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ثالثاً :يف جمال ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص
تعد م�شروعات ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص مبثابة عالقة تعاقدية طويلة الأجل بني اجلهات الإدارية بالدولة والقطاع اخلا�ص،
ته��دف �إل��ى قيام القطاع اخلا�ص بتق��دمي خدمات �أو تنفيذ م�ش��روعات كانت �أجهزة الدولة منوط��ة بتنفيذها ،وذلك دون
الإخالل بدور احلكومة يف النهو�ض باخلدمات وامل�ش��روعات العامة والإ�ش��راف عليها ولكن فقط من خالل نظام خمتلف
للتعاقد وتقدمي اخلدمة.
وقد حظيت مبادرة ال�ش��راكة مع القطاع اخلا�ص مب�ساندة ت�ش��ريعية هامة خالل الدورة الربملانية املا�ضية ب�إ�صدار القانون رقم
 14ل�سنة  2009بتعديل القانون رقم  89ل�سنة  1998اخلا�ص باملناق�صات واملزايدات ،والذي وفر الغطاء الت�شريعي الالزم
لتفعيل تلك املبادرة حلني �ص��دور القانون املنظم لل�ش��راكة مع القط��اع اخلا�ص واملعرو�ض حاليا على الأچندة الت�ش��ريعية
ملجل�س الوزراء متهيدا لإقراره و�إحالته �إلى الربملان خالل الدورة الربملانية القادمة.
ويجري حالياً الأعداد لتنفيذ عدد من امل�شروعات الرائدة بنظام ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،وت�شمل الآتي:
 .1م�شروع بناء املدار�س:

�ص��درت الدعوة لتقدمي العطاءات يف يوليو  ،2007ثم �أًعيد هيكلته��ا ملجموعات جغرافية يف يوليو  ،2008وانخف�ض عدد
املدار�س �إلى  230مدر�س��ة ومت مراجعة م�س��تندات الطرح .و�س��يتم �إ�صدار م�س��تندات الطرح النهائية املعدلة ،مبا يف ذلك
العقود واملالحق ،خالل الربع الرابع من عام  2009و�س��يعلن ا�س��م ال�ش��ركة الفائزة باملناق�صة خالل الربع الأول من عام
 .2010و�سوف تبد أ� مرحلة الإن�شاء خالل الربع الثالث من عام  2010وينبغي �أن يكون ثلث عدد املدار�س جاهز للت�شغيل
مع الربع الثالث من عام .2011
ويف �إطار هذا امل�شروع �سوف يجري ت�سليم مقدم اخلدمة دفعات ربع �سنوية مقابل �إتاحة اخلدمة طوال فرتة تعاقده مع الهيئة
العامة للأبنية التعليمية املمتدة لـ� 15س��نة ،مبا يف ذلك ثالث �س��نوات للبناء والتجهيز .ومن املتوقع �أن يغطي مقابل �إتاحة
اخلدمة ا�ستهالك التكاليف الر�أ�سمالية ،وال�صيانة ،واخلدمات غري التعليمية الأخرى املتاحة من مقدم اخلدمة.
ويف نهاية مدة العقد البالغة � 15س��نة� ،س��يقوم مقدم اخلدمة بت�س��ليم املدار�س �إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية يف حالة
جيدة بعد �إعادة ت�أهيلها وفقاً لل�شروط الواردة يف العقد بدون �أي مقابل مادي.
 .2م�شـروع حمطة ال�صرف ال�صحي – القاهرة الجديدة:

مت توقيع عقد �إتاحة حمطة معاجلة مياه ال�ص��رف ال�ص��حي بالقاهرة اجلديدة يف  2009/6/29بطاقة �إنتاجية 000ر 250مرت
مكعب /اليوم مع حتالف �أورا�سكوم – �أكواليا (امل�صري الأ�سباين) – �شركة �أورا�سكواليا  -من خالل عقد �شراكة مع هيئة
املجتمعات العمرانية اجلديدة ملدة  20عاما مت�ضمنا  18عاما للت�شغيل و�إتاحة املحطة وطبقا ل�شروط العقد فان �أورا�سكواليا
�ستبد أ� يف بناء املحطة يف غ�ضون � 6أ�شهر من تاريخ توقيع العقد.
 .3م�شروع امل�ست�شفيات التعليمية التابعة لجامعة الإ�سكندرية:


�إن�ش��اء م�ست�ش��فى جامعي لأمرا�ض الن�س��اء والتوليد بطاقة � 200س��رير وبنك جديد للدم كج��زء من جممع جديد
للم�ست�شفيات مبنطقة �سموحة يت�ضمن م�ست�شفى جديد للأطفال و�آخر للطوارئ.
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�إن�شاء م�ست�شفى املوا�ساة اجلامعي التخ�ص�صي اجلديد بطاقة � 230سرير من �أجل تقدمي خدمات رعاية عالية التخ�ص�ص
(مراكز امتياز) وي�ش��مل مركز �أع�ص��اب ومركز متخ�ص�ص يف امل�س��الك البولية والكلى (مبا يف ذلك مركز زراعه ونقل
الكلى).
ونظرا لإجراء تعديل يف قانون املناق�ص��ات واملزايدات رقم  89ل�س��نه  1998ب�إ�ضافة املادة  18مكرر ،مت �إعادة فتح باب
الت�أهيل لل�شركات والتحالفات لتقدمي طلبات الت�أهيل للدخول يف مناق�صة امل�شروع يف يونيو  2009و�ست�صدر الدعوة
لتق��دمي العط��اءات يف الربع الثالث من عام  ،2009وم��ن املتوقع عقد االجتماعات املنف�ص��لة مع مقدمي العطاءات
امل�ؤهلني ،والرد على ا�ستف�س��اراتهم ،و�/أو تقدمي الإي�ض��احات الالزمة حول م�ستندات الطرح خالل الربع الثالث من
ع��ام  .2009عل��ى �أن يقوم مقدمي العطاءات امل�ؤهلون بتقدمي عطاءاتهم الفنية واملالية خالل الربع الأول من ،2010
و�س�� ُيعلن ا�س��م الفائز باملناق�ص��ة وتوقيع عقد ال�شراكة مع �ص��احب العطاء الفائز يف نهاية الربع الأول من عام .2010
وطبقا لعقد ال�شراكة ف�إن �إتاحة امل�ست�شفيات وتقدمي اخلدمات بها �سيبد�أ خالل الربع الأخري من عام .2012
وخ�لال مدة العقد� ،س��يتم ت�س��ليم مقدم اخلدمة من جامعة الإ�س��كندرية دفعات ربع �س��نوية مقاب��ل �إتاحة اخلدمة
ا�ستهالك التكاليف الر�أ�سمالية ،وال�صيانة ،واخلدمات غري الإكلينيكية الأخرى التي يتيحها مقدم اخلدمة ومن املقرر
�أن تكون مدة العقد ع�شرون عاما مت�ضمنة �سنتني للإن�شاء.
ويف نهاية مدة العقد� ،س��يقوم مقدم اخلدمة بت�س��ليم امل�ست�شفيات �إلى جامعة الإ�س��كندرية يف حالة جيدة بعد �إعادة
ت�أهيلها بدون �أي مقابل مادي.

















 .4م�شروعات جاري طرحها:

�أ .يف جمال املرافق ،جاري طرح امل�شروعات الآتية:

زيادة الطاقة الإجمالية ملحطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مبدينة � 6أكتوبر �إلى � 600ألف م/3يوم.
رفع م�ستوى املعاجلة من �أولية �إلى ثانوية مبحطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ب�أبو روا�ش بطاقة  1.2مليون م/ 3يوم.
م�شروع �إعادة ت�أهيل و�إ�ضافة معاجلة ثانوية ملحطة معاجلة ال�صرف ال�صحي الغربية بالإ�سكندرية ب�إ�ضافة طاقة 200الف
م 3معاجلة ابتدائية وتنفيذ معاجلة ثانوية بكامل الطاقة الذي يبلغ 680الف م/3يوم.
م�شروع حمطة ال�صرف ال�صحي بحلوان بطاقة �إجمالية 500الف مرت مكعب/يوم على مرحلتني.
م�شروع حمطة حتلية مياه البحر ل�شمال غرب خليج ال�سوي�س بطاقة �إجمالية 70الف م/3يوم.
م�شروع حمطة حتلية مياه البحر ملدينة الغردقة بطاقة �إجمالية 25الف م/3يوم.
م�شروع حمطة حتلية مياه البحر ب�شمال �سيناء بطاقة �إجمالية 35الف م/3يوم.





























ب .يف جمال النقل ،جاري طرح امل�شروعات الآتية:


م�ش��روع حمور رو�ض الفرج وي�شمل �إن�شاء وت�شغيل و�ص��يانة حمور رو�ض الفرج لريبط امل�شروع املحاور الرئي�سية على
جانب��ي نهر النيل مع الطريق الدائري حول القاهرة الكربى ثم �إلى طريق القاهرة/اال�س��كندرية 0كما ي�س��اعد هذا
الطريق على ربط حماور مرورية �أ�سا�س��ية مثل طريق �أبو بكر ال�ص��ديق وطريق �سكة الوايلي يف �شرق القاهرة بالطريق
الدائ��ري حول القاهرة الكربى بدءاً من ميدان اخللفاوي وترعة الإ�س��ماعيلية ،ث��م يعرب نهر النيل عند جزيرة الوراق
وميتد حتى ي�صل �إلى الطريق الدائري و�سي�سمح الطريق لل�سيارات بال�سري ب�سرعة  120كيلو مرت/ال�ساعة .يبلغ طول
الطريق حوايل  ٤٫٢كيلو مرت ويبلغ عر�ضه  45مرت مق�سمة �إلى �أربع حارات يف كل اجتاه.
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 .5م�شروعات جاري درا�ستها:

يف جمال ال�صحة :جاري درا�سة هدم و�إعادة بناء م�ست�شفى العبا�سية لت�ضم حوايل � 150سرير و�إتاحة مركز العبا�سية
للأورام لي�ضم حوايل � 150سريرا ،و�إتاحة م�ست�شفى بوالق العام لت�ضم حوايل � 150سريرا.
يف جمال النقل النهري :جاري �إعداد درا�سة م�شروع حتديث وتطوير نظام النقل النهري للركاب (الأتوبي�س النهري)
ويتكون من �ش��قني :الأول ويعنى بتحديث وتطوير املرا�س��ي وعددها  15مر�س��ى ال�س��تخدامها كمرا�سي للأتوبي�س
النهري واال�س��تخدام ال�سياحي والإيجار كمرا�س��ي للغري ومن املنتظر �إ�ضافة  15مر�سى نهري جديد .والثاين يتعلق
بتطوير وحتديث الأ�سطول احلايل املكون من � 16سفينة جتري يف  10خطوط وتخدم  6000راكب يوميا ،حيث �سيتم
زيادة عدد اخلطوط �إلى  14خط وزيادة وتطوير الأ�سطول لي�صل �إلى خدمة  63000راكب يوميا.
ويف جمال تطوير الأداء وبناء الروابط مع خمتلف الوزارات املعنية ون�ش��ر الوعي العام ب�أهمية �أهداف ال�ش��راكة ،تقوم
الوحدة املركزية لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص بالرتكيز على الآتي:
  ت�أ�سي�س وحدات تابعة لل�شراكة يف الوزارات املعنية ،وقد مت توجيه موارد م�ستقلة �إلى م�شروعات ال�شراكة اخلا�صة
بالهيئات التابعة.
 و�ض��ع وتنفيذ برنامج تدريبي و�أن�ش��طة لبناء الكوادر وذلك لتوفري الكفاءات من موظفي الدولة والهيئات العامة
وكذلك لتنمية دراية القطاع اخلا�ص مب�شروعات ال�شراكة واجتاهات الدولة.
 تطوير �سبل تنفيذ برنامج ال�شراكة امل�صري ،بحيث �أ�صبحت م�صر واحدة من الدول الرائدة يف جمال م�شروعات
ال�شراكة يف ال�شرق الأو�سط ودول �شمال �أفريقيا.
 �إ�ص��دار الدليل الإر�شادي التطبيقي مل�ش��روعات ال�شراكة وتوزيعه على اجلهات املخت�ص��ة لتو�ضيح الإجراءات
الالزمة للجهات املعنية يف الدولة ،وعلى وجه اخل�ص��و�ص الوزارات املعنية مب�شاريع البنية التحتية واملرافق العامة
ووحدات ال�شراكة التابعة لهم والهيئات املخت�صة و�أق�سامها لتح�ضري وتطوير م�شروعات ال�شراكة.
 �إ�ص��دار تقرير حتليلي وت�شخي�صي بالإ�ض��افة �إلى التقرير الهيكلي وامل�ؤ�س�سي لوحدة ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
بالتعاون مع البنك الدويل.
 عق��د ور�ش عمل للعاملني بال��وزارات والهيئات احلكومية املعنية بتنفيذ م�ش��اريع البنية التحتية واملرافق العامة،
للتعرف على كيفية و�إجراءات طرح وتقييم املناق�صات بهدف رفع كفاءة م�ستوى الأداء.
 تخ�صي�ص موقع �إلكرتوين لوحدة ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،باللغتني العربية والإجنليزية:
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