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امللص
يف إطار التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت شهدىا العادل يف أواخر القرف العشرين
واليت انعكست على دور الدولة ،حدث االنتقاؿ من نظاـ إدارة زللية تسيطر فيو اجملالس احمللية ادلنتخبة إذل
نظاـ إدارة زللية يشارؾ فيو القطاع اخلاص إذل جانبها يف ربمل ادلسؤوليات والسلطات وادلوارد.
وجلأت اإلدارات احمللية يف العديد من الدوؿ إذل تبٍت سياسة التحوؿ إذل القطاع اخلاص ،من
خالؿ إعطاء دور أكرب ذلذا القطاع يف عملية تقدًن اخلدمات العمومية والتنمية احمللية أو من خالؿ إدخاؿ
األساليب التجارية يف إدارة أنشطتها.
ستتناوؿ ىذه الدراسة ابلتحليل اإلمكانيات والتحدايت اخلاصة بتطبيق ظلاذج الشراكة بُت اإلدارة
احمللية والقطاع اخلاص لتوفَت خدمات عمومية متميزة من أجل ربقيق التنمية احمللية على مستوى احملليات.
حيث ستوضح اإلطار العاـ دلسألة إمكانية تطبيق ظلاذج الشراكة على مستوى اإلدارة احمللية من خالؿ
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 ويف إطار ذلك ستطرحت الدراسة، وستناقش أعليتها وفوائدىا.األدبيات االقتصادية واخلربة الدولية
.رلموعة من التوصيات ادلتعلقة ابدلوضوع
 الشراكة، التنمية احمللية، القطاع اخلاص:الكلمات املفتاحية

Abstract
In the context of the political, economic and social developments witnessed by
the world in the late twentieth century and reflected in the role of the State, the
transition from a local administration system in which the elected local councils
controlled a local administration system involving the private sector took responsibility,
authority and resources.
In many countries, local administrations have adopted a policy of privatization,
by giving greater role to the sector in the delivery of public services and local
development, or through the introduction of trade methods in the management of their
activities.
This study will analyze the potential and challenges of applying partnership
models between local administration and the private sector to provide distinct public
services for local development at the local level.
The general framework will clarify the issue of the applicability of partnership models
at the local management level through economic literature and international expertise.
Its importance and benefits will be discussed, and within this framework the study will
present a set of recommendations on the subject.
Keywords: private sector, local development, partnership.

:املدخل
يتوقف ربقيق النمو االقتصادي ادلستداـ ادلولد للدخل وفرص العمل ابلبلداف النامية على مدى
 ويتحمل،قدرهتا على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدىر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل
 فبدوف القوة الديناميكية للمبادرات اخلاصة اليت ربكمها ضوابط السوؽ التنافسية،مسؤولية اجتماعية
.سيظل الفقراء ربت وطأة الفقر
فال أحد يستطيع أف ينكر أف التدخل ادلفرط للدولة يف ميادين عدة وقطاعات متنوعة سبب ذلا
 لذا ابت الزما التفكَت يف أطر أخرى ربفز القطاع اخلاص على االضطالع أبعباء التنمية.متاعب مجة
وتفتح سبل الشراكة بينو وبُت القطاع العاـ وفقا لضماانت زلددة ومعروفة وىو ما ترمجتو قوانُت االستثمار
 وكأف ىذا التطور لوظائف الدولة سيقود حتما إذل التوقف هبدؼ.يف العديد من الدوؿ ومنها اجلزائر
.التمعن يف مفهوـ جديد لدور الدولة ومفهوـ جديد إلدارة ادلرافق العامة
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ازبذت مساعلة القطاع اخلاص يف اجلزائر أشكاال كثَتة يف العملية التنموية منها عقد االمتياز،
والذي ارتبط ظهوره بتطور وظائف الدولة .فالدولة حىت وقت قريب كانت سبارس وظائف تقليدية من أمن
وعدؿ ودفاع ،غَت أهنا ونظرا لدواعي موضوعية اضطرت إذل التدخل يف ميادين شىت اقتصادية واجتماعية
وثقافية وغَتىا .ومشل تدخلها كل ادلشاريع اليت عرفت ابسم ادلنافع الكربى كالكهرابء والغاز واالتصاالت
والنقل واحملروقات .وظهر على ادلستوى القانوين واالقتصادي مبدأ احلماية االقتصادية الذي استوجب ىذا
التدخل هبدؼ تلبية وإشباع احلاجات العامة.
اهلدف من املوضوع
يرى كثَت من الباحثُت أف موضوع الشراكة مازاؿ يف ادلراحل األوذل لوضع مبادئ وقواعد ونظم
موحدة ربكم وتنظم أشكاؿ الشراكات ادلتنوعة بُت اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص حبيث تشمل كافة
القطاعات االقتصادية واالجتماعية.
وضلن يف ىذا البحث سنصب اىتمامنا على ربقيق التنمية احمللية يف اجلزائر ،والذي ؽلكن أف
يتحقق من خالؿ إقامة اإلدارة احمللية لعالقات شراكة مع القطاع اخلاص وذلك هبدؼ تقدًن خدمة عمومية
متميزة تساعد على ربقيق التنمية احمللية.
إشكالية الدراسة
ولغرض التعرؼ على دور القطاع اخلاص ومشاركتو يف ربقيق التنمية يف اجلزائر من خالؿ ربقيق
خدمة متميزة ابإلدارة احمللية ،سيتم اإلجابة على االشكالية التالية:
ما هي التوجهات اليت ميكن اتباعها من أجل تعزيز دور القطاع اخلاص يف متويل التنمية احمللية
يف اجلزائر؟

ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية غلب اإلجابة على التساؤالت التالية:
 -1ما ىو دور الشراكة مع القطاع اخلاص يف ربقيق خدمة متميزة ،وما ىي وأساليبها؟

 -2ما ىي اإلمكانيات والتحدايت اخلاصة بتطبيق ظلاذج ادلشاركة بُت اإلدارة احمللية والقطاع
اخلاص يف تقدًن اخلدمات العمومية؟
 -3ما ىي الصعوابت اليت تواجو الشراكة مع القطاع اخلاص؟
 -4ما ىي متطلبات ربقيق شراكة انجحة بُت اإلداراة احمللية والقطاع اخلاص؟
املنهج املتبع:

سباشيا مع طبيعة الدراسة وأىدافها ،سنستخدـ ادلنهجُت الوصفي والتحليلي دلعرفة أىم اإلمكانيات
والتحدايت اخلاصة بتطبيق ظلاذج الشراكة بُت اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص لتوفَت خدمات عمومية متميزة

من أجل ربقيق التنمية احمللية على مستوى احملليات.
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 .Iمفهوم الشراكة مع القطاع اخلاص
يف إطار التغَت يف دور الدولة واإلدارة احمللية ادلرتبط ابلتحوؿ إذل القطاع اخلاص ،ظهرت بعض
ادلفاىيم اليت تعكس الشراكة بُت اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص ،كما تعكس طبيعة دور اإلدارة احمللية يف
ظل ىذه الشراكة.
أوال  :مفهوم الشراكة مع القطاع اخلاص
تعد الشراكة بُت اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص أداة تطويرية ومنهجا إداراي متكامال لتحقيق
احلاكمية الرشيدة والتنمية ادلستدامة اليت تسعى إليها الدوؿ ادلتقدمة والنامية على حد سواء ،فقد حظي ىذا
ادلوضوع ابىتماـ متزايد يف األدبيات اإلدارية والتنظيمية احلديثة خاصة بعد أف تبُت أف الكفاءة ادلنشودة يف
إدارة أنشطة اجملتمع وبرارلو االقتصادية واالجتماعية واليت تعتمد على اجلمع بُت مزااي كل من القطاعُت
العاـ واخلاص ،ودلا بدا أنو من الصعب ربقيق األىداؼ التنموية التطويرية على أساس ادلمارسة ادلنفردة ألي
من القطاعُت ،أصبح من الضروري تطوير تنظيمات تشاركية ابعتبارىا ىدفا اسًتاتيجيا تسعى إليو كل
الدوؿ.
كل األدبيات اليت درست ىذا ادلوضوع وضعت تعريفاً خاصاً هبا ال ؼلرج عن معٌت أف الشراكة
 Public - Private Partnershipأو  PPPأو  3Pتعٌت ":أوجو التفاعل والتعاوف العديدة بُت القطاعُت
العاـ واخلاص ادلتعلقة بتوظيف إمكانياهتا البشرية وادلالية واإلدارية والتنظيمية والتكنولوجية وادلعرفية على
أساس من ادلشاركة ،االلتزاـ ابألىداؼ ،حرية االختيار ،ادلسؤولية ادلشًتكة وادلساءلة من أجل ربقيق
األىداؼ االقتصادية واالجتماعية اليت هتم العدد األكرب من أفراد اجملتمع وذلا أتثَت بعيد ادلدى على تطلعاهتا
حىت يتمكن اجملتمع من مواكبة التطورات ادلعاصرة بطريقة فاعلة ،وتقدًن خدمات عمومية تتميز دبستوى
أعلى من اجلودة مع احلفاظ على حرية احلصوؿ على ىذه اخلدمات" (أمحد علاش و يوسف،2008 ،
الصفحات .)215-189
يتبُت من التعريف أف مفهوـ الشراكة مفهوـ حديث ومتعدد األوجو ذو أعلية متزايدة ،مرتبط
أببعاد عديدة منها البعد اإلداري والتنظيمي والتعاوين واالقتصادي واالجتماعي والقانوين.
كما يشَت ىذا ادلفهوـ إذل ":السيناريوىات اليت دبقتضاىا يكوف للقطاع اخلاص دوراً أكرب يف
زبطيط وسبويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة اخلدمات العمومية"(bettignies & Ross, 2004, p. 2) .
ىذا الدور يتم من خالؿ ترتيبات تعاقدية بُت احلكومة والقطاع اخلاص يف مشروعات معينة ينشأ دبقتضاىا
قياـ القطاع اخلاص إبمداد احلكومة ابألصوؿ واخلدمات اليت من التقليدي أف يقدمها القطاع العاـ.
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كما تعرؼ الشراكة بُت القطاعُت العاـ واخلاص أبهنا ":اتفاقية بُت جهة حكومية وشريك خاص
القتساـ ادلخاطر والفرص يف العمل التجاري ادلشًتؾ الذي ينطوي على تقدًن اخلدمات العمومية".
(القهيوي و الوادي ،2012 ،صفحة )24
حيث أكدت بعض الدراسات يف ىذا اجملاؿ إذل أف للقطاع اخلاص قدرة على التوفَت من تكلفة
التشغيل مقارنة ابلقطاع العاـ يف رلاالت اخلدمات احملاسبية ،وخدمات اخلطوط اجلوية ،وخدمات الصيانة
والكهرابء ...اخل ،أي زايدة إنتاجية العمل حيث يتسارع إيقاعها يف رلاؿ الشراكة يف اخلدمات .وىي
دراسة ؽلكن تربير نتائجها بػ( :لقوشة ،1999 ،صفحة )151
أ -ارتباط العمل يف قطاع اخلدمات العمومية ابلنشاط اخلالؽ للمبادرة ،ونشاط تقيده اللوائح
احلكومية ،والعكس صحيح يف القطاع اخلاص؛
ب -إف قطاع اخلدمات بطبيعتو ،ىو قطاع مدخر لرأس ادلاؿ .ومن مث تسارع فيو معدالت اإلحالؿ
الرأمسارل ،واإلجراءات احلكومية قد ربد من إيقاع التسارع ،وابلتارل زبفض من إنتاجية العمل والعكس
صحيح يف القطاع اخلاص؛
ج -إف نسبة تكلفة العمل/التكلفة اإلمجالية يف قطاع اخلدمات تفوؽ دائما النسبة ادلناظرة يف
القطاعات األخرى ،ومن مث فإف اطلفاض تكلفة العمل بنسب متساوية يف القطاعات األخرى ،يقود إذل
خفض التكلفة اإلمجالية يف قطاع اخلدمات بنسبة أكرب مقارنة ابلقطاعات األخرى.
لذل ك يتعُت على اإلدارة احمللية يف إطار التنمية اإلقليمية أف تبادر طبقا دلهامها وصالحياهتا ابزباذ
كل التدابَت ادلادية والبشرية من أجل مساعدة ودعم ترقية القطاع اخلاص .كما يتعُت عليها ابلتنسيق مع
اذليئات ادلركزية جلب ورصد التمويالت ادلالية ادلمنوحة دلختلف القطاعات االستثمارية يف إطار التعاوف ما
بُت الوالايت من أجل توسيع وترقية نسيج ادلؤسسات اخلاصة ،وتشجيع تطوير الشراكة بُت القطاع العاـ
والقطاع اخلاص بوضع سياسة تكاملية بينهما والسهر على توسيع رلاؿ منح االمتياز عن اخلدمات
العمومية لصاحلها( .معاوف 23/22 ،أفريل  ،2003صفحة )3
اثنيا ::دور اإلدارة احمللية يف إطار الشراكة مع القطاع اخلاص

يف ظل اقتصاد السوؽ ،أصبح دور الوحدات احمللية يركز على الكيف وليس الكم ،وعلى سبكُت
ادلواطنُت وليس رلرد خدمتهم ،وعلى االىتماـ بتوجيو اخلدمة وليس تقدؽلها مباشرة .يف ىذا اإلطار تقوـ

اإلدارة احمللية دبجموعة من الوظائف واألدوار يف تقدًن وسبويل اخلدمات العمومية ،ابإلضافة إذل ىذه األدوار
غلب االىتماـ بتطوير القدرات اإلبداعية والتطويرية للسلطات احمللية ،والًتكيز على إرضاء ادلواطن وذلك
بتقدًن لو خدمات متميزة  ،سواء كانت ىذه اخلدمة تقدـ مباشرة أو من خالؿ الشراكة ،وىذا ما يوضحو
اجلدوؿ التارل:
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اجلدول رقم( :)1أدوار ووظائف اإلدارة احمللية يف تقدمي اخلدمات العمومية
اخلدمات العمومية

دور اإلدارة احمللية يف تقدميها ومتويلها

مجع وإدارة النفاايت

 مسؤولية اإلدارة احمللية عند كل الدوؿ
 تزايد االعتماد على التعاقد مع القطاع اخلاص ذلذا الغرض
 التمويل :من خالؿ اإليرادات العامة للبلدايت ورسوـ النفاايت

الصحة







تضع احلكومة ادلركزية السياسات العامة
تعٌت اإلدارات احمللية ابلرعاية الصحية والوقائية
مسؤولية احلكومة ادلركزية انشاء ادلستشفيات ادلتخصصة من أجل الرعاية الطبية
تزايد ملحوظ يف مشاركة القطاع اخلاص يف الرعاية الطبية
التمويل :عن طريق اإليرادات العامة مع نسبة تغطية من خالؿ رسوـ االستخداـ

التعليم






رايض األطفاؿ وادلدارس اإلبتدائية مسؤولية اإلدارة احمللية  /القطاع اخلاص
الثانوايت من مسؤولية احلكومة ادلركزية  /القطاع اخلاص
التعليم العارل من مسؤولية احلكومة ادلركزية  /القطاع اخلاص
التمويل :عن طريق اإليرادات العامة

الرعاية االجتماعية
التزويد ابدلياه والصرؼ
الصحي
النقل

 تتوذل اإلدارة ادلركزية وضع السياسات العامة
 تقوـ اإلدارة احمللية بتنفيذ السياسات العامة أعاله
 التمويل :من قبل احلكومة ادلركزية ،وجزئيا من قبل ادلساعلُت والضماف االجتماعي
 تتوذل احلوكة ادلركزية مسؤولية ادلشروعات الرأمسالية من خالؿ :إدارة زللية  /مؤسسات عامة
 تزايد مشاركة القطاع اخلاص
 الصيانة من مسؤولية البلدية
 يتعهد يف الغالب القطاع اخلاص ابلنقل الداخلي
 النقل احمللي :من مسؤولية اإلدارة احمللية  /القطاع اخلاص
 التمويل :رسوـ ادلستخدمُت ،وأحياان مساعادات من اإلدارة احمللية
يف الغالب تعترب مسؤولية القطاع اخلاص
مشاركة من قبل احلكومة ادلركزية واألدارة احمللية إذل حد ما
التمويل :سبوؿ إنشاء ادلشاريع الرأمسالية من خالؿ قروض صناديق اإلسكاف
الصيانة :من خالؿ إيرادات اإلغلارات

اإلسكاف






محاية البيئة

 تتوذل احلكومة وضع األطر التشريعية والتنظيمية
 تتوذل اإلدارة احمللية تنفيذ وتطبيق تلك األطر
 التمويل :إيرادات عامة  /إيرادات البلدايت

الطرؽ واحلدائق العامة

 تتوذل اإلدارة احمللية مسؤولية إنشاء وصيانة الطرؽ واحلدائق
 التمويل :إيرادات البلدية

املصدر :مسَت دمحم عبد الوىاب ،مرجع سابق ،ص ص37-36 :
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 .IIأنواع عقود شراكة القطاع اخلاص يف مشاريع اخلدمات العمومية

إف االختيارات ادلؤسسية اليت سنتطرؽ ذلا تنطوي على درجات متفاوتة من مشاركة القطاع
اخلاص ،ومن مث فإهنا زبتلف من حيث مدى ربقيقها للمزااي من تطبيقها.
أوال :عقود اخلدمة

تضمن تعاقدات اخلدمة (اتفاقيات اخلدمة) إبراـ تعاقدات ألنشطة صيانة أو تشغيل معينة مع
القطاع اخلاص لفًتة سبتد لعدة سنوات ،ووفقا ذلذا األسلوب يضع ادلورد العاـ سواء كاف إدارة حكومية أو
منظمة عامة رلموعة من معايَت األداء للنشاط وأسس تقييم العطاءات واإلشراؼ على القطاع اخلاص،
ودفع رسوـ متفق عليها للخدمة واليت ربدد على أساس إمجارل أو على أساس تكلفة الوحدة أو على أية
أسس أخرى ،ولتحقيق كفاءة أعظم من تلك التعاقدات ينبغي أف تكوف التعاقدات يف ظل عطاءات
تنافسية يشًتؾ فيها القطاع اخلاص وحىت اذليئات العامة( .إبراىيم ،2004 ،صفحة )256
وربتفظ اجلهة العامة دبسؤوليتها الكاملة عن تشغيل وإدارة ادلرفق العاـ ابلكامل ،ولكنها تتعهد
للقطاع اخلاص لتقدًن بعض اخلدمات كقراءة العدادات وربصيل الفواتَت ...اخل .وتًتاوح مدة العقود بُت
السنة وثالث سنوات ) .(www.investismemt.gov.eg/moi-portal-ar/investisment, 2006ومن
ادلهم أف تكوف ادلنافسة على العقود بُت الطرفُت القطاع العاـ وادلتاعقد اخلاص قائمة على أساس تقييم
مقارف وكامل للتكاليف ،وعندما تكوف احلاجة لتنسيق حازـ ورقابة على اجلودة كما ىو احلاؿ ابلنسبة
لصيانة البٌت التحتية كخط السكة احلديدية ،تظل عقود اخلدمة شلكنة ولكنها تتطلب إشرافا دقيقا من قبل
اذليئة العامة .وأحياان قد يكوف األفضل عمليا أف يتم التعاقد على الوظائف األساسية لللمنظمة العامة مع
اإلبقاء على احلد األدىن من العاملُت يف ادلنظمة للبت يف العقود ومراقبة تنفيذىا( .كريسنت،1997 ،
صفحة )69
من أىم ميزات ىذا النموذج:
 الليونة.
 حصوؿ أفضل على خدمات متخصصة.
 توفَت أفضل يف كلفة اإلدارة واجلهاز البشري.
 عمليات ال تعرض للمجازفة التجارية.
اثنيا :عقود االمتياز

ىو عقد تعهد احلكومة إذل شركة أو أفراد إبدارة منظمة أو مرفق عاـ واستغاللو دلدة زلدودة.
وذلك بواسطة أموالو اخلاصة وعمالو وموظفيو وعلى مسؤوليتو اخلاصة .ويتم ذلك مقابل تقاضي رسوـ من

ادلنتفعُت خبدمات ىذا التنظيم وتسود طريقة االمتياز فكراتف:
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 أف العقد أي عقد االمتياز موضوعو إدارة منظمة عامة إلشباع غاايت وأىداؼ اجتماعية.
 أف ادللتزـ يدير ادلرفق العاـ بدافع الربح الشخصي وربقيق مصلحتو اخلاصة ،ومع ذلك فاف
احلكومة أوال وأخَتا مسؤولة عن سَت اإلدارة وفقا للحقوؽ التالية( :الشريف ،2003 ،صفحة )278
 حق الرقابة على ادللتزـ. حق توقيع اجلزاءات. حق تعديل العقد.اثلثا :عقود اإلدارة
وىي اتفاؽ تتعاقد من خاللو منظمة عمومية مع منظمة خاصة إلدارة ىذه ادلنظمة ،وبذلك
تتحوؿ حقوؽ التشغيل إذل القطاع اخلاص وال تتحوؿ حقوؽ ادللكية إليها ،وربصل ادلنظمة اخلاصة على
رسوـ مقابل خدماهتا ،وتبقى ادلنظمة العمومية مسؤولة عن نفقات التشغيل واالستثمار .وتستخدـ ىذه
الطريقة يف حاالت تريد فيها احلكومة تنشيط مؤسسة خاسرة من أجل رفع قيمتها وأسعارىا( .الفاعوري،
بدوف سنة نشر ،صفحة )19
ويعمل ىذا األسلوب وفقا لإلجراءات التالية(Rabah, 1994, p. 39) :
 -1ربتفظ احلكومة حبق ملكية ادلشروع؛
 -2تقدـ احلكومة األمواؿ الالزمة إلدارة اخلاصة للمشروع؛
 -3تقوـ ادلنظمة اخلاصة بتقدًن رلموعة من ادلهارات اإلدارية الضرورية لتطوير وتشغيل وإعادة
أتىيل ادلشروع العاـ؛
 -4أحياان قد سبتلك ادلنظمة اخلاصة نسبة من أسهم ادلشروع كحافز لإلدارة اجليدة.
رابعا :عقود التأجري

تقوـ اإلدارة العامة عن طريقها بتأجَت ادلشروع العاـ الذي سبلكو إذل مستأجر يف القطاع اخلاص
يقوـ بتش غيلو مقابل دفعات سنوية إذل اإلدارة العامة ادلؤجرة بغض النظر عن مستوى األرابح اليت ػلققها
ادلستأجر الذي يتحمل ادلخاطر التشغيلية .حيث صلد أف ادلستأجر يقوـ بدفع نفقات الصيانة واالستهالؾ
وضريبة الدخل شلا يوجب على ادلستأجر التشغيل األمثل للمشروع احلكومي وذلك لتجنب سلاطر اإلنفاؽ
ادلارل للمستأجر( .الفاعوري ،بدوف سنة نشر ،صفحة )20
ويف ىذا النوع من العقود ،تظل اإلدارة العامة (ادلؤجر) مسؤولة عن االستثمار يف األصوؿ الثابتة
وخدمة الدين .أما القطاع اخلاص (ادلستأجر) أي مقدـ اخلدمة فعادة ما تقع عليو مسؤولية سبويل رأس ادلاؿ
العاـ ،وإحالؿ األصوؿ ذات العمر االقتصادي ،مثل ادلواسَت صغَتة احلجم يف حالة التزويد ابدلياه ،وابلتارل
فاف الفًتة اليت يغطيها العقد تًتاوح بُت  10-6سنوات ،أي تكوف طويلة نوعا ما لتتماشى مع فًتة
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االسًتداد ادلالئمة لتلك االستثمارات .وعادة ما يتوذل القطاع اخلاص ربصيل الرسوـ مباشرة على أف يرد
نسبة متفق عليها إذل اإلدارة العامة كإغلار أو كرسم امتياز( .كريسنت ،1997 ،صفحة )79
ويتمثل ربح القطاع اخلاص يف الفرؽ بُت إمجارل اإليرادات احملصلة ورلموع تكلفة التشغيل والرسوـ
أو اإلغلار ادلدفوع .وىكذا فإف أي وفرات من جراء ربسُت الكفاءة تكوف من نصيب القطاع اخلاص.
وينبغي أف ػلدد العقد مؤشرات األداء ادلستخدمة للحكم على جودة وإجراءات االلتزاـ بنصوص العقد.
واجلزاءات يف ضعف األداء ووسائل فض ادلنازعات(Rabah, 1994, p. 41) .
اجلدول رقم( )2أنواع عقود الشراكة بني القطاع اخلاص واإلدارة احمللية
أسلوب الشراكة

ملكية األصل

التشغيل والصيانة

رأس املال االستثماري

املصاطر التجارية

مدة التعاقد

عقود اخلدمة

عامة

عامة/خاصة

عاـ

عاـ

 3-1سنة

عقود اإلدارة

عامة

خاصة

عاـ

عاـ

 5-3سنة

عقود االمتياز

عامة

خاصة

خاص

خاص

 30-15سنة

عقود التأجري

عامة

خاصة

عاـ

مشًتؾ

10-6سنة

املصدر :إعداد الباحثة ابالعتماد على ما سبق
 .IIIتوجهات لتعزيز دور القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات العمومية
أوال  :تغري دور الدولة

بداية البد من اإلشارة أبف النظاـ االقتصادي ألية دولة ػلدد الدور الذي تقوـ بو اإلدارة احلكومية
يف النشاط االقتصادي ،وما ينطوي عليو ذلك يف النشاط االجتماعي ،والذي ينعكس بدوره على القطاع

اخلاص وإسهاماتو يف اجملتمع .على سبيل ادلثاؿ صلد أنو يف ظل النظاـ االشًتاكي يكوف دور اإلدارة
احلكومية واسعا إذل حد كبَت ،والذي يشمل يف تدخلها ادلباشر والكبَت يف كافة رلاالت احلياة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،ويف النتيجة يكوف ىامشيا .بينما يف النظاـ الرأمسارل الذي يؤمن ابحلرية االقتصادية
واعتماد نظاـ السوؽ ،صلد أبف دور اإلدارة احلكومية يف ربميل مسؤوليات التنمية يكاد يكوف زلدودا .وأف
دور القطاع اخلاص ىو األساس يف النطاؽ مقارنة ابلنظاـ االشًتاكي( .كايد ،2003 ،صفحة )62
إال أف ىناؾ ربوال واضحا يف معظم دوؿ العادل ضلو إتباع واالعتماد على اقتصاد وآليات السوؽ،
حيث أف اهنيار النموذج االشًتاكي وإخفاقو يف ربقيق التنمية ،أدى إذل ربوؿ غالبية األنظمة االشًتاكية إذل
األخذ بنظاـ السوؽ ،وكذلك اذبهت معظم الدوؿ النامية ومنها الدوؿ العربية لتطبيق برامج إصالح تعتمد
على التحرير االقتصادي ،الذي من أىم معادلو ربرير األنظمة ادلالية والنقدية والسعرية والتجارية .واقًتف
ذلك مع تن فيذ برامج لالعتماد بصفة أساسية على القطاع اخلاص يف ربقيق التنمية االقتصادية(Ghislain .
), 1995, p. 09
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ويف ىذا السياؽ العادلي أييت تغيَت وظيفة الدولة ودورىا ،وتبعا لذلك تغيَت إدارهتا العامة (تغيَت
وظيفتها ودورىا) ،وذلك يف إطار من العقالنية والرشد وادلنهجية العلمية يف التعامل مع مفردات التغيَت،
سياسات وبرامج وخطوات تنفيذ واضعة يف اعتبار ادلواءمة بُت قدرهتا البشرية وادلالية وادلؤسسية ومتطلبات
التغيَت .ومن أىم ىذه السياسات( :شعراوي و أخروف ،2001 ،صفحة )106
 -1يف اجملاؿ االقتصادي وادلارل والنقدي  :وتظهر يف
 ربرير التجارة واألسواؽ والعمل على توفَت بيئة داعمة لألعماؿ احلرة تدعم األسواؽ التنافسية؛
 ربوؿ االستثمارات احلكومية من اجملاؿ اإلنتاجي إذل االستثمار يف اجملاؿ البشري ويف قطاعات
النسبية األساسية كالكهرابء وادلياه؛
 إتباع سياسات مالية مواتية تكفل احملافظة على االستقرار االقتصادي وربقق معدالت ظلو قابلة
لالستثمار؛
 إعادة ىيكلة كافة قطاعات االقتصاد وتعديل تشريعاهتا وآليات عملها.
 -2يف اجملاؿ التنظيمي واإلداري :وتظهر يف
 ترشيد حجم اجلهاز احلكومي على ضوء ما تسفر عنو مراجعة وظيفة ودور الدولة؛
 ترشيد حجم ادلوظفُت يف اجلهاز احلكومي؛
 تطوير إدارة ادلوارد البشرية وادلالية؛
 بناء القدرات ادلؤسسية وإدارة التغيَت ،وذلك من خالؿ إحالؿ اإلجراءات اآللية زلل اليدوية
وإدخاؿ األسبتة يف إدارة ادلوارد البشرية.
 -3يف رلاؿ الرقابة  :تتجلى يف
 ادلراجعة السياسية ادلتمثلة يف تدخل احلكومة يف األنشطة االقتصادية.
 كما تقوـ احلكومة بدور ادلراقب من أجل إزالة اآلاثر السلبية اليت ربدث يف السوؽ وذلك من
خالؿ التدخل ادلباشر أو غَت ادلباشر يف السوؽ حلماية االقتصاد من آاثر سلبية.
اثنيا :زايدة دعم املنافسة يف السوق

من أىم عناصر التحرير االقتصادي ىو إضفاء مسة ادلنافسة على األسواؽ لتحقيق الكفاءة يف
اإلنتاج والتوزيع األمثل للموارد يف اجملتمع .وتتمثل أىم النشاطات ىذا اجملاؿ يف( :احلميضي،2004 ،
صفحة )145
أ -تنمية البنية ادلؤسسية الالزمة لدعم ادلنافسة؛
ب -توفَت فرص متكافئة بُت ادلشروعات العامة واخلاصة حىت تعمل ادلنشآت اخلاصة حبرية ،ويف ظل
ظروؼ شلاثلة دلنشآت القطاع العاـ؛
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ج -وضع تشريعات دلواجهة االحتكار ،حىت يكوف دور الدولة حازما يف مواجهة االحتكارات حلماية
ادلستهلك ،وربقيق ىدؼ الكفاءة االقتصادية.
وينبغي على احلكومات أف تيسر الدخوؿ يف تلك األنشطة ،وذلك بتشجيع تكوين شركات
التأجَت أو إتباع وسائل أخرى من شأهنا أف تتيح للسوؽ احمللي فرص إعادة بيع ادلعدات وادلركبات .ومن
ادلهم كثَتا أف ضلدد بدقة احلواجز احملتملة أماـ منافسة جديدة ،وذلك عند مراحل زلددة أو نقاط دخوؿ
معينة إذل السوؽ .فعلى سبيل ادلثاؿ إزالة القيود ادلفروضة على النقل ابحلافالت يف ادلدينة دبا يسمح
استخداـ هناايت خطوط احل افالت دوف قيد ،ويف بعض األحياف ؽلكن أف ظلارس ضغط ادلنافسة ضد
ادلتعهدين أو ادلوردين احملتكرين للخدمة وذلك بتنمية خدمات بديلة ،حىت ولو دل تكن تلك البدائل
واضحة( .كريسنت ،1997 ،صفحة )103
اثلثا  :تنمية املوارد البشرية
لقد تزايدت أعلية تنمية ادلوارد البشرية يف ظل التحوالت اليت يشهدىا االقتصاد العادلي ضلو سيادة
آليات السوؽ وادلنافسة ،فضال عن التطورات اليت أحدثتها ثورة ادلعلومات والتطور اذلائل يف رلاؿ
التكنولوجيا .أين برزت ضرورة تعزيز التأىيل الفٍت والتدريب ادلهٍت إذل تنمية ادلهارات والقدرات على
استخداـ التكنولوجيا ادلتقدمة .ويف ىذا االذباه أييت دور الدولة مع القطاع اخلاص يف انتهاج سياسة العلوـ
والتكنولوجيا حىت تعمل على توفَت القدرات والبٌت التحتية للبحث العلمي ودعمو يف اجلامعات ومراكز
البحث وتشجيع عملية االبتكار ،وذلك من خالؿ العمل على ما يليhttp://www.mpic-( :
)6002 ،.yemen.org/new1/arabic-site/stratigie.asp contantain

-1ربديد ودراسة االحتياج الفعلي احلارل وادلستقبلي من التخصصات ادلختلفة؛
-2تصميم وتنفيذ برامج مكثفة كتدريب قوة العمل غَت ادلاىرة؛
-3ربمل الدولة جزء من برامج أتىيل وإعادة أتىيل عمالة القطاع اخلاص؛
-4ربط سلرجات التعليم العارل والتعليم الفٍت والتدريب ادلهٍت ابحتياجات التنمية.
رابعا  :حترير النظامني املايل والنقدي
يعترب ربرير النظامُت النقدي وادلارل من األمور اذلامة اليت تعد دعائم أساسية لتحرير االقتصاد
واالعتماد على آليات السوؽ ،وىنالك عدة دعائم أساسية ومتالزمة لتحرير ىذين النظامُت منها:
ربرير سعر الصرؼ ،ويعٍت إطالؽ احلرية لسعر الصرؼ اذباه العمالت األخرى وفقا لقوى العرض
والطلب ،وىذا يؤدي إذل بروز القيمة احلقيقية للعملة احمللية ،األمر الذي يسخر عن تقوًن أسعار
السلع واخلدمات أبسعارىا احلقيقية.
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ربرير معدالت الفائدة ،شلا يؤدي إذل زايدة ادلنافسة بُت البنوؾ وابلتارل تتحسن كفاءة العمليات
ادلصرفية للبنوؾ ،وترفع من كفاءة استخداـ القروض.
زايدة استقاللية البنك ادلركزي شلا يسمح بدعم قدرتو على وضع السياسة النقدية ادلالئمة لالقتصاد
الوطٍت مثل معاجلة التضخم والركود االقتصادي.
إنشاء أسواؽ األوراؽ ادلالية واليت تقوـ بدور حيوي يف تعبئة ادلوارد وادلدخرات وتنشيط االستثمار
يف سلتلف القطاعات ،ونظرا للزايدة ادلتوقعة فإف احتياجات القطاع اخلاص التمويلية البد أف تتزايد
وربتاج إذل مصادر سبويل غَت تقليدية ،حيث تضيف سوؽ األوراؽ ادلالية قناة جديدة ؽلكن أف
تكوف أكثر فاعلية يف ذبميع مدخرات األفراد وجذب رؤوس األمواؿ األجنبية وفوائض ادلغًتبُت.
)(Giarrusso, 1995, p. 120

إصالح النظاـ الضرييب :حيث تعد الضرائب من أىم أدوات السياسة ادلالية اليت تعمل على ربقيق
االستقرار االقتصادي ،وزايدة االستثمارات ،وكلما وضحت التشريعات الضريبية وتقلصت مظاىر
البَتوقراطية شجع على مزيد من االستثمار( .احلميضي ،2004 ،صفحة )148
 .IVالصعوابت اليت تواجه الشراكة بني اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص وسبل القضاء عليها
أوال :الصعوابت

أصبح التحوؿ إذل مشاركة القطاع اخلاص مع اإلدارة احمللية أمراً مهماً وملحاً ،لكن تواجهو بعض

العقبات والصعوابت الكبَتة واليت تشكل ربدايً أماـ ىذا التحوؿ ،وىذه الصعوابت ىي:

 -1قصور التنظيم التشريعي :بينت التجارب أبنو مىت بدأت احلكومة ابالنتقاؿ من إصالح سياسات
االقتصاد الكلي إذل تفاصيل إعادة ىيكلة قطاع مؤسساهتا العامة ،فإهنا غالبا ما سبيل إذل إغفاؿ احلاجة

لتغَتات قانونية ،أو أف زبطئ يف تقدير الوقت الذي تتطلبو ىذه التغَتات ،إال أف صلاح أو فشل برانمج
ربريك االقتصاد يف اذباه ربقيق كفاءة أعلى قد يتوقف على تغَتات جوىرية يف البيئة القانونية ،للمساعدة
يف خلق مناخ تنافسي أكرب ومساءلة أكرب يف كال القطاعُت العاـ واخلاص( .إبراىيم ،2004 ،صفحة
)39
وؽلكن إمجاؿ مظاىر قصور التنظيم التشريعي يف( :غالب ،2008 ،صفحة )226
 االفتقار إذل وجود قواعد وأحكاـ خاصة ابختيار ادلستثمر وأفضل العروض وغياب أسس التقييم
اليت تتفق مع طبيعة ىذه ادلشروعات من النواحي ادلالية والفنية والتشغيلية؛
 تتضمن بعض التشريعات العديد من القواعد اليت ال تتالءـ مع ادلبادئ التمويلية واالقتصادية
ادلعاصرة ،واليت تتعارض مع طبيعة ادلشروعات وادلرافق العامة يف تطبيقاهتا احلديثة ،بل وتعد ىذه
التشريعات طاردة لالستثمار اخلاص يف رلاؿ اخلدمات العمومية ومشروعات البنية األساسية .كما
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أدى إصدار بعض القوانُت اخلاصة اليت تنظم االستثمار اخلاص يف بعض األنشطة االقتصادية
اخلدمية كالكهرابء واالتصاالت ...إذل تعددية يف التشريعات وتعارض بُت التشريعات واللوائح
السارية؛
 ال يتعرض التنظيم التشريعي إذل كافة صور مشاركة القطاع اخلاص .وىو األمر الذي ألقى بكثَت
من الغموض حوؿ أشكاؿ الشراكة اليت ؽلكن تطبيقها.
 -2صعوابت متعلقة ابإلطار املؤسسي :إف منح االحتكارات للمنظمات احلكومية لتنفيذ بعض ادلشاريع
والربامج يعيق وبشكل واضح تطوير القطاع اخلاص .والعديد من األمثلة حوؿ عدـ الكفاية وسوء

استخدامات التمويل احملتكر من قبل احلكومات ،يف الزراعة والتعدين والصناعة ووسائط النقل الداخلي
واخلدمات العمومية تشَت إذل عجز اإلدارة احلكومية يف إصلاح تلك ادلشاريع ،واليت قد يكوف من األجدر
تركها أو ترؾ ال بعض منها للقطاع اخلاص ،أو فتح رلاؿ ادلنافسة للقطاع اخلاص ومنشآتو لتقدؽلها ،حيث
أف عدـ السماح للقطاع اخلاص يف الدخوؿ يف تلك ادلشاريع ػلرـ الدوؿ النامية من استثمارات القطاع
اخلاص احمللي واألجنيب من انحية ،وػلرمها من ادلهارات وادلعرفة والتكنولوجيا اليت ؽلكن أف تصاحب تلك
االستثمارات( .كايد ،2003 ،صفحة )65
إضافة إذل ذلك غياب رؤية إسًتاتيجية موحدة على ادلستوى ادلركزي تقوـ دبعاجلة الشراكة مع
القطاع اخلاص يف سبويل وتشغيل مشروعات اخلدمات العمومية ،أو وجود تعدد يف اجلهات ادلسؤولة عن
تنظيم ىذه الشراكة وتعد ادلوافقات والًتاخيص الالزمة بشكل مبالغ فيو .حاؿ كل ذلك ابلطبع إذل عدـ
إسباـ العديد من ادلشروعات .كما أف افتقار العديد من القطاعات االقتصادية واخلدمية إذل اخلربة الفنية
وادلالية والقانونية الالزمة وافتقارىا إذل زبطيط اسًتاتيجي الحتياجاهتا وأولوايهتا وجدوى ىذه القطاعات من
النواحي االجتماعية واالقتصادية على حد سواء ،أدى إذل صعوبة طرحها على القطاع اخلاص وتنظيم
شراكة معو( .غالب ،2008 ،صفحة )226
تعودوا على وجود القطاع العاـ ما تزاؿ
 -3ضعف الوعي العام :إف وجود شرػلة ىامة من ادلواطنُت ً
تتمسك بفكرة ادللكية العامة ،على أساس أهنا ترتبط بفكرة العدالة التوزيعية ورعاية الدوؿ جلميع أفراد
اجملتمع أو نتيجة ألف مصاحلهم ارتبطت بوجود القطاع العاـ .ومن مث تو ِاجو سياسة الشراكة مع القطاع
اخلاص معارضة شديدة( .حجازي ،2004 ،صفحة )308
وتربز أعلية القيود االجتماعية يف ادلنشآت ذات النشاط االحتكاري على مستوى الدولة أو على
مستوى مناطقها اجلغرافية ،مثل منظمات اخلدمة العمومية كمرافق ادلياه والكهرابء واذلاتف...اخل ،إذ ؼلشى
أف يًتتب على تدخل القطاع اخلاص لتلك ادلنشآت أف تتضاعف أسعار اخلدمة دوف أف يكوف ىناؾ مربرا
لذلك( .إبراىيم ،2004 ،صفحة )118
587

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
و ؽلكن إمجاؿ مظاىر ضعف الوعي العاـ فيػما يلي( :غالب ،2008 ،صفحة )225
 ضعف الوعي العاـ أبعلية ومزااي الشراكة يف سبويل وتطوير وتشغيل مشروعات اخلدمات العمومية،وما ذلذه الشراكة من آاثر إغلابية على التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
 ضعف الوعي العاـ ابألشكاؿ ادلختلفة للشراكة يف مشروعات اخلدمات العمومية واالعتقادالسائد لدى العامة أبف الشراكة تقتصر فقط على اخلصخصة ( نقل ملكية القطاع العاـ إذل القطاع
اخلاص).
اثنيا :متطلبات الشراكة بني اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص
من خالؿ مراجعة بعض الدراسات اليت حددت متطلبات صلاح ىذا األسلوب ؽلكن ربديد
اخلطوط العريضة التالية:
 -1إصالح وتطوير اإلطار التشريعي :نقطة البدء يف ىذا الصدد تقوـ على ضرورة خلق إطار تشريعي
صاحل وداعم لالستثمار اخلاص يف مشروعات اخلدمات العمومية ،وىو ما يستلزـ إصدار قانوف موحد
لتنظيم شراكة القطاع اخلاص يف سبويل وإقامة وتشغيل تلك ادلشروعات .وغلب أف يتم بناء ىذا القانوف وفق
األسس الرئيسية التالية( :غالب ،2008 ،صفحة )228
 إزالة كافة القيود غَت ادلرغوب فيها ادلفروضة على القطاع اخلاص يف مشروعات اخلدمات
العمومية؛
 وضع اإلطار القانوين العاـ ادلنظم لكافة أشكاؿ شراكة القطاع اخلاص دوف لبس أو غموض؛
 ربديد السلطات ادلركزية واحمللية اليت ػلق ذلا التعاقد ،واجلهات اليت زبتص إبصدار الًتاخيص
ادلتعلقة ابلشراكة؛
 خلق البنية التشريعية ادلالئمة الختيار ادلستثمر من خالؿ إجراءات تنافسية ذات فعالية تتفق مع
طبيعة ىذه ادلشروعات؛
 وضع القواعد ادلنظمة لالستثمار اخلاص يف كافة القطاعات االقتصادية واخلدمية وادلرافق العامة
دوف استثناء.
وتكشف خربة الدوؿ يف رلاؿ الشراكة مع القطاع اخلاص االىتماـ ابلتشريع الضرييب وأسلوب
إدارتو وتنفيذه .كما يتطلب األمر وضع قواعد ترحيل اخلسائر إذل سنوات الحقة ،وتوضيح كيفية ادلعاملة
الضريبية خاصة يف حالة الشراكة أبسلوب التأجَت .كل ىذا إذل جانب مراجعة وتطوير التشريعات اخلاصة
حبقوؽ ادللكية وضماانهتا والتشريعات ادلنظمة لسوؽ رأس ادلاؿ وادلؤسسات ادلالية دبا فيها القطاع ادلصريف.
ىذا فضال عن التشريعات اليت من شأهنا أف ربقق استقرار يف أسعار الصرؼ ،إضافة إذل تعديل التشريعات
اخلاصة دبراجعة احلساابت بعد إسباـ الشراكة.
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كما غلب أف يعكس التطوير الذي يدخل على ىذه التشريعات روح وفلسفة سياسة الشراكة،
وىو ما يقضي بزايدة ىامش احلرية وادلرونة ادلتاحة للقطاع اخلاص مع وضع ضماانت وضوابط حامسة لقيامو
دبسؤولياتو ذباه البيئة وادلستهلك والعامل ،وكذلك وفائو حبق الدولة عليو شلثال يف الضرائب على األرابح
احملققة( .إبراىيم ،2004 ،صفحة )40
 -2إصالح وتطوير اهليكل املؤسسي :يقتضي التغلب على الصعوابت ادلتعلقة ابإلطار ادلؤسسي لتنفيذ

عملية الشراكة ،ضرورة إنشاء جهاز متخصص على ادلستوى ادلركزي يضطلع بصفة رئيسية بتنظيم الشراكة
مع القطاع اخلاص ،ويهدؼ إذل ربقيق السياسات التالية( :غالب ،2008 ،صفحة )228
 توحيد الرؤية اإلسًتاتيجية للدولة يف تنظيم االستثمار اخلاص يف مشروعات اخلدمات العمومية؛
 خلق اآلليات والكوادر الفنية وادلالية واإلدارية العالية لتنظيم االستثمار؛
 دعم وترويج االستثمار اخلاص يف ىذه ادلشروعات؛

 تدعيم اإلصالح اذليكلي للمرافق العامة االقتصادية واخلدمية؛
ومن ادلهاـ الرئيسية للجهاز ادلساعد على تنفيذ عملية الشراكة دبا ينسجم مع سياسة احلكومة
وأىدافها ضمن التشريعات ادلعموؿ هبا ،وابلتنسيق ادلباشر مع كافة اجلهات وادلشروعات ذات العالقة.
وذلك ابستخداـ األساليب ادلثلى للشراكة مع القطاع اخلاص بنزاىة وشفافية وكفاءة ،القياـ ابألنشطة
التالية( :الفاعوري ،بدوف سنة نشر ،صفحة )65
 اختيار ادلشروعات العامة ادلالئمة للشراكة؛
 تسهيل القياـ ابألعماؿ التحضَتية لتقييم أوضاعها الراىنة والبدائل ادلتاحة لكل مشروع؛
 ربديد أسلوب الشراكة ادلناسب للقطاع اخلاص يف كل مشروع؛
 تطوير معايَت التأىيل والتقييم للعروض ادلستدرجة؛
 تنفيذ عمليات الشراكة ابلكامل.
كما غلب أف يتم إنشاء جلاف توجيهية لإلشراؼ على شراكة كل مشروع على حدى ،ابإلضافة
إذل تشكيل فريق عمل من الفنيُت إلدارة ومتابعة ادلشروع الذي ذبرى بو الشراكة.
 -3نشر الوعي العام أبمهية الشراكة مع القطاع اخلاص :ال بد من تكوين رأي عاـ حوؿ عملية الشراكة

مع القطاع اخلاص عن طريق إعداد مقاالت وربليالت يعرضها كبار ادلتخصصُت واخلرباء يف شرح جدوى
وأعلية ىذا الربانمج يف عالج األمراض ادلزمنة اليت تعاين منها اقتصادايت الدوؿ والنامية منها خاصة،
والنظرة ادلستقبلية لعملية اإلصالحات اليت هتدؼ إذل مزيد من التنمية ،ورفع مستوى الدخوؿ لفئات
ادلواطنُت ،وتوضيح ظلاذج عملية للدوؿ اليت طبقت ىذا األسلوب وما حالفها من صلاحات يف سلتلف
رلاالت التنمية( .غرادين ،2002 ،صفحة )3
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وتدلنا خربة الشراكة الدولية أف تعبئة الرأي العاـ دلساندة برانمج الشراكة تعد شرطا أساسيا
وجوىراي لنجاح ىذا الربانمج يف الدوؿ النامية .حيث قد ذبد محالت التشويو اليت يثَتىا أعداء ىذا الربانمج
صدى واسعا بُت عامة الناس وأصحاب الدخوؿ ادلنخفضة والعاطلُت عن العمل .بل إنو من ادلتوقع أف
تلعب القيادات اإلدارية للمؤسسات العامة دورا معروفا لربانمج الشراكة نتيجة للمخاوؼ اليت يتعرضوف
إليها من احتماؿ حدوث تغَتات واسعة النطاؽ يف ادلناصب اإلدارية( .غرادين ،2002 ،صفحة )5
كما يتطلب وجود أتييد شعيب توفَت إسًتاتيجية متكاملة للتوعية أبعلية برانمج الشراكة مع القطاع
اخلاص حبيث تكوف موجهة لكافة األطراؼ ادلعنية دبا فيها قيادات اجلهات ادلسؤولة عن توفَت اخلدمات
العمومية والعاملُت الذين ينتموف إذل القطاعات اليت سيتم جذب القطاع اخلاص إليها ومجهور ادلواطنُت.
وتكوف األىداؼ الرئيسة ذلذه اإلسًتاتيجية كاآليت( :غالب ،2008 ،صفحة )229
 عمل توعية على ادلستويُت احمللي والدورل إلعالـ الشركات واألطراؼ ادلعنية عن وجود وإمكانية
تطبيق مثل ىذه النوعية من الشراكة؛
 توعية األطراؼ ادلشاركة واجلهات ادلعنية على الفرص والتهديدات للشراكة بُت القطاعُت العاـ
واخلاص؛
 توفَت مصادر للمعلومات جلمهور ادلواطنُت ولألطراؼ ادلعنية لتوضيح كافة األمور ادلتعلقة ابلشراكة
بُت القطاعُت العاـ واخلاص.
اثلثا :النتائج املتوقعة للشراكة بني اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص
هتػػدؼ الش ػراكة بػػُت القطػػاع العػػاـ واخلػػاص إذل ربقيػػق التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة خاصػػة يف
الدوؿ النامية ،حيث يربز دور الدولة يف ازباذ القرار ورسم السياسات أما دور القطاع اخلػاص فيػربز يف تنفيػذ
ادلشػػاريع وادلشػػاركة يف أدائهػػا ،بنػػاء علػػى فكػػرة عػػدـ كفػػاءة تنفيػػذ خطػػط التنميػػة االقتصػػادية إذا مػػا اقتصػػرت
على أي من الدولة وأجهزهتا أو القطاع اخلاص بشكل منفرد ،وؽلكن حصر نتائج الشراكة ابلنقاط التالية:
 -1النتائج االقتصادية :وأكدت العديد من األدبيات على فعالية سياسة الشراكة مع القطاع اخلاص يف
تقدًن اخلدمات يف خفض عجز ادلوازنة ،وذلك بسبب قدرة القطاع اخلاص على خفض تكلفة اخلدمات
وتدبَت استثمارات التوسع( .لقوشة ،1999 ،صفحة )161
كما ؽلكن أف تعمل سياسة الشراكة على ربسُت كفاءة اخلدمات ،وذلك بسبب أف ىناؾ الكثَت
من ادلشكالت اليت تواجهها منظمات القطاع العاـ ومنها التدخل اإلداري من قبل ادلستوايت العليا يف
احلكومة يف أعماؿ ىذه ادلنظمات والًتكيز الواضح على اإلجراءات فقط وزلدودية رأس ادلاؿ ،لكن حدة
ىذه ادلشكالت قد تكوف أقل بكثَت يف حالة القطاع اخلاص.
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وؽلكن عرض ادلكاسب ادلتحققة من وراء دعم وجذب االستثمار اخلاص يف مشروعات اخلدمات
العمومية بشكل رلمل كاآليت)6002 ،www.investismemt.gov.eg/moi-portal-ar/investisment( :
 -1معاجلة قصور التمويل احلكومي.
 -2اإلسراع دبعدؿ النمو االقتصادي واالجتماعي.
 -3رفع كفاءة تشغيل ادلرافق العامة االقتصادية ومستوى مشروعات التنمية االجتماعية وادلشروعات
القومية.
 -4نقل تبعية ادلخاطر التجارية بشكل أساسي إذل القطاع اخلاص.
 -5نقل التكنولوجيا احلديثة.
 -6توسيع ادللكية اخلاصة والتوجو ضلو اقتصاد السوؽ.
 -7االستفادة من االستثمار اخلاص لتفعيل بعض سياسات اإلصالح اذليكلي.
 -2النتائج اإلدارية :ال شك يف أف الدعوة إذل مشاركة القطاع اخلاص يف تقدًن اخلدمات ال تعٍت زبلي
الدولة عن مجيع أدوارىا ،وإظلا تعٍت ببساطة التغيَت يف ىذه األدوار من ادلالك إذل ِ
ادلوجو وادلشرؼ .ولذلك
ربقق سياسة الشراكة مع القطاع اخلاص نتائج إدارية جيدة منها( :ادلوسوي ،1995 ،صفحة )72
 التحرر من الروتُت،
 دعم االستقاللية ادلالية واإلدارية،
 سرعة إصلاز العمل ،رفع مستوى اخلدمة ادلقدمة،
 مشاركة العاملُت يف إصلاز القرارات وربقيق رضا العميل.
 -3النتائج االجتماعية والعمالية :إف التحوؿ إذل القطاع اخلاص سيؤدي ابلتبعية إذل تراجع األىداؼ

االجتماعية احلاكمة يف ادلشروعات العامة ،كتوفَت اخلدمات األساسية للمواطنُت وخباصة زلدودي الدخل
منهم وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية والقضاء على األمية ،ورفع ادلستوى ادلعيشي لألفراد( .ادلوسوي،
 ،1995صفحة )72
إال أف قرار اتباع سياسة الشراكة مع القطاع اخلاص ال يعٍت زبلي احلكومة على مسؤولياهتا
االجتماعية يف أسلوب وتكلفة تقدًن اخلدمات إذل ادلواطنُت ولكن على العكس من ذلك فقد أوضحت
التجارب على عدـ اضلصار الدور احلكومي يف الرقابة من أجل محاية ادلواطن ،وإظلا إلزاـ ادلنظمات اليت
اتبعت سياسة الشراكة أبداء بعض اخلدمات اليت كانت تؤديها قبل اتباع ىذه السياسة.
لذلك البد من جهد مكثف يف رلاؿ التشريع وسن القوانُت قبل القياـ بشراكة مع القطاع اخلاص،
واليت تكفل ضماف عملية ادلنافسة لصاحل ادلستهلك ،وخصوصا يف اجملاالت اليت تعد رلاالت احتكارية
بطبيعتها.
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إف التأثَتات ادلباشرة وادلتوقعة للشراكة على نسبة العمالة الوطنية ادلستوعبة وعلى فرص تنميتها
وتطويرىا واستحالة فرض ذلك على القطاع اخلاص الذي ربركو اعتبارات الرحبية وضغط التكاليف ،األمر
الذي سيؤثر سلبا يف ىذه العمالة لالحتماؿ الكبَت ابستبداذلا بعمالة أرخص وأقل مرونة سباشيا وأىداؼ
القطاع اخلاص...اخل ،وعموما يهدؼ ادلشروع اخلاص إذل احلصوؿ على تقنية عالية حديثة أبقل عمالة وأقل
مشاكل شلكنة( .ادلوسوي ،1995 ،صفحة )73
واحلقيقة أف الشراكة بُت القطاعُت العاـ واخلاص خصوصا يف رلاؿ ادلرافق العامة ؽلكن أف يؤثر
إغلااب على العمالة .حيث تظهر أ نواع جديدة من فرص العمل اليت ؽلكن أف تستوعب أعدادا كبَتة من
اخلرغلُت اجلدد ،كما تنشأ فرص جديدة نتيجة لتشغيل ادلرافق العامة بكفاءة ونتيجة تقدًن خدمات جديدة
للمستفيدين( .حجازي ،2004 ،صفحة )342
 .IVدور الشراكة بني اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص يف متويل التنمية احمللية يف اجلزائر
ازبذت مساعلة القطاع اخلاص يف اجلزائر أشكاال كثَتة يف العملية التنموية منها عقد االمتياز،
والذي ارتبط ظهوره بتطور وظائف الدولة .فالدولة حىت وقت قريب كانت سبارس وظائف تقليدية من أمن
وعدؿ ودفاع ،غَت أهنا ونظرا لدواعي موضوعية اضطرت إذل التدخل يف ميادين شىت اقتصادية واجتماعية
وثقافية وغَتىا .ومشل تدخلها كل ادلشاريع اليت عرفت ابسم ادلنافع الكربى كالكهرابء والغاز واالتصاالت
والنقل واحملروقات .وظهر على ادلستوى القانوين واالقتصادي مبدأ احلماية االقتصادية الذي استوجب ىذا
التدخل هبدؼ تلبية وإشباع احلاجات العامة.
أوال :ماهية عقد االمتياز
 -1تعريف عقد االمتياز

أ -التعريف التشريعي  ":يقصد ابالمتياز دبفهوـ القانوف عقد من عقود القانوف العاـ ،تكلف اإلدارة دبوجبو
شخصا اعتباراي عاما أو خاصا قصد ضماف أداء خدمة ذات منفعة عمومية" ( .ادلادة  04من األمر 06
ادلتضمن قانوف ادلياه)1996 ،
ب -التعريف الفقهي  :اعترب عقد االمتياز من أشهر العقود اإلدارية ادلسماة ،ولعلو كما قاؿ أعلها أيضا يف
الدوؿ غَت االشًتاكية .وعرفو أنو "عقد إداري يتوذل ادللتزـ فردا كاف أو شركة دبقتضاه وعلى مسؤوليتو ،إدارة
مرفق عاـ اقتصادي واستغاللو مقابل رسوـ يتقاضاىا من ادلنتفعُت ،مع خضوعو للقواعد األساسية الضابطة
لسَت ادلرافق العامة فضال عن الشروط اليت تضمنتها عقد االمتياز"( .الطماوي ،1991 ،صفحة )108
وعرؼ جانب من الفقو يف اجلزائر عقد االمتياز أبنو :عقد أو اتفاؽ ،تكلف اإلدارة ادلاضلة سواء
كانت الدولة أو الوالية أو البلدية دبوجبو شخصا طبيعيا (فرد) أو شخصا معنواي من القانوف العمومي
(بلدية مثال) أو من القانوف اخلاص (شركة مثال) يسمى صاحب االمتياز بتسيَت واستغالؿ مرفق عمومي
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دلدة زلددة ،ويقوـ صاحب االمتياز إبدارة ىذا ادلرفق مستخدما عمالو وأموالو ومتحمال ادلسؤولية النامجة
عن ذلك ويف مقابل القياـ هبذه اخلدمة أي تسيَت ادلرفق العمومي ،يتقاضى صاحب االمتياز مقابل مبلغ
مارل ػلدد يف العقد يدفعو ادلنتفعُت خبدمات ادلرفق( .بعلي ،2002 ،صفحة )248
 -2أركان عقد االمتياز :يتمتع عقد االمتياز أبركاف خاصة سبيزه عن غَته من العقود األخرى ىي كما يلي
( :بوضياؼ  ،بدوف سنة نشر ،صفحة )190
 األطراؼ أو ما يطلق عليو ابجلانب العضوي  :و يتمثل أساسا أف عقد االمتياز يضم وجواب جهة
إدارية شلثلة يف الدولة أو الوالية أو البلدية من جهة وأحد األفراد أو الشركات من جهة أخرى.
 احملل  :ينصب عقد االمتياز أو االلتزاـ على إدارة مرفق عاـ عادة ما يكوف اقتصاداي فال يتصور أف
تعهد اإلدارة ألحد األفراد أو الشركات إبدارة مرفق إداري دلا يف ذلك من خطورة سبتد آاثرىا لفئة
ادلنتفعُت .مث أف ادلرافق اإلدارية عادة ال تستدرج يف نشاطها القطاع اخلاص حبكم عدـ استهدافها دلعيار
الربح .وىو ادلعيار احملرؾ ذلذا القطاع.
 الشكل :إف نقل ادلرفق ألحد األفراد أو الشركات يتم دبوجب وثيقة رمسية تتضمن مجيع األحكاـ
ادلتعلقة بتسيَت ادلرفق وضماف أداء اخلدمة واليت تضعها اإلدارة إبرادهتا ادلنفردة وغلب على ادللتزـ التقيد هبا
إذا رضي التعاقد مع الدولة أو الوالية أو البلدية .ومن ىنا فال إلزاـ إال دبوجب دفًت الشروط ربدد فيو
اإلدارة سلفا سائر األحكاـ ادلتعلقة بتسيَت ادلرفق دبا يف ذلك األحكاـ اليت سبتد آاثرىا إذل فئة ادلنتفعُت.
 -3خصائ

عقد االمتياز :يتمتع عقد اإلمتياز ابخلصائص التالية( :جابر ،2009 ،الصفحات -15

)20
 أنو عقد إداري يربط بُت سلطة إدارية وبُت أحد األفراد أو الشركات .وليس ىناؾ ما ؽلنع أف
يربط عقد االمتياز بُت شخص إداري وشركة من القطاع العاـ.
 إف اإلدارة يف ىذا العقد ابلذات تتمتع بسلطات استثنائية تفرضها صفتها كشخص من
أشخاص القانوف العاـ .وىذا بغرض محاية فئة ادلنتفعُت.
 يلزـ ادلتعاقد مع اإلدارة أف يتوذل تسيَت مرفق عاـ ػلدده العقد .ويتقيد بكل الضوابط دبا فيها
ادلالية .وكذلك ذبسيد ادلساواة بُت فئة ادلنتفعُت.
 يتحمل ادللتزـ يف عقد االمتياز النفقات الناذبة عن تسيَت ادلشروع ويضمن لو سَتا منتظما
ومطردا .وابدلقابل تلتزـ جهة اإلدارة يف حاؿ اختالؿ توازنو ادلارل أبف تعيد لو ىذا التوازف وىذا ما
أقره القضاء ادلقارف.
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 -4آاثر عقد االمتياز :يًتتب على عقد االمتياز رلموعة من اآلاثر منها( :بسيوين ،2006 ،الصفحات
)45-44
أ -آاثر عقد االمتياز على جهة اإلدارة :تتمتع اإلدارة بثالثة حقوؽ أساسية يف مواجهة ادللتزـ:

 حق مراقبة تنفيذ العقد طبقا للشروط ادلتفق عليها ،وإجبار ادللتزـ على تنفيذ ىذه الشروط ،وتوقيع
اجلزاءات عليو إذ اقتضى األمر ،وأىم ىذه اجلزاءات الغرامة ادلالية.
 حق اإلدارة يف تعديل الشروط الالئحية يف العقد ،وخاصة تعديل أسعار االنتفاع خبدمات ادلرفق ،وفقا
دلتطلبات ادلصلحة العامة.
 حق اإلدارة يف اسًتداد ادلرفق زلل االمتياز قبل انتهاء ادلدة ادلقررة ،وذلك بشرائو وتعويض ادللتزـ عما قد
يلحقو من أضرار نتيجة ذلذا االسًتداد.
ب -آاثر عقد االمتياز على ادلتعاقد :أما عن حقوؽ ادلتعاقد ادللتزـ فتتمثل يف:
 حقو يف تقاضي رسوـ ادلنتفعُت خبدمات ادلرفق العاـ ،دبا يضمن لو احلصوؿ على ربح معقوؿ نتيجة
ربملو مسؤولية إدارة ادلرفق.
 للمتعاقد احلق يف احلصوؿ عل تعويضات مالية من اإلدارة ماضلة االمتياز لتعويضو عما قد يصيبو من
خسائر أو أضرارا نتيجة فرض شروط معينة ،أو رسوـ زلددة عليو ،أو بسبب تغَت الظروؼ االقتصادية دبا
ػلقق التوازف ادلارل لعقد االلتزاـ.
اثنيا :عقد امتياز املرافق العامة احمللية
إف عقد امتياز ادلرفق العاـ احمللي ؼلتلف من حيث ادلضموف يف البلدية عنو ابلنسبة للوالية وىذا ما
سنوضحو يف ىذه النقطة:
 -1عقد امتياز املرفق البلدي " :مع مراعاة األحكاـ القانونية ادلطبقة يف ىذا اجملاؿ ،تضمن البلدية سَت
ادلصاحل العمومية البلدية اليت هتدؼ إذل تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أمالكها .وهبذه الصفة فهي ربدث

إضافة إذل مصاحل اإلدارة العامة ،مصاحل عمومية تقنية قصد التكفل على وجو اخلصوص دبا أييت( :ادلادة
 149من قانوف البلدية)2011 ،10/11
 التزويد ابدلياه الصاحلة للشرب وصرؼ ادلياه ادلستعملة. النفاايت ادلنزلية والفضالت األخرى . صيانة الطرقات وإشارات ادلرور. اإلانرة العمومية. األسواؽ ادلغطاة واألسواؽ ادلوازية العمومية. احلضائر ومساحات التوقف.594
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 احملاشر. النقل اجلماعي. ادلذابح البلدية. اخلدمات اجلنائزية وهتيئة ادلقابر وصيانتها دبا فيها مقابر الشهداء. الفضاءات الثقافية التابعة ألمالكها. فضاءات الرايضة والتسلية التابعة ألمالكها. ادلساحات اخلضراء".مث جاءت ادلادة  150من ذات القانوف لتؤكد على أف اجملاالت الواردة سابقا ؽلكن أف تكوف زلل
امتياز ،حيث تنص ادلادة  150على  ":ؽلكن ادلصاحل العمومية البلدية ادلذكورة يف ادلادة  149أعاله أف
تكوف زلل امتياز طبقا للتنظيم الساري ادلفعوؿ".
-2

عقد امتياز املرفق الوالئي.... ":ؽلكن للوالية أف تنشئ قصد تلبية احلاجات اجلماعية دلواطنيها

دبوجب مداولة اجمللس الشعيب الوالئي مصاحل عمومية والئية تتكفل على وجو اخلصوص دبا أييت( :ادلادة
 141من قانوف الوالية رقم )2012 ،07/12
 الطرقات والشبكات ادلختلفة. مساعدة ورعاية الطفولة واألشخاص ادلسنُت أو الذين يعانوف من إعاقة أو أمراض مزمنة. النقل العمومي داخل الوالية. -حفظ الصحة ومراقبة النوعية.

 ادلساحات اخلضراء"....من خالؿ ىذا النص يتضح لنا اجملاالت اليت للوالية أف تنشئ من خالذلا مؤسسات عمومية
لتحقيق ادلنفعة العامة ،مث جاءت ادلادة  149من ذات القانوف لتبُت كيفية استغالؿ وتسيَت ىذه
ادلؤسسات حيث تنص  ":إذا تعذر استغالؿ ادلصاحل العمومية الوالئية ادلذكورة يف ادلادة 146أعاله عن
طريق االستغالؿ ادلباشرأو مؤسسة فإنو ؽلكن للمجلس الشعيب الوالئي الًتخيص ابستغالذلا عن طريق
االمتياز طبقا للتنظيم ادلعموؿ بو".
اثلثا :مكانة عقد االمتياز يف تشريع اإلدارة احمللية يف اجلزائر
جلأت السلطات العمومية يف اجلزائر منذ االستقالؿ إذل استخداـ عقد االمتياز لكن بنسب
متفاوتة بُت مرحلة وأخرى وىذا ابلنظر للنظاـ السياسي واالقتصادي السائد .وىذا أمر طبيعي طادلا عرفت
البالد أربعة دساتَت تضمنت قواعد سلتلفة .وأوكل كل دستور دورا سلتلفا للدولة وابلتارل لكل من الوالية
والبلدية.
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فلقد اىتمت السلطة يف السنوات األوذل لالستقالؿ ابلتأميم كآلية ربكم يف إدارة ادلشروعات
االقتصادية الكربى .وبعد صدور قانوف البلدية األوؿ دبوجب األمر  24-67ادلؤرخ يف 18جانفي1967
كاف لزاما على السلطة االعًتاؼ بعقد االمتياز زلاولة منها لتوسيع إدارة ادلرافق العامة.
واعًتفت ادلادة  220من األمر ادلذكور للبلدايت ابللجوء لالمتياز غَت أهنا جعلت اللجوء ذلذه
الوسيلة طريقة استثنائية إذ األصل ىو االستغالؿ ادلباشر ادلكرس دبوجب ادلادة  212من نفس األمر .أو
االستغالؿ بطريق ادلؤسسة الثابتة دبوجب ادلادة  219من قانوف البلدية .وصدر األمر  38-69ادلؤرخ يف
23ماي  1969ادلتضمن قانوف الوالية وتضمنت ادلادة  136منو إمكانية جلوء الوالية لعقد االمتياز
الستغالؿ بعض ادلصاحل العمومية بعد مصادقة وزير الداخلية على ذلك.
وبذلك تعذر اللجوء لالمتياز ابلنسبة لإلدارة احمللية إال إذا ثبت عدـ إمكانية إما االستغالؿ
ادلباشر أو االستغالؿ بطريق ادلؤسسة.
وطادلا تبنت اجلزائر النظاـ االشًتاكي أسلواب وظلطا اقتصاداي ألكثر من عقدين من الزمن وتكرس
ذلك أساسا يف ادليثاؽ الوطٍت ويف دستور الدولة خاصة لسنة  1976فقد فرض عليها ىذا النظاـ أف تركز
أكثر على القطاع العاـ وتشجع فكرة إنشاء ادلؤسسات العمومية االقتصادية احمللية وادلقاوالت وصوال
للهدؼ الكبَت أال وىو سيطرة الدولة أو القطاع العاـ على كل النشاطات والقطاعات وىو ما أدى إذل
اتساع وظائف الدولة بشكل مفرط وابلنتيجة أدى إذل تضاءؿ نسب اللجوء لعقد االمتياز وزلدوديتو كآلية
شراكة خاصة مع القطاع اخلاص.
ولقد صدرت مراسيم كثَتة عقب ظهور قانوف البلدية لسنة  67تعًتؼ للبلدية كهيئة عمومية
دبمارسة االمتياز من ذلك ادلرسوـ 167-67ادلؤرخ يف 24أوت  1967ادلتضمن منح امتياز احملاؿ
التجارية ذات االستعماؿ أو الطابع السياحي من طرؼ الدولة للبلدايت.
وىا ىو األمر 130-76ادلؤرخ يف  22يوليو 1967ادلتضمن تنظيم النقل الربي يعًتؼ صراحة
يف ادلادة  22منو أف األولوية يف رلاؿ النقل الربي تعطى للقطاع االشًتاكي أو البلدايت أو لألشخاص
ادلعنوية العامة وبصفة استثنائية تعطى ألشخاص طبيعيُت( زبفيض دور القطاع اخلاص يف النقل).
و بعد أف شهدت الدولة دستورا جديدا سنة  1989أفرغ من اجلانب اإليديولوجي جاء قانوف
البلدية رقم 08-90ادلؤرخ يف  7أبريل  1990ليكرس عقد االمتياز دبوجب ادلادة  138واليت جاء فيها:
إذا دل يكن استغالؿ ادلصاحل العمومية البلدية استغالال مباشرا دوف أف ينجم عن ذلك ضرر جاز
للبلدية منح االمتياز.
يصادؽ الوارل على ىذه االتفاقيات اليت حررت ذلذا الغرض دبوجب قرار إذا كانت مطابقة
لنماذج االتفاقيات ادلعمولة حسب قواعد اإلجراءات السارية ادلفعوؿ.
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وثبت عقد االمتياز يف ادلادة  130من القانوف رقم  09-90ادلؤرخ يف  7أبريل  1990وادلتعلق
ابلوالية إذا تعذر استغالؿ ادلصاحل العمومية الوالئية يف شكل استغالؿ مباشر أو مؤسسات ؽلكن
للمجلس الشعيب الوالئي أف يرخص ابستغالذلا عن طريق االمتياز.
يصادؽ على العقود ادلربمة يف ىذا الصدد دبوجب قرار من الوارل .وينبغي أف تكوف مطابقة لدفًت
الشروط النموذجي ادلصادؽ عليو وفقا للقواعد واإلجراءات ادلعموؿ هبا.
وابلرجوع إذل أحكاـ ادلادتُت ادلذكورتُت نستنتج أف ادلشرع يشًتط على اإلدارة احمللية عند اللجوء
إذل أسلوب االمتياز يف إدارة وتسيَت ادلرافق العامة ما يلي:
أ -تعذر إدارة تسيَت ادلرفق العاـ إبحدى الطرؽ العامة كاالستغالؿ ادلباشر وادلؤسسة العامة نظرا لتنوع
وظيفة الدولة وتدخلها يف ادليداف االقتصادي واالجتماعي والثقايف وتوسع نطاؽ اخلدمة.
ب -ضرورة إجراء مداولة من طرؼ اجمللس الشعيب البلدي أو الوالئي حسب احلالة  .وىو ما يؤكد الطابع
اجلماعي يف ازباذ قرار اللجوء لالمتياز.
ج -إبراـ اتفاؽ بُت الطرفُت (عقد االمتياز) شريطة أف يكوف مطابقا لدفًت الشروط النموذجي الذي ػلدد
القواعد القانونية السارية على ادلرافق العامة اليت تدار هبذه الطريقة والذي تضعو وتعده اإلدارة مسبقا
وإبرادهتا ادلنفردة.
د -تصديق الوارل على االتفاؽ ادلتضمن عقد االمتياز كشكل من أشكاؿ الرقابة اإلدارية.
وشلا ىو جدير ابلذكر وعند اجلمع بُت قانوف الوالية وقانوف البلدية يتبُت لنا أف جهة ادلصادقة على
االمتياز وإف كانت واحدة ،غَت أف ادلشرع كاف أكثر دقة يف قانوف الوالية حيث احًتـ يف نص ادلادة 130
سلم األولوايت بشأف أساليب إدارة ادلرافق العامة فذكر االستغالؿ ادلباشر وتبعو أبسلوب ادلؤسسة ويف
ادلرتبة الثالثة أسلوب االمتياز .يف حُت اكتفى يف ادلادة  138من قانوف البلدية بذكر أسلوب االستغالؿ
ادلباشر وتبعو أبسلوب االمتياز وأغفل بذلك أسلوب ادلؤسسة العمومية.
وإذا كاف قانوف البلدية قد اعًتؼ للبلدية دبمارسة اختصاصات ذات طابع اقتصادي وىو ما
أعلنت عنو مواد كثَتة من القانوف  ،10/11إال أف السياسة االقتصادية للدولة والتوجو االقتصادي اجلديد
أدى إذل تضاءؿ ىذا الدور.
ومن ادلؤكد أف عدـ إقداـ البلدايت على استغالؿ ادلرافق العمومية االقتصادية بواسطة مؤسسة
زللية مستقلة سيؤدي هبا حتما إذل اعتماد أسلوب االمتياز هبدؼ احملافظة على دورىا االقتصادي من جهة
وتلبية احلاجة العامة من جهة أخرى وتفعيل قواعد قانوف البلدية وىو ما غلعلنا أماـ حقيقة ال ؽلكن
إنكارىا أف رىاف ادلستقبل سيجعل من عقد االمتياز أحد أىم أدوات وآليات مشاركة القطاع اخلاص مع
اإلدارة العمومية اجلزائرية يف االضطالع أبعباء التنمية الشاملة.
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النتائج والتوصيات:

تناولنا يف ىذه الدراسة ابلتحليل اإلمكانيات والتحدايت اخلاصة بتطبيق ظلاذج الشراكة بُت

اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص لتوفَت خدمات عمومية متميزة على مستوى احملليات .حيث مت توضيح
اإلطار عاـ دلسألة إمكانية تطبيق ظلاذج الشراكة على مستوى اإلدارة احمللية من خالؿ األدبيات االقتصادية
واخلربة الدولية .وانقش أعليتها وفوائدىا واليت تتمثل يف:
 ربقيق كفاءة استخداـ اإلنفاؽ العاـ.
 رفع كفاءة تشغيل ادلرافق العامة االقتصادية ومستوى مشروعات التنمية االجتماعية وادلشروعات
القومية.
 نقل تبعية ادلخاطر التجارية بشكل أساسي إذل القطاع اخلاص.
 سرعة إصلاز العمل ورفع مستوى اخلدمة ادلقدمة،
كما سبت مناقشة اإلمكانيات والتحدايت اخلاصة بتطبيق ظلاذج ادلشاركة بُت اإلدارة احمللية والقطاع
اخلاص يف تقدًن اخلدمات العمومية ،نذكر منها:
 ال يتعرض التنظيم التشريعي إذل كافة صور مشاركة القطاع اخلاص .وىو األمر الذي ألقى بكثَت من
الغموض حوؿ أشكاؿ الشراكة اليت ؽلكن تطبيقها.
 ضعف الوعي العاـ أبعلية ومزااي الشراكة يف سبويل وتطوير وتشغيل مشروعات اخلدمات العمومية ،وما
ذلذه الشراكة من آاثر إغلابية على التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويف إطار ذلك طرحت الدراسة رلموعة من التوصيات تتمثل يف:
 خلق بيئة مؤسسية تسمح للمحليات ابالستفادة من تلك اآلليات ادلطبقة لدى كثَت من وحدات
السلطة احمللية يف العديد من بلداف العادل النامي وادلتقدـ.
 عمل توعية على ادلستويُت احمللي والدورل إلعالـ الشركات واألطراؼ ادلعنية عن وجود وإمكانية تطبيق
مثل ىذه النوعية من الشراكة؛
 توعية األطراؼ ادلشاركة واجلهات ادلعنية على الفرص والتهديدات للشراكة بُت القطاعُت العاـ واخلاص؛
 توفَت مصادر للمعلومات جلمهور ادلواطنُت ولألطراؼ ادلعنية لتوضيح كافة األمور ادلتعلقة ابلشراكة بُت
القطاعُت العاـ واخلاص.
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