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Abstract
The aim of this paper is to review a new concept in the economic literature represented
in the partnership between the public and private sectors and to explain the most
important reasons that lead the country to adopt this method as a means to solve many
problems in the public sector. The advantages and disadvantages of each method, and
then developed a vision of the role of this partnership in finding some solutions to the
suffering of the region of the five problems, and followed the paper descriptive
approach in reviewing the elements, and reached a number of results in that the method
of partnership is one of the methods that succeeded in many countries And contributed
to the provision of Funding for many of the strategic economic projects, especially, it
turns out that this partnership in the area if they occur AL-Kuhms will have a
developmental impact and clearly contributes to providing the best goods and services
to individuals.
Keywords: Partnership, Public Sector, Private Sector, Al-Khums Region.

مقدمة:
تهد ا التيميددة االقتصدداداة الادداملة الددل اند ا

لدلددة لرتيددة للد وت واالرتددداي امسددترماا المعياددة يهددا وتدد ام ا

لمراطييها ,وال امكد ن تتقددذ كلدال مال مد حددت ناد اامكاليداا المتدر رة لد ن الداداتي العدال وال؛دا

د

اال ولدة

لتبيي التيظيماا التااركية التدي
ولذلال لج ن اغلب ال وت ب نا ي حلذ التيظيماا المؤسساتية واقرار التارمعاا ّ

تسددهم يهددا قااتدداا المجتمددي ددي ترجيددا الماددارمي وا تمددات و دارتهددا وتاددتيلها وتارمردددا وتيميتهددا م د نج د ح مددة
نغراضها تلل نساس تااركي علي ،ونركمة جي ة ,مبيية تلل الافا ية والميفعة المتبادلة.
تزات ا ي نلقاي العالم ميذ ب ااة تسعييياا الدر الماضي سباب

م ّ ماارمي الاراكة بي الدااتي العال وال؛ا
الندددا دوت االتقدداد السددر يتي
مد ندمهدداه الهيددار االتقدداد السددر يتي وميظرمتددا الددذب د ددي دوت نوروًددا الادرقية ب ااد لة ,و ل
السابذ وروسيا ملل التراجي ت الملكية المالدة لرسائ االلتاج م قب القكرماا ،وتعدامم الد تر السدياداة وااداداد
تجددز مراالدداا القكرمدداا ،مددا د عهددا ملددل البقددم ت د ت؛فدديذ دددذا العجددز م د دو ن تددؤ ر كلددال تلددل االفددا

االستثمارب ل تها م حدت تد شراكاا مي الدااع ال؛ا

.
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ول ولدة كليبيدا و دي مد مدا تعاليدا مد ماداك سياسدية واقتصداداة جعلتهددا تددز تداجزة تد تدد ام ال؛د ماا ا ساسددية
لمراطييها ,إ

كرة الاراكة مدا بدي الداداتي العدال وال؛دا

تدلتي كلليدة لقلقدة ددذ الماداك تلدل مسدترن ال ولدة

كك نو نتل تلل مسترن المياطذ والتي م ضميها ميادة ل؛مس.
أوالً :المشكلة البحثية:

ي م ما تعاليا ال ولة الليبية م تجز ي تد ام السلي وال؛ ماا د م الممك ن اكر ان ا
الدااتي العال و ال؛ا

الاراكة ما بي

اي نكا تلل صعي ال ولة نو نتل تلل مسترن المياطذ كال؛مس مثدل ؟
ندل لها سر ٌ

ثانياً :أهداف البحث:
 -1ته ا الررقدة اادك رئيسدي الدل بيدا ندميدة اند ا

الادراكة مدا بدي الداداتي امياددة ال؛مدس كقد للع تد مد

المااك التي تعالي ميها الميادة.
ثالثاً :أهمية البحث:
تبددرا ا دميددة الرئيسددية لهددذا البقددم ددي بيددا دور الا دراكة مددا بددي الدادداتي العددال وال؛ددا

كلليددة لتقسددي تد د ام

ال؛د ماا و ااجدداد القلدرت المياسددبة للتتلددب تلدل المادداك التددي اعدالي ميهددا الداداع العددال والتددي تمدس نيدداة المدراط

ااك رئيسي اميادة ال؛مس.
رابعاً :منهج البحث:

ج الترص ليتائج تقدذ ا د اا المرضرتة لهذا البقم تم االتتماد تلل الميهج الرصفي ي التعرمد
الادراكة مددا بددي الدادداتي العددال وال؛ددا

و مبدراا ندددم نشددكالها االاددك الددذب ترضددي ن

امفهدرل

ددليتها االيسددبة للراقددي داحد

ميادة ال؛مس.
خامساً :الدراسات السابقة:
قد د ل (مد دراد )2016 ،د ارس ددة ن ددرت لم ددركج للاد دراكة م ددا ب ددي الدادداع الع ددال وال؛ ددا
الجامعداا القكرميددة والدادداع ال؛ددا

ود ددر التع دداو الما ددتر م ددا ب ددي

 ,ودد ا مد حدددت د ارسددتا الدل البقددم تد كيفيددة تيميدة وتعزمددز دددذ الادراكة

واالسددتفادة ميهددا ددي تقديددذ التيميددة اادارمددة ددي الدادداع القكددرمي ,ودد ا كددذلال الددل بيددا معرقدداا وتقد ااا تعزمددز

الاراكة ما بي الجامعاا القكرمية والدااع ال؛ا

.

واتتم د البانددم ددي تقليلددا تلددل المدديهج الرصددفي التقليلددي للرصددرت الددل جملددة م د اليتددائج تؤك د ناجددة الجامعدداا
وميظمدداا العمددات الددل اقامددة تدقددة ش دراكة عالددة تسددهم ددي تاددرمر نداي ميظمدداا العمددات وتعزمددز الد د رة التيا سددية
للجامعاا وتقديذ الجردة المالرًة ي برامجها وم؛رجاتها.
و ي دراسة (صدح و تب الكرمم )2015 ،نرت لظال " "BOTناوت البانثا التعرم
الدادداع ال؛ددا

كفات د

بهذا ا سلرب وابراا دور

ددي تيميددة ماددروتاا البييددة التقتيددة والتددي كالددو نك د الر تلددل ال ولددة ,ونبددراا ال ارسددة كددذلال

لماكج م؛تارة م تجارب اعذ ال وت ي دذا المجات.
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وًييددو اليتددائج المتقصد تليهددا ن ديددا ترجددا مد قبد الد وت الياميددة والمتد مددة ددي تيفيددذ ماددروتاا البييددة التقتيددة
و ذ لظال ات " "BOTو ي جميي المجاالا والماارمي التي تتالب نمراالل ضد؛مة  ,كمدا بييدو ن تابيدذ ددذا اليظدال
تتالب تر ر البيية االقتصاداة والدالرلية المدئمتي .

(ال د غيلي )2014 ،ددي ورقتددا نددرت الا دراكة مددا بددي الدادداتي العددال وال؛ددا

و اسددتعر

المتجد دة ددي الرمد

لتيفيددذ ماددارمي الااقددة

مفهددرل الادراكة مددا بددي الدادداتي ونبددرا ندميتهددا ددي تمرم د ماددارمي الااقددة المتجد دة ,كمددا بددي

الم؛اوا م دذا الاك م الاراكة وق ل البانم م حدت دراستا نمثلة لتجارب دولية لهذا اليرع م الاراكة.
وترصلو دذ ال راسة الل جملة م اليتائج م بييها نلا و ي سبي الجاح الاراكة

ما بي الدااتي الب م

الد تم القكدرمي والتادرمعي والبيداي المؤسسداتي ,كمدا نوضدقو اليتددائج الدل ضدرورة اشد ار

اداا المجتمدي المد لي ددي

المتااعة والمراقبة والمقاسبة لهذا اليرع م الاراكة وضرورة االستفادة م تجارب ا حرم

ي دذا المجات.

ود و دراسة (غالم )2009 ،نرت الاراكاا الدااتية الدي اقدم العدقدة مدا بدي قاداع القكدم المقلدي الفلسداييي
والدادداع ال؛ددا

وتبيددا نجددم دددذا التعدداو مددا بددي دددذت الدادداتي مد نيددم تد د ونجددم الماددارمي ومد ن لجانهددا

وتل يردا ي الراقي وتياصر الدرة وال عز بها.

و نوضقو اليتائج ا وجرد دذا الاراكة لم اك بت؛ايط مؤسساتي مسدبذ بد افعد القاجدة ,ولتيجدة لتكامد والتدداي
ا دوار وا د اا الابيعية للجهداا المعييدة ولهدذا دإ ددذ الادراكة ما االدو دي طدرر اليادري ولدم تي دج اعد  ,كمدا

بييددو ال ارسددة ن الا دراكة شددملو الماددارمي االسددتراتيجية الكبددرن كاليد د والمراصدددا وت د ومر اليفاادداا الصددلبة ,كمددا
شملو المترساة كإقامة مجمعاا العياداا ,و يما تتعلدذ امد ة الادراكة الدائمدة تبدي للباندم نلهدا طرملدة المد ن وددي

ماارمي تيمرمة تتجاوا م ادا  10سيراا.
وقل(

يلة ،د ) .م حدت دراستا تلصيدل مفاديميال لمفهرل الاراكة ما بي الدااتي العال وال؛ا

استع ار

الم؛اطر المقتملة لعدرد دذا اليرع م الاراكة.

ودد ا مد

حدت دراستا الل دراسة التجرًة السدررمة دي اعدذ المجداالا كالصدياتة واليدد والديفط والثدروة المع ليدة ,كمدا نداوت

وترص البانم ي لهااة دراستا الل لتيجة مفاددا ضرورة قيال ددذا اليدرع مد الادراكة لمدا اقدددا مد ادد اا لل ولدة
وكدددب ال ددل ناع د مد د كل ددال م د ح دددت تبييددا كددرة ال؛ص؛ص ددة لددبعذ المؤسسدداا القكرمي ددة ال؛اسد درة الددي الدا دداع
ال؛ا

.

ممددا سددبذ تتددب ن مفهددرل الا دراكة دددر مفهددرل ن د تم تتجلددل ددي مجمرتددة م د الصددرر الم؛تلفددة والتددي ته د ا دددذ

ال ارسددة الددل تبيالهددا ,كمددا بييددو ال ارسدداا السدداادة ضددرورة االتتمدداد تلددل دددذا ا سددلرب ددي تمرمد الماددارمي التيمرمددة
التدي تكدر ال ولدة تدداجزة تد تيفيدذدا ودددر مدا تتماشدل مدي الرضددي القدالي لل ولدة الليبيددة وحصرصدال امياددة ال؛مددس
التي تعالي ت ت المااك التي تد مها مؤسساا ال ولة نالها كقات نغلب المياطذ الليبية ودر ما امث احتد ال لهدذ

ال راسة ت ال راساا الساادة.

أوالً :مفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص:
تع د دا التعددارم

المفس درة لمفهددرل الا دراكة مددا بددي الدادداع العددال وال؛ددا

()public- private partnership

اي مد اليانيددة االقتصداداة نو الدالرليددة ,وسدديتم التركيدز ددي دددذا المجددات تلددل
( )pppو ددال للت؛صصدداا الم؛تلفددة سدر ٌ
التعرمفاا م اليانية االقتصاداة والتي م ندمهدا مدا ق متدا ميظمدة ا مدم المتقد ة للتيميدة الصدياتية (اليرليد و) لهدذا
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اليددرع م د الا دراكة تلددل نلهددا "شددك ٌ م د نشددكات التعدداو تتددرلل م د حدلهددا الا درمكا العددال وال؛ددا مع دال الملكيددة
والمسؤولية ،وغالبا ما تكر الاراكة ي قااتاا البيية ا ساسية والم ار ذ العامة " (الفراتير ،2016 ،صفقة .)5
وق ل صي و اليد ال ولي مفهرمال لها تلل نلها " الترتيباا التي تسمي للدااع ال؛ا

بتد ام نصرت وحد ماا البييدة

التقتية والتي كالدو تدد ل تدليد اال مد حددت القكرمدة ،وتد ح الادراكة دي تد ة مجداالا للبييدة التقتيدة االقتصداداة و

االجتماتية " ). (FMI, 2004, p. 7

وقد ل االتقدداد ا ورًددي تعرمفدال لهددا تلددل نلهددا " شددك مد نشددكات التعدداو بددي السددلااا العامددة وتددالم الاددركاا والتددي
تهد د ا مل ددل تقديددذ تمرمد د نو ملادداي نو تج تد د نو مدارة وصدديالة بيي ددة نساسددية نو تل ي ددم مر ددذ" (الفد دراتير،2016 ،
صفقة )4
ومد بددي التعددارم

المفسدرة لمفهددرل الادراكة مددا ق متددا الد ائرة الماليددة ددي نكرمددة دبددي تلددل نلهددا " صددررة مد صددرر

التعاو ما بي الداداع العدال وال؛دا

تدتم امرجبهدا وضدي ا ليداا والترتيبداا التدي اددرل مد حدلهدا الداداع ال؛دا

بتد ام السلي وال؛ ماا العامة ب الل ت الدااع العال" (المالية ،2010 ،صفقة .)4

م حدت ما سبذ م دذ التعرمفاا تتب ال الاراكة دي وسيلة تلجل اليها الدااع العال دي سدبي تدر ير امكاليداا
وح ماا تجز ت تد امها االاك المالرب وحصرصال تلال المتعلدة اإلااي البيل التقتيدة وتدد ام ال؛د ماا ادالم ار ذ

العامة ,اضا ة الدل نلدا ومد حددت ددذا الادك مد التعداو تدتمك الداداع العدال مد تدر ير التمرمد الددال للمادارمي
االستراتيجية ال ؛مة.

ثانياً :مبررات قيام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص:
اعتبدر قيدال الادراكة مددا بدي الداداتي العددال وال؛دا

اسدتثماراا الدادداع ال؛ددا

نند اليمدداكج المتادررة ادارة ا تمدات والتددي تسدات تلدل امددادة

ددي كا ددة مجدداالا اليادداا االقتصددادب واالجتمدداتي مد نجد الر دداي اانتياجدداا المجتمددي

مد السددلي وال؛د ماا السدداليب مسددتق ة وممكد نصددر مبددرراا اللجددري ملددل نسددلرب الادراكة االيددداا التاليددة (متددرلي،
)2012ه
 -1ااسد دراع ددي تيفي ددذ الما ددروتاا وحصرصد دال االس ددتراتيجية وكاا ا ولرم ددة والت ددي ندن ارتف دداع تكاليفه ددا ال ددل تج ددز
الدااع العال ي ننيا كثيرة ت تيفيذدا.
 -2تدلددم مدرارد التمرمد الم؛صددم لبدرامج التيميددة االجتماتيددة وماالبددة المدراطيي بتقسددي ال؛د ماا المد مددة مد
المؤسساا القكرمية.
 -3تمك د الا دراكة مددا بددي الدادداتي العددال وال؛ددا
الدااع ال؛ا

م د اسددتفادة الدادداع العددال م د ال؛ب درة المتج د دة التددي امتلكهددا

ي ادارة الم ار ذ الم؛تلفة.

الادراكة مدي الداداع ال؛ددا

 -4دي مد ت ازتد نجدم الداداع العددال ومدا تدرتبط اددا مد ماداك اقتصدداداة دإ مند ا
ا ِ
مك م تدليم نجم الدااع العال واالستفادة م المرارد المالية والبارمة التي تر ردا الدااع ال؛ا
ُ
 -5ت؛فدديذ تكلفددة تد د ام ال؛ د ماا الم؛تلفددة مك اسددمي لظددال المادداركة االقصددرت تلددل نق د العددرو

.
المد مددة تكلفددة

ونكثردددا كفدداية مد نيددم الدد رة تلددل تدد ام ال؛ مددة ,ومقدددذ كلددال ملجدداا ا تمددات ددي مراتيد دا لتيجددة التدزال القكرمددة

تجا الدااع ال؛ا

ادراكها ن للدااع ال؛ا

المبرمة ي ني ال اق

القذ ي الماالبة اال؛سائر ي نالدة تد ل التدزال القكرمدة ادالعدرد

كلال ي م الدااع العال.
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براساة الدااع ال؛دا

(التصدميم واالاداي والتمرمد و الصديالة)

اعي ال ت المرارد المق ودة للدااع العال.
ثالثاً :صور الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص:
تعتبددر ا شددكات التددي تددتم مد حدلهددا الا دراكة مددا بددي الدادداتي العددال وال؛ددا

دددي شددك م د نشددكات ال؛ص؛صددة

والتي م حدلها تقدتف ال ولدة املكيدة المؤسسدة ,دي ندي اددي تلدل تداتذ الداداع ال؛دا

تسدييردا وتدد ام السدلي و

ال؛ ماا بها  ,وم ندم صرردا ما تليه
 -1عقود اإلدارة (:)Management Contracts
ددر اتفدا تتعاقد امرجبددا مؤسسدة تامدة مددي شدركة حاصدة ادارتهدا ,ونسددب ددذا االتفدا تتقددرت ددط نددر التاددتي
ملل الدااع ال؛ا

وليس ندر الملكية ,وتقص الاركة ال؛اصة تلل مداب

اللجري ملل دذا ا سلرب ي القاالا التالية (العاماوب)2007 ،ه

لظير مدارتها للمؤسسة العامة ,ومدتم

ن -ي نالة ت ل سماح الااقة االتاجية للسر ببيي الميالة العامة نو جزي ميها.
ب-

تدتم اللجدري ملدل ددذا ا سدلرب دي المياداا كاا ا دميدة االسدتراتيجية لل ولدة ,والتدي ال امكد لدد ملكيتهددا

للدااع ال؛ا

اسبب طبيعة لااطها وندميتها لألم الرطيي.

وممتاا دذا ا سلرب ي نلا تؤدب ملل ر ي كفاية الميالة حصرصال مكا رًط العد ما بي ا تعاب وا رًداح  ,ا مدر
الذب ااك نا الز كبي الر لإلدارة الج ت ة.

وم نددم تيرًدا اادواجيدة اادارة مدا بدي الداداتي العدال وال؛دا

للميادلة ,ا مدر الدذب تترتدب تليدا ن المادت ال

تتقم نب م؛اطر نو حسائر ق تقص  ,مضا ة ملل كلال لر كا العد مداب قيمة ابتا تتداضادا المات  -اتذ
اليظر ت نداي الاركة -إ دذا ال اعاي نب نا ز لزمادة اليااا ور ي الكفاية داح المؤسسة.
وق مهر لجاح دذا اليرع م الاراكة ي تد د مد الدااتداا بد وت ت تد ة كلبيدا مدثده نيدم طبددو تددرد اادارة
ي د ة ماروتاا دي جمي اليفاااا وتاتي و دارة مقر ومصيي معالجة اليفاااا ،وكذلال نست؛ ل دذا ا سدلرب
ي اعذ ال وت ا رمدية كتيييدا بيسداو والتدي اتبعدو نسدلرب الادراكة مد حددت تددرد اادارة تيد ما طلبدو مد ديدلة
الكهرًاي الفرلسية تارمر قااع الكهرًاي تدال  ,1986وجد دا التعاقد تدال  1991وكالدو اليتيجدة امدادة دي الااقدة

الكهرًائية وتقس

ي نداي التاتي والكفاية المالية (صدح و تب الكرمم.)2015 ،

 -2عقود اإليجار (:)Leasing Contracts
دددر اتفددا تسددمي امرجبددا ال ولددة لاددركة مد الدادداع ال؛ددا

ااسددتتدت مر ددذ تددال تلددل ن تد ي الاددركة مددداادل تد

كلال ,وتسدت؛ ل ال ولدة ددذا ا سدلرب تيد ما تكدر ديدا ناجدة للتادتي اكفداية نتلدي وال تكدر ديدا ناجدة ضدرورمة
لتمرم استثماراا ج ت ة  ,ومعاي دذا اليرع م التعاق للدااع ال؛ا

القرمة ي مدارة المر ذ العدال اااضدا ة ملدل

تقملددا نتبدداي التاددتي والصدديالة للمر ددذ ,وتتقم د ال ولددة نو المؤسسددة العامددة التددي تتبعهددا دددذا المر ددذ تددبي تمرم د

االستثماراا الرنسمالية ,وممتاا دذا ا سلرب ي كرلا اقدذ دحدل ابتال م مرلال لل ولدة مدي انتفامهدا املكيدة الميادلة
المؤجرة ,وت ل تقملها للم؛اطر التجارمة.
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وم ندم سلبياتا نلا ي نالة ت ل مقا ظة المستلجر تلدل نصدرت المادروع ددإ كلدال تترتدب تليدا حسدارة كبيدرة دي

المستدب حصرصال يما تتعلذ اديمتها السرقية (المترلي.)2003 ،

وق است؛ ل دذا اليمط م الاراكة ي ت ة دوت م بييها تاادل وكلال ي قااع السكال الق ت ادة تدال  1985دي
ت د معي م حارا لد الركاب ،ومي تال  1990لجقو التجرًة وجذبو ال؛ارا المؤجرة ت د كبي الر م الركاب

ونصبقو ت ر نرًانال كبيرة (صدح و تب الكرمم.)2015 ،
 -3عقود االمتياز (:)Concession Contracts

تتمث تدرد االمتياا ي ميي ال ولة امتيا الا لاركة نو مجمرتة م الاركاا ال؛اصة ج ملتاج نو تررمد جدزي مد

ح مددة معييددة ,ومياددرب تدد االمتيدداا تلددل كد جرالددب تدد التددلجير ,غيددر نلددا تت ددم مسددؤولياا مضددا ية تدددي تلددل
صانب االمتيداا ,تتمثد

دي تقملدا لليفدداا ال نرسدمالية ,كتمرمد ترسدعاا مقد دة ,نو منددت لدبعذ ا صدرت الثابتدة,

وتتقص ال ولة مداب تدرد االمتياا تلل تائ متفذ تليا ,سراي نكا مبالغ ابتا نل لسبة مد االتداج نل لسدبة مد
ا رًدداح ,وكلددال حدددت ت درة مدديي االمتيدداا (مصددافل ,)2000 ،وتتمث د الا دراكة م د حدددت دددذ الارمدددة ددي ت ت د
ا شكات ,والتي امك تبيالها م حدت الج وت التاليه

ج وت رقم ()1ه نلراع تدرد االمتياا
نسلرب البياي والتاتي والتقرم

)Build Operate Transfer (B.O.T

نسلرب البياي واالمتد والتاتي والتقرم

)Build Operate Own Transfer (B.O.OT

اسلرب البياي واالمتد والتاتي

)Build Operate Own (B.O.O

نسلرب البياي والتقرم والتاتي

)Build Transfer Operate (B.T.O

المصدر :نبيل حشاد ,تقييم تجارب الخصخصة في الدول العربية (القاهرة :الجمعية العربية للبحوث االقتصادية )2009 ,ص .18

تقمد صدانب االمتيداا لليفدداا ال نرسدمالية واالسدتثماراا
وم نددم مدا اميدز الادراكة مد حددت ددذا ا سدلرب ددر ن
ال

ا؛فز م ا تباي المالية الملداة تلل تاتذ ال ولة ,مضا ة ملل تقمد صدانب االمتيداا للمسدؤولية التادتيلية للمر دذ

العال.
غيدر ن مددا اعدداب تليددا ددر ن اعددذ الد وت التددي تسددعي لتابيدذ دددذا ا سددلرب مد الادراكة قد تجد صددعرًاا ددي

ماجداد مسددتثمرم لهددم المدد رة تلددل د دي مثد دددذ اليفددداا ال نرسددمالية ,وكيتيجددة الرتبداا دددذا اليددرع مد العدددرد افتدراا
امييددة مق د دة ,ددإ دددذا ا مددر اجع د

م د صددانب االمتيدداا تت ارحددل ت د صدديالة وتقسددي المر ددذ وحصرص دال تي د

اقتراب لهااة العد (مكا كدا دذا ا مر غير وارد االعد ) (.)1993 ،Sader

وقد اسدت؛ مو ددذ الارمددة بيجداح دي اعدذ الد وت مثد ا رجيتدي نيدم طبددو دي مجدات اليدد والمراصددا

والسكال الق ت اة.
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 -4عقود الخدمات (:)Service Contracts
اعتبر دذا الاك م العددرد شدائي االلتادار دي قاداع ال؛د ماا العامدة ,نيدم امرجبدا تدتم االتفدا مدا بدي ال ولدة نو
نب مؤسسددة تامددة مددي نب شددركة للدادداع ال؛ددا

.)2007

للديددال ا؛ د ماا مق د دة لظيددر مداب د تددتم االتفددا تليددا (مرسددل،

وم ندم مميزاتا نلا ااجي تلدل الميا سدة واالسدتفادة مد حبدراا الداداع ال؛دا

دي اليدراني الفييدة ,وًالتدالي جعد

ال ولة نو المؤسسة العامة تدرل االتركيز تلل مهامها الرئيسية.
ونما العيرب المتعلدة اا تتمث

دي ن نتبداي مسدؤولية التادتي والصديالة تددي تلدل تداتذ ال ولدة نو المؤسسدة العامدة

اااضددا ة ملددل اددداي مسددؤولياا االسددتثمار والم؛دداطر التجارمددة المرتباددة بتاددتي المر ددذ ملددداة تلددل تدداتذ ال ولددة نو
الدا دداع الع ددال ،وت ددؤ ر د ددذ اليرتي ددة مد د العد ددرد تل ددل تمال ددة التا ددتي اجعله ددم تمال ددة اائد د ة تد د القاج ددة (س ددمانة،

.)2003
وتكر م ة دذا اليدرع مد العددرد مقد دة وقصديرة وددل تتدراوح مدا بدي سدتة شدهرر ملدل سديتي  ،وتسدت؛ ل ددذ اليرتيدة

م العدرد تلل لادا واسدي دي دوت كثيدرة مثد ماليزمدا ،والهيد  ،وتاديلي وغيرددا لتدد ام حد ماا ت تد ة مثد مصددح
وصيالة و ندت وتج ت شبكاا ميا الارب نو نتمات تادتي وصديالة مقاداا ر دي ميدا الصدرا الصدقي (صددح
و تب الكرمم.)2015 ،
رابعاً :االستفادة من الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بمنطقة الخمس:
ي دذا الجزي سيتم وضدي تصدرر ندرت امكاليدة اسدتفادة مياددة ال؛مدس مد

كدرة الادراكة مدا بدي الداداتي ال؛دا

والعال وكلال ي سبي تقسي اداي ال؛ ماا ومسترن جردة السلي وكلال م حدت اليداا التاليةه
 -1ددي مد الظددروا القاليددة لل ولددة الليبيددة ومددا تعاليددا ميادددة ال؛مددس مد تهالددال
تملية ان ا

الاراكة ما بي الدااتي العال وال؛ا

ددي البييددة التقتيددة تظد

دي ان ن القلرت المارونة لظ الر لمدا تقتاجدا ددذ المادارمي

م تمرم ض؛م ومسترن تكيرلرجي متد ل اكر الدااع ال؛ا

قاد الر تلل تر ير ي الرقو القالي.

 -2تتمتددي ميادددة ال؛مددس االع ت د م د المدرمدداا االقتصدداداة والتددي تجعلهددا تمتلددال مي دزة لسددبية ددي اع ددها كمددا دددر
القات ي المجات السياني واستتدت المدرماا السيانية االميادة م شراطئ البقر والم

السماح للدااع ال؛ا

ا رمة وكلال م حددت

اإلااي الم ار دذ والميتجعداا السديانية بيظدال " "BOTوددر مدا افدتي المجدات نمدال االسدتثماراا

ا جيبية الدادرة تلل تيمية الميادة.
 -3تمث د ماددكلة الدمامددة وم؛لفدداا البيدداي تييددة م د المادداك التددي تعددالي ميهددا ميادددة ال؛مددس كتيردددا م د الم د
والمياطذ الليبية وم

م إ ان ا

الاركة سييجم تيا قيال صياتة اتدادة تد ومر ددذا اليدرع مد الم؛لفداا االادك

الذب ستكر لا ن ار ااجابية االميادة.

 -4صددياتة ااسددميو مد الصددياتاا الدائمددة اميادددة ال؛مددس والمدند تليهددا دددر تدددادل المصددالي العاملددة بهددا لددذا
إ ان ا
ر

الاراكة سيؤدب الل جلب مستثمرم املكر ال؛برة والمدد رة تلدل اقامدة صدياتة متادررة تدؤدب الدي حلدذ

تم ج ت ومصادر تمرم للع ت م الماروتاا.

 -5ي م تفداقم نامدة ااسدكا سدتمك الادراكة مد

دتي المجدات نمدال الداداع ال؛دا

اإقامدة مجمعداا سدكيية اعد

ت؛صيم ا راضي لها و تتم االستثمار ي بيائها و ذ ان ن صرر الاراكة مث "."BOT
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النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
 -1الاراكة ما بي الدااع العال وال؛ا

دي نن القلرت الج رمة لماكلة ت ارجدي دور ال ولدة دي قيامهدا بد وردا مد

نيم تر ير السلي وال؛ ماا.
 -2الاراكة ما بي الدااتي العال وال؛ا

تعتبر رصة لتمرم الماروتاا التي تجزا ال ولة ت تمرملها.

 -3تع د صرر الاراكة اجع م الممك المفاضلة يما بييها نتل تتم احتيار الاك المياسب لق ماكلة معيية.
 -4ي م ما تعاليا ميادة ال؛مس تعتبر الاراكة ما بي الدااع العال وال؛ا
تد اما كما تمث

ندل لتر ير ما تجدزا ال ولدة تد

رصة نديدة لجلب اعذ االستثماراا الدادرة تلل ن اعذ الم؛تيداا االميادة.

ثانياً :التوصيات:
 -1ضرورة االدتمال امفهرل الاراكة ما بي الدااع العال وال؛ا

نتل تتم التتلب تلل الع ت م المااك .

 -2تارمي الدرالي والد ارراا والتي ستر ر ا رضية المثالية اقامة دذا اليرع م الاراكة.
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الملخص
ُ
تهد ا ددذ الررقددة الدي اسددتع ار
وال؛ددا

مفهدرل ج تد ددي ا دبيداا االقتصدداداة متمدثدل دي الادراكة مدا بددي الداداتي العددال

 ,وًيددا ندددم ا سددباب التددي ت د ي اال ولددة الددي التهدداج دددذا ا سددلرب كرسدديلة لق د الع ت د م د المادداك التددي

اعالي ميها الدااع العال ,كما د و الررقة الل ترضيي ندم صدرر ددذ الادراكة وتبدا م ازادا وتيدرب كد نسدلرب ,دم

وضددعو تصددر الر لد ور دددذ الادراكة ددي ااجدداد اعددذ القلددرت لمددا تعددالي ميددا ميادددة ال؛مددس مد مادداك  ,و اتبعددو
الررقة الميهج الرصفي دي اسدتع ار

تياصدردا  ,وترصدلو الدي جملدة مد اليتدائج دي كدر ن نسدلرب الادراكة ددر

نند ا سدداليب التددي لجقددو ددي ت تد الد وت وسددادم ددي تددر ير مصددادر التمرمد للع تد مد الماددروتاا االقتصدداداة

وحصرصدال االسددتراتيجية ,كمددا تبددي ن دددذ الادراكة ددي نددات ند و ها اميادددة كددال؛مس سددرا اكددر لهددا ن ددر تيمددرب
واضي اسادم ي تد ام ن

السلي وال؛ ماا لأل راد.

الكلمات المفتاحية :الاراكة  ,الدااع العال ,الدااع ال؛ا

 ,ميادة ال؛مس.
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المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
 -1ننم السي سدمانة .)2003( .لقدر ادارة ن دارمة عالدةه ال؛ص؛صدة دي اطدار مادروتاا البييدة ا ساسدية.
الدادرة.
 -2ننم جمات ال ت مرسل .)2007( .ال؛ص؛صة .الدادرةه له ة مصر.

 -3مج د غددالم .)2009( .الا دراكاا الدااتيددة الدائمددة ددي تد د ام ال؛ د ماا العامددة والبل اددة تلددل مسددترن الهيادداا
المقلية .رال هللاه شركة الي؛بة لدستااراا االدارمة.

 -4ال ائرة المالية .)2010( .الاراكة بي الدااع العال (القكرمة) والدااع ال؛ا
 -5س ددامي مد دراد .)2016( .س ددب تفعيد د الاد دراكة ب ددي الجامع دداا والدا دداع ال؛ ددا

 .دبيه نكرمة دبي.
ودورد ددا ددي التيمي ددة االدارم ددة

االمملكددة العرًيددة السددعرداة .التيميددة االدارمددة ددي م د التق د ااا االقتصدداداة (الصددفقاا  .)40-1الرمددا

الملال تب العزمز.

ه جامعددة

 -6سدليما مقمد مصدافل .)2000( .ناعداد تيظديم السياسداا المقاسدبية لعددرد  botدي مصدر .مجلدة ال ارسداا
والبقر  ،صفقة .35
 -7سدديز الف دراتير( .نغسدداس .)2016 ,تدددرد الاددراكة م ددا بددي الدادداتي العددال وال؛ ددا
الدالرلية -دراسة مدارلا .المجلة ال ولية للدالر  ،صفقة .4

 -مفهرمهددا وطبيعته ددا

 -8شددكرب العاددماوب .)2007( .ال؛ص؛صددةه اتقدداد العدداملي المسددادمي مفدداديم " تجددارب ترًيددة" .االسددكي رمةه
ال ار الجامعية.
 -9تاب د

دديلة( .د .) .اشددكالية التادداركية بددي العددال وال؛ددا

والبع د االجتمدداتي لعمليددة التيميددة .ل د وة الثد دداي

االقتصاداة الثالثة والعارو  .دماذه جمعية العلرل االقتصاداة السررمة.
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نمد المتددرلي .)2003( .االتجاددداا الق تثددة ددي حص؛صددة الم ار ددذ العامددة .الد د رة التيا سددية لدقتصدداد

-11

مقمد د ص دددح ،و البا ددير تبد د الكرمم( .ترلي ددر .)2015 ,اس ددلرب الب ددرا كالي ددة لتا دديي ما ددروتاا البيي ددة

المصرب (صفقة  .)30الدادرةه الجمعية المصرمة لدقتصاد السياسي واانصاي والتارمي.

التقتية-تجارب دولية وترًية م؛تارة .مجلة ن ا اقتصاداة و ادارما ،الصفقاا .202-174

-12

مقم مترلي .)2012( .الادراكة مدي الداداع ال؛دا

مدي التركيدز تلدل التجرًدة المصدرمة .الددادرةه و اارة

المالية.
-13

وليد ال د غيلي .)2014( .الا دراكة مددا بددي الدادداتي العددال وال؛ددا

لتيفيددذ ماددارمي الااقددة المتجد دة ددي

الرم  .تما ه اللجية االقتصاداة واالجتماتية لترب نسيا.
ثانياً :المراجع األجنبية:
FMI .)2004( .Public – 1- Private Partnerships , the Fiscal Affairs development .FMI.
Frank Sader .)1993( .2- Privatization and Foreign Investment in the Developing World
1988-92 .world bank.
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ثالثاً :مواقع اإلنترنت:
 -1تب د هللا شددقاتا( .اددد تددارما) .المادداركة مددابي الدادداتي العددال وال؛ددا
المقليااه اامكالياا والتق ااا .تم االسترداد م

وتد د ام ال؛ د ماا العامددة تلددل مسددترن

http://www.pidegypt.org/download/Local-election/dr%20abdallah%20shehata.pdf.
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