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الشراكة بين القطاعين العام
والخاص على المستوى المحلي

1.

الشراكة على المستوى المحلي
◄

PPP at Local Level

بدأت الخطوات العملية من قبل وزارة الحكم المحلي منذ عام  2008وبموازة
االهتمام بتقديم التخطيط التنموي المحلي على مستوى الهيئات المحلية وقد مر العمل
بثالث مراحل هي:
◄ المرحلة األولى :2010-2008 :اعداد مجموعة من الدراسات
◄ المرحلة األولى :2012-2008 :اعداد مجموعة من الدراسات
◄

◄

دراسة الشراكة في بلديات فلسطين /صندوق البلديات بالتعاون مع البنك الدولي :وفيها تمت دراسة
واقع  112بلدية وطبيعة الشراكات القائمة فيها والقطاعات التي تطرقت اليها.
درسات مشروع تواصل  CHFوشملت ثالث محاور :السياسات التشريعية ،ربحية المشاريع،
الشراكات القائمة.
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الشراكة على المستوى المحلي
◄

PPP at Local Level

المرحلة األولى :2010-2008 :اعداد مجموعة من الدراسات

►

نماذج عن انواع الشراكات

►

مدى الصرف من الهيئة المحلية
ضمن قطاعات الكهرباء ،المياه،
النفايات الصلبة
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الشراكة على المستوى المحلي PPP at Local Level

◄

المرحلة الثانية 2015 -2013
◄
◄

انشاء ملف التنمية االقتصادية المحلية بالوزارة تبعها:
اعداد ورقة سياسة تناولت مفهوم الشراكة على المستوى المحلي واالهداف والقيم وفيها تم تحديد
متطلبات قانونية واجرائية ومؤسسية لتشجيع شراكة القطاع الخاص والعام .وتبني الوزارة لهذا النهج
وتشجيعه.

◄
◄

مراجعة وتحديث الدراسات التشخيصية
اطالق اعداد خطط التنمية المحلية وتشجيع LED
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الشراكة على المستوى المحلي
◄

PPP at Local Level

المرحلة الثانية 2015 -2013
◄
◄

اعداد دليل شراكة القطاع الخاص والعام
التدريب على الدليل للبلديات الكبيرة
والمتوسطة

قامتتت التتوزارة بالمبتتادرة بتحيتتير دليتتل ارشتتادي
لتستتهيل شتتراكة القطتتاع الختتاص والعتتام فتتي مجتتال
الخدمات البلدية ،يتم العمل من خالل منحة من البنك
االسالمي والذي اختار شركة ارنست اند يونج للقيام
باعتتداد التتدليل بتتادارة البنتتك التتدولي واشتتراف وزارة
الحكم المحلي.
يهدف هذا الدليل الى خلتق اطتار يمكتن القطتاع العتام
(الوزارة والبلديات) من التعاون مع القطتاع الختاص
لتقديم الخدمات البلدية والبنى التحتية العامة .ويهدف
الى تسهيل وشرح اسس التفتاهم بتين القطتاعين العتام
والخاص شامال اجراءات الشراء.
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الشراكة على المستوى المحلي
◄

PPP at Local Level

المرحلة الثالثة 2020-2016
أوال :المأسسة:
• انشاء االدارة العامة للتنمية االقتصادية على مستوى الوزارة،
• تعديل هيكليات الهيئات المحلية أـ ب لتشمل انشاء وحدات التنمية المحلية واالستثمار العام.
• تشجيع انشاء المجالس االقتصادية على المستوى المحلي
• اعداد خطط التنمية المحلية "من خالل صندوق البلديات"
• عقد مؤتمر التنمية المحلية بشكل دوري،

ثانيا :االطار السياساتي والقانوني:
• اعداد اطار سياساتي للشراكات يتنتاول خطتوات للتنفيتذ تطتال مستتلامات النهتوض بهتذا
النشاط االقتصادي على مستوى الهيئات المحلية ،سواء على صعيد متا يجتأ أن تقتوم بته
المؤسسة المركاية (الحكومة أو الوزارة) أو المحلية
• البتتدء باعددداد نمددام الشددراكة بددين الهيلددات المحليددة والقطدداع الخدداص .استتتنادا ل"ورق تة
سياستتات دعتتم التنميتتة االقتصتتادية المحليتتة متتن ختتالل الهيئتتات المحليتتة -الحكتتم المحلتتي،
( "2018السياسة الثانية :تطوير المنظومة التشريعية)
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الشراكة على المستوى المحلي
◄

PPP at Local Level

المرحلة الثالثة 2020-2016
ثالثا :تشجيع التطبيق العملي:
• تنفيتتذ مجموعتتة متتن المشدداريع الرياديددة بتشتتجيع متتن وزارة الحكتتم المحلتتي والصتتندوق.
( )GIZ-Gaza ،AFD, VNG -MDLFوكذلك مشاريع وزارة المالية.
نماذج للشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص
تسعى الوزارة على الدوام الى تعايا مبدأ الشراكة وتكريسة كأداة فاعلة للتنمية اإلقتصادية المحلية
لدى الهيئات المحلية وعلية تقوم الوزارة بشكل دوري بإقامة مسابقة لمشاريع التنمية اإلقتصادية
المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص ،ومن المشاريع التي فازت بالمسابقة في المرحلة األولى
( )2020-2019وحصلت على مساهمة في رأسمال الهيئات المحلية:
• مشروع اعادة تدوير روبة مناشير الحجر  /بلدية بيت فجار_بيت لحم.
• مشروع مصنع مياه معدنية /مجلس قروي فرخة_سلفيت.
• مشروع مختبر أنسجة نباتية /قلقيلية.

نماذج لمشاريع لشراكة القطاع الخاص والهيئات المحلية

►

مشتل قلقيلية
►

►

مكأ زهرة الفنجان

مجمع رام هللا

►

محطة للطاقة الشمسية
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مفهوم الشراكة بين القطاعين العام
والخاص

2.

أنواع الشراكة

تقع أنواع الشراكات الممكنة في فئتين:

 الشراكات التعاونية حيث يكون المشروع ملكية مشتركة للهيئة المحلية والشريك من القطاع الخاص؛ الشراكات التعاقدية وهذه تصنف في عقود خدمات؛ وإدارة ،وتأجير ،وانتفاع طويل األجل ،وامتيازونقل ملكية .وتختلف المسؤوليات النسبية واسهامات كال الطرفين في الشراكات التعاقدية باختالف نوع
العقد بدءا من عقود الخدمات البسيطة (حيث تقع كامل المسؤولية تقريبا على البلدية) إلى عقود نقل
الملكية (حيث يتحمل الشريك من القطاع الخاص كامل المسؤولية تقريبا).
 مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة لضمان خلق بيئة تنافسية للشراكة مع القطاعالخاص مع ضمان الشفافية ومحاربة الفساد ،وإظهار كافة األطراف واهميته ضمن توازن نسبي يكفل
تكافؤ الفرص وتحقيق الشراكة والديموقراطية في صناعة القرار نظ ار الثر مشاريع الشراكة على العدالة
االجتماعية والكفاءة االقتصادية واالستدامة المالية وااليكولوجية.
أنواع الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في القطاع البلدي

"اإلطار السياساتي للشراكة ،و ازرة الحكم المحلي"2021 ،

الشراكة التعاونية

الشراكة التعاقدية
عقود
الخدمات

عقود
الصيانة
والتشغيل

عقود
االستلجار

العقود المبنية
على جاهزية
الخدمات

عقود
االمتياز

المشاريع
المشتركة

تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعريفات عامة
◄

◄

مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو اتفاق تعاقدي بين القطاعين العام
والخاص يقوم بموجبه القطاع الحكومي بتكليف شريك من القطاع الخاص بتوفير
البنية التحتية (مرفق أو أصل عام) والخدمات المرتبطة بها نيابة عن الحكومة مع
إمكانية تحويل بعض المخاطر المتعلقة بالمشروع من القطاع العام إلى القطاع
الخاص.
يتوجأ على المشروع أن يستوفي الشروط التالية ليصنف كمشروع شراكة بين
القطاعين العام والخاص:
العقد

يجأ أن ينظم العقد العالقة بين
القطاعين العام والخاص

نقل المخاطر

على العقد أن يسمح بنقل المخاطر أو
مشاركتها مع القطاع الخاص بناء على
مصفوفة المخاطر

الخدمات العامة

يشمل نطاق العمل المشاريع
والخدمات العامة فقط

المسؤولية

تبقى الجهة المعنية من القطاع العام
مسؤولة وعرضة للمساءلة عن توفير
الخدمات
"دليل الشراكة في القطاع البلدي"2014 ،

أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقود الخدمات

عقود الصيانة والتشغيل

عقود االمتياز لجزء من
المشروع

عقود امتياز لكافة أجزاء
المشروع

نطاق المشروع

عقود متعددة لدعم عدة نشاطات

إدارة عمليات بالكامل لجاء
محدد من المشروع

بناء ،تشغيل ،تمويل وتنفيذ جاء
من المشروع من القطاع الخاص

بناء ،تشغيل ،تمويل وتنفيذ كامل
المشروع من القطاع الخاص

ملكية المشروع

البلديات المحلية

البلديات المحلية

البلديات المحلية والقطاع الخاص

البلديات المحلية والقطاع الخاص

المدة الزمنية للعقد

قصير األمد
( 3-1سنوات)

متوسط األمد
( 5-3سنوات)

طويل األمد
(أكثر من  5سنوات)

طويل األمد
(أكثر من  5سنوات)

مصدر دخل المشروع

البلديات المحلية

البلديات المحلية

البلديات المحلية والمستفيد من
الخدمة

البلديات المحلية والمستفيد من الخدمة

مسؤولية اإلدارة
والتشغيل

البلديات المحلية

القطاع الخاص

القطاع الخاص

البلديات المحلية والقطاع الخاص

االستثمارات
الرأسمالية

البلديات المحلية

البلديات المحلية

القطاع الخاص

البلديات المحلية والقطاع الخاص

المخاطر التجارية

البلديات المحلية

البلديات المحلية

القطاع الخاص

البلديات المحلية والقطاع الخاص

نسبة المخاطر المنقولة
للقطاع الخاص

محدودة

محدودة

مرتفعة

حسأ االتفاق بين البلدية والقطاع
الخاص

حجم المنافسة

منافسة قوية ومستمرة

منافسة محدودة لعقد واحد

منافسة قوية في أول طرح ثم يتم
التفاوض على عقود الحقة

مرتفعة

مزايا العقد

تحسين كفاءة الخدمات المقدمة

حل مؤقت تمهيدا لمشاركة أوسع
من القطاع الخاص

الحصول على تمويل خاص
وتطوير الموظفين

الحصول على خبرة تشغيلية شاملة
وتمويل خاص

أبرز التحديات

الحاجة إلى فريق متخصص
إلدارة العقود وفرض القوانين

نطاق ضيق للقطاع الخاص
للتحكم بالمشروع

تحديد مقابل االستثمار ومراقبة
أعمال المشروع

تخالف القطاع الخاص فيما يتعارض
مع مصلحة المشروع

قطاعات الشراكة
• يكون نطاق الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص مختلف القطاعات التي ترى الهيئات
المحلية أنها مناسبة لالستثمار ،بما في ذلك:
• البينة التحتية واالنشاءات
• وخدمات التنمية والتكنولوجيا
• وأية قطاعات أو مجاالت أخرى تناط بالهيئات المحلية بموجب القانون أو أي تشريع آخر.
"نظام الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص -و ازرة الحكم المحلي“2021 ،

من االمثلة التي تروج لها الو ازرة:
قطاع تدوير النفايات

 قطاع المناطق الحرفية والصناعية المواقف العامة والنقل العام (أكثر أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعمول بها إلنشاء مجمعاتمواقف السيارات هي عقود اإلمتياز وبالذات عقود اإلنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ())BOOT

PPP Process
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عملية الشراكة بين القطاعين العام
والخاص

3.

The PPP process

عملية الشراكة بين القطاعين العام
والخاص (تتمة)

• The PPP process is developed and implemented in a sequence of stages

• The process used can be expansive (detailed) or fast-track, depending on the
project’s attributes

◄يتم التنفيذ عبر عدد من المراحل المتالحقة
◄تكون العملية طويلة (ومفصلة) أو سريعة حسأ المشروع ونوعه وخصائصه
المرحلة :1
التحديد

المرحلة :2
دراسة الجدوى

المرحلة :3
اإلعداد

المرحلة :4
الطرح

المرحلة :1
التحديد

المرحلة :2
دراسة الجدوى
األولية

المرحلة :3
الطرح

المرحلة :4
إدارة المشروع

المرحلة :5
إدارة المشروع

"دليل الشراكة في القطاع البلدي"2014 ،

العملية المفصلة للشراكة بين
القطاعين العام والخاص

The detailed PPP
process
1) The detailed PPP process
Phase1:
Identification

:5 المرحلة
إدارة المشروع

Phase 2:
Feasibility study

Phase 3:
Development

:4 المرحلة
الطرح

:3 المرحلة
اإلعداد

Phase 1: Identification and origination of the PPP project

•

Phase 2 : The options to implement the PPP are
shortlisted and assessed to eventually select the best
delivery option

•

Phase 3: Once the PPP delivery option is selected, the
transaction undergoes a design and development stage

•

Phase 4: Preparing for the PPP procurement (marketing,
tender documents, receiving bid, evaluation and
negotiations

•

Phase 5: Monitor construction and operations undertaken
by the private sector

•

PPP Guidelines

) عملية الشراكة المفصلة1
Phase 4:
Procurement

:2 المرحلة
دراسة الجدوى

Phase 5:
Contract
management

:1 المرحلة
التحديد

 تحديد وإطالق مشروع الشراكة:1 المرحلة
 يتم حصر خيارات نماذج تنفيذ المشروع:2 المرحلة
وتقييمها للوصول إلى أفيل خيار بينها
 عقأ اختيار نموذج التنفيذ األمثل يدخل:3 المرحلة
المشروع مرحلة التصميم واإلعداد
 يتم التحيير لطرح الشراكة بما يشمل:4 المرحلة
التسويق وتحيير مستندات التعاقد واستالم
العروض وتقييمها والمفاوضات
 مراقبة كيفية إنشاء وتشغيل المشروع من:5 المرحلة
قبل القطاع الخاص

◄
◄

◄

◄

◄

The fast-track
العملية المختصرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
PPP
2) The fast-track PPP process
) عملية الشراكة المختصرة2
process
Phase1:
Identification

:4 المرحلة
إدارة المشروع

Phase 2: Prefeasibility study

Phase 2: A pre-feasibility study is performed to
determine the technical, operational, legal,
institutional, financial and economic parameters of
the project
Phase 3: Qualification may not be required due to
the project's relatively smaller size
Phase 4: This is similar to the detailed PPP process
where monitoring contract management continue
throughout construction and operations

PPP Guidelines

:2 المرحلة
دراسة الجدوى
األولية

:3 المرحلة
الطرح

Phase 1: The project’s scale is usually small and the
project sponsor has a clear idea upfront about the
delivery option to be used

Phase 3:
Procurement

Phase 4:
Contract
management

:1 المرحلة
التحديد

 عادة ما يكون حجم المشروع صغيرا كما يكون:1 المرحلة
راعي المشروع على دراية وافية بنموذج التنفيذ الذي سيتم
استعماله
•
 يتم اللجوء إلى دراسة الجدوى األولية لتحديد:2 المرحلة
المعايير الفنية والقانونية والمؤسسية والمالية واالقتصادية
والعملية للمشروع
•
 قد ال يوجد حاجة لمرحلة التأهيل وذلك لصغر:3 المرحلة
حجم المشروع
•
 تتشابه هذه المرحلة مماثلة لعملية الشراكة:4 المرحلة
المفصلة حيث تستمر مراقبة المشروع طوال مرحلة اإلنشاء
والتشغيل
•

◄

◄

◄

◄

Main Strength, weakness
and success factors

4.

 استنتاجات وعوامل نجاح أساسية.4
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خلصت الدراسات الى مجموعة من عوامل القوة والضعف والمؤثرات الخارجية االيجابية والسلبية وأهمها:
قوة
•

•

•

•

زيادة قناعة الهيلات المحلية باشراك القطاع الخاص في ادارة
المشاريع من خالل رفع مستوى استعدادها لإلدارة المشتركة مع
القطاع الخاص.
 %100من البلديات و  %72من المجالس القروية يتوفر لديها
خطة تنموية ،تشمل تغطية جوانأ اقتصادية يمكن االستناد اليها
كاطار تخطيطي عام لخطة تنمية اقتصادية.
في مشاريع الشراكة المتوسطة إلى كبيرة الحجم ،تكمن الميزة
النسبية لهيلات الحكم المحلي في توفير األرض ،بينما تكمن ميزة
القطاع الخاص في توفير الموارد المالية واإلدارية.
الخبرة :أكثر من نصف البلديات أبرمت نوع من العقود اإلدارية
محدودة النطاق ( 3سنوات) مع شركات محلية ،على سبيل المثال
أسواق الفواكه والخيار والسمك ،متناهات عامة ،شواطئ،
مسالخ ... ،الخ .وتدار هذه العقود من قبل الهيئات المحلية مباشرة،
وأثبت القطاع الخاص كفاءة وجدارة في إدارة موارد المشاريع.

فرص
•

•

•

•

القطاعات المتاحة :أن مشاريع شبكات المياه والكهرباء والطاقة
البديلة وادارة النفايات الصلبة والمناطق الصناعية ومواقف
السيارات وتشغيل المسالخ وادارة المرافق العامة بما فيها السياحية
والترفيهية والثقافية والرقابة على االعالنات وغيرها تقع ضمن
المشاريع التي يمكن تنفيذها من خالل الشراكة مع القطاع الخاص.
تتمتع الهيئات المحلية بحرية الدخول في عالقات تعاقدية مع القطاع
الخاص لتنفيذ مشروع أو تقديم خدمة ،استنادا إلى المادة  15من
قانون الهيئات المحلية بشكل خاص؛
قطاع خاص قوي :امكانية زيادة الكفاءة والفعالية من خالل االعتماد
على الخصائص التنافسية للقطاع الخاص واالستفادة من قدرة لدى
القطاع الخاص على تجنيد التمويل.
تشجيع الحكومة الفلسطينية لموضوع الشراكات والبدء باعداد
القانون.

ضعف
البيلة المؤسسية غير جاهزة إجماال وتفتقر هيكليتها لمتطلبات
•
إنشاء الشراكات ويالحظ افتقارها للدوائر المتخصصة في األبحاث
والتخطيط الالزمة للتعرف على احتياجات المنطقة والمدينة
والمواطن والماايا النسبية ومؤسساتها وبالتالي متطلبات التخطيط
التنموي االستراتيجي.
وجود نسبة أراضي للهيلات المحلية غير مسجلة حسأ األصول،
•
وهو متطلأ قانوني أساسي من متطلبات تحقيق الشراكة.
العديد من القضايا الخاصة بمشاريع الشراكة عالقة في المحاكم
•
دون الوصول لتسوية بشأنها،مما يكبد الشركاء األطراف في
مشاريع الشراكة والمجتمع كامال خسائر باهظة وتشكل عنصرا
طاردا للقطاع الخاص .ويعاى ذلك ليعف إنفاذ القانون في البالد.
شح االمكانات المادية لدى الهيئات المحلية.
•
تهديدات
غياب للوعي على مستوى الوطن حول ممارسات الشراكة
•
ومااياها وأثرها على التنمية االقتصادية المحلية.
هناك مشكلة ثقة بين أطراف الشراكة الممكنة فالعالقات شخصية
•
أكثر منها مؤسسية.
تتأثر الشراكات بتغير مجالس الهيلات المحلية في غياب السياسات
•
الثابتة والخطط االستراتيجية المقرة.
أن المخاطر والعناصر الحرجة المرتبطة بالمشاريع ترفع من
•
تكاليف العقود وربما أييا تكاليف الخدمات على المواطنين
القوانين واللوائح النافذة ال تشجع على االستثمار أو الشراكة بين
•
القطاعين ،وال تقدم امتيازات أو معاملة تفييلية للهيئات المحلية
لتشجيعها على تنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.
يؤثر الوضع السياسي غير المستقر تأثيرا مباشرا على المشاريع
•
االستثمارية بشكل عام وعلى مشاريع الشراكة بشكل خاص.
•"اإلطار السياساتي للشراكة ،و ازرة الحكم المحلي"2021 ،

استنتاجات وعوامل نجاح أساسية
◄

1

2
3

ليمان نجاح تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى البلديات المحلية فال بد
من مراعاة والعمل على تحقيق العوامل التالية:
أبرز االستنتاجات وعوامل النجاح
التأكد من جاهاية القطاع العام لتنفيذ مشاريع الشراكة وذلك من خالل التأكد من وجود البيئة القانونية
والكوادر الالزمة
العمل على توحيد جهود جميع األطراف المعنية لتسهيل عملية طرح وتنفيذ المشاريع
دراسة المشاريع بكافة جوانبها الفنية والمالية والقانونية من خالل مستشارين مؤهلين وذوي خبرة في
المجاالت المطلوبة

4

البدء بمشاريع صغيرة الحجم من حيث نطاق ومتطلبات العمل لتصبح بعد ذلك مرجع لمشاريع مستقبلية

5

التأكد من جاهاية وقابلية الجهات المتقدمة من القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع المطروحة

شكرا لحسن االستماع
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