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التشاركية يف إعادة بناء وحتذيث قطاع النقل يف 

توزع املخاطر إدارة و وآلية سورية  
 إعذاد : الذكتىر المهىذش أيطر حطيه وجذ

  معاون مذير البحىث الطرقيت و المختبراث/  رئيص دائرة البحج العلمي

 المؤضطت العامت للمىاصالث الطرقيت

.وزارة الىقل  

 

 

 مىجس البحج

تطبيق العقود  اطر الناجمة عنخع الميآللية إدارة وتوز  موضوعياً  يقدم البحث تحميلً   -
    (Public Private Partnership, PPP )الخاص التشاركية بين القطاعين العام و  القائمة عمى مبدأ

العلقات التعاقدية البينية بين األطراف المختمفة الداخمة في و  ،قطاع النقل السوري
يا متلصيغ ونماذج التشاركية ومدى ملء  مبررات لجوء الحكومة متضمنةالتشاركية، 

بين األطراف المتعددة  المخاطر طبيعةتقييم و إضافة إلى تحميل  لقطاع النقل في سورية،
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وذلك عمى ضوء القانون  وشرح مبدأ القيمة مقابل المال ،المنخرطة في العممية التشاركية
، حيث الذي أصدره السيد الرئيس بشار األسد حول التشاركية 6106/ لعام 5رقم /

 المادة حتى67 المادة )خاصة المواد منتحتاج الكثير من المواد الواردة في ىذا القانون 
األمن الوطني ة وتحميل المخاطر عمى االقتصاد و مختمفة من وجية نظر إدار قراءة  (80

  .السوري
 
 مقذمت  

معيارًا ومقياسًا لتقدم أو دعائم التنمية الشاممة لمدولة، بل أصبح النقل عد النقل أحد ي         
قق قطاع النقل متطمبات االتصال والترابط والتشابك تأخر) تخمف( األمم، وما لم يح
المعايير التي فرضتيا التكنولوجيا الحديثة لن تستطيع الداخمي والخارجي، وفق الشروط و 

قل الحديثة الدولة أن تواكب التطور الحضاري المعاصر بكافة أبعاده، ولما كانت مشاريع الن
دارة وتكنولوجيا عالية لمتنفيذ و  تمويمية كبيرة قدراتتتميز بالضخامة، من حيث تطمبيا  ا 

استثمارىا ة تضمن ليا تنفيذ ىذه المشاريع و عممية لمتشغيل، كان عمى الحكومة إيجاد آلي
، نتيجة الضغط خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة بأقصر فترة ممكنة، وضمان عدم تحميل

 فاقي الكبير.اإلن
ة تؤدي الدولة ممثمة بقطاعيا العام دورًا رئيسيًا ومباشرًا في تقديم خدمات النقل بكاف  -   

الموانئ البحرية وما يتبع أنماطو، من خلل شبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات و 
بناء  فيأىمية  النقل لما لو من بيرة لقطاع كمالية  مبالغ  وترصد ليا من مرافق عامة،

االستراتيجيات الموضوعة لتحقيق التنمية االقتصاد الوطني وارتباطو الوثيق بالسياسات و 
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دون استمرار القطاع العام )الحكومي( وحده قد حالت  متغيرات عديدة  إال أنالشاممة، 
الحديثة في التكنولوجيا واالقتصاد،  تالمواكب لمتطورايم خدمات النقل بالشكل المتميز و بتقد
في تقديم خدمات النقل  لمبحث عن شريك م 6118ومنذ مطمع العام  دفع الحكومة مما

مع االتجاىات الحديثة في اإلدارة  توافقاً و  ؟االقتصادية تتعمق بالكفاءةتحقيقًا العتبارات  
عمى ، ورفع جودة خدمات النقل ة التي تدعو لتخفيف العبء عن كاىل الحكومةيممالع

دارةبناء و للستثمار في خارجي( المحمي و الالخاص )لقطاع ا دخول أن الرغم من لبنى ا ا 
لمحكومة و لمقطاع  تحديًا كبيراً يشكل  ، وعمى رأسيا قطاع النقل،التحتية األساسية في الدولة

 الخاص الوطني عمى حد سواء. 
تبنت الحكومة السورية خيار التشاركية بين القطاعين العام والخاص، واعتبرتو خيارًا  -   

تشرين أول عام  01الذي عقد في  "الخاصالتشاركية بين العام و "بعد مؤتمر استراتيجيًا 
 تحققإلى أن وبسبب ظروف األزمة الحالية تأخر صدور قانون التشاركية،   م،6119
من خللو تأمل الحكومة الذي  .م00/0/6106في  / 5رقم / القانون حيث صدر  الحقاً 

أن توفر اآللية اللزمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية القادرة عمى تمبية االحتياجات المتزايدة 
 التطوير في القطر.إعادة اإلعمار و ، وتحقيق متطمبات لمنمو االقتصادي

ما قبل األزمة )نياية   للستثمار طرحت التي تكمفة مشاريع النقل أن ذكرهمن المفيد  -
مميار ليرة  611مبمغ قد فاقت  وفق مبدأ التشاركية بين العام والخاص  م( 6119عام

، خاصة في مجال الطرق السريعة والنقل المديني مميار دوالر( 4.4)أي مايعادل  سورية
 .الموانئ البحريةو 
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إال أن المخاطر  ،تشريعي ىام تغطية جانبل يعد خطوة ىامة قانون التشاركية صدور إن  -
حتم عمى الباحثين في مجال ت المرافقة لمثل ىذه التعاقدات 

إضافة إلى نظرائيم االقتصاديين والقانونيين  - النقل
دراسة مشاريع  -والعاممين في مجال التخطيط االستراتيجي 

وفق منيج عممي  االستثمار التشاركية ومقومات نجاحيا
 ل في الجميورية العربية السوريةيأخذ خصوصية قطاع النق

وذلك باالستفادة من تجارب الدول األخرى دون   باالعتبار،
  .استنساخيا

قدرة قطاع النقل في الجميورية العربية السورية، عمى المساىمة الفعالة في تأمين  نإ -
لمناطق أو لجميعيا، في األحوال والظروف غير الدعم الموجستي المناسب لبعض ا

 ذاالحروب، تعد من الخصائص االستراتيجية اليامة لياالعتيادية، كالكوارث واألزمات و 
 .الحربعزيزىا في زمني السمم و الواجب ت القطاع

 
 (PPP)مفهوم التشاركية 

 أصبحت كممة التشاركية متداولة وبشكل يخرج أحياناً  -
علم إلفي أوساط ا تتخدمس  فقد ا، الصحيح عن المعنى

بكثرة لمداللة عمى العلقة التفاعمية بين المواطن المحمي 
فالتشاركية  إذاً  ميين،و أو بين قطاعين حك ،الحكومةو 

نما بين الحكومة  والقطاع الخاص )المحمي أو  من جيةليست بين الحكومة والمواطن وا 
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من جية  الذي يرغب باستثمار أموالو وخبراتو التقنية في مجال المرافق العامة الخارجي(
 .نيةثا

    PPP-   ىي اختصار لمعبارة االنكميزية) ( Public Private Partnership   عني التي ت
بين جميع  pppال يوجد تعريف موحد لمـ و  بين العام والخاص، أو الشراكة التشاركية

القطاع العام )الحكومي( بين  خاصةالتعاقدية النظمة األ إذ ي قصد بيا، الجيات المعنية
في االقتصاد  خاصة ،أو إنتاج سمعة ذات أىمية ،تقديم خدمة من أجلالقطاع الخاص و 

لتنفيذ أشغال، كما أنيا ال تصل إلى مرحمة الخصخصة  عقد   ، فيي ليست مجرد  الوطني
 .) كخصخصة اإلدارة أو تخمي جزئي عن بعض األصول، التأجير ...إلخ(  الكاممة

من قبل خبراء البنك الدولي لمتنمية المستدامة في الشرق األوسط   ppp ع رِّفت عقود الـ -  
القطاع ( سنة، بين القطاع الحكومي و 05 -5وشمال أفريقيا بأنيا "عقود طويمة األجل )

تشغيل بنية تحتية عامة يم، إنشاء، إعادة تأىيل، تمويل و الخاص، من أجل القيام بتصم
أو من خلل تذاكر  ،من قبل القطاع الحكومي يقوم بيا القطاع الخاص مقابل دفعات مالية

ممكًا لمقطاع  العامة بحيث تبقى المرافق  ؛أو من كمييما معاً  ،المستخدمين )أفراد المجتمع(
 .0الحكومي أو تؤول إليو في نياية عقد االستثمار"

 
 

                                                           
1Noumba, public private partnership in Infrastructure; lessons from international experience and 

next steps for Syria, lecture presented at  ministry of transport,  Damascus, 2008 
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 مبررات لجوء الحكومة إلى تطبيق التشاركية    
لتشاركية بين القطاعين الحكومي يمكن تمخيص ضرورات لجوء الحكومات إلى مفيوم ا   
قطاع النقل بشكل خاصة إلى المبررات شاريع البنى التحتية  بشكل عام و الخاص  في مو 

 التالية:
البنية التحتية تخفيف العبء عن كاىل الحكومة الناتج عن تمويل مشروعات  -أ 

ممشاركة في بناء ىذه المشاريع  لالفرصة لمقطاع الخاص  فإتاحة األساسية لمدولة،
الجانب  الحكومي عمىلتقوم بزيادة اإلنفاق  ؛يسيم في توفير موارد الخزينة العامة

 .الخارجي قتراضاالإضافة إلى تجنب الخدمي، االجتماعي و 
القدرة  ال تتوافر عندماف، الحديثة في تنفيذ بعض المشاريع االحصول عمى التكنولوجي -ب

يمكن لممستثمر األجنبي المالك لتمك التكنولوجيا ، المحميتين في تنفيذ المشروعخبرة الو 
 .انتشارىا محمياً مباشر في نقل ىذه التكنولوجيا و  يساىم بشكل أن

 خاصة عند إقامة  ة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةالمساىمة المباشر  -ج

قواعد صناعية وتجارية وتساىم في تخمق  حيث، لنائيةا ىذه المشاريع  في المناطق    
عمل عمى تشغيل شركات يما إذا عممنا أن ىذه المشاريع سوف تس، إيجاد فرص عمل
 الشركات الخدمية المحمية.المقاوالت والنقل و 

توفير القطع األجنبي لمبمد عن طريق آليات االقتراض و  البنوكتشجيع سوق المال و  -د  
 .التمويل األولي لممشروعمرحمة  في

 الكاممة. تجنب المجوء إلى الخصخصة -ه   

 المخاطر.توزيع و تقميل  -و 
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 األطراف الداخمة  في التشاركية بين العام و الخاص
تشكل أنظمة التشاركية إطارًا لمعمل المشترك والمتكامل بين عدة أطراف، بحيث تحقق جميع  

لمفترة الزمنية المتفق  واستمراريتحرص الجميع عمى انجاز المشروع و  األطراف غاياتيا، وفق
األطراف الداخمة في المشروع المتعاقد عميو والعلقات بين جميع األطراف  وفيما يمي عمييا.

 الخاص:متشاركية بين القطاعين الحكومي و الفاعمة في اإلطار العام ل
 القطاع الحكومي ممثًل بإحدى مؤسساتو. -أ      
 شركة المشروع ) القطاع الخاص(. -ب      
 الممولون. -ج      
 شركات التأمين.  -د      
 شركات المقاوالت . -ه      
 المشغل. -و      
 المستخدمون. -ز      
 ات غير الحكومية.مالمنظ -ح      
 المستشارون. -ط      

ترتبط جميع األطراف الداخمة  في بناء و/أو تشغيل المشروع المتعاقد عمى تنفيذه  فيما بينيا  
 بعقود متعددة أىميا:

 وىو العقد المحوري الذي يعبر عن  عقد تنفيذ المشروع )اتفاقية المشروع(: -أ 
 جوىر العممية التشاركية ويتم توقيعو بين الحكومة أو إحدى الوزارات أو الييئات    

التي تمثل   ( Project Company) شركة المشروع و  ،التابعة ليا )القطاع الحكومي(
، مشروع وتمويمو و)تشغيمو أحيانًا(القطاع الخاص، والتي يقع عمى عاتقيا بناء ال

 أمام الحكومة في كل ما يتعمق بالمشروع.وتكون ىي المسؤول الوحيد 
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ىو عقد تشكيل شركة المشروع،  (:Consortium ) الكونسورتيوم عقد اتحاد الشركات  -ب
ويتم ىذا العقد بين مجموعة من الشركات بيدف تنفيذ المشروع، وينتيي ىذا االتحاد 

 غالبًا بنياية تنفيذ المشروع.
         .             عقود اإلنشاءات -ج     
  .عقود التمويل -د      
بعض الييئات ه االتفاقيات بين شركة المشروع و : تعقد ىذاتفاقيات مع جيات حكومية -ه    

مسؤولة تتم بيدف تزويد المشروع بكافة الخدمات التي تكون الحكومة و الحكومية، 
 قضايا البيئة....الخ.ه و المياعنيا  كاألراضي العامة، والوقود و 

شركة التامين الضامنة لممشروع في حال : وتتم بين شركة المشروع، و عقود التأمين -و  
حدوث القوة القاىرة، أو اضطرابات أو تغيرات سياسية أو اقتصادية في الدولة تعيق 

 تنفيذ و تشغيل المشروع.
شروع، شركة المموذج العقد الموقع بين الحكومة و حسب ن :الصيانةعقود التشغيل و  -ز    

مستثمر جديد، أو أن تتم بين شركة المشروع من جية أن تعقد بين الحكومة و  إما
حد ، وفي ىذه الحالة تبقى شركة المشروع ى الشركات الخاصة لتشغيل المشروعوا 

 الصيانة.لة عن حسن تنفيذ أعمال التشغيل و ىي المسؤولة أمام الدو 
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   pppإدارة و توزيع المخاطر في مشاريع الـ

Management and Allocation of Risk  
 
نتيجة لدرجة   إنشائيالكامنة في أي مشروع  لمخاطروالشكوك المتعمقة با المخاوفتنشأ  

االستثمارية  موالالمجازفة العالية في توظيف األ
طبيعة ىذا  بشكل يتجاوزو  في قطاع البناء والتشييد

 risk، لقد استخدمت إدارة المخاطر )المشروع

management كجزء من التخطيط االستراتيجي  )
من أجل تحديد المخاطر المحتممة الحدوث أثناء 

قبل التسبب في  السيطرة  عميياو  ،البناء والتشغيل
 . وقوع أضرار متلحقة قد تؤدي أحيانًا النييار المشروع بالكامل

المخاطر المنبثقة خلل وضع تقدير آلية بنيوية لتحديد و " بأنيا: تعرف إدارة المخاطر      
فإدارة المخاطر  6"شروع واالستجابة ليا والتحكم بياالسياسات والبرامج أو خلل دورة حياة الم

 أشبو بحمقة تفاعمية مستمرة تتشكل من ثلثة أطوار رئيسية ىي: PPPفي مشاريع الـ 
من المخاطر  كنرحمة تحديد قائمة بأكبر عدد مم: يتم في ىذه المالتعرف عمى المخاطر -أ

  .ومصادرىا، التي يمكن أن تؤثر عمى المشروع في مختمف مراحمو
 تمر تقنية تحديد المخاطر بثلث مراحل ىي:      

                                                           
2 D.TANAKA(and others), Private finance for Road Projects in Developing Country, p903 
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( والقائمة   brain storming) : مثل طريقة العصف الذىني( االستدالل الحدسي0)      
 (.prompt listالتحريضية )

  induction ( االستقراء6)      
  deduction( االستنتاج0)         

: ويقصد بيذه المرحمة تحميل االنعكاسات المالية )بشكل تقدير وتقييم المخاطر -ب   
رئيسي( التي يمكن أن تنجم عن المخاطر المحددة في المرحمة السابقة وىناك 

 أسموبان متبعان في التحميل ىما:
 ( التحميل الكمي.0)       
 ( التحميل النوعي.6)       
 ويعتمد اختيار األسموب عمى طبيعة المخاطر.       

التحكم بالمخاطر   : إن اليدف من ىذه المرحمة ىوطبيعة االستجابة لممخاطر -ج     
، وفي ىذه المرحمة تحديدًا، تكمن خصوصية مشاريع التشاركية بين والتعامل معيا

متعمقة بالمشروع في مختمف لتعدد األطراف الالقطاعين العام والخاص، فنظرًا 
، فإن توزع ىذه المخاطر وطريقة التحكم بيا يشكل تحديًا كبيرًا، وخاصة في مراحمو

: كبدائل التصاميم، إال أن البدائل والخيارات كثيرة المرحمة التحضيرية لممشروع،
شكل عام فإن ، وبتوزيع المخاطر، وقضايا التأمين والضمانوالترتيبات التعاقدية ل

استراتيجية التحكم بالمخاطر في ىذه النوعية من المشاريع القائمة عمى التشاركية 
االستجابة تتسم بتعقيد أكبر من المشاريع التقميدية، ويمكن أن تأخذ استراتيجية 

 :        0أشكال ىامة ىي ةبالمخاطر أربعلمتحكم 
 ( استراتيجية تجنب المخاطر.0)         

                                                           
3 D . TANAKA(and others), IBID, P390 
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 ( استراتيجية تقميل المخاطر.6)         
 ( استراتيجية نقل وتحويل المخاطر.0)         
 ( استراتيجية احتواء المخاطر.4)         

 توزع المخاطر في مشاريع النقل
في  وسنعمدتتشابو المخاطر وطرق إدارتيا في معظم مشاريع البنى التحتية لقطاع النقل،      

الطرق السريعة في إنشاء وتشغيل   PPPـلمشاريع الحث عمى دراسة المخاطر بىذا ال
المخاطر بين القطاعين الحكومي  توزيع المخاطر، حيث تتوزعكمثال عمى إدارة و 

وفي معظم الحاالت فإن  ,الخاص تبعًا لقدرة كل طرف عمى التعامل مع ىذه المخاطرو 
 ،والصيانة ،والتشغيل ،البناءر المتعمقة بالتصميم، والتمويل، و القطاع الخاص يأخذ المخاط

إضافة إلى القوى القاىرة القابمة لمتأمين، بينما يتحمل القطاع  ،واألخطار التنظيمية
المخاطر يص، وموافقات استملك األراضي، و الحكومي المسؤوليات المتعمقة بمنح التراخ

متأمين، القوى القاىرة غير القابمة لقوانين واختلفاتيا في الدولة، و الناجمة عن تضارب ال
الطرق، وفيما يمي أىم المخاطر المحتمل أن تتعرض ليا مشاريع النقل، وخاصة مشاريع 

 التشغيل:في مختمف مراحل اإلعداد والتمويل والتنفيذ و 
 في مشاريع الـ قد تتولد المخاطر :  Land Acquisitionsاستملكات األراضي -أ    
         PPP :من عدة عوامل أىميا 
  .( أسعار األراضي أعمى من المتوقع عند بدء االستملك0)         
 ( عدم القيام باالستملك في الوقت المناسب.6)         
  ( االضطرار لتغيير المسار المستممك.0)         
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 وفق مبدأ التشاركيةفي الهند  مستثمرة طرق  مشيدة و  1-الشكل    
 
شروط البيئة نتيجة ل نتيجة لعدم الحصول عمى موافقات البناء مثلً : التراخيص والموافقات -ب 

 المحميات الطبيعية...إلخ.والمساحات الخضراء و 
: نتيجة لعدم تحقيق المواصفات الفنية اللزمة، وتكاليف إجراء  Design التصميم -ج    

التعديلت الفنية عمى المخططات، والمخاطر الناجمة عن عدم تحقيق التصميم 
 لمعايير السلمة المرورية.

تنشأ مخاطر اإلنشاء أو  Construction or Rehabilitation: اإلنشاء أو إعادة التأىيل -د    
، أو أو التأخير في تنفيذ األعمال اإلنشائية ،إعادة التأىيل نتيجة الرتفاع أسعار المواد

 ...إلخ.ضعف الدراسة الجيولوجية )حدوث انزالقات مثل(
نتيجة الرتفاع تكاليف التشغيل  :Operation & Maintenance التشغيل والصيانة -ه     

 ...إلخ.الصيانة عن التوقعات، أو عدم التقيد بالمواصفات االستثمارية لممشروعو 
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يعد ىذا العامل من أكثر العوامل المؤدية إلى  Traffic Volume : التقديرات المرورية -و     
عمي أقل كثيرًا من الخطورة في كون حجم التدفق المروري الففشل المشروع، وتكمن 

ومن ورائيا الممولون استرجاع  ، وبالتالي ال تستطيع شركة المشروعالحجم المتوقع
 .النفقات المالية المستثمرة في المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة

 : تنشأ ىذه المخاطر عندما ترتفع تكاليف اإلنشاء والتشغيل     المخاطر المالية -ز  
روع  نتيجة لمتغيرات الكبيرة في المؤشرات الحقيقية عن التكاليف المتوقعة في بداية المش      

 ، ومن ىذه المؤشرات:لنقدي من الجيات الممولة لممشروععمى التدفق االمالية التي تؤثر 
 ( معدل الفائدة.0)          
 ( التضخم. 6)          
 (.Devaluation( انخفاض قيمة العممة )0)          

 (: تعد المخاطر الناجمة عن القوة القاىرة في عقود الـ (Force Majeure القوة القاىرة -ح   

ppp   فإن  بالتاليفترة العقد، و ذات طبيعة خاصة تتسم بحساسية كبيرة نظرًا لطول
طبعًا لمقطاع الذي يتحمميا  تقسم ىذه المخاطرمالية حدوث ىذه المخاطر كبيرة، و احت

 إلى قسمين:
 ( مخاطر قابمة لمتأمين ويتحمميا القطاع الخاص مثل: الكوارث الطبيعية...إلخ. 0)       
مى ( مخاطر غير قابمة لمتأمين عمييا، أو يصعب التأمين عمييا وتقع في الغالب ع6)       

 االكتشافات األثرية...إلخ.، مثل الحروب ونزع الممكية و 4عاتق القطاع الحكومي

                                                           
ال لكانت  4 المخاطر جميعيا قد تحمميا القطاع الحكومي من حسن الحظ أن مشاريع التشاركية في قطاع النقل لم تبدأ قبل األزمة التي تمر فييا بلدنا، وا 

                                      مشاريع ىي شركات غربية .ىذه الخاصة أن معظم الشركات المنفذة لمثل 
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: تنشأ ىذه المخاطر نتيجة التغير في التشريعات في بمد االستثمار، أو األنظمة والقوانين -ط    
لمحكومة، والتي تنعكس سمبًا عمى المشروع، وتندرج غير المشجعة السياسات االقتصادية 

 في إطارين ىما: ىذه المخاطر
( أنظمة تمييزية تتعمق بالمشروع نفسو، مثل: تغير معدالت الدفع العقدية لقاء الخدمة 0)              

 المقدمة لمعموم...إلخ.
( التغيير في السياسات العامة في البمد مثل تغير السياسة الضريبية، تحويل  6)         

 األرباح ...إلخ.
خاطر في مشاريع النقل الممولة من قبل القطاع الخاص، تحدد  قابمية إن طريقة إدارة الم     

المشروع للستمرار وتحقيق أىدافو، نظرًا لضخامة مشاريع النقل، وتأثيرىا عمى االقتصاد 
الوطني، وعمى سبيل المثال، ولمداللة عمى أىمية إدارة المخاطر، ودورىا في التنبؤ 

مشروعًا لمطرق السريعة / 01/لدولي أنو قد تم إلغاء بمستقبل المشروع ، فقد أورد البنك ا
م في 6110و  م0991، بين عامي  BOTالمأجورة المتعاقد عمى تنفيذىا وفق نظام الـ

تحولت أعبائيا بالكامل لمحكومة، وذلك لعدم قدرة ىذه الحكومات دول العالم النامي و 
المتوقع أو التغيرات في عمى اإلدارة الصحيحة لممخاطر، كانخفاض حجم المرور عن 

، وطبعًا فإن انعكاسات إلغاء ىذه العقود الضخمة من شأنو أن يؤثر 5"العائدات المالية
م 0994، كما حدث في المكسيك عام ة االقتصادية واالجتماعية لمدولةعمى السياس

، من ىنا فإن طريقة تقدير وتقييم المخاطر يجب أن تأخذ 6نتيجة لعدم استقرار العممة
أوسع في البحث والدراسة وخاصة في الدول النامية، نظرًا لمتغيرات الكبيرة التي  ماماً اىت

 تشيدىا اقتصاديات ىذه الدول وما يصاحبيا من تغيرات اجتماعية وثقافية.

                                                           
5 World Bank ,Private participation in infrastructure database. http://ppi.worldbank.org/ 3/2010 
6 World Bank EBID 3/2010 

http://ppi.worldbank.org/
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 (/ http://www.venturexcel.com ( وفق مبدا التشاركيةالسريع  تنفيذ محطات وخطوط النقل الداخمي 2-الشكل

 
 :Risk Assessmentتقدير المخاطر 

تمويل المشاريع تمكننا من تقدير وتقييم المخاطر في  إن استعراض الطرق المتبعة في     
 التمييز بين صنفين رئيسيين لطرائق التقييم ىما:

تجميع قائمة بالمخاطر  األساليب: يتم في ىذه  Qualitative Techniquesالنوعية األساليب -أ     
الرئيسية ووصف لمعواقب المحتمل حدوثيا دون الدخول بتفاصيل أو قياس الحتمالية 

 حدوثيا، وتكون الخطوة التالية إعادة ترتيب ىذه القائمة حسب األولوية.
إلى قياس احتمالية  األساليب: تيدف ىذه Quantitative Techniques الكمية األساليب -ب     

حدوث كل خطر من المخاطر واآلثار المترتبة عمى حدوثو وفق معايير التقييم 

http://www.venturexcel.com/
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من  انعادة نوعيستخدم و  المستخدمة في التخطيط مثل الوقت والمنعكس المالي،
 ىما:  خاطر في التقييم المالي لممشاريعالتقنيات الكمية لتقدير الم

تبعة فيو  تقنية :  ومن أىم التقنيات المTechniques Deterministic( تقنيات توكيدية 0)         
الذي يقوم عمى حساب النموذج بالكامل  Scenario analysis))تحميل السيناريو

، وىكذا عواملبافتراض تغير عامل واحد فقط في وقت واحد، ومن ثم تغير عدة 
 أن المشاريع الضخمة قد تحتاج  إلى حساب عدد حتى نياية السيناريوىات، إال

 ىائل من السيناريوىات نظرًا لمعدد الكبير من المخاطر المحتممة.
االحتماالت : تعتمد عمى عمم اإلحصاء و  Probabilistic Techniques( تقنيات احتمالية6)        

الرياضي  ، ومن ثم القيام بالجمعلكل متغير يفي إنشاء عامل التوزيع االحتمال
لمجمل المتغيرات، إال أن درجة  ستنتاج عامل توزيع احتمالي مكافئليذه العوامل وا

التعقيد الكبيرة عمى أرض الواقع لمشاريع النقل قد تجعل  طريقة تقدير المخاطر 
 بيذا األسموب ليست عممية. 

 
     Value for Moneyالقيمة مقابل المال في تقدير المخاطر   

القيمة مقابل المال أول مرة في انكمترا عام  Value for Money)استخدم مصطمح )        
وفق  من ناحية الجدوى االقتصادية PPPـ كوسيمة لتقدير المخاطر في عقود ال ،09977

عن  (Value For Money, VFM) ، ويعبر مفيوم القيمة مقابل المال تمويل القطاع الخاص لممشروع
في كامل دورة حياة المشروع المحددة في اع الحكومي ألدنى تكمفة لممشروع تحقيق القط

العقد، وىي فرق القيمة التي يوفرىا القطاع الحكومي فيما لو تم تنفيذ مشروع ما وفق أحد 

                                                           
7A. Brenck , (and others), Public-Private Partnerships in New EU Member  Countries of  

Central and Eastern Europe, 
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من قبل  ، مقارنة بالقيمة المالية في حالة تنفيذ المشروع وفق الطرق التقميديةPPPأنماط الـ 
  لمشروع ال بد من إنشاء نموذج مقارنة مقابل VFM، ولكي يتم حساب القطاع الحكومي

PPP   يعتمد بشكل كمي عمى القطاع العام، بحيث يتضمن جميع التكاليف اللزمة إلنجاز
المشروع إضافة للحتساب المالي لجميع المخاطر التي يمكن أن تواجو المشروع فيما لو 

 .ألشغال العامة التقميديةنفذ من قبل القطاع العام بطريقة عقود ا
 يكون المشروع الممول من قبل القطاع الخاص وفق مبدأ التشاركية 

 :ىما شرطين جوىريين عند تحقق، نظريًا  ناجحا        
 النقل المناسب لممخاطر من الجانب الحكومي إلى القطاع الخاص: والمقصود  -أ  
 النقل األمثل وليس النقل األعظمي أو الكمي لممخاطر.     

 بل دافع الضرائب أو مستخدم مرفق النقل.ق  الرغبة في الدفع من  -ب     
في تقييم المخاطر في الدول النامية ال بد من تسميط   VFMـقبل تطبيق مفيوم ال         

الضوء عمى بعض االختلفات الجوىرية ليذا المفيوم في الدول النامية عنو في الدول 
 المتقدمة، حيث يمكن تحديد ىذه االختلفات  بما يمي:

وىذا    DBFOفي بريطانيا ىي من النموذج  النقل  : معظم مشاريع نموذج التعاقد -أ      
النموذج يعطي الجانب الحكومي دورًا أكبر في توجيو المشروع وفي نفس الوقت 
االطلع عمى تفاصيمو الدقيقة في مختمف المراحل، بينما معظم مشاريع النقل التي 
يتشارك فييا القطاع الخاص مع القطاع الحكومي )العام( في بمدان العالم النامي ىي 

مما ال يتيح شفافية مناسبة لتفاصيل المشروع أمام  ،في الغالب مشاريع الحقل األخضر
 القطاع الحكومي.

(، أي shadow tolling: يغمب نظام الدفع غير المباشر في بعض الدول ) نظام الدفع -ب  
أن المستخدم ال يقوم بالدفع مقابل الخدمة بشكل مباشر، أو يقوم بالدفع بشكل جزئي 
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لممستثمر، ويمكن أن تتولى الدولة تسديد كافة تتولى الدولة تقديم دفعات منتظمة و 
في معظم الدول الميزانية العامة  من خلل الضرائب العامة، إال أن النفقات لممستثمر

 تسمح بتسديد مبالغ منتظمة لممستثمر.ال النامية 
 .عرضة لمفساد نتيجة نقص الشفافية إجراءات التعاقد في الدول النامية تكون -ج    
 بأربع  خطوات رئيسية ىي: VFM تمر عممية تقدير الـ      

   وضع نموذج البنية التمويمية التي يستند عمييا المشروع في تقييم المخاطر. -أ      
ودرجة تأثيرىا عمى أطراف  ةحساب عوامل التوزيع االحتمالية لممخاطر المتوقع -ب           

 التعاقد التشاركي.
 بالمعايرة لمتأثيرات المتبادلة لممخاطر.القيام   -ج            
إيجاد عوامل التوزيع النيائية الحتمالية المخاطر في كل من الحالتين لتنفيذ  -د            

 (.PPPحالة عقد األشغال العامة و حالة عقد الـ) المشروع
 

 نتائج و توصيات
لتشاركية جزءًا ال تشكل إدارة المخاطر الناجمة عن تطبيق العقود القائمة عمى مبدأ ا -0

 يتجزأ  من العممية التعاقدية بين كافة األطراف وعمى كافة المستويات.

يعد النقل المناسب لممخاطر من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص من أىم شروط  -6
  .نجاح  المشاريع المندرجة تحت مبدأ التشاركية

مما يسيم   وتقميل المفاجآت المناسبة التعاقديةتعمل إدارة المخاطر عمى تييئة البيئة  -0
 .التشغيلالتمويل و  تيفي مرحم ، خاصةتغمب عمى المخاطرال في

( في تقييم مشروعات value for moneyنوصي باعتماد طريقة القيمة مقابل المال )  -4
 النقل التي تسعى الحكومة لتنفيذىا وفق أحدى طرق التشاركية.
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يا من االفضل ضمن االمكانات المتاحة االبتعاد عن صيغ التشاركية التي يقتصر في  -5
 ـو ال  BOTـكصيغ ال وتقديم الضمانات ع الحكومي عمى القيام باالستملكدور القطا

BOO. 
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