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مقـدمــة
تقوم استراتيجية البنك على تحفيز القطاع الخاص ليصبح نشط ًا ،وقوي ًا ،بهدف بناء اقتصاد متنوع من خالل
تطوير رواد األعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ،عبر مجموعة واسعة من الخدمات المالية
وغير المالية.
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تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر
الشراكة بين القطاع الخاص والعام
من بين دراسات البنك األخيرة ،دراسة حول “تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل
الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص
الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في مشروعات ( ،)PPPاعتمادا على دراسة
الواقع الراهن ،والتعرف على الممارسات الدولية في هذا الشأن.

تقييم الوضع الراهن

التجارب الدولية

المقترحات والتوصيات
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تقييم الوضع الراهن
استندت الدراسة في تقييمها للوضع الراهن لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر إلى مراحل دورة
حياة هذا النوع من المشروعات ،حيث تتضمن المراحل التالية
دورة حياة مشروع الشراكة ()PPP

 -2مرحلة التقييم
الشامل للتنفيذ
عن طريق منهج
“الشراكة”PPP-

 -1مرحلة التقييم
األولي لخيارات
تنفيذ المشروع

 -4مرحلة طرح
المناقصة

 -3مرحلة صياغة
عقد الشراكة
وتصميم عملية
الطرح

 -5مرحلة إدارة
ومتابعة تنفيذ
التعاقد

تضمنت منهجية تقييم الوضع الراهن:

 12لقاء مع جهات منفذة
لمشروعات الشراكة

تحليل تقرير رئاسة الوزراء حول
المشروعات الحالية والمستقبلية
للشراكة PPP-

دراسة مشروعات
الشراكة -المدارس

دراسة مقترح قانون
الشراكة PPP-
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تقييم الوضع الراهن
ص تقييم الوضع الراهن إلى تحديد عدد من الفجوات على مستوى كل مرحلة كالتالي:
خ ُل َ
 .1مرحلة التقييم األولي
لخيارات تنفيذ المشروع

ال توجد آلية لتجزئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إلى مشروعات أصغر
ال يوجد إجراء لمسار مسرّع لتوفير موافقة سريعة على المشروعات الصغيرة .ويتوجب حالي ًا على كل المشروعات االلتزام باإلجراء
المنصوص عليه في قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (الطرف الخاص)  -الفرع الحكومي المسؤول – الوزير المسؤول –
مكتب إدارة المشروعات  -بإشراف وزارة المالية
ال توجد مراكز للتم ّيز لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قطر

 .2مرحلة التقييم الشامل
للتنفيذ عن طريق منهج
“الشراكة”PPP-

اليوجد مصدر لتجميع الخدمات االستشارية (توفير خدمات استشارية لدراسات الجدوى  /توفير المشورة حول أكثر من مشروع)،

 .3مرحلة صياغة عقد
الشراكة وتصميم عملية
الطرح

ال تتضمن وثائق الطرح أي بند لجهة لشمول الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل التعاقد بالباطن
ال توجد حوافز لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة
ال توجد برامج ضمان  /تمويل لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
في حين يُسمح بالطرح من قبل اتحاد الشركات ،ال توجد بنود حول شمول الشركات المتوسطة والصغيرة

 .4مرحلة طرح المناقصة

ال توجد معايير تقيمم تفضيلية بالنسبة لطروحات أو شمل الشركات المتوسطة والصغيرة
تحد من قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على التنافس بفاعلية
تُعد متطلبات تقديم الضمان المالي متشددة جداً لدرجة ّ
ال توجد وثائق موحدة للمناقصات

 .5مرحلة إدارة ومتابعة
تنفيذ التعاقد

بالرغم من أن الفائدة على السداد المتأخر من قبل الجهة المتعاقدة تُ ّ
شكل جزءاً من وثائق المناقصة ،ال توجد مهلة زمنية محددة للسداد
ال توجد بنود محددة تفرض السداد المنتظم من المتعهدين الرئيسيين إلى المتعهدين من الباطن
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طريقة المشروع والهيكل التحليلي
شملت الدراسة على مراجعة المؤلفات وأفضل الممارسات العالمية ذات الصلة المتوفرة والمعايير المقارنة وتقييم بيئة
المشروعات المشتركة بين القطاعين الخاص والعام في قطر لتطوير  10توصيات رئيسية لتلبية أهداف المشروع
توفير التوصيات لشمول الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات المشتركة بين القطاعين الخاص والعام في قطر الهدف
طريقة المشروع والهيكل التحليلي

3

توصيات

تحديد  13ثغرة

 12لقاء مع جهات منفذة
لمشروعات شراكة

التعريف ،دورة الحياة ،الحاجة ،المنافعPPP :

 10توصيات

 4للمشروعات الكبيرة

( )2تمويلية
( )5عملية
( )3استراتيجية

تقييم البيئة
القطرية
للمشروعات
المشتركة بين
القطاعين
الخاص والعام

مراجعة المؤلفات ذات الصلة المتوفرة

 6للمشروعات الصغيرة

 3فئات *

تحليل تقرير رئاسة الوزراء حول
المشروعات الحالية والمستقبلية
للشراكة PPP-

دراسة مشروعات
الشراكة -المدارس

دراسة مقترح قانون
الشراكة PPP-

1

المعايير المقارنة
تحسين بيئة المشروعات المشتركة
بين القطاعين الخاص والعام

4
التقرير النهائي

* التوصيات التي نوقشت مع أقسام بنك التنمية القطري ووزارة المالية

الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات
المشتركة بين القطاعين الخاص والعام

2
المعايير
المقارنة
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التجـــارب الدولــــية
أفضل الممارسات (للشركات الصغيرة والمتوسطة)  -دورة حياة المشروعات المشتركة بين القطاعين الخاص والعام

 .2مرحلة التقييم
الشامل للتنفيذ
عن طريق منهج
“الشراكة”PPP-
 .3مرحلة صياغة عقد
الشراكة وتصميم
عملية الطرح

 .4مرحلة طرح
المناقصة

 .5مرحلة إدارة
ومتابعة تنفيذ
التعاقد

يوفر التدخل المبكر في السوق بالمملكة المتحدة (الذي يشمل باقة من األنشطة التي تضطلع بها الهيئة المتعاقدة على غرار البرامج
التدريبية للصناعة وجدوى السوق ..قبل بدء إجراءات الطرح) تدفق ًا أفضل للمعلومات ما بين الشركاء في القطاع الخاص .ويُساعد ذلك
الشركاء المتوقعين في القطاع الخاص على استيعاب نطاق متطلبات الهيئة العامة ،كما يُساعد الهيئات العامة على التعرّف على
قدرات القطاع الخاص.
توفر البنود والتوجيهات القانونية في دول على غرار األرجنتين وأستراليا وسنغافورة للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التقديم
لمناقصة في إطار تحالف ،كما أنها تُعطيها األولوية بالنسبة للتعاقد من الباطن.

تسمح البنود القانونية في دول عديدة باستخدام مبدأ التقييم التفضيلية للمتقدمين إلى مناقصة تشمل التعاقدات من الباطن
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،مما يُسهل مشاركتها.

يتسبب السداد المتأخر للشركات الصغيرة والمتوسطة في أزمة سيولة حادة .ومن هنا ،تضمن المشروعات المشتركة بين القطاعين
الخاص والعام في الواليات المتحدة مصالح تلك الشركات من خالل إجبار المتعهدين الرئيسيين على السداد للمتعاقدين من الباطن
خالل فترة  30يوم ًا ،مما يُسهل إتمام األعمال وفق المهل المحددة.

دورة حياة المشروعات المشتركة بين القطاعين الخاص والعام

 .1مرحلة التقييم
األولي لخيارات تنفيذ
المشروع

خالل إجراء تحديد المشروع ،تسمح العديد من الدول للسلطات المعنية بتجزئة المشروع إلى مشروعات أصغر من أجل تسهيل شمول
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تتوفر لدى دول على غرار النمسا وألمانيا والهند وجنوب أفريقيا وماليزيا مشروعات مشتركة بين القطاعين الخاص والعام ذات نطاق أصغر.
توجد ممارسات للموافقة السريعة على المشروعات المشتركة بين القطاعين الخاص والعام في الدول المعيارية.
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التجـــارب الدولــــية
أفضل الممارسات في  PPPالجوانب االستراتيجية
العناصر الهيكلية

الجوانب االستراتيجية

 .iالكيانات الرئيسية
إلدارة PPP

في الدول المعيارية ،تتحمل الحكومة المسؤولية النهائية عن سياسات وموافقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 .iiقطاعات التركيز

توجد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجموعة متنوعة من القطاعات على مستوى العالم .تشمل القطاعات
شيوعا في البلدان المعيارية :التعليم ،والمياه ،والرعاية الصحية ،والطاقة والنقل .تتكون قطاعات التركيز األخرى من
المستهدفة األكثر
ً
السياحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلسكان.

 .iiiوحدة PPP
مخصصة
 . ivمراكز التميز

توجد وحدة مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مثل البرتغال وجمهورية كوريا وجنوب إفريقيا وأستراليا والمملكة
المتحدة .تعد وحدة  PPPالمخصصة بمثابة مركز التنسيق لجميع العمليات ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وتسمح
بتتبع حالة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجودة بشكل أفضل.
توجد مراكز التميز في العديد من الدول التي تساعد على توفير فرص التواصل للقطاعين العام والخاص .باإلضافة إلى ذلك ،توفر هذه
المراكز ً
أيضا الخبرات على شكل خدمات استشارية وتدريب من خالل التواصل مع الخبراء في هذا المجال.

التمويل

 . ivالتمويل

في بعض الدول المعيارية ،يتم توفير الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 ، PPPمع إعطاء األولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرات الضعيفة.
في الدول المعيارية ،تتوفر صناديق مختلفة للقيام بمشاريع غير قابلة لالستمرار من الناحية المالية .هذا يتضمن:
يعد تمويل فجوة الجدوى  ) )VGFمثا ًال في الهند حيث تستطيع الحكومة سد تمويل فجوة الجدوى للمشاريع باستخدام مصدر تمويل مخصص،
حيث يمكن تبرير المشروع اقتصاد ًيا.
يوجد في العديد من الدول المعيارية خيارات تمويل متنوعة للقطاع العام للقيام بأنشطة تطوير المشاريع (مثل توظيف المستشارين التقنيين
والماليين)
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شكراً
مستداما لدولة قطر
نحن هنا ل ُنعزّز مستقبال
ً

