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ام وا     اعین الع ین القط شاركة ب سمح الم اق   ت ب اإلنف ات بتجن اص للحكوم لخ
ر     يعل ذا األم سم ھ د یت اق، وق ذا اإلنف ا ھ ن مزای ي ع ة دون التخل ة التحتی  البنی

ة إل ال  يبالجاذبی اق، وبالت ي اإلنف ودا ف ھ قی ي تواج ات الت سبة للحكوم ر بالن د كبی  ي ح
ة       شروعات البنی وفیر م ي ت اءة ف ب الكف ق مكاس سمح بتحقی ة ت شاركة الفاعل فالم

وف ة وت ة عل التحتی دمات القائم شاریعھا، وبالتيیر الخ ل يلا م الیف تقلی ي التك  الت
ة    ذه الورق دف ھ دمات، وتھ ذه الخ وفیر ھ ة لت ا الحكوم ذ إ يلإتتحملھ اد متخ رش

اص     اع الخ ة والقط ین الحكوم ة ب شاركة الفاعل صمیم الم س ت رار بأس اع   الق ي قط ف
  .البنیة التحتیة

 
   االستثمار- القطاع الخاص-ي اإلنفاق الحكوم-تیة البنیة التح-المشاركة

  

  

 ي أن االنفاق العام عليخلصت أغلب الدراسات الحدیثة التي أجریت مؤخرًا إل
 ھذا النوع ي لذا یطلق عل)١(،ي النمو اإلقتصاديالبنیة التحتیة یسفر عن آثار إیجابیة عل

                                                
  : للمزید انظر(1) 
الحكومي على النمو اإلقتصادى في الیمن، مجلة االندلس أثر إإلنفاق سالم عبد اهللا محمد باسوید، . د -

 .٢٤٠-٢١١، ص٢٠١٧دیسمبر -، ـأكتوبر)١٧(، مجلد )١٦(للعلوم االنسانیة واالجتماعیة، العدد 
= 

 
 

––  



 

 ١٠٢ – 

 
  

ولكن في الحقیقة أن ھناك عالقة تسیر في اتجاھین " لنمواالستثمار في ا"من االستثمار 
 تجعل من الصعب عزل تأثیر أحدھما عن اآلخر يبین االستثمار العام والنمو اإلقتصاد

، وھذه ھي المشكلة التي )١( النمو ولكنھ یتأثر أیضا بالنمو يفاالستثمار العام یؤثر عل
تجاه نحو إقحام القطاع الخاص تجاه  االتواجھ غالبیة الدول النامیة لذا بدأ مؤخرًا

ة المشاركة بین القطاع العام والقطاع یاالستثمار في النمو بجانب الدولة بما یعرف بإل
یتزاید عدد البلدان التي اعتمدت مبدأ الشراكة بین القطاعین العام  والیومالخاص، 

 ي القائمة عل توفیر أصول البنیة التحتیة والخدماتيوالخاص لتشجیع القطاع الخاص عل
  .أساسھا

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

المركز العربي لألبحاث كمال أمین الوصال، البنیة التحتیة واالستثمارات العامة في العالم العربي،  -
 .٢٠١٩ فبرایر ٩،ودراسة السیاسات

سودانى          - صاد ال و االقت ي نم -٢٠٠٤ھویدا الطیب بابكر، مساھمة اإلنفاق العام على البنیة التحتیة ف
ا،    ٢٠١٤ وم والتكنولوجی سودان للعل ة ال ا، جامع ات العلی ة الدراس ستیر، كلی الة ماج ، ٢٠١٦، رس

 .٨٠-١ص
ة والدرا       - ین النظری صادى ب و االقت ام والنم ة،   اسراء عادل الحسینى، ھیكل االنفاق الع ات التطبیقی س

 .٣٧-١، ص ٢٠١٢سلسلة أوراق بحثیة، قسم اإلقتصاد، جامعة القاھرة، نوفمبر 
ھـاجر سالطنى، سیاسة اإلنفاق الحكومي االستثماري وأثرھا على تحقیق التنمیة المستدامة دراسة          -

ـارنة  ر  : مق صادیة و    -الجزائ وم االقت ة العل ستیر، كلی الة ماج دة، رس ة المتح ارات العربی وم  اإلم عل
 .١٦٥-١، ص2013-2014  سطیف،–التسیر، جامعة فرحات عباس 

أمول  (أحمد عبد الوھاب، االنفاق العام على البنیة التحتیة - ى   ) بین الوضع الراھن والم اق عل ، االنف
 .٢٣-١، ص٢٠١٩، برنامج الحریة اإلقتصادیة، ) الوضع الراھن والمأمول (البنیة التحتیة

- Meriem Zeghachou & Mohammed Dehane, the role of public spending policy 
in activating economic diversification, The economy of the United Arab 
Emirates as a model ، Munich Personal RePEc Archive (MPRA)، 
December 2017،pp.1-17. 

(1) Serkan Arslanalp, Fabian Bornhorst & Sanjeev Gupta, Investing in Growth, 
Finance & Development, Vol 48, No 1, March 2011, pp.1-2. 
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 الموازنة العامة للدولة وزیادة يفي ظل زیادة عبء توفیر الخدمات العامة عل
 الحاجات العامة بشقیھا المستحق والجدیر ي الناجمة من تناميمتطلبات اإلنفاق الحكوم

فراد  وزیادة سقف الطموحات والرغبات من قبل أيباالشباع نتیجة اإلنفجار السكان
 ضوء متغیرات البیئة الدولیة وما تفرضھ ظروف العولمة،  یثور التساؤل يالمجتمع ف

 ي علي إمكانیة االستعانة بجھود وخدمات القطاع الخاص لتخفیض العبء الملقيحول مد
 ي الساحة فيكاھل الموازنة العامة للدولة بغرض توفیر الخدمات العامة، لذا برز عل

ة المشاركة مع الدولة لتوفیر ینة بجھود القطاع الخاص من خالل إلاألونة األخیرة االستعا
ة بالشكل المالئم مثار یلالخدمات العامة ألفراد المجتمع، ولكن تظل كیفیة تطبیق تلك اإل

 تلك الدراسة  االجابة ي، ومن ثم تسعي الدولي المستويجدل بین االوساط االقتصادیة عل
  : التساؤالت االتیةيعل

 توفیر الخدمات العامة ألفراد ياالستعانة بخدمات القطاع الخاص ف يما ھو مد 
 المجتمع؟

 ان تكون بدیل ممكن لتمویل والخاصة المشاركة بین القطاعین العام یھل یمكن إلل 
 ؟ي مدي أيوإل خدمات البنیة التحتیة وتوفیر

 بین ة المشاركة ی خدمات البنیة التحتیة األكثر مالئمة للتمویل من خالل إليما ھ
  ؟والخاصالقطاعین العام 

  

 تبصیر متخذ القرار بأھم ية الموضحة سلفًا تھدف الدراسة الیلا االشكيبناءا عل
ة المشاركة ی تجنبھا عند تطبیق إلي ینبغي مراعتھا وكذلك الماخذ التي ینبغيالخطوات الت

 يلخبرات الدولیة ف ضوء بعض اي مجال البنیة التحتیة فيبین القطاعین العام والخاص ف
 تحقیق مجموعة من االھداف الفرعیة ي سبیل ذلك تتطرق الدراسة اليھذا المجال، وف

  :يتتمثل ف

 ة المشاركة بین القطاعین العام ی تواجھ تطبیق إلياستعراض المشكالت الت
 .والخاص
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 مجال المشاركة بین القطاع العام ي نجاح بعض التجارب الدولیة فيتحلیل مد 

 . قطاع البنیة التحتیةيوالخاص ف

 بتطبیق نظم المشاركة بین القطاع العام ي المعنيتقییم نصوص القانون المصر 
  .ة المشاركةی من خالل إليتجربة توصیل الغاز الطبیع، والخاص

  

 ي مشكلة الدراسة وسعیًا لتحقیق ھدفھا تتبع الدراسة المنھج الوصفي الاستنادًا
 تطبیقات نظم المشاركة ي تعتري االستقراء لدراسة أھم المشكالت التي علي المبنيتحلیلال

 بتطبیق نظام يبین القطاعین العام والخاص، وكذلك تحلیل نصوص القانون المعن
 محاولة الثبات صحة يف، ضوء بعض الخبرات الدولیة المناظرة ي مصر فيالمشاركة ف

ات تضبط ی في صیاغة إليتخدام المنھج االستباط الدراسة، وذلك تمھیدًا الس فروض
وتحصل المعلومات الالزمة  تطبیقات المشاركة الفاعلة بین القطاعین العام والخاص،

 الوثائق والتقاریر والمواقع يلتحقیق ذلك من البیانات الكمیة والكیفیة الواردة ف
 الوحدة المركزیة للشراكة ،ةیالمالوزارة : االلكترونیة و المؤسسات المحلیة والدولیة مثل 

 ي، وكذلك البیانات الواردة في، صندوق النقد الدوليمع القطاع الخاص، البنك الدول
  الدراسات واالبحاث السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة

  

 تجبر الدولة يھناك العدید من المبررات االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة الت - ١
 .بیق نظام المشاركة مع القطاع الخاص تطي اللجوء اليعل

ة المشاركة بین القطاعین العام ی تعوق عمل إليھناك العدید من المشكالت الت - ٢
 .ھای علوالتغلبة تجنبھا ی انتھاج تلك اإللي الدول الراغبة فيوالخاص عل

مشاریع البنیة التحتیة  ان يتشیر الخبرة الدولیة لتطبیقات المشاركة عبر العالم ال - ٣
قل ھي المرشحة في العادة للشراكة بین القطاعین العام والخاص أكثر من كالن

مرافق المیاه ومعالجة المیاه وم یمشاریع البنیة التحتیة كالرعایة الصحیة والتعل
 .والصرف الصحي

 عدة عیوب تحول من تطبیق مشروعات ي الحاليیشوب قانون المشاركة المصر - ٤
  .تیة قطاع البنیة التحيالمشاركة باالخص ف
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 ضوء ي مجال البنیة التحتیة في تقیم مشروعات المشاركة فيتتطرق الدراسة ال
 حد سواء مع تقییم قانون المشاركة يبعض الخبرات الدولیة بالدول المتقدمة والنامیة عل

  .  مصري في مجال توزیع الغاز الطبیعي وتقیم تجربة المشاركة فيالمصر

  

  :ي النحو التالي من موضوعات عليالورقة لما تبقتتطرق تلك 

  . الدراسات السابقة - ١
  . يالمشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص من منظور تعریف - ٢
  . مبررات ومزایا تطبیق المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص - ٣
  . مشكالت ومخاطر تطبیقات المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص - ٤
 مجال البنیة ي مجال المشاركة بین القطاعین العام والخاص فيالدولیة فالخبرات  - ٥

 .التحتیة
تقییم قانون برنامج المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص في مصر مع  - ٦

  .ي مجال توصیل الغاز الطبیعي تجربة المشاركة فياالشارة ال
  .النتائج والتوصیات - ٧

  

  

وان  ي ف-١ ة بعن ز عل     "  دراس ع التركی اص م اع الخ ع القط شراكة م ـن ال ة ع  يدراس
صت قد المصریة، و تقییم تجربة الشراكة ي الھدفت  )١("التجربة المصریة    اني ال خل

                                                
د  )١( ة            محمد متولى دكرورى محم ى التجرب ز عل ع التركی اص م اع الخ ع القط شراكة م ـن ال ، دراسة ع

العامة للبحوث المالیة ، إدارة بحوث التمویل،  ، اإلدارةقطاع مكتب الوزیر وزارة المالــیة،لمصریة،ا
 .٤٦-١، ص١٠١ملف رقم 
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ي    ھناك مجموعة من الصعوبات التي تواجھ دعم وترویج وجذب االستثمار الخاص ف
   :فيإجمالھا  تلك المشروعات وتحد من مشاركتھ، ویمكن

 ار     يإلاالفتقار  :حیث قصور التنظیم التشریعي ام خاصة باختی د وأحك  وجود قواع
ضل  ستثمر وأف ذه       الم ة ھ ع طبیع ق م ي تتف یم الت س التقی اب أس روض، وغی الع

انون      المالیةالمشروعات من النواحي  ضمنھا ق ي یت والفنیة والتشغیلیة، فاألسس الت
ذا  يال تصلح للتطبیق عل ) ١٩٩٨لسنة  89 رقم( يالحإلالمناقصات والمزایدات   ھ
ق      .النوع من المشروعات   زام المراف انون الت ساریة كق شریعات ال  تتضمن بعض الت

صادیة المعاصرة،        دالعامة العدی  ة واالقت ادئ التمویلی م المب ي ال تالئ د الت  من القواع
ا       والتي تتعارض مع ي تطبیقاتھ صادیة ف ة االقت ق العام طبیعة المشروعات والمراف

ة الحدی ذه   . ث د ھ ل وتع ي          ب تثمار الخاص ف ا طاردة لالس ب منھ ي جان شریعات ف الت
شرع     مجال المرافق العامة ومشروعات ذي أدي بالم ر ال البنیة األساسیة، وھو األم

صادیة   ر إصدار قوانین خاصة تنظم االستثمايإل الخاص في بعض القطاعات االقت
ا     صاالت والمطارات مم اء واالت شریعیة    ن  الخدمیة كقطاع الكھرب ة ت ھ تعددی تج عن

وائح        شریعات والل ین الت ارض ب ن التع د م ررة، ومزی ساریة  غیر مب ال یتعرض   .ال
و  يإلالتنظیم التشریعي  ي      كافة صور مشاركة القطاع الخاص، وھ ذي ألق ر ال األم

ي            ا ف ن تطبیقھ ي یمك شاركة الخاصة الت ن الغموض حول أشكال الم ر م ظل   بكثی
    .القانون المصري

 يغیاب رؤیة إستراتیجیة موحدة عل :حیثالمؤسسي  لمتعلقة باإلطارالصعوبات ا 
ك     المركزي عند معالجةيالمستو شغیل تل مشاركة االستثمار الخاص في تمویل وت

ك باإلضافة    شروعات، وذل یم      يإل  النوعیة من الم سئولة عن تنظ ات الم دد الجھ  تع
ا    ھذه المشاركة، وتعدد الموافقات والتراخیص شكل مب ة ب ك    الالزم ھ وحال ذل لغ فی

صادیة        . بالطبع دون إتمام العدید من المشروعات      ن القطاعات االقت د م ار العدی افتق
شروعات عل     المالیة الخبرة الفنیة و  يالمعنیة إل  ك الم ة لطرح تل  ي والقانونیة الالزم

شاركة   ذه الم یم ھ ستثمرین، وتنظ ات إل  . الم ذه القطاع رت ھ ا افتق یط يكم  التخط
تراتیجي الحتیاج ااالس دو  اتھ ا، وج واحي    يوأولویاتھ ن الن شروعات م ذه الم  ھ

 .سواء  حدياالجتماعیة واالقتصادیة عل



 

 ١٠٧  
 

––  

 ضعف الوعي العام بأھمیة ومزایا المشاركة الخاصة في  :حیث ضعف الوعي العام
ة        تمویل وتطویر ار إیجابی ن آث شاركة م ذه الم ا لھ وتشغیل مثل ھذه المشروعات وم

صادیة  يعل ة االقت ةواالجتم التنمی ة     .اعی كال المختلف ام باألش وعي الع عف ال ض
ذه   ل ھ ي مث ة ف شاركة الخاص د  للم سائد ل اد ال شروعات واالعتق أن يالم ة ب  العام
 .الخصخصة يالمشاركة الخاصة تقتصر فقط عل

 بأنھ لتحقیق الشراكات الجیدة مع القطاع الخاص في مجال  الدراسةوصتأوقد 
ًا، ومن خالل دراسة واعیة لألھداف المطلوب  بد وأن یتم ذلك مرحلیاألساسیة الالبنیة 

 ما سبق مراعاة عدد من يكما یجب باإلضافة إل. تحقیقھا من خالل ھذه الشراكة
:  كما یليوھيالمقترحات التي قد تساھم في إنجاح عملیة الشراكة مع القطاع الخاص، 

قطاع وضع الخطوط العریضة واألھداف التنمویة المرجوة من عملیة الشراكة مع ال
الخاص ووضع األطر العامة التي تحدد دور كل شریك في التنمیة بما یضمن كفاءة 

 وتھیئتھا لجذب المالیةتحریر وتطویر األسواق . التنسیق والتكامل بین كافة األطراف
. المدخرات الوطنیة واألجنبیة، وتوظیفھا في مجاالت االستثمار في مشروعات الخدمات

تي تھدف لحمایة المستھلك من احتكار تقدیم الخدمة المقدمة من وضع اللوائح والقوانین ال
القطاع الخاص وتوفیر منظومة رقابیة مكونة من بعض األجھزة الحكومیة والشعبیة 
تضمن االلتزام باالتفاقات المعقودة بین الدولة والقطاع الخاص من جھة، ومن جھة 

مطلوبین مع ضمان تحقیق  والسعر الي تضمن وصول الخدمة للمواطنین بالمستويأخر
العدالة االجتماعیة من خالل التوزیع العادل للخدمات من حیث الكم والكیف، وذلك بدعم 

توفیر قاعدة بیانات عن الخدمات المطلوب الشراكة بھا . الفئات الغیر قادرة في المجتمع
مع ووضع برامج زمنیة لھا تتوافق مع الخطط التنمویة االقتصادیة والحضریة للدولة 

ضرورة التنظیم الزمني والمكاني لعملیة الشراكة بحیث تتوافق مع تطور معدالت الطلب 
  . الخدمة المقدمة بالمعدل الذي یفي بالزیادة المتوقعة للسكان وبتوزیعھم المكانييعل

 Has private participation in water and" دراسة بعنوان ي ف- ٢
sewerageimproved coverage? Empirical evidence from Latin 
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America")استكشاف أثار مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام من يلإ ھدفت) ١ 
 ي مجال المیاه و الصرف الصحيخالل دراسة تجارب بعض دول امریكا الالتینیة ف

 ي الدراسة الوتوصلت،  االرجنتین وبولیفیا و البرازیل من خالل قوائم االستبیانيف
سنت حصة األسر المتصلة بمیاه األنابیب والصرف الصحي بعد بشكل عام ، تحانھ 

إدخال مشاركة القطاع الخاص ، ومع ازدادت نسبة األسر الفقیرة الموصولة بشبكات 
المیاه والصرف الصحي بالمثل في المناطق التي شاركت فیھا أو لم تشاركھا القطاع 

 الرغم من يعل ،بالفقراء األقل  لم تضر يالخاص ، مما یوحي بأن مشاركة القطاع عل
 أن مشاركة القطاع الخاص لم تحسن التغطیة بشكل مباشر ، يأن ھذه النتائج تشیر إل

إال أنھا متسقة مع فرضیة بدیلة قائلة بأن المنافسة القیاسیة مع المرافق الخاصة قد 
 قد تشعر الخاص،إدخال مشاركة القطاع  ف. تحسین أدائھايتشجع المرافق العامة عل

.  لو بقیت في القطاع العامي بالضغط لتحسین أداء مرافقھا حتين المجاورة األخرالمد
 ما الذي یمكن للحكومات أن تفعلھ لتحسین األداء بعد يوحاولت الدراسة االجابة عل

إدخال مشاركة القطاع الخاص؟ فتشیر نتائج األدبیات التجریبیة عن قطاع االتصاالت 
من   فقد كانذلك، ومع العملیة،في الممارسة  .مفیدة أن زیادة المنافسة قد تكون يإل

 ي الحاجة إلي مما یشیر إلالمیاه،الصعب إدخال المنافسة في سوق المنتجات في قطاع 
 أثبتت مشاركة القطاع الخاص أنھا مثیرة للجدل وصعبة القول،وخالصة  .مناھج بدیلة

  بشكل خاص في قطاع المیاه

 Are public-private partnerships in developing " دراسة بعنواني ف- ٣
countries: infrastructures responding to the new ODA 

                                                
(1) GEORGE R.G. CLARKE، KATRINA & SCOTT WALLSTEN، Has private 

participation in water and sewerage improved coverage? Empirical evidence 
from Latin America, Journal of International Development, J. Int. Dev. 
21،2009،pp:327–361.  
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strategy?")1( تقییم األشكال األكثر نموذجیة لمشاركة القطاع الخاص ي الھدفت 
أن تلك  ي الدراسة الخلصتوقد ) حسب نوع المنفعة العامة والمنطقة(ة یوأھمیتھا الفعل

 حیث دیدة قد فشلت في تحسین توفیر البنیة التحتیة في العالم النامي،االستراتیجیة الج
إن وضع مخطط عام لكیفیة بناء شراكة بین القطاعین العام والخاص في القطاع العام 

 مجموعة يیعتمد عل وللبلدان النامیة أمر غیر مرغوب فیھ وغیر قابل للتحقیق 
طار التعاون بین مختلف الجھات متنوعة من الشروط الخاصة بكل بلد والتي تحدد إ

تختلف الشراكات بین القطاعین العام والخاص عبر البلدان   ذلكيعالوة عل .الفاعلة
 فإن استخدام ،يأخرمن ناحیة . في األھداف واألشكال والعملیات واألطراف

 حیث العامة، التحتیة والمرافق يالشراكات بین القطاعین العام والخاص لتوفیر البن
أوًال،  .يراك الشركاء الخاصین األجانب أكثر وضوحاعرضة لعیوب أخریكون إش

 االستثمار األجنبي لعدد محدود من الشركات ي حد كبیر عليتعتمد البلدان النامیة إل
 ثانًیا، . العقود وإنفاذھاي التفاوض علي ذلك من آثار علي مع ما یترتب علالكبیرة،

) سواء في التشریع أو من خالل عقد( تصمیم إطار تنظیمي يقدرة ھذه الدول عل
أو عدم االنضباط في / ثالثًا، تجعل الھیاكل الصناعیة غیر التنافسیة و  .محدودة جًدا

والتحدي الرئیسي الذي یواجھ  .سوق رأس المال من جودة ومصداقیة التنظیم إلزامیًا
 یمكن صانعي السیاسات ھو كیفیة تشكیل شراكات فعالة بین مختلف الالعبین بطریقة

  .ة وإنصافیبھا خدمة المرافق العامة بكفاءة وفعإل

ة      " دراسة بعنوان    ي ف -٤ دمات العام دیم الخ اص وتق المشاركة بین القطاعین العام والخ
ات  ي مستو يعل دیات   :  المحلی ات والتح دفت  )٢("اإلمكانی ة عل   ي ال  ھ ساؤل  ياإلجاب  الت

                                                
(1) ARGENTINO PESSOA، are public-private partnerships in developing 

countries: infrastructures responding to the new ODA strategy?،  Journal of 
International Development، J. Int. Dev. 20، 2008، PP: 311–325. 

المشاركة بین القطاعین العام والخاص وتقدیم الخدمات العامة على مستوى  عبداهللا شحاتھ خطاب،. د )٢(
  .٢٤-١اإلمكانیات والتحدیات، ص: المحلیات

www،pidegypt،org/download/Local،،،/dr%20abdallah%20shehata،doc،1/1
٢٠١٢/  
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د اءل بم اذج يالق ق نم ة تطبی سألة إمكانی ام لم ار ع ع إط شاركة عل وض ستوي الم  ي م
د      صریة، وق ة الم ي التجرب دیات ف ات والتح ل اإلمكانی الل تحلی ن خ ة م اإلدارة المحلی

سة     ي إلي الدراسة ال  خلصت ة المؤس ة التحیت ن البنی  أھمیة تمتع السلطات المحلیة بقدر م
ة         للقیام بتطبیق نماذج المشاركة المختلفة في ضوء مساندة حقیقیة من السلطات المركزی

ة    ي فيأن اإلطار الحإل . ار سلیم للرقابة والمساءلة   وإط إلدارات المحلی سمح ل  مصر ال ی
ك                ة وذل دمات العام دیم الخ ة األجل لتق شاركة طویل اذج م ي نم دخول ف ات ال بتحمل تبع
ي      تثماراتھا ھ ز وأن اس ة للمرك الل إدارات تابع ن خ دم م دمات یق ك الخ م تل ألن معظ

شاركة عل         جزء من استثمارات الوزارات المركزی     اذج الم ق نم صر تطبی ذا اقت  ية، ولھ
ق التوجھ         ة تطبی بعض عقود الخدمات البسیطة والخدمات المساعدة والفنیة، أما في حال
ن              تفادة م ي االس شائھا ف الالمركزي فإن ذلك سوف یمكن السلطات المحلیة التي سیتم إن

دمات         ك الخ دیم تل ي لتق ك   وف . إمكانیات القطاع الخاص وبصفة خاصة المحل ي إطار ذل
ت  ات     اقترح سمح للمحلی سیة ت ة مؤس ق بیئ ي خل ل ف یات تتمث ة مجموعة التوص  الدراس

ن         ية المطبقة لدیباالستفادة من تلك اإلل  د م ي العدی ة ف سلطة المحلی دات ال ر من وح  كثی
  .بلدان العالم النامي والمتقدم

: الخاصع الشراكة بین الھیئات المحلیة الفلسطینیة والقطا"  دراسة بعنوان ي ف- ٥
 خاصة حول ربحیة المشاریع والخدمات العامة للبلدیات وتوجھات المواطنین ةدراس

دراسة إمكانیة  ي الھدفت )١( "واألطراف ذات العالقة نحو أنماط وأشكال ھذه الشراكة
 يتطبیق مفھوم الشراكة بین الھیئات المحلیة الفلسطینیة والقطاع الخاص كإحد

 كیفیة يالمیا في تحقیق التنمیة المحلیة، مع التركیز علاالستراتیجیات المستخدمة ع
ة واستدامة الخدمات العامة األساسیة المقدمة من قبل الھیئات المحلیة یتعزیز فعإل
نتائج متباینة بشأن ربحیة الكھرباء والمشاریع : ي الدراسة الخلصت وقد. الفلسطینیة

                                                
اص            . د )١( اع الخ سطینیة والقط ة الفل ات المحلی دراسة خاصة   : نضال رشید صبري، الشراكة بین الھیئ

و        ة نح واطنین واألطراف ذات العالق ات الم حول ربحیة المشاریع والخدمات العامة للبلدیات وتوجھ
ة   CHF برنامج اإلصالح الدیمقراطي المحلي ،مؤسسة كال ھذه الشراكة، أنماط وأش  ة ، الوكال  الدولی

  .٣٩-١، ص٢٠٠٩ ، ابریل USAID)األمریكیة للتنمیة الدولیة 
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ث، بحیث أن بعض البلدیات تحقق  التي تملكھا وتشغلھا البلدیات في عینة البحياألخر
 جزءا كبیرا من موازنة البلدیة، كما ھو الحال في بلدیات الخلیل سنویة تغطيأرباحا 

وقلقیلیة وبیت أمر وعزون في حین تتكبد بعض البلدیات خسائر سنویة كما ھو الحال 
م بالرغ.  في الموازنةيفي نابلس وطولكرم مما یتسبب في زیادة العبء والعجز المإل

من تحقیق جمیع مشاریع المیاه في البلدیات لصافي األرباح سنویا، ال یزال عائدات 
ھذه الخدمات متدنیًا ویمكن تحسینھا في حال تقلیل كمیة الفاقد من المیاه المفقودة ورفع 

تعتبر وظیفة جمع النفایات الصلبة في البلدیات . نسبة التحصیل من المواطنین
ر خسارة ألن رسوم الخدمات التي یتم جمعھا من المواطنین الفلسطینیة الوظیفة األكث

ة الناتجة عن تقدیم یھي أقل بكثیر من األموال المخصصة للتشغیل والنفقات الفعل
 للبلدیات من مشروع آلخر ي للمشاریع التجاریة األخريیتنوع األداء المإل. الخدمة

)  الخضار أو المسالخمثل أسواق(فیمكن أن یحقق نفس المشروع . يومن بلدیة ألخر
ما زالت الغالبیة  ،ياألرباح في بعض البلدیات في حین تنتج خسائر في بلدیات أخر

 من المواطنین تفضل احتفاظ البلدیات بملكیة وتشغیل معظم األنشطة يالعظم
أن غالبیة األطراف ذات العالقة  . القطاع الخاصيوالمشاریع البلدیة وعدم تحویلھا إل

ذج األكثر مالئمة للشراكة بین الھیئات المحلیة الفلسطینیة والقطاع تعتقد أن النمو
 الملكیة الكاملة للبلدیة مع السماح للقطاع الخاص بتشغیل يالخاص یتضمن الحفاظ عل

ھذه المشاریع واألنشطة من خالل نظام عطاءات واضح یتم وفقا للقوانین والتشریعات 
 أساس سنوي يعقود اإلدارة والتشغیل علالمنشورة ویتم بموجبھا منح القطاع الخاص 

 الھیئات المحلیة الفلسطینیة تبني يینبغي عل :ي وأوصت الدراسة باالت .أو طویل األمد
األنظمة المتقدمة لحساب التكلفة والمحاسبة اإلداریة من أجل إتاحة توفیر البیانات 

ة كافة المراكز  كفاءة وربحیيالالزمة لبناء الھیئات المحلیة خاصة فیما یتعلق بمد
ھ یمكن اتخاذ القرارات المتعلقة یالتجاریة بما في ذلك الخدمات والمرافق العامة وعل

 بما أن وظیفة جمع  .بالشراكة مع القطاع الخاص أو خصخصة بعض الخدمات
 القطاع الخاص، یمكن للھیئات يالنفایات الصلبة ھي النشاط األكثر ترشیحا للتحویل إل

 القطاع يشراك القطاع الخاص أو تحویل ھذه الخدمة بالكامل إلالمحلیة النظر في إ
.  ذلك وضمن إطار قواعد محددةيالخاص في حال توفر الشركات الخاصة القادرة عل
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 ھذا اإلجماع ینبغي إجراء المزید من الدراسات حول ھذا الموضوع وبالرغم من
 .ةیختارة في الدراسة الحإلتشمل المزید من المدن والبلدیات أكثر مما احتوتھ العینة الم

النظر في إمكانیة مشاركة القطاع الخاص في مراحل عملیة إمداد المیاه وتوزیعھا  
 وظیفة إمدادات المیاه عن طریق البلدیات يوتحصیل رسومھا بشكل یضمن الحفاظ عل

ینبغي دراسة مشاریع نقل الكھرباء من  .متخصصةأو من وكاالت وطنیة فلسطینیة 
 شركات الكھرباء عامة بعنایة وخاصة في البلدیات التي تحقق فیھا يت إلبعض البلدیا

ینبغي  .النفقاتالكھرباء أرباحا سنویة تعتبر المصدر الرئیس لتغطیة جزء كبیر من 
 إعداد وسن العدید من القوانین واألنظمة واللوائح لتغطیة الجوانب المختلفة يالعمل عل

اع الخاص بما في ذلك إجراءات المناقصات للشراكة بین الھیئات المحلیة والقط
 ي أسعار الخدمات المنقولة إليوالعقود وترتیبات العقد طویل األجل والرقابة عل

 .القطاع الخاص

  

 شكل تمكین يوروبا وأمریكا فأ ي القرن السابع عشر في المشاركة فآلیةظھرت 
 الثمانینیات بدأت يوف اع الخاص من بناء الطرق والقنوات والمدن بنظام االمتیاز،القط

تظھر مشروعات مشاركة بین القطاع الخاص والحكومة في قطاع البنیة التحتیة في 
المملكة المتحدة نتیجة تزاید الدین العام، وبدأت فكرة التخلي عن األنماط التقلیدیة لدور 

لمرافق العامة، وإتاحة الدور للقطاع الخاص في تقدیم تلك الدولة في تقدیم خدمات ا
ھا من قبل الدولة، ولكنھا بدت في شكل مشروعات منفردة یتم یالخدمات مع الرقابة عل

 مع قدوم حكومة المحافظین للحكم ١٩٩٢ عام ي حدة حتي كل منھا عليالتفاوض عل
 Private finance initiative (PFI)حیث أطلق جون میجور مبادرة التمویل الخاص 

والتي أخذت فیما بعد مصطلح الشراكة مع القطاع الخاص، وعندما جاءت حكومة توني 
بلیر طبقت نفس المبادرة أیضًا، وانتشر بعد ذلك مفھوم الشراكة بین الحكومة والقطاع 

 العالم كوسیلة لتطویر المرافق العامة و مشروعات ي مستويالخاص وتزاید استخدامھ عل
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 الدولة وتجاوز النفقات ي لدالمالیة التحتیة، وكان المبرر لذلك عدم كفایة الموارد البنیة
  . )١(المقررة في المشروعات العامة وتأخر تسلیمھا

من لھ نصیب ومنھا الشركة وھو "  من أصل یشتركيوھ"المشاركة  يتعن لغویًا 
اركة بین القطاعین  المشيعقد بین اثنین أو أكثر للقیام بعمل مشترك، و إصطالحًا تعن

-Public) الترجمة العربیة لما یعرف في اللغة اإلنجلیزیة بمصطلح يالعام والخاص وھ
Private Partnership(PPP))أنھا أحد البدائل أو الترتیبات التي ي، فھناك من یر 

بمقتضاھا تسطیع الدولة توفیر السلع والخدمات العامة التي یقدمھا أو یوفرھا القطاع العام 
 أنھا نظام بین الحكومة وشركة ي، وھناك من یر)٢(نفسھ بالتعاون مع القطاع الخاصب

 أنھا قیام القطاع الخاص باالستثمار في ي وھناك من یر)٣(خاصة واحدة أو عدة شركات
 ي أنشطة الزالت الحكومة تمارسھا حتيالخدمات باالتفاق مع الحكومة وبمشاركتھا ف

تقدیم أصول وخدمات تتعلق بالبنیة التحتیة جرت العادة ، وھناك من یراھا أنھا )٤(اآلن
، وھناك من یري أنھا عالقة تعاقدیة طویلة األجل بین )٥( أن تقدمھا الحكومة يعل

الحكومة والقطاع الخاص وذلك من أجل تنفیذ مشروعات وتقدیم خدمات كانت أجھزة 
وض بالخدمات الدولة منوطة بتنفیذھا، وتظل الدولة مسئولة عن دورھا في النھ

                                                
  :انظر) ١(

ة        / د -   شروعات البنی ل م ي تموی اص ف اع الخ ة والقط ین الحكوم شراكة ب ین، ال و العین ھیر أب س
م      األساسیة والمرافق العامة، سلسلة    دد رق راء، الع اء الخب یط   ١٢ أوراق اقتصادیة، لق د التخط  معھ

  .٦-٥، صــ ٥،٢٠١٠القومي، 
- UNESCAP،Public-private partnership in infrastructure development ،2008،p2.  

ة              / د  )٢( دمات التعلیمی دیم الخ ي تق اص ف ام والخ اعین الع ین القط : عبد اهللا شحاتھ خطاب، المشاركة ب
درو م   ال ل رق ة عم صادیة، ورق ات االقت صري للدراس ز الم صریة، المرك ة الم ستفادة للحال س الم
  .٥، صــ ٢٠٠٨، سبتمبر ١٣٩

  .٦المرجع السابق ذكره مباشرة، صــ   )٣(
صر،          )٤( ي م ة ف و والعدال ق النم معھد التخطیط القومى، الشراكة بین الدولة والفاعلین الرئیسین لتحقی

  .١٨، صــ ٢٠١٠، فبرایر ٢١٨نمیة رقم سلسلة قضایا التخطیط والت
برناردین اكیتوبي، ریتشارد ھمینغ، شوارنز، االستثمار العام والشراكة بین القطاع العام والخاص،   )٥(

  .٢٥-١٠ص . ٢٠٠٧صندوق النقد الدولي، سلسلة قضایا اقتصادیة، 



 

 ١١٤

ھا ولكن من خالل نظام مختلف للتعاقد وتقدیم یوالمشروعات العامة واإلشراف عل
، وھناك من یري أنھا رابطة بین األشخاص الذین یشتركون في المخاطر )١(الخدمة

  .)٢ ( بموجب عقد قانوني ملزميواألرباح في عمل ما، أو أیة مشروعات مشتركة أخر

 أن مفھوم المشاركة ھو مفھوم متعدد األوجھ ویتضح من التعریفات السابقة
ویرتبط بأبعاد عدیدة منھا البعد اإلداري والتنظیمي والتعاوني واالقتصادي والقانوني 

 واالستراتیجي، فباختصار أن المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص ھي يوالتنمو
ستحقة والجدیرة صورة من صور الفصل بین اإلنتاج واإلشباع للحاجات العامة الم

ة لتقدیم الحاجات العامة من خالل االستفادة من یباإلشباع حیث ان المشاركة ھي إل
  .الحاجاتإمكانیات القطاع الخاص في إنتاج تلك 

 شكل المشاركة بین القطاع العام والخاص وفقا لدرجة المشاركة أو تختلفوقد 
بینھ وبین القطاع العام ومن أھم المساحة الممنوحة للقطاع الخاص حسب الحالة التعاقدیة 

 المشتركة، عقود اإلدارة، عقود االمتیاز أو المشروعات: اآلتيوأبرز أشكال المشاركة 
  ومشتقاتھ، عقود  BOT البناء والتشغیل والتمویل داالستغالل، عقواالنتفاع أو 

  .)٣( يالترخیص، البیع الجزئ

                                                
شراكة   الجدید عن البرنامج القوي للشراكة مع القطاع الخاص،    ،  وزارة المالیة   )١( ة لل الوحدة المركزی

  .٦، صــ ٢٠٠٩مع القطاع الخاص، یونیة 
ة            / د  )٢( ي مشروعات البنی اص ف ام والخ اعین الع ین القط م المشاركة ب ین، نظ ي الش ادر فتح د الق عب

األساسیة للنقل، نماذج من بعض الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، بحوث ودراسات 
  .١٨٤، صــ ٢٠١٠، ٤٧٥

ن              )٣( ي ال یمك ع الكل اطن والبی ود الب ة وعق أجیر والمساعدة الفنی دمات والت ود الخ یرى الباحث أن عق
ده        ا یعتق س م د عك اطر والعوائ تصنیفھم ضمن آلیات المشاركة ألنھ ال یترتب علیھ اقتسام في المخ

  :انظرللمزید . البعض
بق  عبد اهللا شحاتة خطاب، المشاركة بین القطاع العام والق   /  د - طاع الخاص في المحلیات، مرجع س

  ذكره
ة           - ى التجرب ز عل ع التركی اص م اع الخ ع القط  محمد متولي دكروري محمد، دراسة عن الشراكة م

  .٨، ٧، ٦المصریة، مرجع سبق ذكره، صـ 
  .أمل نجاح البشبیشي، نظام البناء والتشغیل والتحویل، جامعة البحرین/  د-

= 

– 

 
  



 

 ١١٥  
 

––  


 

 عدم قدرة :)١(ة المشاركة نظرا لألسباب االتیةی إليتلجأ الحكومات عادة ال
 والبشریة المالیة تحقیق التنمیة المستدامة بمفردھا، محدودیة الموارد يالحكومات عل

 القطاع العام، الضغط المتزاید من قبل المواطنین بضرورة تحسین يوالتكنولوجیة لد
 الخدمات العامة، كفاءة الملكیة الخاصة في بعض المجاالت عن يقاء بمستوجودة االرت

ة والكفاءة من خالل تكامل المزایا وتقسیم العمل، توفیر یالملكیة العامة، زیادة الفاعل
 مجاالت أكثر ضروریة وحیویة، تقاسم تحمل ي تمكن الدولة من اإلنفاق علمالیةموارد 

 ية االستثمار في المرافق العامة حیث یتم التغلب علالمخاطرة بین أكثر من طرف، زیاد
الفجوة بین المتطلبات المتزایدة من المرافق العامة وبین قصور الموارد التمویلیة للدولة، 

 القطاع الخاص الذي یمكنھ يتخفیض مخاطر القطاع العام وذلك بتحویل ھذه المخاطر إل
 مرونة القطاع يروع اعتمادا علإدارتھا بشكل أفضل، السرعة في االنتھاء من المش

الخاص فتحقق المشاركة مع القطاع الخاص فرص البدء الفوري في تنفیذ المشروع بدال 
من االنتظار لفترات طویلة لحین توافر الموارد الالزمة من میزانیة الدولة، األمر الذي قد 

  . تجاھل المشروع بالكامليیؤدي في كثیر من األحیان إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 www،arab-api،org/devbrdg/delivery/develop_bridge32،pdf،1/1/2012 
حمدي عبد العظیم، دراسات الجدوى االقتصادیة للمشروعات االستثماریة ومشروعات البوت،    /  د -

  .٢٣١. ٢٢٨، صــ ٢٠٠٣أكادیمیة السادات، 
  : انظر  )١(

ة           - ى التجرب ز عل ع التركی اص م اع الخ ع القط  محمد متولي دكروري محمد، دراسة عن الشراكة م
  . ٩، ٤-٣ة، مرجع سبق ذكره، صــ المصری

سھیر أبو العینین، الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص في تمویل مشروعات البنیة األساسیة      /  د -
  .٧والمرافق العامة، مرجع سبق ذكره، صـ 

ة                 /  د - ي مشروعات البنی اص ف ام والخ اعین الع ین القط م المشاركة ب ین، نظ ي الش ادر فتح عبد الق
  ٩قل، مرجع سبق ذكره، صــ األساسیة للن



 

 ١١٦

توزیع : )١(یق المشاركة بین القطاع العام والخاص المزایا االتیةكما ینجم عن تطب
توفیر  المخاطر الناجمة عن إقامة المشاریع بین أكثر من طرف ھم أطراف الشراكة،

 تحسین موقف يرأس مال وتقلیل المدد الزمنیة الالزمة لتنفیذ المشروعات وبالتإل
كما تحقق المشاركة  نھا الحكومة، التي تعاني مالمالیةتخفیف وطأة الضغوط  الحكومة،

 حدة من خالل تأثیر ينتائج أفضل مما یستطیع أن یحققھ القطاع العام أو الخاص كل عل
 معاییر ي أھداف وقیم بعضھم البعض عن طریق التفاوض والتوصل إليالشركاء عل

 نتیجة تعاون المالیة سیكون ھناك مجال لتوسیع الموارد يعمل أفضل، ومن ناحیة أخر
ألطراف فیما بینھا، تبني مناھج عمل أكثر استراتیجیة من قبل الشركاء ممثًال في تزوید ا

إدارة  كذلك أفكار استراتیجیة أفضل ومنھج تنسیقي أفضل وصیاغة وتنفیذ أفضل،
 أسس اقتصادیة بما ییحقق المكاسب االجتماعیة واالقتصادیة، خلق بیئة يالمشروعات عل

تتیح  المشاركة حیز  أیضًا  البیروقراطیات الحكومیة ،عمل دینامیكیة للتغییر داخل
 أسواق ياقتصادي لدخول لیس فقط الشركات الكبیرة بل أیضا الصغیرة والمتوسطة إل

 . كانت مستبعدة منھا

 

 بین نجاح في دول مثل كندا اختلفت نتائج تجارب المشاركة في دول العالم ما
ا ونیوزالندا ودول یوالمملكة المتحدة والھند وجنوب أفریقیا وإخفاق في دول مثل استرإل

وسط وشرق أوروبا بل والمملكة المتحدة ذاتھا رغم أنھا منشأ الفكرة ذاتھا، وتمثلت أھم 
اة عبر المشكالت التي برزت في تجارب المشاركة من واقع الخبرات الدولیة المستقر

  : )٢( فيالعالم 

                                                
ة                   )١( ى التجرب ز عل ع التركی اص م اع الخ ع القط شراكة م ن ال د، دراسة ع محمد متولي دكروري محم

  . ١٤-٩المصریة، مرجع سبق ذكره، ص
  :انظر) ٢(

 بین الحكومة والقطاع الخاص في تمویل مشروعات البنیة األساسیة   الشراكةسھیر أبو العینین،    /  د -
  .١٣-٩، مرجع سبق ذكره، صــ والمرافق العامة

= 

– 

 
  



 

 ١١٧  
 

––  

 للقطاع الخاص باتخاذ إجراءات لخفض ي قد یسمح عقد المشاركة بطریقة أو أخر- ١
 سبیل المثال عند تقدیمھ ي حساب الجودة إذ قد یقوم القطاع الخاص عليالتكلفة عل

 جودة يمیة ذاتھا بتأجیر مدرسین منخفضي األجور مما یؤثر سلبا علیللخدمة التعل
میة المقدمة، ومن ثم فإن عدم تحدید مفھوم الجودة بشكل مفصل في یالخدمة التعل

 وضع یصعب معھ التحقق من تقدیم القطاع الخاص يعملیة التعاقد قد یؤدي إل
  . وفقا للشكل المتوقع من قبل الدولة

 تتضمن التعامالت الخاصة بالمشاركة مع القطاع الخاص تعقیدات في بعض - ٢
 طول يمیة واإلجرائیة، األمر الذي یؤدي بالتبعیة إلالجوانب القانونیة والتنظی

 آراء نھائیة حول يالفترات الالزمة إلقرار مشروعات المشاركة للوصول إل
 يالمشروع واالنتھاء من التعاقدات المطلوبة، وتؤدي ھذه األوضاع والتعقیدات إل

مر  من الدراسات والمراجعات بدرجة كبیرة، األيارتفاع تكلفة المراحل األول
  .  ارتفاع التكلفة الكلیة للمشروعيالذي یؤدي في النھایة إل

في كثیر من األحوال قد یتطلب األمر تنازالت كبیرة من الجانب الحكومي إلمكان  - ٣
 يتوفیر الضمانات الالزمة للمستثمر لتغطیة احتماالت حدوث أیة مخاطر، فعل

حدوث أیة تغییرات غیر سبیل المثال التعویضات التي تقدمھا الحكومة في حالة 
  . أسعار الصرفيمتوقعة عل

وجود تعارض بین القطاع العام والقطاع الخاص بسبب االختالفات في األھداف،  - ٤
 استثماراتھ، ي عائد علي تحقیق أعليففي الوقت الذي یھدف فیھ القطاع الخاص إل

  . منفعة اجتماعیة من جراء المشروعي تحقیق أعليفإن الحكومة تھدف إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ة،             /  د - دمات التعلیمی دیم الخ ي تق اص ف ام والخ اعین الع ین القط عبد اهللا شحاتھ خطاب، المشاركة ب
  .١٠-٩مرجع سبق ذكره، صـ 

ـ     نظم المشاركة بین القطاعین العام والخاص، القادر فتحي الشین،  عبد/  د - ره، صـ بق ذك  مرجع س
١٢  



 

 ١١٨ – 

 
  

 سندات الحكومة ي عائد أكبر من سعر الفائدة علي أن المستثمر الخاص یحصل عل- ٥
رغم أن معظم مخاطر الدخل التي ترتبط بالمشروع تتحملھا الدولة، وقد توصل 

 أنھ في معظم الحاالت كانت نماذج التمویل التي ية إلیعدد من الدراسات االسترإل
یل الحكومي، أما في دول وسط طرحت أقل جودة وأكثر تكلفة من نماذج التمو

 یحلل فیھ مخاطر مشروعات ٢٠٠٨وشرق أوروبا فقد صدر تقریر في نوفمبر 
 بوقف ھذه المشروعات لحین إجراء تقییمات يالشراكة مع القطاع الخاص أوص

متعمقة ومحایدة لآلثار طویلة األجل للمشروعات التي أقیمت وشروط التعاقد 
صل الشركات الخاصة في أنشطة التشیید عادة ھا، وفي المملكة المتحدة تحیعل
من مبالغ العقد بینما في حالة عقود % ٢ -% ١٫٥ أرباح تتراوح بین يعل

من % ٢٠ -% ١٥ -% ٧٫٥ عائد یتراوح من يالمشاركة تحصل الشركات عل
  . مبالغ العقد

 میزانیة الدولة، ویرجع ذلك ي إن مشروعات الشراكة ینشأ عنھا آثار تراكمیة عل- ٦
 ارتفاع التكلفة التي تتحملھا الدولة في المشروعات وفقا لھذا النظام نتیجة يلإ

  : ةیلااألسباب الت

أن ھذه المشروعات تتضمن بنودا كثیرة ترفع التكلفة وذلك نتیجة كثرة وتعقد   -أ
الجوانب اإلجرائیة وما تتضمنھ من تكلفة المكاتب االستشاریة والمكاتب 

  . القانونیة

 يباإلضافة إل) أسھم(ت الشراكة تتضمن أنصبة في رأس المال  أن مشروعا-ب
قروض بنكیة لتمویل الشراكة الخاصة التي یتعین إنشاءھا لغرض المشروع، 

 سبیل المثال في يبما یمثل زیادة في التكلفة عن االقتراض الحكومي، عل
 يلإ% ٧ من ياسكتالندا تمثلت التكلفة الكلیة للمدارس وفقا لھذا النظام حوإل

 القرض الحكومي یتراوح بین يسنویا في حین أن معدل الفائدة عل% ١٣
  %. ٥،٩و% ٤،٢

 المشكالت الموجودة في االقتصادیات النامیة مثل ضعف التخطیط وعدم اتساقھ - ٧
والفساد ونقص الشفافیة وضیق نطاق المشاركة المجتمعیة والتحیز للمشروعات 



 

 ١١٩  
 

––  

صلحة قومیة، كل ھذه المشكالت تنعكس التي قد تمثل دعایة سیاسیة أكثر منھا م
ھا، فالسبب یفي كفاءة اختیار وتنفیذ ومتابعة مشروعات الشراكة والرقابة عل

 سبیل المثال كان انتشار يالرئیسي لفشل العدید من عقود المشاركة في أوغندا عل
الفساد في اإلدارة الحكومیة،كما أن غیاب الرقابة الحكومیة التامة قد یدفع بعض 

 بعض األمور غیر ي الغش في بعض البنود أو حتيتعاقدین مع الحكومة إلالم
  . ھا في العقد مثل جودة المنتج أو فسخ عملیة التعاقدیالمنصوص عل

 ضعف المنافسة في معظم مشروعات البنیة التحتیة ذات الطبیعة االحتكاریة، - ٨
ساب جودة  حي قد یكون علالتكالیف فإن سعي القطاع الخاص لتخفیض يوبالتإل

الخدمة التي تقدم للجمھور مما یجعل المشاركة غیر مناسبة في بعض المجاالت 
  .م وخدمات المیاهیمثل الرعایة الصحیة والتعل

 تزاید احتماالت ي كثرة عدد مشروعات الشراكة یمثل في حد ذاتھ مشكلة تؤدي إل- ٩
  . الوفاء بااللتزامات الحكومیة في المستقبليعدم القدرة عل

ضمان سداد القروض من جانب الحكومة في بدایة المشروع تمثل عناصر لزیادة  -١٠
  . ھایالعبء عل

 كشفت تجربة المملكة المتحدة وشرق أوروبا أنھ في أحیان كثیرة یتم طرح -١١
مشروعات أكبر من الحجم المطلوب وذلك لجعلھا أكثر جاذبیة للقطاع الخاص 

ة، في المملكة المتحدة كان ھناك  حساب المصلحة العامي لو كان ذلك عليحت
 ملیون جنیھ استرلیني، ونتیجة ٣٠ ي بتكلفة تقدر بحوإليمشروع لتجدید مستشف

عدم إتاحة تمویل عام أعیدت صیاغة المشروع عدة مرات وطرح المشروع 
  . ملیون جنیھ٤٠٠ يللشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة وصلت إل

ء المدیونیة الحكومیة في حالة إتباع األساس  نظام المشاركة قد یصبح وسیلة إلخفا-١٢
 شفافیة وسالمة ي الحكومیة، وھو ما یؤثر علالمالیةالنقدي لتبویب المعامالت 

، وتظھر ھذه المشكلة في حالة قیام الحكومة بعرض الموازنة المالیةاألوضاع 
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العامة وفقا لألساس النقدي دون أن ترفق معھا تقاریر مكملة توضح حجم 
  .مات الناشئة عن عقود المشاركةااللتزا

 عقود المشاركة غالبا ما تكون عقود طویلة األجل تتسم بقدر من عدم المرونة -١٣
ولذلك حینما ترغب الحكومة في تغییر أو تعدیل شروط الخدمة المقدمة تضطر 

 في مفاوضات حول شروط التعاقد وتكلفتھ، وھو ما یعد مشكلة يللدخول مرة أخر
 تطویر يا إذا حدثت طفرة تكنولوجیة أو عندما تحتاج الحكومة إلكبیرة في حال م

  .لبعض المشروعات

ھذا وقد ولدت تلك المشكالت مجموعة من المخاطر التي تواجھ سبل تنفیذ 
 تلك التطبیقات أخذھا ي مصمميتطبیقات المشاركة بین القطاعین العام والخاص یجب عل

 حیث ینطوي كل مشروع الذكر،سالفة  ضوء المشكالت ي الحسبان عند التطبیق فيف
 قدر معین من المخاطر ویكمن مفتاح نجاح المشاركة بین القطاعین العام والخاص يعل

 في إدارتھا، وتتمثل أبرز تلك المخاطر يفي تقییم ھذه المخاطر وتحدید الطریقة المثل
  :)١(يف

ر التقنیة وھي وتشمل المخاط :المخاطر التي تطرأ أثناء مرحلة التصمیم والبناء - ١
ف المحددة أو التأخیر في التنفیذ، وقد تنبع ھذه المخاطر من یلامخاطر تجاوز التك

 التصاریح والتراخیص أو عدم تقدیر يمصادر عدة مثل التأخیر في الحصول عل
ة التي تتعلق یلاتكلفة التشغیل والتجھیزات بدقة، والمخاطر االقتصادیة والم

 ھذه ي عل للمشروع، ویترتبيلاعملیة التصمیم المھا یبالمعاییر التي تستند إل
 ارتفاع يف أو تأخیر في تنفیذ المشروع مما یؤدي إلالیالمخاطر زیادة في التك

  .ف المشروع، وفقدان المردود االقتصادي لھایلاتك

فبعد االنتھاء من عملیة البناء فإن المخاطر : المخاطر أثناء مرحلة التشغیل - ٢
ف ی اإلیرادات المتحصلة من المشروع ومقارنتھا بتكإلالرئیسیة تتعلق بحجم

                                                
ـ         عبد القادر فتحي شاھ   / د  )١( ره، صـ بق ذك ع س اص، مرج ام والخ ین، نظم المشاركة بین القطاعین الع

٢٣٢، ٢٢٨ .  
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التشغیل، وكلما زادت المدة الزمنیة المخصصة للتنفیذ ازدادت ھذه المخاطر، 
 تقدیرھا،وتنتج ھذه المخاطر نتیجة تجاھل ذكر بعض بنود المصروفات أو إساءة 

  . حدوث ظروف مناخیة استثنائیةاألولیة،زیادة سعر المواد 

ال تنجم ھذه المخاطر غیر المباشرة عن : لمرتبطة ببیئة المشروعالمخاطر ا - ٣
 الشریك من ي وتجاریة علمالیةأطراف المشروع، ولكن قد یكون لھا عواقب 

 تكلفة المشروع بالنسبة ي عملیة التنفیذ وعليالقطاع الخاص وعواقب عل
دیة مخاطر ناجمة عن ظروف قاھرة عا: للحكومة، وتتمثل ھذه المخاطر في اآلتي

كالكوارث الطبیعیة، كما قد تنشأ عن أسباب سیاسیة كحظر تسلیم المواد األولیة أو 
رفض إصدار تصاریح عمل، مخاطر ذات صلة باالقتصاد الكلي كأزمة طاقة أو 
أزمة اقتصادیة، مخاطر قانونیة كالمخاطر الناجمة عن عدم اإللتزام بالتشریعات 

ث تغیر غیر مناسب في أحد واألنظمة الساریة أو مخاطر تنشأ عن حدو
  . التشریعات أو األنظمة

فعندما توكل الحكومة للقطاع الخاص مھمة : المخاطر الخاصة بالسلطة العامة - ٤
إدارة وتشغیل خدمة عامة، فإنھا تخطر بإتاحة المجال لظھور احتكار خاص قد ال 

 التأقلم يیلتزم بالمبادئ األساسیة للخدمات العامة وھي االستمراریة والقدرة عل
 الخدمة بشكل عادل، وعندھا تجد الحكومة نفسھا في وضع يوحصول الجمیع عل

مخاطر : ھا عندئذ تحمل المخاطر التي قد تأخذ أشكاال متعددة منھایحرج وعل
 المحددة، مخاطر التكالیفتوقف األشغال وانقطاع الخدمات، مخاطر تجاوز 

اء المطلوب، مخاطر صعوبة سیاسیة تجاه المستخدمین، مخاطر عدم تحقیق األد
  .استبدال الشریك الخاص

ففي إطار عقود المشاركة بین : المخاطر الخاصة بالشریك من القطاع الخاص - ٥
القطاعین العام والخاص یتحمل القطاع الخاص مخاطر تنشأ في كل شراكة مع 

 تغیر األولویات الحكومیة، والحظر،التأمیم، المصادرة : القطاع العام وتشمل
  . عدم إمكانیة تحویل األرباح للخارجالرجعي،تشریعات ذات األثر ال
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 العدید من يطبقت العدید من برامج المشاركة بین القطاعین العام والخاص ف
 أستعراض ألبرز التجارب یليالعالم وفیما  حد سواء عبر ي علوالنامیةالدول المتقدمة 

 والمغرب والبرازیل كمثال للدول ي كل من شیليالناجحة لبرامج المشاركة المطبقة ف
  النامیة وكذلك الوالیات المتحدة االمریكیة والمملكة المتحدة والمجر كمثال للدول 

  .المتقدمة

 




 

 تطبیق مشروعات المشاركة يمالت تجربة الوالیات المتحدة االمریكیة أیضا ال
 شرق SR 91 مجال البنیة التحتیة االقتصادیة حیث تمثلت في تطویر الطریق السریع يف

فورنیا، وھو طریق مجاني یربط بین ثالث مقاطعات، وقد یمدینة لوس أنجلوس بوالیة كإل
 أربع ببناء (California Private Transportation Company)قامت شركة 

؛ ویوفر ھذا الطریق الجدید بدیال سریعًا وآمنا )اثنان في كل اتجاه(مسارات برسوم 
للسائقین الذین یرغبون في توفیر الوقت، وبالنسبة للمخاطر المرتبطة بالمشروع فقد حدد 

  :ي االتيالتشریع االمریك

ھ، ویكون لصاحب حق یكافة المخاطر المترتبة علیتحمل صاحب حق االنتفاع  - ١
االنتفاع الحق في التخلي عن المشروع دون التعرض ألي عقوبة إذ ثبت عدم 

  .  لھيوجود أي جدو

حمل حق االنتفاع في طیاتھ أفكار جدیدة في مجال مكافأة المستثمر وتقدیم  - ٢
 :ل في اآلتيمجموعة من الحوافز لألداء الجید وحمایة صاحب حق االنتفاع وتتمث

                                                
صر،              )١( ي م ارة ال ع االش سریعة م اع الطرق ال ل بقط صادر التموی محمد جالل السید خطاب، تحلیل م

  .١٩٧-١٩٥، ٢٠٠٤رسالة ماجستیر، قسم المالیة العامة، كلیة التجارة، جامعة االسكندریة،
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 یتمتع صاحب حق االنتفاع بالحریة في تحدید الرسوم إال أن أرباحھ المحتملة --
رأس المال ( لالستثمارات يتكون محددة بسبب وجود معدل عائد أقص

خالل مدة حق االنتفاع، ویمكن رفع ھذا المعدل إذا زاد معدل عدد ) والقروض
 أقل بالمقارنة مع طریق آخر ركاب المركبة أو إذا كان عدد الحوادث المفجعة

  . مشابھة

ھا تعویض صاحب حق ی طرقا منافسة وإال فإن علي تتعھد الوالیة بأنھا لن تبن--
  .االنتفاع مقابل الخسارة التي ستلحق بھ

بالنسبة لتحصیل الرسوم فیتم التحصیل عن بعد وذلك من خالل شریط الصق  - ٣
 بالنسبة للمشتركین في ھذا ممغنط عن بعد یلصق بلوح الزجاج األمامي للمركبة

 ي شبكة االنترنت وعلي ویتم اإلعالن عن الرسوم بشكل مسبق وتبث علالطریق،
 ي متر من مدخل الطریق، وبالتإل٥٠٠ بعد يلوحات لبث المعلومات موجودة عل

فإن المستخدم یملك حریة االختیار بین استخدام ھذا الطریق أو استخدام الطریق 
  .المجاني

 الطریق السریع المجاني قد تحسنت يبالذكر أن حركة السیر علومن الجدیر 
  .  الرسومذوي الطریق يبشكل كبیر بسبب تحول جزء من المركبات إل

 نوع من يومما سبق یتضح ان من اھم ممیزات تلك التجربة رغم عدم تغطیتھا ال
ود  التسعیر مع التعھد بعدم وجيالمخاطر اال انھا أعطت الحریة للقطاع الخاص ف

 من ي حالة ثبوت عدم الجدوي االنسحاب من التنفیذ في فوالحقمشروعات منافسة لھ 
  .جراء المشروع دون ایة التزامات




 

االقتصادیة  مجال البنیة التحتیة يفضلت المملكة المتحدة تطبیق نظم المشاركة ف
ا لبناء وصلة السكك الحدیدیة لنفق  منحت حكومة المملكة المتحدة عقد١٩٩٦ عام ففي

                                                
  .٤٣٥، ٤٣١فتحي الشین، نظم المشاركة، مرجع سبق ذكره، صــ عبد القادر   )١(
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 الذي یربط نفق بحر المانش مع لندن مع إدارة القسم الخاص (CTRL)بحر المانش 
بالمملكة المتحدة من خدمات قطار یوروستار بین لندن وباریس وبروكسل، وتم منح العقد 

طاع وینص عقد شراكة الق. (LCR)لمجموعة لندن والسكك الحدیدیة القاریة المحدودیة 
 بتمویل وبناء وتشغیل وصلة السكك (LCR) أن تقوم يالعام مع القطاع الخاص عل

 أساسا من قطار ي أن االیرادات تأتيالحدیدیة لنفق بحر المانش، ووتم االتفاق عل
وقد قدمت حكومة المملكة . یوروستار ومن استخدام خدمات القطارات المحلیة للوصلة

 منحة إضافیة من (LCR) طلبت ١٩٩٨ي ینایر  وفللمشروع،المتحدة منحة مباشرة 
 اال ي علLCR)(حكومة المملكة المتحدة، وبعد مفاوضات تم االتفاق بین الحكومة و 

  :  مني أن التمویل یأتوتقرر اضافیة،یتضمن منح ایة منح 

  . األموال المقترضة من البنوك التجاریة المضمونة من قبل الحكومة البریطانیة-

  . المضمونة من الحكومة البریطانیة إصدار السندات-

 أن الحكومة قد تحملت كافة مخاطر التمویل سواء من خالل ضمان يبمعن
 ان یتحمل القطاع الخاص مخاطر التصمیم ي االتفاق علاإلعانات وتمالقروض او تقدیم 

والبناء والصیانة، وقد تم افتتاح الوصلة لحركة المرور التجاریة في الرابع عشر من 
  .٢٠٠٣ عام ي بعد ان كان مخطط لھا ف٢٠٠٧ر نوفمب

 تحدید المخاطر ين نجاح التجربة البریطانیة تمثل أساسا فیتضح أومما سبق 
  .االقتصادیة والمشكالت حالة حدوث االزمات ي التفاوض فومرونة




 

  فقدأیضا مجال البنیة التحتیة االقتصادیة ي تطبیق نظم المشاركة ففضلت المجر
 مع الطریق السریع M5 أشكال الشراكة في المجر في بناء الطریق السریع يتمثلت إحد

M1 الذي أعدتھ الھیئة " ٤الطریق الشرق أوربي رقم " الحلقة المجریة من مشروع

                                                
ى                )١( ارة إل ع اإلش سریعة م اع الطرق ال ل بقط صادر التموی ل م اب، تحلی د خط محمد جالل السید محم

  ١٩٢-١٩٠مصر، مرجع سبق ذكره، صــ 
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وتمت المشاركة . الدولیة واألوروبیة لیكون وصلة بین دول البلقان وألمانیا وبقیة أوروبا
 عقد ي وقعت مجموعة ترأسھا شركة بوینج عل١٩٩٣ ففي مایو عن طریق حق االنتفاع،

 ي علوتم االتفاق، ١٩٩٥ودخل الطریق حیز التنفیذ عام .  عام٣٥حق االنتفاع لمدة 
ھا ی علي التمویل الخاص عدا ثمن شراء األراضي التي سیجرياعتماد القطاع الخاص عل

 أن يالمشروع المتمثلة فالمشروع قامت الحكومة المجریة بشرائھا، ونظرا للمخاطر 
  :ي االتي فتم االتفاق علوالتشغیلف البناء ی ال تكفي لتغطیة تكإلالمشروع كانتعائدات 

 قامت الحكومة بدفع معونات تشغیل ألصحاب حق االنتفاع مرة كل ستة أشھر - ١
 نسبة ي سنوات ونصف، وتمثل ھذه المعونات خالل السنوات األول٦ولمدة 

كلیة لحق االنتفاع، بعد ذلك یتحمل صاحب حق االنتفاع من اإلیرادات ال% ٢٠
  . مخاطر تجاوز التكلفة المحددة للمشروع

  . تتحمل الحكومة المخاطر الناجمة من الظروف القاھرة- ٢

 المتمثلة المالیة یتحمل البنك األوروبي إلعادة التعمیر والتنمیة جزء من المخاطر - ٣
  .ون مشروطة شكل دیي تمویل جزء من المدیونیة عليف

فیما یتعلق بالمخاطر التجاریة فیتقاسمھا كل من الدولة وصاحب حق االنتفاع  - ٤
وذلك من خالل معونات التوازن إذا كانت معدالت الحركة أقل من المتوقع فإن 
مبلغ المعونات التي تقدمھا الدولة یكون أكبر ولكنھ ال یتجاوز سقفا محددا 

 من ي كانت ھذه المعدالت أعل، أما إذا)ضمان جزئي لمعدالت الحركة(
 المتوقع؛ فإن المعونات تكون أقل 

 قبول مستخدمي الطریق ي مديوفیما یتعلق بحساب الرسوم فقد تم حسابھا بناء عل
وتمنح تخفیضات ألربع فئات من المستخدمین تتمثل في .  حجم الطلب المحتمليلھا وعل

تي تمنح عقودًا خاصة ألسطولھا ة، شركات النقل البري الیمستخدمي الطریق بوتیرة عإل
بأكملھ، السكان المحلیین الذین یقطنون بالقرب من الطریق السریع، والذین كانوا فیما 

ة مبتكرة یوقد طبقت إل. سبق یستخدمون الطریق مجانًا، مزارعي الخضار واألزھار
ي تتمثل في بیع تذاكر مخفضة لمستخدمي ھذه الطرق من المزارعین في أسواق الجملة ف
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 كافة الطرق يبوداست، ومؤخرا اختارت الحكومة المجریة سیاسة تطبیق الرسوم عل
. M5السریعة وذلك بواسطة تذكرة مشتركة للشبكة بأكملھا فیما عدا الطریق السریع 

 سیر المشروع وتقدمھ نجد أنھ قد تم افتتاح الطریق السریع أمام حركة ي إلروبالنظ
 عن التنبؤات بقلیل، وبفضل معدالت الطلب المسجلة المرور بعد انقضاء مدة زمنیة تقل

  . من مبالغ المعونات المقررة% ٢٥ يلم یلزم استخدام سو

 االقتسام الواضح يمثل فتن مواطن نجاح تلك التجربة تأومما سبق یتضح 
  . الخاص عند بدء التعاقدوالقطاعة او التجاریة بین الدولة یلا للمخاطر سواء الموالعادل

 

  


 

 مجال ي برنامجھا للمشاركة بین القطاع العام والخاص ف١٩٩٤بدأت شیلي عام 
وذلك لتطویر وإنشاء شبكات من الطرق )  مشروعات النقلمثل(البنیة التحتیة االفتصادیة 

السریعة وسعیا في اجتذاب القطاع الخاص قدمت الحكومة بعض الضمانات للقطاع 
  :اص تمثل أھمھا فيالخ

   دراسة قرار المشاركة قبل تطبیقھ حیث تقوم وزارة األعمال ومعھا - ١
   بالتأكید من أن ذلك المشروع المالیةوزارة التخطیط بالتعاون مع وزارة 

   خطة مشروعات البنیة التحتیة ثم یتم تقییمھ باستخدام تحلیل يمدرج عل
نة إنشاءه إما عن طریق القطاع العام  االجتماعیة ثم یتم مقارالتكالیفالمنافع و

 صعید االقتصاد يوإما عن طریق القطاع الخاص وبدراسة أي البدیلین أفضل عل
  . الكلي

  :ي إبرام اتفاقات من خالل االتيتحقیق المرونة ف - ٢

                                                
(1) International monetary fund، Public Investment and fiscal policy، 

summaries the pilot country studies، April، 2005، pp 9-13. 
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ول       - ٣ ة یم ا إنشاء صندوق للبنیة التحتی شركات        مم اح ال ن أرب ین م د مع د عن ح  یزی
اع الع     ع القط شاركة م ة الم شركات     الخاص صندوق لل ك ال صیلة ذل دم ح ام وتق

 .الخاصة المشاركة مع القطاع العام التي یقل أرباحھا عن حد معین

د أدن  - ٤ مان ح ضت    يض و انخف ارات ل رق والمط شروعات الط رادات لم ن اإلی  م
  . االیرادات عن حد معین

ادل             - ٥ ا یع صرف بم ر سعر ال ي سعر      % ١٠ضمان مخاطر تغی ر ف ة التغی ن قیم م
  .العملة 

اریر عن          يفیة واإلفصاح المإل  الشفا - ٦ ي شكل تق  الدائم حیث تفصح الحكومة دائما ف
ك حت       شاركة وذل ة الم ن عملی ئة م ا الناش ات   يالتزاماتھ ة وللجھ ن للحكوم  یمك

ار     ي إط ة ف ا الدول ي تتحملھ اطر الت م المخ ة لحج صورة الكامل ة ال ة معرف الرقابی
  ص بھیئة المشاركة الموقع الخاي ونشر العقود المبرمة علالمشاركة،عملیة 

  :وجود إطار تشریعي واضح ومرن یتضمن اآلتي - ٧

  ضمان منافسة تقدیم العطاءات - ٨

  تحدید حقوق والتزامات األطراف المشاركة - ٩

  تحدید التسھیالت الممنوحة للقطاع الخاص -١٠

  تحدید إجراءات المنازعات وإجراءات إلغاء ونقل العقود -١١

   معایر لجودة الخدمةي االتفاق عل -١٢

 ي تمثلت في دولة شیليات تطبیق نظم المشاركة فی یتضح ان أھم إلومن ماسبق
 القومیة والمفاضلة بین طرق التمویل يالدراسة المتأنیة للمشروع من خالل دراسة الجدو

ثم تشجیع القطاع الخاص من خالل مرونة التعاقد، بجانب التحدید الدقیق لمن یتحمل 
ریع بصورة شاملة لكل تلك الحوافز المخاطر أثناء التنفیذ فضًال عن تضمن التش

 القطاع الخاص بجانب الشفافیة التامة واإلفصاح لعامة يواالجراءات لبث الطمأنینة لد
  .الشعب لضمان المشاركة المجتمعیة وتصویب القصور بشكل سریع



 

 ١٢٨ – 

 
  




 

مثل  مجال البنیة التحتیة البیئیة يلجأت المغرب لتطبیق مشروعات المشاركة ف
، فقد كانت مسئولیات توزیع میاه الشرب في يمرافق المیاه و الكھرباء والصرف الصح

المغرب موزعة بین العدید من الوزارات والھیئات الحكومیة وبعض شركات القطاع 
الخاص بموجب عقود إدارة كل حسب اختصاصھ وارتباطھ في مجال توزیع میاه 

 خدمات المیاه نتیجة للزیادة يالطلب علالشرب، ولكن نظرا للزیادة المتسارعة في 
المتسارعة في عدد السكان عجزت شبكات المیاه عن تلبیة تلك االحتیاجات المتزایدة 
وانخفضت االستثمارات في ذلك المجال، فتم إبرام  تطبیقات للمشاركة مع عدة جھات 

شرب،  حدة من أجل زیادة خدمات توفیر میاه اليخاصة محلیة ودولیة لكل مدینة عل
  :يتنذاك اآلآوحددت اتفاقیات المشاركة 

  .شروط تقدیم الخدمة وكمیات المیاه المطلوب توفیرھا .١

  . سنة٣٠-٢٥مدة العقود التي تراوحت بین  .٢

  حجم االستثمارات المطلوبة، وكیفیة توزیعھا .٣

 تحدید التزامات أطراف المشاركة، وتضمنت ھذه االلتزامات كیفیة إدارة شبكات  .٤
 العمالة المحلیة، ين خدمات التوزیع وجودتھا، واإلبقاء علالتوزیع، وتحسی

وشروط تشغیلھم من قبل الشركات المتعاقدة، كما تضمنت، أیضا، منح الشركات 
 تكالیفالمتعاقدة حق االمتیاز بتوزیع المیاه في المنطقة المعنیة، وحقھا في تغطیة 

 بتسدید التزامات استثماراتھا عن طریق تحصیل رسوم المیاه، والتزام الحكومة
 الوفاء، وحق الشركة في زیادة تعریفة رسوم يالمحلیات في حال عدم القدرة عل

 من العقد، ومراجعة التعریفة وفق معاییر اقتصایة يالمیاه خالل السنوات األول
 . محددة

                                                
اص        / د  )١( ام والخ اعین الع ین القط شراكة ب ید، إدارة ال ود الرش ادل محم اھیم  (ع اذج –المف  – النم

  .٢٠٦-٢٠٣، صــ ٢٠٠٦المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، بحوث ودراسات، ) التطبیقات
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 العملیات التي ي واإلداریة علالمالیةحق الحكومة في إجراء الرقابة الفنیة و .٥
 .لمتعاقدةنفذتھا الشركة ا

وقد أسفرت تلك التجربة عن زیادة االستثمار في المشاریع المتعلقة بتجدید شبكات 
المیاه ومنع الفاقد، ومشاریع أتمتة الخدمات وتسریعھا، كما تم تحسین الخدمات عن 

 تحصیل أثمان يطریق تنفیذ برامج خاصة، كالعنایة بالعمالء منذ بدایة اشتراكھم وحت
لحواسب في قراءة عدادات المیاه وتحصیل الفواتیر، وحل المشاكل المیاه، واستخدام ا

 يالمتعلقة بالمناطق األقل حظًا وتخفیض تكلفة المیاه فیھا، وتدل المؤشرات األولیة عل
تحسین جودة میاه الشرب، وتطویر شبكة التوزیع، ولكن رافق ذلك تخفیض عدد العاملین 

ستفیدین بسبب الدیون المتراكمة وإغالق حسابات بعض الم% ١٤ يبنسب وصلت إل
  .ھمیعل

 صیاغة ي فت نجاح التجربة المغربیة كانين نقطة القوة فأومما سبق یتضح 
  . المالئم لعملیة المشاركةيساس التشریعاأل

  


 

 مجال البنیة يبدات البرازیل برنامجھا للمشاركة بین القطاع العام والخاص ف
 شركة السكك -١: فقد كان لدیھا ثالث إدارات للسكك الحدیدیة ھمالتحتیة االفتصادیة 

 -٣. (FEPASA) المشغل العام -٢.  المملوكة للدولة(RFFSA)الحدیدیة الوطنیة 
 المملوكة للدولة والتي تعد األكبر من حیث حجم نشاط النقل، ولم یكن (CVRD)شركة 

ھناك عمالة زائدة، ونقص في  والثانیة جیدا حیث كان يأداء كل من االدارتین االول
 المزید من الدعم من ياالستثمارات خاصة في البنیة األساسیة، مما تطلب الحصول عل

 ملیون دوالر أمریكي في السنة، وأصبح ٢٥٠التمویل الحكومي والذي بلغ في المتوسط 
 عملیات الصیانة وتناقص في يعبء الدین ثقیل وبالطبع صاحب ذلك اھمال جسیم ف

                                                
فع الكفاءة االقتصادیة بقطاع السكك الحدیدیة وأثرھا محمد جالل محمد السید خطاب، تحلیل آلیات ر   )١(

ة    ة، كلی ة العام سم المالی وراه، ق الة دكت صر، رس ى م ق عل ع التطبی ة م ة للدول ة العام ى الموازن عل
  .١٣٧ -١٣١ صـ ٢٠١٠التجارة، جامعة اإلسكندریة،
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 تطبیق فكرة المشاركة مع القطاع الخاص يخدمة المقدمة، لذا لجأت الحكومة الجودة ال
 محاولة لعالج تلك المشكلة فقامت الحكومة انذاك بطرح عقود امتیاز بنظام العطاءات يف

 عاما قابلة للتجدید لمدة مماثلة، وقد ٣٠التنافسیة لتشغیل وصیانة السكك الحدیدیة لمدة 
  :ي االتي عل١٩٩٦در في مارس نص تشریع المشاركة الصا

  . المحدد بواسطة الحكومةي سعر عن السعر األدنيیفوز بالعطاء من یقدم أعل - ١

ھ عقد اإلمتیاز الحریة في تحدید أسعار الخدمات طالما كان ھناك ی علي لمن یرس- ٢
منافسة فعالة، ما یعني وجود اختالف في تعریفة النقل بین الشاحنین، كما تسمح 

میة للمشغلین في تحدید األسعار استجابة للتغیرات في الطلب وفي الجھة التنظی
 .   الحدیة، والدخول وفقا للظروف السائدةالتكالیف

وقد صاغت عقود االمتیاز العالقة بین أصحاب االمتیازات والشاحنین، وحددت 
ع  لتقدیم خدمة النقل، ویتم تحدید السقف السعري تبعا لطول الرحلة، ونوياألسعار القصو

 يالمنتج الذي یتم نقلھ، والمنطقة الجغرافیة التي تقدم فیھا الخدمة، ویتم تعدیل الحد األقص
ة للنقل بالسكك یلألسعار دوریًا، لیأخذ في الحسبان معدل التضخم، وتولت اللجنة الفیدرإل

الحدیدیة مسئولیة الرقابة وااللتزام في تطبیق التنظیم، وبصفة عامة تحسن أداء ذلك 
 نتیجة لمنح عقود االمتیاز، حیث تم توفیر إعانات التشغیل التي تمنحھا الخزانة القطاع

  .  عوائد عقود االمتیاز، وتحسنت جودة الخدمة المقدمةيالعامة، و الحصول عل

 ة تسعیریآل ين مكمن قوة التجربة البرازیلیة قد تمثل فأومما سبق یتضح 
انھا عانت من أوجھ قصور نتیجة قصور  ظل تطبیقات المشاركة اال يالخدمات المقدمة ف

  .التشریع عن تضمین وتحدید من المتحمل لبعض أنواع المخاطر كمخاطر التمویل

 أن مشاریع البنیة التحتیة يوبصفة عامة تشیر تجارب البلدان المختلفة إل
ھي المرشحة في العادة للشراكة بین القطاعین العام والخاص أكثر ) كالنقل(االقتصادیة 

أو البنیة التحتیة البیئیة ) میكالرعایة الصحیة والتعل(شاریع البنیة التحتیة االجتماعیة من م
 تعالج اختناقات يمثل مرافق المیاه ومعالجة المیاه والصرف الصحي وذلك الن األول

واضحة في مسار البنیة التحتیة مثل مشاریع الطرق والسكك الحدیدیة والموانئ والطاقة 
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 تتمتع بالجاذبیة للقطاع يمشاریع ذات معدالت العائد المرتفعة وبالتإل األرجح اليھي عل
الخاص، كما أن رسوم االستخدام غالبا ما تكون مجدیة ومحبذة أكثر في مشاریع البنیة 

 يالتحتیة االجتماعیة، فضًال عن أن مشاریع البنیة التحتیة االقتصادیة عادة ما تحظ
مثل بناء وتشغیل ( وتوفیر الخدمات ذات الصلة بأسواق أكثر تطورا تجمع بین التشیید

  .مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة االجتماعیة) وصیانة طریق برسوم مرور

 

 قامت الحكومة المصریة بوضع سیاسة جدیدة طویلة األجل لتفعیل ٢٠٠٦في عام 
ة مع القطاع الخاص بھدف التوسع في االستثمارات الخاصة بالبنیة التحتیة وذلك الشراك

، ویتمثل المالیةمن خالل تأسیس الوحدة المركزیة للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة 
دور ھذه الوحدة المركزیة في تمثیل الحكومة في التفاوض مع القطاع الخاص حول 

بدور في مساندة سبل الدعم لتلك المشروعات من مشروعات الشراكة المقترحة، والقیام 
خبرات ومساعدات فنیة ووضع أنماط ونماذج العقود وتوفیر االستشارات للوزارات 

 المستثمرین يالمعنیة بطرح مشروعات البنیة التحتیة، والترویج لمبادرة الشراكة إل
لمجاالت  مشروع في ا٤٨والمستفیدین داخل الحكومة والقطاع الخاص، وقد تم طرح 

الطرق محور الصعید البحر األحمر، وصالت جدیدة للسكك الحدیدیة، موانئ، : ةیالتإل
منطقة شمال غرب خلیج السویس، محطات میاه الشرب، محطات الصرف الصحي، 
مراكز حضاریة وتجاریة متكاملة، تنمیة سیاحیة، تنمیة الصناعات التكنولوجیة، مدن 

 تم ٢٠١٠ مایو سنة ١٨ وفي )١( العام والقطاع الخاصطبیة بطریقة المشاركة بین القطاع
 الخاص بتنظیم مشاركة القطاع الخاص في ٢٠١٠ لسنة ٦٧إصدار القانون رقم 

، وبذلك القانون أصبحت )٢(مشروعات البنیة األساسیة والخدمات والمرافق العامة
خاضعة مشروعات البنیة األساسیة والخدمات والمرافق العامة بنظام المشاركة غیر 

                                                
  ، ٢٠صــ سھیر أبو العینین، الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص، مرجع سبق ذكره، / د  )١(
  .١٨/٥/٢٠١٠، )أ( مكرر ١٩ انظر الجریدة الرسمیة، العدد   )٢(
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 يألحكام قوانین المرافق العامة ومنح االمتیازات وتنظیم المناقصات والمزایدات عل
  .العقود

  : وقد حدد القانون أربعة مالمح لعقود الشراكة تمثلت في

 اللتزام القطاع الخاص ھو تمویل وإنشاء أو تطویر مشروعات يأن الحد األدن -
دمات وتسھیالت ضروریة لصالحیة المرافق العامة وصیانتھا وتقدیم ما یلزم من خ

 .المشروع للتشغیل سواء لبدء اإلنتاج أو في تقدیم الخدمة

 .ي وثالثین عاما بحد أقصيأن تتراوح مدة التعاقد بین خمسة أعوام كحد أدن -

 . للتعاقد عن مائة ملیون جنیھمالیةأال تقل القیمة اإلج -

یر أداء التزاماتھ التعاقدیة  نظمالیةأال یبدأ القطاع الخاص في تقاضي أیة مستحقات  -
 األعمال أو اإلنتاج أو يإال بعد إصدار الجھة اإلداریة المتعاقدة لشھادة بقبول مستو

 . الخدمات المؤداه

 ضمان استمرار عمل المرفق العام يوقد تضمن القانون العدید من األحكام الساعیة إل
  : بانتظام تمثل أھمھا في

 أصول المشروع يالصیانة بكافة أنواعھا وبالحفاظ علجعل التزام القطاع الخاص ب  -أ
وموجوداتھ وحقوقھ طوال مدة التعاقد واستخدامھا في الغرض الذي أعدت من 

  .أجلھ بند أساسیا في جمیع أنواع عقود المشاركة

إلزام المتعاقد من أشخاص القانون العام بمتابعة شركة المشروع في إتاحة  -ب
ات الرقابة في حالة التشغیل أو االستغالل ی وتنظیم إلالخدمات محل عقد المشاركة،

  .بمعرفة القطاع الخاص

 تنظیم الحق في تعدیل شروط البناء والتجھیز والتطویر وقواعد التشغیل - ج
  . واالستغالل وأسعار بیع المنتجات أو الخدمات بما یحقق المصلحة العامة

ة اإلخالل الجوھري بتنفیذ عقد تنظیم الحق في الحلول محل القطاع الخاص في حال  -د
  .المشاركة سواء من خالل الجھة اإلداریة المتعاقدة أو من خالل الممول
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 المنشآت واألدوات واآلالت والمھمات الخاصة، وحظر بیع أو يحظر الحجز عل  -ه
 ما تملكھ شركة المشروع عن أصول ترتبط بتشغیل يترتیب حق عیني عل

 أو تغییر الشكل القانوني لھا أو تخفیض المشروع وحظر حل شركة المشروع
رأسمالھا أو تداول أسمھما أو رھنھا بغیر الشروط المحددة في القانون وحظر 

  . التنازل عن عقد المشاركة أو عن أي من الحقوق التي یرتبھا إال لغرض التمویل

وحدد أیضا مواصفات القطاع الخاص المسموح لھ بالمشاركة في مشروعات البنیة 
 :اسیة والمرافق، وھياألس

الشخص االعتباري المصري فردا أو تحالفا بحیث ال تزید مساھمة القطاع العام  -
 .من رأسمالھ% ٢٠فیھ عن 

 .الوزارات واألجھزة الحكومیة ذات الموازنة الخاصة -

 .الھیئات العامة الخدمیة االقتصادیة -

   .األشخاص االعتباریة التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس الوزراء -

 جید من الخدمات يأیضا تضمن القانون مجموعة من األحكام لضمان تقدیم مستو
 :  أصول المرفق وتمثل أھمھا فييالمنتجة والمحافظة عل

 حظر تقاضي أیة مستحقات إال بعد إصدار الجھة اإلداریة المتعاقدة شھادة بقبول -أ
  . جودة األعمال والخدماتيمستو

تعاقد عند بناء وتجھیز المرفق أو تطویره وفي أثناء  إحكام الرقابة طوال فترة ال-ب
تشغیلھ من خالل الجھة المتعاقدة وبالتنسیق مع الجھات الرقابیة المعنیة وذلك وفقا 

  . لمستویات الجودة المقررة قانونًا وبمراعاة قواعد الرقابة

یھ  تنظیم مرحلة التأھیل المسبق لضمان عدم التعاقد مع أي مستثمر ال تتوافر ف- ج
 تفضیل أفضل ي والفنیة واإلداریة التي تمنحھ القدرة علالمالیةشروط المالءة 

  .  ممكن من الخدمةيمستو
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 إلزام الجھة الطارحة بأن تضمن كراستھا للشروط والمواصفات مواصفات -د
 الخدمة أو المنتج محل التعاقد ومؤشرات األداء ومعاییر السالمة واألمن يومستو

  .وحمایة البیئة

وجوب تضمین عقد المشاركة وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة واإلشراف   -ه
  .  والفنیة واإلداریةالمالیةوالمتابعة 

 تنفیذ مشروعات المشاركة يوتضمن القانون ضمانات تسمح بأحكام رقابة الدولة عل
  :مع القطاع الخاص في مشروعات البنیة والمرافق العامة منھا

  . مرحلة تنفیذ المشروع تعیین مندوبین في   -أ

 تشكیل لجنة لرقابة أداء القطاع الخاص والتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة -ب
  .  المطلوبيللمستو

  .  تقدیم اللجنة تقاریر دوریة بأعمالھا للسلطة المختصة -د

وتضمن أیضا القانون مجموعة من األحكام التي تكفل للدولة الحق في تحدید 
مة الممولة من خالل نظام المشاركة سواء تولي القطاع الخاص اسعار الخدمات العا

أو كانت الدولة وسیط بین القطاع ) االستغالل( الجمھور يتقدیم الخدمة مباشرة إل
  : تمثل أھمھا في) التشغیل(الخاص والجمھور 

جعل تحدید المقابل وتحدید أسس وقواعد حسابھ أیا كان نوعھ سلطة جھة اإلدارة    -أ
  . خالل بااللتزامات التعاقدیةدون اإل

 جعل استغالل المشروع بمعرفة القطاع الخاص وبیعھ الخدمة أو المنتج مباشرة -ب
 للمشاركة برئاسة العلیا المنتفعین استثناء ال یجوز تقریره بغیر موافقة اللجنة يإل

  .رئیس مجلس الوزراء

لخدمات باإلرادة المنفردة تنظیم حق الدولة في تعدیل أسعار بیع المنتجات ومقابل ا  - ج
  . دون اإلخالل بحق شركة المشروع في التعویض
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ونظرا ألن طول مدة التعاقد قد ینتج عنھا اختالفات أو تغیرات قد تستلزم تعدیل في أي 
  :جانب من الجوانب لذا یضمن القانون

حق الجھة اإلداریة في تعدیل شروط البناء والتجھیز والتطویر وما یرتبط بتنفیذ   -أ
  .األعمال أو الخدمات محل العقد

 حق الجھة اإلداریة في تعدیل قواعد التشغیل واالستغالل وأسعار بیع المنتجات أو -ب
  . مقابل الخدمات

الطارئة وتغییر  للمشروع في حالة الظروف يلاات إعادة ضبط التوازن المیإل  - ج
  . القوانین

  . حق القطاع الخاص في التعویض-د

  وقد ضمن مشروع القانون حق الحكومة في حالة إخالل القطاع الخاص بالتزاماتھ 
  : فیما یلي

 .  حق جھة التمویل في التدخل إلصالح الخلل وتشغیل المشروع-أ

إدارة المشروع  حق الجھة اإلداریة أن تباشر بنفسھا أو من خالل من تختاره -ب
  .واستغاللھ

 أصول المشروع وموجوداتھ ي یظل القطاع الخاص مسئوال عن المحافظة عل- ج
وحقوقھ وصیانتھا كما یلزم بدفع التعویض عن أي أضرار تنجم عن إخاللھ بأیة 

 . التزامات

 التي تضمن حق القطاع ي الصعید اآلخر تضمن القانون العدید من األحكام األخريوعل
  :  مشروعات المشاركة تمثلت أھمھا فيالخاص في

ھا لجنة من یومیة مسئولیة مشتركة تقوم علی األعمال إلي جعل مھمة الرقابة عل-أ
  . طرفي عقد المشاركة تحت إشراف جھات الرقابة المعنیة

 التغییر في أسعار بیع المنتجات أو مقابل الخدمات باإلرادة المنفردة لجھة اإلدارة -ب
ھا في العقد ودون اإلخالل بالحق یر فوري وفي الحدود المتفق علال یكون إال بأث

  . في التعویض
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  .  تنظیم الحق في تعدیل العقد في حالة تعدیل القوانین أو حدوث ظروف طارئة- ج

 ضرورة تنظیم عقد المشاركة لملكیة أموال وأصول المشروع أثناء مدة العقد وعند -د
  . قع المشروعانتھائھ وكذا أحكام تسلیم واستالم مو

 ضرورة تنظیم العقد ألسس إعادة توزیع المخاطر المرتبط بتغییر القوانین أو -ه
  . بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاھرة أو باكتشاف اآلثار

 ضرورة تنظیم العقد لحاالت اإلنھاء المنفرد للعقد من قبل الجھة اإلداریة -و
  . ذلكي المرتبة علالمالیةوااللتزامات 

ات التعویض في حالة تغییر شروط التشغیل أو یة تنظیم العقد ألسس وإل ضرور- ز
  . االستغالل أو في شروط البناء أو التجھیز باإلرادة المنفردة للجھة اإلداریة

 اللجوء للتحكیم أو غیرھا من وسائل تسویة ي جواز االتفاق علي النص عل- ح
  .المنازعات

االحكام القانونیة لضمان حقوق وفضال عن كل ذلك تضمن القانون مجموعة من 
  : الممولین وتمثل أھمھا في

 ي التعاقد بطریق المشاركة إال بعد التأكد من الجدوي عدم جواز الموافقة عل-أ
  . االقتصادیة لمشروع المشاركة

 أولویة جھة التمویل في ممارسة حق الحلول في حالة اإلخالل ي النص عل-ب
  .ع الخاصالجوھري بااللتزامات من قبل القطا

 ما تملكھ شركة المشروع بمناسبة تنفیذ عقد المشاركة ي إجازة ترتیب حق عیني عل-د
  .وإجازة رھن أسھم شركة المشروع

 المتبادلة في ضوء المالیة ضرورة أن یتضمن عقد المشاركة تنظیمًا لاللتزامات -ه
  .عالقاتھا بطرق التمویل ومتطلبات الممول لضمان حقوقھ

اإلدارة المتعاقدة بإبرام اتفاقات مباشرة مع جھات التمویل یمكن أن  السماح لجھة -د
 ي طرفا فیھا لتنظیم كیفیة ممارسة جھة التمویل لحقوقھا علالمالیةتكون وزارة 

  . والضمانات المقررة لصالح شركة المشروعالمالیةالمستحقات 
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ادمة وأیضا تضمن القانون مجموعة من األحكام تضمن عدم تحمیل األجیال الق
  :  غیر مبررة تمثل أھمھا فيمالیةبالتزامات 

ال یجوز تجاوزھا إال بموافقة من اللجنة ) ثالثین سنة( تحدید حد أقصي لمدة العقد -أ
  .  للمشاركةالعلیا

 لبیان المالءمة االقتصادیة للتعاقد ي ضرورة عمل دراسات جدوي النص عل-ب
  .  للمشاركةعلیاالبطریق المشاركة قبل اعتمادھا من قبل اللجنة 

 لضمان الوفاء المالیة للمشاركة بمتابعة توفیر المخصصات العلیا تكلیف اللجنة - ج
  . ة الناشئة عن تنفیذ عقد المشاركةیلابااللتزامات الم

 یمكن مسایرة التطورات الراھنة والمستقبلیة تضمن القانون مجموعة من يوحت
ة والتعاقد بما یتفق مع طبیعة عقود ات الطرح والترسییاألحكام التي تكفل تطویر إل

المشاركة ویحقق العالنیة والشفافیة ویضمن حریة المنافسة وتكافؤ الفرص تمثل 
  :أھمھا في

ا للمشاركة برئاسة رئیس الوزراء تختص برسم السیاسة القومیة ی إنشاء لجنة عل-أ
  . للشراكة وفق قواعد وخطة واضحة ومعلنة

ا للمشاركة یلعامة للمشاركة واعتماد اللجنة العل إصدار القواعد والمعاییر ا-ب
  . لمشروعات العقود النموذجیة في القطاعات المختلفة

 إنشاء الوحدة المركزیة للمشاركة لتكون بیت الخبرة الفني لكل ما یتعلق بالمشاركة - ج
ولتكون مسئولة عن متابعة جمیع مراحل اإلعداد لمشروع المشاركة وطرحھ 

  .وترسیتھ

  . م إجراءات التأھیل المسبق والتظلم من قرارات اللجنة تنظی-د

  . تنظیم إجراءات الطرح والترسیة-ه
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  :  البرنامج القومي للمشاركة ما یليي القانون وعليولكن یؤخذ عل

 من خالل استعراض عدد الكیانات المؤسسیة التي یتم استحداثھا لتطبیق برنامج - ١
  : ة لمساندة التحویل اللذان یتمثالن فيالمشاركة وكذلك عدد الصنادیق المطلوب

  المالیةالوحدة المركزیة للشراكة في وزارة. 

  االستثمار، :  لشئون المشاركة وتتكون من مجموعة من الوزراءالعلیااللجنة
 .، التنمیة االقتصادیة وبرئاسة رئیس مجلس الوزراءالمالیة

 اقصةلجنة للتأھیل یتم تشكیلھا للقیام بإجراءات الطرح والمن. 

 لجنة تلقي العطاءات ولھا أن تستعین بلجان فرعیة متخصصة . 

 لجنة فتح المظاریف ولجنة تقییم العطاءات. 

 األداءيلجان الرقابة عل  . 

 تنفیذهف المشروع في حالة یلجنة لوضع القیمة التقدیریة لتكإل. 

 ا مع مؤسسة التمویل الدولیة كاستشاري یالتعاقد في المشروعات القائمة حإل
 .ئیسي للمشروعاتر

 التعاقد مع شركات أجنبیة ومحلیة كاستشاري قانوني للمشروعات. 

 تعیین مستشارین في مجاالت مختلفة لتقدیم المساعدة وتیسیر عملیة إبرام العقود . 

 تعیین مستشارین فنیین للمشروعات في المجاالت المختلفة . 

  الطرحصندوق التحضیر لمشروعات الشراكة لتمویل أتعاب مستشاري . 

  صندوق تمویل البنیة التحتیة بالعملة المحلیة الذي تم اقامتھ بسبب صعوبة
 ي انخفاض قدرة البنوك علي تمویل طویل األجل الذي یرجع إليالحصول عل

 الخزانة بصورةتقییم مشروعات البنیة التحتیة وعدم إصدار الحكومة ألذون 
 طویلة األجل ویتم إنشاء دوریة ألمد طویل لتمكین البنوك من تسعیر المخاطر

ھذا الصندوق كمؤسسة غیر بنكیة بمساھمات حكومیة تعمل طبقا لقواعد سوق 
 ھیكل المساھمین من البنوك المحلیة وھیئات المعاشات المحلیة نالمال، ویتكو

 . وھیئات استثمار عالمیة
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 توفیر الدعم ي لمشروعات البنیة التحتیة الذي یعمل عليصندوق فروق الجدو 
 تجاریة ي مشاریع ذات جدوي الالزم لتحویل مشروعات الشراكة إليأسمإلالر

 . ویكون لھا مردود اقتصاي ولیس عائد تجاري فقط

 تعقد اجراءات اعداد وتنفیذ مشروعات ينتیجة لكثرة ھذه الجھات ادي ذلك إل
المشاركة وھو ما قد یدفع نحو زیادة التكلفة فضال عن افساح مجاالت مختلفة للتالعب 

  .والفساد خاصة في ظل عدم اتاحة المعلومات

 التي تضمن تحقیق الرقابة التقییمیة یجب أن تكون من خالل مشاركة األلیاتن إ - ٢
كل اطراف المجتمع التي تتمثل في الدولة، المحلیات، المستھكین، المستثمرین، 

 ي علولكن ال ینص البرنامج أو القانون) أو المنظمین(موردي الخدمة والمراقبین 
 اختیار وأداء يضرورة وكیفیة تمثیل ھذه األطراف في عملیة الرقابة عل

 . مشروعات الشراكة

 مشاركة رأس المال األجنبي في أیة مجاالت للبنیة التحتیة ي ال توجد أیة قیود عل- ٣
والتي تشكل احتكارات بطبیعتھا ولفترة زمنیة طویلة، علما بأن خبرة دول شرق 

 خطورة تواجد رأس المال األجنبي في مثل ھذه يوجنوب آسیا تشیر إل
 احتماالت آثار ياالحتكارات وفي مناطق معینة ذات حساسیة مما قد یؤدي إل

  . السیاسي واالجتماعيي المستويسلبیة عل

تم اقامة العدید من المشروعات ) ٢٠١٠-١٩٩٠(وفي مصر خالل الفترة من 
طاع الطاقة وستة مشروعات في بنظام المشاركة، حیث تم اقامة خمسة مشروعات بق

 مشروع في قطاع النقل ومشروعان في قطاع المیاه والصرف ١١قطاع االتصاالت و 
 ملیون دوالر، حیث تم اقامة ٢٠٫٩ استثمارات ي مشروع بإجمإل٢٤ يالصحي بإجمإل

مشروعین في قطاع االتصاالت بنظام عقود االمتیاز، ومشروعین في قطاع االتصاالت 
كما تم اقامة خمسة مشروعات في ،  شراء حصة ملكیة من رأس المالمن خالل عقود

قطاع الطاقة واربعة مشروعات في قطاع االتصاالت وسبعة مشروعات في قطاع النقل 
 ومشتقاتھ، ومشروعین في BOTومشروع في قطاع المیاه والصرف من خالل عقود 

دارة والتأجیر وذلك قطاع النقل ومشروع في قطاع المیاه والصرف من خالل عقود اإل
  :ینیلاكما یتضح من الجدولیین الت
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  )١(جدول رقم 
ة المشاركة بین القطاع العام یلآعدد مشروعات البنیة التحتیة المنشأة بواسطة 
  ٢٠١٠-١٩٩٠والخاص خالل الفترة من عام 

Financial 
closure year Energy Telecom Transport Water and 

sewage Total 

1990 0 0 0 0 0 
1991 0 0 0 0 0 
1992 0 0 0 1 1 
1993 0 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 0 
1996 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 0 
1998 1 4 2 0 7 
1999 1 0 0 0 1 
2000 0 0 3 0 3 
2001 2 0 2 0 4 
2002 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 
2005 0 1 3 0 4 
2006 0 1 0 0 1 
2007 1 0 0 0 1 
2008 0 0 1 0 1 
2009 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 1 1 
Total 5 6 11 2 24 

  :ملحوظة
بالنسبة لمشروعات الطاقة شملت ثالث مشاریع في مجال الكھرباء ومشروعان  -

  في مجال الغاز الطبیعي، 
 ٤ مشروعات في مجال المطارات الجویة و٧بالنسبة لمشروعات النقل شملت  -

  عات في مجال الموانئ البحریة، مشرو
بالنسبة لمشروعات المیاه والصرف شملت مشروع في مجال معالجة المیاه  -

   في مجال المرفق الخدمي، يوأخر
  :المصدر

The private participation in infrastructure (PPI) project database, 

http://ppi،worldbank،org/explore/ppi،explore،region،aspx?regionID=5,1/11/2012 
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  )٢(جدول رقم 
ة المشاركة بین القطاع العام یقیمة مشروعات البنیة التحتیة المنشأة بواسطة إل

 $ بالملیون ٢٠١٠ -١٩٩٠والخاص خالل الفترة من عام 
Year of 

Investment Energy Telecom Transport Water and 
sewage Total 

1990 0 0 0 0 0 
1991 0 0 0 0 0 
1992 0 0 0 1 1 
1993 0 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 0 
1996 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 0 
1998 220 1،522 124 0 1،866 
1999 414 392 0 0 806 
2000 0 496 368 0 864 
2001 678 392 270 0 1،340 
2002 0 345 0 0 345 
2003 0 120 0 0 120 
2004 0 292 97 0 389 
2005 0 1،827 86 0 1،913 
2006 0 3،751 0 0 3،751 
2007 469 1،908 730 0 3،107 
2008 0 1،414 640 0 2،054 
2009 0 1،791 0 0 1،791 
2010 0 2،113 0 475 ،588 
Total 1،781 16،363 2،315 475 20،935 

  :المصدر
The private participation in infrastructure (PPI) project database, 

http://ppi،worldbank،org/explore/ppi،explore،region،aspx?regionID=5,1/11/2012 
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ي شكل            ا ف شاركة تركزت أغلبھ شروعات الم ویالحظ من الجدولین السابقین أن م
ة             ومشتقاتھا BOTمشروعات   ة التحتی ي مجال البنی ًا ف شاركة عموم  ولكن مشروعات الم

ام           دأ من ع اض ب ي االنخف ذت ف دة      ٢٠٠٦االقتصادیة أخ شاء الوح د إن ل أي بع  عن ذي قب
ع القطاع     المركزیة للشراكة مع     القطاع الخاص وذلك التجاه الدولة نحو عقد المشاركات م

  .الخاص في مجال البنیة التحتیة االجتماعیة

ام    ة ع ع بدای ورة  ٢٠١١وم ت ث یة      ٢٥ قام داث سیاس ن اح ا م ا تالھ ایر، وم  ین
سارعة،اثرت عل ت  يمت ث توال البالد، حی ة ب صادیة واالجتماعی واحي االقت ن الن د م  العدی

ذي           الحكومات وعان  سیاسي وال تقرار ال دم االس ت البالد لفترة زمنیة لیست بالقصیرة من ع
ر عل        لبي كبی شاركة       ياثر بشكل س شروعات الم ت م د توقف صادیة بالبالد،فق واحي االقت  الن

خاص        سمیات او االش ة الم ن ناحی لفترة زمنیة نتیجة تغیر الوزارات بشكل مستمر سواء م
ر   المسؤلون عن ادارتھا والتي اختلفت اھد      صورة اكب افھم واستراتیجیة ادارتھم مما ساعد ب

ام  يعل دایات ع ع ب تقرار، وم دم االس ة ع تمرار حال ري  ٢٠١٥ اس رة اخ ة م ادة الدول  اع
م            صادیة وت ة واالقت شروعات االجتماعی ن الم دعوة القطاع الخاص لمشاركتھا في العدید م

ي     وتمثلت اھم٢٠١٩تنفیذ العدید من تلك المشروعات حتي نھایة عام          شروعات ف ك الم  تل
دول      يم، الصحة، الطرق ،المیاه والصرف الصح  یمجاالت التعل  ن الج ضح م ا یت ك كم  وذل

ون             .٣ رقم   يالتال ا یك ة عنھ ات كافی وافر بیات دم ت شروعات وع ونتیجة لحداثة اقامة تلك الم
دي نجاح      یم م من الصعوبة تقییم جدواھا فاالمر یحتاج فترة زمنیة اطول وبیانات اوفر لتقی

ي      ھ شاركة ف ذه المشروعات في تحقیق اھدافھا، لذلك سوف نقوم بتحلیل وتقییم مشروع الم
رن  ١٩٩٧ھا عام یمجال توصیل الغاز الطبیعي بمصر والتي تم البدء في التعاقد عل          من الق

  . الماضي و خالل مطلع القرن الواحد والعشرین
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  )٣(جدول رقم 
  الفترة مصر خالل يالخاص ف مشروعات المشاركة مع القطاع يإجمإل

)٢٠١٩-٢٠١٥(  
  تفاصیل المشروع  المشروعات/ القطاع  م

    المدارس  
  میة لمدارس حكومیةی تشغیل، صیانة، وتقدیم الخدمات الغیر تعل،إنشاء  میالتعل  ١
    المستشفیات  
 المواساة يمستشف  ٢

الجامعي التخصص 
  باإلسكندریة

ة الجودة یعایة عإل سریر من أجل تقدیم خدمات ر٢٢٣ سعة يإنشاء مستشف
وتشمل مركز أعصاب ومركز متخصص في المسالك ) مراكز امتیاز(

 الجدیدة ي، سیتم إنشاء المستشفي ومركز زراعة ونقل الكليالبولیة والكل
   المواساة القدیمةيفي نفس الموقع بجوار مستشف

 سموحة يمستشف  ٣
الجامعي للوالدة وبنك 

  الدم باإلسكندریة

 سریر وبنك دم ٢٠٠ ألمراض النساء والتولید سعة  جامعييإنشاء مستشف
 جدید يذ یتضمن مستشفیكجزء من مجمع مستشفیات سموحة الجدید وإل

   للطوارئيلألطفال وأخر
 بوالق يمشروع مستشف  ٤

 – العباسیة يومستشف
  وزارة الصحة 

تصمیم وتمویل وبناء وصیانة إلحالل وتجدید مستشفیتین حكومیتین 
دمات غیر طبیة وذلك باستخدام النموذج المطبق في بالقاھرة وتقدیم خ

  الممكلة المتحدة البریطانیة 
    المرافق    
محطة معالجة میاه   ٥

الصرف الصحي بالقاھرة 
  الجدیدة

بناء، تمویل، تشغیل وإدارة محطة جدیدة لمعالجة میاه الصرف الصحي 
  یوم، /٣ م٢٥٠٠٠٠ قدرھا مالیةبطاقة إج

محطة لمعالجة میاه   ٦
لصرف الصحي بمدینة ا

   أكتوبر ٦

بناء وتشغیل وصیانة محطة معالجة میاه الصرف الصحي بطاقة 
ة بطاقة ی جانب تشغیل وصیانة المحطة الحإليیوم إل/٣ م١٥٠٠٠٠
  یوم/٣ م٢٥٠٠٠٠ مالیةیوم لتصبح الطاقة اإلج/٣ م١٠٠٠٠٠

محطة معالجة میاه   ٧
الصرف الصحي بأبو 

  رواش

 ية من المعالجة االبتدائیة إلی للمحطة الحإل كفاءة المعالجةيرفع مستو
  یوم/٣ م١٢٠٠٠٠٠ طاقة يالمعالجة الثانویة، وذلك بإجمإل

محطة معالجة میاه   ٨
الصرف الصحي بغرب 

  اإلسكندریة

 يیوم وكذلك رفع مستو/٣ م٢٢٠٠٠٠ة بطاقة یزیادة سعة المحطة الحإل
 المعالجة الثانویة، ي إلة من المعالجة االبتدائیةیكفاءة المعالجة للمحطة الحإل

  یوم /٣ م٦٨٠٠٠٠ طاقة يوذلك بإجمإل
محطة معالجة میاه   ٩

  الصرف الصحي بناھیا
إنشاء محطة معالجة جدیدة للصرف الصحي بناھیا بمحافظة الجیزة بطاقة 

یوم، لتخدم المنطقة الواقعة بین ضرق ترعة المریوطیة /٣ ألف متر٢٠٠
  ا بمحافظة الجیزة، وغرب مصرف اللبیني وكذلك قریة ناھی

محطة معالجة میاه   ١٠
  الصرف الصحي بحلوان

 مرحلتین، لتصل يیوم عل/٣ م٥٠٠٠٠٠ة بطاقة یزیادة سعة المحطة الحإل
  یوم/٣ م١٠٥٠٠٠٠ مالیة سعة إجيإل

محطة تحلیة میاه البحر   ١١
  غرب خلیج السویس

 ٧٠،٠٠٠ مالیةمحطة تحلیة میاه البحر بنظام التناضح العكسي بطاقة إج
متر مكعب، یوم غرب خلیج السویس وذلك لتغذیة المنطقة الصناعیة بالمیاه 

   مرحلتینيالالزمة للصناعة، وسیتم بناء المحطة عل
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  تفاصیل المشروع  المشروعات/ القطاع  م

محطة تحلیة میاه البحر   ١٢
  بشمال سیناء

یوم /٣ م٣٥٠٠٠محطة تحلیة میاه البحر بنظام التناضح العكسي بطاقة 
اء، ویقع المصنع بمنطقة لتغذیة مصنع كربونات الصودیوم بشمال سین

  مزار بجزار مدینة العریش 
محطة تحلیة میاه البحر   ١٣

  بمدینة الغردقة
یوم /٣ م٢٥٠٠٠محطة تحلیة میاه البحر بنظام التناضح العكسي بطاقة 

 يوذلك لتغذیة مدینة الغردقة بالمیاه الالزمة وسوق یتم إنشاء المحطة عل
  یوم/٣ م١٠٠٠٠یوم والثانیة /٣ م١٥٠٠٠ يمرحلتین األول

    الطرق  
إنشاء وتشغیل وصیانة محور روض الفرج، یربط المشروع الطریق   محور روض الفرج  ١٤

 مع طریق القاھرة اإلسكندریة الصحراوي يالدائري حول القاھرة الحإل
  كم،٣٤ طول يبإجمإل

 يإجمإلإنشاء وتشغیل وصیانة طریق محاجر الجاللة بمحافظة السویس ب  طریق محاجر الجاللة  ١٥
  كم٣٨طول 

  :المصدر
http://www،pppcentralunit،mof،gov،eg/Content/Projects/Pages/PPP%20Matrix،as

px?mode=1,25/1/2020. 

–

 




 

از       یل الغ از لتوص ع الغ اشتملت االتفاقیة المبرمة بین قطاع البترول وشركات توزی
  : التالیة مجملھا بالمالمحالطبیعي لمدن ومحافظات الجمھوریة في 

ین             مدة االتفاقیة عشرون عاماً    -١ ا ب راوح م شاءات تت رة إن دأ لفت ع، تب اریخ التوقی ن ت  م
شغیل         يسنتین إل  ي إلدارة وت  أربعة سنوات، أما الفترة المتبقیة من عمر االتفاقیة فھ

ذا              ال، وك ذ األعم رامج تنفی دد العمالء، وب ات ع دد االتفاقی ا تح وصیانة الشبكة، كم
  .  االستثماریة التقدیریةفالتكالیجملة 

                                                
صر   )  ١( ة م اص جمھوری اع الخ ة والقط ین الحكوم شراكة ب ة ال یم تجرب اھین، تقی د ج د الحمی ین عب أم

ة           ة، كلی العربیة، دراسة حالة لمشروعات توصیل الغاز الطبیعي، رسالة دكتوراه، قسم اإلدارة العام
 . ١٢٦-١١٥، صــ ٢٠٠٨وم السیاسیة،االقتصاد والعل
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یانة   -٢ شغیل وص ب وإدارة وت شاء وتركی صمیم وإن ل وت ع بتموی ركات التوزی وم ش  تق
ي      واقعین ف ستھلكین ال الء والم سویقھ للعم ي وت از الطبیع یالت الغ بكات وتوص ش

  . نطاق المنطقة الجغرافیة المحددة لكل شركة

سلم األ       -٣ ذ بت ال إل   تقوم الشركة بعد االنتھاء من التنفی وم     يعم ذي یق رول، ال  قطاع البت
اع      وم قط ا یق ة، كم ارب الالزم ارات والتج راء االختب د إج دائي بع تالم االبت باالس
تالم          د باالس دار شھادة تفی البترول بعد مرور عام من تاریخ االستالم االبتدائي بإص

  .النھائي لألعمال

الیف  یقوم قطاع البترول بسداد كافة   -٤ تث  التك اء االس ا عل     واألعب م إنفاقھ ي ت  يماریة الت
ك عل        دائیا، وذل تالما ابت تالمھا اس ات  ياألعمال المنفذة والمتكاملة، والتي تم اس  دفع
إل           ع الت ن الرب دأ م د، تب  مباشرة  يمتساویة ربع سنویة لمدة خمس سنوات بدون فوائ

  .الستالم األعمال ابتدائیا

  :ما یلي واألعمال االستثماریة، یالحظ التكالیف فیما یتعلق ب-٥

ة      - رول كاف الیف  بالنسبة للعمیل المنزلي والتجاري، یتحمل قطاع البت اء  التك  واألعب
  .االستثماریة الخاصة بأعمال توصیل الغاز الطبیعي

اء الخاصة         - ل األعب ل العمی اء، یتحم صناعیین ومحطات الكھرب  بالنسبة للعمالء ال
ض      یض ال ة تخف رج محط ن مخ ي م از الطبیع یالت الغ ال توص  يغط حتبأعم

  .الحارقات، فیما عدا ذلك یتحملھ قطاع البترول

د عل         -٦ ة تعتم ة خطی ق معادل شبكة وف یانة ال دد العمالء   ي تم تقدیر تكلفة تشغیل وص  ع
ولین  ي إل      (المح از الطبیع یل الغ م توص ذین ت ات    ). ھمیال ادا بالبیان ك استرش وذل

د  ة إلح ا ت    يالتاریخی رول، كم اع البت ة لقط ع التابع ركات التوزی ة   ش دیر تكلف م تق
إل           يالتشغیل والصیانة لخطوط نقل الغاز الطبي الرئیسیة والفرعیة ذات الضغط الع

د عل    ة تعتم ة خطی ق معادل وط    يوف وال الخط سي وأط ب الرئی ط األنابی ول خ  ط
  .  بالكیلو متريالفرعیة ذات الضغط العإل
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وع      -٧ ال موض ة باألعم یادیة خاص وم س رائب أو رس رول أي ض اع البت ل قط   یتحم
ستحق              ي ت وال الت اح شركات األم ذلك ضرائب أرب ل القطاع ك االتفاقیة، كما یتحم

دتھا خمس          يعل غ م ي تبل ضریبي والت اء ال  شركات التوزیع بعد انقضاء فترة اإلعف
  .سنوات

  . یتحمل قطاع البترول قیمة اإلصالحات والعمرات الجسیمة إن وجدت-٨

ة بی -٩ ع عمول شركات التوزی رول ل اع البت دفع قط از   ی ب غ ر مكع ل مت ن ك   ع ع
ل       بكة نق یانة ش شغیل وص ل إدارة وت ك مقاب الء، وذل سلیمھ للعم تم ت ي ی   طبیع
ق             ا یحق اع للعمالء، وبم ي المب از الطبیع ة الغ صیل قیم وتوزیع الغاز الطبیعي وتح

ي   د داخل دل عائ ع مع شركات التوزی د أدن % ١٨ل نویا كح ك يس ًاوذل ات ل ل وفق فئ
  : اآلتیة

  . متر مكعب لعمالء القطاع المنزلي والتجاري/  قرش١٠مبلغ ) أ(

  . متر مكعب لعمالء القطاع الصناعي ومحطات الكھرباء/  قرش٢مبلغ ) ب(

ھ لتحقیق معدل یة وفق الفئات المذكورة عإلیوفي حالة عدم كفایة عمولة البیع الفعل
ل وسداد ھ، یضمن قطاع البترول بل ویلتزم باستكمایالعائد الداخلي المطلوب والمشار إل

 السنویة والمضمونة من قطاع البترول ية وعمولة الحد األدنیالفرق بین عمولة البیع الفعل
والتي یتحقق عندھا معدل العائد الداخلي المطلوب، أي یضمن قطاع البترول لشركات 

عمولة الحد ( سنویا يكحد أدن% ١٨ استثماراتھا قدره يالتوزیع معدل عائد داخلي عل
  . نھایة السنة العشرین من التعاقديحت، وذلك )ياألدن

شروع إل         -١٠ ة أصول الم سلیم كاف ة بت دة االتفاقی ة م ي نھای ع ف وم شركات التوزی  ي تق
 . قطاع البترول بحالة جیدة تضمن استمراریة تشغیلھ بحالة آمنة
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  :)١( ياآلتویتضح من تلك التجربة 

 

ات التوزیع بتدبیر التمویل الالزم، وتوفیر العمالة والخبرة الفنیة تلتزم شرك
الالزمة ألعمال التصمیمات واإلنشاءات والتشغیل والصیانة والتحصیل، في المقابل یلتزم 
قطاع البترول بتسلیم شركات التوزیع كمیات الغاز الطبیعي إلمداد عمالء ومستھلكي 

أخذ من الشبكة القومیة، وذلك بصورة منتظمة، الشبكة الخاصة بكل شركة عند نقاط الم
وبالضغوط والمواصفات الفنیة القیاسیة وبدون مقابل كما یلتزم القطاع أیضا بتوفیر 

 كذلك یلتزم القطاع .التوزیعاألراضي الالزمة لتنفیذ المشروع والتي تحددھا شركات 
فعات ربع سنویة لمدة  ديبسداد كل النفقات االستثماریة التي أنفتھا شركات التوزیع عل

) الدفعات والعمولة معا( ویما یحقق الغاز، عمولة مبیعات يخمس سنوات، باإلضافة إل
. االتفاقیة مدار سنوات يسنویا عل% ١٨ يمعدل عائد داخلي لشركات التوزیع بحد أدن

 ذلك، یلتزم قطاع البترول أیضا بتحمل أي ضرائب أو رسوم سیادیة خاصة ي إلةإضاف
موضوع االتفاقیة، كما یتحمل القطاع ضرائب أرباح شركات األموال التي باألعمال 
  .  شركات التوزیع بعد انقضاء فترة اإلعفاء الضریبييتستحق عل

 

ال تواجھ شركات التوزیع أیة مخاطر تجاریة وذلك نظرا ألن توصیل الغاز 
بالمجان، حیث یتحمل قطاع البترول بموجب ھذه الطبیعي للمناطق السكنیة والتجاریة 

االتفاقیات أعباء التوصیل بالكامل، ولكن تتحمل شركات التوزیع المخاطر المتعلقة 
بأسعار صرف العمالت األجنبیة، نتیجة التزامھا بتدبیر المھمات والمعدات الالزمة 

                                                
  انظر ) ١(

  .٢١١-٢٠٩-١٩٣، ١٤٢-١٣١ص. المرجع السابق ذكره مباشرة -
ات،             - ي، المؤشرات والبیان از الطبیع ة للغ شبكة القومی وط ال ة، خط روة المعدنی  وزارة البترول والث

  ٢٠١٩مصر،
http:-//www.petrolume.gov.eg. 
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 أما بالنسبة للمخاطر لمشروعات اإلحالل بالعملة األجنبیة اذا تم استیرادھا من الخارج ،
 أو االقتصادیة والمتعلقة باستثمارات شركات التوزیع فیضمن قطاع البترول لتلك المالیة

 استثماراتھا، بغض النظر عن كمیة مبیعات ي للعائد علي حد أدنيالشركات الحصول عل
أما بالنسبة لتوصیل الغاز الطبیعي للمناطق الصناعیة ومحطات تولید الكھرباء .الغاز

 الرغم من تحمل العمیل في تلك القطاعات جزءا من تكلفة التوصیل إال أن تسویق يفعل
مشروعات اإلحالل في قطاعات الصناعة والكھرباء یعد سھل نسبیًا وذلك ألن العمیل لھ 
مصلحة في التحول من استخدام السوالر أو المازوت في المصانع ومحطات الكھرباء 

 عاتق قطاع ي ومن ثم فأن المخاطر تقع بالكامل عل الغاز الطبیعي لرخص ثمنھ،يإل
 أنھ إذا كان إخالل شركة التوزیع يالبترول، خاصة وأن اتفاقیة التعاقد نصت عل

 التكالیفبالتزامھاتھا ھو السبب في إنھاء اإلتفاقیة، فإن قطاع البترول یلتزم بسداد كل 
بالنسبة لتلك األعمال التي لم  ياالستثماریة التي أنفقتھا الشركة عند تاریخ اإلنھاء حت

  . یتسلمھا قطاع البترول استالما مبدئیا

 

 استثمارتھا ي للعائد علي حد أدنيتضمن الحصول عل: بالنسبة لشركات التوزیع
، حیث تضمن شركات التوزیع حد ) المضمونة من قطاع البتروليعمولة الحد األدن(

 عمولة الحد ي لمعدل العائد الداخلي ، وللشركة أن تحصل عليكحد أدن% ١٨قدره  يأدن
ة أیھما أكبر، مع مالحظة أنھ ال یوجد سقف لعمولة البیع ی أو عمولة البیع الفعلياألدن
 المضمونة من قطاع البترول ، ولما كان من ية إذا ما تجاوزت عمولة الحد األدنیالفعل

ة المخاطرة فمن المفترض ان تزید معھا مقدار العوائد المنطق انھ كلما زادت درج
 يالمتحصلة والعكس فان تلك االتفاقیة جاءات بما ھو مختلف تمامًا مع ذلك المنطق فعل

 ي للعوائد والمنافع  ومیزة الحصول علي حد أدنيالرغم من حصول شركات التوزیع عل
أن تحقیق شركات التوزیع  وبدون سقف، مع ضمان من قطاع البترول بشيالعمولة األعل

 قطاع البترول يوفي المقابل تتمثل المنافع التي تعود عل.  استثمارتھاي للعائد عليلحد أدن
 وفر دعم المنتجات البترولیة نتیجة يفي إیرادات بیع الغاز الطبیعي، باإلضافة إل

ائد بالقدر اإلحالل، ولكن ال یوجد في الوقت نفسھ أي ضمانات بتحقیق تلك المنافع أو العو
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نھ أإال . الذي یبرر معھ األعباء التي یتحملھا قطاع البترول من وراء مشروعات اإلحالل
ال یوجد باالتفاقیة ما یضمن التزام شركات التوزیع بالتوصیل لعدد العمالء المنصوص 

ھ االتفاقیات ھو أنھ في حالة عدم التزام شركات یھم باالتفاقیات، وغایة ما تنص علیعل
ھا من االتفاقیات، فإنھ یحق لقطاع البترول فسخ وإنھاء یع بالتزاماتھا المنصوص علالتوزی

 لجمیع األعمال، مالیة الرأسالتكالیفاالتفاقیة، ولكن مع التزام قطاع البترول بسداد كافة 
  . بالنسبة لتلك األعمال التي لم یتسلمھا قطاع البترول استالما مبدئیايحت

 أن ھناك ثمة عدم توازن بین أطراف التعاقد فیما ومما سبق نستطیع أن نتبین
یتعلق باألعباء والمنافع والمخاطر الخاصة بكل طرف، ومن الواضح أن ھذا التفاوت إنما 

  . حساب قطاع البتروليھو لصالح شركات التوزیع عل

 

اإلحالل، شروعات تحمل قطاع البترول جمیع األعباء االستثماریة الخاصة بم
 قیام القطاع الخاص بتدبیر التمویل الالزم ي أعباء التمویل المترتبة علي إلةباإلضاف

إلنشاء تلك المشروعات، لحین استراداھا فیما بعد من قطاع البترول فضال عن تحمل 
 تلك يولكن یعاب عل. ف الجاریة المرتبطة بتلك المشروعاتیقطاع البترول للتكإل

 دفعات ربع سنویة خالل ين شركات التوزیع تقوم باسترداد استثماراتھا علاالتفاقیة  ا
 الوقت ي استثماراتھا، في العائد الذي تطلبھ عليخمس سنوات، فضال عن حصولھا عل

ذاتھ تمتد االتفاقیة لفترة عشرون عاما فالمنطق أن مشروعات البنیة األساسیة التي یقوم 
 بأشكالھا المختلفة، تمتد لفترات BOTوفقا لنظم الـ بتمویلھا القطاع الخاص، والتي تتم 

 تتمكن الشركات الخاصة من استرداد استثماراتھا ي سنة، حت٢٥-٢٠طویلة تتراوح بین 
 استثمارتھا ولكن وفقا لھذه االتفاقیة تقوم شركات يونفقاتھا، وتحقیق عائد معقول عل

 المبرر من امتداد يثم ینتفتوزیع الغاز باسترداد استثماراتھا خالل خمس سنوات ومن 
 جانب اخر فیما يوعل. يتلك االتفاقیة  لعشرین عامًا قابلة للتجدید لخمس سنوات أخر

 النحو الذي جاء باالتفاقیة يیتعلق بمدة التزام شركات التوزیع باإلنفاق االستثماري عل
تفاقیة بلغت  االستثمارات التقدیریة الواردة باالينجد أن نسبة االستثمارات المنفذة إل

 شركات التوزیع الخاصة التزمت بتدبیر إن، ومن ثم یمكن القول %١٠٣٫٥ يحوإل
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اإلنفاق االستثماري الذي تتطلبھ مشروعات اإلحالل كما ورد باالتفاقیات المبرمة بین 
الحد % (١٨وفیما یتعلق بأعباء التمویل، فھي تبلغ . قطاع البترول وشركات التوزیع

عات السنویة المضمونة من قطاع البترول والتي عندھا یتحقق معدل  لعمولة المبیياألدن
 مالئمة أعباء التمویل ي مديوللحكم عل). سنویًا% ١٨عائد داخلي لشركات التوزیع قدره 

ھذه، فإن األمر یقتضي مقارنتھا بسعر البنك المركزي المصري لالئتمان والخصم، 
ول اتفاقیة واقعت في دیسمبر من نفس التاریخ السابق أل (١٩٩٧ مایو ١٥والذي بلغ في 

 أعباء التمویل التي تحملھا قطاع البترول إنھ یمكن القول ی، وبناء عل%١٢٫٢٥) العام
مقارنة بسعر البنك ) مرة ونصف% (١٥٠ ينظیر استخدام التمویل الخاص، بلغت حوإل

البترول أي أن أعباء التمویل التي تحملھا قطاع . المركزي المصري لالتئمان والخصم
، في الوقت الذي كان فیھ من الممكن لقطاع %١٨نتیجة الستخدام التمویل الخاص بلغت 

البترول تدبیر التمویل الالزم لتلك لمشروعات عبر القطاع المصرفي بتكلفة تمویل قدرھا 
  . فقط% ١٢٫٢٥

 

ل، فإن درجة االلتزام ببرامج تنفیذ فیما یتعلق بدرجة االلتزام ببرامج تنفیذ األعما
 الموقعة بین قطاع البترول وشركات توزیع الغاز الطبیعي قد باالتفاقیاتاألعمال الواردة 

 درجة التزام شركات التوزیع ي، وھو ما یعد مؤشرا إیجابیا عل%٩٣ يبلغت جوإل
  . ھا والواردة باالتفاقیاتیببرامج تنفیذ األعمال المنصوص عل

 

یتزاید عدد البلدان التي اعتمدت مبدأ الشراكة بین القطاعین العام والخاص 
 أساسھا ي البنیة التحتیة والخدمات القائمة علأصول توفیر يلتشجیع القطاع الخاص عل

 الموازنة العامة للدولة وزیادة متطلبات يفي ظل زیادة عبء توفیر الخدمات العامة عل
 الحاجات العامة بشقیھا المستحق والجدیر باالشباع ي الناجمة من تنامياإلنفاق الحكوم

 ي وزیادة سقف الطموحات والرغبات من قبل أفراد المجتمع فينتیجة اإلنفجار السكان
 وتعد المشاركة مفھوم متعدد .العولمةضوء متغیرات البیئة الدولیة وما تفرضھ ظروف 

اإلداري والتنظیمي والتعاوني واالقتصادي األوجھ ویرتبط بأبعاد عدیدة منھا البعد 
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 صورة من صور الفصل بین اإلنتاج واإلشباع ي واالستراتیجي، فھيوالقانوني والتنمو
ة لتقدیم الحاجات یللحاجات العامة المستحقة والجدیرة باإلشباع حیث ان المشاركة ھي إل

  .لك الحاجاتالعامة من خالل االستفادة من إمكانیات القطاع الخاص في إنتاج ت

) كالنقل( أن مشاریع البنیة التحتیة االقتصادیة يوتشیر تجارب البلدان المختلفة إل
ھي المرشحة في العادة للشراكة بین القطاعین العام والخاص أكثر من مشاریع البنیة 

أو البنیة التحتیة البیئیة مثل مرافق المیاه ) میكالرعایة الصحیة والتعل(التحتیة االجتماعیة 
 تعالج اختناقات واضحة في مسار يومعالجة المیاه والصرف الصحي وذلك الن األول

 األرجح يالبنیة التحتیة مثل مشاریع الطرق والسكك الحدیدیة والموانئ والطاقة ھي عل
 تتمتع بالجاذبیة للقطاع الخاص، كما أن يالمشاریع ذات معدالت العائد المرتفعة وبالتإل

ا تكون مجدیة ومحبذة أكثر في مشاریع البنیة التحتیة االجتماعیة، رسوم االستخدام غالبا م
 بأسواق أكثر تطورا تجمع يفضًال عن أن مشاریع البنیة التحتیة االقتصادیة عادة ما تحظ

) مثل بناء وتشغیل وصیانة طریق برسوم مرور(بین التشیید وتوفیر الخدمات ذات الصلة 
 .ماعیةمقارنة بمشاریع البنیة التحتیة االجت

 مجال المشاركة بین ي فوالنامیة ضوء الخبرات الدولیة للدول المتقدمة يوف
 للمشاركة وما اتضح من تقییم ي ضوء القانون المصري وفوالخاصالقطاعین العام 

 مصر ية المشاركة فییقترح لتفعیل إل ي مجال توصیل الغاز الطبیعيتجربة المشاركة ف
  :)١( ياآلت

                                                
  :التى سبق استعراضھا باآلصافة الى المراجع االتیةتم االعتماد على نتائج الخبرات ) ١(

ام          - اع الع ین القط شراكة ب ام وال تثمار الع وارنز، االس غ، ش شارد ھمین وبي، ریت اردین اكیت برن
  .١٦-١٠والخاص، مرجع سبق ذكره، صــ 

  .١٥-١٣  سھیر أبو العینین، الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص، مرجع سبق ذكره، صـ -
حاب              ھشام  - ة نظر أص ن وجھ اص م ام والخ اع الع ین القط شراكة ب ق ال ات تطبی اوي، معوق العم

اھرة،       ة الق ارة، جامع ـ  ٢٠٠٨القطاع الخاص، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمین، كلیة التج ، صـ
٤٧٣-٤٧٠.  

ة          - ى التجرب ز عل ع التركی اص م اع الخ ع القط شراكة م ن ال ة ع د، دراس روري محم ولي دك  مت
   .ع سبق ذكرهالمصریة، مرج

= 

 
 

––  
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 یغطي كافة أوجھ الشراكة بین القطاعین العام والخاص یموجود إطار قانوني سل  - ١
 .يمثل حالة المغرب وتشیل

، تقترن مشاریع البنیة بالنسبة لاللتزامات التعاقدیة وتقاسم تحمل المخاطر - ٢
التحتیة في العادة بمجموعة من المخاطر المختلفة، كمخاطر الحصول التراخیص 

 البیئة، ي المشروع المحتملة علالمطلوبة للبناء والتراخیص المتعلقة بآثار
 لالعتمادات، ووفرة الخدمات وجودتھا، وعدم التیقن من التكالیفومخاطر تجاوز 

 البعید، وحدوث تغییرات في قیم يالحاجة للمشروع في األجل المتوسط إل
 تحدید ي وكما سبق توضیحھ فان نجاح التجربة البریطانیة تمثل أساسا ف.األصول

 االقتصادیة، والمشكالت حالة حدوث االزمات يتفاوض فالمخاطر ومرونة ال
 والعادلكذلك من مواطن نجاح تجربة الشراكة في المجر االقتسام الواضح 

 .  الخاص عند بدء التعاقدوالقطاع او التجاریة بین الدولة المالیةللمخاطر سواء 
، صاإلفصاح عن المخاطر لمشروعات المشاركة من القطاع العام والقطاع الخا - ٣

 ي لنھایة السنة علالمالیةحیث ینبغي أن تشتمل وثائق الموازنة العامة والكشوف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 عبد اهللا شحاتھ خطاب، المشاركة بین القطاعین العام والخاص في تقدیم الخدمات التعلیمیة، مرجع -
  .٢٥، ٢٤، ١٧سبق ذكره، صــ 

 أیمن عبد الحمید جاھین، تقییم الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص في جمھوریة مصر العربیة، -
  ٨١، ٧٤، ٧مرجع سبق ذكره، صــ 

- UNESCAP, Public-private partnership in infrastructure development ، Op 
Ci. 

- GEORGE R.G. CLARKE، KATRINA & SCOTT WALLSTEN، Has 
private participation in water and sewerage improved coverage? Empirical 
evidence from Latin America, Journal of International Development,،  Op 
Cit. 

- International monetary fund، Public Investment and fiscal policy، lessons 
from the pilot country studies, IMF, April, 2005. 

-  Debendranath Sarangi، Infrastructure development: a public-private 
partnership in india،issj172/2002،UNESCO،2002. 
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ة عن كل مشروع أو مجموعة مشاریع مماثلة للشراكة بین یالمعلومات التإل
  : القطاعین العام الخاص

  مثل رسوم عقود (مدفوعات ومقبوضات الحكومة لخدمة الدین المستقبلیة
 في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص والمحددة) االمتیاز والتشغیل

 .ةی مدار العشرین أو الثالثین عاما التإليعل

 مثل الضمانات مالیةتفاصیل شروط العقد المنشئة لمدفوعات أو مقبوضات احت 
 . وترتیبات تقاسم األرباح

 المقدمة للشراكات بین القطاعین يحجم وشروط التمویل وأوجھ الدعم األخر 
اص من خالل اإلقراض الحكومي المباشر أو عن طریق المؤسسات العام والخ

 .  المملوكة للحكومة أو الخاضعة لسیطرتھاي والكیانات األخرالمالیةالعامة 

فإذا كان الھدف ھو  ، وجود تعریف واضح لألسباب واألھداف منذ البدایةضرورة - ٤
ة السلعة أو توفیر عمالة فنیة متخصصة أو رفع كفاءة تشغیل المرفق وتحسین جود

الخدمة المقدمة دون ضخ استثمارات جدیدة، فإن عقود اإلدارة قد تكون أفضل 
البدائل المتاحة في ھذه الحالة، وإذا كانت ھناك حاجة لضخ استثمارات ضخمة 

 يلتوسیع نطاق الخدمة وتحسین نوعیتھا في ظل عدم توافر التمویل الالزم لد
 تعد أفضل الخیارات المتاحة  BOT الحكومة فإن عقود االمتیاز ونظم ال 

للشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص، وإذا كان الھدف جلب تكنولوجیا متقدمة 
 لتطویر مرفق ي تمویل أجنبي الحصول عليوخیرات إداریة متطورة باإلضافة إل

  . ھو البدیل المالئميقائم بالفعل یصبح تأسیس شركة مع شریك أجنب
معروف أن معظم قطاعات البنیة األساسیة تتسم فمن ال ،ي مناخ تنافستوفیر - ٥

، وذلك نظرًا لضخامة االستثمارات بھذه يبوجود خاصیة االحتكار الطبیع
، فإن الفشل يالقطاعات، ونظرًا لحساسیة قطاعات البنیة بخاصیة االحتكار الطبیع

ھ تحویل ی بھذه القطاعات یترتب عليفي خلق وتھیئة مناخ وتھیئة مناخ تنافس
 احتكار خاص، وإذا كانت ھناك بعض قطاعات البنیة األساسیة يار العام إلاالحتك
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ھ، فإنھ ی إلي تنتميتوجد بھا صعوبة في إدخال عنصر المنافسة في السوق الذ
 السوق، وذلك من خالل العطاءات ي األقل أن یكون ھناك منافسة علي عليینبغ

 ظھرت اتجاھات حدیثة بشأن وقد.  تقدیم الخدمة أو السلعةيأثناء مرحلة التعاقد عل
وذلك من خالل فصل األنشطة ، خلق المنافسة في قطاعات البنیة األساسیة

االحتكاریة الرئیسیة عن األنشطة ذات الصفة التنافسیة، فیمكن تجزئة حزمة 
 سلسلة االنتاج والبنیة األساسیة ي أي التقسیم إلياألنشطة بالفصل الرأس

 ثالثة أنشطة ممیزة  تتعلق بتولید ياع الطاقة إلوالخدمات، فمثال یمكن تجزئة قط
 قطاعات يوانتاج الطاقة ونقل الطاقة والتوزیع أو االمداد بھا وھو ما ینطبق عل

 ینتج عن ي الذي والمیاه، كذلك یمكن أن تكون التجزئة بالفصل األفقيالغاز الطبیع
سوق كما في  شركات منفصلة قد تتنافس مباشرة في اليتقسیم النشاط المحتكر إل

 شركات يقطاع الطاقة حیث یمكن الفصل بین تولید الطاقة وتوزیعھا، أو تقسم إل
منفصلة تحتفظ كل منھا بخدمة منطقة جغرافیة وتتنافس فقط بطریقة غیر مباشرة، 

  .يكما ھو الحال بالنسبة لتوزیع الطاقة والغاز الطبیع
لدوافع والنتائج المرجوة یقصد بالشفافیة الكشف عن األسباب وا الشفافیة، توافر - ٦

من وراء مشاركة القطاع الخاص في تقدیم خدمات البنیة األساسیة، والكشف عن 
تفاصیل التعاقدات بین الحكومة والقطاع الخاص في ھذا الشأن، ان حجب 

 بدونھا يالمعلومات عن أفراد المجتمع كفیل بتعطیل المشاركة المجتمعیة الت
، كذلك یتطلب األمر إنشاء جھاز يول شعب بقبي صیغ تحظيیصعب الوصول إل

 أن یتم تحدید مسؤلیاتھ ي داخل المرافق العامة االقتصادیة، علي رقابيادار
 مراقبة إجراءات التعاقد، وإعداد يوسلطاتھ في اطار ھیكل تنظیمي واضح، ویتول

، ومراجعة برامج صیانة المشروعات ياألعمال التحضیریة، ودراسات الجدو
 .طار تعاقدات الشراكة،المنفذة في إ

من المعروف أن قطاعات الخدمات العامة ومرافق  ، المشاركة المجتمعیةتشجیع - ٧
البنیة األساسیة، تمس جانبا مھما في حیاة المواطنین، وأن أفضل طریقة للوصول 

 المواطنین، ھو ي بشأن أفضل الترتیبات لتقدیم تلك الخدمات إلي توافق مجتمعيإل
الصلة في عملیة إعداد وصنع السیاسات الخاصة بایصال إشراك األطراف ذات 
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 التشاور المستمر مع القطاع الخاص في ھذا الشأن، يھذه الخدمات، وباإلضافة إل
 ي كالنقابات العمایة والمھنیة وممثلي إشراك مؤسسات المجتمع المدنيفإنھ ینبغ

صة وجمعیات المجالس النیابیة والتشریعیة واإلعالم والمراكز البحثیة المنخصخ
 ي بقبول مجتمعي تحظي أفضل الصیغ التيحمایة المستھلكین، وذلك للوصول إل

 .بشأن ترتیبات إیصال الخدمات العامة للمواطنین
 من احتكار تقدیم الخدمة وضع اللوائح والقوانین التي تھدف لحمایة المستھلك - ٨

 .المقدمة من القطاع الخاص
ل التوزیع العادل للخدمات من حیث  من خالضمان تحقیق العدالة االجتماعیة - ٩

 .الكم، والكیف، وذلك بدعم الفئات الغیر قادرة في المجتمع
 ووضع برامج زمنیة توفیر قاعدة بیانات عن الخدمات المطلوب الشراكة بھا -١٠

 . لھا تتوافق مع الخطط التنمویة االقتصادیة والحضریة للدولة
تتوافق مع تطویر معدالت  بحیث التنظیم الزمني والمكاني لعملیة الشراكة -١١

 الخدمة المقدمة بالمعدل الذي یفي بالزیادة المتوقعة للسكان وبتوزیعھم يالطلب عل
 .المكاني

 یجب االھتمام بتدریب الجھات الحكومیة المعنیة بالشراكة مع القطاع الخاص -١٢
 نحو یضمن إعداد الدراسات الالزمة بشكل فعال وفي أسرع وقت ممكن يعل

 .  المفاوضات بین الدولة والقطاع الخاصبقدر یضمن نجاح
 یضمن عدم االستعانة باألموال المصریة ضرورة أن تشمل الئحة القانون ما -١٣

 .ي حالة مشاركة رأس المال األجنبي فيوضرورة استقدام التمویل األجنب
 . لتواكب التغیرات الراھنة بصفة مستمرةالتطویر المستمر لصیغ المشاركة -١٤
 التي یسمح بھا لكل ھیئة  لعدد المشروعاتيحد أقصضرورة وضع سقف یمثل  -١٥

 .  الحكومةي ال یزید العدد ویشكل أعباء عليعامة حت
 . وإعادة تصمیم المشروعوقف إجراءات الطرح في حالة تقدم مستثمر وحید -١٦
 السماح للھیئة بإنھاء العقد في حالة ظروف طارئة يیجب أن ینص العقد عل  -١٧

 . مة تھدد المصلحة العاغیر متوقعة
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 یجب أن یتم ویستمر في مراحل تنفیذ المشروع تقییم المشروعات تحت التنفیذ -١٨
 . وأثناء عملھ

  كفاءة الخدمةيضرورة ارتباط المدفوعات المقدمة للقطاع الخاص بمستو -١٩
 الربط بین المقابل واألداء، فقد یتم إنجاز بعض األعمال يولیس فقط اإلنجاز أ

 .يلغرض منھا حسب التصور الحكوم اي یكتشف الحقا أنھا ال تؤديالت
،  وتھیئتھا لجذب المدخرات الوطنیة واألجنبیةالمالیةتحریر وتطویر األسواق   -٢٠

 . وتوظیفھا في مجاالت االستثمار في مشروعات الخدمات
 عمل حسابات دقیقة حول تكلفة توفیر الخدمة من خالل نموذج المشاركة -٢١

ومن ثم اختیار ) كاالقتراض مثال (ومقارنة ذلك بالبدائل المتاحة أمام الحكومة
 . البدیل األقل تكلفة

 بما یتواءم إشراك المحلیات في تحدید خصائص ومواصفات الخدمات المقدمة -٢٢
 معرفة االحتیاجات يمع تفضیالت األفراد وتسھیل عملیات الرقابة ألنھم أقدر عل

 .الخاصة بكل منطقة
ر من الخبرات ویقلل من  مما یوفر قدرا أكبتقاسم العقد بین عدة مشغلین   -٢٣

  .المخاطر السیاسیة
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، ) بین الوضع الراھن والمأمول (التحتیة البنیة ي أحمد عبد الوھاب، االنفاق العام عل-
، برنامج الحریة )  الوضع الراھن والمأمولن بی(التحتیة البنیة يل عقاإلنفا

 .٢٠١٩اإلقتصادیة، 

 والدراسات بین النظریة ي االقتصادوالنمو، ھیكل االنفاق العام ي اسراء عادل الحسین-
 .٢٠١٢التطبیقیة، سلسلة أوراق بحثیة، قسم اإلقتصاد، جامعة القاھرة، نوفمبر 

  أمل نجاح البشبیشي، نظام البناء والتشغیل والتحویل، جامعة البحرین، -

- www،arab-api،org/devbrdg/delivery/develop_bridge32،pdf,1/1/2012. 

١٨/٥/٢٠١٠، )أ( مكرر ١٩الجریدة الرسمیة، العدد  -  

 أمین عبد الحمید جاھین، تقییم تجربة الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص جمھوریة -
مصر العربیة، دراسة حالة لمشروعات توصیل الغاز الطبیعي، رسالة دكتوراه، قسم 

  .٢٠٠٨،اإلدارة العامة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

 برناردین اكیتوبي، ریتشارد ھمینغ، شوارنز، االستثمار العام والشراكة بین القطاع -
  .٢٠٠٧العام والخاص، صندوق النقد الدولي، سلسلة قضایا اقتصادیة، 

 االقتصادیة للمشروعات االستثماریة يحمدي عبد العظیم، دراسات الجدو/  د-
  ٢٠٠٣ومشروعات البوت، أكادیمیة السادات، 

من، ی إلي في النمو اإلقتصادي محمد باسوید، أثر اإإلنفاق الحكومي علعبد اهللاسالم .  د-
-، ـأكتوبر)١٧(، مجلد )١٦(مجلة االندلس للعلوم االنسانیة واالجتماعیة، العدد 

  .٢٠١٧دیسمبر 
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سھیر أبو العینین، الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص في تمویل مشروعات /  د-
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 –المفاھیم (عادل محمود الرشید، إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص /  د-
  .٢٠٠٦المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، بحوث ودراسات، )  التطبیقات–النماذج 

 القادر فتحي الشین، نظم المشاركة بین القطاعین العام والخاص في مشروعات عبد/  د-
البنیة األساسیة للنقل، نماذج من بعض الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة 

  .٢٠١٠، ٤٧٥اإلداریة، بحوث ودراسات 

المشاركة بین القطاعین العام والخاص وتقدیم الخدمات   شحاتھ خطاب،عبد اهللا.  د-
  اإلمكانیات والتحدیات:  المحلیاتي مستويلعامة علا

www،pidegypt،org/download/Local،،،/dr%20abdallah%20shehata،
doc,1/1/2012 

والخاص في تقدیم الخدمات  عبد اهللا شحاتھ خطاب، المشاركة بین القطاعین العام -
الدروس المستفادة للحالة المصریة، المركز المصري للدراسات : میةیالتعل

  .٢٠٠٨، سبتمبر ١٣٩االقتصادیة، ورقة عمل رقم 

المركز  كمال أمین الوصال، البنیة التحتیة واالستثمارات العامة في العالم العربي، -
 .٢٠١٩ فبرایر ٩،العربي لألبحاث ودراسة السیاسات

 مصادر التمویل بقطاع الطرق السریعة مع االشارة لخطاب، تحلیمحمد جالل السید  -
 ةالتجارة، جامع ةالعامة، كلی المالیة مماجستیر، قس رسالة مصر، يإل

  .٢٠٠٤االسكندریة،

ات رفع الكفاءة االقتصادیة بقطاع السكك یمحمد جالل محمد السید خطاب، تحلیل إل -
 مصر، رسالة دكتوراه، يالموازنة العامة للدولة مع التطبیق عل يالحدیدیة وأثرھا عل

  .٢٠١٠ العامة، كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة، المالیةقسم 
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 يمحمد متولي دكروري محمد، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركیز عل -
، قطاع مكتب المالیةالتجربة المصریة، إدارة بحوث التمویل، اإلدارة العامة للبحوث 

 .١٠١، ملف رقم المالیةالوزیر، وزارة 

ن الرئیسین لتحقیق النمو والعدالة ی الشراكة بین الدولة والفاعل،يالقوم معھد التخطیط -
  .٢٠١٠ فبرایر ،٢١٨في مصر، سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة رقم 

: الخاصع نضال رشید صبري، الشراكة بین الھیئات المحلیة الفلسطینیة والقطا.  د-
 خاصة حول ربحیة المشاریع والخدمات العامة للبلدیات وتوجھات المواطنین ةدراس

 برنامج اإلصالح واألطراف ذات العالقة نحو أنماط وأشكال ھذه الشراكة،
 الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة الدولیة، CHF المحلي، مؤسسةالدیمقراطي 

(USAID، ٢٠٠٩ ابریل.  

 تحقیق التنمیة يسیاسة اإلنفاق الحكومي االستثماري وأثرھا عل، ي ھـاجر سالطن-
 اإلمارات العربیة المتحدة، رسالة ماجستیر، كلیة -الجزائر : المستدامة دراسة مقـارنة

  .2013-2014  سطیف،–العلوم االقتصادیة وعلوم التسیر، جامعة فرحات عباس 

ع العام والخاص من وجھة نظر ھشام العماوي، معوقات تطبیق الشراكة بین القطا/  د-
أصحاب القطاع الخاص، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمین، كلیة التجارة، جامعة 

  .٢٠٠٨القاھرة، 

 ي البنیة التحتیة في نمو االقتصاد السوداني ھویدا الطیب بابكر، مساھمة اإلنفاق العام عل-
لسودان للعلوم ، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ا٢٠١٤-٢٠٠٤

  .٢٠١٦والتكنولوجیا،

 تالطبیعي، المؤشرا وزارة البترول والثروة المعدنیة، خطوط الشبكة القومیة للغاز -
  .٢٠١٩،روالبیانات، مص

- http: //www.petrolume.gov.eg. 

الجدید عن البرنامج القوي للشراكة مع القطاع الخاص، الوحدة ، المالیة وزارة -
  .٢٠٠٩ یونیةالقطاع الخاص، المركزیة للشراكة مع 
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Mechanisms for activating the systems of public private 
participation in the infrastructure sector 

Dr. Mohamed Osman Abd El Wahed El Said* 

Abstract 

Public-private partenership allows governments to avoid 
spending on infrastructure without giving up the benefits of that 
spendin, This may be highly attractive to governments facing 
current spending constraints، Therefore, effective partenership 
allows achieving efficiency gains in providing infrastructure 
projects its services based on its projects, thus reducing the costs 
incurred by the government to provide these services، This paper 
aims to guide decision-makers on the foundations for designing 
effective partenership between government and the private sector in 
infrastructure sector. 
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امعة ج،  العام بكلیة التجارةاالقتصاد ، مدرسالسیدمحمد عثمان عبد الواحد . د  (*)
 في والدكتوراة ٢٠١١ في الماجستیر في المالیة العامة درجتي ي حاصل عل.االسكندریة

 ومحاضر سابق بكلیة االسكندریة، جامعة التجارة، من كلیة ٢٠١٦ فياالقتصاد العام 
لدیة مجموعة من .  المملكة المتحدةكامبریدج، روسكین، جامعة انجلیا والقانون،االعمال 

 یتخصص الباحث في مجاالت .الدولیةالتنمیة الصناعیة والتجارة المؤلفات في مجال 
 اقتصادیات الخدمات والمشروعات المالیة، السیاسات العامة، المالیة العام،االقتصاد 

المشروعات  :في ویھتم بمجاالت البحث اإلسالمي، االقتصاد الجمركیة، النظم العامة،
 يوالخاص، ولدبین القطاعین العام  المشاركة الخصخصة، الحرة، المناطق الصغیرة،

 ن االسكاالمال،العالقة بین الخصخصة وسوق  :مجاالت في يالباحث ابحاث اخر
 الجمركي، الفساد الصناعیة، ةالتنافسی المتعثرة، الصناعات الحكومي، االجتماعي، الدعم

  .الخیريالوقف 


