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الشراكة بين القطاعين العام والخاص
البلديات او اتحادات البلديات

المحامي وليد حنين

مكتب بدري و سليم المعوشي
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مشاريع الشراكة مجال في المعوشي ل مكتب اعمألمحة عن 

ي مشروع تقديم استشارات قانونية لمؤسسة التمويل الدولية كجزء من تجمع دولي ف•
.  ام والخاصتوسيع مطار بيروت الدولي في سياق مشاريع الشراكة بين القطاعين الع

جمع دولي في تقديم استشارات قانونية للمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير كجزء من ت•
ع الشراكة سياق دراسة الجدوى األولية لمشروع تطوير مطار قليعات في سياق مشاري

.بين القطاعين العام والخاص
تحاد دولي في تقديم استشارات قانونية للمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير كجزء من ا•

ين القطاعين مشروع انشاء طريق عام بين بيروت والعقيبة في سياق مشاريع الشراكة ب
.  العام والخاص

تحتية بهدف تقديم استشارات قانونية للمصرف الدولي في مشروع متعلق بالبنية ال•
.تطوير شبكة النقل العام في بيروت وضواحيها
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العام والخاصبين القطاعيننطاق تطبيق قانون الشراكة
(7/9/2017تاريخ 48رقمقانون )

سات العامة التي تقوم بها الدولة والمؤسالمشاريع المشتركةالقانون هذا تخضع ألحكام •
.  وسائر أشخاص الحق العام

ريق المشروع المشترك هو أي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن ط•
.  التمويل واالدارة

لها ألحكام هذا تحاد البلديات أن ُتخضع المشاريع المشتركة التابعةالديات أو بليجوز لل•
ليها في خضع المشاريع المشتركة المنصوص عتولكن ،أي إن األمر اختياري ،القانون 

قانون كام القوانين المنظمة لقطاعات االتصاالت والكهرباء والطيران المدني الزاميًا ألح
.الشراكة
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لمحة عن مراحل انشاء المشروع المشترك
(مرحلتين أساستين)

المشتركالمشروعاقتراحمرحلة:االولىالمرحلة

مجلسرئيس(2)أوالبلديالمجلسرئيس(1):قبلمنالمشتركةالمشاريعقترحت•
.للمشروعأوليةدراسةيتضمنالمجلسالىملفتقديمعبراإلتحاد

.بالمشروعوالسيراإلقتراحقبولعلىخصخصةاللاألعلىالمجلسموافقة•

الوزيرعنممثالوتضم  المجلسعامأمينيرأسها)للمشروعلجنةالمجلسيؤلف•
رئيسو وجودهاعندللقطاعالمنظمةالهيئةورئيسالمالية،وزارةعنوممثالالمختص
.(االتحادمجلسرئيسأوالبلديالمجلس

©



عملهافيعاونهالتوفنيةوقانونيةماليةاستشاراتمكاتبباختيارالمشروعلجنةتقوم•
.المجلسمعهايتعاقدأنعلى

جوانبالتتناولالمشتركالمشروعحولشاملةدراسةإعدادالمشروعلجنةتتولى•
.والتمويليةوالقانونيةواالقتصاديةالفنية

رئيسالىالمشروعملفُيحالالمشترك،بالمشروعالسيرعلىالمجلسموافقةبعد•
.ليهعالالزمةالمصادقاتلنيلالمعنياالتحادمجلسرئيسأوالبلديالمجلس
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لمحة عن مراحل انشاء المشروع المشترك
(مرحلتين أساستين)

الخاصالشريكاختيارمرحلة:الثانيةمرحلة

.التأهيلمعاييرتتضمنعامةدعوةعناإلعالننشر•

.المقدمةالتأهيلطلباتوتقييمدراسة•

والمرشحينلينالمؤهالمرشحينبأسماءاقتراحايتضمنالمجلسالىمعل التقريراً رفع•
.ثالثةعنالمؤهلينالمرشحينعدديقل  الأنعلىالمؤهلينغير

المرشحينجميعمع(Consultations)مشاوراتبعقدشروط،دفترمسودةإعداد•
.الممولةوالجهاتالمؤهلين

.المجلسالىالنهائيةبصيغتهالشروطدفترالمشروعلجنةترفع•
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االتحادلسمجرئيسأوالبلديالمجلسرئيسالىالشروطدفترُيحالالمجلس،منعليهالموافقةبعد•
.الالزمةالمصادقاتلنيلالمعني

.المشروعلجنةقبلمنالمؤهلينالمرشحينالىالشروطدفتريبل غ•

يسفرلمحالوفيمجددا،المشتركالمشروعطرحيعاداألقل،علىعروضثالثةتقديميتملمحالفي•
.المجلسموافقةبعدبعرضيناالكتفاءعندهايمكنعروض،ثالثةعنذلك

.المقبولةنيةالفالعروضالمشروعلجنةوتحددوتقي مهاالمقدمة،الفنيةالعروضالمشروعلجنةتفض  •

دا،المشتركالمشروعطرحيعاداألقل،علىفني ينعرضينقبوليتملمحالفي• لتأمينكوذلمجد 
.المنافسة

بعدوترفعيهاعارضبحضورالمقبولةالفنيةالعروضالىالعائدةالماليةالعروضالمشروعلجنةتفض  •
.األفضلالعرضلجهةبتوصيتهاالتقريرهذامرفقةالمجلسالىتقريراذلك
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عقد الشراكة

:التاليةاألمورالسيماالشراكةعقديتضمن

.وحقوقهمأنواعهاعلىاألطرافموجبات•

.المشتركالمشروعتمويلأسس•

.عاماوثالثينخمسةالمدةهذهتتجاوزالأنعلىالشراكة،عقدمدة•

قاضاهاسيتالتيأوالعام،الشخصمنالمشروعشركةستتقاضاهاالتياإليرادات•
.المشروعشركةمنالعامالشخص

منستيفائهااالحكومةتجيزالتيالمشتركللمشروعالعائدةوالجعاالتوالبدالتالرسوم•
.ولحسابهالمعنيالعامالشخصباسمالمشروعشركةقبل
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المشروعشركةقبلمنالمشتركالمشروعلتنفيذتعطىالتيوااللتزاماتالضمانات•
.العامالشخصأو/والخاصالشريكأو/و

راكةالشعقدمدةطيلةتوضعوالتيالعامالشخصالىالعائدةواألمالكاألموال•
.موجباتهالتنفيذالمشروعشركةبتصرف

.انتهائهلدىالشراكةعقدموضوعالمشروعاستمراريةتأمينإجراءات•

.لدوليواالداخليوالتحكيمالوساطةفيهابماالنزاعات،لحلالمتبعةاألصول•
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مراقبة الشخص العام للمشروع المشترك
التأسيسيةالمرحلة

لمجلسلالعامةاألمانةوعنالمختص،الوزيرعنممثلينتضم،توجيهيةلجنةالعامالشخصيعين•
.وجودهاحالفيللقطاعالمنظمةالهيئةوعنالماليةوزارةوعنوالشراكةللخصخصةاالعلى

ختصاصاالذوي منواستشاريينخبراءيضمالتأسيسيةالمرحلةإلدارةمكتباالعامالشخصيعين•
.المشروعوشركةالتوجيهيةاللجنةبينالوصلصلةويكون 

.ةالتوجيهياللجنةالىوتقديمهافصليةمراقبةتقاريربوضعالمشروعإدارةمكتبيقوم•

التوجيهاتعطاءوا المراقبةتقاريرمراجعةبهدفطارئ أيحصولولدىفصلياالتوجيهيةاللجنةتجتمع•
.للمجلسالعامةواألمانةالمختصوالوزيرالعامالشخصالىالتقاريرورفعالضرورية

بناءلالزمةاوالقراراتالتدابيريتخذأنالمختص،الوزيرموافقةوبعدالدولة،غيرمنالعامللشخص•
.المشروعإدارةومكتبالتوجيهيةاللجنةتقاريرعلى
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مراقبة الشخص العام للمشروع المشترك
التشغيليةالمرحلة

حالفياعللقطالمنظمةالهيئةعنممثليضمالتشغيليةالمرحلةإلدارةمكتبا  العامالشخصيعين•
.اإلختصاصذوي منواالستشاريينالخبراءمنيلزمومنوجودها،

:التاليةالمهامالحصروليسالتعدادسبيلعلىالتشغيليةالمرحلةإدارةمكتبيتولى•
.المشروعشركةبهاتقومالتيعمالاالمراقبة▪
.بموجباتهاالمشروعشركةإخاللمواجهةلخطةالعائدةاالقتراحاتتقديم▪
.القائمةالنزاعاتتسويةادارةفيالمساهمة▪
.راكةالشعقدفيعليهاالمنصوصالشروطعلىالمشروعشركةعملياتانطباقمنالتأكد▪

الىوتبلغالحاجة،دعتوكلماالمراقبة،بنتائجسنويةنصفتقاريرالتشغيليةالمرحلةإدارةمكتبيضع•
خصةللخصاالعلىللمجلسالعامةاالمانةوالىبشأنها،المناسبةالقراراتإلتخاذالعامالشخص
.الرأيوإبداءلإلطالع
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من أهّم ميزات المشاريع الخاضعة لقانون الشراكة
المشروعلشركةالممنوحةاالعفاءات•

.المحاسبةديوانلرقابةالمشروعشركةخضوععدم•

والالزمةلهالعائدةالعقاراتالمشروعشركةبتصرفيضعأنالعامللشخصيجوز•
.الشراكةعقدمدةطيلةوذلكالمشتركالمشروعلتنفيذ

أحكامنمالمشروعوشركةالخاصالشريكاستفادةدون الشراكةقانون أحكامتحولال•
.(360/2001)لبنانفياالستثماراتبتشجيعالمتعلقالقانون 

المرتبطةالنزاعاتلحلمتبعةكأصولوالدوليالداخليوالتحكيمالوساطةاعتماديمكن•
.الشراكةبعقد
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!شكرا  

هل لديكم أسئلة؟
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