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تقدمي
يف �إطار �إ�س�تراتيجية الدولة لت�شجيع وزيادة م�شاركة
القط��اع اخلا���ص يف خط��ة التنمي��ة االقت�ص��ادية
واالجتماعية يف البالد – خا�صة يف جمال خدمات
املنفع��ة العام��ة – �أخذت احلكومة املب��ادرة لتقدمي
برنامج �شراكة القطاعني العام واخلا�ص .فال�شراكة يف
جوهرها هي طريقة لتقدمي اخلدمات العامة تتعاقد من
خاللها احلكومة مع �ش��ركات القط��اع اخلا�ص لبناء
ومتويل وت�ش��غيل البنية التحتية للخدمات العامة �أو اال�س��تخدامات اخلا�صة باحلكومة ذاتها .فى نهاية
فرتة التعاقد ،ت�ؤول �أ�صول البنية التحتية �إىل ملكية الدولة وبذلك يزداد خمزون الأ�صول العامة.
تتي��ح �ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص اال�س��تفادة من النظ��م والكفاءات الإدارية و�أ�س��اليب
القط��اع اخلا���ص يف تقدمي اخلدمات العامة .ت�ش�ير خربات الدول الأخرى �إىل وج��ود مزايا هامة فيما
يتعل��ق بتكلفة اخلدم��ات املقدمة وقيمتها وجودتها ،وذلك نتيجة لال�س��تفادة م��ن مهارات القطاعني
العام واخلا�ص والتي تكمل بع�ض��ها البع�ض .تهدف مثل هذه امل�ش��اركة �إىل حت�س�ين جودة اخلدمات
املقدمة �إىل املواطنني ،ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون الت�أثري فى قدرتها على تقدمي
اخلدمات ب�أ�س��عار اجتماعية عادلة ،وخلق فر�ص عمل جديدة ،وت�ش��جيع اال�س��تثمار واال�ستهالك مما
ي�ؤدى �إىل زيادة معدل النمو وجذب ا�ستثمارات �أجنبية مبا�شرة وغري ذلك.
متار���س الدولة رقابة مبا�ش��رة للت�أكد من تقدمي اخلدمات بامل�س��توى واملعايري املحددة طوال فرتة
ال�ش��راكة بني القطاعني العام واخلا�ص� .أما فيما يتعلق باخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية (مثل التعليم
والرعاية ال�صحية)� ،سوف ت�ستمر الدولة يف تقدمي هذه اخلدمات من خالل خرباء القطاع العام .تتوقع
الدولة تقدمي اخلدمات مب�س��توى �أعلى من اجلودة من خالل �ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص� .إال �أن
ال�سيا�س��ات اخلا�صة بحرية احل�صول على اخلدمات ور�سوم اال�ستخدام �سوف ت�ستمر كما هي �سواء مت
تقدميها من خالل �شراكة القطاعني العام واخلا�ص �أو من خالل الطرق التقليدية.




ونظراً للأ�س��باب ال�سابقة ،ف� ً
ضال عن كون �شراكة القطاعني العام واخلا�ص تفتح قنوات جديدة
للتمويل� ،سوف يكون للدولة حرية �أكرب يف تنفيذ برنامج اال�ستثمارات اخلا�ص بها ،الأمر الذي يخلق
بدوره فر�ص��اً لقطاعات املق��اوالت والتمويل املحلية ،مبا يف ذلك �ص��غار املقاولني الذين يتوقع لهم �أن
ي�ستفيدوا ب�شكل ملحوظ من هذا الربنامج.
وت�أكيداً على جدية احلكومة يف تن�ش��يط مبادرة �ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص ،فقد مت �إن�شاء
وح��دة مركزية ل�ش��راكة القطاعني العام واخلا���ص يف وزارة املالية تقوم برفع التقارير مبا�ش��رة �إىل وزير
املالية .ت�ضطلع الوحدة املركزية ل�شراكة القطاعني العام واخلا�ص مبهمة تن�سيق برنامج �شراكة القطاعني
العام واخلا�ص بني الوزارات املختلفة والأجهزة العامة� .ش��هدت الفرتة ال�س��ابقة تكثيفاً لالت�ص��االت
مع الوزارات املعنية ،والأجهزة احلكومية الأخرى ومع القطاع اخلا�ص لتن�ش��يط هذه املبادرة ،وم�ساندة
الوحدة املركزية ل�ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص الوزارات املعنية يف تنفيذ كل �أ�ش��كال م�شروعات
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص.
�إن �شراكة القطاعني العام واخلا�ص هي عملية مركبة ،لكن يف ظل وجود �إدارة مالئمة وخبرية،
ميكن تقدمي امل�شروعات التي تخدم م�صالح جميع الأطراف� .أعدت الوحدة املركزية ل�شراكة القطاعني
العام واخلا�ص يف وزارة املالية هذا الدليل ليقدم فكرة موجزة عن هذا الربنامج القومي و�إ�س�تراتيجية
احلكومة امل�صرية يف التنفيذ والتطبيق واملنافع العائدة على الدولة من وراء تطبيق هذا الربنامج وليكون
�أي�ضا هذا الدليل �أداة مفيدة لإثبات �أن �شراكة القطاعني العام واخلا�ص متثل ح ًال واعداً..
د .يو�سف بطر�س غالي
وزير املالية
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مقدمة عن �رشاكة
القطاعني العام
واخلا�ص
 1-1التعريف
 1-1-1املفــاهي���م الأ�ســا�س���ية فـ���ي
عقد �رشاك���ة القطاعني العام
واخلا�ص

الهيئة احلكومية هي العميل
يحدد العميل (يف �ص��ورة خمرجات) م�س��تويات اخلدمة املطلوبة ،ومدة التعاقد؛ وذلك بطريقة
وا�ضحة ومبعايري ميكن قيا�سها
العقد طويل الأجل قد ي�صل �إىل (� 15إىل � 20سنه)
يحتفظ العميل بالرقابة الإ�سرتاتيجية على اخلدمة العامة
يتم توزيع املخاطر املحتملة خالل مراحل الإن�شاء والت�شغيل بني الأطراف قبل الطرح.
ب�ص��فة عام��ة ،يتحمل �ش��ريك القطاع اخلا�ص خماطر الت�ص��ميم التف�ص��يلي ،وتكلفة الإن�ش��اء
والتمويل والت�شغيل ،ويف بع�ض احلاالت درجة من خماطر اال�ستخدام �أو «الطلب».
يتلقى امل�شارك ر�سوم ا�ستخدام �أو مدفوعات دورية جمدوله على مدى مرحلة الت�شغيل وال�صيانة
من التعاقد ،والتي تخف�ض �إذا مل يتم الوفاء مب�ستويات الأداء املطلوبة.

 2-1-1متيي���ز �رشاك���ة القطاعني الع���ام واخلا�ص من الأ�ش���كال الأخرى
مل�رشوعات القطاع اخلا�ص
¯ الخ�صخ�صة

وهي بيع �أو ت�ص��فية حقوق امللكية �أو الأ�ص��ول بالكامل �إىل م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص.مثال:
البنوك� ،شركات قطاع الأعمال ....الخ

¯ عقود امتياز كاملة للخدمات البلدية

�إعطاء امتياز ل�شركة خا�صة لتوفري (احتكار) خدمة عامة ولتمويل الت�شغيل من خالل فر�ض ر�سوم
ا�ستخدام متفق عليها.
مثال :جمع املخلفات والتخل�ص منها  ....الخ.
¯ عقود الخدمة «اال�ستعانة بالغري»

قيـام جهة حكوميـة ب�شراء خدمات علمية �أو �إدارية �أو كتابية ق�صرية الأجل (� 4-2سنوات) حتتاج
ا�ستثمارات قليلة من جانب مقاول القطاع اخلا�ص
مثال :النظافة وخدمات ال�ضيافة يف مبنى حكومي
¯ عقود الت�أجري

قي��ام جه��ة حكومية بت�أجري �أحد �أ�ص��ولها ملقاول من القطاع اخلا�ص ملدة � 15-7س��نة ،وحت�ص��يل
الإيجار .ويحتفظ املقاول اخلا�ص ب�أي فائ�ض (�أو خ�سارة) يحققه.
مثال :ملكية املعدات �أو املركبات
 2-1الأ�س�س المنطقية ل�شراكة القطاعين العام والخا�ص
¯

¯

ل�ش��راكات القطاعني العام واخلا�ص بعد �سيا�س��ي ،وهي جزء رئي�س��ي يف الإ�صالح ال�شامل
وتطوير البنية الأ�سا�سية واخلدمات العامة.
ت�شكل �شراكات القطاعني العام واخلا�ص برناجماً لالقت�صاد احلر مع مثيالتها من اخل�صخ�صة
واال�س��تعانة بالغري والتعاقدات املنف�صلة لتوفري اخلدمات والأ�شكال الأخرى من م�شروعات
القطاع اخلا�ص.

� 1-2-1أوجه عدم فعالية التعاقدات العامة
¯

¯
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ميكن �أن تكون اخلدمات العامة غري فعالة ب�سبب:
• حافز قليل لالبتكار �أو حت�سني الفعالية
• العمالة الزائدة واملمار�س��ات والإجراءات اجلامدة ،القائمة على ثقافة «احل�صول على
املوافقة» بدال من ثقافة الأداء
اال�ستثمارات يف الأ�شغال العامة لها تاريخ طويل من التجاوزات يف التكلفة والوقت.

13
¯

¯

¯

من النادر ان تو�ضع امليزانيات لتكلفة دورة حياة امل�شروع و�صيانته جيداً ب�صورة مالئمة،
مما يعني �أن العديد من املن�ش�آت العامة التي مت بنا�ؤها ت�صبح غري �صاحلة لال�ستخدام.
نادراً ما يتم متويل ال�صيانة ال�سنوية بدرجة كافية مما ي�ؤدي �إىل تدهور مبكر للمن�ش�آت و�إىل
�سوء اخلدمة
القيمة ال�ضعيفة جداً لتكلفة وجودة م�شروعات القطاع العام.

 2-2-1امل�شكلة:
¯ الحلقة املفرغة للأداء في خدمات البنية الأ�سا�سي
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� 3-2-1أهداف ال�رشاكة
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الهدف هو تغيري ن�شاط احلكومة من الت�شغيل املبا�شر للبنية الأ�سا�سية واخلدمات العامة بحيث،
ت�ستطيع بدال من ذلك:
• الرتكيز على و�ضع ال�سيا�سات لقطاع البنية الأ�سا�سية
• و�ضع الأولويات لأهداف وم�شروعات البنية الأ�سا�سية
• مراقبة مقدمي اخلدمات وتنظيم اخلدمة
�إدخ��ال الإدارة والكفاءات التي لدى القطاع اخلا�ص �إىل جمال اخلدمات العامة ،و�إ�ش��راكه يف
حتمل املخاطر.
حتقيق قيمة �أف�ضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام:
• مبعن��ى تكلفة كلية (على مدى عمر امل�ش��روع) �أقل للت�ص��ميم والإن�ش��اء والت�ش��غيل
وال�صيانة للم�شروعات العامة اجلديدة
تنفيذ م�شروعات اال�ستثمار يف الوقت املحدد وبامليزانية املحددة
تفادي تدهور اال�ص��ول واملن�ش���آت ال�ض��رورية للخدمات العامة نتيجة لل�ص��يانة غ�ير الفعالة �أو
الت�شغيل القا�صر
حتقيق الت�أكد من املوازنة (فيما يخت�ص بر�أ�س املال والتكاليف الت�شغيلية)
�إدخال االبتكارات على ت�صميم امل�شروع بالن�سبة للأ�صول والت�شغيل وال�صيانة
نقل املخاطر التي ميكن �إدارتها ب�ص��ورة �أف�ض��ل بوا�س��طة القطاع اخلا�ص (الت�ص��ميم والإن�ش��اء
والتمويل وال�صيانة) بعيداً عن املوارد املحدودة للحكومة.
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 4-2-1دور �رشاك���ة القطاعني العام واخلا�ص يف تنفيذ م�رشوعات البنية
الأ�سا�سية
ádƒÄ°ùe áeƒµëdG
áHÉbôdGh §«£îàdG øY

§«£îJ
áHÉbQh

ôaƒj ¢UÉîdG ´É£≤dG
IQGOE’Gh πjƒªàdG

“π`jƒ
IQGOEG

 5-2-1هيكل �رشاكة القطاعني العام واخلا�ص

.1
.2
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تتمركز م�سئوليات �إدارة خماطر امل�شروعات يف م�ؤ�س�سه واحدة ،يف مرحلتي الإن�شاء والت�شغيل،
غالباً احتاد �شركات ذات غر�ض حمدد.
امل�شارك يتحمل خماطر ال�شراكة ،ويتقا�ضى فقط مقابل الكفاءة والأداء املنا�سب.
تتم جمازاة الأداء املتدين ،وبذلك تتعر�ض العوائد املالية للخطر
يق��وم القطاع الع��ام بدور العمي��ل ،وبذلك ال يكون هن��اك �أي خلط بني ال�سيا�س��ات وعملية
الت�شغيل
حتتاج م�ش��روعات �ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص لتحليل مبدئي �ش��امل جلدواها و�إىل توزيع
املخاطر لت�صبح «قابلة للدفع» بوا�سطة م�ستثمري القطاع اخلا�ص و�شركائهم التجاريني.
تفر���ض عملية تعاقدات �ش��راكة القطاعني الع��ام واخلا�ص �إجراء حتديد �ش��امل وحتليل ملخاطر
امل�شروعات من وجهات نظر ثالثة �أطراف :العميل وال�شريك واملمول
عملية تناف�سية �صارمة ،حيث يتعني على املتقدمني للعطاءات �أن يف�صحوا عن موازنات التكلفة
والعوائد املالية املتوقعة

 3-1المبادئ الأ�سا�سية لتفعيل �شراكة القطاعين العام والخا�ص
 1-3-1القيم���ة مقابل النقود ه���ي معيار اختيار ال�رشي���ك بعد مناق�صة
تناف�سية دقيقة

القيمة مقابل النقود تعني ال�س��عر الأمثل للعميل على �أ�س��ا�س التكلفة على مدار مدة العقد ،وجودة
اخلدمة املقدمة ،واملخاطر التي يتحملها امل�ش��ارك .فال�س��عر الإجمايل ملناق�صة القطاعني العام واخلا�ص
املقدمة من ال�ش��ريك يجب �أن يك��ون �أقل من التكلفة التي تتحملها احلكوم��ة لو قامت بتوفري نف�س
م�ستوى اخلدمة ،مت�ضمنة التكاليف الإ�ضافية للمخاطر (جتاوزات التكلفة – الت�أخريات  ...الخ) التي
ميكن �أن تواجهها احلكومة.
 2-3-1قيا�س القيمة مقابل النقود

á«dÉëdG áª«≤dG ≈aÉ°U

áª«≤dG
Oƒ≤ædG πHÉ≤e
ΩÉ©dG ´É£≤dG É¡∏ªëàj ≈àdG ôWÉîŸG

πjƒªàdG áØ∏µJ

NPV

áeóÿG Òaƒàd á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

كل من �أوروبا
�أظهرت خربات �ش��راكة القطاع�ين العام واخلا�ص ومبادرات متويل القط��اع اخلا�ص يف ٍ
وا�س�تراليا و�شمال �أفريقيا �أن التوفري الذي يتحقق من القيمة مقابل النقود ملعظم م�شروعات ال�شراكة
الكبرية متثل حوايل  %15-7من تقدير مقارن القطاع العام.

16

17

 3-3-1توزيع املخاطر

.1
.2
.3
.4

وفق��اً للعقد ،ف�إن خماطر امل�ش��روع يحب �أن حتمل على الطرف الأق��در على التعامل مع املخاطر
وعالجها
طبيعياً ،يتحمل ال�ش��ريك خماطر الت�ص��ميم التف�ص��يلي وتكلفة الإن�ش��اء وجت��اوزات التكلفة،
وتكاليف الت�شغيل والفعالية والتمويل
�س��يتحمل العميل خماطر حتديد نطاق العمل (هل املن�ش���آت ذات حجم كاف؟) والتق�س��يم/
التخطيط والتغريات املحددة يف القانون
يدفع القطاع العام فقط يف حالة تقدمي اخلدمة بالفعل� ،سن ًة ب�سنة ،كما هو حمدد يف عقد �شراكة
القطاعني العام واخلا�ص املبني على املخرجات

� 4-3-1رشاك���ة القطاعني العام واخلا�ص يج���ب �أن تكون قابلة للتمويل
بنكي ًا بالن�سبة للقطاع اخلا�ص
¯ ماذا تعني «قابلية م�شروع �شراكة القطاعني العام واخلا�ص للتمويل بنكي ًا»؟
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.

م�شروع ذو حجم كبري بدرجة كافية ،جاذب لال�ستثمار وجماله وا�سع
رغبة م�ؤكدة ولها برهان على �أن امل�ستثمر اخلا�ص له رغبة من خالل م�شروعات مماثلة
هيكل توزيع املخاطر يجب �أن يكون وا�ضحاً وكام ًال مبا يكفي لل�سماح للم�ستثمر اخلا�ص
ب�أن يح�صل على متويل للقر�ض – ثقة ائتمانية للتنفيذ.
يجب �أن يوفر هيكل العقد حوافز وا�ض��حة (وجزاءات) جلعل املقاول اخلا�ص ي�ستمر يف
الأداء خالل مدة العقد.
التزام وا�ض��ح من القطاع العام وثقه ائتمانية وا�ض��حة لإمتام وحدات الدفع املطلوبة على
مدى عمر التعاقد
قدرة وا�ضحة للقطاع العام على حتمل قيمة امل�شروع وعملية مدفوعاته.
عقد وا�ضح وتام وملزم يحكم ال�شراكة بالكامل
يج��ب على املتقدم للعطاء من القطاع اخلا�ص وال��ذي مت اختياره �أن يكون لديه قدرات
�إدارية م�ؤكدة وقدرة مالية للح�صول على قر�ض للتمويل

 4-1الخبرات العالمية في �شراكة القطاعين العام والخا�ص

من الدول التي بها برامج ن�شطة /متنامية ل�شراكة القطاعني العام واخلا�ص :اجلزائر ،ا�سرتاليا ،الربازيل،
بلجيكا ،بلغاريا ،كندا� ،ش��يلي ،كولومبيا ،قرب�ص ،جمهورية الت�ش��يك ،م�ص��ر ،فرن�س��ا ،املانيا ،اليونان،
املجر ،الهند� ،إندوني�س��يا ،ايرلندا� ،إيطاليا ،اليابان ،الأردن ،ماليزيا ،مالطة ،املك�سيك ،املغرب ،هولندا،
بولندا ،الربتغال ،رومانيا ،رو�س��يا� ،سنغافورة ،جمهورية ال�سلوفاك� ،س��لوفينيا ،جنوب �أفريقيا ،ا�سبانيا،
تايوان ،تركيا ،الواليات املتحدة واململكة املتحدة  .....و�أكرث.
 5-1تاريخ م�شاركات القطاع الخا�ص في م�صر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ت�شكل �شراكة القطاعني العام واخلا�ص جزءاً من برنامج اال�صالح االقت�صادي
توفر م�صدراً جديداً لر�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة يف م�شروعات وخدمة البنية الأ�سا�سية املطلوبة
ت�س��اعد ب�صورة وا�ضحة على تقليل االقرتا�ض احلكومي واملخاطر التي تتحملها احلكومة عندما
توفر خدمات البنية اال�سا�سية.
ت�سمح ب�إدارة �أف�ضل للتمويل احلكومي ،وبتوزيع �أف�ضل للمخاطر
تن�شئ �أ�سواقاً مالية حملية
توجد �أ�سواقاً جديدة خلدمات القطاع اخلا�ص
تن�شط عملية �إيجاد فر�ص عمل

 6-1متطلبات تعاقد ناجح ل�شراكة القطاعين العام والخا�ص

.1
.2

.3
.4
18

دعم �سيا�سي قوي على امل�ستوى القومي
حتليل دقيق جلدوى امل�شروع قبل التعاقد:
• �إطار عمل جيد للم�ش��روع (مبني على خمرجات وا�ض��حة) ،مق��ارن القطاع العام �أو
اجن��ازات حمددة للت�أك��د من قدرة احلكومة على حتمل توفري وح��دات الدفع املطلوبة
مقابل �إتاحة اخلدمة.
حتليل مف ََّ�صل للمخاطر:
• للم�شروع لكال اجلانبني الفني والتجاري ف�ضال عن املخاطر ال�سيا�سية
عملية تعاقدية جيدة البناء و�شفافة وتناف�سية
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

رغبة عميل القطاع العام «احلكومي» يف قبول حلول �إبتكارية:
• من جانب املتقدمني من القطاع اخلا�ص.
عقد تف�صيلي:
• يت�سع لتغيريات معينة يف متطلبات امل�شروع على مدى الزمن.
رقابة فعالة وحرفية على مقاول القطاع اخلا�ص من جانب العميل:
• ملرحلة الت�شغيل بالكامل  ،تتم بروح الرغبة يف تفعيل ال�شراكة ال�شاملة.
اختيار امل�شروعات املنا�سبة:
• ال تك��ون �ص��غريه ج��داً ،ميك��ن تكرارها مع رغبة وا�ض��حة م��ن القط��اع اخلا�ص يف
امل�شاركة.
الإعداد اجليد:
• درا�سة وا�ضحة ملجال العمل (حتليل للجدوى) مع تو�صيف وا�ضح للمخرجات ،وفريق
خمل�ص للعمل لديه القدرات واخلربات الكافية لتعاقد ناجح
دعم ا�ست�شاري منا�سب:
• قانوين وفني ومايل من �أخ�صائيني ذوي خربة
عملية تعاقدية �شفافة وجيدة البناء والهيكلة وتناف�سية
طريقة �سليمة لتقدير «القيمة مقابل النقود»
• مبنية على مناذج وا�ضحة ،و�أمثلة ،وطرق ت�شغيل قيا�سية
متابعة للأعمال يف مرحلة الت�شغيل ( � 20-15سنة �أو �أكرث)
�إ�صرار على تفعيل �شراكة القطاعني العام واخلا�ص والأطراف املعنية
• (احلكومة وامل�ستثمرين واملقر�ضني وامل�ستخدمني والعمالء)

21

2

الفح�ص الدقيق
مل�رشوعات �رشاكة
القطاعني العام
واخلا�ص:
¯ اختي��ار امل�ش��روع ،التقيي��م و�إج��راءات
االعتماد والخا�ص

 1-2مقدمة
¯

¯

¯

¯

دولياً ،يعرف عن �ش��راكة القطاع�ين العام واخلا�ص انها مكلفة ومتثل حتدياً يف درا�س��تها
و�إعدادها وكذلك لطرحها والتعاقد عليها؛
له��ذا ،ف�إن جهات القطاع الع��ام يجب �أن تختار بحر�ص ،اي امل�ش��روعات يجب حتليلها
و�إعدادها كم�شروعات �شراكة؛
يج��ب �أن ت�ض��من احلكومة �أن عرو�ض �ش��راكة القطاعني الع��ام واخلا�ص ذات اجلدوى
والقابلة للتمويل واجلذابة فقط هي التي تقدم للطرح.
عند تقييم جدوى م�شروعات ال�شراكة ،يجب اتباع اخلطوات الثالث التالية:
¯ �أو ً
ال :االختيار

ما هي امل�ش��روعات الواعدة املر�شحة لل�ش��راكة لإجراء مزيد من التحليل والإعداد
لها� ،أي فح�صها الدقيق وحتديد مدى �صالحيتها للتطبيق
¯ ثاني ًا :التقييم

كيف يتم تقييم م�ش��روعات �ش��راكة القطاع�ين العام واخلا�ص جي��داً؟ وكيف تتم
هيكلتها واعدادها�،أي ترتيبها و�إعداد ت�صور مبدئي لها

¯ ثالث ًا :االعتماد

�أي امل�ش��روعات يجب �أن تعتمد يف النهاية لكي ت�ستثمر يف عملية الطرح والتنفيذ؟
«�إعداد حالة عمل»
 2-2معايير االختيار

¯ لي�س الهدف من هذه املرحلة الأوىل من الفح�ص الدقيق للم�ش��روعات املقرتحة لل�ش��راكة
هو التحديد النهائي جلدواها ولكن الهدف هو �إعطاء م�ؤ�شرات مبدئية عن كونها م�شروعات
واعدة ت�س��تحق �أن تتلقى املوارد املحدودة للقطاع العام ليتم درا�س��تها بالتف�ص��يل و�إعدادها
للتنفيذ كم�شروعات �شراكة؛
¯ يجب ا�ستكمال قائمة املراجعة بوا�سطة الوزارات املعنية �أثناء مرحلة الفح�ص الدقيق الأويل
للم�ش��روعات والتي تعترب امل�ؤ�شر الأول لتحديد مدى منا�سبة امل�شروعات املقرتحة لل�شراكة
و�إمكانية تنفيذها.
¯ يجب �أن تكون امل�ش��روعات التي تو�ض��ع يف االعتبار ل�ش��راكة القطاع�ين العام واخلا�ص يف
مرحلة الت�صور وتتوافر عنها معلومات حمدودة (قد يتاح غالباً حتليال فنياً �أو هند�سياً للم�شروع
املق�ترح) ،ولك��ن التحليل الرئي�س��ي للمعايري الأخرى للجدوى ال يكون ع��اد ًة قد مت ،مثل
اجلوانب االقت�صادية واملالية والتجارية والقانونية واالجتماعية والبيئية وغريها؛
وبالتايل ف�إن العوامل الرئي�سيه الأربعة لالختيار:
� 1-2-2إبداء االهتمام (الرغبة يف امل�رشوع)
¯

¯

¯
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يجب �أن يكون هناك حتديداً وا�ض��حا للحاجة امل�ستقبلية للم�شروع واال�ستخدام والفوائد
الناجتة عنه؛
�إذا كان تقييماً فنياً للبدائل قد مت فع ًال  ،فيجب �أن يظهر امل�شروع ك�أف�ضل و�سيلة لتحقيق
الهدف؛
يج��ب �أن يحتاج امل�ش��روع اىل ا�س��تثمارات يف ان�ش��اءات جديدة �أو جتديدات رئي�س��ية
للمن�ش�آت مع تدفق طويل املدى للخدمات؛
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¯

¯

يج��ب �أن يحتاج امل�ش��روع اىل �إجراء �ص��يانة منتظم��ة و�إحالل وجتديد دوري ل�ض��مان
ا�ستمرارية الأداء؛
يج��ب �أن يكون ممكنا حتديد جمال وحجم احتياجات امل�ش��روع معرباً عنها كمخرجات
(ولي�س مدخالت)؛

� 2-2-2إمكانية �إجناز امل�رشوع
¯

¯

¯
¯

¯

¯

هل الإطار الت�ش��ريعي يف مكانه بالن�س��بة لو�ض��ع امل�ش��روع ك�ش��راكة للقطاع�ين العام
واخلا�ص؟
ه��ل الأر�ض املطلوب��ة موجودة� ،أو ه��ل هناك م�ؤ�ش��رات ب�أنها �س��توجد عندما يحتاجها
امل�شروع؟
هل ميكن احل�صول على الت�صاريح الالزمة لتنظيم العمل؟
القدرة على حتمل العبء املايل :هل هناك ميزانية عامة متاحة وكافية للتكاليف املحتملة
للم�شروع ،ب�صرف النظر عن طريقة التنفيذ؟
هل امل�شروع له �أولوية عالية كافية بالن�سبة للحكومة بحيث يجذب االهتمام ويتم اتخاذ
القرارات الوا�ضحة له ويتلقى م�ساهمات القطاع العام والدعم الذي قد يتطلبه؟
هل ميكن التعامل مع �أي اعرتا�ضات �سيا�سية متوقعة؟

 3-2-2قدرة امل�رشوع (ال�سيا�سة والربنامج)
¯

¯

¯

هل اختري امل�شروع ك�أولوية للتنفيذ من جانب احلكومة ك�شراكة للقطاعني العام واخلا�ص
يف جماله؟
ه��ل امل�ش��روع يقع �ض��من برنامج عام خمط��ط �أو هل ميك��ن �أن ميثل جترب��ة برنامج عام
م�ستقب ًال؟
هل امل�شروع يحتمل �أن يكون واحداً من �سل�سلة م�شروعات مماثلة ميكن �أن متثل حزمة يف
جمال خدمة معينة؟ مثل املدار�س وامل�ست�شفيات.

¯

¯

هل ميكن �أن يكون امل�ش��روع ممول ذاتياً؟ مثل عقد امتياز مثال؟ وان مل يكن ،هل هناك
موارد موازنات والتزامات �سيا�سية لتوفري «دفعات مقابل اتاحة اخلدمة» املطلوبة ل�شراكة
القطاعني العام واخلا�ص؟
هل املن�ش���آت املطلوبة والأ�ص��ول تقع يف ت�ص��نيف منا�س��ب لأن يكون منهجاً ل�ش��راكة
القطاعني العام واخلا�ص (موردين متعددين �أو تقنيات ثابتة وجمربة ..الخ)

� 4-2-2إمكانية متويل امل�رشوع (م�صادر التمويل)
¯

¯

هل حجم اال�ستثمار والعمر االفرتا�ضي للم�شروع يو�ضحان �أن التمويل املرتبط بامل�شروع
ميكن �أن يكون مطلوباً بالفعل؟ �إن مل يكن .هل ميكن �أن يكون هناك �شريك (�أو �شركاء)
راغبني يف متويل امل�شروع مبا�شرة؟
هل يحتمل ان امل�شروع واحداً يف �سل�سلة ميكن �أن تربر اال�ستثمار يف العطاء وال�سل�سلة كلها؟

� 5-2-2أن���واع امل�رشوعات التي غالب ًا ما متث���ل �صفقات واعدة ل�رشاكة
القطاعني العام واخلا�ص
¯

¯

¯

¯
¯
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م�ش��روعات كب�يرة احلج��م تت��م مرة واح��دة جليل م��ن الزم��ن (مثل امل��واين والنقل
واملطارات).
امل�ش��روعات ذات الربامج – التي تكون جزءاً من �سل�سلة من امل�شروعات لنف�س الهيئة
العامة( .مثل املدار�س وامل�ست�شفيات والطرق).
امل�ش��روعات التجريبي��ة (الرائدة) :امل�ش��روعات املتك��ررة التي تخترب ال�س��وق لربنامج
م�ستقبلي( .مثل حمطات حتلية مياه البحر وحمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي)
امل�شروعات الفردية املميزة( :مثل اال�ستادات واملن�ش�آت الرتفيهية).
االمتيازات املمولة ذاتيا (مثل الطرق ال�سريعة ذات الر�سوم).
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مراحل التعاقد:
¯ املراح��ل الثم��اين لإج��راءات التعاق��د

3

ل�شراك��ة القطاع�ين الع��ام واخلا�ص في
ظل م�شروع قانون ال�شراكة الجديد

1

املوافقة

اعتم��اد (املوافق��ة على) امل�ش��روع و�إدراجه
يف اخلطة اخلم�سية ومراجعته وحتديد مدى
قدرة القطاعني العام واخلا�ص على امل�شاركة
فيه

2

الإعداد

الإعداد للتعاقد

3

الت�أهيل املبدئي

4

الدعوة لتقدمي
العطاء

الت�أهي��ل املبدئ��ي و�إعداد قائمة خمت�ص��رة
بال�شركات امل�ؤهلة
الدعوة لتقدمي عطاء مبدئي  /تقديري

5

مناق�شة العطاء

مناق�شة العطاءات املبدئية  /التقديرات

6

العطاءات النهائية

طلب تقدمي العطاءات النهائية

7

التقييم والإ�سناد

تقييم العطاءات النهائية و�إ�سناد العقد

8

ال�شراكة

حترير عقد �شراكة القطاعني العام واخلا�ص
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الهيكل القانوين
ل�رشاكة القطاعني
العام واخلا�ص يف
جمال تقدمي خدمات
البنية الأ�سا�سية

4

 تطور �آليات ال�شراكة التقليدية1-4

ájó«∏≤àdG ácGô°ûdG äÉ«dBG

¢UÉîdG ´É£≤∏d ∂∏e ∫ƒ°UC’G
ôWÉîŸG πªëàj ¢UÉîdG ´É£≤dG
ájQÉéàdG h á«dÉª°SCG ôdG

ádhódG ∂∏e ∫ƒ°UC’G
ôWÉîŸG πªëàj ¢UÉîdG ´É£≤dG
ájQÉéàdG h á«dÉª°SCG ôdG

á«µ∏e π≤f h π«¨°ûJ h ∂∏“ h AÉæH •
(á°üî°üN) π«¨°ûJh ∂∏“h AÉæH •

áeÉ©dG ≥aGôŸG ΩGõàdEG •

ádhódG ∂∏e ∫ƒ°UC’G
ôWÉîŸG πªëàJ ádhódG
ájQÉéàdG h á«dÉª°SCGôdG

äÉeóîdG Oƒ≤Y •
(áfÉ«°U h π«¨°ûJ) IQGOE’G Oƒ≤Y •
QÉéj’G Oƒ≤Y •

�آلية
امل�شاركة

ملكية ا�صول
امل�شروع

عقود
الخدمة
والإدارة

القطاع العام القطاع العام القطاع العام القطاع العام عام  -عامني
والقطاع
اخلا�ص

عقد الإيجار

عقود
االلتزام
بناء ومتلك
وت�شغيل
ومتويل
الخ�صخ�صة

*

ال�صيانة
والت�شغيل

القطاع العام

القطاع
اخلا�ص

القطاع العام القطاع العام ثمانية �أعوام
والقطاع �إىل  15عاماً
اخلا�ص

القطاع العام

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

 30-20عاماً

القطاع
اخلا�ص ثم
القطاع العام

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

 30-20عاماً

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

* اخل�صخ�صة لها �صورتان:
• خ�صخ�صة مرافق قائمة بالفعل
• بناء و متلك و ت�شغيل
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اال�ستثمار
الر�أ�سمايل

املخاطر
التجارية

مدة
ال�شراكة
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 الأطر الت�شريعية الحاكمة لل�شراكة في ظل النظام القانوني2-4
الم�صري
ΩÉ©dG ´É£≤dG ácGô°ûd áªcÉ◊G á«©jô°ûàdG ôWC’G
áªFÉ≤dG ájô°üŸG äÉ©jô°ûàdG πX ≈a ¢UÉÿGh

á°UÉN äÉ©jô°ûJ

áeÉY äÉ©jô°ûJ

100 ¿ƒ``fÉ````b :AÉ`Hô```¡`µdG ∫É````› »``a •
1996 áæ°ùd
¿ƒfÉb :áeÉ`©dG ¥ô``£dG ∫É```› »``a •
1996 áæ°ùd 229
•ƒÑg äGô``‡h äGQÉ```£ŸG ∫É```› »``a •
1997 áæ°ùd 3 ¿ƒfÉb :äGôFÉ£dG
22 ¿ƒ```fÉ```````b :≈```fGƒ`ŸG ∫É````````› »```a •
1998 áæ°ùd
19 ¿ƒ```fÉ```b :ä’É```°üJ’G ∫É`````› »``a •
1998 áæ°ùd

127 ΩÉ``©dG ≥aGô``ŸG ΩGõ`àdG ¿ƒ`fÉ``b •
1947 áæ°ùd
á```≤∏©àŸG äGRÉ``«àe’G í`æe ¿ƒ`fÉ`b •
á«©«Ñ£dG IhÌdG OQGƒe QÉ`ª`ãà°SÉH
•hô`°T πjó``©Jh á``eÉ©dG ≥`aGôŸGh
RÉ«àe’G

 خ�صائ�ص ال�شراكة وفق ًا للآلية الم�ستحدثة3-4
¢UÉÿGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ácGô°T ¢üFÉ°üN
áKóëà°ùŸG á«dBÓd Ék ≤ah

§ÑJôj áeóîdG áMÉJEG πHÉ≤e
áMÉàŸG áeóîdG IAÉØc iƒà°ùÃ

äÉLôîŸG ƒg ΩGõàd’G ´ƒ°Vƒe
äÓNóŸG ¢ù«d h

πjƒªàdG äÉ¡éd ΩÉg ≈HÉbQ QhO

äÓ«¡°ùàdG h äÉeóîdG
óbÉ©àdG πﬁ

ôWÉîŸG ™jRƒJ

IóŸG πjƒW Öcôe ó≤Y
±GôW’G Oó©àe

Oƒ≤æ∏d áª«b π°†aCG QÉ«àNG
ô©°S πbCG ¢ù«d h

 الإطار التقليدي لعالقات ال�شراكة4-4
áeƒµ◊G
Iô°TÉÑe äÉbÉØJG

ácGô°T ó≤Y

øjôªãà°ùŸG
Ú«°ù«FôdG

AÉ°ûfG äÉbÉØJG
OÉ–’G

´hô°ûŸG ácô°T *
(OóëŸG ¢Vô¨dG äGP ácô°ûdG)
SPV

πjƒ“ äÉbÉØJG

πjƒ“ äÉ¡L

øWÉÑdG øe ¿hóbÉ©àŸG
IQGOG h π«¨°ûJ äÉcô°T

ä’hÉ≤e äÉcô°T

* احياناً ي�ؤجل ان�شاء �شركة امل�شروع اىل ما بعد توقيع العقد
 عقد �شراكة قيا�سي5-4
≈°SÉ«≤dG ácGô°ûdG ó≤Y

äÓ«¡°ùJ h äÉeóN

áfÉ«°U

áMÉJEG πHÉ≤e
áeóîdG

á«aÉ°VEG äÉeóN

πjƒ“

AÉæH

º«ª°üJ

á«µ∏e π≤f
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 التمويل وال�ضمانات المتبادلة6-4
áeƒµ◊G
ácGô°T ó≤Y

OÉ–G
øjôªãà°ùŸG
Ú«°ù«FôdG

…QhO πHÉ≤e
áMÉJE’
áeóîdG

¢ü°üM
´hô°ûŸG ácô°T

πjƒ“ äÉbÉØJG

ìÉHQ’G

¿Éª°V äÉbÉØJG
πjƒªàdG ¥ÉØJG

πjƒ“ äÉ¡L

 7-4االتفاقيــات
 1-7-4االتفاقيات الفرعية  -اتفاقيات التمويل املبا�رشة
áeƒµ◊G

πjƒªàdG äÉbÉØJG
Iô°TÉÑŸG

πjƒ“ äÉ¡L

¢Vô≤dG ó≤Y

ácGô°T ó≤Y

´hô°ûŸG ácô°T
SPV

IQGOG ≈a ∑GÎ°T’G
´hô°ûŸG ácô°T

¯
¯
¯
¯
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الهدف من اتفاقات التمويل املبا�شرة
�ضمان حق جهة التمويل فيما يخ�ص مقابل اتاحة اخلدمة
و�سيلة ادخال جهات التمويل يف ادارة امل�شروع يف حالة اخلط�أ الذي يهدد بف�سخ العقد
تنظيم حقوق جهة التمويل عند ف�سخ العالقة التعاقدية
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 اتفاقيات التعاقد من الباطن-  االتفاقيات الفرعية2-7-4
øWÉÑdG øe óbÉ©àdG äÉ«bÉØJG - á«YôØdG äÉ«bÉØJ’G

á«YôØdG ¿Éª°†dG äÉbÉØJG

á«YôØdG äÉfÉª°†dG

áeƒµëdG

¥ÉØJG
ácGô°ûdG

´hô°ûªdG ácô°T

óbÉ©àdG äÉbÉØJG
øWÉÑdG øe

øWÉÑdG ƒdhÉ≤e

É¡£HGƒ°V h äÉbÉØJ’G á«gÉe
πjƒªàdG äÉ¡L QhO •
á«eƒµëdG äÉ¡édG QhO •

 عقد ال�شراكة8-4
 �إجراءات الطرح و الرت�سية1-8-4
ΩÉªàg’G AGóHG á∏Môe
øjôªãà°ùªdG ôªJDƒe
π«gCÉàdG á∏Môe
π«gCÉàdG ô«jÉ©e h
ìô£dG á∏Môe
»°ùaÉæàdG QGƒëdG

á«°SôàdG á∏Môe
(Oƒ≤æ∏d áª«b π°†aCG QÉ«©e)

 �أهم بنود التعاقد2-8-4
óbÉ©àdG OƒæH ºgCG

äGÒ«¨àdG
äÉeóÿG äGÒ«¨J •
ÚfGƒ`````≤dG äGÒ«¨J •
íFGƒ∏dGh

ôµÑŸG AÉ¡fE’G ÜÉÑ°SCG
IOô`````````ØæŸG IOGQE’G •
áeƒµë∏d
áeƒµëdG CÉ£N •
´hô°ûŸG ácô°T CÉ£N •
IôgÉb iƒb •

óbÉ©àdG Ióe
ó≤©dG Ióe •
PÉØædG ïjQÉJ •
AÉæÑdG IÎa •
π«¨°ûàdG IÎa •
ôµÑŸG ó≤©dG AÉ¡fEG •

ádOÉÑàŸG äÉeGõàd’G

äÉYRÉæŸG πM

äÉ`eó``îdG äÉ`Ø°UGƒe •
áMÉàªdG äÓ«¡°ùàdGh
áeóîdG áMÉJG πHÉ≤e •

AGô````````ÑN á````````æéd •
á∏≤à°ùe
º«µëàdG •
ácGô°ûdG áæéd •

óbÉ©àdG ´ƒ°Vƒe
º«ª°üJ •
πjƒ“ •
AÉæH •
π«¨°ûJ •
áfÉ«°U •
äÓ«¡°ùJh äÉeóN •
á«µ∏e π≤f •
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 �آليات الرقابة على جودة الأداء3-8-4
AGOC’G IOƒL ≈∏Y áHÉbôdG äÉ«dBG

π«¨°ûàdG á∏Môe AÉæKCG

Öàµe
IóYÉ°ùªdG

AÉæÑdG á∏Môe AÉæKCG

á¡édG
á«eƒµëdG

äÉ¡L
πjƒªàdG

…QÉ°ûà°SG
´hô°ûªdG

á¡édG
á«eƒµëdG

ácô°T
´hô°ûªdG

AGÈîdG áæéd

AGÈîdG áæéd

 حمددات قيا�س كفاءة الأداء4-8-4
AGOC’G IAÉØc ¢SÉ«b äGOóﬁ

í«ë°üàdGh ìÉª°ùdG äGÎa
ìÉª°ùdG IÎa •
í«ë°üàdG IÎa •

áeóîdG áÄa
iÈc •
á£°Sƒàe •
iô¨°U •

á«Ø«XƒdG IóMƒdG ¿Rh

»Ñ°ùædG ¿RƒdG
á«Ø«XƒdG IóMƒ∏d

≥```MÓ```ª∏d Ék `````≤`ah • É¡fRh ¢SÉ°SG ≈∏Y Ék Hƒ``°ùﬁ •
´hô°ûŸG ºéM ¤EG áÑ°ùf
á«∏«°üØàdG

äÉeƒ°üîdG ÜÉ°ùM ∫hóL

(AGOC’G á©HÉàe áæéd á≤aGƒe ó©H)

 �آلية ال�سداد ومقابل اتاحة اخلدمة5-8-4
áeóîdG áMÉJG πHÉ≤eh OGó°ùdG á«dBG

á£ÑJôŸG á£°ûfC’G
á∏°üdG äGP
á£°ûfC’ÉH ìÉª°ùdG •
íHôdG »`a ácQÉ°ûŸG •

äÓjó©J
áeóîdG áMÉJEG πHÉ≤e

äÉeƒ°üîdG
OGó°S ’ = áeóN ’ •
iƒ`à``°ùÃ á```eó```N •
πbCG πHÉ≤e = πbCG

äÓ``jó``©àdG πHÉ≤e •
á``````Ñ°ùf π``HÉ``````≤e •
ºî°†àdG
QÉ©°SCG ô``«¨J πHÉ```≤e •
äÉeóîdG
ìÉ```HQ’G π`HÉ``````≤e •
Ö```Ñ`°ùH á``````≤`≤`ëŸG
ádhódG πNóJ

OGó°ùdG ájQhO
Aó``H = á```eó``îdG Aó`H •
OGó°ùdG
ó«YGƒŸG ójó– •
´Gój’Gh ±ô°üdG á¡L •

 حاالت و�آثار الإنهاء املبكر6-8-4
ôµÑŸG AÉ¡fE’G QÉKBGh ä’ÉM

IôgÉb iƒb

¥ƒ°ùdG äGÒ¨J
∑Î°ûe QGôbh

OÉ°ùØdG

ácô°T CÉ£N
´hô°ûªdG

áeƒµëdG QGôb
OôØæŸG

áeƒµëdG CÉ£N

ô°UÉæY
¢†jƒ©àdG

36

37

 �إجراءات الإنهاء املبكر ودخول جهات التمويل7-8-4
AÉ¡fE’ÉH QÉ£NE’G
ìÓ°U’G ºàj

º©f

äÉ¡L ∫ƒ∏M
πjƒªàdG

ájóbÉ©J •hô°T
IójóL

RhÉŒh ìÓ°U’G
AÉ¡f’G ôWÉﬂ
ójó–h AÉ¡fG
∫OÉ©dG πHÉ≤ŸG

OƒLh ΩóY
ôªãà°ùe

QGôb
πjƒªàdG äÉ¡L
IóŸG ∫ÓN
IQô≤ŸG

ó≤©dG AÉ¡fG

’
’

QGôb
á«eƒµëdG á¡édG
ìô£dG IOÉYÉH

á«∏HÉb ΩóY ôjó≤J
™«ÑdG IOÉY’ ´hô°ûŸG

∫ƒªŸG ∫ƒÑb
¥ƒ°ùdG ô©°ùd

ádÉM »`a
ôªãà°ùe OƒLh

ôªà°ùe ´hô°ûŸG
ójóL óbÉ©àe ™e

 ال�شكل البياين لأ�سلوب دفع املقابل املايل8-8-4

áMÉJG πHÉ≤e
áeóîdG
AÉæÑdG IÎa

2

iƒà°ùe Ö°ùM ≈∏Y ™aódG
áMÉàŸG áeóîdG IOƒL

π«¨°ûàdG IÎa
15 10

äÉYƒaóe ’

øeõdG

 الف���رق بني عقد قائم على املدخ�ل�ات او على املخرجات او على9-8-4
موا�صفات املنتج
äÓNóŸG ≈∏Y ºFÉb ó≤Y ÚH ¥ôØdG
èàæŸG äÉØ°UGƒe ≈∏Y hG äÉLôîŸG ≈∏Y hG
äÉLôîŸG

äÓNóŸG

áeó``îdG äÉ```Ø°UGƒe •
É¡àMÉJG Üƒ∏£ŸG
AGO’G äÉ````jƒ`````à°ùe •
áJGOóﬁh
ìÉHQC’G ¢SÉ«b º¶f •

OGƒ``````eh º``«`ª`°üàdG •
AÉæÑdG Üƒ∏°SCGh
IQGOG á`````≤jô`````W •
´hô°ûŸG
áfÉ«°üdG º¶f •
º```jó```````≤J ¥ô``````W •
äÓ«¡°ùàdG

èàæŸG äÉØ°UGƒe
:∫Éãe
(¢SQGóŸG ) ÖdÉW ```````` Oó©d á°SQóe
(¥ô£dG ) IQÉ«°S ```````` OóY áµ∏°ùj ≥jôW
(äGQÉ£ŸG ) Ék jƒæ°S ôaÉ°ùe ```````` OóY á«∏Y OOÎj QÉ£e
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 �أهم املالحق10-8-4
≥MÓŸG ºgCG

iƒà°ùe äGOóﬁ
IAÉØµdG

äGÒ¨àdG
ø«fGƒ≤dG •
QÉ©°S’Gh ºî°†àdG •
äÓ«¡°ùàdGh äÉeóîdG •

áeÉ©dG äÉeóîdG •
á°UÉîdG äÉeóîdG •

äÉ°†jƒ©àdG
äÉ°†jƒ©àdG •
ô«NCÉàdG πHÉ≤e •

äÓNóŸG

™aódG äÉ«dCG
OGó°ùdG ájQhO •
π`HÉ```≤`ªdG ô````«¨J •
≈dÉªdG
äÉeƒ°üîdG •

áHÉbôdG πFÉ°Sh
AÉæÑdG á∏Môe •
π«¨°ûàdG á∏Môe •

äÉLôîŸG

AÉæÑdG •
π«¨°ûàdG •
áfÉ«°üdG •
äÓ«¡°ùàdG •

äÉYRÉæŸG ¢†a
IóYGƒb •
áJGAGôLEG •

äÉeóîdG •
äÓ«¡°ùàdG •
èàæŸG äÉØ°UGƒe •

ÚeCÉ àdG
áeƒµëdG ÖfÉL •
´É```£≤dG Ö`fÉ````L •
¢UÉîdG
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5
¯
¯

¯
¯

�إعداد �إطار العمل
مل�رشوع �رشاكة
القطاعني العام
واخلا�ص
� 1-5أهداف �إعداد درا�سة لم�شروع
�شراكة القطاعين العام
والخا�ص

دعم وتقييم مقرتح اال�ستثمار �أي :ملاذا اعطى امل�شروع املحدد �أولوية على غريه؛
متكني الوزراء من تقرير ما �إذا كانت �شراكة القطاعني العام واخلا�ص طريقة �أف�ضل من التعاقد
التقليدي؛
�ضمان �أن امل�شروع يفي ب�أغرا�ض اال�صالح ا�سرتاتيجياً وقطاعياً؛
ت�أكيد �أن ال�سلطات الت�شريعية املعنية بالقطاع العام لن متانع يف تنفيذ امل�شروع

 2-5الأطراف المعنية في �إطار العمل لم�شروع ال�شراكة
¯
¯
¯

اجلهة املمثلة للقطاع العام يف �إجراءات التعاقد؛
الوحدة املركزية ل�شراكة القطاعني العام واخلا�ص؛
اال�ست�شاريون املعنيون

 3-5متطلبات � /إجراءات مقترح لم�شروع �شراكة القطاعين العام
والخا�ص
¯
¯

يحقق �أهداف �سيا�سة احلكومة يف القطاع؛
ذو جدوى ،فنياً واقت�صادياً وبيئياً؛

¯
¯
¯

ميكن تنفيذه كما هو حمدد مب�ستويات خمرجاته؛
ميكن حتمل العبء املايل له من جهة القطاع العام ،كعميل؛
ميكن متويله بنكياً ،يف نظر امل�ستثمرين ذوي اخلربة من القطاع اخلا�ص واملقر�ضني.

� 4-5أ�سا�سيات حالة العمل لم�شروع ال�شراكة
¯

هناك ثالثة �أعمال تقييم رئي�سية يجب �أخذها يف االعتبار:
أ .تقييم اجلدوى االقت�صادية للم�شروع؛
ب .تقييم اجلدوى املالية للم�شروع؛
ج .تقييم �إدارة امل�شروع

 1-4-5تقييم اجلدوى االقت�صادية للم�رشوع:
¯
¯
¯

تقييم البدائل
القيمة مقابل النقود
جودة الت�صميم

 2-4-5تقييم اجلدوى املالية للم�رشوع:
¯
¯
¯

حتديد وتوزيع املخاطر
م�ؤ�شرات اهتمام القطاع اخلا�ص التجاري
القدرة على حتمل العبء املايل

 3-4-5تقييم �إدارة امل�رشوع:
¯
¯
¯
¯
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كفاءة اال�ست�شاريني املقرتحني
اجلدول الزمني املبدئي
التزام اجلهات التمويل /امل�ستخدمون
الإجراءات القانونية
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6
¯

¯

¯
¯
¯
¯

¯

دور ور�سالة الوحدة
املركزية ل�رشاكة
القطاعني العام
واخلا�ص
 1-6الر�سالة

ت�ش��جيع مبادرات �ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص على امل�س��توى القومي للأطراف املعنية
الرئي�سية (داخل احلكومة ،وللقطاع اخلا�ص ،وللم�ستهلكني من اجلمهور� ،إلخ)......
التعرف على امل�صاعب القانونية وامل�ؤ�س�سية الر�سمية لدورة امل�شروع الكاملة ل�شراكة القطاعني
العام واخلا�ص  ،وتوفري احللول لها
تقدمي �أف�ضل املمار�سات والنماذج واملعايري املنا�سبة
�إجازة وو�ضع مقرتحات امل�شروعات (العطاءات)
رعاية التعاقدات التجريبية
بناء الق��درات يف القطاع العام لتحديد ،وحتليل ،و�إعداد ،وطرح مناق�ص��ات ،والتعاقد على،
ومتابعة �صفقات �شراكة القطاعني العام واخلا�ص الناجحة
تنبيه وحتفيز املقاولني واملمولني على الدخول �إىل هذه ال�سوق

� 2-6إجراءات المتابعة بعد االعتماد
¯

¯

م�ساعدة هيئات البنية الأ�سا�سية احلكومية يف اختيار م�ست�شار الطرح امل�ؤهل ل�شراكة القطاعني
العام واخلا�ص
العمل �سوياً مع هذه الهيئات وامل�ست�شارين ل�ضمان جودة وات�ساق الإجراءات

¯
¯

¯

¯

�ضمان �إتباع املبادئ والقواعد املو�ضوعة و�إجراءات الت�شغيل القيا�سية
م�س��اعدة �س��لطات الإ�س��ناد يف اختي��ار �ش��ركاء القط��اع اخلا���ص بطريقة حتقق ال�ش��فافية
والتناف�سية.
رف��ع التقارير �إىل اللجن��ة الوزارية ل�ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص عن تق��دم الأعمال يف
امل�شروع.
�ضمان �أن اي م�ساهمات �أو دعم مقدم من القطاع العام �إىل �شراكات القطاعني العام واخلا�ص
حمدودة ،ومثلى ،ويتم متابعتها خالل فرتة حياه امل�شروع.

 3-6دور الوحدة المركزية من خالل �إطار التطبيق في جمهورية
م�صر العربية
ájõcôŸG IóMƒdG
¢UÉîdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ácGô°ûd
ÚdƒªŸG

áeóîdG ≈eó≤e
á«æ©ŸG äGQGRƒdG
»æa ô«ÑN
≈LQÉN

»fƒfÉb ô«ÑN
≈LQÉN

»dÉe ô«ÑN
≈LQÉN

´hô°ûŸG á«°SôJ ó©H Ée á©HÉàe ¤EG ... ∂jô°ûdG QÉ«àNG ,´hô°ûŸG ìôW ,ºFÓŸG ´hô°ûŸG ójó– øe CGóH
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 دور الوحدة المركزية من خالل دورة الم�شروع4-6
 املوافقات1-4-6
¢UÉîdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ácGô°ûd ájõcôŸG IóMƒdG ¤EG ìÎ≤ŸG ´hô°ûŸG Ωó≤J á«æ©ŸG IQGRƒdG
ájõcôŸG IóMƒdG
≥«bódG ¢üëØdÉH Ωƒ≤J

/ ´hô°ûŸG ¢†aQ
ió«∏≤àdG ò«ØæàdG

/ äÓjó©àdG
áKóëà°ùŸG π«°UÉØàdG

™e ≥aGƒàe ´hô°ûŸG πg
?≥«bódG ¢üëØdG ÒjÉ©e

áMôà≤ªdG äÉYhô°ûªdG áªFÉb øª°V ´hô°ûªdG

OÉªàYÓd ájQGRƒdG áæé∏dG ≈dG ácGô°ûdG ´hô°ûe IQÉªà°SG ºjó≤J

á«°ùªîdG á£îdG ≈a ´hô°ûªdG êGQOEG ºàj ,´hô°ûªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG ádÉM ≈a

 الطرح واملتابعة2-4-6
ájQGRƒdG áæé∏dG á≤aGƒe
ácGô°ûdG ´hô°ûe ≈∏Y

á«ªdÉ©dG äGôÑîdG ihP øe ø««æØdGh ø««fƒfÉ≤dGh ø««dÉªdG AGôÑîdG ø««©Jh QÉ«àNG •
ó≤©dG íæªd äÉÑ∏£àªdG OGóYEG •

ìô£dG IQhO
´hô°ûªdG ò«ØæJ

ó≤©dG AÉ°†eEG

¢Vhô©dG º««≤J

´hô°ûª∏d Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG

¢Vhô©dG ºjó≤J

´hô°ûªdG ìôW

 5-6نبذة عن ور�شة عمل «�شراكة القطاعين العام والخا�ص»
مايو 2007 ،17-13
 1-5-6الأهــــــــداف
¯

¯
¯
¯

�إدراك �أف�ض��ل للم�ش��اركني ملفهوم �ش��راكة القطاعني الع��ام واخلا�ص وكيفي��ة التطبيق
واملمار�سة
تفهم امل�شاركني بدور ومهام وحدة ال�شراكة
�إعالم امل�شاركني عن كيفية توافق وحدة ال�شراكة مع متطلبات الهيكل احلكومي
تفهم اف�ض��ل للم�ش��اركني بعالق��ة وحدة ال�ش��راكة باجلوانب القانوني��ة واجلوانب املالية
ومقدمي اخلدمة

 2-5-6النتائج
¯
¯

¯
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التفهم الوا�ضح لعملية ال�شراكة واجراءاتها
تفهم �أف�ضل للم�ش��اركني بالن�سبة لأدوار وم�سئوليات �أ�صحاب املهام الرئي�سية يف علمية
ال�شراكة
تفهم امل�شاركني للدور امل�س��تقبلي لوحدة ال�شراكة والإجراءات التي �ستتخذها الوحدة
عند البدء يف تنفيذ م�شروعات ال�شراكة
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7

امل�شاريع امل�رصية
الرائدة يف جماالت
�رشاكة القطاعني
العام واخلا�ص

قـامت احلكـومة بو�ض��ع برنامج طمـوح لل�ش��ــراكة
بيـ��ن القطـاعني العـام واخلـا�ص لتو�س��يـع وتطـوير
البنيـ��ة الأ�سا�س��ية العـامة،وذلك فـي خمتل��ف القطـاعات وجمــاالت خـدمـ��ات املنفعــة العـامة
كاملــدار�س واملياه وال�صـرف ال�صحي وامل�ست�شفـيـات والنقـل و الغـاز الطبيعي.
فيما يلي موجـز عـن كل م�شـروع على حـدة واخلطـوات التي متت حتى تاريخه:
 1-7م�شـروع بنـاء  2210مدر�سة حكومية:

�أعطـت الـدولة الأولوية فـي تنفيـذ بـرنامج �شــراكة القطـاعني العـام و اخلـا�ص مل�شـروع بنـاء 2210
مـدر�سـة حـكوميـة و �سيتــم تنفيــذ هـذا امل�شـروع على  7مراحـل خــالل � 5سنــوات  ،مت البـدء
فـي املرحــلة االولـى بطـرح مناق�ص��ة (وفقا للقانون  89ل�س��نة  )1998لعدد  300مدر�سة وذلك من
خـالل الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتي تعد ال�سلطة امل�سئولة عن عملية بناء املدار�س واخلدمات
املتعلقة بها.
وم��ن خ�لال الفريق ال��ذي مت تكـوينه من وزارة املـالي��ة من م�ست�ش��ــارين قـانونيـن وخبـراء
دولييـ��ن ذوي خبـرة يف تنفيـذ العـديد مـن امل�ش��روعات ومن قبلهم فري��ق العمل بالوحدة املركزية
ل�ش��راكة القطاعني العـام واخلـا�ص بالتعاون مع م�ؤ�س�س��ة التمويل الدويل ب�ص��فتها م�ست�شار امل�شروع
و�إح��دى املكاتب الدولية للمحاماة ،مت الو�ص��ـول �إىل درجـة متقدم��ه جدا يف املرحلة االوىل؛ حيث
قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمة بن�ش��ر دعوة �إىل التقدم بطلبات الت�أهيل امل�س��بق يف و�سائل الن�شر
املحلية والعاملية و�إ�صدار مذكرة املعلومات.

ويتعني على طالب الت�أهيل امل�س��بق �أن يقدم يف اجلزء الأول من مرفقات طلب الت�أهيل امل�سبق
�إثبات ا�ستيفائه لبع�ض ال�شروط واملعايري الفنية واملالية و�أخرى ذلك بامل�ستندات امل�ؤيدة.
ومن امل�ستندات املطلوبة التي يتعني على طالب الت�أهيل امل�سبق ا�ستيفائها ؛طلب الت�أهيل موقعا
منة ويف حالة حتالف ال�شركات يكون قائد التحالف والنظام الأ�سا�سي لطالب الت�أهيل �إذا كان حتالف
وكذلك معلومات �أ�سا�سية عن طالب الت�أهيل امل�سبق مبا يف ذلك �شهادة حديثة وموثقة مللكية الأ�سهم.
وم�س��تخرج ر�سمي حديث من القيد بال�س��جل التجاري مبقر ت�أ�سي�سه وبالن�س��بة لل�شركات الأجنبية
طالبة الت�أهيل امل�س��بق يتعني عليها اعتماد وتوثيق امل�س��تندات ال�سابقة من القن�صلية امل�صرية يف دولة
املقر.
تقدم ت�سعة م�ستثمرين ما بني حمليون و�أجانب بطلبات الت�أهيل امل�سبق وبعد تقييم كل م�ستثمر
على حدة طبقا ملعايري الت�أهيل امل�س��بق وامل�س��تندات املقدمة ومتطلبات حتالف ال�شركات ،مت ا�ستبعاد
 4م�س��تثمرون لعدم مطابقتهم لل�ش��روط ليتبقى  5م�ستثمرين  2حمليني � 2 ،أجانب  1 ،حتالف حملي
�أجنبي بارزين ومطابقني لكافة ال�شروط املطلوبة ويطلق عليهم «مقدمو الطلبات امل�ؤهلون» وهم:
.1
.2
.3
.4
.5
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�شركة اورا�سكوم للإن�شاءات
�شركة �سامكريت م�صر
�ش��ركة بويج للإن�شاءات (�ش��ركة فرن�سية ذو خربة كبرية يف بناء املدار�س بنظام �شراكة القطاعني
العام و اخلا�ص)
�شركة بن الدن ال�سعودية
حتالف بني �شركة بابكوك براون (�شركة اجنليزية) و �أبناء ح�سن عالم واي تي فنت�شر.
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 1-1-7املرحلة الأوىل :

فيم��ا يلي اجلدول الزمن��ي ،ابتداء من تاريخ دعوة تقدمي طلبات الت�أهيل امل�س��بق ،وحتى تاريخ انتهاء
املناق�صة:
م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الأحداث الرئي�سية

امليعاد املحدد

 26فرباير
 11مار�س
 18مار�س
� 11أبريل
� 24أبريل
 2مايو

دعوة تقدمي طلبات الت�أهيل امل�سبق
�آخر ميعاد لتلقي �أية ا�ستف�سارات بخ�صو�ص الت�أهيل امل�سبق
جل�سة اال�ستف�سارات حول الت�أهيل امل�سبق
�آخر ميعاد لتقدمي م�ستندات الت�أهيل امل�سبق
الإعالن عن امل�ؤهلني من طالبي الت�أهيل امل�سبق
ت�صدر
ا�س��طوانة مدجمة للقراءة فقط (حجرة معلومات افرتا�ضية) ُ
للم�ؤهلني فقط
�إ�ص��دار م�س��ودة عقد �ش��راكة القطاعني الع��ام واخلا�ص ومالحقه  2مايو
للم�ؤهلني لإبداء مالحظاتهم وتعليقاتهم عليها ( 30يوماً)
 11يونيو
�آخر ميعاد لتقدمي املالحظات والتعليقات على العقد
 25يونيو
م�ؤمتر للم�ستثمرين والبنوك للرد على اال�ستف�سارات
 24يوليو
�إ�صدار م�ستندات طرح املناق�صة والدعوة لتقدمي العطاءات
�آخر موعد لطلب اال�ستف�س��ارات والإي�ض��احات على م�س��تندات � 16سبتمرب
املناق�صة
� 30سبتمرب
م�ؤمتر الرد على اال�ستف�سارات والإي�ضاحات
� 8أكتوبر
�إ�صدار م�ستند الرد على اال�ستف�سارات والإي�ضاحات
 14نوفمرب
امليعاد النهائي لت�سليم العطاءات وفتح املظاريف الفنية
 2يناير 2008
الإخطار بنتيجة تقييم العطاءات الفنية
 9يناير
الإخطار بفتح املظاريف املالية
 15يناير
فتح املظاريف املالية
 24يناير
الإعالن عن العطاء الفائز
 31يناير
الإخطار ب�إ�سناد العقد
 7فرباير
االحتفال بتوقيع عقد امل�شروع

¯

¯
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طبقا للجدول الزمني بعالية مت االنتهاء من اخلطوة العا�شرة وهي �إ�صدار م�ستندات الطرح
واملناق�صة والدعوة لتقدمي العطاءات.
�ص��درت �إج��راءات املنــاق�ص��ة وفقــــ��ا لقــان��ون املناق�ص��ات واملزاي��دات رق��م 89
ل�س��نة  ،1998وه��و املع��دل بالقان��ون رق��م  5ل�س��نة  2005والئحت��ة التنفيذي��ة.
يتم طرح املنــــاق�ص��ة من خـالل الهيئ��ة العامة للأبنية التعليمية والتي تعد ال�س��لطة
امل�سئـــولة عن عملية بنــاء املــدار�س و اخلدمـــات املتعلقة بها� .سيتــم فتح العطاءات
والتقيي��م من خالل جلنتني وفقا لقانون املناق�ص��ات .من املتوق��ع �أن يتم تقدمي ومراجعة
الت�صميمات املف�صلة  -بعد توقيع العقد  -من جانب احلكومة خالل (�ستة �أ�شهر) ويتم
الإنتهاء من البناء على مراحل خالل � 24شهر من املوافقة على الت�صميمات.
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 2-7م�شروعات التعليم العالي:

تقدمت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -جامعة الإ�س��كندرية � -إىل وزارة املالية بطلب درا�س��ة
وتنفيذ امل�شروعني التاليني:
 .1جتديد �شامل و�إعادة الت�أهيل مل�ست�شفى املوا�ساة اجلامعي.
 .2ان�شاء م�ست�شفى الن�ساء والتوليد والأطفال مبنطقة �سموحة.
وذلك حتت مظلة م�ش��روع �ش��راكة القطاعني العام واخلا���ص وبالتعاون مع م�ؤ�س�س��ة التمويل الدويل
وبا�ستخدام منوذج ال�شراكة املطبق يف اململكة املتحدة الربيطانية للت�صميم والتمويل والبناء وال�صيانة.
وي�أتي االقرتاح املقدم من الوزارة �ضمن برنامج الدولة لتح�سني وتطوير التعليم الطبي والرعاية
ال�ص��حية والو�ص��ول �إىل �أعل��ى امل�س��تويات واملعايري الدولية املح��ددة مما يعود بالفائ��دة على املواطن
امل�صري.
 1-2-7م�ست�شفى املوا�ساة :
¯

¯

¯

تتكون م�ست�ش��فى املوا�ساة من � 230س��رير .فهي تقع يف قلب مدينة الإ�سكندرية وتقوم
بتقدمي الرعاية ال�ص��حية وتخدم حوايل ( 7مليون ن�س��مة ) .فهي �صرح تاريخي حيث مت
�إن�شائها يف عام  1932وتتمتع ب�سمعة جيدة.
جاري عمل التجديدات لبع�ض �أق�س��امها ،فما يتم اال�س��تفادة منه يف الوقت احلايل هو
حوايل � 20سرير فقط.
تهدف اجلامعة �إىل حتويل م�ست�ش��فى املوا�س��اة �إىل �أف�ضل م�ست�شفى منوذجي يقوم بتقدمي
خدمة التعليم الطبي العملي والرعاية ال�صحية املتميزة طبقا للمعايري العاملية.

 2-2-7م�ست�شفى �سموحة اجلامعي للن�ساء والتوليد:
¯

¯
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تخطط جامعة الإ�سكندرية �إىل ان�شاء م�ست�شفى الن�ساء والتوليد والأطفال مبنطقة �سموحة
لتكون جزءا من جممع لثالثة م�ست�ش��فيات ،والتي تتكون من � 200س��رير مل�ست�ش��فى
الطوارئ و� 200سرير مل�ست�شفى الأطفال و� 200سرير مل�ست�شفى الن�ساء والتوليد باال�ضافة
اىل � 75سرير لطواريء الن�ساء والتوليد داخل م�ست�شفى الطواريء .ولقد قاربت كال من
م�ست�ش��فى الأطفال وم�ست�ش��فى الطوارئ على االنتهاء و�س��وف يتم جتهيزهم عن طريق
منحة ممولة من هولندا.
تهدف اجلامعة �إىل االنتهاء من هذا املجمع من خالل بناء م�ست�ش��فى الن�س��اء والتوليد
منطقة �س��موحة بجانب م�ست�شفى الأطفال اجلديد .ف�سوف يتم اال�ستفادة من اخلدمات
الطبية والغري الطبية املقدمة بني الثالث م�ست�شفيات.
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 3-7م�شروعات النقل :

تقدم��ت وزارة النقل �إىل وزارة املالية باقرتاح مبدئي لدرا�س��ة و تنفيذ م�ش��روعني حتت مظلة �ش��راكة
القطاعني العام واخلا�ص وجاري درا�ساتهما:
 .1طريق القاهرة  /الإ�س��كندرية بطول 231كم ( طريق حر ) وي�ش��مل الطريق الوا�ص��ل بني
طريق القاهرة  /الإ�سكندرية احلر حتى ميدان كرفور مبدينة الإ�سكندرية (40كم) وكذلك
الطريق الوا�صل بني الطريق احلر وطريق بور�سعيد  /مطروح (27كم).
 .2طريق بور�س��عيد  /مط��روح ( طريق حر ) بط��ول 530كم لربط مواين م�ص��ر الواقعة على
�ساحل البحر املتو�سط وخدمة املدن ال�صناعية اجلديدة باملنطقة وكذلك املناطق ال�سياحية
بطول ال�ساحل ال�شمايل.
ويهدف امل�شروع �إىل:
 .1تطوير وتو�سيع ورفع كفاءة الطرق التي تربط اكرب املدن امل�صرية كثافة.
 .2حت�سني اخلدمات على الطرق ونظم ال�صيانة والأمان بها.
 .3دعم تنمية املجتمعات ال�سكانية وال�صناعية اجلديدة وكذلك ال�سياحية باملنطقة ال�شمالية.
 .4دعم منو حركة النقل ونقل الب�ضائع والربط بدول �شمال افريقيا.
مت التعاقد مع م�ؤ�س�سة التمويل الدويل كم�ست�شار للم�شروع وجاري حاليا درا�سة امل�شروع فنيا وكذلك
تعيني امل�ست�شارين القانونيني والفنيني من خالل اجلهات املانحة

 4-7م�شروع محطة مياة ال�شرب – القاهرة الجديدة:

تقدمت وزارة الإ�سكان والتنمية العمرانية لوزارة املالية ،مب�شروع �إن�شاء حمطة تنقية مياه ال�شرب بالقاهرة
اجلدي��دة بطاقة 500.000مرت مكعب  /اليوم وتليها مرحلتني كل مرحلة 500.000مرت مكعب /يوم
وذلك بنظام �شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
و�سوف تخدم حمطة مياه القاهرة اجلديدة املناطق الآتية:
• التجمع الأول ،التجمع الثالث ،والتجمع اخلام�س
• منطقة االمتداد للقاهرة اجلديدة
•  7مناطق امتداد �أخرى
¯

¯

¯

¯
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مدة التعاقد بني القطاعني العام واخلا�ص لهذا امل�ش��روع  20عاما ت�س��تغرق فرتة الإن�شاء
� 3سنوات.
قامت وزارة الإ�سكان والتنمية العمرانية بطرح املرحلة الأوىل من خالل مناق�صة حكومية
وذلك ب�سعة  500.000مرت مكعب/يوم ،على �أن تبد�أ الت�شغيل يف .2010
وطبقا خلطة التنمية لهذه املنطقة �سيتم �إن�شاء حمطة �أخرى �سعة  500.000مرت مكعب/
يوم بنظام �شراكة القطاعني العام واخلا�ص ،على �أن تبد�أ الت�شغيل يف .2012
وقام��ت م�ؤ�س�س��ة التمويل الدويل ب�إع��داد مذكرة املعلومات التمهيدية ،و�س��يتم �إعالن
«الدعوة للت�أهيل امل�س��بق» بنهاية  ،2007و�سوف ي�ستغرق فرتة اعداد م�ستندات الطرح
� 12ش��هرا ،تليه��ا مرحلة تر�س��يه العقد وتكون م��ع نهاية عام  ،2008وت�س��تغرق عملية
الإن�شاء �30شهرا ،لتبد�أ املحطة العمل يف بداية عام .2012
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 5-7م�شروع محطة ال�صرف ال�صحي – القاهرة الجديدة:

تقدمت وزارة الإ�س��كان والتنمية العمرانية لوزارة املالية ،مب�ش��روع �إن�ش��اء حمطة معاجلة مياه ال�صرف
ال�ص��حي بالقاهرة اجلديدة بطاقة �إجمالية  1.250.000م�تر مكعب /اليوم علي عدة مراحل وذلك
بنظام �شراكة القطاعني العام واخلا�ص:
• املرحلة الأويل  250.000مرت مكعب  /اليوم علي �أن تبد�أ الت�شغيل عام 2010
• املرحلة الثانية  250.000مرت مكعب /اليوم علي �أن تبد�أ الت�شغيل عام  2013وذلك
ع��ن طريق �ش��راكة القطاعني العام واخلا�ص  ،و�س��وف تخدم املحط��ة منطقة القاهرة
اجلديدة ومناطق االمتداد املحيطة.
مت التعاقد مع منظمة التمويل الدويل كم�ست�ش��ار للم�ش��روع وجاري حاليا درا�س��ة امل�شروع فنيا
وكذل��ك تعيني امل�ست�ش��ارين القانوني�ين والفنيني  ،كذلك مت عقد اجتماع بدء امل�ش��روع بني الوحدة
املركزية ل�ش��راكة القطاع العام و اخلا�ص وم�ؤ�س�سة التمويل الدويل وامل�ست�شاريني الفنيني املر�شحون يف
الأ�سبوع الأول من �شهر مايو .2007

 6-7م�شروعات م�ست�شفيات وزارة ال�صحة:

تقدمت وزارة ال�ص��حة وال�سكان �إىل وزارة املالية بطلب درا�سة و تنفيذ م�شروع �شراكة القطاعني العام
واخلا�ص يف ت�ص��ميم ومتويل بناء و�ص��يانة يف �إحالل وجتديد م�ست�ش��فتني حكوميت�ين بالقاهرة وذلك
با�ستخدام منوذج اململكة املتحدة الربيطانية .ومن املتوقع �أن يتم تنفيذ امل�ست�شفتني من خالل م�شروع
واحد ل�شراكة القطاعني العام واخلا�ص وذلك من خالل عقد طويل الأمد ل�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص ووزارة ال�صحة وال�سكان.
وقد حددت وزارة ال�ص��حة وال�سكان لتجديد و�إحالل م�ست�شفى ال�صدر بالعبا�سية وم�ست�شفى
هليوبولي�س مب�صر اجلديدة بنظام ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
وي�أت��ي جتديد و�إحالل امل�ست�ش��فتني ال�س��ابق ذكرهما �ض��من برنامج وزارة ال�ص��حة لتح�س�ين
اخلدمات ال�صحية مب�صر ،حيث �أن حت�سني وتوفري خدمات الرعاية ال�صحية بجودة عالية طبقا للمقايي�س
الدولية يبد�أ من حتديث وجتديد امل�ست�شفيات القائمة ملقابلة الطلب احلايل وتغطية املنطقة التي تخدمها
امل�ست�شفى مو�ضع التجديد ب�أح�سن �أداء و�أعلى جودة. .
¯ م�ست�شفى ال�صدر بالعبا�سية:

هي م�ست�شفى تابعة لوزارة ال�صحة وال�سكان ،بها � 680سرير وتقدم الرعاية ال�صحية ملر�ضى الأمرا�ض
املعدية .تقع امل�ست�شفى يف منطقة العبا�سية وتخدم حوايل  7.8مليون ن�سمة (طبقا لأخر �إح�صائية للمركز
القومي للمعلومات عن ال�صحة وال�سكان) .وتنفرد م�ست�شفى العبا�سية بتقدمي اخلدمات الطبية ملر�ضى
الدرن وامر�ض ال�ص��در املعدية و�أنفلونزا الطيور .ومن املتوقع �أن تكون م�ست�شفى ال�صدر بالعبا�سية بعد
التجديد والتحديث وتنفيذ اخلطة اخلا�صة للو�صول �إىل امل�ستويات العاملية يف الكفاءة العالجية  ،امللج�أ
الأول للحاالت احلرجة ملر�ض��ى الدرن وكذلك �أمرا�ض الربو والتهاب ال�شعب الهوائية و�سرطان الرئة
و�أنفلونزا الطيور و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي .لي�صبح الرتكيز على الكيف وكفاءة اخلدمة املقدمة.
ونظرا النفراد امل�ست�ش��فى يف م�صر بعالج الأمرا�ض ال�سابقة وجب تطويرها وحتديثها على �أعلى
م�ستوى مما يعود على املواطن امل�صري ب�أرقى م�ستويات اخلدمة ال�صحية.
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¯ م�ست�شفى هليوبولي�س مب�صر الجديدة:

 م�ست�شفى هليوبولي�س مب�صر اجلديدة  :تتبع امل�ست�شفى وزارة ال�صحة وال�سكان وتقع يف منطقة م�صراجلديدة  ،مت بناءها يف عام  1950لتخدم عدد معتدل ومع ذلك �أ�صبحت امل�ست�شفى حتتوي على 388
�سرير وتخدم حوايل  2.5مليون ن�سمة حاليا وقد ي�صل العدد �إىل  4مليون ن�سمة يف عام ( 2010طبقا
لأخر �إح�ص��ائية للمركز القومي للمعلومات عن ال�صحة وال�س��كان) كذلك �أ�صبحت امللج�أ الرئي�سي
ملناطق م�صر اجلديدة  ،النزهة ،الزيتون ،عني �شم�س ومدينة ن�صر �شرق.
تكم��ن �أهمية امل�ست�ش��فى ملوقعها اجلغرايف القري��ب من عدد كبري من طرق ال�س��ريعة كطريق
ال�سوي�س والإ�س��ماعيلية والطريق الدائري .ت�ستقبل طوارئ امل�ست�شفى عدد كبري من حوادث الطرق
و�أي�ض��ا احل��االت املحولة من امل��دن اجلديدة كمدينة العبور والعا�ش��ر من رم�ض��ان و مدينة الرحاب,
كذلك دورها الهام كم�ؤ�س�س��ة رعاية عالجية ملوظفي القطاع احلكومي وكذلك ال�س��تقبال املر�ض��ى
من القطاع اخلا�ص .يهدف امل�ش��روع لتحقيق احلجم االقت�صادي والكفاءة والرقي بامل�ستوى العالجي
والأجهزة الطبية للم�س��تويات العاملية وتو�س��يع دائرة اخلدمات العالجية �أمل�ؤداه لت�ش��مل اجلراحات
العامة والباطنية وطب الأطفال والن�ساء والوالدة وجراحة املخ والأع�صاب والرمد وغ�سيل الكلي .
¯ نظرا لأهمية امل�ست�شفتني ودورهم الفعال يف حت�سني م�ستوى اخلدمات ال�صحية مب�صر ،يتم
الآن درا�س��ة امل�شروع والإطار التنظيمي وحت�ضري مذكرة التفاهم ودرا�سات اجلدوى وكذا
طلبات الت�أهيل امل�س��بق والإجراءات النافية للجاهلة ودرا�سة النماذج املالية و�إجراءات
الطرح والعقد وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية.

 7-7م�شروع تو�صيل الغاز الطبيعي:

لق��د مت عقد اجتماعات �ض��مت ممثل�ين عن وزارة املالية ،ال�ش��ركة القاب�ض��ة والهيئة امل�ص��رية العامة
للبرتول التابعة لوزارة البرتول وذلك ملراجعة النظم احلالية لتو�ص��يل الغاز الطبيعي للعمالء املنزليني
والتجاريني وال�ص��ناعيني ح�سب ما مت تكليفهم به .وكذلك درا�سة الربنامج التنفيذي اخلا�ص بتطبيق
النموذج اال�س��تثماري املعدل يف ن�ش��اط تو�ص��يل الغاز ون�شر ا�س��تخداماته وتطبيقاته وكيفية تعديل
النماذج اال�س��تثمارية املطبقة حاليا لتتواكب مع معايري النموذج اال�س��تثماري املقرتح وذلك بهدف
زي��ادة كفاءة تو�ص��يل الغاز الطبيعي وتخفيف العبء املايل لتو�ص��يل الغاز عل��ى حمدودي الدخل،
والتخل�ص من الدعم املادي املتنامي لتوفري �سلعة البوتاجاز لال�ستهالك املحلي .وجتدر الإ�شارة هنا �أن
الدعم املقدم لتوفري �س��لعة البوتاجاز ي�ض��اف �إىل الدعم املقدم لن�ش��اط الغاز الطبيعي ،وذلك يت�ضح
من العبء املادي الذي تتحمله املوازنة العامة للدولة مل�س��اندة ز دعم وتقدمي تلك اخلدمة للمواطن ،و
كذل��ك حج��م التمويل املادي املطلوب توفريه لتنفيذ ما مت االلتزام به يف الربنامج االنتخابي لل�س��يد
رئي�س اجلمهورية بتو�صيل الغاز الطبيعي �إىل  6مليون منزل.
ي�ش��مل جزء كبري من امل�ش��روع مناطق جديدة مل يتم �إقامة �أية بنية �أ�سا�س��ية لتو�ص��يل الغاز
الطبيع��ي بها ،ومناطق بالقاهرة الكربى واملحافظات التي مل يتم ا�س��تكمال تو�ص��يل الغاز الطبيعي
لكافة القاطنني نظرا للكثافة ال�سكانية العالية.
ون�ستخل�ص املنافع التي �ستتحقق بالإ�سراع يف تنفيذ برنامج الغاز الطبيعي �إىل:
¯ اال�ستخدام االمثل للغاز الطبيعي كطاقة �آمنه وجتنب اال�ستثمار املبا�شر من املوازنة العامة.
¯ حتفيز الإ�سراع يف تنفيذ االلتزام بتو�صيل  6مليون منزل على الغاز الطبيعي.
¯ تفادي تعقيدات متويل تو�صيل املنازل بالغاز الطبيعي من قبل امل�شرتكني وت�صبح التكلفة
مت�صلة مبا�شرة بحجم اال�ستهالك وتكلفته.
¯ ق�ص��ر دور القطاع كمنظم ل�ض��مان ج��ودة توفري اخلدم��ة و اقت�ص��اديتها و�إعداد هيكل
ت�سعريي متكامل.
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الوحدة املركزية ل�شراكة القطاعني العام والخا�ص
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