

العالقة  �شكل  وتتمثل  املنافع.  من  حمدد 

خالل  من  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ما 

والأ�شول،  املواقع  ميتلك  العام  القطاع  اأن 

ال�شكل رقم )1(

ملخ�ص العالقة ما بني القطاعني العام واخلا�ص 
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اخل�شخ�شة  بني  الفرق  خام�شًا: 

العام  القطاعني  بني  وال�شراكة 

واخلا�ص

بني  ال�شراكة  عملية  تختلف   

اخل�شخ�شة  عن  واخلا�ص  العام  القطاعني 

تقوم  اخل�شخ�شة  خالل  من  احلكومة  اأن  يف 

ل�شالح  اأ�شولها  عن  جزئيا  اأو  كليا  بالتخلي 

البيع  خالل  من  نهائي  ب�شكل  اخلا�ص  القطاع 

بالنهاية  اخلا�ص  للقطاع  امللكية  توؤول  بحيث 

القطاع  يقوم  حني  يف  مايل،   عائد  مقابل 

يف  مب�شئولياته  ال�شراكة  عملية  يف  اخلا�ص 

وتقدمي  والت�شغيل  والإدارة  البناء  عملية 

التي  الأمور  من  وغريها  وال�شيانة  اخلدمة 

بالإ�شافة  احلكومة،  مع  عليها  التفاق  يتم 

حتتفظ  فيما  التجارية  املخاطر  حتمله  اإىل 

الدولة مبلكية الأ�شول. ولقد مت اللجوء اإىل 

واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  خيار 

منها على  نذكر  ايجابية كبرية  اآثار  من  له  ملا 

ال�شبيل املثال ل احل�شر ما يلي:

توفري موارد مالية من القطاع اخلا�ص . 1

التحتية  البنية  م�شاريع  ل�شالح 

التي  احلالت  يف  خا�شة  العامة، 

تعجز فيها املوازنة العامة عن توفري 

التمويل الالزم لتلك امل�شاريع.

املوازنة . 2 على  ال�شغوط  من  التخفيف 

العامة للدولة يف بند النفقات، حيث 

ميكن على �شبيل املثال توجيه املوارد 

م�شاريع  لتنفيذ  املخ�ش�شة  املالية 

ا�شتخدامات  نحو  التحتية  البنية 

اأخرى يف حاجة للتمويل والتي تتكفل 

الدولة بها وتتحمل اأعباء متويلها. 

الرتقاء . 3 على  اخلا�ص  القطاع  قدرة 

وجودتها  اخلدمة  م�شتوى  بنوعية 

وباأ�شعار  املواطنني،  اإىل  املقدمة 

منا�شبة.

تنفيذ . 4 على  اخلا�ص  القطاع  قدرة 

و�شرعة  اأكرب  بكفاءة  العامة  امل�شاريع 

يف الإجناز، وبكلفة اأقل.

بني  ال�شراكة  اأهمية  ولتو�شيح   

التنموية  واآثارها  واخلا�ص  العام  القطاعني 

الوطني،  القت�شاد  م�شتوى  على  اليجابية 

ينبغي الإ�شارة اإىل اأن احلكومات تقوم بالإنفاق 

م�شاريع البنية  على  الراأ�شمايل  ال�شتثماري 

التحتية، والتي متثل الأن�شطة الرئي�شية التي 

خالل  من  مواطنيها،  جتاه  تقوم بها الدولة 

املرافق  و �شيانة واإعادة تاأهيل  اإن�شاء واإدارة 

العامة  املوازنة  تتحمل  حيث  للدولة،  العامة 

بند  من  امل�شاريع  هذه  على  الإنفاق  اأعباء  لها 

من  تغذيته  يتم  والذي  الراأ�شمالية،  النفقات 

الداخلية  والقرو�ص  العامة  الإيرادات  قبل 

وامل�شاعدات  املنح  اإىل  بالإ�شافة  واخلارجية 

اخلارجية. 

املا�شية،  الثالثة  العقود  مدار  وعلى   

التحتية  العام على البنية  الإنفاق  اأخذ حجم 

بالنخفا�ص كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل 

تو�شع  نتيجة  من دول العامل،  كبري  يف عدد 

ال�شتهالكي  اجلاري  الإنفاق  يف  احلكومات 

الدول  ففي  الراأ�شمايل.  الإنفاق  ح�شاب  على 

العربية، على �شبيل املثال، تدنت ن�شبة الإنفاق 

اإجمايل  من  العامة  امل�شاريع  على  الراأ�شمايل 

الإنفاق العام، وبلغت باملتو�شط حوايل 26.3% 

هذه  اأخذت  حيث  املا�شية،  ال�شت  ال�شنوات  خالل 
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عام  يف   27.9 من  وانخف�شت  بالرتاجع  الن�شبة 

حمققة   ،2011 عام  يف   % 26.3 اإىل  لت�شل   2007

اأدنى ن�شبة لها يف عام 2009 بواقع 24.2 %، يف حني 

ارتفعت ن�شبة الإنفاق اجلاري من 71.1 % عام 2007 

لت�شل اإىل 73.7 % يف عام 2011، وذلك كما هو مبني 

يف اجلدول رقم )1(:  

اجلدول رقم )1(

هيكل الإنفاق العام يف الدول العربية خالل الفرتة 2007-2011 )ن�شبة مئوية(

20072008200920102011نوع الإنفاق

100.0100.0100.0100.0100.0الإنفاق العام

71.173.775.372.673.7الإنفاق اجلاري

27.926.024.227.226.3الإنفاق الراأ�شمايل

-1.00.30.40.30.1�شايف الإقرا�ص احلكومي

                       امل�شدر: �شندوق النقد العربي، التقرير العربي املوحد، 2012. �شفحة 389.

والغاز  النفط  اأ�شعار  لرتفاع  كان  وقد   

والتحولت  العاملية  الأ�شواق  يف  الطبيعي 

املنطقة  دول  من  عدد  �شهدها  التي  ال�شيا�شية 

العامة  املالية  اأو�شاع  على  بارزا  اأثرا  العربية 

اإليها  امل�شار  الفرتة  خالل  العربية  الدول  يف 

املالية  الأزمة  تداعيات  اإىل  بالإ�شافة 

النفط  اأ�شعار  ت�شاعد  �شاهم  حيث  والعاملية،  

وما ترتب عنه من زيادة يف الإيرادات املالية يف 

الدول العربية النفطية يف زيادة الإنفاق العام 

الأجور  زيادة  خالل  من  الدول  هذه  معظم  يف 

واأ�شكال  الجتماعية  والتحويالت  والرواتب 

زيادة  اإىل  اإ�شافة  الأخرى،  اجلاري  الإنفاق 

ال�شتثمار احلكومي ب�شورة اقل من ذلك، بينما 

يف  العامة  املوازنة  على  ال�شغوطات  ارتفعت 

الدول العربية ذات القت�شاديات الأكرث تنوعا 

فاتورة  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  للنفط  وامل�شتوردة 

العربية  الدول  قامت  وقد  احلكومي.  الدعم 

التي تاأثرت بالتحولت ال�شيا�شية التي �شهدتها 

مالية  �شيا�شات  بتنفيذ  موؤخرا  العربية  املنطقة 

تو�شعية يف بند النفقات اجلارية وذلك ا�شتجابة 

العمل  ال�شعبية والفئوية لتوفري فر�ص  للمطالب 

النمو  وحتقيق  الجتماعية  العدالة  وتعزيز 

ال�شامل. 

العديدة  واملزايا  الفوائد  الرغم من  على 
الناجتة عن الشراكة بني القطاعني العام 
التحفظات  أن هناك بعض  إال  واخلاص، 
في  احلكومات  حتيز  خشية  في  تتمثل 
اخلاص،  القطاع  من  شركائها  اختيار 
في  خاصة  السياسية  اخملاطر  وبعض 
البنية  مشاريع  مع  التعامل  حاالت 
السيادية  املرافق  بعض  فى  التحتية 
وغيرها،  واملطارات  املوانئ  مثل  للدولة 
باإلضافة إلى اخملاوف من ضعف مستوى 
للقطاع  واملساءلة  احلكومية  الرقابة 
الذي  األمر  للمشاريع  املنفذ  اخلاص 
مطابق  غير  نهائي  منتج  إلى  يؤدي  قد 

للمواصفات واملقاييس.
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القطاع  بني  ال�شراكة  اأنواع  �شاد�شًا: 

العام واخلا�ص

بني  لل�شراكة  التعاقد  اأ�شكال  تتعدد   

هذه  اأهم  من  ولعل  والعام،  اخلا�ص  القطاع 

الأ�شكال ما يلي:   

	 :Concession Contract  المتياز عقد 

من  احلكومة  تقوم  الذي  العقد  اأي 

القطاع  من  ال�شريك  مبنح  خالله 

ومتويل  ت�شميم  حقوق  اخلا�ص 

يف  عام  م�شروع  و�شيانة  واإجناز 

التحتية،  البنية  جمالت  خمتلف 

 35-25 بني  ما  ترتاوح  زمنية  ملدة 

�شنة، ومن بعدها تعود ملكية الأ�شول 

للقطاع العام.

	  Management عقود الإدارة والتاأجري

يقوم  حيث   :and lease contracts

باإدارة  اخلا�ص  القطاع  من  ال�شريك 

وا�شتغالل وت�شغيل و�شيانة مرفق عام 

يقدم خدمة عامة ما، مع الإبقاء على 

ملكية املرفق للدولة، وهو نوع من اأنواع 

التاأجري يرتبط بكفاءة الإدارة. 

	 Greenfield اجلديدة  امل�شاريع 

مملوكة  �شركة  تقوم   :Projects

م�شرتكة  �شركة  اأو  اخلا�ص،  للقطاع 

بني القطاعني، بت�شميم ومتويل وبناء 

وا�شتغالل و�شيانة م�شروع خدمة عامة 

حمددة،  تعاقدية  فرتة  وفق  جديد، 

ملكية  توؤول  اأن  ميكن  املدة  نهاية  ويف 

للقطاع  تبقى  اأو  للدولة  امل�شروع  هذا 

التفاق  يتم  ما  بح�شب  وذلك  اخلا�ص 

عليه يف بنود العقد. 

وقد مت ا�شتقاق العديد من العقود بني القطاعني 

التعاقدات  اأ�شكال  ظل  حتت  واخلا�ص  العام 

ل  املثال  �شبيل  على  منها  نذكر  الذكر،  �شابقة 

احل�شر املبني يف اجلدول رقم )2(: 

اجلدول رقم )2(

اأمثلة على اأ�شكال ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

�شكل التعاقد باللغة الإجنليزية�شكل التعاقد باللغة العربيةامل�شطلح

BBOال�شراء والبناء والت�شغيلBuy-Build-Operate

BDOالبناء والتطوير والت�شغيلBuild-Develop-Operate

BLOTالبناء والتاأجري والتملك و نقل امللكيةBuild-Lease-Own-Transfer

BOOالبناء والتملك والت�شغيلBuild-Own-Operate

BOOTالبناء والتملك والت�شغيل ونقل امللكيةBuild-Own-Operate-Transfer

BOTالبناء والت�شغيل ونقل امللكيةBuild-Operate-Transfer

BROTالبناء والتاأجري والتملك و نقل امللكيةBuild-Rent-Own-Transfer

BTOالبناء ونقل امللكية والت�شغيلBuild-Transfer-Operate

DBFOالت�شميم والبناء والتمويل والت�شغيلDesign-Build-Finance-Operate

DBFTالت�شميم والإن�شاء والدارة والتمويلDesign-Construct-Manage-Finance
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اأهم  عن  خمت�شرة  نبذة  يلي  وفيما   

بني  العالقة  حتدد  التي  التعاقدية  الأ�شكال 

اإدارة م�شاريع  القطاع العام واخلا�ص يف جمال 

البنية التحتية والأ�شا�شية يف الدولة.

)BOT( البناء / الت�شغيل / التحويل )1(

اخلا�ص  القطاع  من  ال�شريك  يقوم   

املتفق  املوا�شفات  ح�شب  عام  مرفق  ببناء 

زمنية  ملدة  اخلدمة  تقدمي  ثم  ومن  عليها، 

احلكومية  اجلهة  مع  عقد  مبوجب  حمددة 

ال�شريك  املدة يقوم  انتهاء هذه  املعنية، وعند 

اإىل  املرفق  هذا  بتحويل  اخلا�ص  القطاع  من 

يقوم  العملية  هذه  وخالل  احلكومية.  اجلهة 

امل�شروع  بتمويل  اخلا�ص  القطاع  من  ال�شريك 

عادة  العقد  مدة  تكون  ولهذا  جزئيا،  اأو  كليا 

حتقيق  من  اخلا�ص  امل�شتثمر  لتمكني  طويلة 

ال�شتثمار،  حجم  مع  يتنا�شب  واأرباح  عوائد 

بتح�شيلها  يقوم  التي  الر�شوم  خالل  من  وذلك 

من امل�شتفيدين من اخلدمة التي يقدمها.

لل�شريك  ميكن  العقد،  مدة  نهاية  ويف   

الكاملة  امل�شوؤولية  يتحمل  اأن  العام  القطاع  من 

تقدمي  وبالتايل  العام  املرفق  واإدارة  بت�شغيل 

قبل  من  للت�شغيل  العقد  جتديد  اأو  اخلدمة، 

�شاحب المتياز الأ�شلي، اأو اإبرام عقد اأو امتياز 

جديد مع �شريك جديد من القطاع اخلا�ص.

  )BOO( البناء – التملك - الت�شغيل )2(

من  ال�شريك  يقوم  احلالة  هذه  يف   

العام  املرفق  وت�شغيل  ببناء  اخلا�ص  القطاع 

دون حتويل ملكيته لل�شريك احلكومي،  وتبقى 

من  ال�شريك  با�شم  لالأ�شول  القانونية  ال�شفة 

اإلزام للقطاع العام  القطاع اخلا�ص، ولي�ص هنالك 

بال�شراء اأو التملك.

 )BBO(:ال�شراء - البناء – الت�شغيل )3(

وي�شمل  الأ�شول.  بيع  اأ�شكال  من  �شكل  هو   

اإعادة التاأهيل اأو التو�شعة للبنية التحتية اأو املرفق 

القائم التابع للقطاع العام اإذ تقوم احلكومة ببيع اأ�شل 

بالتح�شينات  الذي يقوم  للقطاع اخلا�ص  الأ�شول  من 

ال�شرورية لت�شغيل املرفق ب�شورة مربحة.

       )DB( الت�شميم - البناء )4(

اخلا�ص  القطاع  من  ال�شريك  يقوم   

بت�شميم امل�شروع وبنائه للجهة احلكومية.  وميكن 

لهذا النوع من ال�شراكة اأن يّقلل من الوقت ويوفر 

املال ويعطي �شماًنا قوًيا ويوزع املخاطر الإ�شافية 

احلالة  هذه  ويف  اخلا�ص.  القطاع  على  للم�شروع 

لالأ�شول  املالكة  هي  احلكومية  اجلهة  تكون 

وامل�شوؤولة عن الت�شغيل وال�شيانة. 

)DBM( الت�شميم – البناء – ال�شيانة )5(

– )الت�شميم  منوذج  ي�شبه  النموذج  هذا   

البناء)DB ، مع الختالف اأن عملية �شيانة املرفق 

لفرتة  اخلا�ص  ال�شريك  م�شوؤولية  تكون  العام 

حمددة من الزمن، وتعود ملكية الأ�شول وت�شغيلها 

للقطاع العام.

)DBO( الت�شميم – البناء – الت�شغيل )6(

النموذج،  لهذا  واحد  عقد  اإبرام  يتم   

يكن  مل  اإذا  العام  للقطاع  ملكا  كله  املرفق  ويبقى 

ت�شميم/ اأو  ت�شميم/بناء/ت�شغيل/حتويل  امل�شروع 
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  DBO اأ�شلوب  ويوحد  بناء/متلك/ت�شغيل. 

والبناء  بالت�شميم  يتعلق  فيما  امل�شوؤولية 

ويح�شرها يف جهة واحدة، كما ميكن اأن يعجل 

بني  التداخل  بت�شهيل  وذلك  امل�شروع  باإجناز 

يف  و  للم�شروع،  والبناء  الت�شميم  مرحلتي 

الت�شغيل  مرحلة  تكون  احلكومية  امل�شاريع 

مبوجب  العام  القطاع  م�شوؤولية  من  العادة  يف 

اتفاقية منف�شلة للت�شغيل وال�شيانة.

يف  الثالثة  املراحل  بني  اجلمع  اأما   

فاإنه  -البناء-الت�شغيل،  الت�شميم  منوذج 

م�شاركة  ا�شتمرارية  على  باملحافظة  ي�شمح 

اخلا�ص  ال�شريك  وي�شاعد  اخلا�ص  القطاع 

مقابل  احلكومية  امل�شاريع  يف  ال�شتثمار  على 

ويتم  اخلدمة  م�شتخدمي  على  يفر�شها  ر�شوم 

حت�شيلها خالل فرتة الت�شغيل.

)Outsourcing( اخلدمة عن طريق العقود )7(
 

بالتعاقد  احلكومي  ال�شريك  يقوم   

�شيانة  و/اأو  لتاأمني  اخلا�ص  ال�شريك  مع 

الت�شغيل  خيار  ومبوجب  معني.  عمومي  مرفق 

يحتفظ  اخلا�ص  القطاع  قبل  من  وال�شيانة 

ال�شاملة  والإدارة  بامللكية  العام  ال�شريك 

للمرفق العام.

)DMM( الت�شغيل وال�شيانة والإدارة )8(

�شريك  مع  احلكومية  اجلهة  تتعاقد   

عمومي  مرفق  لت�شغيل  اخلا�ص  القطاع  من 

معينة.  خدمة  لأداء  واإدارته  و�شيانته  ما 

مع  املرفق  مبلكية  العام  القطاع  ويحتفظ 

ي�شتثمر  اأن  اخلا�ص  لل�شريك  الفر�شة  بقاء 

اخلا�ص  ال�شتثمار  احت�شاب  ويتم  فيه. 

بعناية خا�شة فيما يتعلق مب�شاهمته يف الكفاءة 

مدة  خالل  الكلفة  يف  والقت�شاد  الت�شغيلية 

العقد. وعموًما، فاإن طول مدة العقد تتيح فر�شة 

كبرية للزيادة يف ال�شتثمار اخلا�ص وتوفري وقت 

اأكرب ميّكن من ا�شرتداد ال�شتثمارات اأو التعوي�ص 

عنها وحتقيق عائدات واأرباح.

 (Joint الت�شامن   / الت�شامنية  ال�شراكة   )9(

Venture(
 

ياأخذ �شكل  الت�شامن هو كيان قانوين  اإن   

احلكومية  اجلهة  من  كل  فيه  ويكون  ال�شراكة 

القيام  يف  مت�شامنني  اخلا�ص  وال�شريك  املعنية 

عامة،  وب�شفة  م�شرتًكا.  ربًحا  لهما  يحقق  بعمل 

ي�شاهم كل �شريك يف الأ�شول وي�شارك يف املخاطر. 

املنظم  هي  احلكومة  تكون  الت�شامن،  ومبوجب 

�شريًكا  كونها  اإىل  بالإ�شافة  والأخري،  الأول 

الإبقاء  لها  يتيح  مما  العاملة  ال�شركة  يف  ن�شًطا 

املواطنني  م�شالح  حلماية  الكاملة  �شيطرتها  على 

العمل  يف  الإ�شهام  للحكومة  وميكن  وخدمتهم. 

الإداري اليومي لل�شركة مما يتيح الفر�شة ملوظفي 

القطاع العام لك�شب اخلربة يف ت�شيري واإدارة خدمة 

امل�شلحة  وخدمة  ناحية،  من  ربحية  ذات  عامة 

العامة ب�شورة اأف�شل من ناحية ثانية.

بني  ما  ال�شراكة  جناح  متطلبات  �شابعًا: 

القطاع العام واخلا�ص

	 و�شع الت�شريعات والقوانني الالزمة بحيث

ال�شريفة  واملناف�شة  ال�شفافية  ت�شمن 

مالئمة  وتكون  واملراقبة،  واملتابعة 

والقت�شادية  التمويلية  للمبادئ 

املعا�شرة، وحمفزة لال�شتثمار اخلا�ص 
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يف جمال املرافق العامة وم�شروعات 

الدولة  ومتكن  الأ�شا�شية.  البنية 

يف  اخلا�ص  القطاع  مع  التعامل  من 

بكل  للدولة  العامة  املرافق  اإدارة 

�شفافية وي�شر.

	 هذا ملتابعة  موؤ�ش�شية  اطر  اإن�شاء 

والعقود،  ال�شراكات  من  النوع 

املوؤهلة  الب�شرية  بالكوادر  ورفدها 

باخلربة الفنية واملالية والقانونية 

الالزمة لطرح تلك امل�شروعات علي 

امل�شتثمرين.

	 الالزمة اجلدوى  درا�شات  اإجراء 

�شيتم  التي  امل�شاريع  لختيار 

اإخ�شاعها لعمليات ال�شراكة. 

	 خا�شة واأحكام  قواعد  و�شع 

اأف�شل  واختيار  امل�شتثمر  باختيار 

اأ�ش�ص  ت�شديد  مع  العرو�ص، 

التي تتفق مع طبيعة هذه  التقييم 

املالية  النواحي  من  امل�شروعات 

والفنية والت�شغيلية.

	 زيادة الوعي العام باأهمية ال�شراكة

وتطوير  متويل  يف  اخلا�شة 

وما  امل�شروعات  هذه  مثل  وت�شغيل 

اإيجابية  اآثار  من  ال�شراكة  لهذه 

القت�شادية  التنمية  علي 

والجتماعية.

ثامنًا: حجم ال�شتثمار يف م�شاريع البنية 

القطاع  مب�شاركة  الأ�شا�شية  التحتية 

اخلا�ص يف الدول العربية

واخلا�شة  الدويل  البنك  بيانات  ت�شري   

القطاع  بها  �شارك  التي  ال�شتثمارات  بحجم 

اأن  اإىل  العام،  القطاع  من  نظريه  العربي  اخلا�ص 

ملحوظا  ارتفاعا  �شهدت  قد  ال�شتثمارات  هذه 

ويف   2011 ولغاية   2000 العام  من  الفرتة  خالل 

ففيما  للدولة،  ال�شرتاتيجية  القطاعات  خمتلف 

ال�شتثمار  حجم  ارتفع  الت�شالت  بقطاع  يتعلق 

من حوايل 18 مليار دولر يف عام 2000 اإىل حوايل 

33.8 مليار دولر يف عام 2011، حمققة اأعلى ن�شبة 

القطاع  م�شاريع  يف  ال�شتثمارات  مع  باملقارنة 

الأخرى. 

حجوم  ارتفاع  من  الرغم  وعلى   

واملياه  والنقل  الطاقة  قطاعات  يف  ال�شتثمارات 

التطور  بحجم  تكن  مل  اأنها  اإل  ال�شحي  وال�شرف 

قطاع  يف  ال�شتثمارات  �شهدته  الذي  الكبري 

قطاع  يف  ال�شتثمارات  ارتفعت  حيث  الت�شالت، 

دولر،  مليار   5.6 اإىل  دولر  مليار   2.8 من  الطاقة 

كل  على  انطبق  ما  وهذا  اإليها،  امل�شار  املدة  خالل 

مليار دولر   1.2 ارتفع من  والذي  النقل  من قطاع 

اإىل 4.8 مليار دولر، وقطاع املياه وال�شرف ال�شحي 

والذي ارتفع من 679 مليون دولر اإىل حوايل 3.2 

مليار دولر يف عام 2011، كما هو مبني يف اجلدول 

رقم 3.
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اجلدول  يف  ال�شابقة  البيانات  ومتثل   

لها  الدويل  البنك  تعريف  بح�شب   )3( رقم 

التحتية  البنية  م�شروعات  يف  ال�شتثمارات 

والأ�شا�شية مب�شاركة القطاع اخلا�ص يف جمال 

الطاقة  و  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت 

و  الطبيعي(،  والغاز  الكهرباء  وتوزيع  )نقل 

و�شلت  التي  ال�شحي  وال�شرف  واملياه  النقل، 

اخلدمات  وتقدم  املايل  الإقفال  مرحلة  اإىل 

للعامة ب�شكل مبا�شر اأو ب�شكل غري مبا�شر.

التي  امل�شروعات  باأنواع  يتعلق  وفيما   

ت�شملها البيانات فقد تكونت من عقود العمليات 

اإنفاق  مع  والإدارة  العمليات  وعقود  والإدارة، 

)حيث  اجلديدة  وامل�شروعات  رئي�شي،  راأ�شمايل 

بني  م�شرتك  م�شروع  اأو  خا�شة  موؤ�ش�شة  تقوم 

من�شاأة  وت�شغيل  ببناء  واخلا�ص  العام  القطاعني 

اأما  وال�شتثمارات.  الأ�شول  وت�شفية  جديدة(، 

الرتباطات ال�شتثمارية فهي عبارة عن جمموع 

ال�شتثمارات يف املن�شاآت وال�شتثمارات يف الأ�شول 

احلكومية.

املن�شاآت  يف  ال�شتثمارات  متثل  حني  يف   

با�شتثمارها  امل�شروع  �شركة  تلتزم  التي  املوارد 

يف  اأو  جديدة  من�شاآت  يف  اإما  العقد  فرتة  خالل 

تو�شيع وحتديث من�شاآت قائمة. وال�شتثمارات يف 

الأ�شول احلكومية هي املوارد التي تنفقها �شركة 

اجلدول رقم )3(

حجم ال�شتثمار يف قطاعات البنية التحتية مب�شاركة 

القطاع اخلا�ص يف الدول العربي )مليون دولر(

القطاع 2005-2000 2011-2006 املجموع

قطاع الت�شالت 17,992 33,861.3 51,853

قطاع الطاقة 2,869 5,613 8,482

قطاع النقل 1,174 4,809 5,983

قطاع املياه وال�شرف ال�شحي 679 3,214 3,893

http://data.worldbank.org/topic/private-sector ،امل�شدر: بيانات البنك الدويل/القطاع اخلا�ص           
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الدول  بني  من  الكرب  كان  والعراق  العربية  م�شر 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من  ن�شبتها  ان  ال  العربية 

حمدود، وهذا ما انطبق على بقية الدول العربية،  يف 

حني ت�شدرت اململكة الأردنية الها�شمية قائمة الدول 

الناجت  من  كن�شبة  ال�شتثمارات  هذه  بحجم  العربية 

املحلي الإجمايل والتي كانت خالل الفرتة 2011-2000 

بحدود 4%. كما مل تظهر البيانات الواردة من البنك 

اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  لدول  موؤ�شرات  اأي  الدويل 

الدول  هذه  حكومات  اأن  على  يف�شر  قد  الذي  الأمر 

امل�شروعات  اإقامة  يف  الأكرب  العبء  تتحمل  زالت  ما 

يف البنية التحتية ب�شبب قدرتها على الإنفاق ب�شكل 

يف  يت�شح  كما  وذلك  النفطية،  العوائد  جراء  كبري 

اجلدول رقم )4(، واجلدول رقم )5(:

الأ�شول  على  ال�شتحواذ  عمليات  على  امل�شروع 

للدولة،  اململوكة  امل�شروعات  مثل  احلكومية 

اأو  حمددة،  منطقة  يف  اخلدمات  تقدمي  وحقوق 

والبيانات  حمددة.  ل�شلكية  اأطياف  ا�شتخدام 

معرب عنها بالقيمة احلالية للدولر الأمريكي.

بني  ال�شراكة  ا�شتثمارات  توزيع  تا�شعا: 

الدول  بح�شب  واخلا�ص  العام  القطاعني 

العربية

اخلا�ص  القطاع  ا�شتثمارات  حجوم  تفاوتت   

البنية  العام يف م�شاريع  القطاع  بال�شراكة مع  العربي 

التحتية من دولة اإىل اأخرى، فعلى الرغم من اأن حجم 

وجمهورية  واجلزائر  املغرب  يف  »كرقم«  ال�شتثمارات 

اجلدول رقم )4(

حجم ال�شتثمار يف قطاعات الت�شالت والطاقة والنقل واملياه وال�شرف ال�شحي

 مب�شاركة القطاع اخلا�ص يف الدول العربي/ح�شب الدولة والقطاع )مليون دولر(

قطاع الت�شالت قطاع الطاقة قطاع النقل
قطاع املياه وال�شرف 

ال�شحي
الدول 

العربية
05-2000 11-2006 05-2000 11-2006 05-2000 11-2006 05-2000 11-2006
3422.5 2376.0 962 2670 17 269 510 1572 اجلزائر

6139.5 4476.3 1049.0 85.0 200.0 200.0 - - املغرب

751 3952.3 30.0 - - 840 - 95.0 تون�ص

- - - - - - - - ليبيا

3471.9 11957 678.0 783.7 821.5 1370.0 - 475.0 م�شر

984 5362.6 - 1070.0 - 500.0 - - العراق

1589.0 1244.8 - 989 0.0 1380.0 169 951.0 الأردن

138.1 0.0 - - 135.0 - 0.0 - لبنان

279.8 700.6 150 -- - - - - فل�شطني

376.8 816.3 - 15.8 - 220.0 - - اليمن

92.1 367.1 - - - - - - موريتانيا

747.7 2608.3 - - - 30.0 - 120.7 ال�شودان

- - - - - - - - البحرين

- - - - - - - - الكويت

- - - - - - - - عمان

- - - - - - - - قطر

- -- - - - - - - ال�شعودية

- - - - - - - - الإمارات
17992.4 33861.3 2869 5613.5 1173.5 4809 679 3213.7 املجموع

http://data.worldbank.org/topic/private-sector ،امل�شدر: بيانات البنك الدويل/القطاع اخلا�ص              
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اجلدول رقم )5)

حجم ال�شتثمار كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل يف قطاعات الت�شالت والطاقة والنقل واملياه وال�شرف ال�شحي،  مب�شاركة 

القطاع اخلا�ص يف الدول العربي/ح�شب الدولة والقطاع )مليون دولر(

الدول 

العربية

ا�شتثمارات القطاع 

اخلا�ص

كن�شبة من الناجت 

املحلي الإجمايل%  
ا�شتثمارات القطاع 

اخلا�ص

كن�شبة من الناجت 

املحلي الإجمايل

05-200005-200011-200611-2006

%68870.9%4911.51.38اجلزائر

%4761.31.7%7388.53.2املغرب

%4887.32.4%7810.6تون�ص

%13802.01.6%4971.41.1م�شر

984N.A6932.61.2%العراق

%4564.84.1%17583.5الأردن

0.0%273.10.3لبنان

150N.A%429.81.9فل�شطني

%1052.10.8%376.80.6اليمن

%367.12.1%92.11.1موريتانيا

%27591%747.70.85ال�شودان

http://data.worldbank.org/topic/private-sector ،امل�شدر: بيانات البنك الدويل/القطاع اخلا�ص           
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اأمثلة على م�شاريع ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص 

يف عدد من الدول العربية

دولة الكويت:

م�شروع حمطة معاجلة وتنقية مياه ال�شرف ال�شحي يف منطقة ال�شليبية.

	 لة )حملية واأجنبية( لتقدمي دعت حكومة دولة الكويت يف عام 1999 جتمعات �شركات موؤَهّ

اإىل  بعدها  ملكيتها  تنتقل  عامًا،  ثالثني  ملدة  وت�شغيلها  ال�شليبية  حمطة  لبناء  عرو�شها 

حكومة الكويت على نظام BOT. ب�شرط اأن ي�شم كل جتّمع م�شتثمرًا اأجنبيًا بهدف الإفادة 

حكومة  بني  ال�شليبية  حمطة  عقد  توقيع  مت   2001 عام  ويف  التكنولوجيا.  نقل  جمال  يف 

�شركة كويتية  املرافق وهي حتالف  تنمية  و�شركة  العامة  الأ�شغال  بوزارة  الكويت ممثلة 

واأحد ال�شركات الأمريكية العاملة يف هذا املجال.

	 يعترب هذا امل�شروع من امل�شاريع الرائدة على م�شتوى املنطقة والعامل، وهو اأول م�شروع بنية

حتتية طرحته دولة الكويت على نظام BOT، وتعد املحطة الأكرب من نوعها يف العامل التي 

املحطة  اأن  حيث  ال�شحي،  ال�شرف  مياه  تنقية  يف  العك�شي  التنا�شح  تقنية  فيها  ت�شتخدم 

600 األف مرت  425 األف مرت مكعب يوميًا عند بدء الت�شغيل وت�شل اإىل  قادرة على معاجلة 

مكعب يوميا تدريجيًا. وبذلك تعالج املحطة حوايل 60 % من اإجمايل كميات مياه ال�شرف 

ال�شحي لدولة الكويت. وتنتج هذه املحطة مياه ت�شتخدم لالأغرا�ص الزراعية وال�شناعية، 

اإ�شافة اإىل اإمكانية حقنها يف باطن الأر�ص لت�شبح خمزون ا�شرتاتيجي من املياه، كما تقوم 

حكومة دولة الكويت ب�شراء كامل اإنتاج املحطة من املياه املنقاة. 
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اململكة الأردنية الها�شمية:

م�شروع تو�شعة مطار امللكة علياء الدويل

  

يعطي هذا امل�شروع مثاًل حيًا على ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص على ا�شل    

�شيادي من اأ�شول الدولة وهو املطار الدويل.

حاز هذا امل�شروع على املرتبة الأوىل »الذهبي« كاأف�شل م�شروع نا�شئ للبنى التحتية    

م�شابقة  �شمن  وذلك  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  املتو�شطة  واآ�شيا  اأوروبا  يف 

ال�شندوق  قبل  من  بتمويل   IFC الدويل  التمويل  موؤ�ش�شة  اأطلقتها  التي  النا�شئة  ال�شراكات 

 Public-Private Infrastructure( ال�شت�شاري العاملي ل�شوؤون البنية التحتية العامة واخلا�شة

التقني  املايل والبتكار  Advisory Facility(، م�شتندة على معايري حمددة ت�شمنت البتكار 

والروؤية التطويرية والتاأثري وقابلية الآخرين لإعادة تطبيق امل�شروع يف مناطق اأخرى. 

يعترب هذا امل�شروع من اأهم م�شاريع ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف الأردن،    

وقد مت تفوي�ص “جمموعة املطار الدويل” وهي جمموعة كويتية واإماراتية وفرن�شية مبهمة 

اإدارة واإعادة تطوير املطار من خالل عقد امتياز “تاأ�شي�ص-اإدراة-نقل” ملدة 25 عامًا ح�شلت 

عليه عرب عطاء دويل مفتوح، حيث وفر املطار اجلديد حوايل 23,000 فر�شة عمل وميتد املطار 

األف مرت مربع، ومت جتهيزه باأحدث التقنيات   100 اأكرث من  اجلديد على م�شاحة ت�شل اإىل 

العاملية واملرافق والأنظمة الإلكرتونية التي �شت�شمن العمل باأعلى م�شتويات الكفاءة والأمان 

54 % من اإجمايل  اأف�شل اخلدمات. كما بلغت ح�شة احلكومة الأردنية منه حوايل  وتقدمي 

الإيرادات من املطار. 
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املراجع
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ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص يف التجارة والتنمية يف البلدان النامية، جنيف، 2013.
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قائمة اإ�شدارات  )) ج�شر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm




