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 : كالتالي هي و مراحل 8 إلى المشروع دورة تقسيم تم

 
  األساسية المراحل : المشروع دورة

 للمشروع تمهيدي تقييم و تحديد:   األولى المرحلة
 الخاص و العام القطاعين بين الشراكة خيار تقييم:  الثانية المرحلة

 المشروع القدرة على تسيير توفرالمرحلة الثالثة : 
 العام و الخاص قبل إعالن المناقصة ينمشروع الشراكة بين القطاع تحسين : المرحلة الرابعة

 المرحلة الخامسة : إعالن المناقصة واختيار الشريك الخاص
 و التركيبة المالية للمشروع المرحلة السادسة :  الصياغة النهائية للعقد

 العقد و المشروع تتبع و تسيير:  السابعة المرحلة
 البعدي التقييم:   الثامنة المرحلة

 

 :للمشروع تمهيدي تقييم و تعريف:  1 المرحلة

 ؛ األهداف/المستعملين/االستثمار نوع :االحتياجات تحليل .1

  التحتية البنية أو/ و الخدمات مجال في القطاع حاجات تعريف .2

  .والترابية القطاعية السياسات مع االنسجام .3

 للمشروع االجتماعي األثر:  الكلفة تقييم  .4

 

 الصفقات إبرام طرقب  مقارنة  الخاص و العام ينالقطاع بين الشراكة لمشروع قبلي تقييم:   2 المرحلة

 : األخرى العمومية

     

  العمومية الصفقات إبرام خيارات تقييم -1

 
 العام و الخاص ينالقطاع بين الشراكة لنموذج المعايير األساسية مع المشروع تطابق تقييم 

 تقييم أولي وتوزيع مخاطر المشروع؛ 

 : الفوائد المحتملة العمومية الصفقات إبرامتحليل مقارن لطرق  
 

 الخاص و العام القطاعين بين الشراكة مقاربة مع المشروع تطابقتحليل أولي لمدى  -2
 

 القرار؛ التخاذ األساسية والمعلومات الوثائق تقديم 

 والخاص؛ العام القطاعين بين الشراكة خيار لمتابعة رسميال القرار 

 .المشروع إدارة فريق تكوين 
 

 / أخرى؛ تفويت: شراء /العمومية الصفقات إبرام لطرقاألخرى  بدائلالتحليل  -3

 والصيانةالستغالل  واالستثمار و تكاليف تحمل : ضريبيةتقييم أولي للقدرة ال -4
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 : القطاع مع للعمل وتقنيين وقانونيين مالين خبراء توظيف:  للمشروع إدارة فريق إعداد : 3 المرحلة

 القطاع أو  السلطة المختصة.خبراء في المجاالت المالية والقانونية والتقنية من أجل العمل مع  تعيين

 : العروض طلبات إجراء قبل الخاص و العام ينالقطاع بين الشراكة تطويرمشروع :4 المرحلة

 

 تعريف المشروع  -1
 قانوني(؛ -تعاقدي مشروع الشراكة بين القطاع العام و الخاص )تقني/مالي/تحليل وتصميم نموذج  

 توزيع المخاطر؛

 إمكانية التمويل / التمويل المصرفي؛  
 (؛  المشترك /العام لقطاعحساب الدفع )ا 
 العام والخاص ينالقطاع بين الشراكة لمشروعالقيمة مقابل المال )الجودة مقارنة بالكلفة(  تبيان 

 

صيانة المرتبطة بالمشروع ، الو   االستغاللبناء ولل تحليل دقيق للتكاليف المتوقعة  :االستدامة المالية  -2

والتدفقات المالية الالزمة لسداد التمويل و األجور من رأس المال المستثمر من قبل المساهمين في شركة 

 .المشروع
" الجودة  العام و الخاص : تحليل تقرير ينالشراكة بين القطاع مشروعل المال مقابل القيمة :تأكيد تقرير -3

 القطاعين بين الشراكة عقد أنوالتحقق من العام و الخاص   ينالقطاع بين الشراكةمشروع  ل"  الكلفة/ 
 .  العمومية الصفقات إبرام طرق باقيمع  مقارنةهي الطريقة المثلى  الخاص و العام

 . تأكيد ضروري لتلبية االلتزامات المالية المتعلقة بالمشروعالا هذ : الميزانية توفر تأكيد  -4

اال  ال تبدأ المناقصة  مناقصة :و قرار إطالق  العام والخاص  ينالقطاع بين الشراكةتأكيد خيار   -5

 العام و الخاص.    ينو تبني مشروع الشراكة بين القطاع بعد الموافقة على التقييم المبدئي
، إعداد وثائق المناقصة ، وتعريف  ، طلب العروض  إستراتيجيةمفهوم  تهم  :المناقصة  إستراتيجية  -6

 الموافقات. مختلف المستثمرين و استالمو تأهيل  مشروعتسويق" ال "االختيار، و شروطو  معايير
 : نين رئيسييهدفمرحلة تستجيب لهذه ال:  المناقصةوثائق  استكمال   -7

توزيع المخاطر، وإنشاء العام و الخاص )مثل  ينعملية الشراكة بين القطاع تصميم تعميق جميع جوانب  
العام و  ينمشروع الشراكة بين القطاع. وهذا يؤدي إلى إعداد عقد بصفة مستمرة آلية الدفع ( تدريجيا و 

 الخاص.

 .و تحديد ملف المناقصة العروض  العقد ، ووضع معايير لتقييم  إسناد  أسلوب اختيار   
  

  : الشريك الخاصاختيار و المناقصة :5 ةالمرحل

 
 إبرام عقود الشراكة التالية :  طرقوفق  اال نتقاء األوليعملية  شروط حديدت

 

  : تنافسيال حوارال  -1
 تنافسي؛ال حوارالعملية  شروط تحديد 

  
 تنافسي؛ال حوارالعملية  إدارة  

  
 الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. مشروع ل نهائيال  التحديد 

 

 بالكلفة مقارنة الجودةتقييم واختيار العروض والحفاظ على مفهوم "القيمة مقابل المال"  -2

 : اقتصاديا(فائدة  األكثر  عرضال)
  ؛عروضال واختيار تقييم 

 ؛اختياره تم الذي العرض مراجعة 
 . الدولة التزامات مراجعة  
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  المفاوضات النهائية: -3
 ؛  همستشاريو الشخص العام  بقيادة المفاوضات النهائية أن تكون نص علىتأن  يجب المناقصة إن عملية 

  من وجود القيمة مقابل المال للمشروع. نهائيالتحقق ال  
 

 :للمشروع  النهائية ةالمالي  التركيبة وضعو  والتوقيع اإلسناد  : 6 المرحلة
 األكثر فائدة من الناحية االقتصادية. العرض  على أساس نهائية بصفةالعقد إسناد  يتم  العقد : إسناد -1

 

 السلطة المختصة. سيتم توقيع العقد النهائي من قبل القطاع أو  : العقد توقيع -2
 

 معبالمشروع وتمويله  العقد المتعلق  إبرام  عند   وذلك للمشروع :  النهائيةالتركيبة المالية  وضع -3

المساهمات  القروض و   قبيل من التمويالت تدفق بتسهيليسمح  والذي االزمة لتنفيذه  الشروطتوفر 
 تصميم وبناء المشروع.في   ( و البدء الفعلي  و غيرها والمنح  في رأسمال المشروع

 

 :مشروع الإدارة   :  7 المرحلة
 الشخصيعتمد على قدرة  العام و الخاص  ينعقد الشراكة بين القطاع إن نجاح العالقة التعاقدية : تدبير -1

 المدى علىالتعاقدية على نحو فعال وإيجابي  همعالقاتعلى تدبير  من القطاع الخاص شركائهو  العام
العالقة اليومية قوم بتنفيذ وتطوير يسو الذي   العام للشخص بالخصوص   تسند المهمة  . هذه البعيد

 القطاع الخاص.التعاقدية مع 
 

 الحاالت  حدد العام و الخاص أن ي ينالقطاع بين الشراكة عقد علىيجب  العقد :تغيير و تعديل  عمليات -2

 هذه التغييرات وتطبيقها .لمناقشة  المناسبة الطريقةوإجراء تغييرات  فيها التي يمكن
 

مفصلة عن  أحكاما العام و الخاص  ينعقد الشراكة بين القطاع تضمنيينبغي أن  : العقد فسخ آليات -3

إنهاء العقد من  فيهاالظروف التي يجوز  . وتشمل القضايا الرئيسية التي يتعين معالجتهافسخه   إمكانية
لشركة أداء التعويضات الالزمة  كذاتاريخ االستحقاق ، وتحديد  ضرورةقبل أي من الطرفين مع 

عند   والموجودات  في وقت اإلنهاء )حسب الحالة ( و حالة األصولطرف الشخص العام  منالمشروع 
 .العقد فسخبعد  العام للشخص استردادهاوقت 

 

 :البعدي لتقييم ا :8 المرحلة
 

من استخالص الدروس بناءا على تجارب   العام و الخاص  ينالقطاع بين الشراكة لمشاريع البعدي التقييم  يمكن
 اتخاذ على يمكن أن تساعد هذه المعلومات الفشل. وأسباب عوامل النجاح، بما في ذلك منها االستفادةفعلية و 

 تنظيموكيفية  العام و الخاص  يناللجوء إلى حل الشراكة بين القطاع إمكانية حول في المستقبل قرارات أفضل
 المشاريع. إعداد وتنفيذكيفية و و إدارتها  عقودال
 


