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مـ�صـر
�أكدت رانية زايد ـ رئي�س الوحدة املركزية
لل�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص ـ
�أن الوحدة �ستتوىل متابعة م�رشوعات
ال�رشاكة قبل و�أثناء وبعد �إجراءات الطرح
والرت�سية وحتى متام تنفيذ العقود ح�سب
ن�صو�ص م�رشوع القانون الذي �سيتم
عر�ضه على الدورة الربملانية احلالية
ملجل�سي ال�شعب وال�شورى.وقالت �إن
م�رشوع القانون ي�سمح � ً
أي�ضا ب�إجراء ما
ي�سمى مبرحلة احلوار التناف�سي ،والتي
ت�سمح ب�إجراء مفاو�ضات مع امل�ستثمرين
ملناق�شة عطاءاتهم املالية والفنية
غري امللزمة قبل تقدمي العطاءات
النهائية ..كما نظم �إن�شاء وت�شكيل
نظام عمل الوحدة املركزية لل�رشاكة،
والتي تعد بيت اخلربة املالية والفنية
والقانونية للجنة الوزارية.و�أ�شارت
يف حوار خا�ص لـ"الإ�صالح االقت�صادي"
�إىل توقيف مناق�صة طرح �إن�شاء 230
مدر�سة يف بداية الربنامج ،على خلفية
عدم �إقبال رجال الأعمال وامل�ستثمرين
بالقطاع اخلا�ص عليها ،رغم حماوالت
ا�ستمرت لنحو عامني ،ولفتت �إىل بدء
مفاو�ضات بني وزارة املالية ـ وحدة
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص ـ
والبنك املركزي لإعفاء م�شاريع ال�رشاكة
امل�ضمونة من املالية من �سقف االئتمان
املحدد من املركزي ،مما ي�سهم يف تو�سع
البنوك يف متويل هذه امل�شاريع.
و�إىل ن�ص احلوار:

رانية زايد رئي�س الوحدة املركزية لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص:

ن�ستعني بالنماذج العاملية ونراعي الطبيعة امل�صرية والبيئة املحلية
�أجرى احلوار :حم�سن حكيم
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ن�ستعني بالنموذج
الإجنليزي يف
قطاعات التعليم
وال�صحة..
ومنوذج �أ�سرتاليا
وكندا و�أمريكا
الالتينية يف قطاع
الطرق ..ونتبع
النماذج العاملية
الناجحة يف م�شاريع
ال�صرف ال�صحي

الإ�صالح االقت�ص���ادي :يف البداية ،ملاذا مت التحول من نظام " بي �أو
تي" و" بي �أو �أو تي" �إىل نظام برنامج ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا����ص " بي بي بي"؟ ..وهل كان وراء هذا �إخفاق �أو ف�شل جتارب
الأنظمة ال�سابقة؟
>> ال�رشاك����ة ب��ي�ن القطاعني العام واخلا�ص لي�ست جدي����دة على االقت�صاد
امل���ص�ري ،حي����ث عرفته م�رص من����ذ �سبعينيات الق����رن املا�ض����ي يف �إ�سناد
م�شاري����ع البني����ة التحتية والأ�سا�سي����ة للقطاع اخلا�����ص ،فهناك جتارب يف
ال�ساب����ق مب�شاريع للكهرباء واالت�صاالت ،و�سيكون برنامج ال�رشاكة مبثابة
املظل����ة الرئي�سي����ة جلمي����ع امل�شاريع بالنظام��ي�ن ال�سابقني ،و�إع����ادة ت�سمية
للربنامج مبنهجية جديدة جلميع امل�شاريع املختلفة.
الإ�ص�ل�اح االقت�صادي :وما الذي دعاك���م �إىل التفكري يف العمل بنظام
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص؟
>> ب����د�أ تطبيق برنامج ال�رشاكة منذ يوني����و  2006عقب م�شاركة الدكتور
يو�س����ف بطر�س غايل ـ وزير املالي����ة ـ يف فعاليات م�ؤمت����ر اليورومنى يف
لن����دن يف نف�س الع����ام ،عندما ط����رح علي����ه امل�شاركون م����ن اال�ست�شاريني
واخل��ب�راء الأجانب ور�ؤ�س����اء امل�ؤ�س�سات �إمكانية تطبي����ق هذا االجتاه يف
جدي����ا يف �إدخال القطاع
ال�س����وق املحلي����ة ،الأمر الذي دع����اه �إىل التفكري ً
اخلا�ص يف م�شاريع البنية التحتية.
ويف احلقيق����ة �أن الوزي����ر غايل تبنى ه����ذا االجتاه وا�ستع����ان با�ست�شاريني
عامليني يف ذلك الوقت لدرا�س����ة �إمكانية التطبيق يف م�رص ،و�أعدوا تقريرا
بع����د درا�سة م�ستفي�ضة عن ال�سوق امل�رصي����ة �أكد �إمكانية التطبيق ،ومنذ ذلك
رئي�سا لوحدة ال�رشاكة بوزارة املالية ،وهي املرة الأوىل
الوقت مت تعييني
ً
التي �أعمل فيها بالقطاع العام �أو احلكومة.
الإ�صالح االقت�ص���ادي :يبدو �أنكم ت�ستلهم���ون النموذج الإجنليزي يف
التطبيق لنظام عمل الوحدة بوزارة املالية ،فهل ال يزال هذا االجتاه
�سائ ًدا؟
>> ا�ستعن����ا بالنم����اذج العاملية الناجحة يف ال�رشاكة ب��ي�ن القطاعني العام
واخلا�����ص ،م����ع مراع����اة الطبيعة امل�رصي����ة من حي����ث القوان��ي�ن والبيئة
املحلية ،ومل نبد�أ ب�شكل ع�شوائي ،لكن در�سنا جميع النماذج ومنها �إجنلرتا
وجنوب �إفريقيا و�أمريكا الالتيني����ة وهولندا و�أ�سرتاليا ،ومن املهم جلميع
االقت�ص����ادات العاملية �إدخال القطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف �إن�شاء م�شاريع
رائعا ورائ ًدا يف هذا املجال.
منوذجا
البنية التحتية ،وتعد �إجنلرتا
ً
ً
ون�ستع��ي�ن بالنم����وذج الإجنليزي يف قطاع����ات التعلي����م وال�صحة ،ومنوذج
ا�سرتاليا وكندا و�أمريكا الالتينية يف قطاع الطرق ،بينما يتم اتباع النماذج
العاملي����ة الناجحة يف م�شاريع ال�رصف ال�صح����ي ،ويحق للوحدة عدم قبول
امل�رشوع عقب االنتهاء منه �إذا مل يكن مطاب ًقا للموا�صفات.
الإ�ص�ل�اح االقت�صادي :من واقع اطالعك عل���ى التجارب الدولية ،هل
هناك م�شاريع حمظور على القطاع اخلا�ص امل�شاركة فيها؟
>> �أ�ؤك����د �أن القط����اع اخلا�����ص �أق����در عل����ى الإدارة بح����زم للم�شاري����ع
واال�ستثم����ارات وتكاليفه����ا مقارن����ة بالقط����اع العام ،حي����ث ي�سهم حترك
جدي����ا لتحرير االقت�صاد يف زيادة دور القطاع اخلا�ص
احلكومة امل�رصية ً
يف عملي����ات التنمية ،و�أ�ؤكد عدم قدرة الدول����ة على القيام بجميع امل�شاريع
املطلوب����ة منها يف البني����ة التحتيةـ وا�ضعني يف االعتب����ار �ضغوط املوازنة
وزيادة عجزها ـ مما يزيد من دور القطاع اخلا�ص.
وال يج����ب �إ�سناد جمي����ع امل�شاريع للقطاع اخلا�ص ،ال�سيم����ا تلك التي تت�سم
باحل�سا�سي����ة ،ومنها م�شاريع الت�سلي����ح للجي�ش والأمن القومي ،بخالف ذلك
ميك����ن للحكومات �أن متن����ح حقوق التزام ل�رشكات القط����اع اخلا�ص ـ �سواء
املحلية �أو الأجنبية ـ للم�ساهمة يف هذه امل�شاريع يف قطاعات خمتلفة ،منها
ال�س����كك احلديدية واملوان����ئ ،حيث جند �أن ال�سج����ون يف بريطانيا وفرن�سا

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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وجنوب �إفريقيا يديرها القطاع اخلا�ص.
وميك����ن للقطاع اخلا�ص الدخول يف جمي����ع اال�ستثمارات من خالل برنامج
ال�رشاك����ة دون �سيطرة من جمموعة ���ش�ركات �أو رجال �أعم����ال على قطاع
معني ،ال�سيما �أن احلكومة ت�شرتي �إنتاج القطاع اخلا�ص يف هذه املنظومة
وحت����دد الأ�سعار طب ًقا ل�سيا�ستها ،مما يح����د من خلق ممار�سات احتكارية،
بالإ�ضاف����ة �إىل �أن �إمت����ام جميع امل�شاري����ع بنظام ال�رشاكة ب��ي�ن القطاعني
العام واخلا�ص تتم من خ��ل�ال مناق�صات عاملية تناف�سية حتددها الأ�سعار
والكفاءة الفنية.
الإ�ص�ل�اح االقت�صادي :ما الذي يجرب القطاع اخلا�ص على الدخول يف
أرباحا �أو عوائد �رسيعة ال�ستثماراته؟
م�شاريع ال تدر �
ً
وعامليا نتيجة تداعيات الأزمة
حمليا
>> يف ظ����ل انخفا�ض عوائد البنوك
ً
ً
ال �إىل الدخول لربنامج
املالية العاملي����ة الراهنة ،جتد القطاع اخلا�ص ميا ً
�سنويا على ر�أ�سماله،
ال�رشاكة ،خا�صة �أنه يح�صل على عائ����د مايل مرتفع
ً
م�ضم����ون من وزارة املالية ت�ضمن له تدفقات نقدية ثابتة على مدى � 20إىل
عاما ،بينما تتعر�ض باقي امل�شاريع �إىل التذبذب.
ً 25
الإ�صالح االقت�ص���ادي :تثري منظومة ال�رشاكة ب�ي�ن القطاعني العام
واخلا�ص �شكوكً ا حول خ�صخ�صة اخلدمات ،ما حقيقة ذلك؟
>> ال يعن����ي تطبيق ه����ذا الربنامج خ�صخ�ص����ة اخلدم����ات ،لأن االقت�صاد
امل���ص�ري قائم عل����ى الدعم ح�سب �سيا�س����ة احلكومة ،حي����ث يهتم الربنامج
ب�إن�ش����اء امل�شاري����ع اخلدمية ومنها الكهرب����اء وال���ص�رف ال�صحي واملياه
والتعلي����م وال�صحة ،وي�صل����ح للتطبي����ق يف القطاعات الإنتاجي����ة متى ر�أت
ال ميكن بناء �صوامع لتخزين احلبوب والغالل وت�أجريها
احلكومة ذلك ،فمث ً
للحكومة ،ولي�س بال�رضورة �أن يقت�رص الربنامج على �إن�شاء م�شاريع خدمات
فقط.
�أما الدخول يف القطاعات الإنتاجية ،ومنها ال�صناعة ،فيتم �إذا طلبت الدولة
�إعادة رفع الطاقة الإنتاجية للم�صانع العامة ،ويف هذه احلالة تتقدم وزارة
جمددا يف م�شاكل اخل�صخ�صة مع
ال�صناعة بهذا الطلب ،لكن امل�شكلة الدخول
ً
وزارة اال�ستثمار والعمالة املوجودة يف هذه امل�صانع.
الإ�صالح االقت�صادي :هناك خماوف م���ن امتداد �ضغوط الر�أي العام
التي واجهت برنام���ج اخل�صخ�صة وال�صك���وك ال�شعبية �إىل برنامج
ال�رشاكة ،هل تتوقعني ذلك؟
إطالقا ،لأن امل�ستفيد الوحيد من هذه امل�شاريع هو املواطن وال�شعب
>> �
ً
امل�رصي ،من خالل م�شاريع البني����ة التحتية وبناء املدار�س وامل�ست�شفيات
وحمطات ال�رصف ال�صحي واملي����اه ،وحتميل القطاع اخلا�ص تكلفة �إن�شاء
هذه امل�شاريع ،ومن غري الوارد ف�شل هذه املنظومة.
الإ�صالح االقت�صادي :ملاذا كانت البداية يف هذا الربنامج بالتعليم؟
رئي�سا لوحدة ال�رشاكة ،لكن جتربة
>> مت اتخ����اذ هذا القرار قبل تعيين����ي
ً
جناحا ،حي����ث مل يقبل عليه����ا م�ستثمرون �أو
�إن�ش����اء  230مدر�س����ة مل تل����ق
ً
رج����ال �أعمال ،رغم حماوالت ا�ستمرت على م����دى عامني ،وكانت مواقع
هذه املدار�س يف �أماكن خمتلفة بالقرى والنجوع واملدن ،مما ي�صعب معه
�إدارتها ،حيث ترتفع تكلفة �إن�شاء هذه املدار�س مقارنة بباقي امل�شاريع،
ا عن تع����دد اجلهات التي يت����م التعام����ل معها يف املدار�����س ،ومنها
ف�ض��ل� ً
املحافظات واملجال�س املحلية والإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية
ووزارة الرتبية والتعليم.
وبعد رف�ض املقاولني امل�رصيني الدخول يف مناق�صة املدار�س� ،أوقفناها
جمددا مل�ست�ش����ار عاملي ذي خربة يف جمال املدار�س ،حيث
ومت �إ�سنادها
ً
جمددا والتفاو�ض حولها مع وزارة الرتبية والتعليم.
يجري درا�ستها
ً
وقد اقرتحت �إن�شاء جممعات تعليمية ت�شمل جميع املراحل والف�صول و�أنواع
ال من مدار�س تتكون م���ن � 5أو  6ف�صول يتم �إن�شا�ؤها من
التعلي���م املختلفة بد ً
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عدم قدرة الدولة
على القيام بجميع
امل�شاريع املطلوبة
منها يف البنية
التحتية ـ نتيجة
�ضغوط املوازنة
وزيادة العجز
ـ يزيد من دور
القطاع اخلا�ص

من املقرر �أن
ين�شئ الربنامج
م�ست�شفيات عامة
تقدم اخلدمات
للت�أمني ال�صحي،
مما مينح له
غطاء �أعلى بكثري
ً
من امل�ست�شفيات
املوجودة حاليًا

خالل هيئة الأبنية التعليمية يف القرى والنجوع يف �أماكن متفرقة ،حيث تطرح
عامليا .مع العلم �أن دور القطاع اخلا�ص يف م�رشوع الـ 230
هذه املجمعات
ً
مدر�سة كان يقت�رص على �إن�شاء و�إدارة املبنى.
يف املقابل ال تزال طلب���ات �سحب كرا�سة ال�رشوط تتواىل على مناق�صة �إن�شاء
حمطة مياه ال�رصف ال�صحي مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر ،حيث �سحبت نحو 62
�رشك���ة �أجنبية وم�رصية كرا�سة ال��ش�روط يف مناق�صة عاملية .كما �سحبت 10
حتالفات عاملية وم�رصية كرا�سة ��ش�روط مناق�صة �إن�شاء م�رشوع م�ست�شفيات
جامع���ة الإ�سكندرية ،رغم تداعيات الأزمة املالية العاملية الراهنة ،وهو ما
يعني �أن هذه امل�شاريع تدار بطريقة ر�شيدة مما ي�سهم يف الثقة وال�شفافية.
الإ�صالح االقت�صادي :هل تتطلب منظومة ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص �إن�شاء جهاز رقابي م�ستقل؟
>> البد من �إن�شاء جهاز رقابي م�ستقل ،وهناك رقابة على جميع امل�شاريع
املقامة بنظ���ام ال�رشاكة ومنه���ا املرافق وهيئة الطرق والكب���اري ،كما �أنه
لن يتم طرح م��ش�روع �إال �إذا توافر له جهاز رقابي ،والوحدة ال تراقب على
الأداء ولكن يبد�أ دورها منذ طرح فكرة امل�رشوع حلني �إغالق العقود بعد نحو
عاما ،والت�أكد من ُح�سن �إدارة العقود وعدم التع�سف فيها.
ً 20
فهناك  4حاالت لف�سخ العقود املربمة مبوجب هذه النظم :وهي حق الدولة يف
ف�سخ العقد الإداري ،والإخالل من قبل الدولة �أو جهة الطرح� ،أو الإخالل من
قبل مقدم اخلدمة .ويف جميع هذه احلاالت هناك تعوي�ض لف�سخ العقد.
الإ�ص�ل�اح االقت�صادي :ملاذا ت�أخر الطرح رغم �أن الوحدة بد�أت ممار�سة
عملها منذ عام 2006؟
>> ال�سب����ب هو �صياغة العقود املقبولة ل����دى املمولني ،وهو التحدي الأكرب
ال����ذي يواج����ه �أي برنام����ج ،لأنه من املمك����ن �أن جتهز وتط����رح على اجلهات
املختلف����ة ،ثم ترف�ض البن����وك التمويل لعدم املالءمة املالي����ة� ،أو عدم توفر
الدار�سات الكافية واجلادة.
الإ�صالح االقت�صادي :تختلف اجلهات املانحة التي تتعامل مع الوحدة
املركزية لل�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص� ،أيهم الأف�ضل والأكرث
تعاونً ا؟ ..وما طبيعة هذا التعاون؟
>> �أ�ؤك����د ع����دم وجود متويل �أجنبي لوحدة ال�رشاك����ة ،لكن اجلهات املانحة
تقدم امل�ساعدات الفنية واال�ست�شارات والتدريب ،ومنها البنك الدويل ،وهيئة
املعونة الأمريكية ،واالحتاد الأوروبي ،وتهدف هذه اجلهات بالأ�سا�س �إىل
تعميق الإ�صالح االقت�صادي ،ومما �ساعد هذه اجلهات على تقدمي الدعم الفني
إجنازا وح�صلت على جوائز دولية للعام الثاين على التوايل
للوحدة �أنها حققت �
ً
على �صعيد الدول الإفريقية والأورومتو�سطية.
الإ�ص�ل�اح االقت�صادي :ه���ل �سي�سهم م�رشوع قان���ون الت�أمني ال�صحي
االجتماعي ال�شامل يف ت�أجي���ل امل�شاريع املطروحة من الوحدة يف
قطاع ال�صحة بنظام ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص؟
>> م�رشوع قانون الت�أمني ال�صحي لي�س له عالقة بالربنامج وم�شاريعه ،وال
تعار�ض بينهما ،حي����ث من املقرر �أن ين�شئ الربنام����ج م�ست�شفيات عامة تقدم
اخلدمات للت�أمني ال�صح����ي ،لأن ال�رشاكة ال تنتج م�ست�شفيات خا�صة ،مما مينح
حاليا.
غطاء للت�أمني ال�صحي �أعلى بكثري من امل�ست�شفيات املوجودة
ً
بالإ�ضافة �إىل �أن م�رشوع قانون ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص �سيجعل
�أي نوع من ال�رشاكة يندرج حتت النظام اجلديد كمظلة ت�رشيعية وتنظيمية جلميع
امل�شاريع القائمة يف الإدارة والطرح والرت�سية والتجهيز والإن�شاء ،ويت�ضمن
�إعادة توزيع املخاطر ،و�إلغاء جميع املمار�سات ال�سابقة.
وكان����ت وزارة املالي����ة ق����د �أحالت م���ش�روع قانون ال�رشاكة م����ع القطاع
ؤخرا ،ومن املقرر �أن يناق�شه خالل اجتماعاته
اخلا�ص ملجل�س الوزراء م� ً
املقبلة متهي ًدا لإحالته �إىل اللجنة الت�رشيعية ملراجعته قبل �إحالته �إىل جمل�سي
ال�شعب وال�شورى خالل الدورة الربملانية احلالية لإقراره.
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حوار العدد...

م�صر

�أهم مالمح م�شروع قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ينظم م�رشوع القانون العالقة القانونية بني اجلهات العامة
والقط���اع اخلا�ص عند �إقامة م�رشوع���ات البنية الأ�سا�سية
بنظ���ام ال�رشاكة ،حيث �ستخ�ضع تل���ك امل�رشوعات ـ يف هذه
احلال���ة ـ لقانون ال�رشاكة فقط دون غريه من قوانني ،كما
لن ت�رسي �أح���كام قوانني ا�ستخدام املرافق العامة ،ومنح
االمتيازات ،وتنظيم املناق�صات واملزايدات على العقود
التي �سيتم عقدها بنظام ال�رشاكة.
وقد حدد امل�رشوع �أربعة مالمح لعقود ال�رشاكة :الأول �أن
احلد الأدنى اللتزام القطاع اخلا�ص هو متويل و�إن�شاء �أو
تطوير م�رشوع���ات املرافق العامة و�صيانتها ،وتقدمي ما
يلزم من خدمات وت�سهيالت �رضورية ل�صالحية امل�رشوع
للت�شغيل� ،سواء للبدء يف الإنتاج �أو يف تقدمي اخلدمة� ،أما
ما يتعل���ق بالتزامات الت�شغيل �أو اال�ستغالل فتعد التزامات
�إ�ضافي���ة يف العقد ..والثاين �أن ت�ت�راوح مدة التعاقد بني
عاما كح���د �أق�صى..
خم�س���ة �أعوام كح���د �أدنى وثالث�ي�ن ً
والثال���ث �أال تقل القيمة الإجمالي���ة للتعاقد عن مائة مليون
جني���ه ..والرابع �أال يبد�أ القط���اع اخلا�ص يف تقا�ضي �أية
م�ستحق���ات مالية نظ�ي�ر �أداء التزامات���ه التعاقدية �إال بعد
�إ�ص���دار اجلهة الإدارية املتعاقدة ل�شه���ادة بقبول م�ستوى
الأعمال �أو الإنتاج �أو اخلدمات امل�ؤداة.
ويف �إط���ار تعزي���ز ال���دور الرقاب���ي للدول���ة يف مرحلتي
تنفيذ وت�شغي���ل م�رشوعات ال�رشاكة ف�إن املادة الرابعة من
م�رشوع القان���ون ن�صت على حق اجلهة الإدارية يف تعيني
مندوبني عنها ملتابعة تنفيذ امل�رشوع وت�شكيل جلنة ملراقبة
الأداء عند ت�شغيل القط���اع اخلا�ص مل�رشوعات ال�رشاكة،
حيث تت���وىل اللجنة الت�أك���د من مطابقة املنت���ج �أو اخلدمة
للم�ستوى املطلوب.
كما ي�سمح م�رشوع القانون للجهة الإدارية بتعديل �رشوط
البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال
�أو اخلدمات حمل التعاق���دً � ،
أي�ضا من حق اجلهة الإدارية
تعدي���ل قواعد الت�شغيل واال�ستغالل مبا فيها من �أ�سعار بيع
املنتجات �أو مقابل اخلدمات ،كما ي�شمل م�رشوع القانون
�آليات حم���ددة لإعادة �ضبط الت���وازن املايل للم�رشوع يف
حاالت الظروف الطارئة وتغي�ي�ر القوانني واللوائح ،مع
تنظيم حقوق الطرفني العام واخلا�ص يف التعوي�ض ،ويف
حال���ة وجود خ�ل�اف �أو نزاع يلج�أ الطرف���ان �إىل التحكيم
حلل هذا النزاع.
وفيم���ا يتعلق ب�أ�سالي���ب املعاجلة املحا�سبي���ة لقيمة عقود
ال�رشاكة يف املوازنة العام���ة� ،سيتم قيد كامل قيمة العقد
باملوازنة العامة للدولة عن���د التعاقد حتت باب التزامات
عر�ضي���ة ،وعند بدء ت�شغيل امل�رشوع وبدء ال�سداد للقطاع
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اخلا�ص يتم خ�صم املبلغ ال�سنوي املتفق عليه من املوازنة
ال�سنوية للجهة العامة التابع لها امل�رشوع وفاء اللتزاماتها
جتاه مقدم اخلدمة طب ًقا للعقد ،وذلك خ�ص ًما من مبلغ العقد
الكل���ي ،وحتى انق�ضاء فرتة التعاق���د وانتقال املرفق �إىل
ملكية الدولة.
ويت�ضمن م�رشوع القانون  37م���ادة :حتدد املادة الأوىل
منه نطاق عق���ود ال�رشاكة مع القط���اع اخلا�ص يف العقود
الت���ي تربمه���ا ال���وزارات والأجه���زة ذات املوازن���ات
اخلا�صة ،والهيئات العامةـ �سواء اخلدمية �أو االقت�صاديةـ
بالإ�ضاف���ة �إىل الأ�شخا�ص االعتباري���ة العامة التي ي�صدر
بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
وحت���دد املادة الثانية ثالثة �أ�شه���ر بعد �إقرار القانون كي
ي�صدر وزير املالية الالئحة التنفيذية له.
كما و�ضع م�رشوع القانون عدة �رشوط قبل اعتماد �أ�سلوب
ال�رشاك���ة يف تنفي���ذ �أي م�رشوع عام ،ت�شم���ل �إجراء جميع
الدرا�س���ات الفني���ة من �أه���ل االخت�صا����ص واخلربة حتت
�إ��ش�راف الوح���دة املركزية لل�رشاكة ،عل���ى �أن تركز هذه
الدرا�س���ات على �إبراز النتائج املتعلقة بجدوى امل�رشوع،
وم�ستوى املنتج �أو اخلدمة املقدمة ،وحالة �أ�صول املرفق
عند انتهاء ال�رشاكة وانتقال ملكيته �إىل الدولة.
ول�ضمان ا�ستمرار ت�شغي���ل م�رشوعات املرافق واخلدمات
العام���ة ـ التي �ستق���ام ب�أ�سل���وب ال�رشاك���ة ـ �سمح م�رشوع
القانون للجهة الإدارية ـ يف حالة �إخالل القطاع اخلا�ص
بالتزامات���ه ـ بالتدخ���ل وت���ويل �إدارة امل��ش�روع ،وذلك
بطري���ق مبا��ش�ر �أو من خالل ط���رف ثالث تخت���اره اجلهة
الإداري���ة .ويف جمي���ع الأحوال تظل اجله���ة الفائزة بعقد
ال�رشاك���ة م�سئول���ة عن املحافظ���ة على �أ�ص���ول امل�رشوع
وحقوق���ه و�صيانته ،و� ً
أي�ضا تك���ون م�سئولة عن �أي قرار
يخل بالتزاماتها جتاه اجلهة الإدارية.
وينظ���م م��ش�روع القان���ون � ً
أي�ضا حق اجله���ة الإدارية يف
االعرتا�ض عن���د �إ�سناد تنفي���ذ امل�رشوع لط���رف ثالث من
الباطن ،كما ي�شمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظم���ت امل���ادة التا�سعة م���ن القانون �أيلول���ة �أ�صول
امل��ش�روع وموجودات���ه وحقوقه دون مقاب���ل يف نهاية
مدة التعاقد ،وا�شرتطت �أن تكون يف حالة جيدة و�صاحلة
لال�ستخدام.
كما حظرت امل���ادة العا�رشة احلجز والتنفي���ذ على من�ش�آت
امل�رشوع ،كم���ا حظرت على القطاع اخلا����ص ترتيب �أي
حق عين���ي على �أ�صول امل��ش�روع �أو �أموال���ه ،عدا ما قد
يكون من حقوق جلهات التمويل ،ب�رشط املوافقة امل�سبقة
للجهة الإدارية املتعاقدة.
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