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مشاركة القطاع الخاص
1
في مشروعات البنية األساسية
محمد السعودي أحمد تقي الدين
محام باالستئناف العالي و مجلس الدولة
باحث دكتوراه بقسم القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية
عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و التشريع
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب

ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻴﻌد أﺤد أﻫم اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت و اﻝﺤوارات ﻓﻲ اﻝوﻗت
اﻝﺤﺎﻝﻲ و ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘرﻴب .ﺤﻴث ﺘم اﻹﻋﻼن رﺴﻤﻴﺎً ﻋن ﻗﻴﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﺸورى ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث
اﻝﻤﺒدأ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ إﻨﺸﺎء و ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ و
ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻨﻲ أوﺼﻲ اﻝﻘﺎرئ – و ﻫو ﻴطﺎﻝﻊ ﻫذا اﻝﺒﺤث  -أن ﻴﻘرأﻩ و
ﻗد ﺤﻴـد ﻤﻨظوﻤﺔ اﻻﻨطﺒﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﺴﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺤرﻤﺎن ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﻤن ﻨﻘﻠﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻗد ﺘﻜون ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤواطن اﻝﻤﺼري إذا ﻨﺠﺤت اﻝﺘﺠرﺒﺔ.

• قانون األونسيترال النموذجي لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية
ﺘﺼدر اﻷوﻨﺴﻴﺘرال 2اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﺒﻬدف اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺸرﻋﻴن
اﻝوطﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﻠدان اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،و ذﻝك ﺒﻬدف ﺘوﺤﻴد أو إﻴﺠﺎد ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘواﻨﻴن
اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ  ،و ﻝﻌل ﻤن أﺸﻬر ﻫذﻩ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ذﻴوﻋﺎً ﻗواﻋد
اﻷوﻨﺴﻴﺘرال ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻜﻴم و اﻝﺘﻲ ﺼدر ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﺼري رﻗم  1994/27ﻋﻠﻰ ﻏرارﻫﺎ.
و ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ،أﺼدرت اﻷوﻨﺴﻴﺘرال
ﻓﻲ ﻋﺎم  2004ﺘﺸرﻴﻌﺎً ﻨﻤوذﺠﻴﺎً ﺒﺸﺄن أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص.
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و ﻴﻌد ﻫذا اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻨﻤوذﺠﻲ إﻜﻤﺎﻻً ﻝﻠدﻝﻴل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝذي أﺼدرﺘﻪ اﻷوﻨﺴﻴﺘرال ﻓﻲ ﻋﺎم 2001
ﺒﻌﻨوان اﻝدﻝﻴل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺒﺸﺄن ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص .4
و ﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎت ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝذي اﻋﺘﻤد ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ
أﻨﻬﺎ ﻗد اﻋﺘﻤدﺘﻪ أﺨذاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﺎﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم و
اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن و ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﻴﺤﻘق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ .و ﻜذﻝك اﻋﺘراﻓﺎً ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎص

investment private

ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
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،و ﻜذﻝك ﺘﺄﻜﻴداً ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ و ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ إﺠراءات ﺘرﺴﻴﺔ ﻋﻘود
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص .و ﻜذﻝك ﺘﺄﻜﻴداً ﻋﻠﻰ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد
اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻝﻌداﻝﺔ و اﻻﺴﺘداﻤﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل و إزاﻝﺔ اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
و ﻴﺘﻜون ﻗﺎﻨون اﻷوﻨﺴﻴﺘرال اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص
ﻤن  51ﻤﺎدة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﻓﺼول:
 اﻝﻔﺼل اﻷول  ،و ﻋﻨواﻨﻪ ) (General provisionsأي أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ  ،و ﻴﺘﻀﻤن أرﺒﻊ ﻤواد ﻫﻲاﻝﺘﻤﻬﻴد  Preambleو اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت  Definitionsو ﺘﺤدﻴد اﻝﺠﻬﺔ ﻤﺎﻨـﺤﺔ اﻻﻝﺘزام Authority to enter into

concession contractsو ﺘﺤدﻴد ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠوز ﻤﻨﺢ ﻋﻘود اﻤﺘﻴﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ
.Eligible infrastructure sectors
 اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ  ،ﻋﻨواﻨﻪ ) (Selection of the Concessionaireأي اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻠﺘزم أو ﺼﺎﺤباﻻﻤﺘﻴﺎز  ،و ﻫو ﻴﺘﻜون ﻤن  23ﻤﺎدة )اﻝﻤواد ﻤن  5و ﺤﺘﻰ  ( 27و ﺘﺘﻌﻠق ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﺒﺎﻹﺠراءات
اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺔ ﻋﻘد اﻹﻝزام ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺘﻘدﻤﻴن ﺒﺎﻝﻌطﺎءات Pre-selection of
 ، biddersو ﻜذﻝك إﺠراءات اﻝﺘرﺴﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ و ﻗواﻋد اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ . Final negotiations

 اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث  ،و ﻋﻨواﻨﻪ ) (Contents and Implementation of the Concession Contractأيﻤﺤﺘوى ﻋﻘد اﻻﻝﺘزام و ﺘطﺒﻴﻘﻪ .و ﻫو ﻴﺘﻜون ﻤن 15ﻤﺎدة ) اﻝﻤواد ﻤن  28و ﺤﺘﻰ ، ( 42
 -اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ  ،و ﻋﻨواﻨﻪ )Concession Duration, Extension and Termination of the

 (Contractأي ﻤدة و ﻨطﺎق و إﻨﻬﺎء ﻋﻘد اﻻﻝﺘزام .و ﻫو ﻴﺘﻜون ﻤن ﺴت ﻤواد ) 43و ﺤﺘﻰ  ، (48و
ﺘﻨظم ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤدة اﻝﻌﻘد و ﻨطﺎﻗﻪ و إﺠراءات ﻓﺴﺦ اﻝﻌﻘد و ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻝﻔﺴﺦ ﻤن أﻤور.
 اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس  ،و ﻋﻨواﻨﻪ ) (Settlement of Disputesأي  ،و ﻫو ﻴﺘﻜون ﻤن ﺜﻼث ﻤواد ) 49و ﺤﺘﻰ  ، ( 51و ﺘﺘﻌﻠق ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﺒﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ
ﻤﺎﻨـﺤﺔ اﻹﻝﺘزم و اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺘﻌﺎﻗد ﻤﻌﻬﺎ  ،و ﻜذﻝك اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون أطراﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ ،
و ﻜذﻝك اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺨرى .
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• مشروع القانون المصري لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص
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ﻜﺎﻨت و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗد اﻨﺘﻬت ﻤن إﻋداد ﻤﺴودة ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون »ﺘﻨظﻴم اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع
اﻝﺨﺎص« ﺘﻤﻬﻴدا ﻹﺤﺎﻝﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺸﻌب واﻝﺸورى ،وذﻝك ﻓﻲ إطﺎر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ
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وزﻴﺎدة ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺨطﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺒﺤﺴب ﻤﺼﺎدر ﻓﻲ و ازرة
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎن ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤطروح ﻴﺴﺘﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻓرص
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺘﻼﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﺴﻬوﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻘود وﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ،ﻤﻊ ﺘﻌظﻴم
ﻤوارد اﻝدوﻝﺔ ،وﻀﻤﺎن وﺼول أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺠﻤﻬور اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴن ﻤﺒﺎﺸرة .وﻴﺘﻀﻤن
ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺎﻨون ﺘﻨظﻴم اﻝﺸراﻜﺔ ،وﺘﺸﻜﻴل واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻜل ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝو ازرﻴﺔ
ﻝﺸؤون اﻝﺸراﻜﺔ ،واﻝوﺤدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻝطرح و اﻝﺘرﺴﻴﺔ وأﺤﻜﺎم ﻋﻘد
7
اﻝﺸراﻜﺔ.
و ﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون ﺴﺎﻝف اﻝﺒﻴﺎن ﻋﺒﺎرات ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق و أن أوردﻨﺎﻩ ﺤول
ﺤﻴﺜﻴﺎت ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻨون اﻷوﻨﺴﻴﺘرال اﻝﻨﻤوذﺠﻲ  ،ﺤﻴث ﺠﺎء أن
اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺠﺎء ﺴﻌﻴًﺎ إﻝﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ٕواﻝﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ
ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻤﺴﺘوي اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻤن ﺨﻼل ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴذ
ﻓﺎﻋل وﻨﺎﺠز ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﺘﺤﻔﻴ ًاز ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝزﻴﺎدة اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
إﻨﺠﺎز أﺴرع وﺨدﻤﺔ ارﻗﻲ وﻜﻠﻔﺔ أﻗل وﺼﻴﺎﻨﺔ
ًا
ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ٕواﺘﺎﺤﺔ ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق
أﻓﻀل ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺸروﻋﺎت واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤر اﻷﺼول اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﺨﻠﻘًﺎ ﻝﻔرص ﻋﻤل ﺠدﻴدة
وﺒﻤﺴﺘوﻴﺎت دﺨول أﻋﻠﻰ ،دون اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤواطﻨﻴﻬﺎ ودون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻤﻀﻤون
وﻤﺴﺘوى و ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ،واﻨطﻼﻗًﺎ ﻤن دراﺴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرب اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ،اﻝﺘﻲ
اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﺘﺤﻘﻴق طﻔرة ﻜﺒﻴرة وﻨﻬﻀﺔ ﺴرﻴﻌﺔ ﻝﻠﺨدﻤﺎت واﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺼﺤﺔ واﻝﻨﻘل واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻗطﺎﻋﺎت وﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،
و ﺠﺎء ﺘﺴﻠﻴﻤًﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن اﻝﻤﻨﺸود ﺒﻴن
واﺠﺒﺎت واﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺸرﻜﺎء اﻝذﻴن ﺘﻼﻗت إرادﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻫدف إﻨﺠﺎح ﻤﺸروﻋﺎﺘﻬم ﺒﺄﺠدى ﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،
وﺒﺤﻴث ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﺸرﻴك ﺘﺒﻌﺎت اﻻﻝﺘزام اﻝذي ﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ اﻗدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻠﻪٕ ،وادراﻜًﺎ ﻝﻠﻌﻘﺒﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻹﺠراﺌﻴﺔ ،وﻝﻠﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ واﺠﻬﺘﻬﺎ ﺠﻬود اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ
اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺼﺤﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ واﻝﻨﻘل اﻨطﻼﻗًﺎ ﻤن اﻝﻘواﻋد
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﺘﻌﺎﻗد اﻝدوﻝﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻻﻝﺘزام أو اﻻﻤﺘﻴﺎز أو ﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻝﻤزاﻴدات أو ﺤﺘﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﻘطﺎﻋﺎت واﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ،
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ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﺤرﺼًﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺘﻨظﻴم ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ،ﻴﻀﻤن اﺨﺘﻴﺎر
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر وﻓﻘًﺎ ﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﻼﻨﻴﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ،و ﻴﺤدد ﻨطﺎق ﻤﺸروﻋﺎت
اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎن ﺘواﻓر أﺴﺒﺎب إﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ،و ﻴﺤدد إطﺎر دور اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوي اﻝوزاري
وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوي اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر واﻋﺘﻤﺎد وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ،وﻴﻤﻬد ﻝﺘﻨﻤﻴط ﻋﻘود اﻝﺸراﻜﺔ ،و ﻴﺴﻬل دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر
اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻼزم ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺸروﻋﺎت.
ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﺘﻘدم أﻋدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤرﻓق واﻝذي ﻴﻀم ﻗﺎﻨون إﺼدار
ﺒﺘﻨظﻴم ﺜﻼﺜﺔ ﻤواد ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻲ اﻝﻘﺎﻨون ذاﺘﻪ واﻝذي ﻴﻨظم ﺴﺒﻌًﺎ وﺜﻼﺜﻴن ﻤﺎدة ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول.
وﻗد ﻋﻨﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺼدار ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻷوﻝﻲ ﺒﺘﺄﻜﻴد ﻜون ﻗواﻋد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤرﻓق ﻫﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝواﺠﺒﺔ
اﻝﺘطﺒﻴق  -دون ﻏﻴرﻫﺎ  -ﻋﻠﻲ ﻋﻘود اﻝﺸراﻜﺔ ،وﺒﻌدم ﺴرﻴﺎن أﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﺴﺘﺨدام اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻗﺎﻨون
ﻤﻨﺢ اﻻﻤﺘﻴﺎزات وﻗﺎﻨون ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻝﻤزاﻴدات .ﻜﻤﺎ ﺤرﺼت ذات اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻨطﺎق ﻋﻘود
اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻝﺘﻲ ﺘﺒرﻤﻬﺎ اﻝو ازرات واﻷﺠﻬزة ذات اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺨدﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼدر ﺒﺘﺤدﻴدﻫﺎ
ﻗرار ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء.ﻜﻤﺎ أﻨﺎطت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواد اﻹﺼدار ﺒوزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﺼدار اﻝﻼﺌﺤﺔ
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻩ.
وﻓﻲ إطﺎر وﻀﻊ اﻷﺴس اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و اﻝﺘﻌﺎرﻴف  ،ﺠﺎءت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل
اﻷول اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻀﺒط اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﺘﺤدﻴد ﻤن ﻴﻤﻠك إﺒرام ﻋﻘود اﻝﺸراﻜﺔ ،
ﻻ ﻋن إدارة اﻝﻤﺸروع وﺒﻴﻊ
وﻝﺘوﻀﺢ اﻝﻔﺎرق ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺸﻐﻴل واﻝذي ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻤﺴﺌو ً
اﻝﻤﻨﺘﺞ أو اﻝﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة ،وﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝذي ﻴﺘﺤﻤل ﻓﻴﻪ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻹدارة ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺞ وﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺔ ﻝﺠﻤﻬور اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴن ﻤﺒﺎﺸر ة .وﻗد ﺤرﺼت ذات
اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ،ﻓﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻀرورة أن ﻴﻜون ﺸﺨﺼﺎً اﻋﺘﺒﺎرﻴًﺎ
ﺘﺤﺎﻝﻔﺎ طﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﻓﻴﻪ ﻻ ﺘﺼل إﻝﻰ  %20ﻤن رأس
ﻓردا أو
ً
ﻤﺼرﻴًﺎ أو أﺠﻨﺒﻴًﺎً ،
ﻤﺎﻝﻪ ،وذﻝك ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﺘﺤول اﻝﺸراﻜﺔ إﻝﻰ ﺸراﻜﺔ ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم.8ﻜﻤﺎ أﻜدت
ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻘود اﻝﺸراﻜﺔ ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺼرﻴﺔ
ﻏرﻀﻬﺎ اﻝوﺤﻴد ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻘد اﻝﺸراﻜﺔ ،ﻴؤﺴﺴﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻌطﺎء اﻝﻤﻘﺒول ﻗﺒل أو ﺒﻌد اﻝﺘرﺴﻴﺔ واﻹﺴﻨﺎد.
وﺘﻤﺜل اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺤﻴث ﻋﻨﻴت ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺼري ﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻘد
اﻝﺸراﻜﺔ ،واﻝذي ﻻ ﻴﻜﺘﺴب ﻫذا اﻝوﺼف إﻻ إذا ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ اﻝﺸروط واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻵﺘﻴﺔ:
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أوﻻ :أن ﻴﻜون اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻻﻝﺘزام اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻫو ﺘﻤوﻴل ٕواﻨﺸﺎء أو ﺘطوﻴر ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤراﻓق
اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ وﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺨدﻤﺎت وﺘﺴﻬﻴﻼت ﻻزﻤﺔ ﻝﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻤن اﻹﻨﺘﺎج أو ﻓﻲ
ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺔ ،أﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴل أو اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﺘﻌد اﻝﺘزاﻤﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ.
ﺜﺎﻨﻴًﺎ :أن ﺘﺘراوح ﻤدة اﻝﺘﻌﺎﻗد ﺒﻴن ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨوات ﻜﺤد أدﻨﻰ وﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ ﻜﺤد أﻗﺼﻰ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻌﺎﻗد.
ﺜﺎﻝﺜًﺎ :أﻻ ﺘﻘل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻗد ﻋن ﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴون ﺠﻨﻴﻪ.
راﺒﻌًﺎ :أﻻ ﻴﺒدأ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻀﻲ أﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨظﻴر أداء اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ إﻻ ﺒﻌد
إﺼدار اﻝﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة ﻝﺸﻬﺎدة ﺒﻘﺒول ﻤﺴﺘوى اﻷﻋﻤﺎل أو اﻹﻨﺘﺎج أو اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤؤداة.
وﺤرﺼًﺎ ﻤن اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻗدر ﻤن اﻝﻤروﻨﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب واﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺸروﻋﺎت
واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﻔر اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ودراﺴﺎت اﻝﺠدوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻋن ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤدة اﻝﺜﻼﺜﻴن
ﻋﺎﻤﺎ ،ﻜﻤدة ﻗﺼوى ﻝﻌﻘود اﻝﺸراﻜﺔ ،ﻓﻘد أﺠﺎزت ذات اﻝﻤﺎدة ﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻝﻤدة اﺒﺘداء ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺎﻗد ،ﻜﻤﺎ
ً
ﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻝﻌﻘد اﻝﺸراﻜﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺠدﻴدﻩ ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎوز ﻨﺼف ﻤدة اﻝﻌﻘد اﻷﺼﻠﻴﺔ،
أﺠﺎزت
ً

وﻜﻼ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءﻴن ﻴﺘطﻠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝو ازرﻴﺔ ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﺒﻌد اﻝﻌرض ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝوزراء ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ
اﻷوﻝﻰ ،وﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝو ازرﻴﺔ وﺘﻘﺎرﻴر ﻤن اﻝوﺤدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔٕ .وادراﻜًﺎ ﻝﺨطورة وﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﺒﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺞ أو ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﺠﻤﻬور
اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴن ،وﺘﺤﺼﻴل اﻝﺴﻌر أو اﻝﻤﻘﺎﺒل ،ﻓﻘد ﺤرﺼت اﻝﻔﻘرة اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺸروط
إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻘﺒول ﺒﻤﻨﺢ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺤق اﻻﺴﺘﻐﻼل.
وﻷﺠل ﺘﺄﻜﻴد ﻗواﻋد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝرﺸﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻷوﻝﻲ ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ
ﻼ ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ،وﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزﻤﻪ ﺤﺴن اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن إﺠراء دراﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻷن ﺘﻜون ﻤﺤ ً
وﻓﻨﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دراﺴﺎت اﻝﺠدوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ،
ﻝذا ﻓﻘد ﻗﻀت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻌدم ﺠواز اﻋﺘﻤﺎد أﺴﻠوب اﻝﺸراﻜﺔ إﻻ ﺒﻌد:
أ  -إﺠراء ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝدراﺴﺎت ﻤن أﻫل اﻻﺨﺘﺼﺎص واﻝﺨﺒرة ﺘﺤت إﺸراف اﻝوﺤدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ
اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص.
ب  -ﺘرﻜﻴز اﻝدراﺴﺎت إﻝﻰ إﺒراز اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠدوى وﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨﺘﺞ أو اﻝﺨدم ة ،وﺤﺎﻝﺔ أﺼول
اﻝﻤرﻓق ﻋﻨد اﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ.
ج  -اﺴﺘﺼدار ﻗرار ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد أﺴﻠوب اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝو ازرﻴﺔ ﻝﺸﺌون اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص.
ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز دور اﻝدوﻝﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروﻋﺎت وﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻘد أﻜدت اﻝﻤﺎدة
اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ واﺠب اﻝﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺤﻜﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻹﺸراف ﻤن

www.eastlaws.com
ﺨﻼل ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻨدوﺒﻴن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع وﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻷداء ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎم
اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺸروع ،ﺤﻴث ﺘﻠﺘزم اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ أو اﻝﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘوى
اﻝﻤطﻠوب وﺒﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر دوري ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻘود اﻝﺸراﻜﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻘودًا طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ،ﻓﻘد ﺤرﺼت اﻝﻤﺎدﺘﻴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ
ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺤدوﺜﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﻤدة اﻝﺘﻌﺎﻗد ،ﻓﻨظﻤت ﺤق
اﻝﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﺸروط اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺠﻬﻴز واﻝﺘطوﻴر وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻝﺨدﻤﺎت ﻤﺤل
اﻝﻌﻘد ،ﻜﻤﺎ ﻨظﻤت ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﻗواﻋد اﻝﺘﺸﻐﻴل واﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺴﻌﺎر ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻤﻘﺎﺒل
اﻝﺨدﻤﺎت ،وﻨظﻤت ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل آﻝﻴﺎت إﻋﺎدة ﻀﺒط اﻝﺘوازن اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺸروع ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝظروف اﻝطﺎرﺌﺔ
وﺘﻐﻴﻴر اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ .وأﺨﻴ ًار ﻨظﻤت ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺤق اﻝطرف اﻷﺨر ﻓﻲ اﻝﺘﻌوﻴض.
وﻓﻰ إطﺎر إدراك ﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﺴﺘﻤرار ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤراﻓق واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ – ﻤﺤل ﻋﻘد
اﻝﺸراﻜﺔ – ﺒﺎﻨﺘظﺎم واطراد أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻷﻫم ﻓﻘد ﻨظﻤت اﻝﻤﺎدﺘﻴن اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺎ
ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﺨﻼل اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﻐﺎﻴﺔ ،ﻓﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﺤق ﺠﻬﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻓﻲ
اﻝﺤﻠول واﻝﺘدﺨل ﻹﺼﻼح اﻝﺨﻠل وﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺸروع ﻜﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺘﺒﺎﺸر
ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻤن ﺨﻼل ﻤن ﺘﺨﺘﺎرﻩ ﻝذﻝك إدارة اﻝﻤﺸروع واﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ،وﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻴظل اﻝﻘطﺎع
اﻝﺨﺎص ﻤﺴﺌوﻻً ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺼول اﻝﻤﺸروع و ﻤوﺠوداﺘﻪ وﺤﻘوﻗﻪ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ،وﻴﻜون ﻤﺴﺌوﻻ ﻋن
اﻝﺘﻌوﻴض ﻋن أي إﻗرار ﺘﻨﺠم ﻋن إﺨﻼﻝﻪ ﺒﺘﻠك اﻻﻝﺘزاﻤﺎت.
وﻗد ﻨظﻤت اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون أﻴﻠوﻝﺔ أﺼول اﻝﻤﺸروع و ﻤوﺠوداﺘﻪ وﺤﻘوﻗﻪ دون ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤدة اﻝﺘﻌﺎﻗد واﺸﺘرطت أن ﺘﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻴدة وﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨدام ،وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺸروع ﻴﺘﻌﻠق
ﺒﻤرﻓق ﻋﺎم ﻓﻘد ﺤظرت اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة اﻝﺤﺠز واﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺤظرت ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص
ﺘرﺘﻴب أي ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺼوﻝﻪ أو أﻤواﻝﻪ ،وذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون ﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن ﺤﻘوق
ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ وﺒﺸرط اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة.
أﻤﺎ اﻝﻤواد اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸر واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸر ﻓﻘد ﻋﻨﻴت ﺒﺘﻨظﻴم ﺤق اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤن
اﻝﺒﺎطن ودور اﻝﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة ﻓﻲ اﻻﻋﺘراض وﻓﻰ ﺘﻠﻘﻲ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻹدارﻴﺔ ﻋن ﺘطور اﻷﻋﻤﺎل.
وﻓﻰ ﺸﺄن ﺘﻨظﻴم دور اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوزاري وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر
واﻋﺘﻤﺎد وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻘد ﺠﺎءت أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  -واﻝﺘﻲ ﺘﻀم
اﻝﻤواد ﻤن أرﻗﺎم  13و ﺤﺘﻰ  -16ﻝﺘﻨظم ﺘﺸﻜﻴل واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝو ازرﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ وزﻴر
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒرﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ ٕواﺼدار اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸراﻜﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻝﻌﻘود
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اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ  ،واﻝدراﺴﺎت واﻗﺘراح اﻵﻝﻴﺎت ﻝدﻋم ﺴوق ﺘﻤوﻴل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﺠراءات
ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻜذﻝك ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴم اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺸﺄ
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻩ ا .ﻜﻤﺎ ﻨظﻤت اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸر إﻨﺸﺎء وﺘﺸﻜﻴل وﻨظﺎم ﻋﻤل اﻝوﺤدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺸراﻜﺔ
ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺒﻴت اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝو ازرﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻘوم
ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ﻗﺒل وأﺜﻨﺎء وﺒﻌد إﺠراءات اﻝطرح و اﻝﺘرﺴﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎم ﺘﻨﻔﻴذ
اﻝﻌﻘود.وﻗد ﺤرﺼت اﻝﻤﺎدﺘﻴن اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر واﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﻠﻰ رﺴم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝوﺤدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﺠﻬﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻗد ﺒﻨظﺎم اﻝﺸراﻜﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﺘﺨطﻴط
واﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤرﻜزي وﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺸ ارﻜﺔ.
وﻓﻲ ﺨﺼوص إﺠراءات طرح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ،ﻓﻘد ﺠﺎءت أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻝﺘﻨظﻴم
ﺒدءا ﻤن اﻝدﻋوة ﻹﺒداء اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻹﺨطﺎر ﺒﻤذﻜرة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺘﻲ
وﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻤراﺤل اﻝطرح ً
ﻨظﻤﺘﻬﺎ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸر ،ﻤرو اًر ﺒﺈﺠراءات اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤؤﻫﻠﻴن وﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﺠﻨﺔ
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻫﻴل ٕواﺠراءات اﻝﺘظﻠم ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ،وﺒﺈﺠراءات ﺘﻨظﻴم وﻋﻘد اﻝﻠﻘﺎءات واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤؤﻫﻠﻴن واﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺤﻘق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎواة
وﺤﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﺴرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻔظﺎﺘﻬم اﻝﻔﻨﻴﺔ وﺘوﻗﻌﺎﺘﻬم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻨﺘﻬﺎء
ﺒطرح ﻜراﺴﺔ اﻝﺸروط واﻝﻤواﺼﻔﺎت وﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت.
ﻫذا وﻗد ﺨﺼص اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻌﺸرﻴن ﻝﺘﻨظم أﺤد اﻝﻤراﺤل اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ أﻜدت ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸراﻜﺔ وﻫﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤوار اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﻝﺘﻲ
ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻘﺎء اﻝﻔردي ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋطﺎﺌﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻠزﻤﺔ ،ﻗﺒل ﺘﻘدﻴم ﻋطﺎﺌﻬم
اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ.
أﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﺄن إﺠراءات اﻝﺒت و اﻝﺘرﺴﻴﺔ ﻓﻘد ﻨظﻤت اﻝﻤواد أرﻗﺎم  24و ﺤﺘﻰ  32أﺤﻜﺎم و
إﺠراءات ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن اﻝﺒت و اﻝﺘرﺴﻴﺔ وﻗواﻋد ﺘﻘدﻴم اﻝﻌطﺎءات وﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت
واﻝﺘﻲ ﺨﺼﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﻌﺸرون ﺒﺘﻨظﻴم ﺨﺎص ﻴﺤدد ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎب ﺘﻠك اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤﺴﺎب
اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ،ﻜذﻝك ﻨظﻤت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﻼﺜون ﻤﺎ ﻴﻤﻜن إﺠراؤﻩ ﻤن ﻤﻔﺎوﻀﺎت
ﻤﻊ ﺼﺎﺤب اﻝﻌطﺎء اﻝﻔﺎﺌز.
وأﺨﻴ اًر ﺠﺎء اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﻝﺘﻨظم ﻓﻲ اﻝﻤواد أرﻗﺎم  33و ﺤﺘﻰ  37أﻫم اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻲ ﻴﻠزم أن
ﺘﻨظﻤﻬﺎ ﻋﻘد اﻝﺸراﻜﺔ ،وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤل اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺒطرﻴق اﻝﺘﺤﻜﻴم وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻊ
ﺠﻬﺎت اﻝﺘﻤوﻴل .ﻤﻊ إﻋطﺎء دور رﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠوﺤدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص.
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و ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘت اﻹﺸﺎرة ﻓﺈن ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ورد اﻝﺘﻨوﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝذي أﻝﻘﺎﻩ
اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺴﻨوي اﻝﺴﺎدس ﻝﻠﺤزب اﻝوطﻨﻲ.

• تقييم مشروع القانون المصري بشأن الشركة مع القطاع الخاص
و ﺒﻤطﺎﻝﻌﺔ ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري ﺒﺸﺄن اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ) 37ﻤﺎدة (  ،و ﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ
ﺒﻘﺎﻨون اﻷوﻨﺴﻴﺘرال اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﺒﺸﺄن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ) 51ﻤﺎدة( ،
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨرى أن ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻤواد ﻤن  28و ﺤﺘﻰ  42ﻤن ﻗﺎﻨون
اﻷوﻨﺴﻴﺘرال ) 15ﻤﺎدة(  ،و اﻝﺘﻲ اﻨﺘظﻤﻬﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻗﺎﻨون اﻷوﻨﺴﻴﺘرال و ﻋﻨواﻨﻪ )
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 (and Implementation of the Concession Contractأي ﻤﺤﺘوى ﻋﻘد اﻻﻝﺘزام و ﺘطﺒﻴﻘﻪ  ،و ﻨﻌﺘﻘد أﻨﻪ
إذا ﺼدر اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري ﺒدون اﺤﺘواﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻝﺨﻤس ﻋﺸرة ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺼدر ﻤﺸوﻫﺎً  ،ﻷﻨﻪ
ﺴﻴﻌطﻲ ﺒذﻝك ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﻴرﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻹدارﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻋﻘود اﻝﺘزام اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻀﻤون ﻋﻘد اﻝﺘزام اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ  ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺠب أن ﻴﺤرص اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘﻴد
ﺴﻠطﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺒﻨص ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ أوﺼت ﺒﻪ ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻘﺎﻨون
اﻝﺘﺠﺎري اﻝدوﻝﻲ ) أوﻨﺴﻴﺘرال (  ،و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إذا ﺘم ﻋرض ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب ﺒﻬذﻩ
اﻝﺼورة اﻝﻤﻨﺘﻘﺼﺔ  ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻌﻴدﻩ إﻝﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻹﻜﻤﺎﻝﻪ أو ﻝﻴﻜﻤﻠﻪ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻨﻔﺴﻪ
 ،ﺨﺎﺼﺔ و أن ﻗﺎﻨون اﻷوﻨﺴﻴﺘرال اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﺒﺸﺄن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع
اﻝﺨﺎص ﻤﺘﺎح ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻴﻀﺎً .
و ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻼزم ﻋرض ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺸورى  ،ﺤﻴث أن ﻫذا
اﻝﻘﺎﻨون ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠدﺴﺘور و اﻝﺘﻲ ﻴﻠزم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺸورى .ﺤﻴث

ﻗﻀت اﻝﻤﺎدة  123ﻤن اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ أﻨﻪ )) يحدد القانون القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح
االلتزامات المتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ،كما يبين أحوال التصرف
بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالھا المنقولة والقواعد واإلجراءات المنظمة
لذلك ((.

• الرأسمالية المصرية الجديدة  ..ما يتوجب عليھا
اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝم ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻓرﺼﺔ ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻤﺠددا ﻜﻲ ﺘﻨﻬض ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺼر،
ﻤﻨذ ﺒدأ ﺘﻨﻔﻴذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎم1991؛ وﻫﻲ ﻓﺘرة ﺘﻌﺎدل ﻋﻤر اﻝﺘوﺠﻪ اﻻﺸﺘراﻜﻲ
ﻓﻲ ﻤﺼر وﻓق أﻜﺜر اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺎت! وﻻ ﻨﻘول ﻤﻨذ إﻋﻼن اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎم ،1974واﻝذي ﻴزﻴد
ﻋﻤرﻩ ﻋﻠﻲ ﻋﻤر اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن ﻤرﺘﻴن! وﻝﻨﺘذﻜر أن إﻨﺠﺎزات آﺴﻴﺎ اﻝﺼﺎﻋدة ﺘﻤت ﻓﻲ زﻤن ﻻ
ﻴﺘﻌدي ﻋﻤر إﺼﻼﺤﻨﺎ وﻻ أﻗول اﻨﻔﺘﺎﺤﻨﺎ! واﻷﻫم أن رأﺴﻤﺎﻝﻴﺘﻨﺎ اﻝﺠدﻴدة ﻻ ﺘزال ﺘﺤﻴد ﻋن طرﻴق

www.eastlaws.com
اﻝﺴﻼﻤﺔ! وﺒﻐﻴر ﺘﻌﻤﻴم ،ﻓﺈن اﻝﺼورة اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﺘﻌﺘﺒر اﻨﻌﻜﺎس  -ﻤن ﺤﻴث
اﻷﺴﺎس -ﻝواﻗﻊ أﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤث ﻋن ﻓرص اﻝرﻴﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع ﺒﺄﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﺴﻌﻲ إﻝﻲ اﻝرﺒﺢ اﻝﻤﺒرر،
وﺘﻔﻀل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري واﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝزراﻋﻲ  ،وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻲ أﻤوال
اﻝﻤودﻋﻴن ﺒﺄﻜﺜر ﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ،وﺘﻔﻀل اﻻﺴﺘﻴراد واﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻲ اﻝﺘﺼدﻴر واﻝﺘﺼﻨﻴﻊ  ،وﻻ
ﺘراﻋﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ أو اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ أو اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻬﺎ  ،وﺘطﻴﺢ
ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻻﺤﺘﻜﺎر ﻝﺘﻀم إﻝﻲ ﺼﻔوف اﻝﺨﺎﺴرﻴن ﺸراﺌﺢ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ
واﻝﺼﻐﻴرة ﺒل وﺘدﻤر ﻤﻨﺎﻓﺴﻴن ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ذاﺘﻬﺎ!
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و ﻜﻤﺎ ﺴﺒق و أن أﻜدﻨﺎ ﻓﺈن اﻝﺘطور اﻝذي ﻝﺤق ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼري و ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻴﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﻘوم ﺒ دورﻫﺎ اﻝذي ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،و اﻝذي – ﺒﻪ ﻓﻘط
– ﺘﻜﺘﺴب اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﺤﺘرام و دﻋم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ .

• القطاع الخاص و ضرورة تطوير التنظيم التشريعي للشركات التجارية
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ﺘﻘــوم اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ) (Commercial Companiesﺒــدور أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻝم اﻷﻋﻤ ــﺎل و
ﻤﺠﺘﻤ ــﻊ اﻝﺘﺠ ــﺎر  ،ﺒ ــل إن ﻫ ــذﻩ اﻝﺸ ــرﻜﺎت – دون أي ﻤﺒﺎﻝﻐ ــﺔ – ﻫ ــﻲ ﺼ ــﺎﺤﺒﺔ اﻝ ــدور اﻝرﺌﻴﺴ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻜﺎﻓ ــﺔ
اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻝﻌـﺎﻝم ﺒﻌـد أن ﺼـﺎرت ﻫـذﻩ اﻝﺸـرﻜﺎت ﻫـﻲ ﻗـﺎطرة اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﺘﺒﻨـﻲ ﻤﻔـﺎﻫﻴم و ﻗواﻋـد
اﻗﺘﺼــﺎد اﻝﺴــوق و ﻓــﻲ ظــل ﺘ ارﺠــﻊ دور اﻝدوﻝــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘــﻲ اﻹﻨﺘــﺎج و اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﻴن  ،ﺒﺤﻴــث ﻻ
ﻨﺘﺼــور ﻨﻤ ـواً أو ﺘﺸــﻐﻴﻼً أو اﺴــﺘﻐﻼﻻً أﻤﺜــل ﻝﻠﻤ ـوارد اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺒﺸ ـرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺤوزﻫــﺎ أي ﻤﺠﺘﻤــﻊ
ﻤـن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت دون وﺠـود ظــﺎﻫرة اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠـف أﺸــﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ و أﺤﺠﺎﻤﻬـﺎ اﻝ أرﺴــﻤﺎﻝﻴﺔ
،
و اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ وﺠود اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻜظﺎﻫرة )ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺤﺘﻰ ﺘﻘوم ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ  ،ﺒل ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻗد ﺘطورت ﺒﻜﺎﻓﺔ
أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻝﻠدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝدور .و ﻤن ﺜم ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸرع أن ﻴﺒﺎدر دون أي
ﺘﺄﺨﻴر إﻝﻰ إﺼدار ﻗﺎﻨون ﻤوﺤد ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻴواﻜب ﺒﻪ اﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘت ﺒظﺎﻫرة اﻝﺸرﻜﺎت
اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻜظﺎﻫرة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ/اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ.
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• دور الدولة في مجال المرافق  :بين جمود اإليديولوجية و آفاق البرجماتية
داﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘﺘوﻻﻩ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ و ﺒﺤﻘوق و ﺤرﻴﺎت اﻷﻓراد ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى  ،و ﺘﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات طﺒﻘﺎً
ﻝﻤﺤددات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤذﻫب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴن .و إذا ﻜﺎن ﻝﻠﻤذاﻫب
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اﻝﻔﻜرﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻨطﺎق اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻴﻪ دور اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ،ﻓﺈن
ﻫذا اﻝدور اﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن و ﺤﺘﻰ
وﻗﺘﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر  .ﺤﻴث ﺘﺒﺎﻴن ﻨطﺎق ﻫذا اﻝدور ﺒﺤﺴب ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺎﺤﻴﺔ
اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ.
و اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن ﻨطﺎق دور اﻝدوﻝﺔ ﻴﺠب أﻻ ﻴﻘﻊ ﻗﻴداً ﻝﻤذﻫب ﻓﻜري ﻤﻌﻴن ﻴﺤظﻰ ﺒﺎﻝﻘﺒول ﻝدى
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻏﺎﻀﺔ اﻝطرف ﻋن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤواطن  ،إذ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻨطﺎق
اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﻋدم اﻝﻬدر و ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨزاﻫﺔ و اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و
اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎر ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻠﻰ
اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر و اﻝطوﻴل ﻓﻲ آن واﺤد .13و ذﻝك دون ﺘﺤرج ﻤن ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﺤدود
اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻫو اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻝﻌب ﻫذا اﻝدور ﻓﻲ ظل رﻗﺎﺒﺔ ﻤن اﻝدوﻝﺔ ﻜﺤﻜم ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎع
اﻝﺨﺎص و اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك/اﻝﻤواطن.

• دور القطاع الخاص في إنشاء المرافق العامة  :ماض من الشكوك و مستقبل من الثقة
ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ أو اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﻤﺎدي اﻝذي ﻴﻀﻤن ﻗﻴﺎم
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺘﺤﻀرة و ﻴﻜﻔل اﺴﺘﻤرار وﺠودﻫﺎ  .و ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺸروﻋﺎت أو اﻝﻤراﻓق أﻜﺜر
ﻜﻔﺎءة ؛ ﻜﻠﻤﺎ زادت ﻗدرة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘدم و ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو  ،و ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن أﻜﺜر اﺴﺘﻘ ار ارً  .و ﻴﺸﻬد
اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ  -ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤدﻴث ﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ  -ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺸﺄ ﺒل و ﺘﺒﺘﻜر ﺒﻤﻌرﻓﺔ
أﻓراد ﺜم ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﺎﻨﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ،اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻜﻬرﺒﺎء و اﻝﻐﺎز و اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻼﺤﻴﺔ و اﻝﺴﻜك
اﻝﺤدﻴدﻴﺔ  ،و ظل اﻝﺤﺎل ﻜذﻝك ﺤﺘﻰ ﺒداﻴﺔ ﺒزوغ اﻝﻤذاﻫب اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺤﻴث ﺘوﻝت اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝدول
اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﺴواء ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤراﻓق اﻝﺠدﻴدة أو ﺒﺘﺄﻤﻴم اﻝﻘﺎﺌم ﻤﻨﻬﺎ  ،و ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝدول
اﻝ أرﺴﻤﺎﻝﻴﺔ  ،زاد دور اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﻨﺸﺎء و إدارة اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝداﻋﻲ إﻝﻰ ذﻝك
اﻋﺘﺒﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ أو ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝداﻓﻊ إﻝﻰ ذﻝك اﻋﺘﺒﺎرات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
إﻻ أﻨﻪ ﻤﻊ ﺘراﺠﻊ اﻝﻤذاﻫب اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻜك اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎر اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ  ،و
زﻴﺎدة دور اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ و ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ و
اﻷﻗل ﻨﻤواً  ،و ﺒزوغ ﻨظرﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺨرى ﺘﻨﺎدي ﺒﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ و ﻀرورة
إﻋطﺎء اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﻘﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ  ،ﻝم ﺘﻜن ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻨﺄى
ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺠدﻴدة  ،ﺤﻴث دﻓﻌت اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘرﻏب
ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝداﺌرة اﻝﺘﻲ ﻴﻠﻌب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻝوطﻨﻲ أو اﻷﺠﻨﺒﻲ دورﻩ.
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و ﻓﻲ ﻤﺼر  ،ﻴرﺘﺒط دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺨﻠﻔﻴﺎت
ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴر ﻤرﺤب ﺒوﺠود ﻫذا اﻝدور أو ﺒزﻴﺎدﺘﻪ .ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻤوﻜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎت ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝدول اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺸروع ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس و اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ و ﺸرﻜﺎت ﻤﻴﺎﻩ
اﻝﺸرب و ﻏﻴرﻫﺎ .و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴظل اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص – اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻝذات – ﻤوﻀﻊ ﺸك و رﻴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن
ﻝﻪ دور ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل.
و ﻝﻜن ﺒﻤﺎ أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼري – ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت – ﺸﻬد ﺘطو ارً ﻨوﻋﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن
 :اﻝﺸﻌﺒﻲ و ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺴب أن ﻴﻌﺎد اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن
اﻷﻤور و ﻤﻨﻬﺎ ﻤدى إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻋطﺎء اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﻼﺸﺘراك ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺨﺎﺼﺔ و أن ﻫذا اﻝدور ﺼﺎر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ أن
ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي .
" إن اﻝﻤواطﻨﻴن  -أﻋﻨﻲ ﺠﻤﻬور اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن  -اﻝذﻴن ﻴﺘﻜون ﻤﻨﻬم اﻝﺸﻌب  ،ﻫم اﻝﻤﺤك اﻝذي
ﻴﻌﺘد ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  .ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻫﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق
ﻝﻠﻤواطﻨﻴن – ﻝﻜل اﻝﻤواطﻨﻴن – اﻝﻨﻔﻊ و اﻝﺨﻴر"
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ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات – ﻜﻤﺎ أﺸرت ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘدﻤﺔ – ﻗد أﺴﻔرت ﻋن وﺠود ظواﻫر ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷﻫﻤﻴﺔ  ،و ﻫذﻩ اﻝظواﻫر ﺒدورﻫﺎ طرﺤت إﺸﻜﺎﻝﻴﺎت ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻘﻴد دﻓﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻌﻠوم
إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ و دراﺴﺘﻬﺎ .و ﻤن ﻫذﻩ اﻝظواﻫر ﻤﺎ طرح إﺸﻜﺎﻝﻴﺎت ﻝﻬﺎ ﺠواﻨب ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻨﺒرى ﻝدراﺴﺘﻬﺎ
اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻓرع اﻝﻘﺎﻨون.
ﻓـﺎﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻬدﻫﺎ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ
ﺘﺤﺘم أن ﺘﺘﺠﻪ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻨﺤو اﻵﻓﺎق اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ إﺜر ﻫـذﻩ اﻝﺘﺤـوﻻت  ،و ذﻝـك ﺤﺘـﻰ ﺘـﺄﺘﻲ
اﻝد ارﺴــﺔ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌــدة اﻝﻤرﺠ ــوة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــذي ﻨـ ــﺤﻴﺎ ﻓــﻲ ظﻠ ــﻪ  ،إذ أن اﻝد ارﺴــﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻝ ــن ﺘﺠــدي إذا ﻝ ــم
ﺘﻀــﻊ ﻓــﻲ ﻤرﻜــز اﻫﺘﻤﺎﻤﻬــﺎ اﻝﺨﻠﻔﻴــﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻨﺸــﺄ اﻝﻘــﺎﻨون ﻓــﻲ ظﻠﻬــﺎ  ،و إذا ﻝــم
ﺘﺘﺠــﻪ إﻝــﻰ ﺘﻘــدﻴم اﻝﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــرﺠم اﻝﻤطﺎﻝــب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ
اﻝﺼورة اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻝﺘوازن و اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴن ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ.
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اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺎً ﺠدﻴداً ﻓﻲ ﻤﺼر و اﻝﻌﺎﻝم
و ﺘﻌد ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ُ
اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﺼري ﻋرف ﻋﻘود اﻝﺘزام اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ أو ﻋﻘود اﻤﺘﻴﺎز
اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨذ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝﻘرن و ﻨﺼف اﻝﻘرن ) ﻤﺸروع ﺤﻔر ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس (  ،و ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن
أن اﻝﺘﻘﻨﻴن اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  1948ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻤن اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻫو ﻋﻘد اﻝﺘزام
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اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ .إﻻ أن ارﺘﺒﺎط ﻫذﻩ اﻝﻌﻘود ﺒﺎﻝﻘوى اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﻝت ﻋﻠﻰ ﻤﺼر و ﻜذﻝك ﺘﺒﻨﻲ
اﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺒﻌد طرد ﻫذﻩ اﻝﻘوى ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﺠﻌل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤن اﻷﻝف
إﻝﻰ اﻝﻴﺎء ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝدوﻝﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻋن طرﻴق أﺤد أﺸﺨﺎص اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎﻤﺔ ) ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ أو
ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ(  ،و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘراﺠﻊ دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺤﺘﻰ
اﻨﺘﻬﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎً .
و ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﻋدم اﻝﺘرﺤﻴب  -اﻝذي ﻜﺎن  -ﺒﻤﺜل ﻫذا اﻝدور ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص طوال ﺘﻠك
اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻝﺤﻘﺒﺔ ؛ ﺠﻌل اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻌﻘود اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إﺒراﻤﻬﺎ ﺒﻬدف ﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ ُ
ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص  ،ﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ أﺼﺎﺒت
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨواﺤﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴدﻴن اﻝوطﻨﻲ و اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.

• إرھاصات بدء قيام شركات خاصة لمياه الشرب
أوﻀﺤت اﻝورﻗﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎن و اﻝﻤراﻓق اﻝﺘﻲ ﺘم طرﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺴﻨوي اﻝﺴﺎدس
ﻝﻠﺤزب اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ) (2009و ﺒوﻀوح ﻋن ﻋزم اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺸراك اﻝﻘطﺎع
اﻝﺨﺎص ﻓﻲ إﻨﺸﺎء و ﺘﺸﻐﻴل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب  .ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ أﻨﻪ ﻨظ ار
ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺘﻐطﻴﺔ ﺒﺨدﻤﺎت ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب ﻓﻲ اﻝﻌﺎم  2010/2009ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻝﺨطﺔ  ،ﻓﺈن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﺴوف ﺘوﺠﻪ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﺠودة اﻝﺨدﻤﺔ  ،و ﻫو ﻤﺎ
ﻴﺠﻌل اﻝﺘوﻗﻴت ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً

ﻝﺘﻨﺎول ﻋدد ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﻘطﺎع و اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ

ﺒﺎﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط و اﻝطوﻴل  ،و ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻫذﻩ
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ طرح ﺒﻌض اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤطﺎت ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب
اﻝﺠدﻴدة أو ﺘوﺴﻌﺎت ﻝﻤﺤطﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻷﻋﺒﺎء اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ ﻋن اﻝدوﻝﺔ و
وﻀﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺸراﻜﺔ .ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤن ﺨطﺎب اﻝﺴﻴد اﻝرﺌﻴس ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺴﻨوي
ﻝﻠﺤزب اﻝوطﻨﻲ طرﺤﺎً ﺤول وﺠود ﺘﺸرﻴﻊ ﺠدﻴد ﻤﻘﺘرح ﻴﻘﻨن ﻴﻨظم ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ
ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸروﻋﺎت ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب.
و ﻤن ﻗﺒل ذﻝك ﺒﺴﻨوات  ،ﻗﺎﻤت و ازرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌﻘد ﺤﻠﻘﺔ ﻨﻘﺎش ﻓﻲ  20ﻨوﻓﻤﺒر  ،2004ﺤول
ﺴﺒل ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺨﺒراء اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ.
ﺸﺎرك ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ اﻝﻨﻘﺎش ﻤﻤﺜﻠو اﻝو ازرات اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ واﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺼري،و رؤﺴﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،واﻝﻤﺴﺌوﻝون ﻋن اﻝﺘﻔﺎوض ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻝﻤﺤﻠﻰ واﻷﺠﻨﺒﻲ ،ورؤﺴﺎء اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﻲ
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل ،وﺨﺒراء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل ،وﻋدد ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ،ورؤﺴﺎء
ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﻘﺎوﻻت واﻝﻨﻘل واﻝﺨدﻤﺎت .وﻗد ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﻨﻘﺎﺸﻴﺔ
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ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى
وﺠودة اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤؤداة واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ داﺨل
ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻝﻌرﺒﻴﺔ .وﻗد أﺸﺎرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت إﻝﻰ ﻗﻴﺎم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﺨدﻤﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻤن ﺜم إﺘﺎﺤﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻼزم ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ،وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒذﻝك ﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﺨﺒرات اﻹدارﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ،واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﺴواق ،وﺠذب
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ،وﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ،ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺴق ﻤﻊ أﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﻠدوﻝﺔ  ،وﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﻤروﻨﺔ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘطﺒﻴق .وﻗد اﺴﺘﻬدﻓت ﺤﻠﻘﺔ اﻝﻨﻘﺎش اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ اﻝﺨدﻤﺎت .ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻌرﻀت
اﻝﺘﺠﺎرب اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺒﻴن ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻤن ﻓرص اﻝﻌﻤل ،وﺘطوﻴر ﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺸرى واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ دارت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻜذﻝك ﺤول اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺠدﻴدة وﻤﺘطورة ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت
اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﻜذا ﻨﻤوذج اﻝدﻋم اﻝﻤﻤﻜن ﺘﻘدﻴﻤﻪ ،ﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﻨـﺤو ﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎطق
واﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝدﺨل ،ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءة و اﻝﺠودة ﻋﻨد ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
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 1ھذا البحث كان جزءا ً من كتاب )النظام القانوني لقطاع مياه الشرب( الذي أقوم حاليا ً على تأليفه ،
إال أنه و قد تواترت األنباء عن موافقة مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون مشاركة
القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية  ،فإنه يكون من المالئم أن أنشر ھذا البحث اآلن على
أن يتضمن الكتاب شرحا ً لھذا القانون بعد صدوره .
 2ھي لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ،و المعروفة اختصارا ًفي األدبيات القانونية العربية
األونسيترال أو اليونسيترال the United Nations Commission on International Trade Law-
 .UNCITRALو قد أنشئت ھذه اللجنة بقرار صدر من الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا الحادية
والعشرين في  17ديسمبر  1966بغرض تنسيق وتوحيد قانون التجارة الدولية  ،وضمت اللجنة عند
تكوينھا تسع وعشرين دولة كأعضاء فيھا  ،منھا سبع دول أفريقية بينھا مصر  ،وخمس دول آسيوية وأربع
دول من أوروبا الشرقية وخمس دول من أمريكا الالتينية وثمان دول من غرب أوروبا ومن دول أخرى
منھا الواليات المتحدة األمريكية .وقد أنجزت اللجنة عدداً ال بأس به من االتفاقيات الدولية والقواعد
النموذجية أھمھا :
– اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام  1978في ھامبورج وتعرف باسم قواعد ھامبورج
والتي ستدخل دور النفاذ في أول نوفمبر سنة  1992فيما يتعلق بالدول المنضمة إليھا .
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– اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في فيينا سنة  1980والتي دخلت دور النفاذ في
أول يناير سنة  1988فيما يتعلق بالدول التي انضمت إليھا .
– النظر في اتفاقية نيويورك سنة  1958والتي لم تنبع عن عمل اللجنة والمتعلقة باالعتراف بقرارات
التحكيم األجنبية وتنفيذھا وقد انضمت مصر إلى ھذه االتفاقية في  9مارس سنة .1959
– القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في يونيو  .1985وقد شكلت وزارة العدل المصرية لجنة
لوضع مشروع قانون للتحكيم التجاري الدولي وضعت مشروعا تبنت فيه القانون النموذجي لليونسيترال .
– الدليل القانوني لصياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية حسبما أقرته مجموعة العمل التي
انعقدت في نيويورك في أبريل  ، 1987وقد أقرته اللجنة في فيينا بتاريخ  14أغسطس عام . 1987
3 UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects.

و قد صدر ھذا القانون النموذجي بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في 2003/12/9
باعتما ًد تقرير األونسيترال رقم ). (A/58/513
4 UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects.

 5و على الرغم من أن المستقر عليه في القانون المصري أن عقد التزام المرافق العامة يعتبر من العقود
اإلدارية  ،إال أن إبرام ھذا العقد مع المستثمرين األجانب يفتح الباب أمام عدم نظر ما قد ينشأ عنه من
منازعات أمام محاكم القضاء اإلداري في مصر  ،و بالتالي تدويل ھذا العقد  ،حيث يغلب أن يحرص
المستثمر األجنبي على تضمين شرط التحكيم في العقد  ،ھذا فضال ً عن اختصاص المركز الدولي لتسوية
منازعات االستثمار ) (ICSIDبتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمر األجنبي و الدولة التي تستضيف
استثماراته.
 في التعريف بالمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يمكن مراجعة :محمد السعودي أحمد تقي الدين  :التعريف بالمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  .مقال منشور على
بعض المواقع و المنتديات القانونية على اإلنترنت  ،و منھا المدونة القانونية الخاصة بالمؤلف :
><www.taqiadeen.jeeran.com
 6األھرام االقتصادي – العدد الصادر في  2مارس .2009
h%p://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2009/3/2/BANO1.HTM

و أنبه إلى أنه من الخطأ أن يتم إصدار ھذا التشريع بموجب قرار جمھوري دون عرضه على مجلس
الشعب  ،حيث أن ھذا القانون من الخطورة بمكان بحيث يتم طرحه على نواب الشعب ليتم تنقيح مشروعه
بعد أن يكون مجاال ً للحوار المجتمعي و للمداولة تحت قبة البرلمان .ھذا فضال ً عن أن ھذا القانون يعتبر
من القوانين المكملة للدستور و التي يلزم عرضھا على مجلس الشورى.
 7جريدة الشرق األوسط اللندنية – العدد الصادر في  10ديسمبر .2008
=h%p://www.aawsat.com/details.asp?sec4on=6&issueno=10970&ar4cle=498292&feature

 8و ھذا الجزء من مشروع القانون منتقد  ،حيث أنه يغلق الباب أمام شركات قطاع األعمال العام الناجحة
في توسيع دائرة نشاطھا و بالتالي تحقيق المزيد من النجاحات  ،إذ من األجدى أن يفتح الباب أمام شركات
المياه التابعة للتقدم بعطائاتھا منفردة أو متحدة مع شركات قطاع خاص وطنية أو أجنبية  ،و لتحصل على
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عقود التزام المرافق العامة إذا كانت عطاءاتھا جديرة بذلك .و ال يجوز أن يرد أحد علينا بأن ھذا يفتح
الباب أمام محاباة ھذه الشركات على حساب شركات القطاع الخاص  ،إذ أننا نرد على من يقول بذلك بأن
قواعد حوكمة شركات قطاع األعمال العام تكفل المساواة فيما بين شركات قطاع األعمال العام و شركات
القطاع الخاص .و بناء على ذلك نلتمس من المشرع و نناشده أن يحذف ھذا الشرط من مشروع القانون.
 9الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ھي "مركز للخبرة" مكلف بمھمة تقديم ونشر سياسة
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات ،ولعب دور حيوي
في تقديم المشروعات األولى .سعت الوحدة إلى كسب مساندة ومعرفة الخبراء المحليين والدوليين .إن
الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ھي إدارة من إدارات وزارة المالية تم تكليفھا من جانب
الحكومة باإلشراف على السياسة وتنفيذھا.و قد تولت الوحدة مھمة الدراسة والتطبيق وتقوم بالتنسيق مع
الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج الشراكة ووضع اإلطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة
عمل واضحة .و احد المھام الرئيسية للوحدة ھي التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة
قائمة على تحليل جيد لالحتياجات الفعلية ولقيمة ھذه المشروعات ،كما ستتأكد الوحدة من حصول تلك
المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتھا ،وان اختيار الشركاء قائم على أساس من المنافسة
العادلة.في كل األحوال ،تم توزيع كتيبات اإلرشاد الخاصة بالوحدة والمتعلقة باختيار المشروعات -التقييم
وإجراءات المناقصات -على كل األطراف المشاركة .يجب أن يتزامن ذلك مع تأسيس وبدء عمل
وحدات متخصصة داخل الوزارات المعنية التي تمتلك خططا ً لتنفيذ مشروعات من خالل برنامج شراكة
القطاعين العام والخاص.
 المصدر :الموقع الرسمي لوزارة المالية.h%p://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%B1
%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/pppcentralunit.htm

 10طه عبد العليم  :الرأسمالية المصرية بين خياري السالمة والندامة .مقال منشور على موقع مركز
الدراسات السياسية و اإلستراتيجية باألھرام .متاح على العنوان التالي:
<h%p://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/ANAL999.HTM> as accessed in 2/11/2008

 11محمد السعودي أحمد تقي الدين  :شركة المسئولية المحدودة .تحت الطبع .صص .12-11
 12في  2006/4/ 26كانت جريدة البيان اإلماراتية قد نشرت خبرا ً تحت عنوان )مشروع قانون
الشركات الموحد الجديد في مصر يراعي مبادئ الحوكمة الدولية( جاء فيه أن رئيس الھيئة العامة
لالستثمار و المناطق الحرة قد أكد أن قانون الشركات الموحد الذي يتم إعداده حاليا تمھيدا إلصداره قبل
نھاية عام  !! 2006و أن ھذا المشروع يتضمن العديد من مبادئ وقواعد الحوكمة الدولية المعمول بھا في
مصر حاليا .و قد جاء ھذا التصريح خالل مؤتمر »حوكمة الشركات في مصر« الذي نظمه مركز
المديرين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كما أشار المسئول في تصريحه إلى أن مشروع قانون
الشركات الموحد يجمع بين كل القوانين الخاصة بالشركات بھدف وضع إطار عام وقواعد محددة للتعامل
في الشركات سواء الحكومية أو الخاصة .
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و الغريب أنه حتى تاريخ صدور الطبعة األولى من ھذا الكتاب مازالت الصحف تردد أخبارا ً متناثرة
بين حين و آخر عن مشروع قانون الشركات الموحد في مصر الذي ال يزال تحت اإلعداد .و قد جاء في
المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون التجارة الذي صدر برقم  17لسنة  ، 1997جاء فيھا أن اللجنة التي تم
تكليفھا في عام  1990بإعداد مشروع قانون التجارة الجديد كانت قد عھدت إلى رئيسھا  -األستاذ الدكتور
)محسن شفيق ( – في بداية عملھا مھمة إعداد مشروع يكون بمثابة "ورقة عمل" .فتم إعداد ھذا المشروع
التمھيدي مشتمال ً على جميع موضوعات القانون التجاري  ،بما فيھا موضوع الشركات التجارية  ،إال أنه
تم سحب ذلك الجزء من المشروع التمھيدي المتعلق بالشركات كي يتم ضمه إلى مشروع آخر تقوم به لجنة
أخرى .و نعتبر أن سحب الجزء المتعلق بالشركات من المشروع التمھيدي لقانون التجارة ھو خسارة فادحة
و تفويت لفرصة عظيمة للنظام التشريعي المصري المنظم للتجارة و االستثمار  ،حيث أنه ال تجارة و ال
استثمار إال في وجود الشركات التجارية ،
 منشور بجريدة البيان اإلماراتية في عدد  . 2006/4/26متاح على اإلنترنت على العنوان التالي :h%p://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Ar4cle&cid=1145535181032&pagename=Albayan%
2FAr4cle%2FFullDetail as accessed in 28/10/2008

 13فمصلحة المستھلك على المدى القصير تتمثل في حصوله على الخدمة أو السلعة في أعلى مستوى من
مستويات الجودة و بأقل سعر ممكن  ،و مصلحته على المدى الطويل تتمثل في أن يبقى في السوق عدد من
منتجي ھذه السلع و الخدمات يمكنھم االستمرار في المنافسة و تطوير عملية اإلنتاج بما يصب في نھاية
األمر في مصلحة المستھلك نفسه.
 14مقولة منسوبة إلى لودفيج أرھارد أول وزير اقتصاد ألماني عقب الحرب العالمية الثانية.
 ھورست أفھيلد  :اقتصاد يغدق فقرا ً  ،ترجمة:عدنان عباس علي  .سلسلة عالم المعرفة العدد – 335يناير  ، 2007المجلس الوطني للثقافة و العلوم و اآلداب  ،الكويت  ،ص .21
 15ھدى محمد مجدي عبد الرحمن  :دور المحكم في خصومة التحكيم و حدود سلطاته .دار النھضة
العربية  ،القاھرة  ، 1997 ،ص .4
 16الموقع الرسمي لوزارة االستثمار :
h%p://www.investment.gov.eg/ar/Media/PressReleases/Pages/Announcement%20102.aspx

و يُذكر أن ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وقعتا في أوائل فبراير من عام  2010عقد
مشاركة مع القطاع الخاص إلنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاھرة الجديدة ،بطاقة إجمالية
قدرھا 250ألف متر مكعب في اليوم.جري توقيع العقد مع شركة أوراسكواليا  ،وھي تحالف بين شركة
أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ،وشركة أكواليا اإلسبانية والبنك التجاري الدولي بصفته وكيل الضمان في
التمويل البالغ قيمته 560مليون جنيه ،الذي قدمه تحالف من أربعة بنوك مصرية.ومن المقرر أن تقوم
الشركة بإنشاء وتشغيل المحطة لمدة 20عاما ،قبل نقل ملكيتھا إلي الحكومة المصرية.
)األھرام – (http://www.ahram.org.eg/69/2010/02/06/25/6313.aspx : 2010/2/6
و قد تم التوقيع على ھذا العقد دون انتظار صدور القانون المزمع سنه بشأن مشاركة القطاع الخاص في
مشاريع البنية األساسية.

