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كلمة معالي وزير البلديات 

تحية وبعد،

للحك�مة  ال�شامي  التكليف  كتاب  في  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  ت�جيهات  مع  ان�شجامًا 
االقت�شادية  التنمية  في  المدني  المجتمع  وم�شاركة  الخا�ص  القطاع  مع  ال�شراكة  دور  بتعزيز 
البلديات  في  اال�شتثمار  لتعزيز  جديدة  و�شبل  اآف��اق  وفتح  الالمركزية  على  المبنية  ال�شاملة 

والمحافظات.

اإقرارها  تم  والتي  اال�شتراتيجية )2020-2015(  البلدية وفق خطتها  ال�ش�ؤون  وزارة  �شعت 
الخطة على  رك��زت  البلدي حيث  العمل  في  ن�عية  نقلة  اإح��داث  اإل��ى  ال���زراء  قبل مجل�ص  من 
م�شروع  اإع��داد  االإ�شالحات  تلك  وم��ن  اإداري(،  مالي،  )ت�شريعي،  اإ�شالحية  محاور  ثالثة 
قان�ن البلديات الجديد رقم 41 لعام 2015 والذي اأعطى م�شاحة اأكبر وبيئة ت�شريعية معززة 
البلديات  ح�شة  م�شاعفة  على  ال���زارة  عملت  كما  الخا�ص،  القطاع  مع  وال�شراكة  لال�شتثمار 
المالية من ع�ائد المحروقات من 75 اإلى 150 ملي�ن دينار �شن�يًا وزيادة راأ�ص مال بنك تنمية 

المدن والقرى ودوره في تم�يل الم�شاريع .

يعتبر دليل ال�شراكة مع القطاع الخا�ص واال�شتثمار للبلديات اأحد ثمار التعاون مع م�شروع 
 )USAID LENS( الدولية  للتنمية  االأمريكية  ال�كالة  من  المم�ل  المحلية  االأعمال  م�شاندة 
لتعزيز بيئة االأعمال المحلية، والذي جاء كاأحد مخرجات الخطط االقت�شادية التنم�ية التي 
تم اإعدادها بالتعاون مع الم�شروع للبلديات الم�شتفيدة لتمكين البلديات من تنفيذ العديد من 
الم�شاريع التنم�ية واال�شتثمارية بال�شراكة مع القطاع الخا�ص. كما يمثل الدليل خارطة طريق 
واالأنظمة  والق�انين  الالزمة  الخط�ات  لت��شيح  الخا�ص  القطاع  من  والم�شتثمرين  للبلديات 
والمالية(،  والقان�نية  الفنية  المتطلبات  الخا�ص،  القطاع  مع  ال�شراكة  )قان�ن  العالقة  ذات 
لذلك  وا�شتكمااًل  ودوليًا.  محليًا  الناجحة  ال�شراكة  م�شاريع  عن  اأمثلة  كذلك  الدليل  ويت�شمن 
اإعداد خطة تنفيذية تدريبية لم�ظفي البلديات على  تق�م ال�زارة بالتعاون مع الم�شروع على 

كيفية ا�شتخدام الدليل. 
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على  تعمل  الخا�ص  والقطاع  البلديات  بين  ما  �شراكات  اإقامة  ن�شهد  اأن  ذلك  من  اآملين 
البلديات  كاهل  على  المن�ط  العبء  وتخفيف  للم�اطنين  المقدمة  الخدمات  م�شت�ى  تح�شين 

وم�ازناتها.

ختامًا....

للتنمية  االأمريكية  ال�كالة  من  المم�ل  المحلية  االأعمال  م�شاندة  لم�شروع  بال�شكر  اأتقدم 
في  المحلية  االقت�شادية  التنمية  م�شيرة  دعم  في  جه�دهم  على   )USAID LENS( الدولية 

االأردن. 

 م. زعية اعي�سيي
وزير ال�ش�ؤون البلدية
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المقدمة

رفع  واالجتماعية  االقت�شادية  الها�شمية  االأردن��ي��ة  المملكة  �شيا�شات  اأه���داف  م��ن  اإن 
الحك�مية  والم�شاريع  المبادرات  خالل  من  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  م�شت�ى 
التحتية  البنية  م�شت�ى  ورفع  العامة  الخدمات  وتح�شين  اال�شتثمار  لت�شجيع  بالبلديات  ممثلة 
وركز   ،»2025 االأردن  »روؤية  �شمن  الخدمات  والمركزية  للبلديات  الذاتية  المالية  والم�شادر 
 2016 حزيران  في  للحك�مة  الم�جه  الثاني  عبداهلل  الملك  لجاللة  ال�شامي  التكليف  خطاب 

على اأهمية ال�شراكة مع القطاع الخا�ص والمجتمع المدني:

 ولّما كانت رؤية األردن 2025 تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى تحدد اإلطار العام 
المتكامل للسياسات االقتصادية واالجتماعية، القائمة على إتاحة الفرص للجميع 
وقاعدة لتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة مستوى المشاركة في صياغة 
تنفيذ  متابعة  من  بد  ال  فإنه  والشاملة،  المستدامة  التنمية  وتحقيق  السياسات 
مستويات  أفضل  لتحقيق  المطلوبة  البيئة  وتوفير  الالزمة  واإلجراءات  السياسات 
ومؤسسات  الخاص  والقطاع  الحكومة  بين  الجهود  وتضافر  والتعاون،  الشراكة 

المجتمع المدني بشكل حقيقي وفاعل. 

بناًء عليه تاأتي هذه المبادرة لت�شع دلياًل اإر�شاديًا لل�شراكة لُيكّ�ن مرجعًا للبلديات والقطاع 
واال�شتثمار  البلدية  بالخدمات  الُمتعلقة  ال�شراكة  م�شاريع  يُخ�ص  فيما  المملكة  في  الخا�ص 
ب�شكٍل  البلديات  في  ال�شراكة  لم�شاريع  االإر�شاد  الدليل  هذا  وي�فر  التحتية.  البنية  وتح�شين 
اإليه  ال�شراكة الرج�ع  الم�شتخدمين والمتعاملين مع م�شاريع  ُيت�قع من  ُمب�شط وُملخ�ص، كما 
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هذا  وُيعتبر  �شامل.  ب�شكٍل  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  م�شاريع  حياة  دورة  لفهم 
الدليل اأحد االأدوات التي يمكن للجهات الحك�مية والمجال�ص البلدية والم�شتثمرين من القطاع 
وزارة  في  اال�شتثمار  لجنة  من  الدليل  لهذا  اال�شت�شارية  اللجنة  وتتك�ن  ا�شتخدامها.  الخا�ص 
المالية، وهيئة اال�شتثمار،  العام والخا�ص / وزارة  القطاعين  ال�شراكة بين  البلديات، ووحدة 
من  وبدعم  االأردن،  �شناعة  وغرفة  االأردن،  تجارة  وغرفة  المعدنية،  والثروة  الطاقة  ووزارة 
ويت�شمن  الدولية.  للتنمية  االأمريكية  ال�كالة  من  المم�ل  المحلية  االأعمال  م�شاندة  م�شروع 
)الم�شتثمرين  الخا�ص  والقطاع  البلديات  بين  لل�شراكة  واآليات  وا�شحة  خط�ات  الدليل  هذا 

المحتملين( لدعم العمليات والخدمات لتط�ير البلديات ودورها التنم�ي في االأردن. 

وي�سعى هذا الدليل اإلى:

القطاع .11 البلديات والم�شتثمرين من  ت�فير دليل مرجعي �شريع لكافة 
العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  م�شاريع  تنفيذ  في  المهتمين  الخا�ص 

والخا�ص

ت�فير خارطة طريق لم�شاعدة البلديات والم�شتثمرين في تنفيذ عق�د .21
ال�شراكة مع القطاعين العام والخا�ص وفقًا للق�انين الناظمة 

ال�ش�ء .31 ت�شليط  خالل  من  والم�شتثمرين  البلديات  م�ش�ؤوليات  تحديد 
الم�شاندة  والت�شريعات  واالأنظمة  والق�اعد  القائمة،  ال�شيا�شات  على 
في  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  م�شاريع  تحكم  التي 

البلديات. 

وتقديم .41 البلديات،  في  ال�شراكة  م�شاريع  لتط�ير  المتبعة  االإج��راءات 
و�شف لتنفيذ م�شاريع ال�شراكة واالإجراءات ال�اجب اتباعها. 

واأدوار .51 ال��خ��ا���ص  ال��ق��ط��اع  م��ع  ال�����ش��راك��ة  م�شاريع  اأه����داف  ت��شيح 
وم�ش�ؤوليات البلديات في تنفيذها والرقابة عليها.

ت��شيح القطاعات االقت�شادية واال�شتثمارية الم�شتهدفة والرئي�شية..61
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الم�شاريع .71 وح��ج��م  الخا�ص  القطاع  م��ع  ال�شراكة  اأن��م��اط  ت��شيح 
واال�شتثمار.

ال�شراكة مع .81 لم�شاريع  والمنظمة  الرقابية  بالجهات  البلديات  تعريف 
القطاع الخا�ص وق�ش�ص النجاح على الم�شت�ى ال�طني. 

تعريف كادر البلديات والمجال�ص البلدية المنتخبة والقطاع الخا�ص .91
بقان�ن ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص وح�افز هيئة اال�شتثمار 
القطاع  مع  ال�شراكة  م�شاريع  باال�شتثمار من خالل  المتعلقة  والبن�د 

الخا�ص في قان�ن البلديات وقان�ن الالمركزية.

للتنمية  االأمريكية  ال�كالة  من  المم�ل  المحلية  االأعمال  م�شاندة  م�شروع  ي�شجع  وب��دوره 
المحلية  التنمية  وتط�ير  االأجل  االقت�شادي ط�يل  النم�   ،)USAID LENS( االأردن في  الدولية 
االأو�شاع  م�اجهة  من  لتمكينهم  االأردن  في  حظًا  االأق��ل  المجتمعات  في  المحلية  واالأع��م��ال 
في  المحلية  واالأع��م��ال  المجتمعات  تمكين  في  الم�شروع  ي�شهم  كما  ال�شعبة.  االقت�شادية 
كما  المحلية،  االقت�شادية  للتنمية  م�شتركة  مبادرات  وتنفيذ  لت�شميم  الم�شاِركة  البلديات 

يدعم الم�شروع االأعمال ال�شغيرة والمتناهية ال�شغر لتحظى بحي�ية وقدرة تناف�شية.

الراأ�شمالية  الم�شاريع  تم�يل  �شع�بات  من  االأردن  في  البلديات  معظم  تعاني  عام  وب�شكٍل 
واالأج�ر، مما  الرواتب  الت�شغيلية ومخ�ش�شات  النفقات  م�شت�ى  ارتفاع  نتيجة  المالي  والعجز 
اإمكانية  عن  ناهيك  القان�ن،  بم�جب  المكلفة  الخدمات  تقديم  على  قدرتها  عدم  اإل��ى  اأدى 
المتزايدة  ال�ش�ريين  الالجئين  اأعباء  ظل  في  التحدي  هذا  ويتفاقم  الخدمات.  هذه  ت��شيع 
معظم  اأن  خا�شًة  البلديات،  في  واال�شتثمارية  الذاتية  واالإي��رادات  المالية  الم�ارد  ومحدودية 
ت�ؤثر  والتي  المركزية  الحك�مة  قبل  والمح�لة من  المخ�ش�شة  االأم�ال  تاأتي من  الم�ارد  هذه 
اأي�شًا على ا�شتقالل م�ارد البلديات وتزيد اأعباء المدي�نية. فاأدى ذلك اإلى تده�ر في م�شت�ى 
الخدمات المقدمة من قبل البلديات في االأردن ب�شكٍل عام وتراجع م�شت�ى االإنفاق على البنية 
العام  القطاعين  بين  اإقامة �شراكات  لي�شاهم في  الدليل  وبناء عليه، تم تط�ير هذا  التحتية. 

والخا�ص والتي من �شاأنها تذليل التحديات التي ت�اجهها البلديات.



ما هي مشاريع الشراكة مع 
القطاع الخاص؟

اعتليمف

زاالإطلر اعقلنمنر

زدزرة حيلة اعي�سيزع

1

10
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تعريف الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص

ال�شراكة معرفة  مختبر  لتعريف  وفقًا  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة   ُتعّرف 

القطاع  بين جهة حك�مية وجهة من  المدى  »تعاقد ط�يل  اأنها  )PPP Knowledge Lab( على 

الخا�ص  القطاع  جهات  تتحمل  بحيث  عامة،  خدمات  تقديم  اأو  م�شروعات  لتنفيذ  الخا�ص 

بم�جب هذا التعاقد جزء كبير من المخاطر وم�ش�ؤولية االإدارة وتتقا�شى االأتعاب بما يتنا�شب 

مع اأدائها. 

وتعتبر ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص اإحدى الطرق التي يمكن من خاللها اإن�شاء 

في  نجاحها  �شّر  ويكمن  الم�اطن�ن.  يحتاجها  التي  والخدمات  العامة  التحتية  البنى  وتط�ير 

والفر�ص  الم�ارد  من  اال�شتفادة  على  وقدرته  الخا�ص  القطاع  واإبداعات  خبرات  ت�شتغل  اأنها 

المتاحة في اأ�ش�اق راأ�ص المال لتم�يل واإنجاز الم�شاريع الكبيرة والمعقدة، خا�شًة في ظل �ُشح 

ال�شراكة  م�شاريع  فُتمّكن  المملكة.  ت�اجهها  التي  االقت�شادية  التحديات  من  والعديد  الم�ارد 

معظم  في  اأق��ل  وبتكلفة  اأعلى  وب��ج���دة  انقطاع  دون  العامة  الخدمات  تقديم  من  الحك�مة 

االأحيان ك�نها تتيح القدرة على الحفاظ على ج�دة الخدمات المطل�بة حتى في ظل محدودية 

الم�ازنة. 

ال�شلع  ل�شراء  االأمد  ط�يلة  اآلية  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  تمثل  وباالأ�شا�ص 

والخدمات، ويتحمل فيها القطاع الخا�ص الجزء االأكبر من مخاطر التم�يل والتنفيذ واالإدارة 

والت�شغيل ل�شمان ت�فير ال�شلعة اأو الخدمة ب�شكل فّعال، لتحقيق االأهداف التالية:- 
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تحفيز التمويل من 
القطاع الخاص

التوزيع األمثل 
للمخاطر والتخفيف 

من آثاره

تحقيق قيمة 
مضاعفة للمال 

العام

تشجيع االستثمار 
وتوفير البنية 

التحتية والبيئة 
الخدمية 

والتنظيمية والتي 
تعزز بيئة االعمال 
والتجارة والتنمية 

االقتصادية 
زيادة وتنويع المحلية

المصادر التمويلية 
الذاتية للبلديات

الشريك الخاص 
يمكن أن يزيد من 

نوعية مستوى 
الخدمة وجودتها 

وإدخال 
التكنولوجيا 

مقارنة بما يمكن 
أن توفره البلديات 

اعتماًدا على 
قدراتها الذاتية

تمكن البلديات من 
تعزيز تطبيق خطط 

التنمية المحلية 
االقتصادية وتحسين 
بيئة األعمال وتعزيز 
الالمركزية في توفير 

الخدمات

من  والخا�ص  العام  القطاعين  لدى  ما  اأف�شل  بين  الجمع  على  ال�شراكة  مفه�م  ويرتكز 
م�ارد وخبرات بما يحقق المنفعة لكليهما.
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الفرق بين مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص 
والعقود االستثمارية وعطاءات األشغال

والخا�ص  ال��ع��ام  القطاعين  بين  ال�شراكة  بين  ال��ع��ام��ة  ال��ف��روق  يبين  ال��ت��ال��ي  ال��ج��دول 
االأ�شغال،  عطاءات  اإلى  باالإ�شافة  �شمان،  اأو  تاأجير  من  الب�شيط  واال�شتثمار  والخ�شخ�شة 

و�شراء الخدمات والل�ازم:

شراء
الخدمات

يتحمل القطاع الخاص نسبة كبيرة من المخاطر وكذلك 
مسؤولية تمويل رأسمال المشـــروع وتكاليف تشغيله 
وصيانته وإدارة عملياته والتطوير المســـتمر خالل فترة 

محددة من الزمن.

الخصخصة
تخلي الحكومة عن ملكيتها في منشأة أو خدمة بما في 

ذلك جميع األصول وااللتزامات ذات الصلة.

العطاءات
 التقليدية

تحدد البلديات مواصفـــات تفصيلية فنية وتحيل عطاء 
تنفيذ المشـــروع على مقاول وتقـــوم الحكومة بتحديد 
التفاصيل  بالخدمة ونشـــر هـــذة  المتعلقة  التفاصيل 
للحصـــول علـــى أفضل عـــرض منافـــس. وتكون هي 
المشـــرفة على تنفيذ المشـــروع وتقع المسؤولية على 

عاتقها وتتحمل هي كافة المخاطر.

عقود
االستثمار

تكون مدتها خمس سنوات أو أقل وال تشمل استثمارات 
رأســـمالية وتشغيل من القطاع الخاص في بناء األصول 
الثابتة والمشـــاريع اإلنتاجية والخدمية أو حقوق امتياز 
الخدمات البلدية ونقل المخاطـــر. كما أنها غير مؤهلة 
ألن تعتبر مشـــاريع خاضعة لقانون الشراكة مع القطاع 

الخاص.

* عق�د اال�شتثمار ف�ق مده 5 �شن�ات وحتى 30 �شنه تك�ن بم�افقه وزير البلديات
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كيفية اتخاذ القرار بشأن اختيار االستثمار 
البسيط أم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

الب�شيطة  اال�شتثمار  وعق�د  الخا�ص  القطاع  مع  ال�شراكة  بين  الفروق  يبين  التالي  الجدول 

مثل التاأجير اأو ال�شمان والتي تم �شرح االإجراءات الخا�شة بها بملحق خا�ص بذلك في الدليل. 

 جةزل 1: اعفيق بين خ�سلي�ص اال�ستثيلر اأز اعتلأجيي اعم�سيط

زب�سلرمع اع�سياتد بع اعقطلع اعخل�ص

اع�سياتد بع اعقطلع اخلل�ص اال�ستثيلر اأز اعتلأجري علأ�سمل اعثلبتد اخل�سلي�ص

وزارة المالية - وحدة ال�شراكة وزارة ال�ش�ؤون البلدية اعجهد اعياعيد 
زاعينظيد

االأر�ص فقط ويق�م القطاع الخا�ص 
بالبناء والت�شغيل ت�فر االأر�ص والبناء

تمفي ب كيد االأر�ص 
زاالأ�سمل اعثلبتد 

ع م ةمد

يتطلب درا�شة جدوى اقت�شادية مفه�م الم�شروع ب�شيط بفهمم اعي�سيزع 
زدرا�سد اعجةزى

القطاع الخا�ص البلديات ت يل اعيخلطي 

مت��شط اإلى كبير �شغير اإلى مت��شط حجم اال�ستثيلر

اأكبر م�شتندة على ح�افز قان�ن 
اال�شتثمار وقرارات مجل�ص ال�شراكة 

ال�زاري

محدودة ال ت�شمل اإعفاءات �شريبة وجمارك 
للم�شتثمر  حمافز اال�ستثيلر
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اع�سياتد بع اعقطلع اخلل�ص اال�ستثيلر اأز اعتلأجري علأ�سمل اعثلبتد اخل�سلي�ص

ممكن اأن ت�شمل خدمات البلديات 
والعامة وامتيازاتها واأخرى ال ت�شمل ت�فير خدمات بلدية اأو عامة تمفيي اعخةبد 

اعم ةمد

يق�م القطاع الخا�ص بتم�يل 
الم�شروع بالكامل

تك�ن البنية التحتية اأو البناء على ح�شاب 
البلدية

ا�ستثيلر زتيممل 
اعمنلء

على ح�شاب القطاع الخا�ص على ح�شاب البلدية ت�سييم اعي�سيزع 
زاالإ�سياف ع يه

على ح�شاب القطاع الخا�ص على ح�شاب البلدية اع�سيلند زاعتجةمة

مت�فرة و�شرورية غير مت�فرة غالبًا اعخمية فر اعت�سغيل

اإمكانيه ت�فير �شمانات حك�ميه 
للتم�يل اأو االإمتياز ال ي�فر �شمانات حك�ميه اأو ره�نات �سيلنلك حكمبيه اأز 

اإبتيلو

حتى 35 عام 5-10 �شن�ات اعفتية اعقيل�سيد

االإيجار وبدل االمتياز ون�شبة من 
الع�ائد واإرجاع االأ�ش�ل الثابتة 
والمعدات بعد االمتياز والتجديد

االإيجار فقط اعلماية

تك�ن على ح�شاب القطاع الخا�ص اأو 
بالم�شاركة تك�ن على ح�شاب البلدية

اعمنيد اعت تيد 
اعيتكلب د زاإم�سلل 

اعخةبلك

غالبًا ما تك�ن ط�يلة االأمد ونادرًا 
ما ين�شحب الم�شتثمر منها

قد تك�ن ق�شيرة وين�شحب الم�شتثمر 
وال�شامن في اأي وقت اال�ستييارمد

التم�يل والقرو�ص على ح�شاب 
القطاع الخا�ص التم�يل والقرو�ص على ح�شاب البلدية تمفيي اعتيممل

اإمكانات اأكبر اإمكانات محدودة اإبكلنيد تمفيي 
اعتيممل اعةزعر
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اع�سياتد بع اعقطلع اخلل�ص اال�ستثيلر اأز اعتلأجري علأ�سمل اعثلبتد اخل�سلي�ص

اإمكانات اأكبر اإمكانات محدودة

اإبكلنيد جذب 
اال�ستثيلراك 

االأجنميد اعيمل�سية 
زخ ق في�ص عيل

اإمكانات غير محدودة من طاقة 
متجددة واإدارة النفايات والنقل 

العام اإلخ
اإمكانات محدودة

اإبكلنيد نقل 
اعتكنمعمجيل 
زاعخمياك

النفع العام اأكبر غالبًا في ت�فير 
خدمات عامة ح�شرية ومتط�رة 

وجديدة
محدود باالإيجار فقط اعنفع اعللم

غير مرتبط بميزانية البلدية مرتبط بميزانية البلدية
االعتيلد ع ى 

ب ةزدمد اعييزانيد 
عتنفيذ اعي�سيزع

اأ�شرع حيث ُي�شترد راأ�ص المال عند 
الت�شغيل ط�يلة ن�شبيًا وتحتاج اإلى تم�يل  فتيه اعمنلء

اأكبر ومرتبطة بالخدمات وقيمة 
االمتياز ون�ع اال�شتثمار محدودة بقيمة االإيجارات والعقارات فقط اإبكلنيد وملدة عماية 

اعم ةمد

اإدارة فعالة لجذب اال�شتثمارات 
وتط�يراالقت�شاد المحلي وتح�شين 

بيئة االأعمال
محدودة فقط بع�ائد البلدية الذاتية

م�سلهم فر تطميق 
خطد اعتنييد 

االتت�سلدمد اعي  يد

مت��شط اإلى كبير مع حق اإمتياز
ت�شل اإلى ع�شرات الماليين

ال ي�جد اأي اإمتياز في الم�شاريع ال�شغيرة 
والمت��شطة واأقل من ملي�ن دينار غالبا 

االإبتيلو زحجم 
اال�ستثيلر

اأف�شل عر�ص مالي وفني مت��شطة )اأف�شل اإيجار( اع�سفلفيد

تجذب اال�شتثمار االأجنبي والعربي ال تجذب اال�شتثمار االأجنبي اال�ستثيلر االأجنمر 
اعيمل�سي
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اع�سياتد بع اعقطلع اخلل�ص اال�ستثيلر اأز اعتلأجري علأ�سمل اعثلبتد اخل�سلي�ص

يق�م القطاع الخا�ص بتم�يل 
الم�شروع بالكامل

تك�ن البنية التحتية اأو البناء على ح�شاب 
البلدية اعتيممل

حتى 35 عام محدد 5 �شن�ات )غير محدد بم�افقه 
ال�زير( بةه اعلقة

اأكبر حيث ت�شمل م�شاريع اإنتاجية 
وخدمات محدودة بالم�شتاأجر اإبكلنيد خ ق في�ص 

عيل

اأكبر حيث قد ت�شمل م�شاريع خدمية 
وبنية تحتية كبرى على م�شت�ى 
المحافظة والمدينة اأو اأكثر من 

بلدية في مجاالت عديدة

محدود دورها وغالبًا عقارية الطابع تنييد اعي لفظد 
زاعلبيتزمد

�شاملة ح�شب امتيازات البلدية  عقارية الطابع غالبًا اعقطلعلك 

اإلطار القانوني لعمليات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص

ونظام   )2014( ل�شنة   )31( رقم  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  قان�ن  يعتبر 

على  المن�ش�ر   )2015( ل�شنة   )98( رقم  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  م�شاريع 

الم�قع االلكتروني )www.pppu.gov.jo( المرجعية القان�نية والتنظيمية للم�افقة واالإ�شراف 

على تنفيذ م�شاريع ال�شراكة مع القطاع الخا�ص حيث يت�شمن ت�فير االإطار الم�ؤ�ش�شي وتحديد 

ال�شراكة  م�شاريع  تنفيذ  وي�شتند  المعنية  االأطراف  لكافة  والم�ش�ؤوليات  وال�اجبات  االإجراءات 

لعام   )41( رقم  البلديات  قان�ن  مثل  النافذة  العالقة  ذات  الت�شريعات  منظ�مة  اإلى  كذلك 

.2015
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بلديات ما اأو  وزارات  من  المتعاقدة  الحك�مية  للجهات  ال�شراكة  م�شاريع  نظام  يحدد  كما 

ال�شراكة  م�شاريع  الإدراج  ال�شراكة  وحدة  ومتطلبات  وال�ثائق  الفنية  والمتطلبات  االإج��راءات 
االأولي  والتاأهيل  للعطاء  الدع�ة  وثائق  اإلى  باالإ�شافة  ال�شراكة  المقترحة لعر�شها على مجل�ص 

وكافة ال�ثائق الالزمة.

االإنفاق  يقل  التي  الم�شاريع  باأنها  الحجم  �شغيرة  الم�شاريع  ال�شراكة  مجل�ص  عرف  وقد 
االأنظمة والق�انين ذات  التالي يلخ�ص  النظام والجدول  15 ملي�ن دينار،  الراأ�شمالي بها عن 

العالقة.

جةزل 2: االإطلر اعقلنمنر عي�سلرمع اع�سياتد

اع�سياتد بين 
اعقطلعين اعللم 
زاعخل�ص

اعقطلع اعخل�ص اعم ةملك
االإطلر اعقلنمنر 

زاع�سلحيلك ح�سب نمع 
اعي�سلرمع

قان�����ن البلدي����ات 
رقم )41( ل�شنة 

2015

قان�����ن البلدي���ات رقم 
)41( ل�شنة 2015

م�شاريع تحت مدة 
5 �شن�ات )المجل�ص 

البلدي بتن�شيب من لجنة 
اال�شتثمار في البلدية(

قان�����ن البلدي��ات 
رقم )41( ل�شنة 

2015

قان�����ن البلدي�ات رقم 
)41( ل�شنة 2015

عقد ا�شتثمار اأو تاأجير 
مدته اأكثرمن 5 �شن�ات 

)م�افقة وزير �ش�ؤون 
البلدية بتن�شيب من لجنة 

اال�شتثمار في ال�زارة(

قان�ن ال�شراكة 
بين القطاعين 

العام والخا�ص رقم 
2014/31 ونظام 

م�شاريع ال�شراكة مع 
القطاع الخا�ص رقم 

2015 /98

قان�ن ال�شراكة 
بين القطاعين 

العام والخا�ص رقم 
2014/31 ونظام 

م�شاريع ال�شراكة مع 
القطاع الخا�ص رقم 

2015 /98

قان�����ن البلدي���ات رقم 
)41( ل�شنة 2015

عق�د �شراكة مع القطاع 
الخا�ص بمدة ا�شتثمار 
وامتياز حتى 35 عام
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اع�سياتد بين 
اعقطلعين اعللم 
زاعخل�ص

اعقطلع اعخل�ص اعم ةملك
االإطلر اعقلنمنر 

زاع�سلحيلك ح�سب نمع 
اعي�سلرمع

نظام م�شاريع 
ال�شراكة مع القطاع 

الخا�ص رقم 98 
ل�شنة 2015

-

نظام الل�ازم واأ�شغال 
البلديات رقم 2009/70 
نظام رقم )4( ل�شن�����ة 
2016 - نظام معدل 

لنظام الل�ازم واأ�شغال 
البلديات 2016

العطاءات والمناق�شات

الخدمات البلدية والر�ش�م

يخ�شع لقان�ن 
ال�شراكة مع القطاع 

الخا�ص 

- نظام رقم )92( 
ل�شنة 2009 - نظام 
الم�شالخ �شمن حدود 

مناطق البلدية

- نظام رقم )92( ل�شنة 
2009 - نظام الم�شالخ 

�شمن حدود مناطق 
البلدية

قطاع الم�شالخ

يخ�شع لقان�ن 
ال�شراكة مع القطاع 

الخا�ص

- نظام ر�ش�م م�اقف 
ال�شيارات �شمن 

حدود البلديات رقم 
2009/91

نظام ر�ش�م م�اقف 
ال�شيارات �شمن حدود 
البلديات رقم 2009/91

قطاع م�اقف ال�شيارات 
العامة في البلديات

يخ�شع لقان�ن 
ال�شراكة مع القطاع 

الخا�ص

نظام رقم )68( 
ل�شنة 2016 -ن ظام 
من�ع المكاره ور�ش��م 
جمع النفايات داخل 

مناطق البلديات

نظام رقم )68( ل�شنة 
2016 - نظام من�ع المكاره 

ور�ش��م جمع النفايات 
داخل مناطق البلديات

قطاع النفايات والتدوير
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اع�سياتد بين 
اعقطلعين اعللم 
زاعخل�ص

اعقطلع اعخل�ص اعم ةملك
االإطلر اعقلنمنر 

زاع�سلحيلك ح�سب نمع 
اعي�سلرمع

نظام رقم )76( 
ل�شنة 2009 - نظام 

ترخي�ص و�شائل 
الدعاية واالإعالن 

�شمن حدود مناطق 
البلدية

نظام رقم )76( ل�شنة 
2009 - نظام ترخي�ص 
و�شائل الدعاية واالإعالن 

�شمن حدود مناطق 
البلدية

قطاع االإعالنات والدعاية

يخ�شع لقان�ن 
ال�شراكة مع القطاع 

الخا�ص

نظام رقم )76( 
ل�شنة 2016 - نظام 
ترخي�ص االإعالن�ات 

�شمن مناطق 
البلديات

نظام رقم )42( ل�شنة 
2014 - نظام اأ�ش�اق 

الجملة للخ�شار والف�اك��ه

قطاع اأ�ش�اق الجملة 
للخ�شار والف�اكه

قد يخ�شع لقان�ن 
ال�شراكة مع القطاع 

الخا�ص

قان�ن رقم )41( 
ل�شنة 2015- قان�����ن 

البلديات

قان�����ن البلديات رقم 
)41( ل�شنة 2015 

والنظام المالي للبلديات 
رقم 77 ل�شنة 2009

خدمات التح�شيل 
والجباية بالنيابة عن 

البلديات
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ال�شيا�شات  مع  ال�شراكة  م�شاريع  تت�افق  اأن  يجب  بلدي،  اأو  حك�مي  م�شروع  اأي  ك�شاأن 
والق�انين/االأنظمة الر�شمية. و�شتحدث عملية التقييم على م�شارين:

هام للقطاع الخا�ص: التوافق
اأي جهة تن�ي القيام بم�شروع با�شتخدام اأ�شل�ب ومفاهيم ال�شراكة عليها درا�شة ال�شيا�شات .11

التجاري  والدخل  والبدالت  وبالر�ش�م  بال�شراكة  والخا�شة  المعلنة  واالأنظمة  والق�انين 
واالمتيازات.

على الجهة الحك�مية والبلديات اأن تت�افق مع وتخ�شع لكل ال�شيا�شات والق�انين/االأنظمة .21
والتعليمات ال�شادرة والخا�شة بال�شراكة.

وزارة .31 مراجعة  يجب  والق�انين/واالأنظمة  ال�شيا�شة  ح�ل  ت��شيح  الأي  االأم��ر  احتاج  اإذا 
البلديات ووزارة المالية - وحدة ال�شراكة مع القطاع الخا�ص.

اإذا كان هنالك م�شروع بعينه وبحكم طبيعته يتطلب ا�شتثناء من هذه ال�شيا�شات والق�انين/
ال�شراكة  وحدة  م�افقة  على  الح�ش�ل  اإلى  للم�شروع  المنفذة  الجهة  ت�شعى  اأن  يجب  الل�ائح، 

ومجل�ص ال�شراكة.

هام للقطاع الخا�ص: تحليل الثغرات
�سلأنهل  بن  اعقمانين/االأنظيد  اأز  اع�سيل�سلك  فر  ثغياك  اعيتللتةة  اعجهد  زج��ةك  اإذا 

اعتلأثيي ع ى اعي�سيزع اعيقتيح، فل ى اعجهد اعقيلم بلعتلعر: 
التفاهم مع الم�شتفيدين من الم�شروع اإذا كان باالإمكان تبني الم�شروع في �ش�ء ال�شيا�شات .11

والق�انين/االأنظمة الحالية. واإن لم يكن ممكنًا، ف�اإنه:
يناق�ص االأمر مع وحدة ال�شراكة في وزارة المالية لبحث خيارات لحل االأمر..21
عند تحديد ثغرة في ال�شيا�شات اأو الق�انين/االأنظمة من قبل الجهة الحك�مية اأو البلديات .31

تق�م وزارة البلديات اأو ال�شلطة ذات العالقة لمعالجة تلك ال�شيا�شات اأو الق�انين/االأنظمة 
ب��شع المقترحات واإجراء التغييرات.

قد تطلب المراجعة تحديث االأنظمة والت�شريعات التي تنظم البدالت والر�ش�م واالإيجارات .41
وكيفية مراجعتها على مبداأ ا�شترداد الكلفة والق�انين المنظمة للمهن والرقابة قبل ال�شروع 
عملية  لل�شراكات  المحفزة  والبيئة  ال�شيا�شات  تقييم  اإن  الخا�ص.  القطاع  مع  م�شروع  في 

م�شتمرة وجزء من اأن�شطة اإدارة الم�شاريع خالل دورة حياة ال�شراكة.
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حوافز االستثمار لمشاريع الشراكة بين 
البلديات والقطاع الخاص

عديدة  اقت�شادية  ون�شاطات  لقطاعات  ح�افز  �شمل   2014 لعام   30 رقم  اال�شتثمار  قان�ن 
مدن   / وال�شياحية  الفندقية  المن�شاآت   / الحي�انية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة   / ال�شناعة  )قطاع 
الت�شلية والترويح ال�شياحي / مراكز االت�شال/ االإنتاج الفني واالإعالمي / مراكز الم�ؤتمرات 
با�شتعمال  النفطية  والم�شتقات  والغاز  المياه  ا�شتخراج  اأو  و/  ت�زيع  اأو  النقل  والمعار�ص/ 
اإ�شافة قطاع  خط�ط االأنابيب / النقل الج�ي والنقل البحري وال�شكك الحديدية( وقد تمت 
8/اأ  المادة  بم�جب  الحالي  اال�شتثمار  لقان�ن  ا�شتنادًا  وذلك  الم�شنفة  ال�شياحية  المطاعم 

منه.

التي  القطاعات  �شمن  تقع  التي  اال�شتثمارية  والقطاعات  الم�شاريع  عن  نبذة  يلي  فيما 
وقطاع  ال�شياحة  قطاع  مثل  المحلية  االقت�شادية  التنمية  وخطط  البلديات  قان�ن  ي�شجعها 
م�شاريع مبادرات الت�شغيل واالإنتاجية والتي تخ�شع لح�افز قان�ن اال�شتثمار والتي من الممكن 
مع  ال�شراكة  عبر  البلديات  مع  تط�يرها  الممكن  وم��ن  المحافظات*،  في  منها  اال�شتفادة 

القطاع الخا�ص]1]:

 äBÉÄ°ûæŸG ™jQÉ°ûe
 á«bóæØdG
á«MÉ«°ùdGh

 á«∏°ùàdG ¿óe ™jQÉ°ûe
»MÉ«°ùdG íjhÎdGh

äGô“DƒŸG õcGôeá«MÉ«°ùdG ºYÉ£ŸG äGQOÉÑe ™jQÉ°ûe
á«LÉàf’Gh π«¨°ûàdG  •hô°Th ¢ù°SCG ≈∏Y G kAÉæH

 IQGRh øe IOófi
QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG

*  محافظة اإربد باإ�شتثناء ق�شبة اإربد - محافظة الزرقاء: الر�شيفة، الها�شمية، بيرين، الظليل، االأزرق - عمان: ل�اء الجيزة، الم�قر، 
�شحاب، ناع�ر، الق�ي�شمة، ماركا.

]1]  بح�ش��ب اأحكام المادة )8/اأ(  من قان�ن اال�ش��تثمار رقم 30 )2014( وقرار مجل���ص ال�زراء المن�ش���ر في الجريدة الر�شمية عدد 

)5405( تاريخ 2016/6/18
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ويمكن تنفيذ هذه المشاريع في المحافظات التالية:

المفرق

معان

الزرقاء

عمان

الكرك

مادبا

البلقاء

إربد
عجلون

جرش

الطفيلة

الزرقاء: الرصيفة- الهاشمية - بيرين - الضليل - اآلزرق 

إربد: باستثناء قصبة إربد 

عمان: لواء - الجيزة - الموقر - سحاب - ناعور - القويسمة - ماركا 

وقد شملت هذه المشاريع االستثمارية اإلعفاءات والحوافز التالية
اإعفاءات من الر�ش�م الجمركية والر�ش�م وال�شرائب االأخرى )با�شتثناء تقديم الخدمات( .11

- وذلك على الم�اد والمعدات واالآالت والتجهيزات وقطع الغيار وم�شتلزمات االإنتاج وم�اد 
البناء الم�شتخدمة في البناء واالإن�شاء والتجهيز والتاأثيث )االأ�ش�ل الثابتة(.

تخفي�ص ال�شريبة العامة )بح�شب قان�ن �شريبة المبيعات( اإلى ال�شفر- وذلك على الم�اد .21
تم  التي  البناء  وم���اد  االإنتاج  وم�شتلزمات  الغيار  وقطع  والتجهيزات  واالآالت  والمعدات 
�شراوؤها من ال�ش�ق المحلي والم�شتخدمة في البناء واالإن�شاء والتجهيز والتاأثيث )االأ�ش�ل 

الثابتة(.
�شريبة المبيعات - تخ�شع خدمات اأن�شطة ال�شراكة اإلى �شريبة المبيعات %7..31
�شريبة الدخل - تك�ن �شريبة الدخل على الدخل الخا�شع لل�شريبة 5% لمدة ع�شر �شن�ات .41

)اإال اإذا كانت تخ�شع لن�شبة اأقل بم�جب قان�ن �شريبة الدخل(.



24 | اعةعيل االر�سلدي عي�سلرمع اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص زاال�ستثيلر فر اعم ةملك

كة
شرا

 ال
ي

 ه
إعفاء مشاريع مبادرات التشغيلما

وخلق  الت�شغيل  مبادرات  �شمن  تقام  التي  واالإنتاجية  ال�شناعية  االأن�شطة  م�شاريع  تخ�شع 

اإلى  باال�شتناد  ال�شادرة  الر�شمية  القرارات  بح�شب  االإع��ف��اءات  من  عدد  اإل��ى  العمل  فر�ص 

اأحكام المادة )8/اأ( من قان�ن اال�شتثمار رقم 30 للعام 2014. ومن هذه االإعفاءات تخفي�ص 

�شريبة الدخل المتاأتي من هذه االأن�شطة اإلى 5% واإعفاء الم�اد والمعدات واالآالت الم�شتخدمة 

في بناء وتجهيز هذه االأن�شطة من الر�ش�م الجمركية وال�شرائب االأخرى، اإ�شافة اإلى تخفي�ص 

�شريبة المبيعات اإلى ال�شفر وغيرها من االإعفاءات.

القطاعات االقتصادية الرئيسية والمناطق المشمولة في قانون 
االستثمار 

المبيعات  �شريبة  من  واإعفاءات  جمركية  اإعفاءات   2014 للعام  اال�شتثمار  قان�ن  يت�شمن 

على ال�شلع وعلى مدخالت الم�شاريع، اإ�شافًة اإلى ح�افز اأخرى ا�شتثمارية في المناطق االأقل 

نم�ًا في المملكة. كما �شملت م�شاريع اال�شتثمار في المناطق االأقل نم�ًا في المملكة )بح�شب 

نظام خا�ص( القطاعات اأعاله واالأن�شطة الحرفية وال�شناعية باإعفاءات على �شريبة الدخل 

لمدة 20 عام، بح�شب الجدول التالي:

 IhÌdGh áYGQõdG
á«fGƒ«◊G

 õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùŸG
á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG

 á«bóæØdG äBÉÄ°ûæŸG
á«MÉ«°ùdGh

 íjhÎdGh á«∏°ùàdG ¿óe
»MÉ«°ùdG

 ∫É°üJ’G õcGôe
»ØJÉ¡dG

 »æØdG êÉàfE’G
»eÓYE’Gh

»ª∏©dG åëÑdG õcGôeäGô“DƒŸG õcGôe Ö«HÉfC’Gh á«àëàdG á«æÑdG
 hCG ™jRƒJ hCG π≤æd

 RÉ¨dG-√É«ŸG êGôîà°SG
á«£ØædG äÉ≤à°ûŸGh

 π≤ædGh …ƒ÷G π≤ædG
 ∂µ°ùdGh …ôëÑdG

ájójó◊G



بلهر ب�سلرمع اع�سياتد بع اعقطلع اعخل�ص؟ | 25بلهر ب�سلرمع اع�سياتد بع اعقطلع اعخل�ص؟ | 25

جةزل 3: االإعفلءاك ع ى �سيممد اعةخل فر اعينلطق االأتل نيماً

اعفئد
ن�سمد االإعفلء بن �سيممد 

اعةخل
اعينلطق االأتل نيماً

100%اأ

االأغ�ار ال�شمالية، دير عال، ال�ش�نة الجن�بية، 
االأغ�ار الجن�بية، الروي�شد، البادية ال�شمالية، 

البادية ال�شمالية الغربية، االأزرق، الجيزة 
با�شتثناء حدود البلدية، الم�قر با�شتثناء حدود 

البلدية، ومحافظة العقبة - با�شتثناء حدود 
منطقه العقبة االقت�شادية الخا�شة

محافظة معان والكرك والطفيلة وعجل�ن80%ب

60%ج
محافظة جر�ص والمفرق واإربد با�شتثناء حدود 

بلدية اإربد الكبرى

40%د
محافظة ماأدبا والبلقاء والزرقاء با�شتثناء 

حدود بلدية الزرقاء وبلدية الر�شيفة، ومحافظة 
العا�شمة با�شتثناء حدود اأمانة عّمان الكبرى

* نظام تخفي�ص �شريبة الدخل في المناطق االأقل نم�ًا رقم 44 ل�شنة 2016 من قان�ن اال�شتثمار.
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دورة حياة مشاريع شراكة القطاعين العام والخاص

م�شاريع  نظام  من   )5( ال��م��ادة  في  ورد  ما  مع  الم�شروع  حياة  دورة  تتوافق  اأن  ل  يف�شَّ
مع  العام  القطاع  �شراكة  حياة  ل��دورة  الم�شتوى  عالي  و�شفًا  الف�شل  ه��ذا  يقدم  ال�شراكة، 
والبنية  الخا�ص لم�شاريع اال�شتثمار  العام مع  القطاع  لُيتبع في تطبيق مفهوم �شراكة  الخا�ص 

التحتية للبلديات.

1

6

7

حتليل ال�سراكةالبدء بال�سراكة
�وافقة

�راجعة ��ساريع ال�سراكة

�راجعة اإدارة ��ساريع 
اإمتام امل�سرو�ال�سراكة

 متى تكون ال�شراكة قابلة للتطبيق؟
 نوع ال�شراكة.

 مراجعة ال�شيا�شات والقوانين/الللوائح الحالية.
 الجدوى االقت�شادية والحالة التجارية.

 اإجراء تحليل المخاطر.
 اال�شت�شارة وت�شميم الم�شروع.

 تحديد المراجعين.  اإعداد جدول المراجعة.
 اإجراء عمليات المراجعة.  قيا�ص موؤ�شرات االأداء الرئي�شة.

 االإعالن عن نتائج المراجعة وتقييم االأداء.
 متابعة نتائج المراجعات واالإجراءات الت�شحيحية.

 اإعداد االإجراءات الت�شحيحية.
 تنفيذ االإجراءات الت�شحيحية.

 مراجعة الجهاز الرقابي.
 اإنهاء العقد.

 الدرو�ص الم�شتفادة.

2

3

4

ال�سريك اخلا�ص
�وافقة

طلب ال�سراكة

اإدارة عقد 
ال�سراكة

اإدارة ��ساريع ال�سراكة

 طلب المعلومات - االإعداد، ا�شتالم الردود، والتحليل.
 طلب العرو�ص-االإعداد، ا�شتالم الردود، والتحليل.

 التقييم واالختيار.
 التفاو�ص.  تمويل ال�شراكة.

 تعريف االأدوار والم�شوؤوليات.
 تعريف اتفاقية م�شتوى الخدمة.
 تعريف موؤ�شرات االأداء الرئي�شة.
.Win - Win بناء تعامل وعالقة 

 اإعداد العقد، و�شعه في �شورته النهائية، وتوقيعه.
 اإدارة العقد.

 اإدارة المخاطر.
 القوانين الجديدة / المعدلة.

 االإدارة المالية.
 الموافقات الحكومية.

 االت�شال واالإعالم وم�شاركة اأ�شحاب الم�شلحة.
 اإدارة الموارد الب�شرية.

 ف�ص المنازعات.
 اإدارة المعرفة على م�شتوى الم�شروع.
 اإدارة المعرفة على الم�شتوى الوطني.

5
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مدة عقود مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

بح�شب قان�ن ال�شراكة ال يج�ز اأن تتجاوز مدة العقد )35( �شنة من تاريخ نفاذ االتفاقية 
�شنة.   35-5 من  االأمد  اإلى ط�يلة  مت��شطة  تك�ن  الخا�ص  القطاع  مع  ال�شراكة  اأن عق�د  حيث 
في  الخا�ص  القطاع  ودور  الخا�ص  القطاع  مع  الحك�مة  تعاقدات  اأنماط  يبين  التالي  البيان 

تنفيذ االأن�شطة االقت�شادية ومدة كل منها.

á«°UÉîàdG ÚH ácGô°ûdG 
ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG 

¢UÉÿGh

IQGOE’G Oƒ≤Y 
äÉeóÿGh

äGAÉ£©dG 
/áeÉ©dG 

AGô°ûdG Üƒ∏°SCGh 
…ó«∏≤àdG 

Úæ°S 2-3Úæ°S 5-3áæ°S 35 ájÉ¨dáªFGO
á«µ∏e 

ΩÉ©dG ´É£≤dG
á«µ∏e 
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ما هي نماذج مشاريع 
الشراكة؟

اأهم نيلذج ب�سلرمع اع�سياتد بع اعقطلع اعخل�ص

2

29



30 | اعةعيل االر�سلدي عي�سلرمع اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص زاال�ستثيلر فر اعم ةملك

كة
شرا

 ال
ذج

ما
ن

متى تكون الشراكة قابلة للتطبيق؟

فيما يلي نجد الحاالت والظروف الم��شى بها والتي بم�جبها تك�ن ال�شراكة خيارًا قاباًل 
للتطبيق اإذا ما ُوجد واحد اأو اأكثر من هذه الحاالت والظروف:

 جةزل 4: اع لالك زاعظيزف اعتر تكمن فيهل اع�سياتد تلب د ع تطميق

)اذا ُع َِّيْت غلعميتد اعنقلط ب�سح فتكمن تلب يد اعنجلح علعيد(

اعظيزف اعيث ى عنجلح ب�سلرمع اع�سياتد

الخدمات والم�شاريع ال يمكن تقديمها اأو تعزيزها عن طريق الم�ارد المالية 
المحدودة اأو قدرات البلديات وحدها.

اهتمام من القطاع الخا�ص ذي خبرات فنية �شابقة ومالءة مالية بالم�شروع

ال�شريك الخا�ص يمكن اأن يزيد من ن�عية م�شت�ى الخدمة وج�دتها واالأداء 
مقارنة بما يمكن اأن ت�فره البلديات اعتمادًا على قدراتها الذاتية.

ال�شريك الخا�ص باإمكانه اأن ينفذ الخدمات اأو الم�شاريع ب�ش�رة اأ�شرع من 
قيام الحك�مة بذلك.

وج�د دعم من متلقي الخدمة لم�شاركة ال�شريك الخا�ص.

وج�د فر�شة للتناف�ص بين ال�شركاء الخا�شين المحتملين ما يقلل تكلفة 
تقديم الخدمات العامة.

عدم وج�د م�انع تنظيمية اأو ت�شريعية تحد من م�شاركة ال�شريك الخا�ص في 
تقديم الخدمات اأو تنفيذ الم�شاريع.
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اعظيزف اعيث ى عنجلح ب�سلرمع اع�سياتد

مخرجات اأو ن�اتج الخدمة يمكن قيا�شها وت�شعيرها ب�ش�رة �شهلة نظرًا 
ل�شرعة الخدمة ون�عيتها.

تكلفة الخدمة يمكن ا�شتعادتها من خالل تطبيق اأو فر�ص ر�ش�م خا�شة على 
الم�شتخدم اأو الجهة الم�شتفيدة.

م�شاركة القطاع الخا�ص في الخدمات تتيح فر�شة االبتكار واالختراع وتعزز 
بيئة ت�شجيع اال�شتثمار وا�شتقطاب راأ�ص المال.

للحك�مة خبرة مع �شراكات ط�يلة االأمد اأو م�شاريع اأخرى مع ال�شريك 
الخا�ص.

تطبيق ال�شراكة قد يف�شي اإلى ت�فير فر�ص من �شاأنها اأن ت�ؤدي اإلى زيادة 
النم� االقت�شادي.

عدم ت�فر الخدمة اأو ال�شناعة من القطاع الخا�ص فال يج�ز الدخ�ل في 
م�شاربة ومناف�شة القطاع الخا�ص ببناء م�شاريع مماثلة اأو احتكارية.

نماذج الشراكة

تنفيذ  عند  االعتبار  في  و�شعها  يجب  التي  لل�شراكة  المختلفة  االأن���اع  الق�شم  هذا  ُيعّرف 
وحدة  قبل  من  المعدة   - ال�شراكة  لبرنامج  العامة  ال�شيا�شات  ورق��ة  و�شجعت  م�شروع.  اأي 
ال�شراكة/ وزارة المالية - الجهات الحك�مية على ا�شتخدام نماذج ال�شراكة المطبقة عالميًا. 
ويمكن للجهات الحك�مية ا�شتخدام نماذج اأخرى لل�شراكة بما ي�فر اأف�شل قيمة مقابل المال 

للم�شروع المحدد.
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ومن أهم نماذج الشراكة المتبعة عالمياً في البلديات والحكومات 
على سبيل المثال ال الحصر:

إعادة التأهيل - التشغيل - النقلعقود اإلدارة والتشغيل والصيانة

البناء - التشغيل - النقل

البناء - التملك - التشغيل

البناء - النقل - التشغيل

البناء - التأجير - النقل

التطوير - التشغيل - النقل

التصميم - البناء - التشغيل - النقل

Rehabilitate - Operate - and - Transfer
(ROT)

Operations, Maintenance & Management
(OMM)

الشراكة التضامنية/ التضامنالخدمة عن طريق عقود الخدمات واإلدارة

Joint Venture
(JV)

Outsourcing

Build - Operate - and - Transfer
(BOT)

Build - Lease - and - Transfer
(ROT)

Develop - Operate - and - Transfer
(DOT)

Design - Build - Operate - Transfer
(DBOT)

Build - Own - and - Operate
(BOO)

Build - Transfer - and - Operate
(BTO)

وفيما يلي �شرح اأكثر تف�شياًل لبع�ص نماذج م�شاريع ال�شراكة:

ت�جد اأنماط ونماذج عديدة لل�شراكة مع القطاع الخا�ص و�ش�ف نركز على �شرح النماذج 
التي نجحت في االأردن والمنطقة ب�شكٍل خا�ص وبقطاع البلديات والمدن وبناء البنية التحتية 

وت�فير الخدمات العامة البلدية.

)Build, Operate, Transfer BOT( البناء - التشغيل - نقل ملكية
واإدارة وت�شغيل مرفق من مرافق الخدمات  ال�شريك من القطاع الخا�ص ببناء  وهنا يق�م 
الخدمة  وتقديم  المتعاقدة،  الجهة  مع  عليها  المتفق  الم�ا�شفات  ح�شب  التحتية  البنية  اأو 
العقد  انتهاء  وعند  المعنية.  البلدية  اأو  الحك�مية  الجهة  مع  عقد  بم�جب  الزمن  من  لفترة 
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نهاية  في  البلدية  اأو  الحك�مية  الجهة  اإل��ى  الخدمة  وتقديم  المرفق  بتح�يل  ال�شريك  يق�م 
الفترة الزمنية المحددة. وفي اأغلب الحاالت، يق�م ال�شريك الخا�ص بت�فير بع�ص التم�يل اأو 
من  الخا�ص  ال�شريك  لتمكين  كافية  تك�ن  اأن  يجب  العقد  مدة  فاإن  لذلك  المرفق،  لبناء  كله 
ا�شترداد راأ�ص المال وتحقيق عائد معق�ل على ا�شتثماراته من خالل ر�ش�م اأو اإيجارات يق�م 

بتح�شيلها من الم�شتخدم. 

وتقديم  المرفق  ت�شغيل  م�ش�ؤولية  يتحمل  اأن  العام  لل�شريك  يمكن  العقد،  مدة  نهاية  في 
الخدمة بعد ذلك، اأو تجديد العقد للت�شغيل من قبل �شاحب االمتياز االأ�شلي بحيث ال تتجاوز 
ويق�م  هذا  جديد.  اآخ��ر  خا�ص  �شريك  مع  جديد  امتياز  اأو  عقد  اإر�شاء  اأو  القان�نية،  المدة 
واال�شتالم  االإع��ادة  وقبل  ح�شابه  على  الفنية  العقد  متطلبات  ح�شب  المرفق  ب�شيانة  الُمطّ�ر 

وت�شكيل لجنة م�شتركة للت�شليم واالإعادة.

)Build Own Operate BOO( البناء - التملك - التشغيل
تح�يل  بدون  العام  المرفق  و�شيانة  وت�شغيل  ببناء  الحالة  هذه  في  الخا�ص  ال�شريك  يق�م 
الخا�ص،  ال�شريك  با�شم  لالأ�ش�ل  القان�نية  ال�شفة  وتبقى  المعنية.  الحك�مية  للجهة  ملكيته 
ت�شتمل على  العقد وهي  انتهاء مده  بعد  التملك  اأو  بال�شراء  العام  للقطاع  اإلزام  ولي�ص هنالك 
النفايات  تح�يل  محطات  اأو  الت�ليد  محطات  مثل  المدة  انتهاء  بعد  ُتملَّك  خدمية  مرافق 
ومعالجتها، المنافع العامة، مرافق الدعاية الخارجية والحدائق والمظالت والمقاعد العامة 

)City Furniture( اأو ل�حات االإعالنات الخارجية على الطرق والتقاطعات.

)Outsourcing( الخدمة عن طريق عقود الخدمات واإلدارة

التشغيل والصيانة «
بعينها.  �شيانة خدمة  و/اأو  لتاأمين  الخا�ص  ال�شريك  مع  بالتعاقد  الحك�مي  ال�شريك  يق�م 
وبم�جب خيار الت�شغيل وال�شيانة من قبل القطاع الخا�ص، يحتفظ ال�شريك من القطاع العام 

اأو البلدية بالملكية واالإدارة ال�شاملة للمرفق العام.

التشغيل والصيانة واإلدارة «
التعامالت  خدمة  اأو  المرفق  ت�شغيل  على  الخا�ص  ال�شريك  مع  الحك�مية  الجهة  تتعاقد 
يحتفظ  العقد،  ه��ذا  وبم�جب  بعينها.  خدمة  الأداء  واإدارت���ه  و�شيانته  الم�شتغلة  الحك�مية 
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الخا�ص  راأ�شماله  ي�شتثمر  اأن  الخا�ص  ال�شريك  باإمكان  لكن  للمرفق،  بالملكية  العام  ال�شريك 
في المرفق. واأي ا�شتثمار خا�ص يتم ح�شابه بعناية فيما يتعلق بم�شاهمته في الكفاءة الت�شغيلية 
اأمام  الفر�شة كبيرة  العقد تك�ن  فاإنه كلما طالت مدة  العقد. وعم�مًا،  وال�ف�رات خالل مدة 
اأو التع�ي�ص  الزيادة في اال�شتثمار الخا�ص لت�افر وقت اأكبر يمكن فيه ا�شترداد اال�شتثمارات 

عنها وتحقيق عائٍد مجٍز.

ومن االأمثلة على هذه التعاقدات خدمات ال�شيانة واإدارة وت�شغيل المرافق واالأبنية العامة 
اأو الخدمات  البلدية، وخدمات الجباية والتح�شيل  العامة واأمالك  المرافق  اإدارة  اأو خدمات 
عّمان  اأمانة  االأمثلة على ذلك عقد  ومن  ودفع،  وا�شتعالم  وترخي�ص  االإلكترونية من تح�شيل 
عق�د  وت�فير  المرورية  المخالفات  لتح�شيل  االأردن��ي��ة  التاأمين  �شركات  اتحاد  مع  الكبرى 

التاأمين الم�حد عبر مرافق االأمانة ومراكز الترخي�ص والمعابر الحدودية.

 التصميم - البناء - التشغيل - النقل
)Design, Build, Operate, Transfer DBOT(

الراأ�شمالية.  الم�شاريع  اأو  للتح�شينات  والت�شغيل  والبناء،  للت�شميم،  واحد  اإر�شاء عقد  يتم 
اأو  نقل  ت�شغيل/  بناء/  ت�شميم/  الم�شروع  يكن  لم  اإذا  العام  القطاع  با�شم  المرفق  ويبقى 
الت�شميم  عن  الم�ش�ؤولية  ي�حد  الت�شميم-البناء  اأ�شل�ب  اإن  ت�شغيل.  تملك/  بناء/  ت�شميم/ 
والبناء ويح�شرها في جهة واحدة، ويمكن اأن يعجل باإنجاز الم�شروع وذلك بت�شهيل التداخل 
في  الت�شغيل  مرحلة  تك�ن  الحك�مية  الم�شاريع  في  للم�شروع.  والبناء  الت�شميم  مرحلتْي  بين 
بين  والجمع  وال�شيانة.  للت�شغيل  منف�شلة  اتفاقية  بم�جب  الخا�ص  القطاع  قبل  من  العادة 
م�شاركة  ا�شتمرارية  على  يحافظ  الت�شميم-البناء-الت�شغيل  نم�ذج  في  الثالثة  المراحل 
القطاع الخا�ص وي�شهل من تم�يل ال�شريك الخا�ص للم�شاريع الحك�مية المدع�م بر�ش�م على 
المقاول  اأن  وبما  الت�شغيل.  فترة  خالل  تح�شيلها  ويتم  االإنتاجية  الم�شاريع  اأو  الم�شتخدمين 
المقاول م�ش�ؤواًل عن  ويك�ن  يك�ن متكاماًل  والتنفيذ  الت�شميم  فاإن  الت�شغيل  يك�ن م�ش�ؤواًل عن 

عدم وج�د اأخطاء فنية تكلفه غاليًا عند الت�شغيل.

م�شاريع  مثل  الم�شغل  ع�ائد  رفع  فيها  يتم  اأداء  بمعايير  مرتبطًا  غالبًا  الم�شروع  ويك�ن 
عقد  العق�د  لهذه  الناجحة  االأمثلة  ومن  الكهرباء،  فات�رة  ت�فير  اأو  المتجددة  الطاقة  ت�ليد 
اأمانة عّمان الكبرى مع مقاول ي�ناني لجمع الغاز الحي�ي وتاأهيل وت��شعة خاليا مكب الغباوي 
الت�شميم-البناء- نظام  على  اأحيل  وال��ذي  الميثان(  غ��از  من  الكهربائية  الطاقة  )ت�ليد 
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الت�شغيل )DBO(، واأمثلة عالمية اأخرى ت�شمل م�شاريع الطاقة المتجددة اأو م�شاريع المحطات 
التح�يلية للنفايات ال�شلبة والقبانات على الطرق الخارجية والمكبات. 

)Joint Venture JV( الشراكة التضامنية / التضامن
الحك�مية  الجهة  من  كل  فيه  يك�ن  ال�شراكة  �شكل  ياأخذ  قان�ني  كيان  ه�  الت�شامن  اإن 
وملكية  م�شتركًا  ربحًا  لهما  يحقق  بعمل  القيام  في  مت�شامنْين  الخا�ص  وال�شريك  المعنية 
وبم�جب  المخاطر.  في  وي�شارك  االأ���ش���ل  في  �شريك  كل  ي�شهم  عامة،  وب�شفة  م�شتركة. 
�شريكًا  ك�نها  اإلى  باالإ�شافة  واالأخير  االأول  المنظم  هي  البلدية  اأو  الحك�مة  تك�ن  الت�شامن، 
ن�شطًا في ال�شركة العاملة ما يتيح لها االإبقاء على ال�شيطرة الكاملة لحماية الجمه�ر وخدمته. 
يعطي  وهذا  ال�شاملة.  وال�شيطرة  لل�شركة  الي�مي  االإداري  العمل  في  االإ�شهام  للحك�مة  ويمكن 
ذات  عامة  خدمة  واإدارة  ت�شيير  في  والخبرة  المعرفة  لك�شب  الفر�شة  العام  القطاع  م�ظفي 

ربحية واإدارتها، وخدمة الم�شلحة العامة ب�ش�رة اأف�شل في ال�قت نف�شه.



كيف تتم دراسة مشاريع 
الشراكة؟

3

36

 اعجةزى االتت�سلدمد زت  يل اعيخلطي
زت�سييم اعي�سيزع
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 مفهوم المشروع
(Project Concept(

مفه�م الم�شروع ه� ت�ش�ر يتم فيه تعريف ن�شاط مختار ت�شتخدم فيه م�ارد معينة وتنفق 
يك�ن  قد  معينة.  زمنية  فترة  خالل  وخدمات  مت�قعة  منافع  على  للح�ش�ل  االأم���ال  اأجله  من 
الم�شروع زراعى اأو �شناعى اأو �شياحى اأو خدمى اأو عقاري وقد يك�ن م�شروع كبير اأو مت��شط 
اأو �شغير، وقد يك�ن م�شروعا محليا اأو على م�شت�ى االإقليم اأو وطني تت�شارك به اكثر من بلدية.

الم�شروعات  ▪ اأفكار  تن�شاأ  العملية  الناحية  للمشروعات: من  األفكار والمفاهيم   مصادر 

غالبا من:

تلبية الطلبات واالإحتياجات غير الم�شبعة من خالل تقديم منتجات اأو خدمات..11

الفر�ص اأو االإمكانيات النا�شئة من وج�د اأ�ش�ل وم�ارد مادية وب�شرية غير م�شتغلة..21

تقديم حل�ل للتحديات التي تعتر�ص عملية التنمية المحلية على �شكل م�شاريع واأن�شطة. .31

اأفكار جديدة نا�شئة من نق�ص الخدمات الم�شاعدة مثل الت�شهيالت الت�ش�يقية لل�شلع مثل .41
النقل اأو التخزين اأو الت�شنيع اأو التعبئة. 

أهداف المشروع: ه� اأهم فقرة في وثيقة مفه�م الم�شروع ومن خالله يتم اإبراز الهدف  ▪

الرئي�شي واالأهداف الثان�ية واالأن�شطة وم�ؤ�شرات النجاح وبرنامج االإنجاز، ويف�شل االلتزام 
بالت�شل�شل المنطقي لهذه المراحل كالتالي:

اأن�شطة .11 اأن يحدث من خالل  المفتر�ص  الرئي�شي الذي من  االأثر  يتناول  الرئي�شي:  الهدف 
الم�شروع وه� تلبية لالحتياجات التي تم تف�شيلها في مرحلة تحديد الم�شروع وه� كذلك 

مرحلة يتم التح�شير فيها للمرحلة القادمة وهي االأهداف الثان�ية.
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من .21 لمجم�عة  حتمية  نتيجة  وه��ي  معينة،  لم�شكلة  حل  ه�  الم�شروع  الثان�ية:  االأه���داف 
االأهداف  طريق  عن  وذلك  االأ�شباب  هذه  لحل  مجه�د  ه�  الم�شروع  اأن  بمعنى  االأ�شباب. 

الثان�ية وهذه االأخيرة تحدد لنا الظروف ال�اجب ت�فرها من اأجل حل اأ�شباب الم�شاكل.

اأن  ويجب  الم�شروع،  من  المت�خاة  للنتائج  لل��ش�ل  �شبيل  االأه��داف  تحقيق  اآخ��ر،  بمعنى 
االأن�شطة  تحديد  بذلك  علينا  لي�شهل  التقييم  ناحية  من  و�شهل  وا�شح  ب�شكل  االأه��داف  تقدم 
االأه��داف  تحديد  في  اأتباعها  يتم  هامة  قاعدة  هناك  ذاتها.  االأه��داف  لتحقيق  المبرمجة 

وتت�شكل من اأربعة عنا�شر، بحيث يجب اأن يك�ن الهدف:

ممكن تحقيقه 
خالل مدة معينة

 

خاص بمجال 
معين/مكان 

معين
 

يمكن التحقق 
منه

 
واضحا

تقنيات إختيار وإنجاز المشروع:
اإن ما يجب االإتفاق عليه في هذا ال�شدد ه� اأن ما �شينجز في م�شروع معين ه� اإتفاق بين 

الفئات المعنية بالم�شروع. تمر فكرة الم�شروع بثالث مراحلة اأ�شا�شية:

وربطها .11 تحليلها  بالم�شروع  الخا�شة  المعل�مات  من  تتك�ن  والتي  الم�شروع  وثيقة  اإنجاز 
ببع�شها.

البحث والم�افقة على التم�يل )القطاع الخا�ص اأو ال�شراكة(..21

االإنجاز اأو التنفيذ..31

الم�شروع  تخطيط  عملية  بين  ربط  ه�  التنفيذ  اأن  اإل��ى  االإ���ش��ارة  تجدر  ال�شدد،  هذا  في 
عن  البحث  يجب  المرحلة  هذه  وخالل  المت�خاة،  والنتائج  واالإنجازات  �شالفا  اأدرجناها  كما 

ال��شائل الكفيلة بت�شجيع القدرات الب�شرية المحلية والمعنية اأوال واأخيرا بالم�شروع.

يجب التاأكيد على اأنه يمر بمرحلتين اأ�شا�شيتين وهما:

خطة العمل والبرامج التي ت�ؤدي مبا�شرة اإلى اإنجاز برنامج العمل..11

االإنجاز الفعلي الأن�شطة الم�شروع والذي يق�دنا اإلى اإنجاز ي�مية االإنجاز..21
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تحديد المشروع:

اأو  فكرة  واإختيار  الم�شروع  اأفكار  على  التعرف  هي  الم�شروع  تحديد  في  االأزع��ى  اعخطمة 
اأكثر من بينها ويتطلب ذلك اإجراء فرز اأولي �شريع لالأفكار والمفاهيم المتاحة اأو اإعداد اأفكار 

جديدة اأف�شل.

ويتطلب  للم�شروعات  المبدئى  واالإنتقاء  المبدئية  الجدوى  درا�شة  هي  اعثلنيد  اعخطمة 
قبل  مبدئية  ج��دوى  درا���ش��ات  واإع���داد  بالنجاح  تب�شر  التى  الم�شروعات  اأفكار  �شقل  عملية 
وترتيب  الم�شروع  اإختيار  مبررات  بيان  لمجرد  تكفى   )Prefeasibility study( اال�شتثمار 
الم�شروعات المقترحة. وحتى يمكن اأخذ قرار معين ب�شاأن جدوى هذه الم�شروعات بعد تقرير 

مخت�شر ي�شمل:

حجم الطلب و�ش�ق ال�شلعة اأو الخدمة التى �شيقدمها الم�شروع والم�شتفيدين اأو من المت�قع .11
خدمتهم والمناطق الم�شتهدفة من الم�شروع .

ال�شلع والخدمات البديلة وتقديرات االإنتاج المناظرة لكل منها والتكن�ل�جيا الم�شتخدمة .21
منها .

مدى ت�افر عنا�شر االإنتاج الرئي�شية المطل�بة للم�شروع ..31

مدة تنفيذ الم�شروع ..41

الحجم التقريبى لال�شتثمار ونفقات الت�شغيل ..51

تنفيذه .61 المقترح  الم�شروع  على  هام  تاأثير  لها  يك�ن  اأن  يمكن  اأخ��رى  ع�امل  اأو  قي�د  اأى 
وال�شيا�شات والل�ائح والق�انين الحك�مية الرئي�شية ذات ال�شلة بالم�شروع .

اأخرى  اإ�شافية  معل�مات  بالح�ش�ل على  المبا�شرة  يتم  الم�شروع  فكرة  ات�شحت ميزة  اإذا 
مثل:

درا�شة مف�شلة لل�ش�ق..11

مدى ت�افر المهارات الفنية الالزمة للم�شروع..21

درا�شات تقييم نتائج الم�شروعات الم�شابهة لال�شتفادة منها..31

الخ�شائ�ص االقت�شادية واالجتماعية ل�شكان المنطقة التى �شيقام فيها الم�شروع..41
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النتقاء  عامة  معايير  تطبق  الخط�ة  هذه  فى  الم�شروع  انتقاء  معايير  اعثلعثد:  اعخطمة 
الم�شروع، على �شبيل المثال: هناك اأفكار لم�شروعات يمكن ا�شتبعادها ب�شرعة اإذا كانت:

غير مالئمة تكن�ل�جيا..11

عدم ت�افر الم�اد الخام والمهارات الفنية بدرجة كافية..21

تنط�ى فكرة الم�شروع على درجة كبيرة من المخاطرة..31

الم�شروع له تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة..41

إجراءات تنفيذ المشروع؟

ال�شراكة  م�شاريع  نماذج  من  اأي  تنفيذ  في  تفكر  التي  البلدية  اأو  الحك�مية  الجهة  على 
للخدمات العامة اأن ت�شع ت�ش�ر ومفه�م تجاري وا�شتثماري لذلك، بحيث ي�شتمل على درا�شة 
الجدوى لمعرفة القيمة مقابل المال ومن ال�شروري اأن يك�ن الم�شروع من البداية م�جهًا نح� 
اإلى التركيز على الخدمات  تقديم الخدمة والتركيز على العميل. فالجهات الحك�مية بحاجة 

اأواًل ثم ت�شميمها بناء على تقييم ال�ش�ق ومدخالت الم�شتخدمين. 

ماذا يشمل تصميم المشروع؟

وي�شمل ت�شميم الم�شروع العنا�شر التالية: 

ال�شراكة  ▪ م�شروع  من  الم�شتفيدين  مع  المفت�ح  واالت�شال  الت�شاور  ل�شمان  الر�شمية  االآلية 
داخل وخارج القطاع العام.
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طرق تاأمين الربح لل�شريك الخا�ص، فاإذا لم يحقق القطاع الخا�ص اأرباحًا كافية، �شيبداأ  ▪
النظر في طرق لخف�ص التكلفة بهدف التع�ي�ص ورفع هام�ص الربح. وهذا �شي�ؤثر على ج�دة 

الخدمة المقدمة واأداء ال�شريك الخا�ص.

ال�شراكة  ▪ تبقى  باأن  دائمًا  واالهتمام  الحك�مية  الجهة  من  العامة  الم�شلحة  تحقيق  طرق 
مربحة لل�شريك الخا�ص للتقليل من خطر تدني الخدمة.

انعكا�ص التغيرات التنظيمية المطل�بة لكي تفي الجهة الراعية باأدوارها الجديدة فيما يتعلق  ▪
بخدمات البلديات اأو المرافق العامة. 

ممن يتكون فريق المشروع؟

يتك�ن الفريق من اأدوار مختلفة يمكن تلخي�شها في االآتي:

اللجنة التوجيهية: وتتك�ن من متخذي القرار / الم�شتفيدين الرئي�شيين.11

اللجنة الفنية: وتتك�ن من الخبراء الفنيين )الهند�شة، خبراء الخدمات، المالية، القان�نية .21

االقت�شادية( واال�شت�شاريين ووحدة ال�شراكة مع القطاع الخا�ص

مدير المشروع: ال�شخ�ص الم�ش�ؤول عن التنفيذ الت�شغيلي للم�شروع بما في ذلك التخطيط .31

والمراقبة.

الفرق االختصاصية للمشروع: فرق متخ�ش�شة )م�شت�شارين اأو جهات حك�مية خا�شة( .41

للتعامل مع ج�انب مثل الج�انب المالية، والقان�نية، والفنية. وتلك الفرق غالبًا ما تك�ن 
الخا�ص  وال�شريك  الخارجيين  والخبراء  الراعية  للجهة  التابعين  الم�ظفين  من  خليطًا 

بمذكرة تفاهم.

العمل في .51 تدفقات  التالية خريطة  البيانات  ت��شح  العمل واإلجراءات:  تدفقات  خريطة 

البلدية، وزارة البلديات ووحدة ال�شراكة مع القطاع الخا�ص في وزارة المالية.



42 | اعةعيل االر�سلدي عي�سلرمع اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص زاال�ستثيلر فر اعم ةملك

كة
شرا

 ال
سة

درا

ر�سم بيلنر مم�سح بثلل هيكل اإدارة اعي�سيزع زاع جلن زفيق اعليل

اللجنة التوجيهية

الفنية القانونيةالمالية

اللجنة الفنيةمدير المشروع

ما هي القدرات التي يجب أن تتوافر في 
فرق المشروع؟

يجب اأن تك�ن لدى فرق الم�شروع القدرات التالية:

الخبرات المالية

الجهة المتعاقدة: بالن�شبة للجهة الراعية ت�شاعد الخبرة المالية في االآتي: ▪

و�شع عقد ال�شراكة فيما يخت�ص ب�شروط ال�شداد، والتم�يل، وبن�د الف�شخ، والجزاءات..11
بناء جدوى اقت�شادية وتجارية ق�ية لل�شراكة.21
العرو�ص .31 م�شتندات  تقييم  المخاطر.  تلك  واأثر  والم�ش�ؤوليات  المالية،  المخاطر  تحديد 

المقدمة ودقة النماذج المالية والتنب�ؤات بالتكلفة بناء على تلك النماذج وتركيبة الم�شروع
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الشريك الخاص: بالن�شبة لل�شريك الخا�ص ت�شاعد القدرات المالية في مقابلة احتياجات  ▪

الجهة الراعية باأقل تكاليف ممكنة من خالل و�شع نماذج مالية/ تجارية فعالة

الخبرات القانونية
ت�شاعد الخبرة القان�نية على:

و�شع واإعداد م�ش�دات العق�د وم�شتندات المناق�شات وتحديد اأثر �شروط العقد والج�انب  ▪
المحتملة الإلغاء ال�شفقة قبل واأثناء التفاو�ص

تاأمين الن�شح القان�ني ح�ل الق�انين واالأنظمة التي ربما ت�ؤثر على م�شروع ال�شراكة وعلى  ▪
القان�ني  العمل  يتطلب  وقد  ال�شراكة.  اأ�شل�ب  طريق  عن  م�شتقباًل  العامة  الخدمة  تقديم 

التمهيد الم�شبق بمراجعة االأنظمة والتعليمات.

الخبرات الفنية

العامة.  والخدمات  ال�شراكة  م�شروع  تهم  التي  المجاالت  في  �شرورية  الفنية  الخبرة 
الم�شاريع  وم��دراء  والمخططين،  والمعماريين،  المهند�شين،  من  الخبرات  تلك  تك�ن  وقد 

المخت�شين... اإلخ. وهذه الخبرة الفنية ت�شاعد على:

تحديد م�ا�شفات المخرجات للخدمات العامة اأو البنية التحتية المرغ�بة. ▪

تحديد معايير اأداء الخدمة المطل�ب تاأمينها بم�جب عقد ال�شراكة وو�شع اأنظمة المراقبة  ▪
لتتبع االأداء واإدارة المخاطر الفنية.

اأن ت�شميمها المقترح واأنظمتها ت�ؤمن ما  ▪ اإجراء التقييم الفني للعرو�ص المقدمة ل�شمان 
تطلبه الجهة الراعية من احتياجات.

ونظرًا الأن الهدف الرئي�شي من وراء م�شروع ال�شراكة ه� تقديم الخدمة اأو بناء الم�شاريع 
ال�شريك  حرية  في  الراعية  الجهة  ط��رف  من  الفني�ن  الخبراء  يتدخل  اأال  فيجب  العامة، 
الخا�ص في الت�شاميم التف�شيلية وتحديد كيفية تقديم تلك الخدمات �شريطة اأن تلبي معايير 

االأداء الم��ش�عة من قبل الجهة الراعية اأو المنظمة.
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ما هي عوامل نجاح إدارة المشروع؟ 

 جةزل 5: عمابل نجلح اإدارة ب�سلرمع اع�سياتد

)ت يل تمفيك علبلك اع�سح وادك في�ص نجلح اعي�سيزع( 

عمابل اعنجلح

الت�جيه ال�ا�شح من اللجنة الت�جيهية ل�شمان اأن الم�شروع في م�شاره 
ال�شحيح ح�شبما ه� مرغ�ب.

م�شاركة الم�شتفيدين ودعمهم وم�ش�رتهم ل�شمان ك�شب قب�لهم وم�ؤازرتهم 
خالل دورة حياة الم�شروع. وهذا ي�شمل اإيجاد طرق محددة لرفع فعالية 
الم�شتفيدين لجعل نجاح الم�شروع اأمرًا مت�قعًا ومرجحًا وقاباًل للتحقيق.

دعم وم�شاركة راعي الم�شروع خالل مدة الم�شروع.

القرار ال�ا�شح وال�شريح - و�شع عملية اتخاذ القرار وتحديد متخذي 
القرار ل�شمان اأن القرارات الحا�شمة تتم معالجتها اأو اتخاذها ف�رًا.

التحليل المالي المحدث بالن�شبة للم�شروفات والتكلفة المت�قعة للم�شروع 
ل�شمان اأن ال�شراكة �شت�فر القيمة مقابل المال واأن الم�شروع اأكثر قابلية 

للتطبيق من نظام ال�شراء العادي.

اإيجاد المناف�شة الكافية بين �شركات القطاع الخا�ص على م�شروع ال�شراكة 
ل�شمان اأن العرو�ص المقدمة تزود الجهة الراعية باأف�شل قيمة مقابل المال.

اإيجاد مقايي�ص هادفة وق�ية لتقييم العرو�ص ل�شمان اأن اأف�شل المتقدمين 
�شيك�ن ه� ال�شريك الخا�ص لم�شروع ال�شراكة.

ت�فير معايير خدمة را�شخة و�شريحة وقيا�شات الأداء الخدمة العامة 
المن�ش�دة من خالل ال�شراكة.
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عمابل اعنجلح

االت�شال المت�ا�شل بين جميع فرق الم�شروع وجميع الم�شت�يات االإدارية، 
بما في ذلك مدير الم�شروع واللجنة الت�جيهية. ويلعب مدير الم�شروع دورًا 

حا�شمًا في �شمان حدوث االت�شال على الم�شت�يْين الراأ�شي واالأفقي عبر 
هياكل الم�شروع.

العمليات الفّعالة الإدارة المخاطر للتحكم في نجاح الم�شروع ولتقليل اإمكانية 
حدوث اأي مخاطر.

كيف يتم تحديد حجم مشروع الشراكة؟

تعريف الم�شاريع �شغيرة الحجم ح�شب نظام وقان�ن ال�شراكة مع القطاع الخا�ص:

تُعرف المشاريع صغيرة الحجم على أنها »المشاريع التي ال تتجاوز قيمة اإلنفاق الرأسمالي 
لها مبلغ )15( مليون دينار«

يمنح نظام م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص الم�شاريع �شغيرة الحجم جملة 
تعيين  مثل  االإج��راءات  بع�ص  من  تعفى  الم�شاريع، حيث  تنفيذ  في  المب�شطة  االإج��راءات  من 
اإجراءات  واأية  اإبداء اهتمام،  لم�شروع �شراكة، دع�ة  وثيقة م�جزة  اإعداد  الم�شروع،  م�شت�شار 
اأخرى يقرها المجل�ص بناًء على تن�شيب م�شترك من وحدة ال�شراكة والجهة المتعاقدة وذلك 
لت�شهيل وت�شريع تنفيذها، مما يتيح للجهات الحك�مية الراغبة باإقامة م�شاريع �شراكة �شرعة 

اأكبر في تنفيذ هذه الم�شاريع.

المشاريع كبيرة الحجم

تُعرف المشاريع الكبيرة بالتي تتجاوز فيها قيمة اإلنفاق الرأسمالي مبلغ )15( مليون دينار

للم�شاريع كبيرة الحجم متطلبات فنية ودرا�شات وا�شت�شارات واإجراءات اأ�شمل تتمثل في:
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اأو الجهات الحك�مية .11 اأو دار خبرة للم�شروع من القطاع الخا�ص  االلتزام بتعيين م�شت�شار 
االأخرى اأو المانحين من ذوي الخبرة من قبل الجهة المتعاقدة وفقًا الأحكام الفقرة )ح( 
من المادة )9( والفقرة )ب( من المادة ) 18( من قان�ن ال�شراكة، بهدف ت�فير الخدمات 
الجهة  وم�شاعدة  ال�شراكة،  بم�شروع  المتعلقة  والقان�نية  والفنية  المالية  اال�شت�شارية 
اأخرى مطل�بة من قبل  اأم�ر  واأية  واإج��راءات طرحه،  العطاء،  وثائق  اإعداد  المتعاقدة في 

الجهة المتعاقدة.

التن�شيق مع م�شت�شار الم�شروع ووحدة ال�شراكة الإعداد وثيقة م�جزة عن الم�شروع باللغتين .21
العربية واالإنجليزية على اأن ت�شمل:

والقان�نية  ▪ والمالية  الفنية  والمتطلبات  الج�انب  ذكر  مع  ال�شراكة  لم�شروع  عام  و�شف 
وغيرها والخدمات ال�اجب ت�فيرها.

و�شف لطبيعة دور القطاع الخا�ص في تنفيذ م�شروع ال�شراكة. ▪

الخدمات والت�شهيالت التي �شي�فرها الطرف المتعاقد الأغرا�ص م�شروع ال�شراكة. ▪

نتائج تقرير قابلية اال�شتدامة. ▪

اآلية ت�زيع المخاطر. ▪

االلتزامات الج�هرية من الطرفين بم�جب عقد م�شروع ال�شراكة المقترح. ▪

اأية اأم�ر اأخرى تطلبها وحدة ال�شراكة. ▪

ما هي دراسة الجدوى االقتصاديه للمشروع؟

عن  الم�افقة  على  للح�ش�ل  المقترح  للم�شروع  ومنظم  وا�شح  و�شف  تقدم  درا�شة  هي 
ال�ش�ق  لدار�شة  �شرورية  االقت�شادية  الجدوى  درا�شة  وتعتبر  العالقة.  ذات  ال�شلطات  طريق 
)العر�ص والطلب( وتقدير حجم اال�شتثمار وراأ�ص المال وقيمة الدخل المت�قع لم�شروع �شراكة 
درا�شة  وتحدد  الخا�ص،  القطاع  على  عر�شه  وجاذبية  ال�شراكة  وعمر  الخا�ص  القطاع  مع 
اأ�ش�ل  اأو  اأرا�شي  واالأ�ش�ل من  واالإيجارات  الخا�ص  للقطاع  الممن�حة  االمتيازات  بدل  ال�ش�ق 
وح�افز  وخدمية  تنظيمية  امتيازات  اأي��ة  اإل��ى  باالإ�شافة  البلديات  تملكها  امتياز  وحق�ق 
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مع  �شراكة  م�شروع  الأي  الرئي�شة  الج�انب  االقت�شادية  الجدوى  وتغطي  للم�شروع،  ا�شتثمارية 
القطاع الخا�ص، وت�شمل ما يلي:

والحاجة .11 المقترح  للم�شروع  اإعطاء نظرة عامة  للمشروع:  االقتصادية  الحاجات  تحديد 

الخدمية والجدوى اال�شتثمارية التي ي�شعى الم�شروع لتلبيتها. اإ�شافًة اإلى ذلك يتم تحديد 
االقت�شادية  التنم�ية  الخطة  تحقيق  في  الم�شروع  دور  وتحديد  وف�ائده  الم�شروع  اأهداف 
المحلية. ذلك اإ�شافًة اإلى �شرح الحاجة للم�شروع �شمن االأول�يات المناف�شة وو�شف كيفية 

جذب ال�شريك الخا�ص.

والفنية .21 االستثمارية  الــخــيــارات 

الخيارات  تحديد  الشراء:  وخيارات 

ال�اقعة  ال��خ��دم��ات  لتقديم  الممكنة 
التجارية  ج�انبها  في  العمل  نطاق  في 
وهل  وال�شرائية  والفنية  اال�شتثمارية 
للقطاع  ورب���ح���ي  م��ج��دي  ال��م�����ش��روع 
ال��م��رج���ه.  ال��ع���ائ��د  ويحقق  ال��خ��ا���ص 
النماذج  تحديد  يتم  الق�شم  هذا  وفي 
اإلى  اإ�شافًة  المختلفة لتقديم الخدمة، 
لتقديم  المختلفة  الفنية  ال��خ��ي��ارات 
اإذا  ما  ت��شيح  المهم  وم��ن  الخدمة. 
كانت هنالك حاجة اإلى اأ�ش�ل جديدة 
االأ���ش���ل  ت��اأه��ي��ل  اأو  م�شت�ى  رف���ع  اأو 
واأخ��ي��رًا،  المطل�ب.  لتقديم  الحالية 

يجب تحديد ن�ع ال�شراكة وت��شيح االإيجابيات وال�شلبيات لكل ن�ع قابل للتطبيق.

ل االأثر الت�شغيلي على الجهة الراعية والجهات/ ال�زارات االأخرى .31 األثر التشغيلي: ُيف�شّ

الت�شغيلي  االأثر  اأن  كما  العامة.  الخدمات  وا�شتخدام  تقديم  من  االآخرين  والم�شتفيدين 
مع  للتكيف  المطل�بة  االإجراءات/التغييرات  ومدى  ال�شراكة  م�شروع  نطاق  على  �شي�ؤثر 

الطريقة الجديدة لتقديم الخدمات عن طريق ال�شراكة.

يجب أن تكون دراسة الجدوى شاملة وقابلة 
التخاذ قرار قبول أو رفض المشروع وتشمل 

المعايير التالية:

11. Average Rate of متوسط معدل العائد
.Return-ARR

21..Payback Period مدة استراد الكلفة
مدة استرداد الكلفة المخصومة .31

.Discounted Payback Period
41. Net Present مقدار القيمة الحالية

.Value-NPV
51..Profitability Index-PI مؤشر الربحية
61. Internal Rate of معدل العائد الداخلي

.Return-IRR
معدل العائد الداخلي المعدل .71

Modified Internal Rate of Return-
MIRR
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جاهزية السوق والطلب: تحدد جاهزية ال�ش�ق من خالل النظر اإلى قدرة القطاع الخا�ص .41

ت�افر  ومدى  الخا�ص  لل�شريك  ا�شتثمارية  كفر�شة  الم�شروع  وجاذبية  الخدمة  تقديم  على 
الحافز والرغبة لدى ال�شريك الخا�ص للدخ�ل في عالقة �شراكة مع الحك�مة. وتت�فر هذه 

المعل�مات عن طريق وحدة ال�شراكة مع القطاع الخا�ص في وزارة المالية.

المستفيدون واحتياجاتهم: هنا يتم تحديد الم�شتفيدين من الم�شروع واحتياجاتهم فيما .51

اإلى  م�جهة  ات�شال  خطة  ال�شراكة  م�شاريع  وتتطلب  والخدمات.  ال�شراكة  بم�شروع  يتعلق 
جميع الم�شتفيدين تعترف باأدوارهم وتمكنهم من ت�فير مدخالتهم في ال�قت المنا�شب. 
ت�قعات  و�شع  يتم  الم�شروع حتى  على  الم�افقة  ف�ر  ر�شمية  ب�ش�رة  الخطة  اإعالن  ويجب 

وا�شحة لجميع الجهات المعنية.

المالية .61 وزارة  مع  الراعية  الجهة  تعمل  الجديدة،  للخدمات  بالن�شبة  الخدمات:  تسعير 

و�شتق�م وزارة المالية بالتن�شيق معها في حال الحاجة اإلى تفاهم اأكثر بين الجهة ووزارة 
كان  ال���زراء  مجل�ص  قرار  فاإن  القائمة،  للخدمات  وبالن�شبة  الر�ش�م.  هيكل  ح�ل  المالية 
�شريحًا في م�شاألة ا�شتخدام نم�ذج الم�شاركة في الدخل لتقديم الخدمة العامة الحالية 
عبر ال�شراكات. والت�شاور مع وزارة المالية مطل�ب لالتفاق على الن�شبة المئ�ية واآلية تنفيذ 

الم�شاركة في الدخل مع ال�ش�ابط المالية ال�شليمة.

الموارد المطلوبة: تحديد الم�ارد المطل�بة من الجهة الراعية اأو اأي جهة حك�مية اأخرى، .71

اإلى المتطلبات واالحتياجات االأخرى للجهة الراعية وذلك لنقل المعرفة الالزمة  اإ�شافًة 
للم�شروع.

تحليل المخاطر: تحديد المخاطر الخارجية والت�شغيلية واأثرها المالي، وتحديد اأي منها .81

�شيتم تح�يله اإلى ال�شريك الخا�ص، اإ�شافًة اإلى ذلك يتم تحديد مخاطر االنتقال �ش�اء في 
بداية الم�شروع اأو عند ت�شليم الم�ش�ؤوليات عن تقديم الخدمات.

الجدول الزمني: يجب تقديم جدول زمني مف�شل ي�شمل التقديرات عن الت�اريخ المت�قعة .91

لت�شليم البن�د والخدمات الرئي�شة عن طريق ال�شراكة.

أدوات وعمليات إدارة العقد: تحديد عملية اإدارة العقد و�شرح تفا�شيل العملية المقترحة .101

الإدارة العقد �شمن الحالة التجارية مع اأي ت��شيات الأي اأدوات يجب ا�شتخدامها لت�شهيل 
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ال�شراء  بعق�د  مقارنة  ال�شراكة  لعق�د  المعقدة  والطبيعة  الط�يلة  للمدد  نظرًا  العملية. 
اإلى  المراجعة  عملية  وتهدف  للم�شروع.  المنتظمة  المراجعة  العق�د  هذه  تتطلب  العادية، 
فح�ص �شحة �شير الم�شروع؛ لكنها يجب اأن ت�شمح بالمرونة في عمل التغييرات المطل�بة 
اأخرى  اإدارية  م��ش�عات  واأي  للم�شروفات  االعتماد  اأن عملية  كما  الم�شروع.  خالل عمر 

تطراأ يجب و�شفها كجزء من الحالة التجارية.

المال هي .111 مقابل  الم�شافة  القيمة  المال:  المضافة مقابل  والقيمة  المالية  الجدوى 

مجم�ع كلف الم�شروع الكلية مقابل ج�دة الخدمات التي يتم تقديمها، اأو بمعنى اآخر مدى 
ال�شراكة  اإلى  اللج�ء  المتاحة. ويجب  الم�ارد  الم�شروع على تحقيق االأهداف �شمن  قدرة 
فقط اإذا كانت تحقق قيمة م�شافة مقابل المال اأعلى من تلك التي تحققها طرق ال�شراء من 
خالل العطاءات التقليدية، ويجب النظر اإلى معيار القيمة الم�شافة مقابل المال باعتبارها 
اأحد مقايي�ص الكفاءة االأ�شا�شية لتنفيذ الم�شروع، ويتم تحديد القيمة الم�شافة مقابل المال 
من خالل تحليالت لمقارنة المنافع والكلف والمخاطر المرتبطة بكل طريقة �شراء كما تتم 

اإعادة تقييمها خالل دورة حياة م�شروع ال�شراكة للتاأكد من تحقيقها.

الحاجة .121 على  التعرف  ه�  والفنية  االقت�شادية  الجدوى  من  جزء  والمراقبة:  التدقيق 

للتدقيق والمراقبة ومعالجتها. اإن المبداأ االأ�شا�ص ه� محاولة الجهة الراعية تقديم خدمات 
كل  في  تلبى  اأن  يجب  العامة  الم�شلحة  الأن  ونظرًا  الخا�ص.  ال�شريك  بم�شاعدة  للجمه�ر 
لحماية  ت��شع  اأن  يجب  عديدة  �ش�ابط  هنالك  الخا�ص،  ال�شريك  بم�شاركة  ول�  االأوق��ات 

و�شمان ا�شتمرارية خدمة الجمه�ر.

ماذا تغطي دراسة الجدوى االقتصادية؟

ن�ع الخدمات والبنية التحتية..11
ت�شعير/ م�شاركة الدخل للخدمات )اعتمادًا على اال�شت�شارات مع وزارة المالية والبلديات(..21
الكلف االإجمالية التقديرية لم�شروع ال�شراكة..31
الدخل المت�قع للبلديات والقطاع الخا�ص..41
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المنافع االقت�شادية لم�شروع ال�شراكة..51

القدرة على تحمل التكاليف..61

تقييم الجدوى والمخاطر..71

الدور الرقابي والتنظيمي..81

كلفة الفر�شة المتاحة والت�فير..91

و�شف م�جز للم�شروع ومتطلبات االأداء الفنية والخبرات االإدارية المطل�بة..101

بالجدوى  االأمر  يتعلق  يتعين مراعاتها عندما  اعتبارات  ال�شراكة هنالك عدة  في م�شاريع 
الرئي�شة  االأركان/الخط�ات  تمثل  اأ�شبحت  االعتبارات  وتلك  المالية.  وال�شراكة  االقت�شادية 

للحالة التجارية لل�شراكة. 

اعتبارات أخرى في الجدوى االقتصادية

تكاليف،  بين  اأف�شل  وب�ش�رة  الم�ازنة  كيفية  االعتبار  في  ت�شع  اأن  الراعية  الجهة  على 
التجارية. فعلى �شبيل  ال�اردة في الحالة  العامة  واأداء، ومرونة الخدمات  واعتمادية، وج�دة، 
المثال، كلما و�شعت الجهة الراعية االعتمادية، والج�دة، واالأداء، والمرونة كاأول�يات، كانت 

التكاليف عالية لمقابلة هذه المتطلبات العالية.

اإن بناء مقارن القطاع العام )PSC( ي�شمح بتقديرات اأكثر دقة لتكاليف الم�شروع. ومقارن 
القطاع العام ه� تكلفة نظرية معدلة في �ش�ء المخاطر في تقديم الخدمات العامة الخا�شة 
 )NPV: Net Present Value( الحالية  ال�شافية  بالقيمة  عنها  يعبر  لذلك،  الراعية.  بالجهة 
ع�امل  الح�شبان  في  وت�شع  المخرجات(  )وم�ا�شفات  المرغ�بة  العامة  الخدمات  على  بناًء 

المخاطر التي ت�شاحب اأ�شل�ب ال�شراكة.

ي�شع مقارن القطاع العام في الح�شبان الج�انب التالية عند بنائه: 
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بم�جب  ▪ المبا�شرة(  وغير  )المبا�شرة  القاعدية  التكلفة  األساس:  العام  القطاع  مقارن 

بم�جب  العام  القطاع  قبل  من  مبا�شرة  المطل�بة  الخدمات  تقديم  يتم  اإذ  العام  ال�شراء 
متطلبات االأداء الم��ش�عة من قبل الجهة المعنية.

الحيادية التنافسية: تلك التعديالت تزيل اأي محا�شن/ م�شاوئ قد تحدث للعمل الحك�مي  ▪

لمجرد اأن ذلك العمل تملكه الحك�مة. 

بمقارنة  الحك�مية  الجهة  قيام  عند  الح�شبان  في  ت��شع  اأن  يجب  التي  االأخ��رى  الج�انب 
مناق�شات ال�شراكة مع مقارن القطاع العام االأ�شا�شي )الذي ي��شح تكاليف ال�شراء العادي( 

وخيارات ال�شراكة )التي ت��شحها اأ�شعار العرو�ص( هي:

مع  ▪ تبقى  اأن  يجب  التي  المخاطر  تلك  تكاليف  هي  الحكومة:   تتحملها  التي  المخاطر 

الحك�مة بم�جب م�شروع ال�شراكة.

المخاطر التي يتحملها القطاع الخاص: هي تكاليف تلك المخاطر )من منظ�ر الحك�مة  ▪

اأو البلدية( التي يجب اأن ت�زع على القطاع الخا�ص بم�جب م�شروع ال�شراكة.

ينا�شب كل م�شاريع  العام  للقطاع  اأو قان�ن واحد لح�شاب/بناء مقارن  لي�ص هنالك �شيغة 
مقاربة  كيفية  عن  االأ�شا�شي  الت�جيه  بع�ص  تعطى  اأع��اله  المذك�رة  النقاط  لكن،  ال�شراكة. 
العام  القطاع  مقارن  بناء  كيفية  ح�ل  اإ�شافية  مرجعية  م���اد  هنالك  العام،  القطاع  مقارن 
م�ج�دة على االإنترنت، بما فيها الم�شادر الخا�شة بال�شراكات، تفيد في بناء الحالة التجارية 
لل�شراكة. وواحد من الم�شادر الم��شى بها »مقارن القطاع العام - مر�شد اأف�شل الممار�شات 

الكندية« والذي يتحدث عن بناء مقارن القطاع العام فيما يتعلق بال�شراكات.

وخال�شة الق�ل، اإن مقارن القطاع العام يخدم االأغرا�ص المختلفة االآتية:

اأداة ت�افر معل�مات عن م�شروع ال�شراكة لمعرفة ما اإذا كانت ال�شراكة خيارًا قاباًل للتطبيق  ▪
الأي  الم�شروع  طرح  قبل  داخليًا  اإع��داده  يجب  ولذلك  النق�د  مقابل  القيمة  وي�فر  ماليًا 

مناق�شات.

يعمل مقارن القطاع العام كنقطة قيا�ص ت�شاعد في تحديد ما اإذا كانت العرو�ص المقدمة  ▪
ت�فر القيمة مقابل النق�د المت�قعة والمبتغاة من قبل الجهة الراعية. 
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ملخ�ص االإعتبارات االأخرى في درا�شة الجدوى االقت�شادية.

من الممارسات الفضلى أن تحول مخاطر 
مشروع الشراكة إلى الطرف الذي يديرها أو 
يسيطر عليها بصورة فعالة: فيجب دراسة 
والفوائد  والتكاليـــف  المشـــاريع  مخاطر 
البلدية  الجهـــة  حصول  لضمـــان  بعناية 
المعنية على أفضـــل قيمة مقابل المال، 
وال يعني ذلك أن يتحمل الشريك الخاص 

المخاطر بأكملها

تحويل المخاطر

الكفاءة والخبرة

تحليل التكلفة - الفائدة

المراقبة والسيطرة الفعالة

التمويل

يشـــتمل هذا على قيـــاس تكاليف تنفيذ 
بالفوائد  ومقارنتهـــا  الشـــراكة  مشـــروع 
الصافية، إضافة إلى مقارنة تلك التكاليف 
والفوائد بالتكاليـــف والفوائد المتأتية من 
تنفيذ المشـــروع باتباع النماذج التقليدية 

لشراء وتقديم الخدمات

للكفاءة والخبرة عدة جوانب يمكن أن تؤثر 
بها على الخدمات المقدمة من المشروع، 
الفعال  الفعـــال والتنفيـــذ  فالتصميـــم 
للمشـــروع ســـتنتج عنه تكاليف تشغيل 
أقل. وهذا يمكن مـــن تقديم الخدمات أو 
عالية مع  بجـــودة  الخدمية  المرافق  بناء 
تحســـين في المرونة وقلة في التكاليف 

والوقت.

يمكن أن تكون التكاليف الكلية ألسلوب الشراكة ألي مشروع، مع تمويل القطاع الخاص له 
- بكلفة أقل وســـرعة أكبر وبدون أعباء اضافية على الدين العام، وال بد األخذ بعين االعتبار 
تســـهيل الحصول على متطلبات وضمانات تمويل المشروع من البنوك مثل بنك تنمية 
المدن والقرى أو البنوك التجارية الخاصة والتي قد تتطلب تفويض من البلدية أو القطاع 
الخاص أو الجهة الممولة بالحصول على ضمانات متعارف عليه عند الشـــراكة مع القطاع 
الخاص بدون رهونات على األصول الثابتة مثل الحصول على جزء من ايرادات المشروع أو 

اإليجار كنوع من أنواع الضمانات.

التشغيلية  الفعال والضوابط  التعاقد  إن 
والمالية أمور أساســـية لنجاح المشروع، 
كمـــا أن االلتـــزام بالقوانيـــن واألنظمـــة 
والتعليمـــات الحكومية جانـــب آخر من 
والتدقيـــق  الشـــراكة.  علـــى  الرقابـــة 
والتفتيش واحد من العناصر المهمة في 
ذلـــك وتكاليفه وتوفير مـــوارده يجب أن 

تؤخذ في الحسبان.
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ما هي مصفوفة المخاطر؟

الحقيقية  ال��ظ��روف  جعل  اإل��ى  ي����ؤدي  ح��دث  ح��دوث  فر�شة  اأن��ه��ا  على  المخاطرة  ف  ُت��ع��رَّ
للم�شروع.  والتكاليف  الف�ائد  ت�قعات  على  والمبنية  المفتر�شة  تلك  عن  تختلف  للم�شروع 

وتتطلب اأف�شل الممار�شات القيام باإجراء تقييم المخاطر قبل اإ�شدار طلب تقديم العرو�ص.

اإدارة  دورة  من  ال��م��اأخ���ذة  المعل�مات  لت�حيد  م�شممة  اأداة  ه�ي  المخاطر  م�شف�فة 
وت�شتمل  للمخاطرة.  الكاملة  ال�ش�رة  لروؤية  العالقة  ذات  الجهات  جميع  وت�شاعد  المخاطر 

الم�شف�فة على:

فئة المخاطرة. ▪

و�شف المخاطرة. ▪

ع�اقب/ اأثر حدوث المخاطرة. ▪

طريقة/ خط�ات امت�شا�ص اأو تخفيف المخاطرة. ▪

الطرف المعني بالمخاطرة. ▪
اأثرها  لتحديد  عنها  تحليل  اإجراء  يجب  المخاطر،  تعريف  بمجرد  المخاطرة:  عن  لمحة 

على الم�شروع باالإ�شافة اإلى اإمكانية حدوث كل ن�ع من اأن�اع المخاطر التي تم تحديدها.

البيان التالي يبين ن�شبة نقل المخاطر اإلى القطاع الخا�ص ح�شب خيارات ونماذج ال�شراكة 
مع القطاع الخا�ص والمدة الزمنية ح�شب اأف�شل الممار�شات العالمية.
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 مع ازدياد مدة العقد تتم زيادة نسبة المخاطر  إلى القطاع الخاص وزيادة عمر المشروع

مدة العقد

1-3 yrs

3-5 yrs
5-15 yrs

15-20 yrs

15-25 yrs

1
2

3
4

5

6

7

 عقود
االستشارات

عقد
خدمات

 عقد
اإلدارة

عقد
 التأجير

والتشغيل

عقد
التصميم 

البناء
والتشغيل

عقد االمتياز (التصميم
التمويل - البناء - التشغيل 

واالرجاع

الخصخصة

نقل المخاطر بالكامل يوجد
سيطرة حكومية مباشرة

نقل المخاطرإلى القطاع الخاص
مع سيطرة القطاع العام

 نقل المخاطر محدود
تحت سيطرة القطاع العام

ص
خا

 ال
اع

ط
لق

ى ا
 إل

طر
خا

م
 ال

ل
نق

ة 
لب

س
أ  نماذج

الشراكة
مع القطاع 

الخاص 

بعض العواقب أو اآلثار العامة المترتبة على حدوث المخاطر:

تاأخير الف�ائد من الم�شروع اأو التقليل منها. ▪

تمديد االأطر الزمنية للم�شروع اأو تاأخر الم�شروع. ▪

زيادة تكلفة الم�شروع. ▪

تخفي�ص ج�دة مخرجات الم�شروع. ▪

يجب تحليل المخاطر في ضوء اآلتي:

لحدوثها:  ▪ وو�شع درجات  المخاطرة  اإمكانية حدوث  تقييم  الحدوث )االحتمال(:  اإمكانية 
منخف�شة الحدوث، مت��شطة الحدوث، اأو عالية الحدوث. 
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المخاطرة وو�شع درجات  ▪ اأثر حدوث  تقييم خط�رة  اإذا حدثت )الع�اقب(:  االأثر  خط�رة 
لتلك الخط�رة: خط�رة منخف�شة، خط�رة مت��شطة، خط�رة عالية.

وبا�شتخدام تلك الدرجات الخا�شة باالحتمال والخط�رة يمكنك تحديد الدرجة الحالية لكل 
مخاطرة والتي ت�فر بالتالي مقيا�ص لمدى تعر�ص الم�شروع للمخاطرة عند وقت التقييم. والنتيجة 

�شتك�ن جدول لتقييم المخاطر )اأو ج�انب المخاطرة( كما هي م��شحة في الجدول التالي:

جةزل 6: ب�سفمفد اعيخلطي

زون اعيخلطية: االحتيلل x االأثي

االأثر منخف�ص مت��شط عالي

مال
حت

اال

عالي منخف�ص/عالي مت��شط/عالي عالي/عالي

مت��شط منخف�ص/مت��شط مت��شط/مت��شط عالي/مت��شط

منخف�ص منخف�ص/منخف�ص مت��شط/منخف�ص عالي/منخف�ص



كيف يتم تسجيل المشروع 
وطرح العطاء؟

4

56
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كيف يتم التسجيل المشروع في وحدة 
الشراكة / وزارة المالية؟

لم�شاريع  االأه��م  والمرجع  المتخ�ش�شة  ال�حدة  المالية  وزارة  في  ال�شراكة  وح��دة  تعتبر 
اأمانة  في  ال�شراكة  م�شاريع  ي�شمل  بما  المملكة،  في  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة 

عّمان الكبرى ووزارة �ش�ؤون البلدية. وفي هذه المرحلة:

يتعين على الطرف المتعاقد اأو البلدية قبل طرح الم�شروع التقدم بطلب ت�شجيل الم�شروع  ▪
ح�شب النم�ذج المرفق )�شفحة 131( واإعداد مذكرة مقترح م�شروع ال�شراكة.

تقدم طلبات الت�شجيل ل�حدة ال�شراكة، وبعد مراجعتها وا�شتكمالها يتم عر�شها على مجل�ص  ▪
مجل�ص  من  المعتمدة  ال�شراكة  م�شاريع  قائمة  �شمن  واإدراجها  عليها  للم�افقة  ال�شراكة 

ال�شراكة، ويتم اإعالم الجهة المتعاقدة بقرار مجل�ص ال�زراء. 

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها بعد موافقة 
مجلس الوزراء على اعتماد المشروع؟

على البلدية اأو الجهة المتعاقدة بعد اعتماد الم�شروع، القيام بما يلي:

على الجهة المتعاقدة ت�شكيل لجنة ت�جيهية ولجنة فنية للم�شروع وتعيين م�ش�ؤول للم�شروع .11
وفقًا الأحكام الفقرة )د( من المادة )9( من القان�ن، والفقرة )ب( من المادة )4( من 
نظام م�شاريع ال�شراكة، وذلك بالتن�شيق مع ال�حدة لت�لي م�ش�ؤولية تمثيل الطرف المتعاقد 

واإدارة اللجنة الفنية والت�ا�شل مع ا�شت�شاري الم�شروع. 
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تعيين م�شت�شار للم�شروع من قبل الجهة المتعاقدة وفقًا الأحكام الفقرة )ح( من المادة )9( .21
اال�شت�شارية  الخدمات  ت�فير  بهدف  ال�شراكة،  قان�ن  المادة )18( من  والفقرة )ب( من 
المالية والفنية والقان�نية المتعلقة بم�شروع ال�شراكة، وم�شاعدة الجهة المتعاقدة في اإعداد 
وثائق العطاء، واإجراءات طرحه، واأية اأم�ر اأخرى مطل�بة من قبل الجهة المتعاقدة. ويحق 
اإذا كان الم�شروع م�شنف  ل�حدة ال�شراكة الت��شية باإعفاء المتقدم من تعيين الم�شت�شار 

كم�شروع �شغير الحجم، ح�شب قرار مجل�ص ال�شراكة.

وتقرير .31 االقت�شادية  الجدوى  اإعداد درا�شة  الم�شروع  ا�شت�شاري  وبالتعاون مع  البلدية  على 
اال�شتدامة لم�شروع ال�شراكة وتقديمها ل�حدة ال�شراكة لمراجعتها ورفعها لمجل�ص ال�شراكة 

التخاذ القرار المنا�شب.

اإذا ثبت لل�حدة اأن م�شروع ال�شراكة المقترحة لي�ص بحاجة اإلى الدعم المالي من الخزينة، .41
القرار  التخاذ  المجل�ص  اإلى  اأخ��رى  تقارير  واأي��ة  اال�شتدامة  تقرير  بتقديم  ال�حدة  تق�م 

المنا�شب.

في حال ثبت لل�حدة اأن م�شروع ال�شراكة يحتاج اإلى الدعم المالي من الخزينة، يجب على .51
الطرف المتعاقد اتباع االإجراءات المن�ش��ص عليها في المادة )10( من القان�ن قبل رفع 

ال�حدة تقرير قابلية اال�شتدامة للمجل�ص من اأجل اتخاذ القرار المنا�شب.

في معظم الحاالت، تحتاج الجهات الحكومية أو البلديات إلى إصدار طلب المعلومات 
بالسوق  المتوفرة  والحلول  الخدمات  نوع  لمعرفة  األولية  االهتمام  رسائل  ودعوات 
الخاص بتوفيرها واالستثمار فيها. كما  القطاع  والتي تلبي احتياجاتها ومدى اهتمام 
أن طلب المعلومات يعد طريقة جيدة لتحريك القطاع الخاص وتحديد مدى رغبته في 

االستثمار بالمشروع وكيفية بنائه أو تصميم مفهومه لجعله جاذباً اقتصادياً.

معل�مات  طلب  الم�شروع  اإع��داد  مرحلة  في  ال�شراكة  وح��دة  مع  وبالتن�شيق  للبلدية  يمكن 
 Request( االهتمام  الإب��داء  الدع�ة  اأو   )Request for Information( الخا�ص  القطاع  من 
عن  باالإعالن  ال�حدة  مع  وبالتن�شيق  المتعاقدة  الجهة  وتق�م   .)Expressions of Interest

ال�زارة  اأو  للبلدية  الر�شمية  االإنترنت  وم�اقع  انت�شارًا  االأو�شع  المحلية  ال�شحف  في  الدع�ة 
ووحدة ال�شراكة باللغتين االإنجليزية. والعربية.
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يغطي طلب المعل�مات لم�شروع ال�شراكة بع�ص العنا�شر الرئي�شية مثل:

المعلومات العامة

نظرة عامة عن الجهة المتعاقدة فيما يتعلق بالتاريخ واالأهداف اال�شتراتيجية والت�جه. ▪

و�شف لبنية المنظمة واأي معل�مات تتعلق بها فيما يخت�ص بالم�شروع ومراحل الم�افقات. ▪

و�شف البيئة اال�شتثمارية وح�افز اال�شتثمار في الم�شروع. ▪

نظرة عامة على الم�شروع فيما يتعلق باحتياجات/ت�قعات الجهة المتعاقدة من المعدات/  ▪
الخدمات/ البنية التحتية وكيفية مقابلة تلك االحتياجات.

ملخص لالحتياجات الفنية والتشغيلية فيما يتعلق بـ:

ال�ظائف الرئي�شية والخبرات.  ▪

اإدارة المخاطر والتاأمينات. ▪

معايير االأداء. ▪

الت�افر والت�اجد في ال�ش�ق.  ▪

االحتياجات الفنية. ▪

االحتياجات القان�نية. ▪

االحتياجات االأخرى التي من الم�شتح�شن معرفتها.  ▪

عملية طلب المعلومات – وتشمل وصفاً لما يلي:

الدع�ة  ▪ اأو  المعل�مات  اأر�شل له طلب  والتي  المختار  ال�شريك الخا�ص  المعل�مات من  طلب 
العامة في ال�شحف والمجالت المتخ�ش�شة واالإنترنت.

الجدول الزمني لطلب المعل�مات بناء على الزمن المت�قع للم�شروع. ▪

�شابط االرتباط الم�ش�ؤول عن اال�شتف�شار والت��شيح فيما يتعلق بطلب المعل�مات والق�انين  ▪
وزيارة الم�اقع التي تحكم تقديمها.

االأحكام وال�شروط المف�شلة لطلب المعل�مات. ▪

االلتزامات المطل�بة من المتناف�شين. ▪

عملية التقييم. ▪

نم�ذج الردود. ▪
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كيف يتم طرح العطاء واستدراج العروض 
لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص؟

اإلطار القانوني
حدد نظام رقم )98( لسنة 2015: نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
طريقة استدراج عروض مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص عبر اللجنة الفنية واللجنة 
القطاع  تجذب  التي  العالمية  الممارسات  أفضل  توائم  والتي  للمشروع  التوجيهية 
الخاص وتعزز من فرص النجاح ضمن آلية شفافة وواضحة وتحمي حقوق الطرفين. 
وال يرتبط استدراج عروض مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بنظام اللوازم واألشغال 

للبلديات )رقم 70( لسنة 2009 والنظام المعدل الملحق به رقم 2016/4. 

ا�شت�شاري  من  بم�شاعدة  المناق�شة،  وثائق  اإع��داد  عن  الم�ش�ؤولة  هي  الفنية  اللجنة  اإن 
ت��شيتها  مع  للمراجعة  الت�جيهية  اللجنة  على  عر�شها  ويجب  ال�شراكة،  ووح��دة  الم�شروع 
للم�افقة عليها. وتق�م اللجنة الفنية بت�زيع وثائق العطاء على مقدمي الطلبات الم�ؤهلين. كما 
يتطلب تح�شير عرو�ص ال�شراكة العديد من الخبرات الفنية والدرا�شات المالية واالقت�شادية 
وجهد  وقت  عليه من  يترتب  وما  والعام  الخا�ص  القطاعين  قبل  والم�شت�شارين من  والقان�نية 

وكلف تح�شير.

الدعوة إلى التأهيل االولي

اإلى  اأو البلديات ح�شب نظام ال�شراكة مع القطاع الخا�ص بالدع�ة  تق�م الجهة المتعاقدة 
التاأهيل االأولي للعطاء وتك�ن عملية التاأهيل مفت�حة لجميع المهتمين وذلك عن طريق: 

في  ▪ واالإنجليزية،  العربية  وباللغتين  االإعالنات،  خالل  من  التاأهيل  دع�ات  البلدية  تن�شر 
الم�قع  على  اأو  وجد  اإن  للبلدية  االإلكتروني  الم�قع  وعلى  المحلية  ال�شحف  من  اثنتين 
االإلكتروني ل�زارة ال�ش�ؤون البلدية وال�حدة. ويج�ز عند ال�شرورة و�شع اإعالن في �شحيفة 

اأجنبية اأو ن�شرة خارج المملكة االأردنية الها�شمية عبر ال�شفارات والقن�شليات، الخ.

تنويه!
عطاءات االستثمار

مشاريع  إطار  خارج  البلديات،  تحتاج  قد 
طريق  وعن  الخاص  القطاع  مع  الشراكة 
المعرفة بقانون  بالبلدية  لجنة االستثمار 
طرح  أو  بالمزاد  ــالن  اإلع إلى  البلديات،  
أصولها  وتأجير  الستثمار  عامة  عطاءات 
تملكها  التي  المباني  بعض  أو  الثابتة 
لمدة ال تزيد عن خمسة سنوات )صالحية 
يقتضيه  حسبما  الــبــلــدي(  المجلس 
 )5( عن  تزيد  لمدة  أو  البلديات  قانون 
االستثمار  لجنة  من  بتنسيب  سنوات 
ال  لكنها  الوزير  وبموافقة  البلديات  بوزارة 
تعتبر مشاريع شراكة مع القطاع الخاص 
قانون  تعريف  حسب  والكبيرة  الصغيرة 
الخاص  القطاع  مــع  الــشــراكــة  ونــظــام 
تحت  الممنوحة  واإلعفاءات  واالمتيازات 
قوانين  وتضع  االستثمار.  تشجيع  قانون 
واللوازم  ونظام  الحكومية  العطاءات 
للعطاءات  حـــدوداً  البلديات  وأشــغــال 
واألشغال  التنفيذية  للمشاريع  العامة 
الكفاالت  أو  التأمين  وطلب  ــوازم.  ــل وال
مبنياً  يكون  أن  يجب  الشراكات  لمشاريع 
المرجوة. ففي  النتائج  أو  المخرجات  على 
طلب العروض، تعبر الجهة الحكومية عما 
المتنافسون  يعبر  عروضهم  وفي  تريده، 
تطلبه  ما  بها  يقدمون  التي  الكيفية  عن 

الجهة الحكومية.
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كيف يتم طرح العطاء واستدراج العروض 
لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص؟
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طريقة استدراج عروض مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص عبر اللجنة الفنية واللجنة 
القطاع  تجذب  التي  العالمية  الممارسات  أفضل  توائم  والتي  للمشروع  التوجيهية 
الخاص وتعزز من فرص النجاح ضمن آلية شفافة وواضحة وتحمي حقوق الطرفين. 
وال يرتبط استدراج عروض مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بنظام اللوازم واألشغال 

للبلديات )رقم 70( لسنة 2009 والنظام المعدل الملحق به رقم 2016/4. 

ا�شت�شاري  من  بم�شاعدة  المناق�شة،  وثائق  اإع��داد  عن  الم�ش�ؤولة  هي  الفنية  اللجنة  اإن 
ت��شيتها  مع  للمراجعة  الت�جيهية  اللجنة  على  عر�شها  ويجب  ال�شراكة،  ووح��دة  الم�شروع 
للم�افقة عليها. وتق�م اللجنة الفنية بت�زيع وثائق العطاء على مقدمي الطلبات الم�ؤهلين. كما 
يتطلب تح�شير عرو�ص ال�شراكة العديد من الخبرات الفنية والدرا�شات المالية واالقت�شادية 
وجهد  وقت  عليه من  يترتب  وما  والعام  الخا�ص  القطاعين  قبل  والم�شت�شارين من  والقان�نية 

وكلف تح�شير.

الدعوة إلى التأهيل االولي

اإلى  اأو البلديات ح�شب نظام ال�شراكة مع القطاع الخا�ص بالدع�ة  تق�م الجهة المتعاقدة 
التاأهيل االأولي للعطاء وتك�ن عملية التاأهيل مفت�حة لجميع المهتمين وذلك عن طريق: 

في  ▪ واالإنجليزية،  العربية  وباللغتين  االإعالنات،  خالل  من  التاأهيل  دع�ات  البلدية  تن�شر 
الم�قع  على  اأو  وجد  اإن  للبلدية  االإلكتروني  الم�قع  وعلى  المحلية  ال�شحف  من  اثنتين 
االإلكتروني ل�زارة ال�ش�ؤون البلدية وال�حدة. ويج�ز عند ال�شرورة و�شع اإعالن في �شحيفة 

اأجنبية اأو ن�شرة خارج المملكة االأردنية الها�شمية عبر ال�شفارات والقن�شليات، الخ.

تنويه!
عطاءات االستثمار

مشاريع  إطار  خارج  البلديات،  تحتاج  قد 
طريق  وعن  الخاص  القطاع  مع  الشراكة 
المعرفة بقانون  بالبلدية  لجنة االستثمار 
طرح  أو  بالمزاد  ــالن  اإلع إلى  البلديات،  
أصولها  وتأجير  الستثمار  عامة  عطاءات 
تملكها  التي  المباني  بعض  أو  الثابتة 
لمدة ال تزيد عن خمسة سنوات )صالحية 
يقتضيه  حسبما  الــبــلــدي(  المجلس 
 )5( عن  تزيد  لمدة  أو  البلديات  قانون 
االستثمار  لجنة  من  بتنسيب  سنوات 
ال  لكنها  الوزير  وبموافقة  البلديات  بوزارة 
تعتبر مشاريع شراكة مع القطاع الخاص 
قانون  تعريف  حسب  والكبيرة  الصغيرة 
الخاص  القطاع  مــع  الــشــراكــة  ونــظــام 
تحت  الممنوحة  واإلعفاءات  واالمتيازات 
قوانين  وتضع  االستثمار.  تشجيع  قانون 
واللوازم  ونظام  الحكومية  العطاءات 
للعطاءات  حـــدوداً  البلديات  وأشــغــال 
واألشغال  التنفيذية  للمشاريع  العامة 
الكفاالت  أو  التأمين  وطلب  ــوازم.  ــل وال
مبنياً  يكون  أن  يجب  الشراكات  لمشاريع 
المرجوة. ففي  النتائج  أو  المخرجات  على 
طلب العروض، تعبر الجهة الحكومية عما 
المتنافسون  يعبر  عروضهم  وفي  تريده، 
تطلبه  ما  بها  يقدمون  التي  الكيفية  عن 

الجهة الحكومية.

يجب اأن يت�شمن االإعالن عن دع�ة التاأهيل االأولي اإجراءات الح�ش�ل على وثائق التاأهيل  ▪
واأية معل�مات اأخرى �شرورية، �ش�اء من خالل الطرف المتعاقد )البلدية( مبا�شرة اأو من 

م�قعها على �شبكة االإنترنت.

تحديد  ▪ ال�حدة،  بم�افقة  للبلدية،  يحق 
وثائق  على  الح�ش�ل  مقابل  مالي  بدل 
طريقة  تحدد  اأن  على  االأول���ي  التاأهيل 
ا�شتيفاء البدل في دع�ة التاأهيل العامة. 
اإذا  الدولية  الح�االت  تقبل  اأن  ويف�شل 
البلدية  ح�شاب  في  دوليًا  العطاء  ك��ان 

لدى بنك تنمية المدن والقرى.

المتعاقدة  ▪ ال��ج��ه��ة  اأو  ال��ب��ل��دي��ة  ت��ح��دد 
المتقدمين  تاأهيل  دع���ة  في  المعايير 
منهم  تطلب  اأن  ال��ح��ق  ول��ه��ا  ل��ل��ع��ط��اء 
الإثبات  الت��شيحية  ال�ثائق  اأو  البيانات 

االمتثال لتلك المعايير.

ماذا تشمل معايير التأهيل 
األولي؟

ال�شراكة، .11 م�شروع  لتنفيذ  الفنية  القدرة 
ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال��م���ؤه��الت ال��الزم��ة اأو 
بتنفيذ  ال�شلة  ذات  المماثلة  الخبرات 
�شراكة مماثلة، ح�شب مقت�شى  م�شاريع 

الحال.
القدرة .21 ذل��ك  في  بما  المالية،  المالءة 

على ت�فير التم�يل وراأ�ص المال اإذا كان 
ال�شراكة،  ذلك مطل�بًا من قبل م�شروع 
ب��االإ���ش��اف��ة اإل����ى م��ت������ش��ط ال��ع��ائ��دات 

ال�شن�ية.
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بيان ال�شركات اأع�شاء االئتالف، في حالة الجهة المهتمة كانت في �شكل ائتالف، والدور .31
المقترح لكل �شركة في م�شروع ال�شراكة.

اأي معايير اأخرى وفقًا لطبيعة م�شروع ال�شراكة..41
و�شف م�جز لم�شروع ال�شراكة والدور المطل�ب من القطاع الخا�ص..51
اإجراءات ت�شليم الردود على دع�ة التاأهيل والم�عد النهائي للت�شليم في المكان المحدد..61
يج�ز للجهات المهتمة من القطاع الخا�ص التقدم بطلب التاأهيل االأولي ب�شكل فردي اأو على .71

�شكل ائتالف من �شركات القطاع الخا�ص.
في حالة تقديم طلب التاأهيل من قبل ائتالف من ال�شركات، يجب اأن يعين االئتالف ممثل .81

له بم�جب وكالة ر�شمية. 

ت�شرف اللجنة الت�جيهية للم�شروع على التاأهيل االأولي بالتن�شيق مع ال�حدة وتق�م اللجنة 
معايير  على  بناًء  لل�شراكة  المتقدمين  وفرز  االأول��ي  التاأهيل  طلبات  بتقييم  الم�شكلة  الفنية 
المالية  المالءة  الفنية،  والمهارات  الخبرات  الح�شر  �شبيل  على  ال  وت�شمل  محددة  فنية 
واال�شتثمارية والقدرة على التم�يل، االأداء المالي والبيانات المالية، جدية الم�شتثمر وو�شعه 
ت�فر  والت�شغيلية،  االإدارية  الخبرات  العام،  القطاع  مع  ال�شابقة  ال�شركة  عق�د  اأداء  القان�ني، 
المراجع ور�شائل الت��شية، �شهادات الخبرة والت�شنيف، اإمكانيات االئتالف وجذب ال�شركاء 
اال�شتراتيجيين الدوليين اأو االإقليميين من مط�رين وم�شتثمرين اإذا لم تت�فر الخبرات محليًا. 

وفيما يلي مهام اللجنة الفنية في هذه المرحلة:

تق�م اللجنة الفنية باإعداد تقرير تقييم التاأهيل االأولي وتقديمها .11
اإلى اللجنة الت�جيهية، �شريطة اأن يت�شمن التقرير ت��شيات اللجنة، 
وتق�م  التاأهيل.  عرو�ص  متقدمي  من  مخت�شرة  قائمة  واختيار 
اللجنة الت�جيهية بمراجعة التقرير وتقديمه للجهة المتعاقدة مع 

الت��شية الالزمة للح�ش�ل على الم�افقة.

مقدمي .21 قائمة  وتحديد  التقرير  مراجعة  المتعاقدة  الجهة  على 
طريق  عن  اإخطارهم  �شيتم  الذين  م�شبقًا  الم�ؤهلين  العرو�ص 
على  ردًا  الر�شمي  االإلكتروني  البريد  اأو  الر�شمي  الم�شجل  البريد 

دع�ة اإلى التاأهيل.
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على الجهة المتعاقدة ن�شر قائمة مقدمي العرو�ص الم�ؤهلين م�شبقًا .31
على م�قعهم الر�شمي على االإنترنت وعلى م�قع وحدة ال�شراكة مع 

القطاع الخا�ص.

تق�م الجهة المتعاقدة باإخطار مقدمي العطاءات الذين لم يتاأهل�ا .41
االإلكتروني  البريد  اأو  الم�شجل  بالبريد  ا�شتبعادهم  تم  الذين  اأو 

الر�شمي المعتمد في دع�ة التاأهيل االأولي اأو الم�شبق.

يجب اأن تك�ن قرارات الجهة المتعاقدة اأو البلدية با�شتبعاد مقدمي .51
العطاءات اأو عدم التاأهيل مكت�بة ومبررة.

يتم استدراج العروض الفنية وفقاً لآللية التالية:

تق�م اللجنة الفنية بتح�شير وثائق العطاء وفقًا للنظام..11

ت�شمل ال�ثائق الالزمة لطرح واإحالة عطاء ال�شراكة ما يلي:.21

دع�ة طلب العرو�ص. ▪

وم�شت�ى  ▪ للتفاو�ص،  القابلة  وغير  المهمة  ال�شروط  ت�شتمل  اأن  على  ال�شراكة،  عقد  م�ش�دة 
�شبط  واآليات  الزمنية،  والمدة  المالية،  وااللتزامات  االأداء،  ومعايير  المطل�ب،  الخدمة 
اإعادة الم�شروع وتاأهيله بعد انتهاء مدة الت�شغيل  ومراقبة الج�دة وتح�يل المخاطر واآلية 
واال�شتثمار )ويك�ن للم�شت�شار القان�ني والمالي والفني واللجنة الفنية دور كبير في و�شع 
اتفاقية ومالحقات متينة وعادلة للقطاع العام والخا�ص ويف�شل من لهم الخبرة ال�شابقة 
 ،BOT، BOO، DBOT مثل  الخا�ص  القطاع  مع  ال�شراكة  عق�د  واإحالة  العطاءات  اإدارة  في 

اإلخ(، ومراعاة ا�شتقاللية الدور التنظيمي والرقابي.

تنظيم الزيارات الميدانية لم�قع الم�شروع واجتماعات ما قبل التقدم للعطاء وت�فير قاعد  ▪
بيانات ودرا�شات الم�شروع ال�شابقة واالأنظمة والق�انين التي تنظم الم�شروع.

البيان التالي يبين المراحل والفترة الزمنية النم�ذجية لتح�شير العطاءات ومراحل عق�د 
م�شاريع ال�شراكة مع القطاع الخا�ص الكبيرة: 
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مراحل التفاوض واالحالة

الغلق المالي

التفاوض
على العقد

المصادقة
على خطة
التمويل

مراحل استدراج وتقييم العروض

(1-4 أشهر) (3-6 أشهر)

اختيار العروض
األفضل

تقييم
العطاء

مدة
العطاء

مراحل استدراج وتقييم العروضمراحل التسويق والتأهيل األولي

(1-2 أشهر)(3 أشهر)

طلب
العروض

تسويق
المشروع
والتأهيل

األولي
 

- Short 
Listing

طرح
العروض

طلب أو
مذكرة

المعلومات

تسجيل
المشروع

مراجعة
نماذج

الشراكة
والدراسة
السوقية

مفهوم
ودراسة

المشروع

ماذا تشمل دعوة طلب العروض؟

معل�مات متكاملة تتعلق بم�شروع ال�شراكة. ▪

�شروط واإجراءات اإعداد العرو�ص وت�شلمها، وعدد الن�شخ ال�اجب تقديمها، والم�عد النهائي  ▪
لتقديم العطاءات، وكذلك م�قع للت�شليم.

الطرف  ▪ ومتطلبات  ال�شراكة،  لم�شروع  الفنية  والم�ا�شفات  المتطلبات  من  االأدن��ى  الحد 
واأي��ة  البيئة،  وحماية  واالأم��ن  بال�شالمة  المعنية  االأخ��رى  الحك�مية  والجهات  المتعاقد 

متطلبات اأخرى.

المعايير الفنية والمالية وال�شروط المطل�بة للمناق�شات ومنهجية تقييم العرو�ص الفنية  ▪
والمالية واالإجراءات المتبعة في هذا ال�شدد.

فترة �شالحية العرو�ص )عطاءات(. ▪

قيمة كفالة دخ�ل العطاءات، وطريقة احت�شاب كفالة ح�شن التنفيذ، وفقًا لطبيعة م�شروع  ▪
ال�شراكة ومراحل تنفيذه، و�شالحية الكفالة.



الشريك الخاص

5
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تيف متم اعتللبل بع اع�سيمك اعخل�ص؟
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كيف يتم اختيار الشريك الخاص؟

عملية  وتحتاج  ال�شراكة.  طلب  من  مهمًا  ج��زءًا  الخا�ص  ال�شريك  اختيار  عملية  تعتبر 
االختيار اإلى مراعاة عدة اأبعاد الختيار ال�شريك المثالي واالأف�شل لتاأمين الخدمات المطل�بة. 
ووحدة  الت�جيهية  اللجنة  مع  العمل  ال�شراكة  لم�شاريع  المتقدمة  الحك�مية  الجهات  وعلى 
ال�شراكة ومجل�ص ال�شراكة عند و�شعها لطلبات العرو�ص ومقايي�ص االختيار الأي م�شروع �شراكة 

مقترح للخدمات البلدية والبنية التحتية اأو اال�شتثمار.

المعايير التي يجب اأخذها بعين االعتبار عند اختيار ال�شريك المثالي:

االعتبارات 
المالية 

وفرص التمويل

الخبرات اإلدارية 
والتشغيلية 

ونقل المعرفة 

إثبات المزود 
لسجل نجاحاته 

في مشاريع 
مشابهة داخل

وخارج المملكة 

تفاصيل 
الخدمة

االلتزام واداره 
المخاطر

اإلفصاح 
والمراقبة 

المالية

المساهمة في 
خطط التنمية 

االقتصادية 
المحلية 

التشغيل 
وفرص العمل

1234

5678

كيف تتم عملية التفاوض واإلحالة؟

الت�جيهية  اللجنة  بين  مفاو�شات  اإج��راء  يج�ز  للعقد  النهائية  ال�شيغة  اإع��داد  الأغرا�ص 
ال�شراكة الأي م�شروع �شراكة  لعملية طلب  التفاو�ص جزء مكمل  ويعد  العرو�ص.  اأف�شل  ومقدم 

لل��ش�ل اإلى عقد نهائي مقب�ل لكال الطرفين العام والخا�ص.
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في  التفاو�ص  عملية  تلخي�ص  يمكن  عالميًا،  بها  المعم�ل  الممار�شات  اأف�شل  على  بناء 
الخط�ات الرئي�شة التالية:

اإلعداد والتحضير1
بدء االجتماع والعمل على إيجاد بيئة للثقة والتعاون لضمان نجاح 

المفاوضات 

5
الوصول إلىالحلول والقرارات

التركيز على األمور المشتركة التي يمكن حلها بسهولة وذلك لتأسيس 
إلمكانية حل الموضوعات التي حولها خالف. يجب التركيز على 

المصلحة العامة في جميع األمور والخيارات أو البدائل الممكنة للحل

تأسيس اتصال مبدئي مع الطرف الخاص2
أهداف التفاوض، جدول للتفاوض وتحديد فترة سريان تقديم العروض، 

وتكوين فريق للتفاوض، واستراتيجية التفاوض

المساومة النهائية6
يقوم كال الطرفين بالتوفيق أو إيجاد حلول وسط في القضايا التي يوجد 
خالف حولها والبدائل المختارة والوصول إلى إجماع حول االتفاق النهائي

بدء التفاوض3
التخطيط لالجتماع والدعوة الرسمية للمتنافس المؤهل

7
التسوية النظامية

وضع السجالت الناتجة من عملية التفاوض في صورتها النهائية 
الستخدامها أثناء عملية إدارة العقد خالل عمر المشروع. كما يتم هنا 

االتفاق على إطار زمني/ جدول زمني لتوقيع عقد الشراكة

اإلدارة المستمرة4
التعاون مع فريق عمل المتنافس لوضع أجندة االجتماع، وإيجاد آلية 

لتسجيل الموضوعات المتفق عليها واألمور التي عليها خالف 

القرار النهائي8
في حال نجاح المفاوضات تقوم اللجنة التوجيهية ووحدة الشراكة 

بمراجعة كافة العقود التي تم التفاوض بشأنها والحصول على موافقة 
مجلس الشراكة النهائية وتحديد المفوض بالتوقيع. وفي حال فشل 
المفاوضات وانسحاب مقدم العرض األفضل يحق للجنة التوجيهية 

إنهاء المفاوضات ويخطر مقدم العرض عن أسباب رفض الطلب.



68 | اعةعيل االر�سلدي عي�سلرمع اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص زاال�ستثيلر فر اعم ةملك

ص
خا

 ال
ك

ري
ش

ال

اإلعداد والتحضير1
بدء االجتماع والعمل على إيجاد بيئة للثقة والتعاون لضمان نجاح 

المفاوضات 

5
الوصول إلىالحلول والقرارات

التركيز على األمور المشتركة التي يمكن حلها بسهولة وذلك لتأسيس 
إلمكانية حل الموضوعات التي حولها خالف. يجب التركيز على 

المصلحة العامة في جميع األمور والخيارات أو البدائل الممكنة للحل

تأسيس اتصال مبدئي مع الطرف الخاص2
أهداف التفاوض، جدول للتفاوض وتحديد فترة سريان تقديم العروض، 

وتكوين فريق للتفاوض، واستراتيجية التفاوض

المساومة النهائية6
يقوم كال الطرفين بالتوفيق أو إيجاد حلول وسط في القضايا التي يوجد 
خالف حولها والبدائل المختارة والوصول إلى إجماع حول االتفاق النهائي

بدء التفاوض3
التخطيط لالجتماع والدعوة الرسمية للمتنافس المؤهل

7
التسوية النظامية

وضع السجالت الناتجة من عملية التفاوض في صورتها النهائية 
الستخدامها أثناء عملية إدارة العقد خالل عمر المشروع. كما يتم هنا 

االتفاق على إطار زمني/ جدول زمني لتوقيع عقد الشراكة

اإلدارة المستمرة4
التعاون مع فريق عمل المتنافس لوضع أجندة االجتماع، وإيجاد آلية 

لتسجيل الموضوعات المتفق عليها واألمور التي عليها خالف 

القرار النهائي8
في حال نجاح المفاوضات تقوم اللجنة التوجيهية ووحدة الشراكة 

بمراجعة كافة العقود التي تم التفاوض بشأنها والحصول على موافقة 
مجلس الشراكة النهائية وتحديد المفوض بالتوقيع. وفي حال فشل 
المفاوضات وانسحاب مقدم العرض األفضل يحق للجنة التوجيهية 

إنهاء المفاوضات ويخطر مقدم العرض عن أسباب رفض الطلب.

عدم المساومة على األمور الجوهرية
ال يجوز في مرحلة المفاوضات إجراء أي تعديالت على الشروط الفنية والمالية والتي 
على أساسها يتم اختيار صاحب أفضل عرض كما ال يجوز أن تمس المفاوضات الشروط 

الواردة في العقد التي تعتبر غير قابلة للتفاوض وفقاً لما ورد في وثائق العطاء.

تنويه
الخاص مصالح مختلفة في  والطرف  العام  الطرف  لكل من  يكون  أن  الطبيعي  من 
الربح.  هوامش  وزيادة  المخاطر  بتخفيض  يهتم  الخاص  فالطرف  التفاوض.  عملية 
التي  للخدمات  المال  مقابل  القيمة  وزيادة  التكاليف  بتخفيض  يهتم  العام  والطرف 

سيتم تقديمها من خالل الشراكة.

ما هي الخطوات التي تلي استالم قرارات 
اإلحالة؟

بعد ا�شتالم قرار االإحالة تق�م ال�شركة اأو االئتالف المحال عليها العطاء:

11. Special Purpose Vehicle( وغاياته  فقط  بالم�شروع  خا�شة  اأردن��ي��ة  �شركة  بتاأ�شي�ص 
.)company

تقديم كفالة ح�شن تنفيذ ح�شب �شروط العقد والعطاء..21
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ما هي غايات الشركة الخاصة بالمشروع؟

اأو  ▪ تكميلية  غايات  واأي  ال�شراكة  بم�شروع  المتعلقة  االأن�شطة  تنفيذ  لل�شركة  ال�حيدة  الغاية 
�شرورية لتنفيذ االأن�شطة المتعلقة بها.

اأن يك�ن نظامها االأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�ص لل�شركة مت�افق مع العقد واأي اتفاقيات مرتبطة  ▪
بها.

عمر �شركة الم�شروع يجب اأال يك�ن اأقل من مدة العقد. ▪

وبما  ▪ العطاء  البلدية في دع�ة  المقرر من قبل  االأدنى  الحد  يقل عن  ال�شركة ال  راأ�ص مال 
ين�شجم مع اأحكام قان�ن ال�شركات.

اأن ال تملك الحك�مة فيها اأكثر من )25%( من اأ�شهم ال�شركة اأو من الح�ش�ص من راأ�ص  ▪
اأو ال تملك ح�ش�ص ج�هرية تمكنها  ال�شركة  الت�ش�يت في  التي تمكنها من  ال�شركة  مال 
من ال�شيطرة عليها )لتجنب ت�شارب الم�شالح و�شمان ا�شتقاللية اإدارة القطاع الخا�ص(.

كيف يتم تمويل الشركة الخاصة بالمشروع؟

هنالك خيارات عديدة لتم�يل م�شروع ال�شراكة. وكل من هذه الخيارات ي�لد اأم�ااًل بطرق 
مختلفة لجعل الم�شروع مقب�اًل من الناحية المالية. وق�انين ال�شراكة ت�جه الجهات التي تفكر 

في خيار ال�شراكة باأن ت�شتخدم نم�ذج ال�شراكة الخا�ص بالم�شاركة في الدخل. 

لتم�يل  العامة  الخيارات  وبع�ص  اأ�شكااًل عدة.  ال�شراكة  م�شاريع  تم�يل  ياأخذ  ب�شفة عامة، 
ال�شراكة ت�شمل:

المشاركة
في الدخل

التقديم الكامل
للخدمات

الحصول على تمويل
أو التمويل ضمانات

المشاركة في
وفورات التكاليف

التمويل المبني
على الرسوم
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ومن الممكن الح�ش�ل على تم�يل من بع�ص ال�شناديق الدولية التي تم�ل م�شاريع ال�شراكة 
مع القطاع الخا�ص مثل: 

)IFC( مؤسسة التمويل الدولية
بنك التنمية اإلسالمي والبنك األوروبي 

)EBRD( إلعادة اإلعمار والتنمية

البنوك التنموية والتجارية المحلية 
مثل بنك تنمية المدن والقرى

الصناديق التنموية واالستثمارية

البرامج والتسهيالت التمويلية المحلية 
المتخصصة بقطاعات إنتاجية 

واقتصادية



كيف يتم تحضير وإدارة 
عقد الشراكة؟

6
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 اتفلتيد ب�ستمى اعخةبد
زبمؤ�سياك االأداء زت قيق اعيبح
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ما هي األدوار والمسؤوليات التي يجب 
تحديدها؟

الراعية  والجهات  الخا�ص  القطاع  بين  تعاون  تتطلب  ال�شراكة  م�شاريع  اأن  اإل��ى  نظرًا 
والم�شتفيدين، فيجب تعريف اأدوار وم�ش�ؤوليات م�شروع ال�شراكة ب�شكل وا�شح، واأن يتم ت�زيع 

الم�ش�ؤوليات على الطرف المنا�شب الذي ي�شتطيع التعامل مع المخاطر وكيفية اإدارتها.

البيانات  على  الخا�ص  القطاع  مع  ال�شراكة  م�شاريع  لنظام  وفقًا  العقد  ي�شتمل  اأن  ويجب 
وال�شروط االأ�شا�شية التالية:

 جةزل 7: اعميلنلك زاع�سيزط اعذي مجب تمفيهل فر عقة اع�سياتد

)مجب تمفي تل اعخيلراك اأدنله(

اعميلنلك زاع�سيزط

و�شف تف�شيلي لم�شروع ال�شراكة، ونطاق العمل وال�شروط والم�ا�شفات ومتطلبات 
التنفيذ.

م�شت�ى الخدمات التي تقدمها �شركة الم�شروع، وم�ؤ�شرات االأداء المعتمدة، والنتائج 
المترتبة على التق�شير.

مده العقد وفقًا الأحكام المادة )31( من القان�ن واآلية تجديد العقد اإن وجدت.

ال�شروط الم�شبقة لنفاذ العقد.

االلتزامات المالية والتم�يلية الأطراف العقد.
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اعميلنلك زاع�سيزط

التعرفة اأو بدل اأ�شعار المنتج اأو الخدمة واآلية تعديلها وفقًا للم�ؤ�شرات المتفق عليها.

كيفية القيام بتعديل �شروط العقد بعد الت�قيع عليه.

التغطية التاأمينية المطل�بة لم�شروع ال�شراكة للتعامل مع المخاطر .

الكفاالت وال�شمانات ال�شادرة ل�شالح الطرف المتعاقد واالإجراءات المتعلقة بها.

اآلية التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات التي من الممكن اأن تطراأ على الم�شروع اأو 
لم�اجهة االحداث غير المت�قعة.

الط�ارئ، اأو الق�ة القاهرة، واآلية التع�ي�ص في حالة حدوث اأي منها.

اإثبات ملكية االأ�ش�ل مثل االأرا�شي اأو المباني.

ما هي اتفاقية ُمستوى الخدمة؟

الكمية  القيا�شات  ُتحدد مقدمًا  الخدمة  لم�شت�ى  اتفاقية  ب��شع  الممار�شات  اأف�شل  ت��شي 

الأداء م�شروع ال�شراكة.

المقدمة تفي  اأن الخدمات  التاأكد من  الراعية  ال�شراكة، على الجهة  والإدارة عقد م�شروع 

يتم  اأن  ويجب  عليها.  المتفق  والج�دة  والكمية  والتكلفة  الزمنية  بالفترة  المتعلقة  بالمعايير 
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اإعداد اتفاقية م�شت�ى الخدمة باالتفاق بين القطاعين العام والخا�ص ومع التركيز على العمل 
الُم�شترك لتحقيق االأهداف الم��ش�عة لتقديم الخدمة. 

يجب أن تتطرق اتفاقية مستوى الخدمة لموضوعات مثل: 

معيار االأداء المطل�ب. ▪

طريقة قيا�ص ومراقبة االأداء مقابل ذلك المعيار. ▪

كيفية مراقبة االأداء ومن ه� الم�ش�ؤول. ▪

عملية ت�ثيق وتتبع م�شت�يات الخدمة. ▪

حق الحك�مة في اأداء التدقيق والمراجعة اإذا كان ال�شريك الخا�ص ه� الذي �شيق�م بقيا�ص  ▪
االأداء.

و�شف الخدمة. ▪

اأهداف ت�افر الخدمة. ▪

االأطراف الم�شم�ح لها الم�شاركة في مراقبة اختبارات االأداء )مثل: الدائن�ن، المقاول�ن  ▪
ذوو العالقة.. الخ(.

اآلية التقرير عن النتائج. ▪

الجزاءات المفرو�شة على الف�شل في ال�فاء بم�شت�يات االأداء. ▪

و�شع فترة للم�ش�ؤولية عن العي�ب.  ▪

المطل�بة  ▪ الم�شت�يات  ح�شب  االأداء  في  الف�شل  عن  والم�شغل  المقاول  بين  المخاطر  ت�زيع 
�ش�اء كان ذلك عن العي�ب ذات العالقة اأو عدم الت�شغيل ال�شحيح اأو ال�شيانة.

ما هي مؤشرات قياس األداء؟

يلزم اأن يك�ن هناك فهم وا�شح لدى ال�شركاء في القطاعين العام والخا�ص على حد �ش�اء 
اأداء الم�شاريع ومراقبتها من حيث المردودات وم�ا�شفات الم�شاريع. لذا يجب  لكيفية قيا�ص 
ربط قيا�ص االأداء بمجم�عة من م�ؤ�شرات قيا�ص االأداء الرئي�شة التي يراعى فيها )على �شبيل 

المثال ال الح�شر(:
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ج�دة م�شت�ى الخدمة. ▪

الكميات اأو الم�شت�يات الم�شتهدفة )الخا�شة باال�شتفادة من الخدمات اأو �شرعة تقديمها  ▪
على �شبيل المثال(.

معدالت / عدد مرات تقديم الخدمة.  ▪

اأن تك�ن محددة من خالل متطلبات النتائج والمردودات )اأي م�شت�ى الخدمة المطل�بة(  ▪
ولي�ص من خالل المدخالت االإر�شادية )اأي كيفية تقديم الخدمة(.

التركيز على م�شت�ى الخدمة المطل�بة ولي�ص ما ه� معروف �شلفًا لدى الجهة الحك�مية /  ▪
وكالة القطاع العام.

�شرعة اال�شتجابة في تقديم الخدمة.  ▪

القي�د المتعلقة بفترة ت�قف الخدمة في حالة انقطاعها.  ▪

التبليغ واإعداد التقارير عن تقديم الخدمة )للجهة الحك�مية وعم�م الجمه�ر(. ▪

مراقبة البيانات والم�شتندات. ▪

ما هي صفقة تحقيق الربح؟ 

اأط��راف  لجميع  الربح  تحقق  ترتيبات  و�شع  من  التاأكد  يجب  ال�شراكة  عقد  اإدارة  عند 
ل�شفقة  الرئي�شة  المالمح  بع�ص  يلي  فيما  والخا�ص.  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  اتفاقية 
�شراكة تحقق الربح لجميع الم�شاركين فيها من القطاعين العام والخا�ص وهي �شفقة قائمة 
على اأ�شا�ص اال�شتفادة من تجارب الدول االأخرى واال�شتر�شاد بالخبرات العالمية في م�شاريع 

ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص: 

يجب هيكلة م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص بحيث تف�شي اإلى اإ�شافة قيمة  ▪
مالية )قيمة مقابل المال( للحك�مة واإتاحة فر�شة تجارية جذابة لل�شريك الخا�ص.

ينبغي ل�حدات القطاع العام / الجهات الحك�مية اأال تلجاأ اإلى اختيار ال�شراكة مع ال�شريك  ▪
يمكن  التي  تلك  اأعلى من  مالية  قيمة  تحقيق  ال�شراكة  تلك  �شاأن  كان من  اإذا  اإال  الخا�ص 

تحقيقها من خالل اأ�شل�ب ال�شراء والت�ريد الحالي.
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تكفي  ▪ بحيث  الخا�ص  لل�شريك  مجزية  اإي��رادات  تحقيق  على  الم�شروع  ينط�ي  اأن  ينبغي 
لتمكينه من ا�شترجاع اأم�اله الم�شتثمرة والتكاليف المتكبدة من قبله ف�شاًل عن الح�ش�ل 

على ربح معق�ل.

كيف يتم وضع العقد في صورته النهائية؟

جرت العادة على اأن ت�شمل عق�د ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص ن�ش��ص �شابطة 
المحددة  االأح��ك��ام  اإل��ى  باالإ�شافة  عليها  المتعارف  العامة  القيا�شية  الن�ش��ص  من  معينة 

الخا�شة بالم�شروع المعين الذي يمثل م��ش�ع العقد.

ال�شراكة  اتفاقية  م�ش�دة  عليه  تق�م  الذي  االأ�شا�ص  بمثابة  القيا�شية  الن�ش��ص  تلك  تعد 
)باالإ�شافة  العرو�ص  ا�شتدراج   / العطاء  م�شتندات  مجم�عة  من  جزءًا  تمثل  اأن  ينبغي  والتي 
الأي م�شروع  المناق�شة  لتقديم عر�ص  اعتماده  يتعين  وغيرها مما  العر�ص(  تقديم  اإلى طلب 

مطروح للمناف�شة في اإطار ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص.

* نم�ذج الأهم عنا�شر العقد النم�ذجي لم�شاريع ال�شراكة بين القطاع العام والخا�ص )الملحق �شفحة 139(.

كيف تتم إدارة العقد؟

في  العقد  الإدارة  الالزمة  واالأدوات  واالإج���راءات  العاملة  الق�ى  متطلبات  تحديد  ينبغي 
مرحلة مبكرة من مراحل التخطيط لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص بحيث يتم اإدراج 
تلك المتطلبات في درا�شة الحالة والخطة التنفيذية ومن ثم تنفيذ العقد فيما بعد عن طريق 

فريق اإداري يت�شف بالق�ة واالقتدار. 
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لتنفيذ  خا�ص  �شريك  مع  �شراكة  في  الدخ�ل  تن�ي  التي  الحك�مية  الجهات  على  وينبغي 
العقد  على  االإداري  لالإ�شراف  متفرغ  فريق  ُت�شّكل  اأن  حك�مية  اإلكترونية  تعامالت  م�شروع 
الجهة  لتمكين  الالزمة  بالمهارات  الفريق  اأفراد  يتمتع  اأن  �شريطة  الم�شروع،  بذلك  الخا�ص 
الحك�مية من اإدارة عق�د ال�شراكة مع ال�شريك الخا�ص بكفاءة واقتدار ومن تنفيذ تلك العق�د 
بخدمات  ت�شتعين  اأن  للم�شروع  الراعية  الحك�مية  للجهة  اأي�شا  ويج�ز  المطل�ب.  ال�جه  على 

طرف ثالث للم�شاعدة في اإدارة العقد. 



كيفية إدارة مشاريع 
الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص

7
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 اإدارة اعيخلطي زاالإدارة اعيلعيد
زف�ص اعنزاعلك زاإدارة اعيليفد
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كيف تتم إدارة المخاطر؟

من ال�شروري اأن يتم تقدير مختلف المخاطر المرتبطة بم�شروع ال�شراكة بين القطاعين 
من  الحك�مية  الجهة  �شتتمكن  وبذلك  الخا�ص،  اأم  العام  القطاع   - الطرفين  اأي  وتقرير 
اأي  يكن  لم  واإذا  واالإتقان.  الدقة  باأق�شى درجة من  المخاطر  الإدارة  المنا�شبة  الجهة  تحديد 
من الطرفين في و�شع يمكنه من التحكم الكامل اأو ال�شيطرة التامة على خطر معين فينبغي 
الع�امل  على  بناًء  اإليها  اإدارت��ه  واإ�شناد  الخطر  اإدارة  عن  الم�ش�ؤولة  الجهة  تحديد  عندئٍذ 

التالية:

الخاص  الشـــريك  تصـــدي  تكلفـــة 
لمعالجة المخاطرة، ودراســـة ما إذا 
كان مـــن المعقـــول أن تتم تغطية 
تلك التكلفة من قبل الشريك العام 
مع األخذ بعين االعتبار أن المخاطرة 

قد تحصُل في النهاية.

التكلفة التي يتكبدهـــا الطرف الذي 
يمثل القطـــاع العام في حالة إبقائه 
علـــى المخاطرة ومـــدى قدرته على 
تخفيـــف اآلثـــار المترتبـــة عليها إذا 

وقعت بالفعل.

ما هي القوانين والتشريعات التي تؤثر على 
مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص؟

باالإ�شافة اإلى قان�ن ال�شراكة والبلديات، هناك العديد من الق�انين والت�شريعات التي قد 
ُي�شِعب على مديري  بها  االإلمام  اأن عدم  ال�شراكة ويجب مراجعتها، حيُث  ت�ؤثر على م�شاريع 
م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص تط�ير عالقة ال�شراكة وال�شروع في ال�شراكة 
العامة واالمتثال لالأنظمة  العق�د والتفاو�ص ب�شاأن القرارات وتقديم الخدمات  واإبرام  نف�شها 

والل�ائح الحك�مية.
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ت�شمل )وال تقت�شر( هذه الت�شريعات على ما يلي:

القوانين التي تحكم
المنافسة/ قانون
حماية المنافسة

أنظمة الموارد
البشرية قوانين االستثمار

قوانين حماية
الملكية الفكرية

القوانين الجديدة/
المعدلة

قوانين فض
المنازعات

على ماذا تتركز اإلدارة المالية للمشروع؟

تتحمل جميع الجهات والجهات القائمة على الم�شاريع م�ش�ؤولية التقيد وااللتزام بالق�انين 
اأن يتم التركيز في االإدارة المالية  والق�اعد والل�ائح المقررة من قبل وزارة المالية. وينبغي 

على م�ا�شيع رئي�شية ت�شمل ما يلي: 

تناقص قيمة األصول
والموجودات والمتابعة
الالزمة في هذا الصدد

المحاسبة
ومسك الدفاتر

آليات صرف المستحقات
وجداول المدفوعات

التقييم المستمر
للقيمة المالية
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كيف تتم الموافقات والتصديقات 
الحكومية الالزمة؟

هناك عدد من الم�افقات والت�شديقات الحك�مية ال�شرورية والمطل�بة طيلة فترة م�شروع 
فترة  في  التالية  الخط�ات  خالل  من  ذلك  ويتم  والخا�ص،  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة 

م�شروع ال�شراكة:

الم�افقة على الم�شروع واعتماده - فكرة الم�شروع )مرحلة التحليل(..11
اعتماد ميزانية الم�شروع )مرحلة التحليل(. .21
الم�افقة على طرح الم�شروع في مناق�شة اأمام ال�شريك الخا�ص )مرحلة ال�شراء(..31
الم�افقة على العقد واعتماده - تمهيدًا للت�قيع عليه )مرحلة اإدارة العقد(..41
الم�افقة على البدء في تنفيذ الم�شروع )مرحلة اإدارة الم�شروع(..51
الم�افقة على اال�شتثناءات )مرحلة اإدارة الم�شروع(..61
اإدارة .71 )مرحلة  الم�شروع  مخرجات  اأو  الت�شليمات  وقب�ل  النتائج  ا�شتالم  على  الم�افقة 

الم�شروع(.

ما هو دور االتصاالت واإلعالم؟

االأهمية  ذات  الحا�شمة  الع�امل  م��ن  الم�شاندة  على  الح�ش�ل  اأو  ال��دع��م  تقديم  يعد 
يتم  اأن  المطل�ب  من  ف��اإن  هذا  وعلى  عامة  اأو  بلدية  خدمات  م�شروع  اأي  الإنجاح  المتناهية 
التن�شيق مبكرًا مع اأ�شحاب الم�شلحة الرئي�شيين بمن فيهم الم�شتخدمين اأو الم�شتفيدين من 
الخدمات المقدمة بم�جب الم�شروع. وتتطلب م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص 
الفر�شة  لهم  وتتيح  الم�شلحة  اأ�شحاب  جميع  ت�شتهدف  اإعالمية  وخطة  ا�شتراتيجية  اإق��رار 
الإبداء راأيهم واالإ�شهام بمدخالتهم في الم�اعيد الزمنية المالئمة. ويت�جب اإدارة االت�شاالت 

والجه�د االإعالمية على اأ�شا�ص اأنها قن�ات االإت�شال والت�ا�شل مع جميع اأ�شحاب الم�شلحة.
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اأ�شحاب  مع  العالقة  لنجاح  مهمة  التالية  الرئي�شة  العنا�شر  اأن  العالمية  الخبرات  تبين 
الم�شلحة المعنيين:

االتصاالت المفتوحة االحترام المتبادل والتفهم

مشاريع المجتمع المحلي تمييز األهداف المشتركة

كيف تتم إدارة الموارد البشرية؟

تعد الم�ارد الب�شرية عاماًل حا�شمًا وبالغ االأهمية في اإنجاح اأي م�شروع �شراكة مع القطاع 
يلزم  التي  الب�شرية  ال��م���ارد  اإدارة  ج�انب  يلي  فيما  اآخر.  م�شروع  اأي  في  ك�شاأنها  الخا�ص 

التعر�ص لها من قبل الجهة الحك�مية العامة بخ�ش��ص اأي م�شروع: 

التدريب )بما في ذلك اإعداد خطة تدريبية �شاملة(. ▪

ي�شبح�ا  ▪ اأن  اأو  الحك�مية  ب�ظائفهم  العام  القطاع  م�ظفي  احتفاظ  حيال  يلزم  ما  اتخاذ 
م�ظفين لدى ال�شريك الخا�ص في ال�شراكة مع القطاع العام.

خطة اإدارة الم�ارد الب�شرية والح�افز المرب�طة باالأداء. ▪

كيف يتم فض النزاعات؟

وب�شكل  النزاعات.  وحل  الحك�مية  بالعق�د  يتعلق  فيما  الدولة  بح�شب  االأ�شاليب  تتفاوت 
عام ت�شمح العديد من الدول الأطراف النزاع )بما في ذلك الحك�مة اأو البلدية( باللج�ء اإلى 
اإن  والخا�ص.  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  النا�شئة عن عق�د  المنازعات  في  للبت  التحكيم 
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اإليه بطريقة وا�شحة في عقد ال�شراكة بين القطاعين  م��ش�ع حل المنازعات يتعين التطرق 
وال��شائل  االأ�شاليب  على  م�شبقًا  تتفق  اأن  لها  ينبغي  ال�شراكة  اأطراف  اأن  كما  والخا�ص  العام 

واالآليات الخا�شة بالف�شل في المنازعات على م�شت�ى الم�شروع.

ما هي إدارة المعرفة؟

العمليات  ا�شتمرارية  تكفل  الم�شروع  م�شت�ى  على  الخبرات  ونقل  المعرفة  اإدارة  اإن 
الت�شغيلية للخدمات المقدمة وجمع الدرو�ص الم�شتفادة واال�شتر�شاد بها في الم�شاريع القادمة 
ومن قبل الجهات الحك�مية االأخرى )على م�شت�ى ال�طن(، كما اأن تط�ير مهارات الم�ظفين 
وتتطلب  المعرفة  ب��اإدارة  اأي�شًا  تتعلق  التي  الم�ا�شيع  من  المهرة  الم�ظفين  على  والمحافظة 
عناية واهتمامًا من قبل الجهة الحك�مية في هذا االإطار. ويكت�شب ما تقدم اأهمية خا�شة اإذا 
تم اإنهاء عقد ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص واأ�شبح لزامًا على الجهة الحك�مية اأن 

ت�شتاأنف م�ش�ؤوليتها عن تقديم الخدمات التي كانت تقدم في اإطار ال�شراكة بين القطاعين.

واإن اإدارة المعرفة على الم�شت�ى ال�طني ونقل المعرفة بين البلديات تكفل جمع الدرو�ص 
الحك�مية  الجهات  قبل  وم��ن  القادمة  الم�شاريع  في  بها  لال�شتر�شاد  وتبادلها  الم�شتفادة 
فح�شب  االأخ��رى  الحك�مية  الجهات  ي�شاعد  ال  االآخرين  مع  المعرفة  هذه  تبادل  واإن  االأخرى. 
واإنما �شركات القطاع الخا�ص االأخرى المرتبطة بم�شاريع �شراكة مع القطاع العام، مما ي�ؤدي 

بدوره اإلى زيادة فر�ص النجاح في تقديم خدمات عالية الج�دة داخل المملكة.



كيف تتم مراجعة مشاريع 
الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص؟

8

84

عي يلك اعيياجلد زتيل�ص االأداء
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كيف يتم تحديد المراجعين؟

بالمتطلبات  االل��ت��زام  ل�شمان  م�شروع  اأي  في  مراجعة  وح��دة  ت�جد  اأن  ال�شروري  من 
ج�انب  مختلف  على  المراجعة  تطبيق  يتم  واأن  اأخ��رى  متطلبات  وب��اأي  والتنظيمية  النظامية 

الم�شروع وي�شمل ذلك ما يلي:

النواحي المالية
للمشروع

االلتزام باالجراءات
والعمليات التشغيلية

المقررة

تطوير األداء واإلجراءات
والعمليات اإلدارية

المطابقة التنظيمية/
القانونية

بح�شب الممار�شات الُف�شلى، هنالك ج�انب مراجعة معينة تعد اإلزامية لجميع الم�شاريع، 
من  للتدقيق  نف�شها  وتخ�شع  المالي  م�قفها  ب�شالمة  ب�شدة  تلتزم  اأن  ال�شراكة  م�شاريع  فعلى 
من  اأخ��رى  باأن�اع  وي��شى  الحك�مية.   / الداخلية  للمراجعة  باالإ�شافة  خارجي  مراجع  قبل 

المراجعات في حالة ت�افر ما يكفي من وقت وم�ارد.

المراجعين األساسيين

االأجهزة الحك�مية الرقابية / النظامية / التنظيمية..11

المراجع�ن المالي�ن - ي��شى باأن يك�ن المراجع خارجيًا م�شتقاًل..21

المراجعون الموصي بهم

المراجع الداخلي - تدقيق المطابقة الت�شغيلية..11

مراجع تدقيق عمليات تط�ير االأداء واالإجراءات..21
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كيف يتم إعداد جدول المراجعة؟

تعتمد عملية ت�شميم جدول متكامل للمراجعة الداخلية على ع�امل مختلفة ت�شمل ما يلي:

الوقت المطلوب إلجراء
المراجعة ورفع التقارير

بشأنها

المراجعة
المتابعةالخارجية

طبيعة
المشروع

المجاالت التي تستحوذ
على اهتمام أصحاب

المصلحة

كيف تتم عمليات المراجعة؟ 

المراجعة الداخلية/ التدقيق الداخلي

إعداد جدول المراجعة
واإلبالغ عنه

إعداد قوائم الفحص
الخاصة بالمراجعة

إبالغ أعضاء الفريق الخاضع
للمراجعة أو التابع للجهة

الخاضعة للمراجعة
بقوائم الفحص الخاصة

تدقيق السجالت
وأخذ عينات منها

االجتماع االفتتاحي
لعملية إجراء المراجعة

دراسة المتطلبات
التنظيمية والمتوجبات
النظامية واإلجراءات/

العمليات اإلجرائية واإلدارية

إعدادتدوين النتائج
التقرير

االتفاق على اإلجراءات
التصحيحية وتواريخ

االنتهاء منها



تيف تتم بياجلد ب�سلرمع اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص؟ | 87

المراجعة الخارجية/ التدقيق الخارجي

حضور إجتماعات
المراجعة

اإللتزام بخطة عمل
لتدقيق النتائج

تمكين المختصين من
االطالع على السجالت

كيف يتم قياس مؤشرات األداء؟

 - منه  يتجزاأ  ال  - كجزء  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�شراكة  ي�شتمل عقد  اأن  وينبغي 
اتفاقية  تحت�ي  اأن  على  الرئي�شة  االأداء  م�ؤ�شرات  مع  الخدمة  لم�شت�ى  تف�شيلية  اتفاقية  على 

م�شت�ى الخدمة على ما يلي: 

اأطراف اتفاقية م�شت�ى الخدمة. ▪

فترة �شالحية االتفاقية. ▪

المهام ال�ظيفية/ االأن�شطة المغطاة باتفاقية م�شت�ى الخدمة. ▪

م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شية/ معايير الخدمة. ▪

م�شت�يات االأداء الم�شتهدفة على وجه التحديد. ▪

اآليات القيا�ص. ▪

ويلزم تحديد م�ش�ؤولية قيا�ص م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة؛ اإذ ت�جد في هذا الخ�ش��ص عدة 
خيارات يمكن اإجمالها في االآتي:

وحدة متخ�ش�شة تابعة لمدير م�شروع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص. ▪

قيام كل فريق باإعداد تقارير عن م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة المتعلقة بمجال ي�شند اإليه من  ▪
قبل مدير الم�شروع.
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كيف تُعلن نتائج الُمراجعة؟

يلزم اإبالغ اأ�شحاب الم�شلحة وال�شلطات الحك�مية المخت�شة بنتائج المراجعة ف�ر قيا�ص 
م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة واإجراء ج�الت المراجعة. 

مؤشرات األداء الرئيسية: «

التحقق من
نتائج القياس

مقارنة
األداء

تحليل
الثغرات

تحليل االتجاهات
/ التوجهات

إعداد
التقارير

دورات المراجعة: «

التوثيق وإعداد
المستندات

خطالنقاش
العمل

إعداد
التقارير

وبح�شب الممار�شات الُف�شلى، يجب تب�يب النتائج المتح�شلة من دورات تقييم االأداء ومن 
ج�الت المراجعة وترتيب تلك النتائج ح�شب اأول�يتها بناًء على تقديم الخدمات / تقدم �شير 
العمل بالم�شروع. ويمكن ترتيب النتائج ح�شب االأول�ية على اأ�شا�ص نظام ب�شيط بترتيبها باأنها 
ذات اأول�ية ق�ش�ى اأو مت��شطة اأو دنيا اأو نظام معقد مثل نظام الترتيب الرقمي وتحديد نقاط 

القيا�ص المتدرج ور�شد الدرجات التقديرية لعملية المراجعة.

كيف يتم إعداد اإلجراءات التصحيحية؟

يلزم تحديد االإجراءات الت�شحيحية لمعالجة الثغرات في م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة ونتائج 
ت�شمل  اأن  وينبغي  الجذرية.  واالأ�شباب  الرئي�شة  الم�ا�شيع  معالجة  يت�شنى  بحيث  المراجعة 

االإجراءات الت�شحيحية على العنا�شر التالية:-
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تحليل األسباب الجذرية: وينبغي اأن يتمثل في فح�ص تف�شيلي لالأ�شباب والمالب�شات التي  ▪

تقييم  دورات  خالل  من  تتك�شف  اأو  المراجع�ن  يبديها  ثغرات   / ق�ش�ر  اأوجه  اأي  تكتنف 

االأداء. 

لمعالجة  ▪ االأمد  اإج��راءات ق�شيرة  اتخاذ  يلزم  القريب:  المدى  على  المتخذة  اإلجراءات 

الثغرات الحالية وو�شع ال�ش�ابط للحيل�لة دون حدوث م�شاكل اأخرى. 

للثغرات  ▪ الجذرية  االأ�شباب  ت�شتهدف  التي  البعيد: وهي  المدى  المتخذة على  اإلجراءات 

التي يتم اكت�شافها اأثناء تقييم االأداء / اإجراء المراجعة. وقد يتطلب ذلك اإدخال تغييرات 

جذرية على اأ�شاليب المعالجة واالإدارة الت�شغيلية وما في حكمها. 

محددة  ▪ ت�اريخ  والبعيد  القريب  المدى  على  البن�د  لجميع  يك�ن  اأن  ينبغي  البنود:  إغالق 

الإغالقها وتحديد الم�ش�ؤوليات المتعلقة بها.

كيف يتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية؟

اأول�يات محددة �شلفًا بين جميع  اأ�شا�ص  يجب اأن يتم تطبيق االإجراءات الت�شحيحية على 

لها من  لما  »الرئي�شة«  للنتائج  اأول�ية ق�ش�ى  اإعطاء  وينبغي  اأ�شنافها.  بمختلف  النتائج  فئات 

تاأثير كبير على �شير العمل واالأداء في الم�شروع. 

تتطلب كل من الجهة الخا�شعة للمراجعة والفريق المكلف بتطبيق االإجراءات الت�شحيحية 

ذلك  ومع  مرة.  اأول  من  الم�شاكل  عالج  يت�شنى  بحيث  �شليم  ب�شكل  البن�د  الإغالق  كافيًا  وقتًا 

فاإن من المهم اأن يتم تطبيق االإجراءات الت�شحيحية في اأقرب وقت ممكن الإيقاف اأي تده�ر 

وحالما  االأخرى.  الت�شغيلية  العمليات  في  الثغرات  من  المزيد  في  الت�شبب  منع  اأو  االأداء  في 

تلك  بتطبيق  المكلف  الفريق  قبل  من  واالإثباتات  ال�ش�اهد  جمع  يتم  االإج��راءات  تطبيق  يتم 

االإجراءات واإر�شالها اإلى فريق المراجعة لتدقيقها واإغالق نتائج المراجعة.
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كيف تتم متابعة المراجعة واإلجراءات 
التصحيحية؟

الرئي�شة  االأداء  م�ؤ�شرات  نتائج  على  بناًء  الت�شحيحية  االإج��راءات  اتخاذ  يتم  اأن  بمجرد 
وج�الت المراجعة يجب اأن يك�ن هنالك ن�ع من المتابعة لخطط العمل الرامية اإلى ت�شحيح 
االأو�شاع في �ش�ء نتائج المراجعة وتحقيق اأهداف م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة. وينبغي اأن يك�ن 
فريق المراجعة م�ش�ؤواًل عن المتابعة وذلك من خالل الح�ش�ل على دليل من الجهة الخا�شعة 
اأن االإجراءات الالزمة قد تم اتخاذها مع التحقق من ذلك من خالل اأخذ  للمراجعة الإثبات 
عينات كيفما اتفق. وقد يتطلب ذلك اإعادة اإجراء المراجعة والتدقيق لمجاالت محددة بعينها 

واأخذ عينات جديدة بعد اتخاذ االإجراءات المطل�بة.



إكمال المشروع
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 بياجلد اعجهلو اعيتلبر
زاإنهلء اعلقة زاعةرز�ص اعي�ستفلدة
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كيف يتم الترتيب لمراجعة الجهاز الرقابي؟

ومخرجات  الرئي�شة  االأداء  م�ؤ�شرات  نتائج  بمراجعة  للم�شروع  الرقابي  الجهاز  �شيق�م 
يتم  التي  المراجعة  نتائج  جميع  تدقيق  يتم  بحيث  �شن�ية  ربع  ب�شفة  بالم�شروع  المراجعة 

اإجراوؤها خالل الربع ال�شابق.

يتم الترتيب لعقد اجتماع المراجعة لتحقيق ما يلي: 
مناق�شة النتائج الرئي�شة للم�شاريع التي خ�شعت للمراجعة واتخاذ االإجراءات الالزمة تبعَا .11

لذلك. 
المناق�شة واتخاذ ما يلزم حيال النتائج التي فات اأوان البت فيها ولم يتم اتخاذ ما يلزم .21

ب�شاأنها.
تحليل فعالية وكفاءة عملية المراجعة وال�شعي الإدخال اأي تح�شينات..31
المتعارف .41 للمعايير  وفقًا  وذلك  اتخاذها  المطل�ب  الت�شحيحية  االإج��راءات  اتجاه  تحديد 

عليها.
معالجة اأي م�شاكل خارج نطاق الم�شروع ما قد يتطلب تدخل الجهاز الرقابي وي�شمل ذلك .51

على �شبيل المثال تعديل ال�شيا�شات.

جميع  على  م�شتنداتها  وت�زيع  االإداري���ة  المراجعة  اجتماعات  جميع  نتائج  ت�ثيق  ينبغي 
المعنية  االأط���راف  وم���اف��اة  تغييرات  اأي  تنفيذ  عن  كم�ش�ؤولين  وروؤ�شائه  الم�شروع  مديري 

والجهات المخت�شة بالمعل�مات الالزمة.

كيف يتم إنهاء العقد؟

مع اقتراب م�عد نهاية عقد ال�شراكة مع القطاع الخا�ص يلزم اأن تق�م الجهة الحك�مية اأو 
البلدية المخت�شة بتقييم مختلف الخيارات المتاحة اأمامها فيما يتعلق با�شتمرارية الخدمات 

المقدمة بم�جب م�شروع ال�شراكة مع ال�شريك الخا�ص وقد ي�شتمل ذلك على ما يلي:
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تمديد عقد ال�شراكة مع نف�ص ال�شريك الخا�ص في حالة اقتناع الطرفين بجدوى ال�شراكة  ▪
بينهما ومن ثم اال�شتمرار بم�جب عقد �شراكة جديد ويمثل ذلك خيارًا جيدًا.

ت�لي القطاع العام اأو البلدية م�ش�ؤولية تقديم الخدمة وهذا قد يترتب عليه قدر كبير من  ▪
التخطيط والدرا�شة لمختلف الج�انب منذ البدايات االأولى للم�شروع.

اإر�شاء عقد ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص على �شريك خا�ص اأو م�شتثمر جديد -  ▪
ويقت�شي هذا الخيار عملية ت�شليم وا�شتالم ل�شريك خا�ص جديد اآخر ما يثير ذات المخاطر 

واالعتبارات المتعلقة باإعادة م�ش�ؤولية تقديم الخدمة اإلى الجهة الحك�مية. 

اال�شتثمار  اإدارة  اأو  الخدمات  تقديم  الحالي في  الخا�ص  ال�شريك  ا�شتمرار  في حالة عدم 
فاإن الهم الرئي�ص للم�ؤ�ش�شة الحك�مية اأو البلديات �شيتمثل في �شمان االنتقال ال�شل�ص الخالي 
من الم�شاكل لعملية تقديم الخدمة �ش�اء كان ذلك لل�كالة الحك�مية نف�شها اأم ل�شريك خا�ص 

جديد. 

أما المسائل الرئيسة التي يتعين التطرق إليها في هذه المرحلة، 
فهي تشمل ما يلي: 

بين  ▪ االأ�شلي  ال�شراكة  عقد  انتهاء  عند  تبنيه  ينبغي  الذي  الخيار  ب�شاأن  القرار  اتخاذ  اإن 
القطاعين العام والخا�ص ال يجمل تركه حتى نهاية العقد واإنما ينبغي درا�شته بعناية اأثناء 
مرحلة ت�ش�ر الم�شروع االأولي لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص لما لهذا القرار من 

تاأثير على التكاليف وعلى التخطيط لالأن�شطة. 

عند بدء العمل بم�جب اتفاقية �شراكة جديدة مع ال�شريك الخا�ص من المهم للبلديات اأن  ▪
ت�شتخل�ص العبر والدرو�ص الم�شتفادة من عقدها ال�شابق اأو عق�د حك�مية �شابقة كما ينبغي 

لها اأن تدرك الم�شاكل التي حدثت واأن تتعامل معها قبل حدوثها في العقد الجديد. 

التخطيط للم�ارد المطل�بة من قبل الجهة الحك�مية اأو البلدية في حالة ا�شطالعها بتقديم  ▪
خدمة ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص بعد انتهاء العقد اأو االمتياز. 

الر�شمية من حيث  ▪ الجهة  باحتياجات  لل�فاء  اأف�شل خيار  ب�شاأن  القرارات  اتخاذ  �ش�ابط 
القيمة المالية واحتياجات العمالء اإذ ينبغي و�شع هذه ال�ش�ابط من قبل الجهة البلدية في 
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مرحلة مبكرة من الم�شروع بالت�شاور مع الجهاز الرقابي لم�شروع ال�شراكة بين القطاعين 
)وحدة ال�شراكة مع القطاع الخا�ص ووزارة البلديات(.

االإر�شاء على  ▪ اأو  للم�شروع  الحك�مية  الجهة  ت�لي  الخدمة في حالة  تقديم  تغييرات في  اأي 
�شريك خا�ص جديد.

الت�شاور مع اأ�شحاب الم�شلحة ب�شاأن العمليات االنتقالية وهي بالغة االأهمية اأثناء اأي فترة  ▪
انتقالية لم�شروع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص. 

ما هي الدروس المستفادة؟ 

بين  ال�شراكة  م�شروع  في  الخا�ص(  القطاع  مع  ال�شراكة  )وح��دة  الرقابي  الجهاز  يت�لى 
القطاعين العام والخا�ص م�ش�ؤولية ا�شتخال�ص الدرو�ص الم�شتفادة من م�شاريع ال�شراكة بين 
القطاعين على م�شت�ى الجهات الحك�مية المختلفة كما ي�شطلع بم�ش�ؤولية جمع تلك الدرو�ص 

ون�شرها ب�شفة دورية منتظمة.

م�شاريع  م��دي��ري  قبل  م��ن  م�شتندات  ف��ي  وت�شمينها  الم�شتفادة  ال��درو���ص  ت�ثيق  ينبغي 
ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص عند اإكمال الم�شروع )االإقفال( واإر�شالها اإلى الجهاز 
الرقابي للم�شروع اإذ يق�م هذا الجهاز بتجميع الدرو�ص وتحليلها ال�شتخال�ص العبر الحقيقية 

لالإ�شتفادة منها من قبل جميع الجهات الحك�مية.

وينبغي ن�شر جميع الدرو�ص الم�شتفادة من م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص 
ال�شراكة  اإطار  في  القائمة  الحالية  والم�شاريع  الحك�مية  الجهات  جميع  على  دوريًا  وت�زيعها 

بين القطاعين.

م�شت�ى  على  المعرفة  اإدارة  اإلى  الرج�ع  يرجى  المرحلة  هذه  عن  المعل�مات  من  للمزيد 
الم�شروع واإدارة المعرفة على الم�شت�ى ال�طني في الباب الخا�ص باإدارة م�شاريع ال�شراكة بين 

القطاعين العام والخا�ص.



المالحق

95



96 | اعةعيل االر�سلدي عي�سلرمع اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص زاال�ستثيلر فر اعم ةملك

ق
الح

لم
ا

التعريفات

يهدف هذا الف�شل اإلى تعريف و�شرح الم�شطلحات التي تم ا�شتخدامها في هذه ال�ثيقة:

ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص هي اتفاقية بين القطاع العام 
و�شركة خا�شة القت�شام المخاطر والفر�ص في العمل اال�شتثماري 

الم�شترك الذي ينط�ي على تقديم الخدمات العامة اأو بناء وت�شغيل 
البنية التحتية والمرافق العامة وت�وؤل ملكيتها اإلى الجهة المالكة بعد 

انتهاء مده العقد اأو االمتياز واأق�شاها 35 عام في االأردن.

ال�شراكة بين القطاعين العام 
 Public Private( والخا�ص

)Partnership

وحدة ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص في وزارة المالية 
والمف��شة باال�شراف على كافة م�شاريع ال�شراكة مع القطاع الخا�ص. وحدة ال�شراكة - وزارة المالية

مجل�ص وزاري م�ش�ؤول عن ت�شجيل والم�شادقة على عق�د ال�شراكة 
بين القطاعين العام والخا�ص.

مجل�ص ال�شراكة - رئا�شه 
ال�زراء

لجنة م�شكلة بقرار من وزير البلديات تمثل الدوائر الهند�شية 
والقان�نية والعطاءات والتنمية تراجع طلبات وعق�د اال�شتثمار في 

وزارة البلديات وتن�شب لل�زير بالم�افقة اأو الرف�ص.

لجنة اال�شتثمار- وزارة 
البلديات

وحده اال�شتثمار في دائره التخطيط والتنميه في وزاره البلديات 
م�ش�ؤوله عن درا�شه طلبات ترخي�ص م�شاريع اال�شتثمار وال�شراكه مع 

القطاع الخا�ص وعر�شها على لجنه اال�شتثمار في ال�زاره

وحده اال�شتثمار في وزاره 
البلديات

لجنه م�شكله ح�شب نظام الل�ازم واال�شغال وتعديالته م�شئ�له عن 
عطاءات اال�شتثمار وال�شراكه مع القطاع الخا�ص في كل بلديه 

وتن�شب الى لجنه اال�شتثمار والمجل�ص البلدي باالحاله بعد تقييم 
العرو�ص الماليه والفنيه

لجنه الل�ازم المخت�شه 
باال�شتثمار

لجنة م�شكلة ح�شب قان�ن البلديات م�ش�ؤولة عن م�شاريع اال�شتثمار 
وال�شراكة مع القطاع الخا�ص في البلديات وتن�شب اإلى المجل�ص 

البلدي باالحالة بعد تقييم العرو�ص.
لجنة اال�شتثمار في البلديات
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حدث ي�ؤدي اإلى جعل الظروف الحقيقية للم�شروع تختلف عن تلك 
المفتر�شة والمبنية على ت�قعات تكاليف الم�شروع. المخاطر

تحديد احتمالية حدوث المخاطر المحددة وحجم ع�اقبها اأو 
نتائجها اإذا حدثت. تقييم المخاطر

عملية تحديد جميع المخاطر ذات العالقة بالم�شروع. تحديد المخاطِر

محاولة تخفي�ص احتمالية حدوث المخاطر ودرجة ع�اقبها على 
الجهة التي تقع عليها تلك المخاطر. تخفيف المخاطر

اليه ال�شتدراج ر�شائل االهتمام من الم�شتثمرين ووئائق التاأهيل 
االولي �شمن معايير ماليه وفنيه وخبرات محدده وذلك الختيار 

اف�شل المتقدمين لم�شاريع ال�شراكه واال�شتثمار وا�شتدراج العرو�ص 
بطريقه تناف�شيه و�شفافه

ابداء ر�شاله االهتمام

�شمانات وكفاالت تطلبها البن�ك والجهات المم�له من الم�شتثمرين 
الفائزين في م�شاريع ال�شراكه مع القطاع الخا�ص وقد تتطلب 
�شمانات حك�ميه اأو نقل حق�ق االنتفاع من الم�شروع ك�شمانه 

للتم�يل 

�شمانات التم�يل 

اأحد النماذج المعتمده في ال�شراكه مع القطاع الخا�ص ولنماذج 
ال�شراكه المعتمده مف�شله في الدليل ومبينه في نظام ال�شراكه مع 

القطاع الخا�ص 

تملك-نقل-اعاده ملكيه
)BOT(

عقد لت�فير خدمات بلديه اأو عامه اأو جديده �شمن �شالحيات 
البلديات يتم ال�شراكه فيها مع القطاع الخا�ص لبناءها وت�شغيلها 

وت�فيرها اأو تط�يرها اأو لزياده الع�ائد الماليه واال�شتثماريه لال�ش�ل 
الثابته اأو االمتيازات غير الم�شتغله 

االمتياز او عقد االنتفاع

الهيئه الم�شئ�له عن ترويج واعطاء ح�افز وت�شهيالت اال�شتثمار 
لالردنيين واالجانب في كافه المحافظات والبلديات ح�شب 

القطاعات واالن�شطه االقت�شاديه الم�شم�له في قان�ن اال�شتثمار 
واالنظمه والتعليمات 

هيئه اال�شتثمار االردنيه
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http://www.mma.gov.jo/ControlPanel/
QuestionnaireDocs/MunicipalLaw.pdf

الرابط االإلكتروني لقان�ن 
البلديات

http://pppu.gov.jo/Portals/0/PDF/FINAL20-PPP20%
LAW20%)ARABIC(.pdf

الرابط االإلكتروني لقان�ن 
ال�شراكة بين القطاعين العام 

والخا�ص

http://pppu.gov.jo/Portals/0/PDF/FINAL20%-PPP20%
Regulations20%)ARABIC(.pdf 

الرابط االإلكتروني لنظام 
م�شاريع ال�شراكة بين 

القطاعين العام والخا�ص

دليل اإلجراءات

التصديق على عقود االستثمار والشراكة ما بين البلديات والقطاع 
الخاص لمدة أكبر من 5 سنوات

الفئة المستفيدة من الخدمة: البلديات في المحافظات. ▪

أماكن تقديم الخدمة: وزارة ال�ش�ؤون البلدية. ▪

شروط الحصول على الخدمة: مراعاة اأحكام قان�ن البلديات رقم )41( ل�شنة 2015 /  ▪

المادة 5)- اأ( الفقرتين 3 و27 والمادة )15( 

 http://www.mma.gov.jo/ControlPanel/QuestionnaireDocs/MunicipalLaw.pdf

الوثائق المطلوبة: كتاب تغطية من البلدية م�جه اإلى وزارة ال�ش�ؤون البلدية. ▪

القطاع 1• مع  ال�شراكة  عقد  اأو  اال�شتثمار  عقد  على  م�افقته  يت�شمن  بلدي  مجل�ص   قرار 
الخا�ص بناًء على ت��شية لجنة اال�شتثمار ُم�ّقع ما بين البلدية والم�شتثمر ح�شب االأ�ش�ل.

 ثمانية ن�شخ اأ�شلية من عقد اال�شتثمار اأو عقد ال�شراكة مع القطاع الخا�ص مراجع قان�نيًا 1•
وم�قع ما بين البلدية والم�شتثمر وح�شب االأ�ش�ل.�ش�رة عن اله�ية ال�شخ�شية للمزاود اأو 

المتقدم المحال عليه المزاد اأو عطاء اال�شتثمار اأو ال�شراكة.
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 �ش�رة عن �شهادة ت�شجيل ال�شركة المحال عليها المزاد اأو عطاء اال�شتثمار اأو ال�شراكة 1•
�شادرة من وزارة ال�شناعة والتجارة.

إجراءات تقديم الخدمة: ▪

 تق�م البلدية المعنية ممثلة بمندوبها بتقديم كتاب التغطية في الدي�ان المركزي لدى .11
وزارة ال�ش�ؤون البلدية مرفقًا به كافة ال�ثائق المطل�بة واأخذ رقم وارد وبطاقة مراجعة.

اإلى مدير .21 واإر�شالها  وارد  واأخذ  والتنمية  التخطيط  دي�ان مديرية  اإلى  المعاملة   تح�يل 
التخطيط والتنمية لالطالع.

 تح�يل المعاملة من مدير التخطيط والتنمية اإلى رئي�ص ق�شم اال�شتثمار للتاأكد من ت�فر .31
مع  المبا�شر  االت�شال  خالل  من  الناق�شة  ال�ثائق  وا�شتكمال  المطل�بة  ال�ثائق  كافة 

البلدية المعنية.

واإب��داء .41 القان�نية  الناحية  من  العقد  بن�د  كافة  بدرا�شة  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص   يق�م 
المالحظات والتعديالت القان�نية عليها.

 يق�م رئي�ص ق�شم اال�شتثمار بالتن�شيب اإلى مدير التخطيط والتنمية ورئي�ص لجنة اال�شتثمار .51
الدائمة في ال�زارة مبا�شرة في حال كان عقد اال�شتثمار ال يحتاج اإلى تعديالت قان�نية.

 يق�م رئي�ص ق�شم اال�شتثمار بتح�يل كافة المالحظات والتعديالت القان�نية اإلى مندوب .61
وحدة ال�ش�ؤون القان�نية في لجنة اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة لدرا�شتها واإبداء الراأي 

القان�ني ح�لها. 

وت�ش�يب .71 التعديالت  باإجراء  المعنية  البلدية  بمخاطبة  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص   يق�م 
المالحظات القان�نية على عقد اال�شتثمار. 

اإلى .81 االأ�ش�ل  ح�شب  عليه  التعديالت  اإج��راء  بعد  اال�شتثمار  عقد  بتح�يل  البلدية   تق�م 
رئي�ص ق�شم اال�شتثمار لدرا�شته والتاأكد من قيامها باإجراء كافة التعديالت والمالحظات 

القان�نية عليه.

 تح�يل المعاملة وعقد اال�شتثمار اإلى مندوب وحدة ال�ش�ؤون القان�نية في لجنة اال�شتثمار .91
التعديالت  كافة  ب��اإج��راء  البلدية  قيام  من  والتاأكد  لدرا�شتها  ال����زارة  في  الدائمة 

والمالحظات القان�نية عليها واإجراء التن�شيب القان�ني الالزم.
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 يق�م رئي�ص ق�شم اال�شتثمار باإعداد »التقرير الفني االأولي« لم��ش�ع اال�شتثمار )عقد .101
التفا�شيل  كافة  يت�شمن  الغاية  لهذه  معد  لنم�ذج  وفقًا  ال�شراكة(  عقد  اأو  اال�شتثمار 
الدقيقة للمعاملة ب�شكل ملخ�ص ووا�شح وب�شيط لُتعر�ص على لجنة اال�شتثمار الدائمة 

في ال�زارة.

الفني .111 التقرير  بعر�ص  الدائمة  اال�شتثمار  لجنة  مقرر  اال�شتثمار/  ق�شم  رئي�ص   يق�م 
االأولي لم��ش�ع اال�شتثمار على لجنة اال�شتثمار الدائمة.

 تق�م اللجنة الدائمة بدرا�شة التقرير الفني من كافة ج�انبه الفنية والقان�نية التخاذ .121
الت��شية المنا�شبة ح�ل م��ش�ع عقد اال�شتثمار اأو عقد ال�شراكة.

في .131 الدائمة  اال�شتثمار  لجنة  واأع�شاء  رئي�ص  من  م�قعة  »الت��شية«  المعاملة   تح�يل 
ال�زارة وح�شب االأ�ش�ل اإلى عط�فة االأمين العام الأخذ التن�شيب المنا�شب بذلك.

المنا�شب .141 القرار  البلدية التخاذ  ال�ش�ؤون  وزير  معالي  اإلى  »الت��شية«  المعاملة   تح�يل 
ح�شب االأ�ش�ل.

في .151 الدائمة  اال�شتثمار  لجنة  رئي�ص  اأو  والتنمية  التخطيط  مدير  اإلى  المعاملة   تح�يل 
ال�زارة معززة بتن�شيب عط�فة االأمين العام وقرار معالي ال�زير.

اإلى .161 الدائمة  اال�شتثمار  لجنة  رئي�ص  اأو  والتنمية  التخطيط  مدير  من  المعاملة   تح�يل 
على  ال�زارة  بم�افقة  ر�شمي  بكتاب  المعنية  البلدية  لمخاطبة  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص 
اال�شتثمار  ت��شية لجنة  وتاريخ  اإلى رقم  اال�شارة  ال�شراكة مع  اأو عقد  اال�شتثمار  عقد 

الدائمة في ال�زارة. 

 ت�قيع كتاب الم�افقة على عقد اال�شتثمار اأو عقد ال�شراكة من معالي ال�زير وختم )8( .171
ن�شخ من عقد اال�شتثمار بالختم االأزرق الحي.

 تح�يل الكتاب اإلى الدي�ان المركزي لل�زارة واأخذ رقم �شادر..181

 ت�شليم الكتاب الر�شمي باليد اإلى مندوب البلدية المعنية للبدء بالم�شروع..191

المؤسسات الشريكة: ال ي�جد. ▪

رسوم الخدمة: ال ي�جد. ▪

وقت إنجاز الخدمة: من 10 اأيام اإلى 20 ي�مًا. ▪
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الموافقة على إحالة عطاء استثمار )التأجير المباشر أو الشراكة ما 
بين البلديات والقطاع الخاص)

الفئة المستفيدة من الخدمة: البلديات في المحافظات. ▪

أماكن تقديم الخدمة: وزارة ال�ش�ؤون البلدية. ▪

شروط الحصول على الخدمة: ▪

نظام 1• في  عليها  المن�ش��ص  العطاء  اأو  العلني  بالمزاد  المتعلقة  القان�نية   االإج��راءات 
الل�ازم واأ�شغال البلديات رقم )70( ل�شنة 2009 والنظام رقم )4( ل�شن�����ة 2016 - نظام 

معدل لنظام الل�ازم واأ�شغال البلديات ل�شنة 2016
 تقيد البلديات باأحكام المادة )5( من قان�ن البلديات رقم )45( ل�شنة 2015 والمتمثلة 1•

ووزارة  اال�شتثمار  لجنة  بتن�شيب من  البلدي  المجل�ص  م�افقات  الح�ش�ل على  ب�شرورة 
ال�ش�ؤون البلدية.

 التقيد باأحكام المادة )55( من نظام الل�ازم واأ�شغال البلديات رقم )70( ل�شنة 2009 1•
2016 - نظام معدل  ل�شن�����ة  والنظام رقم )4(  البلدية  المزادات في  بلجنة  والمتعلقة 

لنظام الل�ازم واأ�شغال البلديات 2016.

الوثائق المطلوبة: ▪

كتاب تغطية من البلدية ُم�ّجه اإلى وزارة ال�ش�ؤون البلدية.1•
 قرار مجل�ص بلدي يت�شمن م�افقته على قرار اللجنة المخت�شة في البلدية باإحالة المزاد 1•

م��ش�ع اال�شتثمار.
اإعالن 1• اإع��ادة  تم  اإذا  اال�شتثمار  م��ش�ع  المزاد  عرو�ص  فتح  محا�شر  جميع  عن   �ش�ر 

المزاد الأكثر من مرة.
�ش�ر عن جميع اإعالنات المزاد م��ش�ع اال�شتثمار في ال�شحف المحلية.1•
ال�شروط المرجعية لال�شتثمار وال��شف التف�شيلي للم�شروع م��ش�ع اال�شتثمار.1•
كفالة دخ�ل المزاد م��ش�ع اال�شتثمار �شارية المفع�ل.1•
�ش�رة عن اله�ية ال�شخ�شية للمزاود المحال عليه المزاد م��ش�ع اال�شتثمار.1•
 �ش�رة عن �شهادة ت�شجيل ال�شركة المحال عليها المزاد م��ش�ع اال�شتثمار �شادرة من 1•

وزارة ال�شناعة والتجارة وح�شب االأ�ش�ل.
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م�افقات الجهات الر�شمية اإذا كان م��ش�ع اال�شتثمار يتطلب ذلك.1•
 درا�شة الجدوى االقت�شادية المقدمة من المحال عليه المزاد )الم�شتثمر( وخا�شة في 1•

.)BOT( حالة اال�شتثمار من ن�ع اإعادة البناء والت�شغيل ونقل الملكية
•1.)BOT( مخططات هند�شية اأولية وخا�شة في حالة اال�شتثمار من ن�ع
 �ش�رة عن �شند ت�شجيل لقطعة االأر�ص المن�ي اإقامة الم�شروع م��ش�ع اال�شتثمار عليها 1•

.)BOT( ُتبين ملكيتها للبلدية وخا�شة في حالة اال�شتثمار من ن�ع
اال�شتثمار 1• م��ش�ع  الم�شروع  اإقامة  المن�ي  االأر���ص  لقطعة  اأرا�شي  مخطط  عن   �ش�رة 

.)BOT( وخا�شة في حالة اال�شتثمار من ن�ع
 �ش�رة عن مخطط م�قع وتر�شيم لقطعة االأر�ص المن�ي اإقامة الم�شروع م��ش�ع اال�شتثمار 1•

.)BOT( وخا�شة في حالة اال�شتثمار من ن�ع

إجراءات تقديم الخدمة: ▪

 تق�م البلدية المعنية ممثلة بمندوبها بتقديم المعاملة في الدي�ان المركزي لدى وزارة .11
ال�ش�ؤون البلدية مرفقًا بكافة ال�ثائق المطل�بة واأخذ رقم وارد وبطاقة مراجعة.

 تح�يل المعاملة اإلى دي�ان مديرية التخطيط الأخذ وارد وتح�يلها اإلى مدير التخطيط .21
والتنمية في ال�زارة لالطالع.

 تح�يل المعاملة من مدير التخطيط والتنمية اإلى رئي�ص ق�شم اال�شتثمار للتاأكد من ت�فر .31
مع  المبا�شر  االت�شال  خالل  من  الناق�شة  ال�ثائق  وا�شتكمال  المطل�بة  ال�ثائق  كافة 

البلدية المعنية.
جميع .41 من  اال�شتثمار(  م��ش�ع  )المزاد  المعاملة  بدرا�شة  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص   يق�م 

ج�انبها اال�شتثمارية والقان�نية واإبداء المالحظات والتعديالت القان�نية عليها.
 يق�م رئي�ص ق�شم اال�شتثمار بالتن�شيب اإلى مدير التخطيط بعر�ص الم��ش�ع على رئي�ص .51

لجنة اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة والم�شكلة بقرار ال�زير منذ عام 2009 مبا�شرة اأو 
التن�شيب بت�شكيل لجنة فنية وقان�نية تك�ن مهمتها الك�شف الح�شي على الم�شروع ودرا�شته 

من جميع ج�انبه اال�شتثمارية والقان�نية وتقديم تقرير مف�شل عنه مع تن�شيباتها. 
للمزاد م��ش�ع .61 االأولي«  الفني  »بالتقرير  ي�شمى  ما  باإعداد  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص   يق�م 

للمعاملة  الدقيقة  التفا�شيل  كافة  يت�شمن  الغاية  لهذه  معد  نم�ذج  وبم�جب  اال�شتثمار 
ب�شكل ملخ�ص ووا�شح وب�شيط. 
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 يق�م رئي�ص ق�شم اال�شتثمار/ مقرر لجنة اال�شتثمار الدائمة بعر�ص التقرير الفني االأولي .71
على لجنة اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة.

 تق�م اللجنة بدرا�شة التقرير الفني االأولي من كافة ج�انبه اال�شتثمارية والقان�نية، وفي .81
المحلية في  التنمية  البلدية ورئي�ص وحدة  االأحيان تتم مناق�شتها بح�ش�ر رئي�ص  بع�ص 
اال�شتثمار  م��ش�ع  كان  اإذا  والم�شتثمر  المعنية  البلدية  في  اال�شتثمار  مدير  اأو  البلدية 

يتطلب ذلك.
اإما .91 اال�شتثمار  بم��ش�ع  المنا�شبة  الت��شية  ال���زارة  في  الدائمة  اال�شتثمار  لجنة   تتخذ 

بالم�افقة المبدئية من الناحية اال�شتثمارية على قرار البلدية باإحالة مزاد اال�شتثمار اأو 
عدم الم�افقة مع ذكر االأ�شباب في الت��شية اإما لعدم الجدوى االقت�شادية لال�شتثمار 
اأو تدني االأ�شعار اأو مخالفة المزاد لنظام الل�ازم واأ�شغال البلديات المعم�ل به اأو غيرها 

من االأ�شباب.
  تح�يل المعاملة »الت��شية« م�قعة من رئي�ص واأع�شاء لجنة اال�شتثمار الدائمة ح�شب .101

االأ�ش�ل اإلى عط�فة االأمين العام الأخذ التن�شيب المنا�شب بذلك.
 تح�يل المعاملة »الت��شية« اإلى معالي ال�زير التخاذ القرار المنا�شب ح�شب االأ�ش�ل..111
لدرا�شتها .121 ال���زارة  في  العطاءات  مدير  اإل��ى  المزاد  وثائق  كافة  مع  المعاملة   تح�يل 

والتاأكد من �شالمة وقان�نية اإجراءات المزاد اأو العطاء وعدم مخالفتها الأحكام نظام 
الل�ازم واأ�شغال البلديات المعم�ل به.

الإجراء .131 العام  االأمين  عط�فة  اإلى  العطاء  اأو  المزاد  وثائق  كافة  مع  المعاملة   تح�يل 
التن�شيب المنا�شب باإحالة مزاد اأو عطاء اال�شتثمار.

 تح�يل المعاملة مع كافة وثائق المزاد اأو العطاء اإلى معالي وزير ال�ش�ؤون البلدية التخاذ .141
القرار المنا�شب بذلك وح�شب االأ�ش�ل.

 تح�يل المعاملة مع كافة وثائق المزاد اأو العطاء اإلى مدير التخطيط والتنمية اأو رئي�ص .151
لجنة اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة معززة بتن�شيب عط�فة االأمين العام وقرار معالي 

ال�زير.
ر�شمي .161 بكتاب  المعنية  البلدية  لمخاطبة  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص  اإلى  المعاملة   تح�يل 

بم�افقة ال�زارة على اإحالة مزاد اال�شتثمار مع االإ�شارة اإلى رقم وتاريخ ت��شية لجنة 
اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة وتك�ن الم�افقة م�شروطة بتزويد ال�زارة ب���� )8( ن�شخ 
من عقد اال�شتثمار م�قع ما بين البلدية والمزاود المحال عليه مزاد اال�شتثمار وح�شب 
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االأ�ش�ل لتتم الم�شادقة عليه من ال�زارة اأو مخاطبتها بعدم الم�افقة على اإحالة مزاد 
اال�شتثمار مع بيان االأ�شباب. 

 ت�قيع كتاب الم�افقة على اإحالة مزاد اال�شتثمار من معالي ال�زير..171
 تح�يل الكتاب اإلى الدي�ان المركزي لل�زارة واأخذ رقم �شادر..181
 ت�شليم الكتاب الر�شمي باليد اإلى مندوب البلدية المعنية للرد على طلب اإحالة مزاد .191

اال�شتثمار.

المؤسسات الشريكة: ال ي�جد. ▪

رسوم الخدمة: ال ي�جد. ▪

وقت إنجاز الخدمة: من 10 اأيام اإلى 20 ي�مًا. ▪

الموافقة على إنشاء مشاريع استثمارية مقترحة من قبل البلديات

الفئة المستفيدة من الخدمة: البلديات في المحافظات. ▪

أماكن تقديم الخدمة: وزارة ال�ش�ؤون البلدية. ▪

شروط الحصول على الخدمة: ▪

 مراعاة اأحكام قان�ن البلديات رقم )41( ل�شنة 2015 / المادة 5)- اأ( الفقرتين 3 و27 1•
والمادة )15( 

http://www.mma.gov.jo/ControlPanel/QuestionnaireDocs/MunicipalLaw.pdf

الوثائق المطلوبة: ▪

كتاب تغطية من البلدية ُم�ّجه اإلى وزارة ال�ش�ؤون البلدية.1•
قرار مجل�ص بلدي يت�شمن م�افقته على الم�شروع المقترح.1•
 مح�شر اجتماع البلدية مع اأهالي المنطقة والمجتمع المحلي م�قع منهم ُيبين م�افقتهم 1•

على اإقامة الم�شروع المقترح.
 م�افقات الجهات الر�شمية على الم�شروع المقترح اإذا كانت اإقامة الم�شروع تتطلب ذلك.1•
درا�شة الجدوى االقت�شادية للم�شروع المقترح اأو درا�شة اأولية.1•
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ُتبين 1• عليها  المقترح  الم�شروع  اإقامة  المن�ي  االأر���ص  لقطعة  ت�شجيل  �شند  عن   �ش�رة 
ملكيتها للبلدية.

 �ش�رة عن مخطط اأرا�شي لقطعة االأر�ص المن�ي اإقامة الم�شروع عليها.1•
 �ش�رة عن مخطط م�قع وتر�شيم لقطعة االأر�ص المن�ي اإقامة الم�شروع عليها.1•

إجراءات تقديم الخدمة: ▪

 تق�م البلدية المعنية ممثلة بمندوبها بتقديم المعاملة في الدي�ان المركزي لدى وزارة .11
ال�ش�ؤون البلدية مرفقًا بكافة ال�ثائق المطل�بة واأخذ رقم وارد وبطاقة مراجعة.

 تح�يل المعاملة اإلى دي�ان مديرية التخطيط واأخذ وارد وتح�يلها اإلى مدير التخطيط .21
والتنمية لالطالع.

المطل�بة .31 ال�ثائق  كافة  ت�فر  من  للتاأكد  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص  اإل��ى  المعاملة   تح�يل 
وا�شتكمال ال�ثائق الناق�شة من خالل االت�شال المبا�شر مع البلدية المعنية.

من .41 المقترح(  اال�شتثماري  )الم�شروع  المعاملة  بدرا�شة  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص   يق�م 
كافة ج�انبها اال�شتثمارية والتن�شيب اإلى مدير التخطيط والتنمية اإما بعر�ص الم�شروع 
على لجنة اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة مبا�شرة اأو ت�شكيل لجنة فنية للك�شف الح�شي 
على قطعة االأر�ص المن�ي اإقامة الم�شروع اال�شتثماري عليها وااللتقاء بعدد من �شكان 
المنطقة والمجتمع المحلي لبيان م�افقتهم على اإقامة الم�شروع وتقديم تقرير مف�شل 

بذلك.
 يق�م رئي�ص ق�شم اال�شتثمار باإعداد »التقرير الفني االأولي« لم��ش�ع اال�شتثمار )الم�شروع .51

اال�شتثماري المقترح( وبم�جب نم�ذج معد لهذه الغاية يت�شمن كافة التفا�شيل الدقيقة 
للمعاملة ب�شكل ملخ�ص ووا�شح وعر�شها على لجنة اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة.

بع�ص .61 وفي  اال�شتثمارية،  ج�انبه  كافة  من  االأول��ي  الفني  التقرير  بدرا�شة  اللجنة   تق�م 
مدير  اأو  المحلية  التنمية  وحدة  ورئي�ص  البلدية  رئي�ص  بح�ش�ر  مناق�شتها  تتم  الحاالت 

اال�شتثمار في البلدية المعنية والم�شتثمر اإذا كان الم�شروع يتطلب ذلك.
)الم�شروع .71 بم��ش�ع  المنا�شبة  الت��شية  ال����زارة  في  الدائمة  اال�شتثمار  لجنة   تتخذ 

عدم  اأو  عليه  اال�شتثمارية  الناحية  من  المبدئية  بالم�افقة  اإما  المقترح(  اال�شتثماري 
الم�افقة مع ذكر االأ�شباب في الت��شية.
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الدائمة ح�شب .81 اال�شتثمار  لجنة  واأع�شاء  رئي�ص  م�قعة من  »الت��شية«  المعاملة  تح�يل    
االأ�ش�ل اإلى عط�فة االأمين العام الأخذ التن�شيب المنا�شب بذلك.

وح�شب .91 بذلك  المنا�شب  القرار  التخاذ  ال�زير  معالي  اإلى  »الت��شية«  المعاملة   تح�يل 
االأ�ش�ل.

 تح�يل المعاملة مع كافة ال�ثائق اإلى مدير التخطيط والتنمية اأو رئي�ص لجنة اال�شتثمار .101
الدائمة في ال�زارة معززة بتن�شيب عط�فة االأمين العام وقرار معالي ال�زير.

ر�شمي .111 بكتاب  المعنية  البلدية  لمخاطبة  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص  اإلى  المعاملة   تح�يل 
بم�افقة ال�زارة على الم�شروع اال�شتثماري المقترح مع االإ�شارة اإلى رقم وتاريخ ت��شية 
لجنة اال�شتثمار الدائمة في ال�زارة اأو مخاطبتها بعدم الم�افقة اإذا كان الم�شروع غير 

مجدي اقت�شاديًا وا�شتثماريًا اأو غيرها من االأ�شباب.
والتعاون .121 التخطيط  باإعداد كتاب ر�شمي لمخاطبة وزارة   يق�م رئي�ص ق�شم اال�شتثمار 

الدولي الإيجاد التم�يل الالزم للم�شروع اإذا لم يم�ل من قبل البلدية.
 ت�قيع الكتاب الر�شمي بالرد وتح�يله اإلى الدي�ان المركزي لل�زارة واأخذ رقم �شادر..131
 ت�شليم الكتاب الر�شمي باليد اإلى مندوب البلدية المعنية للبدء بالم�شروع..141

المؤسسات الشريكة: ال ي�جد. ▪

رسوم الخدمة: ال ي�جد. ▪

وقت إنجاز الخدمة: من 10 اأيام اإلى 20 ي�مًا. ▪

طلب قرض بفائدة وبدون فائدة من قبل البلديات

الفئة المستفيدة من الخدمة: البلديات في المحافظات. ▪

أماكن تقديم الخدمة: وزارة ال�ش�ؤون البلدية. ▪

شروط الحصول على الخدمة: ▪

اأن ال تزيد قيمة القر�ص بدون فائدة عن ثالثين األف دينار.1•
اأن يك�ن طلب القر�ص بدون فائدة مرة واحدة فقط في كل �شنة مالية لكل بلدية.1•
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 عدم ا�شتراط قيمة القر�ص والمدة القان�نية الم�شم�ح بها للبلدية في حالة طلبها قر�ص 1•
بفائدة اإذ يك�ن ح�شب حاجة البلدية وفي ال�قت الذي تريده.

الوثائق المطلوبة: ▪

كتاب تغطية من البلدية ُم�ّجه اإلى وزارة ال�ش�ؤون البلدية.1•
قرار مجل�ص بلدي يت�شمن م�افقته على طلب القر�ص.1•
درا�شة الجدوى االقت�شادية للم�شروع المن�ي اإقامته من خالل طلب القر�ص.1•
وثائق ر�شمية تثبت حاجة البلدية للقر�ص.1•
درا�شة ُتبين ال��شع المالي للبلدية.1•

إجراءات تقديم الخدمة: ▪

وزارة .11 المركزي لدى  الدي�ان  الطلب في  بتقديم  بمندوبها  المعنية ممثلة  البلدية   تق�م 
ال�ش�ؤون البلدية مرفقًا بكافة ال�ثائق المطل�بة واأخذ رقم وارد وبطاقة مراجعة.

 تح�يل المعاملة اإلى دي�ان مديرية التخطيط واأخذ وارد وتح�يلها اإلى مدير التخطيط .21
والتنمية لالطالع.

 تح�يل المعاملة من مدير التخطيط والتنمية اإلى رئي�ص ق�شم التنمية المحلية للتاأكد من .31
ت�فر كافة ال�ثائق المطل�بة وا�شتكمال ال�ثائق الناق�شة من خالل االت�شال المبا�شر مع 

البلدية المعنية.
المقترح( .41 اال�شتثماري  )الم�شروع  الطلب  بدرا�شة  المحلية  التنمية  ق�شم  رئي�ص  يق�م    

والتن�شيب اإلى مدير التخطيط والتنمية. 
 يق�م رئي�ص ق�شم التنمية المحلية بمخاطبة بنك تنمية المدن والقرى لدرا�شة م��ش�ع .51

القر�ص واتخاذ القرار المنا�شب.
 تق�م لجنة القرو�ص في بنك تنمية المدن والقرى بدرا�شة الم�شروع المقترح من كافة .61

الج�انب واإعداد كتاب ر�شمي بالقرار المتخذ واإر�شاله لل�زارة.
مديرية .71 دي���ان  اإل��ى  وتح�يله  بت�ثيقه  ويق�م  الكتاب  لل�زارة  المركزي  الدي�ان   ي�شتلم 

التخطيط والتنمية.
مدير .81 اإلى  وتح�يله  بت�ريده  وويق�م  الكتاب  والتنمية  التخطيط  مديرية  دي���ان   ي�شتلم 

التخطيط والتنمية لالطالع.
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المحلية الإعداد .91 التنمية  اإلى رئي�ص ق�شم  والتنمية  التخطيط  المعاملة من مدير   تح�يل 
كتاب ر�شمي م�جه للبلدية المعنية للرد على طلبها قر�ص بفائدة اأو بدون فائدة.

 ت�قيع الكتاب من االأمين العام وتح�يله للدي�ان المركزي لل�زارة الأخذ �شادر..101
 ي�شتلم مندوب البلدية المعنية ن�شخة من الكتاب باليد للبدء بالم�شروع..111

المؤسسات الشريكة:  بنك تنمية المدن والقرى. ▪

رسوم الخدمة: ال ي�جد. ▪

وقت إنجاز الخدمة: ع�شرة اأيام تقريبًا. ▪



اإلجراءات التفصيلية المتعلقة 
باستثمار وتأجير األموال غير 

المنقولة المملوكة للبلديات األردنية 

109
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 المرحلة األولى
اإلجراءات التفصيلية الخاصة برغبة البلدية بشكل مبدئي باستثمار 

وتأجير األموال غير المنقولة المملوكة للبلدية وإعداد الشروط 
المرجعية وصيغة إعالن مشاريع االستثمار أو التأجير ومسودة عقد 

االستثمار المنوي إبرامه

أوالً : في حال رغبة البلدية با�شتثمار اأو تاأجير اأي ملك من اأمالكها غير المنق�لة يتم عر�ص  ▪

االأمر على »لجنة اال�شتثمار في البلدية« الم�شكلة في البلدية وفقًا الحكام المادة )15/اأ/2( 
من قان�ن البلديات رقم )41( ل�شنة 2015 لدرا�شتها واتخاذ التن�شيبات المنا�شبة بذلك.

البلديات .11 قان�ن  المادة )15/اأ/2( من  وفقًا الأحكام  البلدية«  اال�شتثمار في   ت�شكيل »لجنة 
رقم )41( ل�شنة 2015: 

رئي�ص البلدية - رئي�ص لجنة اال�شتثمار.1•
المدير التنفيذي في البلدية - ع�ش�ًا.1•
مدير الدائرة القان�نية في البلدية - ع�ش�ًا.1•
مدير اال�شتثمار في البلدية اإن وجد - ع�ش�ًا.1•
مدير وحدة التنمية المحلية في البلدية اإن وجد - ع�ش�ًا.1•

يعتبر اجتماع اللجنة قان�نيًا بح�ش�ر جميع االأع�شاء على اأن يك�ن رئي�ص اللجنة من بينهم .21
وتتخذ تن�شيباتها باأغلبيتها.

القرار  ▪ ليتم اتخاذ  البلدي  اإلى المجل�ص  البلدية تن�شيباتها  ثانياً: ترفع لجنة اال�شتثمار في 

المنا�شب بذلك وح�شب االأ�ش�ل.

من  ▪ ملك  اأي  تاأجير  اأو  ا�شتثمار  على  بالم�افقة  البلدي  المجل�ص  قرار  اتخاذ  تم  اإذا  ثالثاً: 

اأمالك البلدية غير المنق�لة فعلى المجل�ص البلدي اأن يعد �شروطًا مرجعية و�شيغة اإعالن 
محددة ووا�شحة.

على  ▪ المبدئية  الم�افقة  الأخذ  البلدية  ال�ش�ؤون  وزارة  اإلى  البلدي  المجل�ص  قرار  رفع  رابعاً: 

ال�شروط المرجعية و�شيغة االإعالن لطرح المزاد في ال�شحف المحلية وح�شب االإجراءات 
القان�نية المتبعة في نظام الل�ازم واأ�شغال البلديات المعم�ل به وح�شب االأ�ش�ل من خالل 
واأ�شغال  الل�ازم  نظام  من  )55/ب(  المادة  الأحكام  وفقا  الم�شكلة  اال�شتثمار  مزاد  لجنة 
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البلديات رقم )70( ل�شنة 2009 وتعديالته وم�ش�دة عقد اال�شتثمار المن�ي ت�قيعه لدرا�شتها 
من قبل لجنة اال�شتثمار المركزية في وزارة ال�ش�ؤون البلدية.

الوثائق المطلوبة للموافقة المبدئية على االستثمار ▪

كتاب مخاطبة من البلدية ُم�ّجه ل�زارة ال�ش�ؤون البلدية..11

قرار مجل�ص بلدي يت�شمن م�افقته على ا�شتثمار تلك االأم�ال..21

قرار لجنة اال�شتثمار في البلدية..31

ال�شروط المرجعية وال��شف التف�شيلي لمزاد م��ش�ع اال�شتثمار..41

�شيغة اإعالن طرح المزاد م��ش�ع اال�شتثمار في ال�شحف المحلية..51

م�ش�دة عقد اال�شتثمار المن�ي ت�قيعه..61

اأرا�شي ومخطط م�قع وتر�شيم »مخطط تنظيمي« .71 الت�شجيل ومخطط  �ش�رة عن �شند 
لقطعة االأر�ص المقام عليها الم�شروع اأو المن�ي اإقامة الم�شروع عليها م��ش�ع اال�شتثمار 

ُيبين ملكيتها للبلدية.

 المرحلة الثانية
اإلجراءات التفصيلية الخاصة بإعالن طرح استثمار أو تأجير األموال 

غير المنقولة المملوكة للبلديات وإحالتها

أوالً: بعد م�افقة وزارة ال�ش�ؤون البلدية على ا�شتثمار اأوتاأجير اي ملك من امالك البلدية  ▪

غير المنق�لة المبدئي وح�شب ال�شروط المرجعية و�شيغة االعالن الم�افق عليها من قبل 
وزارة ال�ش�ؤون البلدية وم�ش�دة عقد اال�شتثمار المن�ي ت�قيعه ي�شكل المجل�ص البلدي » لجنة 
ل�ازم مخت�شة باال�شتثمار«  مخت�شة لهذه الغاية لكل مزاد على حده وفقاآ الحكام المادة 
)55/ ب( من نظام الل�ازم وا�شغال البلديات رقم )70( ل�شنة 2009 وتعديالته لتك�ن مهمة 
هذه اللجنة اتباع االجراءات القان�نية المن�ش��ص عليها في النظام فيما يتعلق باجراءات 

طرح العطاء واالحالة. 
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ت�شكيل »لجنة ل�ازم مخت�شة باال�شتثمار في البلدية عماًل باحكام المادة )55/ب( من .11
نظام الل�ازم واأ�شغال البلديات رقم )70( ل�شنة 2009 وتعديالته بما فيها نظام معدل 

لنظام االأ�شغال والل�ازم رقم )4( ل�شنة 2016.
ثالثة من اأع�شاء المجل�ص البلدي.1•
المدير التنفيذي في البلدية.1•
مدير ال�ش�ؤون البلدية في المحافظة اأو الل�اء.1•
مدير االأ�شغال العامة في المحافظة اأو الل�اء.1•
مدير فرع بنك تنمية المدن والقرى في المحافظة.1•
مندوب دي�ان المحا�شبة.1•
يعين المجل�ص البلدي من بين اأع�شاء اللجنة رئي�شًا لها ويعين رئي�ص البلدية اأحد م�ظفي .21

البلدية اأمينًا ل�شر اللجنة.
يك�ن .31 اأن  على  اأع�شائها  اأغلبية  عن  يقل  ال  ما  بح�ش�ر  قان�نًا  المخت�شة  اللجنة  تجتمع 

رئي�شها من بينهم وتتخذ قراراتها باالجماع اأو باأغلبية اأع�شائها الحا�شرين. 

ليتم  ▪ البلدي  المجل�ص  اإلى  تن�شيباتها  الغاية  لهذه  الم�شكلة  المخت�شة«  »الجنة  ترفع  ثانياً: 

اتخاذ القرار المنا�شب بذلك وح�شب االأ�ش�ل.

ثالثاً: اإذا قرر المجل�ص البلدي الم�افقة على اإحالة مزاد اأو عطاء ا�شتثمار اأو تاأجير اأي ملك  ▪

اإلى وزارة ال�ش�ؤون البلدية لتتم  من اأمالك البلدية غير المنق�لة ترفع كافة وثائق المزاد 
درا�شته من قبل لجنة اال�شتثمار المركزية في ال�زارة اإذا كانت مدة اال�شتثمار اأو التاأجير 
تزيد عن )5( خم�ص �شن�ات وفقًا الأحكام المادة )15/اأ( من قان�ن البلديات رقم )41( 

ل�شنة 2015.

الوثائق المطلوبة ▪

كتاب مخاطبة من البلدية ُم�ّجه ل�زارة ال�ش�ؤون البلدية..11
باال�شتثمار« .21 مخت�شة  ل�ازم  »لجنة  تن�شيبات  على  م�افقته  يت�شمن  بلدي  مجل�ص  قرار 

باإحالة مزاد م��ش�ع اال�شتثمار.
قرار »لجنة اال�شتثمار« في البلدية. .31
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باإحالة .41 مح�شر فتح العرو�ص )مح�شر االإحالة( مت�شمنة تن�شيبات »الجنة المخت�شة« 
اللجنة  اأع�شاء  وكافة  الرئي�ص  من  م�قع  اال�شلية(  )الن�شخة  اال�شتثمار  م��ش�ع  مزاد 

الحا�شرين.

�ش�ر عن كافة محا�شر فتح عرو�ص عطاء اأو  مزاد م��ش�ع اال�شتثمار والعرو�ص الفنية .51
المقدمة من المزاودين اذا كان المزاد تم اعادة اعالنه الكثر من مرة.

�ش�ر عن كافة اعالنات عطاء م��ش�ع اال�شتثمار في ال�شحف المحلية..61

ال�شروط المرجعية وال��شف التف�شيلي لمزاد م��ش�ع اال�شتثمار .71

كفالة دخ�ل مزاد م��ش�ع اال�شتثمار �شارية المفع�ل..81

�ش�رة عن اله�ية ال�شخ�شية للمتقدم المحال عليه عطاء اأو  مزاد م��ش�ع اال�شتثمار..91

 �ش�رة عن �شهادة ت�شجيل ال�شركة المحال عليها  عطاء م��ش�ع اال�شتثمار �شادرة من .101
وزارة ال�شناعة والتجارة والتم�ين وح�شب اال�ش�ل في حال تطلب ذلك.

م�افقات الجهات الر�شمية المعنية اذا كان م��ش�ع اال�شتثمار يتطلب ذلك..111

 المرحلة الثالثة
اإلجراءات التفصيلية الخاصة بإبرام العقود واالتفاقيات القانونية 
واالستثمارية ما بين البلديات والقطاع الخاص بعد الموافقة على 

إحالة عطاء أو مزاد استثمار وتأجير األموال الغير منقولة المملوكة  
للبلديات والتصديق عليها.

اأمالك .11 اأي ملك من  تاأجير  اأو  ا�شتثمار  اأو مزاد  اإحالة عطاء  ال���زارة على  م�افقة  بعد 
ويتم  م�شبقا  عليه  الم�افق  اال�شتثمار  عقد  بت�قيع  البلدية  تق�م  المنق�لة  الغير  البلدية 
رفعه ل�زارة ال�ش�ؤون البلدية للم�شادقة عليه وح�شب اال�ش�ل اذا كانت مدة اال�شتثمار 
تزيد عن )5( �شن�ات وفقا الحكام المادة )15/اأ( من قان�ن البلديات رقم )41( ل�شنة 

.2015
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التنظيمـــي والتوضيحـــي لســـير عمل االجـــراءات  المخطـــط 
التفصيلية المتعلقة باســـتثمار وتاجير األمـــوال غير المنقولة 

االردنية للبلديـــات  المملوكة 

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

البلديـة) والمشـكلة وفقـآ الحـكام  عـرض موضـوع االسـتثمار علـى )لجنـة االسـتثمار فـي 
المـادة )15/أ/2) مـن قانـون البلديـات رقـم )41) لسـنة 2015 واتخـاذ التنسـيبات المناسـبة 
بذلـك ورفعهـا الـى المجلـس البلدي ليتـم اتخـاذ القـرار المناسـب بهذا االسـتثمار وحسـب 

االصـول.

اتخـاذ قـرار مجلـس بلـدي بالموافقـة علـى اسـتثمار او تاجيـر اي ملـك مـن امـالك البلديـة 
االسـتثمار  عقـد  ومسـودة  االعـالن  وصيغـة  المرجعيـة  الشـروط  واعـداد  المنقولـة  غيـر 

توقيعـه المنـوي 

وزارة  الـى  البلـدي  المجلـس  قـرار  رفـع 
االسـتثمار  )لجنـة  البلديـة  الشـؤون 
الموافقـة  الخـذ  الـوزارة)  فـي  المركزيـة 
المرجعيـة  الشـروط  علـى  المبدئيـة 
عقـد  ومسـودة  االعـالن  وصيغـة 
كانـت  اذا  توقيعـه  المنـوي  االسـتثمار 
مدة االسـتثمار تزيـد عن خمس سـنوات 
وفقـا الحـكام المـادة )15/أ) مـن قانـون 

 2015 لسـنة   (41( رقـم  البلديـات 

بلــدي  مجلــس  قــرار  اتخــاذ  يتــم 
ــه   ــتثمار دون رفع ــى االس ــة عل بالموافق
ــدة  ــت م ــة اذا كان ــؤون البلدي ــوزارة الش ل
االســتثمار تقــل عــن خمــس ســنوات 
وفقــا الحــكام المــادة )15/أ) مــن قانــون 

 2015 لســنة   (41( رقــم  البلديــات 
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المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اتخاذ قرار مجلس بلدي بالموافقة على تشكيل )لجنة 
لوازم وأشغال مختصة باالستثمار في البلدية) - لجنة 
مختصة - لهذه الغاية لكل مزاد على حدة وفقآ الحكام 
البلديات  واشغال  اللوازم  نظام  من  ب)   /  55( المادة 
هذه  مهمة  وتكون  وتعديالته   2009 لسنة   (70( رقم 
اللجنة اتباع االجراءات القانونية المنصوص عليها في 
العطاء  أو  المزاد  طرح  باجراءات  يتعلق  فيما  النظام 
رفع  يتم  المزاد  اجراءات  من  االنتهاء  وبعد  واالحالة، 
القرار  اتخاذ  ليتم  البلدي  المجلس  الى  تنسيباتها 

المناسب بذلك وحسب االصول

على  الموافقة  البلدي  المجلس  قرر  اذا 
احالة مزاد استثمار أوتاجير اي ملك من 
قرار  ترفع  المنقولة   غير  البلدية  امالك 
المزاد  وثائق  وكافة  البلدي  المجلس 
دراسته  ليتم  البلدية  الشؤون  وزارة  الى 
في  المركزية  االستثمار  لجنة  قبل  من 
المزاد  احالة  على  للموافقة  الوزارة 
وحسب االصول اذا كانت مدة االستثمار 
سنوات  خمس   (5( عن  تزيد  التأجير  او 
قانون  من  )15/أ)  المادة  الحكام  وفقا 

البلديات رقم )41) لسنة 2015 

بالموافقـة  بلـدي  مجلـس  قـرار  اتخـاذ 
وأشـغال  لـوازم  »لجنـة  تشـكيل  علـى 
البلديـة«  فـي  باالسـتثمار  مختصـة 
مـزاد  لـكل  الغايـة  لهـذه  مختصـة 
الحـكام  وفقـاً  حـدة  علـى  عطـاء  أو 
اللـوازم  نظـام  مـن  أ)   /  55( المـادة 
لسـنة   (70( رقـم  البلديـات  واشـغال 
او  البيـع  حالـة  فـي  وتعديالتـه   2009
البلـدي  المجلـس  يعهـد  ان  حالـة  فـي 
باسـتيفاء  متعهديـن  او  ملتزميـن  الـى 

عنـه بالنيابـة  الرسـوم 

القانونيـة المنصـوص عليهـا  االجـراءات 
البلديـات  واشـغال  اللـوازم  نظـام  فـي 

وتعديالتـه  2009 لسـنة   (70( رقـم 

قرار المجلس البلدي

تقـوم البلديـة بتوقيـع عقـد االسـتثمار مـع المحـال عليـه المـزاد و الموافـق عليـه مسـبقا 
مـدة  كانـت  اذا  االصـول  وحسـب  عليـه  للمصادقـة  البلديـة  الشـؤون  وزارة  الـى  ورفعـه 
االسـتثمار تزيد عـن خمـس سـنوات وفقـا الحـكام المـادة )15 / أ) من قانـون البلديـات رقم 

2015 لسـنة   (41(



 مشاريع وأمثلة مختارة للشراكة
مع القطاع الخاص

116
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Queen Alia Int. Airport Expansion 
مشروع مطار الملكة علياء الدولي

وصف المشروع

المحّلية  ال�شركات  من  مجم�عة  من  تتك�ن  اأردنية  �شركة  هي  الدولي  المطار  مجم�عة 
التم�يل  تتمتع به من خبرات في مجال  واالإقليمية والعالمية، ُجمعت �شمن ائتالف نظرًا لما 

وت�شغيل المطارات واالإن�شاء، وهي:

�شركة اأب� ظبي لال�شتثمار )االإمارات(. ▪

�شركة ن�ر لال�شتثمار المالي )الك�يت(. ▪

مجم�عة اإدج� )االأردن(. ▪

J&P overseas )قبر�ص(. ▪

J&P AVAX )الي�نان( . ▪

�شركة مطارات باري�ص )فرن�شا(. ▪
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والحك�مة  الدولي  المطار  مجم�عة  بين  الملكية(  )بناء-ت�شغيل-نقل  االتفاقية  ت�قيع  تم 
المطار  مجم�عة  بم�جبه  تق�م  وال��ذي  عام   25 لمدة   ،2007 عام  من  اأي��ار  �شهر  في  االأردنية 
الدولي باإعادة تاأهيل وت�شغيل المطار، واالرتقاء بمبانيه الحالية. وبم�جب االتفاقية التي تبلغ 
قيمتها 700 ملي�ن دوالر اأمريكي )ارتفعت اإلى 800 ملي�ن دوالرًا اأمريكيًا( �شتعمل المجم�عة 
وخدمات  تجارية  ومرافق  للم�شافرين  جديد  مبنًى  وتاأ�شي�ص  وهند�شة  ت�شميم  اإنهاء  على 
مجم�عة  �شتعمل  كامل،  ب�شكل  وت�شغيله  الجديد  الم�شافرين  مبنى  اإط��الق  وبعد  م�شافرين. 

المطار الدولي على تنفيذ خطة لهدم المباني الحالية في مطار الملكة علياء الدولي.

 86,000 �شيمتد على م�شاحة ح�الي  للم�شافرين حيث  بناء مبنى جديد  العمل على  يجري 
مترًا مربعًا )والتي ارتفعت اإلى 100,000 متر مربع(، ليت�شع ل� 9 ماليين م�شافر �شن�يًا.

ريع الم�شروع للخزينة من ع�ائد الم�شروع %54.5.

في  االأو�شط  ال�شرق  م�شت�ى  على  للم�شافرين  الخدمات  اأف�شل  جائزة  على  المطار  ح�شل 
عام 2015.

تمت زيادة المرافق التجارية 6000 متر مربع وعدد المحالت اإلى 39 محل ومطعم.

االأردنية  الحك�مة  مع  �شراكة  في  الدولي  المطار  مجم�عة  دخلت  عندما   ،2007 عام  منذ 
حركة  ارتفعت  عامًا،   25 لمدة  امتياز  اتفاقية  بم�جب  الدولي  علياء  الملكة  مطار  الإدارة 
الرحالت  زي��ادة  في   AIG نجحت  وقد  ن�شمة.  ملي�ن   3.8 من  �شن�يًا  ملي�ن   7 اإلى  الم�شافرين 
وجذب   ،2007 عام  في  رحلة   400 ح�الي  من  االأ�شب�ع،  في  رحلة   650 من  اأكثر  اإل��ى  الج�ية 

�شركات طيران اأخرى مثل العربية لتنطلق من عّمان.
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 Abdoun Park and Underground
 Parking BOT Project – Greater

 Amman Municipality 
مشروع تمويل ورعاية حديقة عبدون 

ومرافقها - بنك االسكان

وصف المشروع

وّقعت اأمانة عّمان الكبرى و�شركة االإ�شكان الإدارة الحدائق الممل�كة لبنك االإ�شكان اتفاقية 
لتط�ير واإدارة »م�شروع حديقة عبدون«.

التابعة لها ومنها »كراج/  اإن�شاء هذه الحديقة والمرافق  االإ�شكان تبرع بتم�يل  وكان بنك 
اإن�شائها  تكاليف  بلغت  حيث  اأخ���رى«  وم��راف��ق  للبنك  وف��رع  االأر����ص  تحت  لل�شيارات  م��راآب 
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اأمين عّمان  وتط�يرها ما يقارب )6.2( ملي�ن دينار. وبم�جب االتفاقية الجديدة التي وّقعها 
عقل بلتاجي وعن ال�شركة رئي�ص مجل�ص اإدارة بنك االإ�شكان الدكت�ر مي�شيل مارت�، وافق البنك 
من  اعتبارًا  �شنة  ع�شرين  ولمدة  للحديقة  رعاية  بدل  عّمان  الأمانة  �شن�ي  بمبلغ  التبّرع  على 

ت�قيع االتفاقية عام 2014.

ت االتفاقية على ا�شتمرار ت�شمية الحديقة با�شم )حديقة بنك االإ�شكان( ولمدة 20  كما ن�شّ
�شنة. واأ�شاد اأمين عّمان َعِقَب ت�قيع االتفاقية بالعالقة التاريخية التي تربط بين بنك االإ�شكان 
ّمنًا مبادرة البنك الإن�شاء وتط�ير هذه الحديقة، وم�ؤكدًا اأّن اأمانة عّمان قادرة  واأمانة عّمان، مثٍّ

على اإدارة واإدامة مرافق الحديقة.

وك�شف اأّنه �شيتم طرح مزاودة لت�شغيل الكراج )المراآب( على �شركات �شاحبة اخت�شا�ص 
ليتم بذلك اإعطاوؤه �شفة ت�شغيلية اأف�شل. واأ�شار اأمين عّمان اإلى اأّن االأمانة �شتتخذ كاّفة التدابير 

واالإجراءات التي تخدم واقع الحديقة من اأعمال �شيانة وت�فير الحرا�شة وت�شغيل الكراج.

مواقف سيارات شارع الرينبو

وصف المشروع 
الم�ا�شم  وفي  ال��ذروة  وقت  الريني�  ل�شارع  اإ�شافية  م�اقف  ت�فير  في  الم�شاهمة  اأجل  من 
والجدوى  وال�ش�ق  التنمية  مفه�م  بدرا�شة  الكبرى  عّمان  اأم��ان��ة  اأم��ان��ة  قامت  ال�شياحية، 
االقت�شادية ال�شتخدام المالعب ال�شاغرة في مدر�شة المطران على نظام ال�شراكة مع القطاع 
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في  رئي�شية  �شياحية  منطقة  في  ال�شيارات  وق���ف  لتط�ير  االجتماعية  والم�ش�ؤولية  الخا�ص 
لت�فير  المبتكرة من قبل فريق اال�شتثمار  المجتمعية  البلدي  التعاون  َي�ّشر م�شروع  عّمان. وقد 
حل وق�ف ال�شيارات للم�شروع والتجديد الح�شري في �شارع الرينب�. وقد وّفر الم�شروع  اأكثر 
من 100 م�قف، وقامت اأمانة عّمان بت�شغيل وتاأهيل م�اقف ال�شيارات التي تقدمها اأمانة عّمان 
اإلى م�شغل خا�ص. والهدف من هذا  مجانًا لمدة تقل عن �شنة واإلى حين النقل الناجح للعقد 
النهج في تنمية البلديات ه� تطبيق وتمكين �شراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخا�ص، 

واال�شتفادة من م�ارد المجتمع المختلفة لتح�شين ن�عية الخدمات الح�شرية.

مشروع توليد الطاقة من غاز الميثان وتأهيل 
الخاليا في مكب الغباوي – أمانة عّمان الكبرى

وصف المشروع
تن�ي اأمانة عّمان الكبرى اإن�شاء نظام ا�شترجاع الغاز )LFG( المت�ّلد في ثالث خاليا من 
المكب، وذلك الأغرا�ص ت�ليد الطاقة الكهربائية في الم�قع بال�شراكة مع القطاع الخا�ص علمًا 

باأن المكب يخدم كل من عّمان وبلدية الزرقاء وبلدية الر�شيفة.

في  المت�لدة  الغازات  اإدارة  لتح�شين  ال�شرورية  الحاجة  الكبرى  عّمان  اأمانة  اأدركت  لقد 
اإلى مكب  وال��ش�ل  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  ال�شلبة، بهدف خف�ص  للنفايات  الغباوي  مكب 
الالزمة.  التح�شينية  االإجراءات  ت�فير  في  الم�شروع  �شي�شاعد هذا  وبيئة محمية.  اآمن  نفايات 
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ذلك  اإلى  ُينظر  حيث  واط،  ميجا   6 ب�شعة  الكهرباء  ت�ليد  اإمكانية  اأي�شًا  الم�شروع  يعني  كما 

على اأنه ناتج ثان�ي من ن�اتج معالجة النفايات. و�شي�فر ذلك فر�شة جيدة ال�شتدامة المكب، 

باالإ�شافة اإلى اإمكانية ت��شعته في الم�شتقبل.

عقد  �شكل  على  العق�د  �شراء  طريق  عن  الم�شروع  بتنفيذ  الكبرى  عّمان  اأمانة  �شتق�م 

ت�شميم - وبناء - وت�شغيل )DBO(، حيث يت�قع اأن يتم التعاقد ل�شراء خدمات فنية واإ�شرافية 

النهائية  التفا�شيل  ب��شع  اختياره  تم  ال��ذي  المقاول  �شيق�م  الم�شروع.  خ��الل  من  اأخ��رى 

للت�شميم، وذلك بح�شب ال�شروط الفنية الم��ش�عة من قبل اأمانة عّمان الكبرى.

يتألف المشروع من المكونات التالية:

تثبيت البنية االإن�شائية وال�شكل العام للخاليا 1 و3. ▪

اإدارة الع�شارة الناتجة من الخاليا 1 و2 و3. حيث يتطلب ذلك حفر االآبار وتركيب االأنابيب  ▪

و�شبكها مع النظام الم�ش�ؤول عن ت�شريف الع�شارة من الخاليا.

اإن�شاء نظام ا�شترجاع الغاز من الخاليا 1 و3، حيث �شيتم من خالل هذا النظام ا�شتخال�ص  ▪

الغاز ونقله اإلى ال�شعلة )حيث يتم حرقه بطريقة اآمنة(.

تركيب محركات الغاز، والم�لدات، والت��شيل على �شبكة الكهرباء، بحيث يتم تح�يل الغاز  ▪

اإلى كهرباء عبر محطات ت�ليد الطاقة ومن ثم ت�شدير الكهرباء من  المت�لد في المكب 

خالل ال�شبكة االأردنية.

ربط الم�لدات الكهربائية على ال�شبكة االأردنية لت�زيع الكهرباء. ▪

الم�شروع  واأن�شطة  عّمان  اأمانة  عمليات  بين  فيزيائيًا  ف�شاًل  الف�شل  يتم  لن  اأن��ه  وحيث 

القائمة في المكب، فقد تم اعتبار ج�انب �شحة و�شالمة العاملين، وملتقطي النفايات، واأي 

اأ�شخا�ص اآخرين عاملين في منطقة المكب جزءًا ال يتجزاأ من التخطيط للم�شروع.
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مشروع مركز المعارض والمؤتمرات 
الدولي في عّمان

وصف المشروع:
لتط�ير  الخا�ص  القطاع  مع  ال�شراكة  ونم�ذج  مفه�م  بتط�ير  الكبرى  عّمان  اأمانة  قامت 
الم�شت�يات مع  التفاعل على جميع  وت�شهيل   )AIECC( الدولي م�ؤتمرات عّمان  معر�ص ومركز 
الرئي�شي  ال�شم�لي  المخطط  مختلفة.  محتملة  دولية  واتحادات  المحليين  الم�شلحة  اأ�شحاب 
المطار  وطريق  التنم�ي،  عّمان  ممر  تقاطع  عند  هكتار   120 قدرها  م�شاحة  يغطي  للم�شروع 
الم�شروع  الدولي. وتبلغ �شافي م�شاحة  الملكة علياء  7 كم من مطار  اأقل من  ال�شريع بم�شافة 
 500 مع  وفندقين  الترفيه  ومراكز  التجارة  ومراكز  المعر�ص  ويتاألف من  متر مربع،   30،000

غرفة. باالإ�شافة اإلى ذلك فاإنه يتاألف من الن�شاط التجاري، واالأحياء ال�شكنية. وقد تم �شم�ل 
هذا الن�ع من الم�شاريع باإعفاءات قان�ن هيئة اال�شتثمار كما ه� م�شروح في الدليل.

مراحل المشروع:

تخ�شي�ص االأر�ص. ▪

االإ�شراف على درا�شة ال�ش�ق. ▪
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ومخططات  ▪ االأرا���ش��ي  وا�شتخدام  المناطق  وتق�شيم  ال��م��دارة،  الم�شروع  مفه�م  درا�شة 
التط�ير/ الخطة التنظيمية والتقنية والقان�نية الجديدة.

الت�عية والترويج والت�ش�يق. ▪

تي�شير الح�ار العام مع اأ�شحاب الم�شلحة. ▪

الجدوى االقت�شادية )االأولية وال�شاملة(. ▪

االإ�شراف على درا�شات تقييم االأثر. ▪

تح�شير اال�شتثمار ما قبل التاأهيل وطلب العرو�ص )وثائق العطاء(. ▪

الدرا�شات الفنية اال�شت�شارية واإدارة خدمات المعامالت. ▪

التقييم وح�ار تناف�شي مع مقدمي العرو�ص المحتملين والمهتمين. ▪

مجمعات المواقف متعددة االستعماالت في 
عّمان – الصويفية )نظام البناء – التشغيل – 

نقل الملكية)
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وصف المشروع:

قامت اأمانة عّمان بدرا�شة ال�ش�ق والجدوى االقت�شادية لتط�ير مجمعات لم�اقف �شيارات 

في  واالأغ��را���ص  االأدوار  متعددة  �شيارات  مجمعات  لتط�ير  واال�شتعماالت  الط�ابق  متعددة 

المنطقة التجارية المركزية في ال�ش�يفية - عّمان، وذلك على نظام البناء -والت�شغيل- ونقل 

الملكية )BOT( لمدة 25 عام. وقد تمت اإحالة اأول م�شروع على �شركة مرافق وهي الم�شتثمر 

الرئي�شي في الم�شروع والذي يقع على مدخل ال�ش�يفية، وهي اإحدى المناطق التجارية االأكثر 

هذا  وت�شغيل  تنفيذ  وتم   2009 في  الم�شروع  افتتاح  تم  بال�شيارات.  وازدحامًا  وحي�ية  ن�شاطًا 

ويدير   )BOT( والنقل  -الت�شغيل-  البناء  نظام  على  الخا�ص  القطاع  مع  بال�شراكة  الم�شروع 

وي�شغل المجمع )بارك بالزا(، �شركة مرافق لال�شتثمار.

�ش�ق  اإل��ى  باالإ�شافة  عام  �شيارات  م�قف  و750  مربع،  متر   50,000 البناء  م�شاحة  ت�شم 

تاأجير  �شركات  مكاتب  وي�شم  االأر�ص.  عدا  دينار  ملي�ن   17 بلغ  با�شتثمار  ومكاتب  تجاري 

ال�شيارات وفروع بن�ك ومحالت ومكاتب تجارية على م�شاحة اأر�ص 5 دونم.

الم�شروع الثاني لمجمعات الم�اقف على نظام البناء - والت�شغيل - ونقل الملكية لمدة 25 

بالم�شاعد  اال�شطفاف  بنظام  المملكة  في  اأوت�ماتيكي  م�اقف  مجمع  م�شروع  اأول  وه�  عام 

ملي�ن   10 بلغ  با�شتثمار  ال�شيارات(،  بارك  �شمارت  )مجمع  اأو   )JO-Park( االأدوار  متعددة 

ومطاعم.  االتحاد  لبنك  وفروع  مكاتب  اإلى  باالإ�شافة  �شيارة  م�قف   250 على  وي�شتمل  دينار. 

دينار.  ملي�ن   1.5 مال  براأ�ص   2008 ي�لي�   22 في  الخا�ص  القطاع  من  �شركة  على  اأحيل  وقد 

تاأ�ش�شت ال�شركة بهدف تط�ير م�شاريع م�اقف ال�شيارات االأوت�ماتيكية في االأردن في منطقة 

2.5 دونم.  اأقيم الم�شروع على  �شارع ال�كاالت بالقرب من طريق المطار- الدوار ال�شابع وقد 

ن�شبيًا  ال�شغيرة  االأرا�شي  في  االأدوار  متعددة  الم�اقف  م�شاريع  اإقامة  التقنية  هذه  وتنا�شب 

والمناطق ذات االزدحام العالي.
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مشروع مسلخ عّمان الجديد على نظام 
)DBOT( التصميم والتشغيل ونقل الملكية

وصف المشروع:

الهدف من الم�شروع ه� اإن�شاء م�شلخ لح�م ودواجن بديل عن م�شلخ االأمانة الحالي، يخدم 
الم�اطنين في عّمان بطاقة اإنتاجية منا�شبة تراعي الزيادة ال�شكانية المت�قعة والطلب لل� 25 

�شنة القادمة، ويقدم خدمات متميزة تراعي ال�شروط ال�شحية والبيئية.

الكهرباء  اإنتاج  ومحطة  مياه،  تنقية  ومحطة  ودواج��ن،  لح�م  م�شلخ  من  الم�شروع  يتك�ن 
اأخرى  ومباني  وبرادات مركزية،  لح�م  و�ش�ق  الحي�ي(،  )الغاز  الميثان  غاز  تجميع  ب�ا�شطة 

م�شاندة.

تم اختيار م�قع الم�شروع في منطقة الما�ش�نة وخارج مناطق التنظيم لمدينة عّمان على 
قطعة اأر�ص م�شاحتها 100 دونم تم ا�شتمالكها وهي مال�شقة ل�ش�ق الحالل والم�ا�شي التابع 
الأمانة عّمان. وقد تم اختيار الم�قع ح�شب متطلبات وزارة البيئة  ومتطلبات الم�شروع الفنية 

وت�قعات الت��ّشع في مدينة عّمان وبناًء على المخطط ال�شم�لي للمدينة. 
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حيث  ا�شت�شارية  �شركة  قبل  من  للم�شروع  واجتماعي  بيئي  اأث��ر  تقييم  درا���ش��ة  عمل  تم 
اأي  مع  للتعامل  اتخاذها  ال�اجب  واالإج��راءات  الم�شروع  من  المت�قعة  االآثار  جميع  تحديد  تم 
واتفاقية  العطاء  وثائق  من  ج��زءًا  االإج��راءات  هذه  و�شتك�ن  منه،  للتخفيف  مت�قع  �شلبي  اأثر 

الم�شروع التي �شيتم عقدها مع الم�شتثمر المحتمل.

اأمانة عّمان دعت في وقت �شابق من العام الجاري ال�شركات واالئتالفات المحلية  وكانت 
الملكية  ونقل  والت�شغيل  الت�شميم  نظام  على  الم�شروع  بتنفيذ  اهتمامها  الإب��داء  والعالمية 
العام  نهاية  قبل  الم�شروع  اإحالة  ويت�قع  بالم�شروع  اهتمامها  �شركات  عدة  واأبدت   ،)DBOT(

الحالي.

و�شي�شتمل الم�شروع على محطة لمعالجة المياه لي�شار اإلى ا�شتخدامها مرة اأخرى اإ�شافة 
اإ�شافة  الع�ش�ية،  واالأ�شمدة  االأع��الف  مركبات  الإنتاج  الع�ش�ية  النفايات  معالجة  وحدة  اإلى 
وت�ليد  ال�شلبة  الف�شالت  من  الحي�ي  الغاز  اإنتاج  ومحطة  والحمراء  البي�شاء  اللح�م  لم�شلخ 
والزرقاء  عّمان  مدينتي  �شيخدم  الذي  الم�شلخ  في  العمل  نظام  و�شيك�ن  الكهربائية.  الطاقة 

على فترتين �شباحية وم�شائية ب�اقع 16 �شاعة في الي�م.

مراحل المشروع والتحضير:

تخ�شي�ص االأر�ص بم�شاحة 100.5 دونم في منطقة الما�ش�نة. ▪

االإ�شراف على درا�شة ال�ش�ق والجدوى االقت�شادية. ▪

درا�شة مفه�م الم�شروع. ▪

ت�قيع مذكرة تفاهم لخدمة بلدية الزرقاء. ▪

منع الذبح الع�ش�ائي والنتافات في حدود اأمانة عّمان. ▪

مراجعة وتحديث نظام الم�شالخ في اأمانة عّمان الكبرى والر�ش�م والبدالت. ▪

الح�ار العام مع قطاع اللح�م والتجار. ▪

نقل �ش�ق الحالل والم�ا�شي اإلى الما�ش�نة. ▪

الجدوى االقت�شادية )االأولية وال�شاملة(. ▪

االإ�شراف على درا�شات تقييم االأثر البيئي. ▪

تح�شير طلبات التاأهيل وطلب العرو�ص )وثائق العطاء( من قبل ا�شت�شاري مخت�ص. ▪
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الدرا�شات الفنية اال�شت�شارية واإدارة خدمات المعامالت. ▪

اإدراج الم�شروع ب�حدة ال�شراكة مع القطاع الخا�ص. ▪

التقييم وح�ار تناف�شي مع مقدمي العرو�ص المحتملين والمهتمين. ▪

مشروع أثاث الطرق والدعاية في أمانة عّمان 
على نظام التصميم والتشغيل ونقل الملكية 

)BOT(

وصف المشروع:

الطرق  على  اإعالنات  امتياز  مع  الخا�ص  القطاع  مع  �شراكة  م�شروع  ه�  الم�شروع  هدف 
العامة  والمقاعد  المهمالت  و�شالت  والمظالت   )Street Furniture( العام  االأث��اث  وت�فير 
والدعاية  االإعالنات  خدمة  وت�فير  الرئي�شية  والتقاطعات  والحدائق  واالأر�شفة  الطرق  على 
على الطرق العامة بطريقة ح�شارية ومخدومة، حيث قامت ال�شركة بت�ريد وتركيب مظالت 
الدعاية  ل�حات  و�شيانة  وا�شتثمار  وت�شغيل  وتركيب  والمقاعد،  العامة  البا�شات  م�اقف 
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والم�ا�شفات  الم�اد  ح�شب  متجان�شة  وبم�شاحات  عليها  متفق  محددة  م�اقع  في  واالإع��الن 
العالمية لمدة 20 عام.

الن�ر�ص  �شركة  على  العطاء  )االأم���ان���ة(  الكبرى  ع��ّم��ان  اأم��ان��ة  اأح��ال��ت   2009 ع��ام  ف��ي 
)Seaguls( بم�جب اتفاقية �شراكة بين القطاعين العام والخا�ص لت�ريد اأثاث الطريق لتعزيز 
العام من خالل ت�فير محطات حافالت حديثة ومتح�شرة  النقل  ا�شتخدام و�شائط  وتح�شين 
وجذابة. و�شمل االتفاق ت�ريد االأثاث الذي يمكن ت�شنيعه وتركيبه في بع�ص الم�اقع المختارة 

من قبل اأمانة عّمان الكبرى، والتي ت�شمل: 

700 محطة اأو مظلة للركاب. ▪

500 �شلة مهمالت على االأر�شفة. ▪

 150 مقاعد عامة على االأر�شفة وفي الحدائق. ▪

ت�فير ال�شيانة المتكاملة خالل مدة االتفاق. ▪

قيام �شركة الن�ر�ص بت��شيع 1200 الفتة دعائية بم�شاحة 2 م2 لكل منها، وتخ�شي�ص %15  ▪
ال�شالح  ذات  الت�ع�ية  والر�شائل  )المبادرات  تجارية  غير  الأغرا�ص  عّمان  الأمانة  منها 

العام(.

حمالت اإعالنية على ثالث محطات للبث االإذاعي بتكلفة 100.000 دينار. ▪

تح�شل  اأمانة عّمان الكبرى على 35% من اإجمالي اإيرادات االإعالنات. ▪

تقليل التل�ث الب�شري. ▪

المارة  ▪ على  ال�شيئة  الج�ية  االأح���ال  في  ت�شقط  التي  واالإع��الن��ات  الح�ادث  ن�شبة  تقليل 
وال�شيارات.

ت�فير االإنارة وال�شيانة واإعادة التاأهيل للم�اقف ومن�شات الدعايات. ▪

العام والخا�ص،  القطاعين  بين  المثمر  التعاون  اأن هذه االتفاقية تج�شد  االأمانة  و�شرحت 
وين�ص  المدينة.  م�شتقبل  تخدم  التي  الناجحة  اال�شتثمارات  على  مثال  ه�  الم�شروع  هذا  واأن 
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االتفاق على اأن يتم الحفاظ على اأثاث الطريق واأن تبقى نظيفة واآمنة ومتجددة خالل ع�شرين 
عامًا ت�ؤول بعدها اإلى االأمانة، باالإ�شافة اإلى ت�فير عائد ا�شتثماري جيد الأمانة عّمان الكبرى 
بتاأ�شي�ص  ال�شركة  قامت  واالإدام���ة،  ال�شيانة  اإط��ار  وفي  وت�شغيلية.  راأ�شمالية  كلف  اأي  ب��دون 
الحق  لها  واالأثاث والمظالت، و�ش�ف يك�ن  الل�حات  واأ�شط�ل �شيارات ل�شيانة  االإدارة  مركز 
الح�شري في جميع الل�حات الدعائية بم�شاحة 2 م2 داخل حدود اأمانة عّمان الكبرى، وامتياز 

م�اقع محددة ال�شتخدام ل�حات بم�شاحة 2 م2 اإلى 7.5 م2.

اأثاث الطريق ليتم تثبيته في غ�ش�ن عامين في م�اقع االأمانة المحددة، وعند  وتم ت�ريد 
مناق�شة  طرح  تم  وقد  الكبرى.  عّمان  اأمانة  اإلى  المعدات  هذه  ملكية  ت���ؤول  االتفاق،  انتهاء 
العرو�ص  ودولية  محلية  �شركات  �شت  قدمت  ثم   ،2008 ع��ام  ماي�  �شهر  في  الم�شروع  ه��ذا 
الفنية والمالية التي تم تقييمها على ثالثة عنا�شر هي: المهارات الفنية والمالية والم�ؤهالت 
وتم  نقطة.   )35( المالية  والمقترحات  نقطة،   )45( الفنية  والعرو�ص  نقطة،   )20( لل�شركة 
اإر�شاء العطاء على ال�شركة التي حققت اأعلى الدرجات في المعايير المذك�رة اأعاله باالإ�شافة 
التغطية  مثل  اإ�شافية  مزايا  ال�شركة  على  وُعر�ص  االإعالنات.  عائدات  من  تق�شيم  ن�شبة  اإلى 
بقيمة  �شن�ية  وتبرعات  �شن�يًا،  دينار   35.000 من  االأ�شب�عية  قيمتها  اأم��الك  في  ال�شحفية 
10.000 دينار للم�شابقات من قبل اأمانة عّمان، وتنظيم الم�شاريع الح�شرية والمعمارية وتنمية 

من  االجتماعية  للمبادرات  دينار   45.000 بقيمة  �شن�ي  وتبرع  المعنية،  والمعاهد  للجامعات 
اأمانة عّمان الكبرى، واأخيرًا ت�فير 1000 من اأعمدة االإنارة في االأحداث والمنا�شبات ال�طنية. 
اأثاث الطريق  اأن ال�شركة قامت في البداية بتركيب عينات تجريبية من  ومن الجدير بالذكر 
اإعالنية  ول�حة  و�شلة مهمالت،  للحافالت،  �شملت محطة  التي  ريا�ص،  المنعم  �شارع عبد  في 

في الجزيرة ال��شطى من �شارع مكة، ومقعد في �شارع ال�كاالت.
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نموذج مقترح مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص

 اعيي كد االأردنيد اعهل�سييد
زوارة اعيلعيد - زحةة اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص

نم�ذج مقترح م�شروع �شراكة بين القطاعين العام والخا�ص �شادر بم�جب الفقرة )اأ/ 1( 
من المادة )5( من نظام م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص.

بل مبلك علبد

اإ�شم الم�شروع :

القطاع:

ن�ع الم�شروع )نقل، طاقة، مياه، وغيرها(:

الم�قع الجغرافي للم�شروع:

 -  هل قامت الجهة الحك�مية �شابقا باإعداد مقترح الم�شروع:  نعم   ال
اإذا كان الج�اب )نعم(، اأرفق المقترح ال�شابق.

- ما ه� ال��شع الحالي للمقترح:

 -  هل تم �شابقًا اإعداد درا�شات جدوى للم�شروع؟  نعم   ال
اإذا كان الج�اب )نعم(، اأرفق الدرا�شات.

- اأرفق النم�ذج المالي في حال ت�فره بما في ذلك ما يلي:
)EIRR( معدل العائد االقت�شادي الداخلي للم�شروع 

)Cost - Benefit - Ratio( ن�شبة التكاليف اإلى المنفعة 
)FIRR( معدل العائد المالي الداخلي للم�شروع 
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تلب يد تنفيذ اعي�سيزع بن خلل اع�سياتد بين اعقطلعين اعللم زاعخل�ص

و�شف الم�شروع:

- مبررات تنفيذ الم�شروع: )يرجى اإختيار كل ما ينطبق(:

 �شع�بة تنفيذ الم�شروع من خالل م�شادر تم�يل و/اأو خبرات حك�مية فقط.
  يحقق تنفيذ الم�شروع من قبل القطاع الخا�ص زيادًة في م�شت�ى ون�عية الخدمة المقدمة كما ي�فر 

في وقت التنفيذ بالمقارنة مع فيما ل� قامت الحك�مة بتنفيذه.
  خف�ص كلفة ت�فير الخدمة العامة قيد التنفيذ من خالل تعزيز التناف�شية بين المتقدمين من 

القطاع الخا�ص.
 تعزيز فر�ص االبتكار والتجديد من قبل القطاع الخا�ص.

 اأخرى )اأذكرها(:

-  مك�نات م�شروع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص: )يرجى اختيار ما ينطبق مع و�شف كل مك�ن 
�شمن الملحق رقم 1 : معل�مات اإ�شافية(.

الت�شميم الهند�شي    قطاع عام  قطاع خا�ص
اإعادة التاأهيل    قطاع عام  قطاع خا�ص
البناء     قطاع عام  قطاع خا�ص
الت�شغيل     قطاع عام  قطاع خا�ص
التم�يل     قطاع عام  قطاع خا�ص
ال�شيانة     قطاع عام  قطاع خا�ص
المعدات     قطاع عام  قطاع خا�ص

تطميق اإ�ستياتيجيد/�سيل�سد اعقطلع

اأهداف الم�شروع:
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يندرج الم�شروع �شمن:

 الخطة التنفيذية للحك�مة.
 ا�شتراتيجية/�شيا�شة القطاع.

 قائمة م�شاريع ال�شراكة.
 اأخرى.

في حال تم اختيار )اأخرى( هل تم اإجراء تقييم االإحتياجات اال�شتراتيجية للقطاع ؟  نعم  ال
اأرفق و�شف كيفية تلبية الم�شروع الأهداف القطاع �شمن الملحق رقم 1: معل�مات اإ�شافية. 

بخيجلك اعي�سيزع )بيلن اعتفل�سيل �سين اعي  ق رتم 1: بل مبلك اإ�سلفيد(.

و�شف تف�شيلي للخدمة النهائية التي �شيقدمها ال�شريك الخا�ص:

الكلفة الراأ�شمالية المقدرة:
........ دينار

الكلفة الت�شغيلية 
ال�شن�ية المقدرة: 

......... دينار
الكلفة االإجمالية:........... دينار

الفترة المقدرة للعقد �شن�ات، في حالة عدم التاأكد، حدد المدى:
 اأقل من 10  10 - 15  15 - 20  20 - 35

العمر الت�شغيلي للم�شروع �شن�ات، في حال عدم التاأكد، حدد المدى:
 اأقل من 10  10 - 30  اأكثر من 3
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اعقةرة ع ى ت يل اعتكلعيف

تحديد م�شدر ايرادات الم�شروع:
 ر�ش�م الم�شتفيدين من الخدمة النهائية  الجهة الحك�مية

اإذا كانت الج�اب )ر�ش�م الم�شتفيدين من الخدمة النهائية( اأكمل ما يلي:
تقدير مت��شط الر�ش�م المدف�عة من الم�شتفيدين: دينار.

تقدير عدد الم�شتفيدين ي�مياً: �شخ�ص.
)اأرفق االفترا�شات وتقييم االيرادات المحتملة �شمن ملحق رقم 1 : معل�مات اإ�شافية(

اإذا كان الج�اب )الجهة الحك�مية(، اأكمل ما يلي:

اأ- هل لدى الجهة الحك�مية م�شادر تم�يل منف�شلة؟ -  نعم  ال
ب-  هل لدى الجهة الحك�مية ميزانية لتقديم هذه الخدمات؟ -  نعم  ال  في حال كان 

الج�اب )نعم( بيان القيمة دينار.
ج- تحديد العدد المقدر للم�شتفيدين من الخدمة ي�مي ا - �شخ�ص.

اعقلب يد ع ت�سممق

 هل ي�جد معل�مات عن م�شروع اآخر مماثل ينفذ بال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص؟
 نعم  ال

في حال كان الج�اب )نعم(، حدد المكان:  االأردن  الدول العربية  باقي دول العالم.
)اأرفق اأية معل�مات ذات �شلة، مثل تقارير م�شاريع، م�اقع اإلكترونية ذات �شلة، وغيرها �شمن الملحق 

رقم 1: معل�مات اإ�شافية(.

اأذكر اأ�شماء ال�شركات الخا�شة المحلية و/اأو االأجنبية التي لديها خبرة في تنفيذ م�شاريع مماثلة: ،
باالإ�شافة اإلى اأ�شماء هذه الم�شاريع:

)اأرفق اأية معل�مات ذات �شلة مثل تقارير م�شاريع، م�اقع اإلكترونية ذات �شلة، وغيرها �شمن الملحق 
رقم 1: معل�مات اإ�شافية(.
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تلب يد اعتيممل بن اعيمؤ�س�سلك اعتيمم يد

الطريقة المقترحة لتنفيذ الم�شروع من خالل:
 طرح عطاء تناف�شي  العر�ص غير م�شب�ق بطلب/العر�ص المبا�شر

االآلية المقترحة لت�زيع المخاطر بين القطاعين العام والخا�ص:

ب�ستيكاعقطلع اعللمفئد اعيخلطي
اعقطلع 
اعخل�ص

بلحظلك

مخاطر الت�شميم
مخاطر ا�شتمالك
مخاطر التم�يل
مخاطر البناء

مخاطر الت�شغيل
مخاطر بيئية

مخاطر الطلب على الخدمة
مخاطر اأخرى

تلب يد اعتنفيذ

حدد البرنامج الزمني التاأ�شيري:

اعتلرمخاعييح د

م�افقة مجل�ص ال�شراكة

ت�شكيل لجان الم�شروع

درا�شات الجدوى التف�شيلية

اإعداد وثائق الم�شروع

دع�ة التاأهيل االأولي

دع�ة طلب العرو�ص
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اعتلرمخاعييح د

التفاو�ص على العقد

ت�قيع العقد

االإغالق المالي

البدء تنفيذ الم�شروع

هل يحتاج تنفيذ الم�شروع اإلى اأي �شكل من اأ�شكال الدعم الحك�مي بما في ذلك ا�شتمالك االأرا�شي؟
 نعم  ال

اإذا كان الج�اب )نعم( حدد قيمة التقديرية للدعم المطل�بة و/اأو م�شاحة االأر�ص المراد اإ�شتمالكها 
وم�قعها.

هل للم�شروع اأية اآثار اإجتماعية؟  نعم  ال
اإذا كان الج�اب )نعم( حدد االأثر )و�شف(:

)اأرفق اأية معل�مات اإ�شافية اأو مراجع ذات �شلة �شمن الملحق رقم 1: معل�مات اإ�شافية (.

هل للم�شروع اأية اآثار بيئية؟  نعم  ال
اإذا كان الج�اب )نعم( حدد االأثر )و�شف(:

)اأرفق اأية معل�مات اإ�شافية اأو مراجع ذات �شلة �شمن الملحق رقم 1: معل�مات اإ�شافية (.

المتطلبات البيئية وفقًا للت�شريعات االأردنية النافذة

اأذكر مرافق البنية التحتية والخدمات االإ�شافية الم�شاندة التي يتطلبها تنفيذ الم�شروع:
 المياه    االإت�شاالت    الطاقة    نظام ال�شرف ال�شحي    الطرق    اأخرى

اأذكر الجهات المعنية الرئي�شة في الم�شروع:

القطاع الخا�صالقطاع العام
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اعيمارد اعيتلحد

هل هنالك اأية م�ارد مالية متاحة لتط�ير واإعداد الم�شروع )ال�شتخدامها على �شبيل المثال في اإعداد 
درا�شات الجدوى وغيرها ...(.  نعم  ال

اإذا كان الج�اب )نعم(، حدد الم�شدر: والقيمة المت�فرة: دينار

حدد �شابط االإرتباط للم�شروع من الجهة الحك�مية وفقا للبيانات التالية:

االإ�شم
المن�شب

الهاتف الخل�ي
البريد االلكتروني

اإ�شم ال�شخ�ص الذي قام بتعبئة هذا النم�ذج:

الم�شمى ال�ظيفي:

الت�قيع:

التاريخ:

البريد االإلكتروني:

الهاتف الخل�ي:

ختم الجهة الحك�مة:

قائمة ال�ثائق والبيانات المطل�ب ت�فرها )�شع اإ�شارة مقابل كل وثيقة مت�فرة ومرفقة مع 
النم�ذج(.

 مقترح �شابق معد للم�شروع.
 درا�شات جدوى الم�شروع.

 النم�ذج المالي.
 تقرير تلبية الم�شروع الحتياجات القطاع.
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 تقرير فر�شيات تكلفة الم�شروع.
 تقرير فر�شيات تحديد ر�ش�م الم�شتفيد وتقييم االيرادات المحتملة.

 معل�مات ومراجع لم�شاريع �شراكة مماثلة.
 معل�مات ح�ل االآثار االجتماعية والبيئية للم�شروع.

ملحق رقم )1( معل�مات اإ�شافية:

يمكن اإ�شافة �شفحات في حال تطلب االأمر ذلك.
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العام  القطاع  بين  ال�سراكة  لم�ساريع  النموذجي  العقد  عنا�سر  اأه��م 
والخا�ص.

مقدمة وو�شف الم�شروع..11
التعاريف..21
تف�شير العقد واأهدافه..31
مدة عقد ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص..41
دور الجهة الحك�مية/البلديه المعنية قبل بداية الخدمة )خالل فتره االن�شاء(..51
الت�اريخ الحرجة / بالغة االأهمية..61
تقديم الت�شاميم والتراخي�ص والمعل�مات اإلى الجهة الحك�مية المعنية..71
ال�شمانات والكفاالت..81

�شمانات ال�شريك الخا�ص.1•
 ال�شمانات اأو االإمتيازات المقدمة من الجهة الحك�مية المعنية )حق االنتفاع، التاأجير، 1•

االمتياز، التعهيد الخ(.
التنفيذ .91 ج�ده  لمرافبه  الخا�ص  القطاع  من  ال�شريك  على  ت��شع  )معايير  االأداء  مراقبة 

والت�شغيل وم�شت�ى الخدمه(.
على 1• والمحافظه  العمل  �شاعات  مثل  العامه  الخدمه  تقديم  )معايير  االأداء   معايير 

اال�ش�ل(.
منهجية المراقبة والمتابعه )اليه التفتي�ص ، الرقابه ، اداره العقد(.1•
بداية مراقبة االأداء.1•
تكلفة مراقبة االأداء )اذا كانت من طرف ثالث محايد(.1•
ع�امل ج�دة االأداء / ع�امل القيا�ص الن�عي لم�شت�ى االأداء.1•
تك�ن مجهزه طرف 1• ان  الع�ائد( وممن   ، الفنيه   ، الماليه  التقارير )الهند�شيه،   اإعداد 

ثالث م�شتقل مثل المحا�شب القان�ني اأو الم�شت�شار الهند�شي اأو هند�شه البلديات التابع 
لل�زاره خالل التنفيذ.

النتائج والتداعيات.1•
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•1 ، الخبره  )�شن�ات  الخا�ص  ال�شريك  من  المعين  االداره  وطاقم  الت�شغيل  خطه   ملحق 
ال�شهادات ، االعتمادات(.

ال�شيانة الدوريه..101
ال�شيانة العامة.1•
م�شح ال�شيانة.1•

التغييرات في الخدمات..111
االإ�شعارات والبالغات.1•
تقديرات ال�شريك الخا�ص.1•
م�افقة الجهة الحك�مية/ البلديه المعنية.1•
تنفيذ التغيير.1•

الحماية �شد التاأخير / في تقديم الخدمة / تقديمها بدون الم�شت�ى المطل�ب..121
انقطاعات الخدمة الأ�شباب طاغية وطارئة غير مت�قعة..131

االأ�شباب التي ت�شت�جب التع�ي�ص.1•
االأ�شباب التي ت�شت�جب االإعفاء من الم�ش�ؤولية.1•
الق�ة القاهرة.1•

 اآليات الت�شعير وال�شداد لبدل اال�شتثمار )بدل الخدمه، االيجار، ن�شبه من، عك�ص ن�شبه .141
الت�شخم على االيجار، دفعه مقدمه بدل االمتياز(.

تدقيق ومراجعة الم�شروع من قبل الجهة الحك�مية/البلديه المعنية..151
ع�اقب وغرامات م�شت�ى االأداء ال�شعيف..161
التغيير في القان�ن واالنظمه..171
االإنهاء المبكر لعقد م�شروع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص..181

اإنهاء العقد مبكرًا ب�شبب التق�شير من جانب الجهة الحك�مية/البلديه المعنية.1•
اإنهاء العقد مبكرًا ب�شبب التق�شير من جانب ال�شريك الخا�ص.1•
اإنهاء العقد مبكرًا ب�شبب الق�ة القاهرة.1•
اإنهاء العقد مبكرًا ب�شبب الف�شاد وت�شارب الم�شالح.1•
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تاأهيل اإعادة اأ�ش�ل الم�شروع اإلى الجهة الحك�مية المعنية..191
لجنه ا�شتالم الم�شروع بعد التاهيل وال�شيانه العامه عند انتهاء التفاقيه.1•

�شمانات وكفاالت ال�شريك الخا�ص..201
المعل�مات وال�شرية وحمايه الملكيه الفكريه..211
221..)STEP IN RIGHTS( حق�ق التدخل في حال التق�شير
التاأمينات )�شد المخاطر ، الطرف الثالث الخ(..231
التحكيم وت�ش�ية النزاعات..241
ت�شهيالت التم�يل )تعهيد اأو ت�كيل حق االنتفاع الى البن�ك او المم�لين(..251
اال�شتثمار، .261 ح�افز  والمهن،  البناء  ترخي�ص  اج��راءات  )ت�شهيل  والح�افز   الت�شهيالت 

اي�شال الخدمات(.
المحاكم المخت�شه..271
 المالحق )العر�ص المالي والفني، م�افقه المجل�ص البلدي، م�افقه ال�زاره، الت�شاميم، .281

تنظيمي،  م�قع  مخطط  الملكيه،  �شند  وال�شيانه،  واالداره  الت�شغيل  خطه  البناء،  خطه 
براءات الذمه الماليه وال�شريبيه(.

والتدريب، خدمات .291 التاأهيل  المحلي،  المجتمع  ابناء  المجتمعيه )ت�شغيل  الم�ش�ؤليه   خطه 
ت�ع�يه، الت�ا�شل مع المجتمع المحلي الخ(.

فريق اداره العقد وم�شف�فه ال�شالحيات والم�ش�ؤليات..301











الـدليـــل اإلرشادي

لمشاريع الشراكة بين القطاعين
العام والخاص واالستثمار في البلديات




