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 بريطانيا
 :صـملخال

وفر تت التت فر البجئة االستتممارية المناستبة االعام والخاص على مدى تو  جنية بجن القطاعستراتججيعتمد نجاح الشراكة اال
تتتتوافر التتتتوع  االستتتتممار  لتتتتدى ممتتتتل   ،فتتتت  العدجتتتد متتتتن الجوانتتت  تتتتت  تتممتتتلوال يةستتتتراتججاكة االلشتتتتر لتلتتتك اعوامتتتل النجتتتتاح 

وستتهولة اإلجتتراااا اإلداريتتة للتتترخيص، والفمركزيتتة فتت   ية فتت  المتتدن االقتصتتادية،ستتتراتججالمؤسستتاا الداعمتتة للشتتراكة اال
 ،ا االستتتتراتججيةفر الكفتتتااة اإلداريتتتة لتتتدى الجهتتتاا المعنيتتتة لتطتتتوير وتنميتتتة الشتتتراكااومتتتدى تتتتو  ،الموافقتتتة علتتتى المشتتتروعاا

تتوافر مراكتز معلومتاا وقاعتدة بيانتاا و  ،ومعقولية تكالجف تأسيس المشتروعاا المشتتركة مقارنتة بمميفتهتا فت  التدول األخترى 
فر حجم مناست  للستوا المحلت  متع القتدرة اوتو  ،واتجاهاا التنمية االقتصاديةف  المجتمع  عن الشركاا والقطاعاا التنموية

فر جهتتتاز إدار  للتخطتتتي  افر األنظمتتتة والقتتتوانجن الخاصتتتة بالشتتتراكة االستتتتراتججية بتتتجن القطتتتاعجن، وتتتتو اوتتتتو  ،لستتتوا لالشتتترائية 
مكانيتةاالستراتجج  لتدى إدارة المتدن االقتصتادية،  فر دلجتل إرشتاد  للشتراكة بتجن القطتاعجن العتام والختاص لرفتع مستتوى اتتو  وا 

 لجهاا المنظمة للمدن االقتصادية. فر الشفافية واإلفصاح لدى اامدى تو ا أخجر  و  ،الوع  العام

القطتتاعجن الحكتتوم  والختتاص فتت   ية بتتجنستتتراتججاالالتتت  يمكتتن متتن خفلهتتا تحقجتتق العفقتتة  الطرائتتقهنتتاك العدجتتد متتن و 
التفكجتتر فتت   العدجتتد متتن التدول(. وقتتد بتدأا PPP  ،)BOT  ،)BTOالبنيتة األساستتية علتتى أستاس نظتتام   مشتتروعاامجتال 

التنموية والت  تتطل  استمماراا مالية كبجرة من ختفل الستماح  مشروعااسالج  االقتصادية لتنفجذ الواأل الطرائقتطبجق هذه 
داختل  دنمتأربتع وتتم اإلعتفن عتن إنشتاا المتدن االقتصتادية فت   البنيتة األساستية، مشروعااللقطاع الخاص باالستممار ف  

                                           
    2102أغسطس وقبل للنشر ف   ،2102ماجو  تم تسلم البحث ف. 
    جتقدم فريق البحث بالشكر والتقدجر لعمادة البحث العلم ، جامعة الملك عبد العزيتز، جتدة، علتى دعمهتا العلمت  والمتاد  لهتذا
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 فتت  تلتتك المتتدن بأستتلو  عقتتد الشتتراكة   القطتتاع االستتتممار علتتى أستتاس مشتتاركة  ،العربيتتة الستتعوديةمملكتتة أربتتع منتتاطق فتت  ال
 (.PPPو ما يعرف بنظام  ية أستراتججاال

واختبار مدى جاهزية القطاعجن للدخول فت  شتراكاا للوصتول  يةستراتججاالهذه الشراكة  والهدف من هذه الدراسة تقجيم
العتتام مارية المطلوبتتة لنجتتاح الشتتراكة بتتجن القطتتاعجن فر البجئتتة االستتتماومتتدى تتتو  ،إلتتى تحقجتتق أهتتداف إنشتتاا المتتدن االقتصتتادية

إلتتتى تحقجتتتق أهتتتداف الدراستتتة  التحلجلتتت  للوصتتولوالختتاص فتتت  المتتتدن االقتصتتتادية. واعتمتتتدا الدراستتة علتتتى المتتتنهج الوصتتتف  
ة فت  تطبجتق مفهتوم الشتراكة بتجن القطتاعجن حست  طبيعت اتباجن   وتوصلا الدراسة إلى أن هناك .تساؤالا البحث نع جابةواإل

األمتتر التتذ  ستتاهم فتت  تتتأخجر تطبجتتق  ،تتتأمجر المترجتتراا االقتصتتادية العالميتتة علتتى خطتت  وبتترامج الشتتراكةو موقتتع كتتل مدجنتتة، 
حاجة إلى زيادة التعاون بجن القطاعجن العام والخاص فت  ستبجل تحقجتق الهتدف االستتراتجج  متن الوأهمية  مشروعاابعض ال

البرامج التسويقية لفتصال بالقطاعاا المعنية للتعريف بأهداف المدن االقتصادية باإلضافة إلى زيادة  ،الشراكة بجن الطرفجن
 ومستقبلها ف  زيادة القدرة التنافسية ف  عدة مجاالا استممارية مختلفة.

 :مقدمـةال
بهتتدف  ( هتتو شتتكل متتن أشتتكال التعتتاون بتتجن طتترفجن أو أكمتترPPPالشتتراكة بتتجن القطتتاع الحكتتوم  والقطتتاع الختتاص  

وهتو نتوع متن التقتار  بتجن المنظمتاا بتاختفف طبيعتهتا  اط مشترك ف  مجاالا متعتددة تلبت  احتياجتاا الطترفجن.تحقجق نش
ذاا اختصاصتتاا  مشتتروعااوذلتتك فتت  ستتبجل القيتتام ب ،متتن حجتتث الجنستتية أو الشتتكل القتتانون  أو طبيعتتة النشتتاط أو الملكيتتة

 ورة متساوية أو حس  االتفاا بجن الطرفجن.مع تحمل األعباا والمخاطر الت  تنشأ عن المشروع بص ،متنوعة

التنمويتة فت  قطاعتاا مختلفتة والحاجتة إلتى تتوفجر وبنتاا  مشتروعااومع شعور القطاع الحكوم  بتنام  الحاجتة إلتى ال
دارتها بالشكل المطلو ، بدأ التفكجر ف  إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة ف  هذا البناا من خفل  مشروعااتلك ال وا 
وبذلك ظهر مفهوم الشراكة  ،على القطاع الحكوم  االحجوية الت  كانا حكر   مشروعااحة الفرصة له للمشاركة ف  بناا الإتا

 .(PPPاالستراتججية بجن القطاع الحكوم  والقطاع الخاص  

 (SAGIA  Saudi Arabia,  General Investment Authorityمتع إنشتاا الهجئتة العامتة لفستتممار   المملكتةبتدأا 
 الطرائتتتتتق مشتتتتتروعااممتتتتتل  ،لمزيتتتتتد متتتتتن المشتتتتتاركة لتطتتتتتوير البنيتتتتتة األساستتتتتيةإتاحتتتتتة الفرصتتتتتة للقطتتتتتاع الختتتتتاص ( 2112عتتتتتام  

نشتتاا المتتوانب البحريتتة والبريتتة والجويتتة ،نظتتم االتصتتاالا مشتتروعااو والطاقتتة والكهربتتاا  ،الميتتاهو  ،والمواصتتفا وغجرهتتا متتتن  ،وا 
وضتترورة البحتتث عتتن  ،مشتتروعاااستتتمرار اإلنفتتاا الحكتتوم  علتتى الاس تجنتت  علتتى أستت ا. وكتتان هتتذا التوجتته مبني تتمشتتروعااال

 الستتعودية" هجئتتة المتتدن الصتتناعية"عتترف باستتم ت  ا إدارة خاصتتة للمتتدن االقتصتتادية ئوأنشتت ،ية متتع القطتتاع الختتاصاستتتراتججشتتراكة 
 Saudi Industrial Property Authority )  منتاطق مختلفتة فت  المملكتة.تحتيتة للمتدن االقتصتادية فت  بتتوفجر بنيتة  ىعنتت 

، ةالحكومت علجهتاالتت  كانتا تقتوم  ،البنيتة األساستية مشتروعاا( كأسلو  متمجز لتنفجتذ PPP  يةستراتججألهمية الشراكة اال اونظر  
هما عتام والختاص، واختبتار متدى استتعدادية بتجن القطتاعجن الستتراتججهذه الدراسة بهتدف تقجتيم التجربتة الجدجتدة للشتراكة اال جااا
 .هذا التعاون إنجاح فر البجئة االستممارية القادرة على اباإلضافة إلى تقجيم مدى تو هما التعاون واالستممار المشترك بجن لتحقجق
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 :(PPP) الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 ( كمتتتا يعتتترف3Pلمفهتتتوم الشتتتراكة بتتتجن القطتتتاعجن العتتتام والختتتاص والمعتتتروف بمصتتتطل    تعريفتتتااهنتتتاك العدجتتتد متتتن ال

 (Public Private Partnership - PPP.  جن طترفجن لتكمجتتف الجهتود فتت  بتوهتو عبتتارة عتن شتكل متتن أشتكال التعتتاون
 مع تحمل األعباا والمخاطر الت  قد تنجم عن هذه الشتراكة بصتفة متستاوية بتجن الطترفجن. ،التنموية مشروعاامجال تنفجذ ال
ية بأنهتا "العفقتة ستتراتججتته الحكومتة الفجدراليتة فت  بترلجن للشتراكة االالتعريتف التذ  أقر  (Alfen 2007  لفتجنأ وأورد الباحتث

تقتديم أعمتال متمجتزة متن ختفل المتزا بتجن المتوارد لتدى الطترفجن أجتل  التعاقدية طويلة المدى بتجن القطتاع العتام والختاص متن
دارة التمويل( وتوزيع المخاطرة بجنهم.و القوى العاملة، و رأس المال، و  الخبرة،   ا 

حجتث تممتل المفهتوم ، عتدة مفتاهيم للشتراكة التعاونيتة بتجن القطتاعجن العتام والختاص (Hull, 2008  هجتل رد الباحتثأو و 
ختدماا و ممتل ختدماا الميتاه  ،بموجبهتا المستتخدم للشتركة مقابتل االستتخدام لخدمتة الرستومجتدفع امتيتاز عقود ف  أنها  األول 
، (,PFI Public -Financial Investmentلتمويتتل الختتاص بتتالعقود  أنهتتا نمتتوذا ل والمفهتتوم المتتان   .الستتريعة الطرائتتق

التتذ  تستتتخدمه التتدول األوروبيتتة  أمتتا المفهتتوم المالتتث  .حجتتث تحصتتل الشتتركة الخاصتتة علتتى التمويتتل متتن القطتتاع الحكتتوم 
منهتا  ازا  م خدمتة عامتة يمتلتك جتيتقتدلوهت  عبتارة شتراكة  ،(Institutional, PPPنطلتق متن مصتطل  الشتراكة المؤسستية  فج

نججكامتت   ،جنا متع نتتائج دراستة البتاحمالقطتاع العتام والجتزا ا ختر القطتاع الختاص أو المستتممر. ويتتأت  هتذا المفهتوم متطابق ت
( صورة متن العمتل المؤسست  للتعتاون PPPحجث جرون أن مفهوم الشراكة التعاونية   ،(Nijkamp et al., 2002  وآخرون 

 ق أهداف مشتركة.بجن القطاعجن العام والخاص لتحقج

منها أنها  "محاولة لتنميتة وتطتوير  ،ن موضوع الشراكة أخذ العدجد من المفاهيم والمعان إف وعلى مستوى الدول النامية
أداا المؤسستتتاا الحكوميتتتتة باالستتتتعانة بتتتتالخبراا لتتتدى القطتتتتاع الختتتاص والخدمتتتتة الججتتتدة، فتتتت  ستتتبجل تخفتتتتيض تكلفتتتة تقتتتتديم 

األستالج  التت  تهتدف إلتى تخفتيض مجزانيتة الحكومتة بمشتاركة القطتاع الختاص فت  التمويتل"  متن االخدماا، كما تعتبر أسلوب  
 Miller & Savas, 2000   حتول الشتراكاا بتجن القطتاعجن 2112(. وتشتجر الدراستاا التت  أعتدها صتندوا النقتد التدول )

 ص بتقتديم ختدماا تتعلتق بالبنيتة التحتيتةعن  "الترتجباا الت  يقتوم بهتا القطتاع الختايالعام والخاص إلى أن مصطل  الشراكة 
وترى الدراسة أن الشراكة قد تنشأ بجن القطاعجن متن ختفل عقتود االمتيتاز أو عقتود  .جرا العادة أن تقدمها الحكوماا" الت 

 البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية. مشروعااويمكن من خفلها القيام بمجموعة كبجرة من  ،التأججر التشرجل 

 :الشراكة بين القطاع العام والخاصات رينظ
 ،(2110 ،محمتتد رعبتتد القتتاد  ية بتتجن القطتتاعجن العتتام والختتاصستتتراتججية الشتتراكة االاستتتراتججاهتتتم الفكتتر االقتصتتاد  ب

  ومن أبرز نظرياا الشراكة هما ف  تحلجل أهداف الشراكة،اوصاغ لها العدجد من النظرياا الت  س
وقامتتا علتتى أستتاس أن الشتتركاا  ،ن النظريتتاا التتت  ستتاهما فتت  تحلجتتل أهتتداف الشتتراكةهتت  متت نظريــة تبعيــة المــوارد: -0

حجنما ال تتتمكن متن استترفل ومراقبتة جميتع عوامتل اإلنتتاا تلجتأ إلتى اتختاذ ستبجل الشتراكة متع أطتراف أخترى لفستتفادة 
 من تصدجرها كمواد خام. ال  بد اممل قيام الدول النفطية بالتصنيع للمنتجاا النفطية محلي   ،من الموارد الت  تمتلكها
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علتى توازنهتا واستترفل مواردهتا االقتصتادية البتد أن  اا علتى أن الشتركاا الصتناعية حفاظ تتعتمد أساس    نظرية التكاليف -2
تعمتل علتى المحافظتة علتى تلتك المتوارد بتقلتيص تكتالجف اإلنتتاا واالستتفادة متن جميتع التقنيتاا التت  تستاهم فت  تطتوير 

 عن طريق الشراكة مع الرجر. انوع  و  ااإلنتاا كم  

واالهتمتام بجميتع المجتتاالا  ،تقتوم علتتى أستاس توطجتد التعتاون متع المؤسستتاا االقتصتادية األخترى  نظريـة الم موعـات: -5
 .اونوع   اتساهم ف  تطوير اإلنتاا كم  ه  و  ،ومنها التعاون ف  مجال البحث والتطوير ،همة ف  االقتصاد العالم مال

التنتافس غجتر الشتريف متن ختفل تكتوين   ممتل األول فت  الحترص علتى تفتادجت ،كتز علتى محتورينتوتر  ولي:نظرية اإلنتاج الد -2
 بحجث يمكنها من مواجهة المنافسة. ،والمان  لتعزيز الجان  التنافس  من خفل الشراكة ،ية عفقاا وتراب استراتجج

ألطتتراف المتعتتددة ا  بتتجن ستتتراتججن التعتتاون االهتت  الشتتراكة التتت  تعتمتتد علتتى إججتتاد نتتوع متت نظريــة الشــراكة التعاونيــة: -3
يتتتتولى كتتتل شتتتريك و  ،بحجتتتث يحتتتدث هتتتذا النتتتوع متتتن الشتتتراكة التكامتتتل فتتت  األداا ،بتتتاختفف طبيعتهتتتا ونوعهتتتا وتوجهاتهتتتا

لجته تجتتاه تحقجتتق الهتتدف. وينطبتتق علتتى هتتذا النتتوع متتن الشتتراكة التتذ  يعتترف بالشتتراكة بتتجن القطتتاع العتتام والختتاص مستتئو 
((Public Private Partnership - PPP  ، 2100 منتدى التمويل اإلسفم.) 

 :أنواع  الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ممتتتل نمتتت   ،علتتتى التوجهتتتاا والمعتتتاججر المعتمتتتدة فتتت  التصتتتنجف تصتتتنف الشتتتراكة بتتتجن القطتتتاعجن العتتتام والختتتاص بنتتتاا  

حجث جتحدد التدور التذ  يقتوم بته كتل متن القطتاع العتام  ،قدوطبيعة النشاط، وطبيعة الع التنظيم، واتخاذ القرار، ونوع القطاع،
 .(Sullivan & Copper, 1996) يةستراتججاال والقطاع الخاص ضمن الشراكة

ويتركتز شتتكل الشتتراكة بتتجن القطتتاعجن العتام والختتاص علتتى أمتترين  جتممتتل األول فت  القتترار بتتجن احتفتتا  الحكومتتة بتتإدارة 
لكامتل للقطتاع الختاص، وبتجن هتذجن الخيتارين توجتد ترتجبتاا مؤسستية تتوزع فجهتا األدوار المشتروع با تترك أو ،البنيتة األساستية

عقتود اإلدارة، و بجن الطرفجن، ويمكن أن جبدو ذلك بوضوح ف  حالة إسناد خدماا البنية األساسية من خفل  عقتود الخدمتة، 
تبتجن أن ، (Prager, et. al 1997) المستحيةعقتود االمتيتاز، والشتراكة التعاونيتة. وعلتى ضتوا الدراستاا و عقتود التتأججر، و 

(، ويمكن توضي  طبيعة كل 0والشراكة التعاقدية  الشكل رقم  ،الشراكة التعاونية هما ن للشراكة بجن القطاع العام جهناك نوع
 على النحو التال   منهما نوع 

 
 بين القطاعين العام والخاص يةتستراتي ال( أنواع الشراكات ا1شكل )
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 :(Collaborative  Partnerships) لتعاونيةا الشراكة -1

وتتصتتف هتتذه الشتتراكة بعفقتتاا أفقيتتة بتتجن أطتتراف  ،مشتروعااتقتوم هتتذه الشتتراكة علتتى أستتاس مشتتاركة القطتتاعجن فتت  ال
إشتراف منفترد أل  طترف  وال جوجتد ،أداا المهتام والواجبتاافت  ويشترك جميتع الشتركاا  ،القرار باإلجماع اتخاذ ويتم ،الشراكة
 .ويدخل نظام الشراكة بجن القطاعجن العام والخاص ضمن الشراكاا التعاونية ،القواعد الت  يفرضهابموج  

 (Contracting Partnerships) التعاقدية الشراكة -2

متتع وجتتود جهتتة  ،وتكتتون العفقتتاا بتتجن أطتتراف الشتتراكة عموديتتة ،تقتتوم هتتذه الشتتراكة علتتى أستتاس تعاقتتد  بتتجن طتترفجن
تمتارس  األخترى المستاهمة فت  الشتراكة، وهتذه الجهتة ال بتة والستيطرة علتى النشتاط وعلتى األطترافمرجعية واحدة تمارس الرقا

إلى معيتار العقتد  اأحاديا استناد   اوتكون قادرة على إنهاا الشراكة أحيان   ،األخرى  أداا المهام بل تعتمد ف  ذلك على األطراف
الخدمة، و اإلدارة، و التأججر،   منها ،عدجدة ال  راكاا التعاقدية أشكاالذ  يحكم العفقة بجن القطاعجن العام والخاص. وتأخذ الش

أبرزهتتتا  نظتتتام البنتتتاا ، متعتتتددة   واالمتيتتتاز، ويتتتدخل ضتتتمن االمتيتتتاز أشتتتكالستتتتراتججالشتتتريك االو البيتتتع الكلتتت  أو الجزئتتت ، و 
 وله تفرعاا عدجدة ممل  ،(BOTونقل الملكية   والتشرجل،

مجموعتة متن األنشتطة فت  قطتاع معتجن إلتى القطتاع الختاص.  بنقتل مستئولية إدارة عقود اإلدارة  تقوم الجهة العامتة -أ
، تحدجتتتد سياستتتة رد التكتتتالجفأيضتتتا  بكمتتتا تقتتتوم  ،العامتتتة بتمويتتتل رأس المتتتال العامتتتل واالستتتتممار   تقتتتوم الجهتتتة وهنتتتا

 .سنواا خمسإلى  مفثوتتراوح مدة هذه العقود بجن 

دارة المرفتق بالكامتل ةمة بمسئوليعقود الخدمة  تحتفظ الجهة العا -  ولكنهتا تتعاقتد متع القطتاع الختاص  ،كاملتة عتن تشترجل وا 
 ا.سنوا 5و0 صيانة. وتتراوح مدة هذه العقود بجنالفواتجر و العداداا وتحصجل الممل قرااة  ،الخدماا لتقديم بعض

دارة المرفتق وتتحمتل مستئولية ت ،ئجار المرفتق متن الجهتة العامتةتالخاصة باس عقود التأججر  تقوم الشركاا -ا شترجل وا 
المختاطر التجاريتة.  متن اكبجتر   اوبالتتال  جتحمتل قتدر   ،الرستوم. ويقتوم المستتأجر بشتراا الحتق فت  اإلجتراداا وتحصجل

 سنة ويمكن تمدجدها. 03إلى خمس وتتراوح مدة هذه العقود بجن 

ية األساسية الضخمة. ويطلت  البن عقود االنتفاع طويل األجل  تستخدم عقود االنتفاع طويل األجل لشراا مشروعاا -د
بعتتدها المرفتتق إلتتى القطتتاع  ستتنة( جنتقتتل 51-21معجنتتة   متتن الشتتركة الخاصتتة تمويتتل وبنتتاا وتشتترجل المرفتتق لفتتترة

 .لتنفجذ مشروعاا البنية األساسية امتعددة يمكن استخدامها أيض   ال  العام. ويأخذ هذا التعاقد أشكا

الجهتة العامتة مالكتة  لية التشترجل واإلدارة واالستتممار فت  حتجن تظتل  تتحمل الشركاا الخاصتة مستئو زعقود االمتيا -ه
وتتتراوح متدتها بتتجن  ،بأكملهتا أو علتى مستتوى مدجنتة ألصتول المرفتق. وقتد تقتدم هتذه االمتيتازاا علتى مستتوى الدولتة

 .(BOT  ومن أبرز أنواع عقود االمتياز المعروفة عقود البناا والتشرجل والتحويل سنة. 51إلى  23

 :راتسات التسابقةالد
أهميتة  إلتى بعضتهمتوصتل حجث  ،بجن القطاعجن العام والخاص يةستراتججاالالشراكة  موضوععدجد من الباحمجن  ناقش

األغلبيتتة علتى أن القطتتاع العتام هتتو صتتاح   اتفقتاو تعاقتتد . و أالشتراكة بتتجن القطتاعجن العتتام والختاص علتتى أستاس تعتتاون  
 .(Ghazali, 1995)كة حتى يمكن للطرفجن تحقجق النجاح المطلو  لهذه الشرا  المبادرة والمحرك األساس
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أن اإلدارة الحكوميتة لهتا إلتى (Pfisterer S. and Van Dijk, 2009)  دك وعلتى ستبجل الممتال أشتار فيستتر وفتان
وأكدا  ،اح الشراكةإلى ضرورة تهجئة البجئة الخارجية والداخلية لنج اوأشار  ،يةستراتججدور كبجر ف  نجاح أو إخفاا الشراكة اال

إلتى التجربتة  انية. وأشتار الباحمتستتراتججأهمية القيادة اإلدارية داخل المنظمة ف  ستبجل التدفع نحتو تحقجتق أهتداف الشتراكة اال
وكتتان للقطتتاع العتتام الفيصتتل فتت  األختتذ  ،حجتتث كانتتا تعتتان  متتن تحتتدياا كبجتترة فتت  مجتتال تحقجتتق أهتتداف الشتتراكة ،الهولنديتتة

 قجق أهداف الشراكة بجن القطاعجن العام والخاص.بزمام المبادرة وتح

فتت   ا(، إلتتى أن فكتترة الشتتراكة بتتجن القطتتاعجن العتتام والختتاص بتتدأMathew, 2009أشتتار متتامجو  نفستته الستتياا  وفتت 
حجتث تتم التعتاون بتجن  ،جن المحل  والدول  بسب  الحاجة إلى الموارد الماليتة، وتحتدث عتن تجربتة الهنتدياالزدياد على المستو 

 ،وتتم إنشتاا المشتروع الصتح  بالشتراكة متع القطتاع الختاص ،فت  مجتال الصتحة (PPP)قطاعجن على أساس تطبجق نظام ال
 .اكبجر   اواستفاد من المشروع الكمجر من الفقراا وسجل التعاون بجن الطرفجن نجاح  

( NGOsكوميتة  ( موضتوع العفقتة بتجن المنظمتاا غجتر الحSocoloff, 2009  ستوكولوف كمتا نتاقش الباحتث ايفتان
ية بتتتجن القطتتتاعجن العتتتام ستتتتراتججية، كمتتتا تطتتترا إلتتتى تجربتتتة األرجنتتتتجن فتتت  الشتتتراكة االاستتتتراتججودورهتتتا فتتت  إججتتتاد شتتتراكاا 

ها العامتة. وتطترا إلتى بعتض المصتاع  التت  واجهتا مشتروعاتللقطاع العام للترويج عن  اوكجف أنها فتحا آفاق   ،والخاص
متع القطتاع الختاص ونشتر مقافتة  يةستتراتججاال تت  ستنحا للحكومتة أن تتدخل فت  الشتراكةوالفترص ال ،الشراكة بتجن القطتاعجن

(، فقتد نتاقش Arvydas, 2009وأما الباحث ارفجتداس   المستقبلية. مشروعااالحرية ف  الرأ  والشفافية ف  اإلفصاح عن ال
ف  دراسته إلتى أن االتجتاه الحتدجث فت  اإلدارة  حجث أشار ،العامة واإلدارة العامة بالتحدجد مشروعااالمفهوم الجدجد إلدارة ال

هتم وبحاجتة إلتى قترار مبحجث جنظر إلى الشراكة كتأمر  ،ف  المفهوم والنظرياا يشهد تحوالن يالقرن الواحد والعشر العامة ف  
ت ،ستؤالجن نعت جابةمصجر  جتممل ف  اإل ن هنتاك إدارة كتو تللتطبجتق، والمتان  أن  اجدجتد   ااألول أن تضتع اإلدارة العامتة مفهوم 

 ية مع القطاع الخاص.استراتججمختلفة ومستقلة تساهم ف  إججاد شراكاا 

( إلى أن واقتع الشتراكة بتجن القطتاعجن العتام والختاص بحاجتة إلتى 2112 ،إيمان زك  مجال آخر أشارا الباحمة  وف 
عتتن  إلتتى تراجتتع بعتتض القطاعتتاا حجتتث أدا األزمتتة ،(2112خاصتتة بعتتد األزمتتة الماليتتة العالميتتة والتتت  حتتدما عتتام   ،تقجتتيم

لعتفا  ،إلى ضرورة تحدجد ا لياا الفزمة إلعادة الدور الرقاب  للدولة ف  المستتقبل األمر الذ  جدعو ،المشاركة ف  التنمية
والتأكجتتد علتتى أهميتتة القطتتاع  ،يةستتتراتججن الشتتراكة االعتتحالتتة عتتدم التتتوازن التتت  ترتبتتا علتتى تراجتتع القطتتاع العتتام  الخلتتل أو

أطتتتراف  جميتتتعختتتاص فتتت  تحقجتتتق التنميتتتة المستتتتدامة متتتن ختتتفل توستتتيع مشتتتاركته المجتمعيتتتة بمتتتا يحقتتتق القيمتتتة المضتتتافة لال
دراستتة  وفتت  .(2111 ،مرستت  معتتتز  والعتتالم متتع دعتتم القتتدرة التنافستتية للقطتتاع الختتاص علتتى المستتتوى المحلتت   ،المجتمتتع

ام والشتتتراكة بتتتجن القطتتتاعجن العتتتام والختتتاص"، حجتتتث تستتتاالا ( بعنتتتوان "االستتتتممار العتتت2112حدجمتتتة لصتتتندوا النقتتتد التتتدول   
، وتوصلا إلى أن الشراكة ف  مجتال اممكن   ف  الدراسة عن مدى إمكانية أن تكون الشراكاا بجن القطاعجن العام والخاص بدي

متن أهمهتا زيتادة ممتل الصتحة والتعلتيم، وذلتك ألستبا  عتدة  ،األخترى  مشتروعاامقارنتة بال ،النقل العام هت  المرشتحة للشتراكة
متع انخفتاض درجتة المختاطرة. وتتدعو الدراستة إلتى ضترورة التركجتز علتى حستن اختيتار  ،النقل العتام مشروعااالعائداا من 

 على ربحية المشروع. ابحجث تنعكس إججاب   ،وتصميم وتنفجذ الشراكة لتقلجل التكالجف
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 :اإلطار العام للدراتسة
ومتدى فعاليتة  ،(PPPف  المملكتة العربيتة الستعودية   بجن القطاعجن العام والخاص تأت  هذه الدراسة لتقجيم مفهوم الشراكة

المشتتركة فت  خدمتة المجتمتع. كمتا تتأت  الدراستة للتعترف  مشتروعاانشاط الشراكة فت  تحقجتق أهتداف التنميتة المحليتة وتحقجتق ال
حجتث تتستاال الدراستة  ،ستتممار فت  المملكتةاص متع بجئتة االالمشتتركة بتجن القطتاعجن العتام والخت مشتروعاامة الاعلى مدى مف

واالستتتفادة متتن  ،وتعمتتل علتتى تقجتتيم التجربتتة فتت  العفقتتة بتتجن القطتتاعجن العتتام والختتاص ،عتتن موقتتف الجهتتاا المعنيتتة بالشتتراكة
ية بتتجن ججستتراتتقجتيم الشتراكة اال علتىوركتزا الدراستة  التجتار  الستابقة فت  ستبجل تحقجتق التنميتة االقتصتادية والتنميتة المستتدامة.
تقجتتيم دور القطتتاع العتتام فتت  تتتوفجر العوامتتل التتت   فتت  القطتاعجن العتتام والختتاص علتتى مفمتتة محتتاور أساستتية  تممتتل المحتتور األول

المحور المتان  علتى تقجتيم دور القطتاع الختاص فت  القتدرة علتى االستتجابة للشتراكة ركز و  .يةستراتججتساهم ف  نجاح الشراكة اال
لتتى هتتذا النتتوع متتن الشتتراكة بتتجن إالتتت  تتتدفع  ،فر بجئتتة األعمتتالاالمحتتور المالتتث علتتى تقجتتيم متتدى تتتو كتتز ر و  .متتع القطتتاع الحكتتوم 

القطتاع  أعلتن عنهتا التت  القطاعجن العام والختاص. وتتم تطبجتق هتذه المعتاججر علتى بجئتة االستتممار فت  المتدن االقتصتادية األربتع
 بجن الحكومة والمستممرين من القطاع الخاص المحل  والدول . ةرياالستمماتتي  الفرص  من المدن الت واعتبارها  ،الحكوم 

 :أهمية البحث
جدجتدة  ةصتور باعتبتاره  اكة بتجن القطتاعجن الحكتوم  والختاصتأت  أهمية الدراسة متن منطلتق أهميتة الوقتوف علتى برنتامج الشتر 

لتى تقجتيم متدى إالدراستة متن منطلتق الحاجتة  ميتةأهكمتا جتااا  .واالجتماعية الشاملة ف  المجتمتع تحقجق أهداف التنمية االقتصاديةل
لتتتى إباإلضتتتافة  التتتت  تعتتتزز متتتن مكانتتتة العفقتتتة التعاونيتتتة بتتتجن القطتتتاعجن العتتتام والختتتاص، ،فر عوامتتتل البجئتتتة االستتتتممارية الجاذبتتتةاتتتو 

 ا التعاون.هذفجر مقوماا نجاح ية وتو ستراتججخوض الشراكة االجاهزية القطاعجن العام والخاص ل ضرورة التعرف على مدى

 :الهدف من البحث
ية بجن القطاعجن العتام والختاص، ستراتججالوصول لتحقجق األهداف المرتبطة بتقجيم الشراكة اال عمدا هذه الدراسة إلى

ية بتتتجن القطتتتاعجن الحكتتتوم  والختتتاص بتتتالتطبجق علتتتى ستتتتراتججالتعتتترف علتتتى متتتدى أهميتتتة الشتتتراكة االفتتت  تركتتتزا األهتتتداف و 
فر المقومتاا األساستية لتحقجتق الشتراكة االتعترف علتى متدى تتو ، و المملكتة العربيتة الستعودية دية فت المدن االقتصتا مشروعاا

ية متتع القطتتاع ستتتراتججتقجتتيم متتدى جاهزيتتة القطتتاع الختتاص لتحقجتتق الشتتراكة اال، و ية بتتجن القطتتاعجن العتتام والختتاصستتتراتججاال
، ية متتتع القطتتاع الختتتاصستتتراتججحقجتتق الشتتتراكة االفر الخصتتائص الخاصتتتة بالقطتتاع الحكتتتوم  لتاتقجتتتيم متتدى تتتتو ، و الحكتتوم 

 االقتصادية ف  المدن االقتصادية. مشروعاالللتسويقية الت  تساهم ف  الترويج فر األسالج  ااالتعرف على مدى تو و 

 :تتساؤالت البحث
  ال وشملا الت ،لى تحقجق أهداف الدراسةإطرحا الدراسة العدجد من التساؤالا للوصول 

  االستممار المناسبة والجاذبة لتحقجق الشراكة بجن القطاعجن العام والخاص فر بجئةامدى تو. 
 ماهية الدور الذ  يقدمه القطاع الحكوم  لتحقجق الشراكة مع القطاع الخاص. 
 مدى إقبال القطاع الخاص نحو تحقجق الشراكة مع القطاع العام. 
  ن االقتصادية لجذ  المستممرينالمد مشروعااياا التسويقية للترويج عن ستراتججفر االامدى تو. 
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 :منهج البحث
ية بتتجن القطتتاعجن العتتام ستتتراتججاعتمتتدا الدراستتة علتتى المتتنهج الوصتتف  القتتائم علتتى الدراستتة التحلجليتتة لتقجتتيم الشتتراكة اال

 ةية. وتضتتتمنا المعتتتاججر التركجتتتز علتتتى مفمتتتستتتتراتججالمعتتتاججر التتتت  تحقتتتق النجتتتاح للشتتتراكة اال فتتت  االعتمتتتاد علتتتىوالختتتاص 
تمملا ف  مدى دعتم القطتاع الحكتوم  لتتوفجر عوامتل النجتاح للشتراكة، ومتدى  ،مترجراا لها تأمجر ف  تحقجق النجاح للشراكة
 ية.ستراتججفر البجئة االستممارية المطلوبة لتحقجق الشراكة االاجاهزية القطاع الخاص، باإلضافة إلى تو 

لمجدانيتة للحصتول علتى تقجتيم المستئولجن لتلتك المترجتراا بهتدف اعتمدا الدراسة فت  تقجيمهتا للمترجتراا علتى الدراستة او 
وتستتتاهم فتت  تشتتجيع القطتتتاع الحكتتوم  والقطتتاع الختتتاص للتتدخول فتت  الشتتتراكة  الوصتتول إلتتى اختبتتار العوامتتتل التتت  ستتاهما

 متدى تتوافرو التكاملية، ومدى توافر عناصر النجاح ف  بجئة األعمال ف  المدن االقتصتادية لتحقجتق الشتراكة بتجن القطتاعجن، 
الخصتائص  متدى تتوافرالخصائص المرتبطة بالقطاع الخاص ف  تحقجق النجتاح للشتراكة التكامليتة فت  المتدن االقتصتادية، و 

 المرتبطة بالقطاع الحكوم  ف  تحقجق النجاح للشراكة التكاملية ف  المدن االقتصادية.

 :أداة الدراتسة
بفا الشخصتتتية متتتع العتتتاملجن فتتت  القطتتتاع الحكتتتوم  والمستتتتممرين تتتتم فتتت  الدراستتتة استتتتخدام استتتتمارة االستتتتبيان والمقتتتا

ية ستتراتججبهتدف اختبتار العوامتل والمعتاججر التت  تستاعدهم فت  تحقجتق النجتاح للشتراكة اال ،والمسئولجن فت  المتدن االقتصتادية
فتت  تقجتتيم متتدى فعاليتتة التتت  تستتاهم ل بتتجن القطتتاع الحكتتوم  والقطتتاع الختتاص. واشتتتملا استتتمارة االستتتبيان العدجتتد متتن العوامتت

حجتتث تتتم التركجتتز علتتى بجئتتة االستتتممار فتت  المتتدن االقتصتتادية متتن  ،ية بتتجن القطتتاعجن الحكتتوم  والختتاصستتتراتججالشتتراكة اال
 .ية مع القطاع الخاصستراتججقطاع الحكوم  ف  تحقجق النجاح للشراكة االالخفل الشراكة بجن الطرفجن ودور 

 :م تمع البحث وعينته
ياا الشتتراكة بتتجن استتتراتججالقطتتاع الحكتتوم  والختتاص والقتتائمجن علتتى تنفجتتذ  نعتتالمستتئولجن  فتت  البحتتث تممتتل مجتمتتع

ية متع استتراتججباإلضافة إلتى المستئولجن فت  الشتركاا المحليتة واألجنبيتة التت  دخلتا فت  شتراكاا  ،القطاعجن العام والخاص
 ف  الجان  االقتصاد  واالجتماع . وذلك ف  سبجل تنفجذ الخط  والبرامج التنموية ،القطاع الحكوم 

 وفت  ة بالمملكتةرئيستمن العتاملجن والمستئولجن فت  الرترف التجاريتة الصتناعية فت  المتدن المنتظمة تم اختيار عجنة قد و 
حجتتتم العجنتتة متتتن بلتت  حائتتل(. و و ججتتتزان، و رابتت ، و إنشتتاا المتتتدن االقتصتتادية األربتتع  المدجنتتتة المنتتورة، فجهتتا المنتتاطق التتت  تتتتم 

االستتممارية متتن القطتتاعجن العتتام والختتاص فتت  كتتل متتن  مشتتروعاالجن العتتاملجن فتت  المستتئو مفتتردة شتتكلا ال (051 لجن المستئو 
 .وبعض شركاا القطاع الخاص ،المدن االقتصادية والهجئة العامة لفستممار إدارة

 :نتائج الدراتسة الميدانية
 :المدن االقتصادية -الا أو 

وفيمتتا جلتت  بعتتض الحقتتائق  متتدن اقتصتتادية فتت  المملكتتة العربيتتة الستتعودية، أربتتع فراتتتو  إلتتى المجدانيتتة ةتوصتتلا الدراستت
 الخاصة بنتائج المقابفا الشخصية مع بعض المسئولجن ف  المدن االقتصادية 

 :هللا االقتصادية مدينة الملك عبد -1



2103 -2ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة  

765 

المستتئولجن فتت   تصتتريحاا حستت  ،ريتتتال ( مليتتار011االقتصتتادية بتترأس متتال استتتممار  وقتتدره   عبتتد هقامتتا مدجنتتة الملتتك 
فت  المتدن  مشتروعااالمدجنة. ومن الدراسة المجدانيتة اتضت  أن مشتروع الشتراكة بتجن القطتاعجن الختاص والحكتوم  بتالتطبجق علتى ال

بأستتبا  التطتتوراا االقتصتتادية واألزمتتة الماليتتة العالميتتة. وعلتتى ستتبجل ارتبطتتا والتتت   ،االقتصتتادية صتتادفا بعتتض التحتتدياا الستتلبية
 عبتتد هعمتتار والحكومتتة الستتعودية قائمتتة علتتى أستتاس تطتتوير البنيتتة األساستتية فتت  مدجنتتة الملتتك إ كانتتا الشتتراكة بتتن شتتركة  الممتتال

عتتن الوقتتا المحتتدد فتت  الخطتتة  هاالقتصتتادية بموجتت  شتتراكة تقتتوم علتتى أستتاس البنتتاا والتشتترجل والتملتتك. ولكتتن تعمتتر المشتتروع وتتتأخر 
القتصتادية العمتل علتى اى دعم الشراكة مادي ا لك  يعاود المشتروع العمتل وبتدأا هجئتة المتدن لإدفع الحكومة السعودية  ية،ستراتججاال

 عمار لتطوير البنية التحتية من خفل فت  با  الشراكاا مع القطاع الخاص.إ  ةالتعاون مع شرك
 :مدينة  ازان االقتصادية -2

قتصتتتادية فتتت  الجانتتت  الختتتاص بتتتتوفجر البنيتتتة اال عبتتتد هاستتتتفادا مدجنتتتة جتتتازان االقتصتتتادية متتتن تجربتتتة مدجنتتتة الملتتتك 
متع القطتاع الختاص لتتوفجر وبنتاا البنيتة األساستية لمدجنتة  يةاستتراتجج قاما هجئة المدن االقتصادية بإنشتاا شتراكااف ،التحتية

ول شتركة وذلك إلنشاا البنية التحتية للمدجنة مع دخ ،المالجزية MMCججزان االقتصادية بالتعاقد مع شركة بن الدن وشركة 
أرامكتتتو كشتتتريك استتتتراتجج  لتتتتوفجر الطاقتتتة الفزمتتتة للصتتتناعاا القائمتتتة فتتت  المدجنتتتة. وحستتت  المعلومتتتاا الصتتتادرة متتتن متتتدجر 

والتتت  شتتارفا علتتى االنتهتتاا.  ،البنيتتة التحتيتتة للمدجنتتة إنشتتاافتت   ف  ن الشتتركاا المطتتورة بتتدأا فعتتإفتت ،فتت  المدجنتتة مشتتروعااال
 إلتتتى ن الشتتتركاا المطتتتورة ستتتوف تقتتتوم بتستتتويق المدجنتتتة للمستتتتممرين ودعتتتوتهمإفتتت المستتتئول فتتت  المدجنتتتةتصتتتريحاا وحستتت  

 وتنفجذ الخطة االستراتججية لتطوير المدجنة اقتصادي ا وتقني ا. BOTالمشاركة ف  المدجنة االقتصادية باستخدام نظام 
 :مدينة المعرفة االقتصادية -3

 مشتتروعااة تعليميتتة معرفيتتة قائمتتة علتتى أستتاس تقتتديم التختلتتف مدجنتتة المعرفتتة عتتن بقيتتة المتتدن األختترى فتت  أنهتتا مدجنتت
نشتتاا المبتتان  العقاريتتة داختتل المدجنتتة. وتهتتتم  ،االستتتممارية فتت  مجتتال التعلتتيم والمتتدارس الذكيتتة ومراكتتز التتتدري   مشتتروعااوا 

الستتتمعية نترنتتتا والتطتتتوير المهنتتت  فتتت  مجتتتال تقنيتتتاا االتصتتتاالا والوستتتائ  المدجنتتتة بقطتتتاع االتصتتتاالا وتقنيتتتاا شتتتبكة اإل
 ،. كما تختلف المدجنة ف  استتراتجججتها االقتصتاديةريتال( مليار 23  حوال   حجم االستمماراا فجها لويب والبصرية المتعددة.

وبتتذلك أصتتب  المشتروع شتتراكة بتجن القطتتاع الحكتتوم   ،وتتم ترطيتتة رأس المتال ،حجتث قامتتا المدجنتة بطتترح أستهم اكتتتتا  عتتام
 لتملك المطروح للتداول ف  األسواا.والقطاع الخاص من خفل أسهم ا

 :مدينة حائل االقتصادية -4

وقامتتتا المدجنتتتتة علتتتى أستتتتاس الشتتتتراكة  ،ريتتتتتال( مليتتتتار 21بلتتت  حجتتتتم االستتتتممار فتتتت  المدجنتتتتة االقتصتتتادية فتتتت  حائتتتل  
ستممار ن المدجنة أسندا للقطاع الخاص ممملة ف  شركة المال لفإاالستراتججية مع القطاع الخاص. وحس  نتائج الدراسة ف

وذلتك علتى أستاس قيتام األول بتطتوير وتمويتل مشتروع تتوفجر  ،الكويتية الطرف المطور للمدجنة وصندوا االستتمماراا العامتة
والتتت  ستتتكون مركتتز ا للنقتتل والختتدماا اللوجستتتية المستتاندة والمعتتادن ومتتواد البنتتاا األساستتية والتقلجديتتة  ،البنيتتة التحتيتتة للمدجنتتة
 عليم.والتصنيع الزراع  والت

المستئول فت  المدجنتة تتوفجر المتوارد البشترية وتتدريبهم فت  جميتع المهتن التت  تحتتاا  تصتريحاا وشملا االتفاقية حس 
بتجن شتركة المتال لفستتممار وبتجن   PPPستاس الشتراكة االستتراتججيةأالقائمتة علتى  مشروعاالجها المدن االقتصادية. ومن الإ
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عاا الرذائية والزراعية واالستفادة من خبرة شركة أمريكانا ف  ذلك المجال. ومتن شركة أمريكان إلنشاا مشروع تطوير الصنا
وستوف يقتوم علتتى  ،ريتتال اامفمتة مليتار   طترح مشتروع النقتل العتتام بترأس متال حتوال ،الفترص المتاحتة لفستتممار فت  المدجنتة

 أساس الشراكة االستراتججية مع القطاع الخاص.

 :بين القطاعين العام والخاص يةتستراتي االالشراكة العوامل التي تش ع على  -اثانيا 

أظهتترا نتتتائج التحلجتتل بعتتد تقجتتيم أهميتتة العوامتتل التتت  تشتتجع القطتتاع الحكتتوم  والقطتتاع الختتاص للتتدخول فتت  الشتتراكة 
ختاص هتو ية بجن القطاعجن العام والستراتججوأظهرا نتائج الدراسة أن من أبرز العوامل الت  تحقق الشراكة اال. يةستراتججاال

( متتن %20حجتث أشتار إلتتى ذلتك   ،بتتجن القطتاعجن العتام والختتاص مشتروعااتتوفجر المتوارد الماليتتة الفزمتة لضتمان تمويتتل ال
 (.0الجدول   وض كما ج ،( من المشاركجن ف  الدراسة%02المشاركجن ف  الدراسة، بجنما أشار إلى عدم األهمية نسبة  

امتتل التتت  تشتتجع علتتى إقامتتة شتتراكة بتتجن القطتتاعجن العتتام والختتاص إمكانيتتة وجتتاا فتت  الترتجتت  المتتان  متتن األهميتتة للعو 
 والت  قد ال يمتلكها القطاع الحكوم . ،الت  يمكن القيام بها مشروعاامساهمة القطاع الخاص ف  توفجر الخبرة لل

الختتتاص بتنفجتتتذ  المشتتتاركجن فتت  الدراستتتة إمكانيتتة قيتتتام القطتتاع إجابتتةفقتتتد جتتاا فتتت   ،وأمتتا العنصتتتر المالتتث متتتن األهميتتة
. ويؤكتد هتذا العامتل الرابتع، مشتروعااوالذ  يعان  متن البجروقراطيتة فت  تنفجتذ ال ،المشروع بشكل أسرع من القطاع الحكوم 

حجتث جؤكتدون وجتود الموانتع التنظيميتة والتشتريعية والتت  يمكتن  ( من المشاركجن فت  الدراستة،٪03والذ  حظ  بقبول نسبة  
 القطاعجن العام والخاص. بجنية ستراتججلتها عن طريق الشراكة االتم إزاتأن 

كما أوضحا الدراسة أن هناك من العوامل الت  يمكن أن تتحقق نتججة التدخول فت  شتراكاا بتجن القطتاعجن الحكتوم  
مكانية خلق بجئة استممارية بعجدة عن البجر  ،والخاص وقراطية والمركزيتة، ومنها العمل ف  مجال زيادة ف  النمو االقتصاد  وا 
على أسس اقتصادية بجن الشركاا. والجدجر بالذكر أن الدراسة المجدانية توصلا إلى قيام الجهاا المعنيتة  مشروعااوقيام ال

بحجتث تشتكل المرجعيتة الوحجتدة لقطتاع األعمتال  ،ية بجن القطاعجن العام والخاص بتوفجر إدارة متخصصةستراتججبالشراكة اال
لرجوع إلى عدة جهاا كما هو لوبدون الحاجة  ،األعمال والخدماا اللوجسجتة جميعادية وتساهم ف  توفجر ف  المدن االقتص
 وف  فترة وججزة ال تتعدى الجوم الواحد. ،ف  المدن األخرى 

 (1)رقم  دول 
 .بين القطاعين العام والخاص يةتستراتي االأبرز العوامل التي تش ع على الشراكة 

نتسبة  العوامل
 ٪ ةاألهمي

 حتسب الترتيب
 األهميةنتسبة 

 0 20.22 بجن القطاعجن العام والخاص  مشروعاافر الموارد المالية الفزمة لضمان لتمويل الاتو 

 02 50.22 الشراكة من القطاع الخاص يساعد ف  زيادة نوعية مخرجاا المشروع

 5 21.11 قيام الشريك بتنفجذ المشروع بشكل أسرع من القطاع ا خر

 2 21.20 الخبرة لدى القطاع المشارك ف  الشراكة االستراتججية توفجر

 2 03.23 التخلص من الموانع التنظيمية والتشريعية الت  تحد من قيام شراكة استراتججية بجن القطاعجن

 05 21.20 تحقق الشراكة للتوفجر ف  تكلفة إنتاا السلع والخدماا  

 05 21.20 البتكار واالختراعمساهمة الشراكة بجن القطاعجن ف  تحقجق ا
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 :بين القطاعين العام والخاص االتستراتي يةأبرز العوامل التي تش ع على الشراكة  -(1)رقم  دول تابع 

نتسبة  العوامل
 ٪األهمية 

 حتسب الترتيب
 األهميةنتسبة 

 2 03.23 تحقق الشراكة للزيادة ف  النمو االقتصاد  

 05 21.20 حقجق المنافسة العادلة ف  األسوااإمكانية المشاركة بجن القطاعجن ف  ت

 00 21.11 توزيع المخاطر بجن القطاعجن المشاركجن

 2 03.23 على أسس اقتصادية بجن الشركاا مشروعااقيام ال

 2 03.23 خلق بجئة استممارية بعجدة عن البجروقراطية والمركزية

 05 21.20 خلق بجئة استممارية تشجع على المنافسة واالبتكار

 2 31.11 توفجر فرص عمل للموارد البشرية المحلية

 2 32.12 تنويع مصادر الدخل القوم 

 2 31.11 تهجئة المناخ االستممار  للقطاع الخاص

 2 31.11 توفجر التوازن بجن دور القطاع الحكوم  والخاص ف  التنمية

 :بيئة االتستثمار في المدن االقتصادية -الثا ثا

 افر عناصر النجاح ف  بجئة األعمال ف  المدن االقتصتادية لتحقجتق الشتراكة بتجن القطتاعجن العتامللتعرف على مدى تو 
فتتت  بجئتتتة  متتتتوافرةهمتتتة مأن هنتتتاك عناصتتتر  المشتتتاركجن فتتت  الدراستتتة  إجابتتتااأظهتتترا نتتتتائج التحلجتتتل متتتن ختتتفل  والختتتاص،

حتتوال   إجابتتةحجتتث حظجتتا بنستتبة  ،عار منافستتةوتنفجتتذها بأستت مشتتروعاااالستتتممار تمملتتا فتت  تتتوافر المتتواد الفزمتتة إلقامتتة ال
حجتتتتث حظتتتت  بنستتتتتبة  ،ذلتتتتك وجتتتتود إعفتتتتاااا وتيستتتتجراا محفتتتتزة لفستتتتتتممار المشتتتتترك فتتتت  المتتتتدن االقتصتتتتادية تتتتتف ،(21٪ 
متن األهميتة تتوافر االستتقرار السياست  فت  المملكتة حجتث ستاعد ذلتك فت  تحقجتق البجئتة نفسه وجاا ف  المستوى  ،(21.20٪ 

 والت  تشجع ف  الدخول ف  استمماراا من القطاع الخاص. ،ناسبةاالستممارية الم

والتت  شتكلا  ،متن األهميتة فت  ستبجل تحقجتق بجئتة االستتممارنفستها ومن جان  آخر حظجا أربعة عوامل على الدرجة 
ى الجهتاا فر الشفافية واإلفصاح لداوهذه العوامل تمملا ف  كل من  تو  ،(2  كما أشار إلى ذلك الجدول ،(٪03.23نسبة  

فر جهتتة اوتتتو  ية بتتجن القطتتاعجن العتام والختتاص،ستتتراتججفر إطتتار تنظيمتت  لعمليتتة الشتراكة االاتتو و  المنظمتة للمتتدن االقتصتتادية،
متتم تتتوافر التتوع  االستتتممار  لتتدى المؤسستتاا الداعمتتة للشتتراكة  ،  لتتدى إدارة المتتدن االقتصتتاديةستتتراتججإداريتتة للتخطتتي  اال

 تصادية.ية ف  المدن االقستراتججاال

من أبرزها  ضعف ف  تتوفجر دلجتل  ،فقد تشكل ف  عدد من العوامل ،وأما القصور الموجود ف  بجئة العمل االستممار  
توصتلا  لتدى قطتاع األعمتال، وقتد أكتد هتذا العنصتر متا إرشاد  للشتراكة بتجن القطتاعجن العتام والختاص لرفتع مستتوى التوع 

حجتتث الرالبيتتة  ،لتتدى قطتتاع األعمتتال عتتن حقيقتتة أهتتداف المتتدن االقتصتتادية اكبجتتر   اهنتتاك ضتتعف   أن حجتتث وجتتدا ،إليتته الدراستتة
وبترامج  عقارية، بجنما الحقيقة أن أهتداف إنشاا مدن صناعية ومبان   مشروعاالدجها تصور أن المدن االقتصادية عبارة عن 

ً  المدن االقتصادية تختلف   ذلك المفهوم.عن  اتمام 

فر مراكتتز معلومتتاا وقاعتتدة بيانتتاا عتتن الشتتركاا والقطاعتتاا التنمويتتة وعتتن ويمكتتن أن يضتتاف إلتتى ذلتتك محدوديتتة تتتوا
األمتتتر التتتذ  ججعتتتل المستتتتممر ال يستتتتطيع القيتتتام بالدراستتتاا والبحتتتوث  ،المتتتدن االقتصتتتادية االقتصتتتادية فتتت اتجاهتتتاا التنميتتتة 
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خاصتة  ،المشتتركة مشتروعااال فر الكتوادر البشترية القتادرة علتى العمتل فت اباإلضافة إلى محدودية تو  ،مشروعااالمطلوبة لل
 الت  تتطل  قدراا تقنية عالية.

 (2)رقم  دول 
 مدى توافر عناصر الن اح في بيئة األعمال في المدن االقتصادية لتحقيق الشراكة 

نتسبة  العوامل
 ٪ األهمية

نتسبة  ترتيب
 األهمية

 2 31.11 .بجن القطاعجن سهولة اإلجراااا اإلدارية للترخيص والتسججل للدخول ف  شراكاا استراتججية

 2 32.12 .الفمركزية ف  الموافقة على المشروعاا بجن القطاعجن الحكوم  والخاص

 2 31.11 .فر الكفااة اإلدارية لدى الجهاا المعنية لتطوير وتنمية الشراكاا االستراتججية بجن القطاعجناتو 

 2 31.11 .ف  الدول األخرى  معقولية تكالجف تأسيس المشروعاا المشتركة مقارنة بمميفتها

 02 50.22 .توافر مراكز معلوماا وقاعدة بياناا عن الشركاا والقطاعاا التنموية واتجاهاا التنمية االقتصادية

 0 22.22 .فر البنية األساسية للمشروعاا التنموية ف  المدن االقتصاديةاتو 

 02 50.22 .نافسةوتنفجذها بأسعار م مشروعااتوافر المواد الفزمة إلقامة ال

 5 21.11 .توافر االستقرار السياس 

 2 21.20 .وجود إعفاااا وتيسجراا محفزة لفستممار المشترك ف  المدن االقتصادية

 2 03.23 .توافر الوع  االستممار  لدى المؤسساا الداعمة للشراكة االستراتججية ف  المدن االقتصادية

 05 21.20 .قدرة الشرائية السوا فر حجم مناس  للسوا المحل  مع الاتو 

 05 21.20 .فر األنظمة والقوانجن الخاصة بالشراكة االستراتججية بجن القطاعجن الحكوم  والخاصاتو 

 2 03.23 .فر الشفافية واإلفصاح لدى الجهاا المنظمة للمدن االقتصاديةاتو 

 05 21.20 .فر التوازن بجن صفحياا القطاع الخاص والعاماتو 

 00 21.11 .المشتركة مشروعااالكوادر البشرية القادرة على العمل ف  الفر اتو 

 2 03.23 .فر إطار تنظيم  لعملية الشراكة االستراتججية بجن القطاعجن العام والخاصاتو 

 2 03.23 .تجج  لدى إدارة المدن االقتصاديةفر جهة إدارية للتخطي  االسترااتو 

 05 21.20 .طاعجن العام والخاص لرفع مستوى الوع  العامفر دلجل إرشاد  للشراكة بجن القاتو 

 :شراكة االتستراتي يةخصائص ال -ارابعا 

فر الخصائص الخاصة بالقطاع الخاص وجاهزية القطاع الخاص فت  اللتعرف على ماهية درجة موافقة العجنة على تو 
فتت  المتتدن االقتصتتادية، أظهتترا الدراستتة أن ية متتع القطتتاع الحكتتوم  ستتتراتججستتبجل تحقجتتق النجتتاح للوصتتول إلتتى الشتتراكة اال

ويعتمتد القطتاع الختاص فت  ذلتك علتى  ،هناك جاهزية كبجرة لدى القطاع الخاص للتدخول فت  تعاقتداا متع القطتاع الحكتوم 
 ( متن أفتراد العجنتة حست  متا٪32حجتث أشتار إلتى ذلتك نستبة   ،بكفتااة وفعاليتة مشتروعاانجاز الإ على قدرة القطاع الخاص

 (.5الجدول  ليه إيشجر 

متتن األهميتتة كانتتا هنتتاك عوامتتل أختترى جتستتم بهتتا القطتتاع الختتاص فتت  ستتبجل تأهجلتته للتتدخول فتت  نفستته المستتتوى  وفتت 
ممل  قدرة القطاع الخاص ف  الدخول ف  مجاالا متنوعة لفستممار كأساس لقيام الشتراكة  ،شراكاا استممارية مع الحكومة

محتتددة تحقتتق الكفتتااة والفعاليتتة للشتتراكة بتتجن القطتتاعجن، وقتتدرة القطتتاع الختتاص فر بتترامج وأهتتداف امتتع القطتتاع الحكتتوم ، وتتتو 
 من األهمية.نفسها حجث حظجا جمعجها على الدرجة  ،على المشاركة ف  دعم التنمية المحلية وتطوير البنية األساسية
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حجث كتان متن  ،تهدفهو مس فقد جاا على عكس ما ،وأما العامل الخاص بتوظجف الموارد البشرية وتوطجن الوظائف
ولكتن هتذا العامتل حظت   ،ف  استيعا  قتوة العمتل ومواجهتة البطالتة مشروعااالمطلو  مساهمة القطاع الخاص ف  زيادة ال

على الرغم من أن فكرة المدن االقتصادية قائمة على أساس  ،( من حجث األهمية00  ترتجبه التحجث جاا  ،بدرجة أقل أهمية
فر اوذلتك للترلت  علتى البطالتة المحليتة. وجتاا فت  المستتوى المتامن متن األهميتة تتو  ،لقتوى البشترية المحليتةأن تقوم بتوفجر الوظتائف ل

 (.٪31حجث بلرا النسبة   ،ية مع القطاع الحكوم استراتججاإلمكاناا الفنية والمهنية للقطاع الخاص للدخول ف  شراكاا 

بجن العوامل المهمة وغجر المهمتة، والستب  فت  ذلتك أن العوامتل  اي  تساو فحظ من األرقام الواردة ف  نتائج التحلجل أن هناك وي  
وهناك شعور لدى المشتاركجن فت  الدراستة بتأن هتذه العوامتل إذا تحقتق بعضتها يمكتن  ،من بعض بعضها ،الواردة ف  االستمارة قريبة

ويترون نفستها، النظرة بتهنتاك أهميتة لهتذه العوامتل و الدراستة أرجعتا ذلتك إلتى أن  كمتا إنلتقاربهتا.  ار  التالية لهتا نظتالعوامل  أن تتحقق
 لحساسجته. اهذا التساؤل نظر   نالسب  المالث هو قلة عدد المججبجن ع كما إنوغجر متاحة،  متوافرةأنها غجر 

 (3)رقم  دول 
  .لدى القطاع الخاصية تستراتي االالخصائص التي تش ع على الشراكة  أبرز

نتسبة  العوامل
 ٪ األهمية

تسبة ن ترتيب
 األهمية

 3 32.25 .جاهزية القطاع الخاص للدخول ف  شراكة استراتججية مع القطاع الحكوم 

 2 31.11 .الفنية والمهنية للقطاع الخاص للدخول ف  شراكة استراتججية مع القطاع الحكوم  مكاناافر اإلاتو 

 0 32.02 .بكفااة وفعالية مشروعاانجاز الإ علىقدرة القطاع الخاص 

الدخول ف  مجاالا متنوعة لفستممار كأساس لقيام الشراكة مع  علىالقطاع الخاص قدرة 
 0 32.02 .القطاع الحكوم 

 0 32.02 .فر برامج وأهداف محددة تحقق الكفااة والفعالية للشراكة بجن القطاعجناتو 

 3 32.25 .قدرة القطاع الخاص ف  المشاركة لفستممار ف  مشروعاا البنية األساسية

 2 31.11 .االستمماريةدرة القطاع الخاص على تحقجق التنويع القطاع  المتوازن ف  المشروعاا ق

 2 31.11 قدرة القطاع الخاص على تحقجق الهدف األساس  للتنمية المتممل ف  مضاعفة النمو للناتج المحل .

 00 21.20 .مساهمة القطاع الخاص ف  زيادة قوة العمل ومواجهة البطالة

 3 30.20 .اإلمكاناا لدى القطاع الخاص لتحقجق التنسجق مع القطاعاا االستممارية األخرى  توافر

 0 32.02 .قدرة القطاع الخاص على المشاركة ف  دعم التنمية المحلية وتطوير البنية األساسية

 :خصائص القطاع العام -اخامتسا 

المشتتركة متع القطتاع  مشتروعااستبجل تحقجتق الالخصتائص المرتبطتة بالقطتاع الحكتوم  فت   مدى تتوافرللتعرف على 
حجث أجابتا نستبة كبجترة متن المشتاركجن فت  الدراستة  ،رأ  عجنة البحث الخاص ف  المدن االقتصادية، توصلا الدراسة إلى

( متن ٪03.23إلتى ذلتك نستبة   احجتث أشتار  ،وهتو التدافع لتفعجتل الشتراكة متع القطتاع الختاص ا،قوي ت اسياستي   اأن هناك دعم ت
بمستتاهمة القطتتاع الحكتتوم  فتت  تتتوفجر المنتتاخ االستتتممار  الجتتاذ   الترتجتت  المتتان  العامتتل الختتاص فتت  ة البحتتث، وجتتااعجنتت

 (.2( من أفراد العجنة حس  الجدول رقم  ٪05إلى ذلك نسبة حوال    احجث أشار  ،لفستمماراا

 ى ر تتتحجتتث  ،االستتتممارية روعاامشتتوأعقتت  ذلتتك فتت  األهميتتة العامتتل الختتاص بستتهولة إجتتراااا التتتراخيص الفزمتتة لل
 ،ججابيتاامن المشاركجن أنها ف  مستوى يشجع على التعامل مع القطتاع العتام. وعلتى الترغم متن وجتود هتذه اإلنفسها النسبة 
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والتتت  تمملتتا فتت  محدوديتتة التستتهيفا التتت  يمكتتن أن  ،ن الدراستتة أوضتتحا وجتتود ضتتعف فتت  بعتتض المجتتاالا األختترى فتتإ
ذلتتك إجتتراااا التتتراخيص الفزمتتة  اتلتتروض االستتتممارية والتستتهيفا النظاميتتة للقطتتاع الختتاص، ممتتل القتت ،تقتتدمها الحكومتتة

زال تتستتم بالتتتأخجر والبجروقراطيتتة حستت  رأ  المشتتاركجن فتت  الدراستتة. كمتتا جتترى بعتتض ال تتتحجتتث  ،االستتتممارية مشتتروعاالل
ية بتجن القطتاعجن الحكتوم  ستتراتججيع الشتراكة االف  الحوافز المنافستة والجذابتة لتشتج االمشاركجن ف  الدراسة أن هناك ضعف  

 ية بجن القطاعجن.ستراتججوالخاص، باإلضافة إلى محدودية المشاركة ف  العمل على تذلجل العقباا الت  تواجه الشراكة اال

 (4)رقم  دول 
  .المدن االقتصادية في دى القطاع الحكوميية لتستراتي ة االأبرز الخصائص التي تش ع على الشراك

نتسبة  العوامل  
 ٪األهمية

 نتسبة  ترتيب
  األهمية

 3 32.02 .المرونة ف  ترججر األنظمة والقوانجن ف  سبجل دعم الشراكة االستراتججية بجن القطاعجن
 2 32.02 .حجم التسهيفا الفزمة الممكن تقديمها لدعم الشراكة االستراتججية بجن القطاعجن

 0 32.02 .بجن القطاعجن الحكوم  والخاص سرعة االستجابة لمتطلباا الشراكة
 2 32.25 .المرونة ف  السماح بتعدجل التشريعاا بما جخدم مصلحة القطاعجن الحكوم  والخاص

 2 31.11 .العمل على تذلجل العقباا الت  تواجه الشراكة االستراتججية بجن القطاعجن
 2 31.11 .تججية بجن القطاعجنفر الحوافز المنافسة والجذابة لتشجيع الشراكة االسترااتو 

 01 21.20 .التسهيفا الممكنة ف  تقديم القروض االستممارية من القطاع الحكوم  للقطاع الخاص
 00  21.11 .االستممارية مشروعااسهولة إجراااا التراخيص الفزمة لل

 2 05.23 .المساهمة ف  توفجر المناخ االستممار  الجاذ  لفستمماراا
 0 03.23 .عم السياس  الدافع والقو  لتفعجل الشراكة مع القطاع الخاصتوفجر الد

 :المناقشة
حجتث يمكتن  ،توصلا الدراسة المجدانية إلى العدجد من الحقائق الت  تساهم ف  تحقجق أهداف إنشاا المدن االقتصتادية

ية بجن القطتاعجن العتام والختاص ليستا تراتججسأن نستنتج من المعلوماا المجدانية أن العوامل الت  تدفع إلى قيام الشراكة اال
وهنتتاك عوامتتل أقتتل أهميتتة.  ،همتتة يمكتتن أن تحقتتق الهتتدف متتن الشتتراكةمحجتتث هنتتاك عوامتتل  ،علتتى مستتتوى واحتتد متتن األهميتتة

 المشتركة بجن القطاعجن العام والخاص. مشروعاااألمر الذ  جتطل  ضرورة التركجز على احتياجاا ال

المشتتتركة  مشتتروعاالل البنيتتة األساستتيةفر اتتتدفع إلتتى تتتوفجر البجئتتة الجاذبتتة لفستتتممار تتتو  وجتتاا متتن أبتترز العوامتتل التتت 
ية بتجن القطتاعجن العتام والختاص. وهتذه النتججتة تتوافتق متع ستراتججفر الحوافز الحكومية الت  تشجع على قيام الشراكة االاوتو 

دراستته أن دور  فت  حجتث وجتد Pfisterer, S. and Van Dijk  (2009) ديتكن افت الهولنتد متا توصتل إليته الباحتث 
حجتتتث كتتتان لتتتدور الحكومتتتة  ،ية التعاونيتتتة بتتتجن القطتتتاعجن العتتتام والختتتاصستتتتراتججهتتتم لضتتتمان نجتتتاح االمالحكومتتتة ضتتترور  و 

 .   المشتركة مع القطاع الخاص مشروعااالهولندية التأمجر ف  نجاح ال
ى العدجد من الحقائق الخاصة بالعفقة بتجن القطتاعجن العتام الدراسة توصلا إل نإمن الدراسة المجدانية يمكن أن نقول 

ية، باإلضتافة إلتى المعلومتاا الخاصتة ستتراتججوالخاص والفرص المتاحة أمام الطرفجن للعمل على تحقجق أهداف الشتراكة اال
 زال قائمة ف  مجال بجئة االستممار المشترك والتعاون المشترك.ال تبالعوامل السلبية الت  
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حجتث  ،الخاصتة بالمتدن االقتصتادية مشتروعااف  عملية التترويج لل اهناك ضعف   الدراسة أنجل الممال وجدا وعلى سب
ياا المتدن االقتصتادية فت  ستبجل تحقجتق التعتاون بتجن الطترفجن استتراتججو غجر متدرك لمفهتوم زال قطاع كبجر من األعمال ال ج

حجتتث مضتتى أكمتتر متتن أربتتع  ،فتت  المتتدن االقتصتتادية شتتروعاامهتتذا األمتتر إلتتى تتتأخر قيتتام الأدى الحكتتوم  والختتاص. وربمتتا 
 ،(Socoloff, 2009  اسكولوف سنواا على اعتماد المدن االقتصادية. ويؤكد هذا األمر الدراسة الت  ناقشها الباحث ايفانا

 مشتتروعااف بالوالتتذ  أشتتار إلتتى تجربتتة األرجنتتتجن التتت  لتتم تتتنج  إال بعتتد أن وفتترا االتصتتال والشتتفافية متتع المجتمتتع والتعريتت
 المشتركة. مشروعااالمستقبلية الستقطا  القطاع الخاص للمشاركة ف  ال

تتممتل فت  محدوديتة تتوافر ، و يةستتراتججوالجدجر بالذكر أن الدراسة أشارا إلى بعض التحتدياا التت  تواجته الشتراكة اال
االقتصادية  لوماا عن اتجاهاا التنميةاستممارية ومع مشروعاامراكز معلوماا وقاعدة بياناا عن الشركاا المشاركة ف  

والبحتوث المطلوبتة حست  خطتة المتدن  القيتام بالدراستااعلتى األمر التذ  جعتل المستتممر غجتر قتادر  ،ف  المدن االقتصادية
خاصة الت  تتطل   ،المشتركة مشروعاافر الكوادر البشرية القادرة على العمل ف  الاإلى محدودية تو  االقتصادية، باإلضافة

 راا تقنية عالية.قد

 :الخالصة
ها التنمويتتة متتن مشتتروعاتشتتراك القطتتاع الختتاص فتت  إلتتى إاتجهتتا الستتعودية لتتى أن المملكتتة العربيتتة إخلصتتا الدراستتة 

حجتتث وجتدا المملكتتة أن هتذا النتتوع متن التعتتاون هتو األجتتدر لتحقجتق التنميتتة  ،PPPختفل تطبجتتق مفهتوم المشتتاركة التعاونيتة 
ممتل التضتخم والبطالتة وضتعف البنيتة التحتيتة لكمجتر  ،االقتصتادية مشكفالقضاا على كمجر من الوا ،المستدامة ف  المملكة

ولكتن  ،مشتروعاامن القطاعاا األساسية والمتوسطة. كما أدركا المملكة أن القطاع الختاص هتو أكمتر كفتااة فت  تشترجل ال
نشتتاا إا فكتترة بتترز ولتتذلك  ،ل علتتى عائتتدتحقتتق لتته ستترعة الحصتتو  ،ذاا جتتدوى اقتصتتادية مشتتروعاا إلتتى هتتذا القطتتاع يحتتتاا

حتتى يمكتن أن تكتون جاذبتة  ،المدن االقتصادية لك  يقتوم القطتاع الختاص بتطتوير تلتك المتدن وتتوفجر البنيتة التحتيتة للمدجنتة
االقتصادية بمشاركة القطاع الخاص وفت  المجال للمستممر األجنب  للدخول ف  بناا تلك المدن بنظتام الشتراكة  مشروعاالل
حائتل، و ججتزان، و رابت ، (وساهم ذلك ف  دخول شركاا أجنبية لبناا المدن االقتصادية فت  المتدن األربتع ، PPPية ستراتججاال
المدجنتتة المنتتورة(. وقتتد أوضتتحا الدراستتة طبيعتتة بعتتض تلتتك الشتتركاا األجنبيتتة ومتتدى مشتتاركتها فتت  التنميتتة االقتصتتادية فتت  و 

 المدن األربع.

دانيتة حتول متدى جاذبيتة االستتممار فت  المنتاطق األربتع والمعوقتاا التت  يمكتن أن تحتول ومن خفل نتائج الدراسة المج
  وتمملا فيما جل  ،همةملى مجموعة من الحقائق االقتصادية الإدون نجاح التجربة، توصلا الدراسة 

  اص والحكوم .بجن القطاعجن الخية ستراتججاالهناك موانع تنظيمية وتشريعية تعجق عملية نجاح الشراكة ال تزال 
 ومنهتا  ،ن هناك من العوامتل التت  يمكتن أن تتحقتق نتججتة التدخول فت  شتراكاا بتجن القطتاعجن الحكتوم  والختاصإ

مكانيتتة خلتتق بجئتتة استتتممارية بعجتتدة عتتن البجروقراطيتتة والمركزيتتة، وقيتتام  العمتتل فتت  مجتتال زيتتادة النمتتو االقتصتتاد  وا 
 على أسس اقتصادية بجن الشركاا. مشروعااال

 وذلتتك بستتب  ضتتعف  ،زال فتت  مستتتوى أقتتل متتن المتتأمولال جتتوضتتوع الشتتراكة بتتجن القطتتاع الحكتتوم  والختتاص ن مإ
 .التجربة لدى كل من الحكومة والقطاع الخاص
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  البنيتتة  مشتتروعاااستتتممار فتت  لية مستتئو القطتتاع الختتاص القتتادر علتتى تحمتتل فر اتتتو القطتتاع الحكتتوم  محدوديتتة جتترى
 .التحتية

  حجتتث الرالبيتتة  ،االستتتممارية فتت  المتتدن االقتصتتادية مشتتروعااالقطتتاع الختتاص والاالتصتتال بتتجن فتت  ضتتعف هنتتاك
 عقارية. إنشاا مدن صناعية ومبان   مشروعاالدجها تصور أن المدن االقتصادية عبارة عن 

  حجتتث  ،فتت  وضتتع يمكتتن متتن خفلتته التتدخول فتت  شتتراكة وتعاقتتداا متتع القطتتاع الحكتتوم أنتته القطتتاع الختتاص جتترى
 فر الرغبة لدى القطاع الحكوم  ومساندته للقطاع الخاص.اولكن بشرط تو  ،كفااةيمتلك الخبرة وال

 وغجتتتر  ةمتتتع القطتتتاع الختتتاص ضتتتعيف يةاستتتتراتجج ن الحتتتوافز المتاحتتتة متتتن القطتتتاع الحكتتتوم  للتتتدخول فتتت  شتتتراكااإ
 متتن وجهتتة نظتتر القطتتاع الختتاص، باإلضتتافة إلتتى محدوديتتة المشتتاركة فتت  يةاستتتراتججكاا اللتتدخول فتت  شتتر  ةمشتتجع

 بجن القطاعجن الحكوم  والخاص. يةستراتججاالالعمل على تذلجل العقباا الت  تواجه الشراكة 

 :التوصيات
 ،بتتجن القطتتاعجن العتتام والختتاص يةستتتراتججاال علتى ضتتوا نتتتائج الدراستتة المجدانيتتة وتحلجتتل المعلومتتاا الخاصتة بالشتتراكة

    بجن القطاعجن العام والخاصستراتججعاون االيمكن تقديم التوصياا التالية الت  تساعد ف  دعم مسجرة الت

، ضرورة التركجز على إججاد المزيد من التقار  بجن القطاعجن العام والخاص ف  سبجل تحقجق أهداف المدن االقتصادية -0
عتتن طريتتق تكمجتتف دور الرتترف التجاريتتة والقطاعتتاا غجتتر الحكوميتتة األختترى فتت  ستتبجل تستتويق فكتترة المتتدن االقتصتتادية 

 تها على االقتصاد المحل  وعلى رأس المال المستممر المحل  واألجنب .ججابجا  و 

والعمتتل  ،بتتجن القطتتاعجن يةستتتراتججاالضتترورة تتتوفجر حتتوافز تشتتجيعية للقطاعتتاا التتت  تستتاهم فتت  تحقجتتق مفهتتوم الشتتراكة  -2
تممارية جاذبتة قتادرة وخلتق بجئتة است ،تماشتى متع التطتوراا االقتصتادية المحليتة والعالميتةتبحجث  ،على تطوير هذه الفكرة

 على منافسة الفرص االستممارية المتاحة ف  جهاا أخرى أكمر جاذبية.

وذلتك للتعريتف  ،وفتت  قنتواا اتصتال بتالمجتمع ،ججاد برامج تسويقية للتعريف بالمدن االقتصادية بصور دائمة ومستمرةإ -5
جانت  المستتقبل المنظتور للمتدن االقتصتادية ب ،بالفرص االقتصتادية المتاحتة فت  المتدن االقتصتادية والتستهيفا الممكنتة

 ف  المدى الطويل.

بحجتث جتتم تنويتع  ،االستتممارية فت  المتدن االقتصتادية مشتروعااالعمل على زيتادة تأهجتل القطتاع الختاص للتدخول فت  ال -2
ق التتتت  تحقتتت مشتتتروعااباإلضتتتافة إلتتتى تتتتوفجر ال ،القطاعتتتاا االستتتتممارية بمتتتا يحقتتتق الجتتتدوى االقتصتتتادية متتتن المشتتتروع

 احتياجاا التنمية المستدامة ف  المملكة العربية السعودية.

جاذبتة تستاهم فت  جتذ  المستتممرين  مشتروعاابحجتث تكتون  ،ضرورة مراعاة نوعيتة االستتمماراا فت  المتدن االقتصتادية -3
 وخلق بجئة استممارية جاذبة وليسا طاردة.

وعتتدم انتظتتار المشتتاركة متتن القطتتاع  ،التحتيتتة الخاصتتة بالبنيتتة مشتتروعااهميتتة مشتتاركة القطتتاع الحكتتوم  فتت  بعتتض الأ  -0
 هدافها االستممارية.أ لى تحقجق إالوصول  ف حتى ال تتأخر المدن االقتصادية  ،الخاص

لى المعلوماا التت  إوالوصول  ،الحالية القائمة مشروعاابحجث تركز على دراسة ال ،إجراا المزيد من الدراساا العلمية -2
 التحدياا الت  تواجه تلك القطاعاا االستممارية. اوأيض   ،االقتصادية مشروعااتوض  عوامل نجاح تلك ال
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ABSTRACT 
The success of the strategic partnership between the public and private sectors on the 

availability of the investment environment appropriate to provide success factors for such a 

strategic partnership, which is represented in: the availability of investment awareness among 

institutions in support of the strategic partnership in the economic cities, the simplicity of  

administrative procedures for licensing, the decentralization of the approval of the projects, 

the availability of administrative efficiency at the concerned authorities for the development 

of strategic partnerships, the reasonableness of the costs of establishing joint ventures                 

compared with those in other countries, the availability of information centers and a database 

of companies and sectors of development in the community and economic development 

trends, the availability of a suitable size of the domestic market with the purchasing power of 

the market, the availability of rules and regulations for the partnership strategic sectors, the 

existence of administrative body for strategic planning at the economic cities department, the 

availability of a guideline of a partnership between the public and private sectors to raise pub-

lic awareness and, finally, the availability of transparency and disclosure among the organiz-

ers of the economic cities. 

The aim of this study was to evaluate this strategic partnership and test the readiness of 

sectors to enter into partnerships to achieve the objectives of the establishment of economic 

cities and the availability of investment environment required for the success of the partner-

ship.  
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