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 تقديــــم

 
 

تنشأ االمتيازات عادة إما بسبب فشل اقتصاد السوق في إنتاج بعض السلع والخدمات،       
فتتدخل الحكومة لتشجيع بعض المستثمرين على االستثمار في إنتاج تلك السلع      

وقد تنشأ االمتيازات    . والخدمات من خالل تقديم حماية ومحفزات إضافية للمستثمرين      
ة االقتصادية قيام شركة واحدة أو عدد محدد من الشركات          أيضا عندما تحتم الضرور  

بتقديم خدمة أو إنتاج محدد، كخدمة التيار الكهربائي في مدينة ما، أو خط سكة حديد          
وال تنشأ االمتيازات بالضرورة لغرض تحقيق الرشد   .  بين موقعين وما شابه ذلك

واعد اقتصاد السوق بمنح       االقتصادي، بل تنشأ في بعض األحيان عند إنتهاك الحكومة لق     
تسهيالت وحماية لبعض المستثمرين دون غيرهم، بمنحهم حقا حصريا إلنتاج بعض   

وبسبب ما يترتب . السلع والخدمات لمدة محددة، مقابل دفع مبالغ مالية محددة للحكومة         
على االمتياز من حقوق وواجبات تتداخل فيه مصالح الجمهور والحكومة والمستثمرين،     

من الضروري وضع قانون لتنظيم عمليات منح االمتيازات، وتنظيم اإلشراف         وقد بات 
على تنفيذ اتفاقاتها، وتشكيل إطار إشرافي مستقل لضمان توازن المصالح بين مختلف            
األطراف ذات العالقة، بما في ذلك المصلحة العامة في بيئة نظيفة وحفاظ على التراث        

 .   والقيم العامة والثقافة الوطنية   
 
)  ماس(هدف هذه الدراسة، التي أعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني      ت

بناًء على طلب الدائرة االقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، باألساس إلى      
فحص جودة مشروع قانون االمتياز ومدى اشتماله على قيود مناسبة وكافية لمنع منح            

ة واقتصادية كافية، وضمان ان يتم منح هذه    إمتيازات بدون وجود مبررات سياسي 
االمتيازات بأسلوب تنافسي وشفاف، وبما يحقق شروطا أفضل للمصلحة العامة على    

ومدى شمول مشروع القانون على اإلطار القانوني المناسب         . المدى اآلني والبعيد  
ط الضرورية     لهيئات الرقابة والمتابعة خالل عملية تنفيذ اتفاقية االمتياز، لوضع الضواب  

لمنع استغالل اتفاقية االمتياز بصورة تعسفية، من خالل الرفع العشوائي ألسعار    
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المنتجات والخدمات، أو إهمال جودتها، أو في تجاهل التقيد بشروط ومتطلبات الحفاظ          
 . على البيئة، أو اإلسراف في استغالل المصادر الطبيعية وغيرها     

 
يدة إلى مخزون المعرفة الذي يساعد صانعي     نأمل ان تشكل هذه الدراسة إضافة جد     

السياسات في أداء رسالتهم في تشكيل بيئة تنافسية للنشاط االقتصادي والتنموي في         
ويتوجه المعهد بالشكر لإلخوة في اللجنة االقتصادية للمجلس            . األراضي الفلسطينية  

ماس، وعلى    التشريعي الفلسطيني على اهتمامهم باالستفادة من أبحاث ودراسات معهد      
كما نشكر الباحثين   . استضافتهم ورعايتهم لورشة العمل الخاصة بمناقشة هذه الدراسة       

 الدراسة، ونشكر      إلعداد الدكتور أنيس فوزي قاسم والدكتور فراس ملحم على جهودهما         
 السخي  اعلى دعمهم ومؤسسة فورد    IDRCكندا -السادة في مركز بحوث التنمية الدولية  

 . الدراسة للمعهد إلنجاز هذه   
 
 
 

 سمير عبداهللا. د
 المديـر العـام
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 ملخص
 
 
منها احتكار القطاعات  تدخل الدول في تنظيم سير اقتصادها عبر عدة أشكال،      ت

 يحد من تطور النظام االقتصادي القائم      - بمفهومه التقليدي -إن االحتكار . االقتصادية
وبالرغم من أن االحتكار  .  على اقتصاد السوق المنافسة المشروعة والمبادرة الفردية    

 إال أن     - ومنها المتطورة اقتصاديا والقائمة على حرية السوق        -قائم في معظم الدول  
يمكن التمييز ما بين نوعين من االحتكارات ترجع و.  نحو الحد منه  اً واضح اًك اتجاههنا

 لزيادة    :النوع األول من ستخدم االحتكار حيث ا. 19إلى النصف الثاني من القرن  
أما النوع    . األموال الواردة إلى خزينة الدولة عبر احتكارها لقطاعات اقتصادية متعددة      

غير زيادة   –لية االحتكارات المدارة، والتي لها وظيفة مختلفة    فيمكننا أن نطلق ع :الثاني
مصلحة الجماعة تكمن في أن      و.  متعلقة بمصلحة الجماعة ككل   -واردات خزينة الدول    

.    أخرى غير الدولة تشارك في تقديم الخدمات العامة؛ أي االحتكارات المدارة        اًأطراف
 .متيازويمكن تنظيم هذه االحتكارات المدارة عبر عقود اال    

 
أو تحديث البنية التحتية القائمة لقطاع الخدمات        ،عد مشاركة القطاع الخاص في تمويل     وتُ

فقد منحت حكومة   .  في التاريخ الفلسطيني   ة بالجديد ت ليس  وإنـشائها وإدارتهـا    العامـة 
االنـتداب البريطانـي في فلسطين العديد من االمتيازات إلى شركات وأشخاص إلدارة             

المملكة األردنية  اعتمدت حكومات   كما  . سـتغالل موارد طبيعية    أو ا  ،مـرافق عامـة   
وعند .  عقود االمتياز إلدارة المرافق العامة     - إثـناء حكمها للضفة الغربية     -الهاشـمية 

مجـيء الـسلطة الوطنـية الفلـسطينية تم منح عقود امتياز إلدارة مرافق عامة أثبتت                
 إال أنه ال يوجد     ،ات في فلسطين  بالرغم من اعتماد عقود االمتياز    و. التجـربة نجاحهـا   

 ليسد  2005ويأتي مشروع قانون االمتياز الفلسطيني لسنة       . إطـار قانونـي مـنظم لها      
 . هذا القطاع الهام في فلسطين وينظم،الفراغ التشريعي

 
فـي محاولة لسد الفراغ التشريعي في مجال عقود االمتياز في فلسطيني، تم تحضير              و

 اع الخاص حق المشاركة في إدارة مشاريع البنية التحتية        مشروع قانون منظم لمنح القط    
نظم مشروع القانون االمتياز من حيث الجهة المانحة لالمتياز،         و.  تحديثها أووتـشغيلها   
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 اكان   سواء ،والقطاعـات محل االمتياز، وإجراءات منح االمتياز، وطرق منح االمتياز         
عبر التفاوض  : ير مباشرة غ بطرق   عبر نظام العطاءات العامة، أو    :  مباشـرة  بطـرق 

 باإلضافة إلى   ،كمـا نظـم المـشروع كيفية إعداد اتفاقية االمتياز وإبرامها          . المباشـر 
 . كما تضمن المشروع أحكاما حول انتهاء أو إنهاء اتفاقية االمتياز. محتوياتها

 
بدراسة المشروع أعاله في ضوء المعايير الدولية المنظمة لالمتياز،         " مـاس "قامـت   و
 تلـك الـواردة في دليل األونستيرال التشريعي لتمويل البنية التحتية من قبل              خاصـة وب

القطاع الخاص، أو تلك الواردة في توصيات المنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي أو            
كما تم دراسة توافق المشروع مع أحكام       . البـنك األوروبـي إلعادة التعمير والتطوير      

 . مع بعض التشريعات المقارنة الناظمة لالمتياز ومقارنته،منظمة التجارة الدولية
 
توصلت الدراسة إلى أن مشروع قانون االمتياز الفلسطيني يستوفي المعايير الحديثة        و

 الوطني   ،لقوانين االمتياز، فهو يشكل اإلطار القانوني العام الناظم لكل أنواع االمتيازات 
المشروع عن النظام الذي كان         وهذا التوجه يبتعد فيه      .  منها والمحلي على حد سواء    

 وأيام الحكم األردني؛ إذ كان يصدر قانون    ،سائدا في فلسطين أيام االنتداب البريطاني
 يجب على مجلس الوزراء أن يسرع في وضع األنظمة الكفيلة    ،لكن. خاص لكل امتياز

 كما ينبغي إيراد مادة صريحة حول كيفية حل . بتطبيق أحكام هذا القانون فور إصداره   
 . المنازعات ما بين الجهة مانحة االمتياز وصاحب أو االمتياز   

 
 واألهداف التي يبغي   ،لقد حدد المشروع السياسة التي قصدها المشرع الفلسطيني          

 فقد  ،أما اإلجراءات المتبعة في طرح العطاءات . تحقيقها على نحو واضح وموجز  
 ،لشفافية وتكافؤ الفرص نهجت منهج التبسيط والسهولة، كما أنها حافظت على مبدأ ا     

 وحق الطعن في اإلجراءات أمام  ،وإعطاء من تقدم للعطاء فرصة حضور فتح العطاء 
 إذ أنه يحقق  ،وأن التيسير في اإلجراءات من أهم صفات المشروع . محكمة العدل العليا 

 وهي ميزة تحفز المستثمرين على الدخول في المشاريع    ،االقتصاد في التكاليف
 . المطروحة
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 مع العلم أنه أعطى    ، أن المشرع ساوى بين المستثمرين األجانب والفلسطينيين  كما
المستثمر الفلسطيني األولوية إذا تساوى مع المعايير والمواصفات التي للمستثمر        

 وتجميع الكفاءات والقدرات    ،إن هذا يشجع على قيام تحالفات وطنية وأجنبية   . األجنبي
 . قيق العالنية والشفافية  وفي تح ،للطرفين للدخول في العطاء   

 
 : مثال، جزاءات -أيضا– التسيير في اإلجراءات، إال أن المشروع تضمن      منغموبالر

مصادرة كفالة العطاء، فيما لو امتنع صاحب العطاء الفائز عن الدخول في االتفاقية،          
 تنفيذ   لى إ كما أنه أعطى مانح االمتياز إنهاء عقد االمتياز فيما لو لم يبادر حامل االمتياز        
واحتفظ    . المشروع خالل ستة أشهر من صدور القانون المعني أو قرار مجلس الوزراء      

ويذكر أن      .مانح االمتياز بحق استرداد االمتياز في حاالت محددة على سبيل الحصر        
 :الدراسة قامت باقتراح تعديالت على مشروع القانون، أهمها  

 
ول يتناول االمتياز الذي يمنح على نطاق     تقسيم االمتيازات إلى قسمين رئيسيين، األ  .1

وطني مثل امتياز استغالل الغاز من الجرف القاري أو استغالل مياه البحر الميت،     
 .   وامتياز محلي تمنحه بلدية لمعالجة نشاط ال يخص إال البلدية المعنية      

ي  يصدر بقانون من المجلس التشريعي الذي له الحق ف      -ألهميته–االمتياز الوطني   .2
عقد جلسات استماع علنية تأكيداً لمبدأ الشفافية والعالنية، أما االمتياز المحلي،           

 وذلك من خالل اتصال المجلس البلدي بمجلس         ،يمنح بقرار من مجلس الوزراء  ف
 .الوزراء عن طريق وزير الحكم المحلي   

نح   وإشراك المجلس التشريعي في عملية م     ،التأكيد على مبدأ الشفافية والعالنية      .3
 . وذلك تأكيداً لمبدأ فصل السلطات    ،االمتياز

 . تحديد كيفية التعامل مع الجوانب المالية لالمتياز، حيث أضيف نص خاص لذلك     .4
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 مقدمة -1
 
 
تدخل الدول في تنظيم سير اقتصادها عبر عدة أشكال، منها احتكار القطاعات       ت

 والحد   ،ومه التقليدي، يعني استبعاد دور القطاع الخاص      إن االحتكار، بمفه . االقتصادية
إال أن منح   . من تطور اقتصاد السوق القائم على المنافسة المشروعة والمبادرة الفردية      

  وادارتها خاصة عبر تمويل مشاريع عامةوبدور للقطاع الخاص في التنمية االقتصادية،   
 أصبح شائعا في عصر  -هزتهاكانت تعد قطاعات تقليدية تدار من قبل الدولة وأج -

تهدف الخصخصة إلى تقليل       و. التحرير االقتصادي وخصخصة القطاعات العامة للدولة     
 كما أنها تكفل الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات    ،دور الدولة في إنتاج السلع والخدمات      

عد   ُيو.  والخصخصة نقيض لالحتكار التقليدي من قبل الدولة     . الخاضعة للخصخصة  
  -ع الخاص للبنى التحتية التي كانت تدار من قبل الدولة وسلطاتها المحلية          تمويل القطا

 أحد أهم طرق خصخصة القطاعات     -عبر عقود االمتياز أو العقود اإلدارية المماثلة    
إن منح االمتياز لشركة أو شخص إلدارة مرفق عام لمدة محددة    . االقتصادية الحكومية
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 -دات إلى القطاع الخاص، عبر عقود االمتياز   على أن ال تنتقل ملكية الموجو -تاريخا
 وطرق منحه القائمة على   ،ال يعد احتكارا بمعناه التقليدي؛ وذلك نظرا لطبيعة العقد  

 .  المنافسة والشفافية 
 

تتيح مشاريع البنى التحتية الممولة من القطاع الخاص فرصا مؤاتية لخفض االلتزام       و
كما أنها تجعل في .  البنى التحتية وتشغيلها وموارد أخرى إلنشاء ،بتوفير أموال عامة 

سوف تتحملها الحكومة لوال    اإلمكان تحويل عدد من المخاطر إلى القطاع الخاص كانت        
 . ذلك

 

 أو تحديث البنية التحتية القائمة لقطاع الخدمات   ،عد مشاركة القطاع الخاص في تمويل وت
فقد منحت حكومة   . فلسطيني  في التاريخ ال  ة ليس بالجديد   وإدارتها   وإنشائها العامة 

االنتداب البريطاني في فلسطين العديد من االمتيازات إلى شركات وأشخاص إلدارة           
 إثناء  -المملكة األردنية الهاشمية   اعتمدت  كما .  أو استغالل موارد طبيعية    ،مرافق عامة

وعند مجيء السلطة    .  عقود االمتياز إلدارة المرافق العامة  -حكمها للضفة الغربية
.  أثبتت التجربة نجاحها، وطنية الفلسطينية تم منح عقود امتياز إلدارة مرافق عامة    ال
 إال أنه ال     -عبر تاريخها الحديث -بالرغم من اعتماد عقود االمتيازات في فلسطين      و

 ليسد  2005ويأتي مشروع قانون االمتياز الفلسطيني لسنة  . يوجد إطار قانوني منظم لها 
 .       ذا القطاع الهام في فلسطين   وينظم ه،الفراغ التشريعي 

 
في هذه الدراسة سوف نقوم بتعريف عقود االمتياز وبيان أهمية إدارة القطاعات     و

كما أننا سوف نتطرق إلى     . االقتصادية الخدماتية الحكومية من قبل القطاع الخاص   
التي  بعد ذلك، سوف نتطرق إلى المعايير الدولية          . التنظيم القانوني لالمتياز في فلسطين  

تضعها المؤسسات الدولية بخصوص تمويل البنية التحتية من قبل القطاع الخاص عبر       
كما أننا سوف ندرس بعض النماذج التشريعية لبعض الدول التي نظمت         . عقود االمتياز 

عالقة االمتياز بأحكام منظمة التجارة    و ،وكيفيتها واحكامهاطرق منح عقود االمتياز 
من ثم سوف نقوم بدراسة مشروع قانون    و. محل تركيز - ايضا -الدولية سوف تكون   

نهدف من دراسة مشروع القانون     و. االمتياز الفلسطيني من ناحتي المضمون والشكل   
  ، من ناحية المضمون إلى رؤية إلى أي مدى يتوافق قانون االمتياز مع المعايير الدولية   
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أما دراسة    .  لمحليةواستجابة القانون في حالة صدوره إلى المتطلبات االقتصادية ا         
 وذلك لتسهيل فهم أفضل  ، فتهدف إلى تحسين الصياغة الفنية  ،المشروع من ناحية الشكل

 . وإزالة أي غموض أو تكرار غير مبرر ألحكامه   ،ألحكامه
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 تعريف عقد االمتياز -2
 
 

 بإدارة مرفق عام اقتصادي    ما بمقتضاه تلتزم شركة، يعد عقد االمتياز عقداً إدارياً 
يخضع هذا العقد إلى القواعد األساسية       و. له مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعينواستغال

وقد عرف  . المنظمة لسير المرافق العامة، فضال عن الشروط الواردة في عقد االمتياز     
اتفاق يكلف بمقتضاه شخص عام شخصاً آخر باستغالل مرفق   " :الفقه عقد االمتياز بأنه

  .1"د بناء على النتائج المالية الستغالل المرفق   عام مقابل مكافأة محددة تحد  
 

االمتياز يتضمن كافة العقود االتفاقية ما بين القطاع الخاص والعام التي تمنح شركة  فإذاً 
وبشكل محدد االمتياز    . خاصة الحق من الحكومة في تزويد خدمة بشروط متفق عليها        

وجودات تبقى ملكية الدولة،     في حين أن الم  ،بأنه مشروع يدار من قبل القطاع الخاص  
  لكن القطاع الخاص يعد مسؤوالً عن إدارة المشروع وضمان بقاء الموجودات الفعلية              

 .  2وصيانتها
 
 :3نستنتج من التعريفات أعاله أن لعقد االمتياز عدة خصائص منها    و
 

حقق  ي مرفقاً عاماً اقتصاديا؛ كونه  محلهغالباً ما يكونوعقد ذو طبيعة خاصة،   .1
 . اقتصادياربحاً

 .مدة العقد محددة زمنياً    .2

يتحمل الملتزم نفقات المرفق العام وأخطاره المالية، ويتقاضى مقابل ذلك عوضاً          .3
 أو في   ،في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين، وتحدد هذه الرسوم في متن العقد     

 .متن مالحق معينة

                                                           
؛ 108، ص   )1984القاهرة، جامعة عين شمس،     ( دراسة مقارنة،    –سليمان محمد، األسس العامة للعقود اإلدارية       : الطمـاوي   1

 .123، ص )القاهرة ،1995دار النهضة العربية، (قاوي، العقود اإلدارية، سعاد الشر
2 http://rru.worldbank.org/Toolkits/InfrastructureConcessions/, visited on 3 July 2005.  

رام لمجلس التشريعي الفلسطيني،    في ا  البرلمانيةوحدة البحوث   (سة حول عقد امتياز المرافق العامة،       عبد الرحيم، درا  : طـه   3
 .8-7ص ) 9/2001دراسة غير منشورة رقم اهللا، 
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 ويعد الفرد أو الشركة    ينصب موضوع عقد االمتياز مباشرة على إدارة مرفق عام،   .4
على   ،  المتعاقد مع اإلدارة نائباً عن اإلدارة العامة في إدارة المرفق العام وتسييره           

 .  أو السلطة المحلية المتعاقدة     ، وإشرافهاأن يخضع الملتزم لرقابة الحكومة    

عقد امتياز المرافق العامة تديره هيئة خاصة تسعى إلى تحقيق الربح ومراعاة         .5
وهذا الربح ال ينفي طبيعة المرافق العامة باعتبارها مرافق     . لخاصةمصلحتها ا

 .ذات منفعة عامة

يترتب عن كون محل عقد االمتياز مرفقاً عاماً أن للسلطة العامة حق إنشاء          .6
 .  المشروع وتنظيمه وإلغائه 

من األمور   ،يخضع عقد االمتياز للنظام القانوني للعقود اإلدارية، واعتباره كذلك            .7
 .التقديرية للسلطتين التنفيذية والتشريعية    
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 األهمية االقتصادية لعقود االمتياز -3
 
 

 تدخلت الدولة في تنظيم سير اقتصادها     -تاريخا–يعد االقتصاد مصدر قوة الدولة؛ لذلك      
إن االحتكار، بمفهومه التقليدي،     .  احتكار القطاعات االقتصادية:عبر عدة أشكال، منها  

نظام االقتصادي القائم على اقتصاد السوق؛ المنافسة المشروعة       يحد من تطور ال 
وبالرغم من أن االحتكار قائم في معظم الدول، ومنها المتطورة     . والمبادرة الفردية  

يمكن  و.  نحو الحد منه   اً واضح  اًاقتصاديا والقائمة على حرية السوق، إال أن هناك اتجاه      
حيث .19إلى النصف الثاني من القرن  التمييز ما بين نوعين من االحتكارات ترجع  

 لزيادة األموال الواردة إلى خزينة الدولة عبر           : النوع األول منستخدم االحتكارا
 فيمكننا أن نطلق علية    :أما النوع الثاني . احتكارها لقطاعات اقتصادية متعددة

  -غير زيادة واردات خزينة الدول   –االحتكارات المدارة، والتي لها وظيفة مختلفة   
 أخرى غير  اًمصلحة الجماعة تكمن في أن أطراف و .4تعلقة بمصلحة الجماعة ككلم

  التساؤل ُيثار وهنا . الدولة تشارك في تقديم الخدمات العامة؛ أي االحتكارات المدارة  
 أو من الممكن أن ينحصر دورها         ،هل الدولة وحدها تقدم خدمات القطاع العام      : اآلتي

 خدمات؟ في اإلشراف والرقابة على تلك ال   
 

 بشكل أساسي تزويد الكهرباء   (-تقليديا– وإدارتها  إن إنشاء البنية التحتية الخدماتية   
من المهام األساسية للقطاع العام، لكن  ) توزيع الماء الخ واالتصاالت و المواصالت و

لعدة أسباب    وإدارتهاأصبح للقطاع الخاص دور هام في تمويل مشروعات البنية التحتية    
  :5منه

 

ص في الموارد المالية للحكومة، نتيجة لضعف األداء االقتصادي، عجز في    نق .1
موازنة الدولة، األزمات االقتصادية والركود االقتصادي، الضرورية إلنشاء           

 .مشاريع البنية التحتية أو ضمان استمرارية القائمة منها    

                                                           
4http://www.sigmaweb.org/PDF/SIGMA_BLEDCONF95.PDF+the+economic+importance+of+concession+contracts

&hl=en, visited on 5 July 2005.  
5 United Nations Industrial Development Organization, Needs and Opportunities for Private 

Financing of Infrastructure Projects in Africa – A Concept for International Partnership, July 2001, 
at 1.      
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 القطاع  زيادة الطلب المحلي لالستفادة من خدمات البنية التحتية خاصة من قبل    .2
 .  الخاص الذي يسعى إلى تطوير أدائه التجاري وسط المنافسة العالمية الشديدة          

 .نقصان مساهمة الدولة في دعم مشروعات البنية التحتية    .3

عدم رضى السكان المحليين من مستوى الخدمات المقدمة من المشروعات القائمة،      .4
 . مشروعات البنية التحتية القائمة نتيجة لعدم فاعلية إدارة الدولة أو أحدى سلطاتها ل       

 

 ولدعم الرفاهية  ،لعل عدم توفر البنية التحتية الالزمة لدفع التنمية االقتصادية المستدامة   
االجتماعية كان أحد معيقات التصنيع والتطور االقتصادي في العديد من بلدان العالم      

عار منخفضة وبنوعية   فتوفر بنية تحتية متطورة وفعالة تقدم خدمات عامة بأس. الثالث
 الذي يواجه منافسة عالمية   - بشكل خاص-عالية الجودة تساهم في دعم قطاع الصناعة  

 عدة دراسات توصلت إلى أنه من أجل تشجيع التنمية والتطور في        وهناك.حادة
 من المشاركة واالستفادة من العولمة والتحرير     ااالقتصاديات الناشئة، لتمكينه

    .6 تثمار في البنية التحتية يعد متطلباً ال مفر منه   االس فاناالقتصاديين،
 

إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض القطاعات الخدماتية المربحة قد يساهم في        
منح الدولة فرصة االهتمام بالقطاعات الخدماتية التقليدية غير المربحة كقطاع التعليم،           

خاص في تمويل بعض المشروعات  كما أن مساهمة القطاع ال. والصحة، وحماية البيئة 
كما . خاصة إذا ما كان هناك منافسة   وبقد يخفض من تكلفة خدمات القطاعات الخدماتية،   

ن من جلب التكنولوجيا      ويمكَ ،يساهم القطاع الخاص من رفع مستوى اإلدارة الخبيرة     
كما يساهم القطاع الخاص في مشاركة القطاع العام في تحمل المخاطر      . الحديثة
 .7ثماريةاالست

 

هناك عدة طرق تمكن القطاع الخاص من المساهمة في تمويل مشروعات البنية             و
 jointعقود المشاركة    و التأجير    و العقود اإلدارية   :من هذه الطرق    و ،وإدارتها  التحتية

                                                           
 .المرجع السابق  6

7 http://www.chinawest.gov.cn/english/rzh/11f.htm, visited on 5 July 2005.  
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venture ما يهمنا من هذه الطرق عقود االمتياز موضوع هذه       و . وعقود االمتياز
  .8الدراسة  

 

أحد األجهزة التابعة لها بإعطاء أحد األشخاص الحق في تمويل،          لة أو  عندما تقوم الدو  
أو بناء، أحد مرافقها العامة لفترة زمنية معينة، يتحمل خاللها كل   أو إدارة، أو تشغيل،   

 وغالبية عقود االمتياز تكون إما  . ويستفيد من األرباح منفردا، فهذا هو االمتياز   الخسائر،

 . أو األنظمة المشابهة  (BOT) ـ بنظام التأجير أو نظام ال 
 

 أن تقوم الدولة بتأجير المشروع للملتزم لفترة         : وهو ،لكثرة شيوعه  نظام التأجير معروف
 وهذه الطريقة    ،نهايتها تقوم بطرح المشروع من جديد لإليجار     وبعد ،زمنية محددة

 .لسيارات، وغيرها ف ل مواقوتصلح ألماكن اإلعالن، 
 

ـ   :آلتي كا  وهي فهنالك صيغ كثيرة لها، مة المشابهة لهواألنظ  (BOT) أما نظام ال
 

  BOT ) البوت(  نقل الملكية – تشغيل  -بناء .1

ـ  صاحب (وهي أن يقوم الملتزم     (Build-Operate-Transfer) وهي اختصار ل
 جهة محلية بعد فترة   إلى وإدارته نقل ملكيته ووتشغيله     المرفق  ببناء) حق االلتزام

من استثمارات وحقق بعض   استعاد ما تكبده الملتزم  قد  كونيوزمنية متفق عليها، 
 . األرباح

 : (FBOOT) التمويل البناء التملك التشغيل اإلعادة      .2

ـ  وهي تعني أن    (Finance-Build-Own-Operate-Transfer) وهي اختصار ل
 ثم  ،وتملكه وتشغيله لفترة زمنية محددة  ، وبنائهيقوم الملتزم بتمويل المشروع 

 .ته بعد ذلك  إعاد

 (BOL) : البناء التشغيل التأجير   .3

ـ    أن يقوم الملتزم ببناء  :وتعني  (Build-Operate-Lease) وهي اختصار ل
 . المشروع وتشغيله وتأجيره  

                                                           
 . المرجع السابق 8 
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الصيغ فوائد كثيرة للحكومة أو إلحدى سلطاتها المحلية،      ويحقق استخدام أي من هذه  
 :منها

 
ديدا جيدا لما تتمتع به عقود االمتياز من مرونة     تح تحدد العالقة بين آل أطراف التعاقد     .أ

 .الصياغة ودقتها 
الجوانب المتعلقة بالعملية التعاقدية بالرغم من        حيث أنها تغطي كل ،سهولة تفسيرها  .ب

 .طول مدة التعاقد   

 إذ يكون من السهل على البلدية         ،للخصخصة  تشكل أرضية ممتازة جدا للتحضير     .ت
 .أفضل من بقائه ت أن خصخصته  اتخاذ قرار خصخصة المشروع إذا ثب   

 . وتحديثها وتطويرها ،المشاريع القديمة بأقل تكلفة  تسهل على الحكومة إعادة أعمار      .ث

 .أنظمتها وتحديثها لمواكبة التطورات التعاقدية    تساعد الحكومة على مراجعة بقية    .ج

لقد ورد أعاله الكثير من المزايا المتوخاة من إدارة المرافق العامة عبر عقود                 .ح
 :9متياز، لكن يوجد بعض العيوب، مثل اال

 

يجب التنبه إلى إمكانية ارتفاع رسوم االنتفاع بخدمات المرفق العام نتيجة إضافة      .1
مها من التكاليف لو استطاعت اإلدارة        حس و، التي كان يمكن تجنبها    ،أرباح الملتزم
 . بالكفاءة نفسها تشغيل المرفق

يؤدي إلى سوء الخدمة المقدمة للمنتفعين،      إن ضعف رقابة الدولة على الملتزم قد        .2
خاصة في بأو إلى التدخل األجنبي في شؤون الدولة عن طريق الملتزم، و        

 .االمتيازات ذات األهمية االقتصادية الكبرى كاستغالل النفط والقنوات المالحية   

  -إن زيادة تدخل السلطة مانحة االلتزام في شؤون الملتزم تحقيقاً للمصلحة العامة           .3
 يفقد االمتياز الكثير من    -األمر الذي يجعلها تضطر إلى منحه مساعدات مالية  

 .     وجاذبيته بالنسبة للملتزم ،فائدته للدولة 
 

                                                           
 . 7 عبد الرحيم، مرجع سابق، ص :هط  9
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 النظام القانوني لالمتياز في فلسطين -4
 
 

خاصة المتعلقة   وب، وإدارتها  إن منح القطاع الخاص الحق في تمويل المرافق العامة   
فقد أستخدم االنتداب البريطاني عقود      . ية، ليس بالجديد في فلسطين بالبنية التحتية الخدمات 

االمتياز في منح شركات بريطانية حق استغالل المصادر الطبيعية في محيط منطقة    
ويعود امتياز شركة كهرباء  . البحر الميت، واستصالح األراضي حول بحيرة الحولة   
اني على فلسطين، إذ تم منح       القدس المساهمة المحدودة إلى فترة االنتداب البريط        

يذكر أنه لم ينظم االنتداب البريطاني طرق    و .192710االمتياز للشركة عبر قانون لعام 
منح عقود االمتياز ضمن قانون محدد، ولكن كانت تمنح االمتيازات من خالل قوانين           

 :تصدر عن المندوب السامي، وهي   
 

 لتوليد الطاقة الكهربائية   12/9/1921االمتياز الممنوح لبنحاس روتنبرج بتاريخ  .1
 .وتوريدها لإلنارة والقوة والري في قضاء يافا لمدة اثنين وثالثين عاما       

 ولمدة سبعين  5/3/1926االمتياز الممنوح لشركة الكهرباء الفلسطينية اعتبارا من   .2
 . عاما

 1/1/1928الممنوح ليورييدس مافروماتيس اعتبارا من   )  القدس(امتياز الكهرباء  .3
 . لمدة أربعين عاما  و

 .نها متشابهة إلى حد بعيد    إ القولناهذه االمتيازات يمكن  ولدى مقارنتنا لنصوص 
 

بالنسبة إلى الحقبة األردنية في الضفة الغربية ما    نفسه ويمكن الوصول إلى االستنتاج    
، إذ لم يتم اعتماد قانون ينظم طرق منح االمتيازات إلدارة    1967-1948بين عامي 

لكن تضمن الدستور األردني فقرة حول    .   من قبل القطاع الخاص وتشغيلها ية التحتيةالبن
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق     : " كما يلي117منح االمتيازات في المادة 

 وقد    .11"باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون       
فقد .  أعاله، وذلك بإصدار قانون امتياز خاص      استفادت عدة شركات من أحكام المادة   
                                                           

 ).  22/1/1937مجموعة درايتون، لسنة : الوقائع الفلسطينية(، 1927 لسنة 52ر قانون امتيازات الكهرباء رقم ينظ  10

 . 8/1/1952 لسنة 1093نظر الجريدة الرسمية األردنية، رقم ي 11 
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صدر عن المشرع األردني ثمانية قوانين امتياز خاصة بمصفاة البترول وشركة    
 وتراوحت مدد هذه االمتيازات    .12الخ . ..البوتاس والدباغة وشركة النقل والسياحة    
ها يضاف إلى ذلك، االمتيازات التي ورثت    . وشروطها وأحكامها حسب موضوع االمتياز    

الحكومية األردنية عن حكومة االنتداب على فلسطين مثل امتياز شركة الكهرباء   
لن   و. ولم تصدر قوانين خاصة باالمتياز في ظل اإلدارة المصرية لقطاع غزة   ). القدس(

نتعمق هنا في التاريخ التنظيمي والتشريعي لعقود االمتياز في فلسطين، ولكن سوف           
ري والقانوني لعقود االمتياز في الفترة التي تلت     نحلل بشكل مختصر النظام الدستو   

 .1994عام المباشرة السلطة الوطنية الفلسطينية لصالحياتها في      
 

 وضع اإلطار   .200313نشير بداية إلى أن القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة     و
  الدستوري لعقود االمتياز في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنه لم يشر إلى ضرورة       

مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني كما هو الحال بالنسبة للدستور في المملكة          
  - على خالف الدستور األردني   -تضمن القانون األساسي الفلسطيني   و. األردنية الهاشمية 

نصا يتضمن ضرورة تحديد القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح االمتيازات عبر قانون    
 : كما يلي94في المادة   يصدر عن المجلس التشريعي، وذلك     

 

يحدد القانون القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح االمتيازات أو االلتزامات المتعلقة           "
باستغالل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات        

لمنظمة   واعد واإلجراءات ا  المملوكة للدولة وغيرها من األشخاص المعنوية العامة، أو الق      
 ".له
 

 السلطة الوطنية الفلسطينية       وضعت من القانون األساسي، 94في ضوء أحكام المادة و
إطاراً قانونياً ينظم القواعد واإلجراءات المنظمة لمنح االمتيازات، واألحكام المنظمة    

ولم يعرض على    ) مشروع قانون (ألحكامها، إال أن هذا اإلطار ما زال قيد الدراسة       
لكن قبل   -سوف يتم تحليل هذا المشروع بشيء من التفصيل،       و. يعي بعدالمجلس التشر  

                                                           
نشر في الجريدة   . 1962 لسنة   36عاصمة المحدودة رقم    نظـر القانـون المـؤقت بتصديق االمتياز لشركة إتحاد باصات ال           ي 12 

 .1/10/1962 لسنة 1962الرسمية األردنية، رقم 

 . 19/3/2003بتاريخ ) 2(نشر في الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز  13 
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 سوف نتطرق إلى النظام التشريعي لعقود االمتياز في السلطة الوطنية الفلسطينية          -ذلك 
 .200214السابق على إقرار القانون األساسي سنة     

 

ية محل   صدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية عدة تشريعات تتعلق بالقطاعات االقتصاد          و
 :االمتياز، منها ما يلي

 

صدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية قانون بشأن إنشاء     : قطاع الكهرباء والطاقة  .  أ
 من القانون حول مهام  )3(المادة . 1995لسنة ) 12(سلطة الطاقة الفلسطينية رقم   

سلطة الطاقة تنص على أن لهذه األخيرة تزويد الطاقة للمستهلكين في أية منطقة         
  .15ير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز أو رخصة   غ

 1996لسنة ) 2(على عكس قانون إنشاء سلطة المياه الفلسطينية رقم   : قطاع المياه .ب
 صراحة إلى منح عقود امتياز، وإنما      2002لسنة ) 3(لم يتطرق قانون المياه رقم 

 إذ نصت  . 16تحدث القانون عن منح تراخيص عبر نظام يصدر عن سلطة المياه     
وفقاً ألحكام هذا القانون تفرض رسوم الترخيص وتحدد        ": إلى ما يلي )  18(المادة  

شروطه ومدته وإجراءاته ومجاالته ونقله وتعديالته وتجديده وكل ما يتعلق بذلك               
قد يكون أحدى هذه       و .17"بما فيه التصاريح بموجب نظام يصدر لهذه الغاية   

 .التراخيص عقد امتياز 

ف عقد االمتياز في قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة      َرُع: قطاع الصناعة .ج
االتفاق الذي يبرم بين المطور والهيئة العامة للمدن     " بـ 1998لسنة ) 10(رقم 

الصناعية والمناطق الصناعية الحرة من أجل إنشاء أو تطوير وإدارة مدينة                
تقوم بتنظيم   وقد نص القانون على أن الهيئة   . 18"أو منطقة صناعية حرة /صناعية و

                                                           
 .2003، ومن ثم عدل عام 2002القانون األساسي الفلسطيني صدر أول مرة عام  14

 . 10، ص 25/10/1995 بتاريخ 7الوقائع الفلسطينية، عدد  15 

إصدار تصاريح ورخص وامتيازات ألي نوع من       " من القانون حول مهام سلطة الطاقة تنص على أن لهذه األخيرة             4المـادة    16 
 . 36، ص 11/2/1996 بتاريخ 11أنظر الوقائع الفلسطينية، عدد ". أنواع االستفادة من المياه أو التصرف في مياه المجاري

 . 5، ص 5/9/2002 بتاريخ 43وقائع الفلسطينية، عدد نظر الي 17
الجهة المؤهلة والمبرم معها عقد امتياز طبقاً لهذا القانون من أجل           "عرف قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة المطور بـ          18

 ". تطوير وإدارة مدينة صناعية
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 ، عقد االمتياز واإلشراف على المشروع محل االمتياز لضمان جودة الخدمة    
 .19. بشروط العقد ) المطور  (وضمان التزام الشركة   

 بشأن االتصاالت السلكية    1996لسنة ) 3(قانون رقم النظم : قطاع االتصاالت .د
نظام   بشأن 1996 لسنة )(1والالسلكية قرار وزير البريد واالتصاالت رقم     
 أعاله جهة منح االمتياز،  وناالتصاالت السلكية والالسلكية لقد نظم التشريعي   

توقيعه،  و، شكلهو ،زوطرق اختيار حامل االمتياز، ومضمون عقد االمتيا
كما أن قانون االتصاالت ونظام االتصاالت ينظمان مدة االمتياز   . 20،21ونشره 

 آثار امتياز االتصاالت  -أيضا–ظم  ين. ومنطقة االمتياز الجغرافية، ومقابل االمتياز 
المستفيدين من خدمات محل    وبالنسبة لكل من مانح االمتياز وحامله من جهة،    

 . االمتياز من جهة أخرى
 

يذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية منحت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة           و
PALTEL   ثابت والجوال بموجب اتفاقية    رخصة إنشاء وإدارة وتشغيل اتصاالت الهاتف ال

 يالحظ أن تاريخ االتفاقية سابق على      1995.22 أيلول   28موقعة ما بين الطرفين بتاريخ  
بموجب االتفاقية، تتمتع شركة االتصاالت و. تاريخ إصدار قانون االتصاالت ونظامه الداخلي    

نفرد لمدة عشر    الفلسطينية المساهمة المحدودة بامتياز تشغيل شبكة الهاتف الثابت بشكل م      
أما مدة االمتياز للهاتف الجوال     24، 23.في حين أن الرخصة تسري لمدة عشرين عاماً   سنوات

ن ألف مشترك   يفقد منحت الشركة امتيازا لمدة خمس سنوات أو عند توصيل مائة وعشر          
 االمتياز حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية على رسوم متفق        هذامقابلو  25.بهذه الخدمة 
كما تضمنت االتفاقية أحكاما متعلقة بااللتزامات المتعلقة بالخدمات،  ملحق لالتفاقيةعليها في 

                                                           
 .27-22راجع نصوص مواد قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة من  19
 . 6، ص 27/8/1996 بتاريخ 14نظر الوقائع الفلسطينية، رقم ي 20
 .7، ص 23/4/1996 بتاريخ 12نظر الوقائع الفلسطينية، عدد ي 21

22 For the text of the Agreement, see  http://www.paltel.ps/Paltel_License.pdf, visited on 8 
July 2005.   

 .من اتفاقية الترخيص ما بين السلطة الوطنية وشركة االتصاالت) 2 (3المادة  23
 .من اتفاقية الترخيص ما بين السلطة الوطنية وشركة االتصاالت) 1 (2المادة  24
 . المادة أعاله 25
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،  المعاملة العادلة و، الربط ما بين الشركات  و، جودة الخدمة   و، التعريفة و خدمة الربط الدولي   
 26 .الخ... تسوية الخالفات  و
 

 ، تيازات في فلسطين غياب نظام قانوني ينظم منح االم-أعاله –يالحظ من الدراسة الموجزة    
هذا األخير قضى بضرورة إصدار قانون عن      . عدا ما نص عليه القانون األساسي الفلسطيني     

المجلس التشريعي الفلسطيني بموجبه يمنح القطاع الخاص حق إدارة مرافق عامة عبر عقود        
نعتقد أن عقد االمتياز الموقع ما بين السلطة الوطنية وشركة االتصاالت     و. االمتياز

 عدا عن تناقض بعض بنودها   ،لفلسطينية عقد شرعي بالرغم مما أعترى االتفاقية من عيوب ا
 شرعٌي بسبب أن توقيع االتفاقية سابق فهو.مع قانون االتصاالت والنظام الصادر بموجبة 

تطبيقاً ألحكام هذا األخير، يجب أن يكون هناك قانون خاص      و.   على إصدار القانون األساسي   
 .  على أن يصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني     ،تيازينظم أحكام االم

                                                           
تقاضى السلطة الوطنية الفلسطينية رسما سنويا      ت.  من اتفاقية الترخيص ما بين السلطة الوطنية وشركة االتصاالت         28المـادة    26

 .من اإليرادات التشغيلية% 7مقداره 
 See, http://www.paltel.ps/annual-report2003/Anuual%20Report_a.pdf  
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 أهم المعايير الدولية بالنسبة لتشريعات االمتياز -5
 
 

سوف نتطرق هنا إلى أهم المعايير المتبعة عالميا، أو الموصى بها من قبل المؤسسات   
 الدولية، عند وضع إطار قانوني ينظم إدارة وتمويل القطاع الخاص لمشروعات البنية    

 . التحتية عبر عقود االمتياز  
 
 متياز متطور إمبادئ رئيسة بخصوص قانون  .1

 من المبادئ العامة الالزم     اً عدد 27وضع البنك األوروبي إلعادة البناء والتطوير     
 .28اتوفرها في قانون امتياز عصري ومتطور، منه 

 

يتطلب توفر إطار قانوني فعال وناجح لالمتياز سن تشريع خاص ينظم هذا   .أ
النوع من العقود، وخلق بيئة قانونية عادلة ومتواصلة ومتوقعة لتسهيل           

 .مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للخدمات العامة    

يجب أن تتخذ الحكومة سياسة أو إستراتيجية عامة واضحة لدعم قانون امتياز     .ب
هذا  يضع و. عصري ومتطور، وذلك عبر قرار حكومي من أعلى المستويات  

القرار مبادئ قانون االمتياز وأهدافه، ويصف الجهود الحكومية الهادفة إلى         
تحسين البيئة القانونية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في         

 .مشروعات البنية التحتية عبر عقود االمتياز  

 لنطاق تطبيق النظام    اً واضحاًيجب أن يتضمن قانون امتياز متطور، تعريف .ج
وني لالمتياز من أجل تقليل مخاطر الطعن في مشروعية عقود االمتياز  القان

 اً واضحاًومثل هذا التعريف يجب أن يتضمن تعريف . من أي طرف كان
 السلطات   -لالمتياز، وقائمة بالقطاعات االقتصادية المستفيدة من االمتياز

 .تياز المؤهلة لالستفادة من االم    )شركةال ( والجهات  -)الحكومية  (المتعاقدة 

اإلطار القانوني الذي يعد األساس لعقود االمتياز، وللبنود المتفق عليها في مثل         .د
أي ال تتغير البنود الواردة في االتفاقية       (تلك العقود، يجب أن تتسم باالستقرار     

                                                           
27 http://www.ebrd.com/, visited on 10 July 2005. 
28 http://www.ebrd.com/country/sector/law/concess/core/principle.pdf, visited on 10 July 2005. 
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على مدى الفترة الزمنية    ) الموقعة ما بين الطرفين بتغير قانون االمتياز   
إن إضافة مثل هذه التوصية بشكل صريح        . طراف لالتفاقية الموقعة من قبل األ 

في قوانين االمتياز أمر مشجع عليه بقوة لكونه يضمن االستقرار والطمأنينة    
 . للمتعاقدين

يجب أن يوفر أي قانون عصري ومتطور حول االمتياز ضمانات شفافة،      .هـ
ة وقائمة على أسس المنافسة المشروعة، في عملية اختيار الملتزم مع إمكاني      

 كما يجب أن    29. توفر آلية للطعن في أي تجاوز محتمل في عملية اختياره     
ويجب . يضمن حق المستثمرين الوطنين واألجانب في الدخول بشراكة تعاقدية    

عصري لالمتياز بنودا واجبة التطبيق، وآليات لتعويض      القانون ال أن يوفر 
د وإجراءات     كما يجب أن يوفر القانون قواع   . المستثمرين في حالة الخسارة  

  لمراجعة بنود عقود االمتياز، عوضاً عن وضع معايير للتقييم محل عقد   
 .االمتياز

إذ  . عصري مع تشريعات أخرى ذات عالقةالمتياز االيتوافق قانون   ان يجب .ز
وإن  .  من الضروري أن ال يكون هناك تعارض مع قوانين أخرى داخل الدولة         

مة أن يتم إجراء تعديالت على      كان هناك تعارض أو عدم توافق، فمن الحك     
 .تلك التشريعات 

 موضع   - سواء الحكومة أو الملتزم     -يجب أن ال يكون أحد أطراف التعاقد       .ح
تقييدات تشريعية بحيث تحد من قدرته على االتفاق حول مدى المخاطر التي   

متطور  العصري ال  متياز االفعلى قانون  . يتحملها أحد األطراف من خالل العقد     
صورة واضحة هيئة واحدة تكون مسؤولة عن التفاوض حول بنود            أن يحدد ب 
ويشمل التطبيق قيام هذه الهيئة الوحيدة بمراقبة          .  وتطبيقها وشروطه  االتفاق

كما أن   .  وضمان عدم وجود خلل في التنفيذ ،التنفيذ بنود االتفاق بشكل فَع
 ما بين  اً  واضح اًقانون عصري ومتطور لالمتياز يجب أن يتضمن تمييز     
 .صالحيات الحكومة وسلطاتها المحلية في منح عقود االمتياز    

                                                           
 .متيازالشركة التي تختار من قبل الحكومة أو أحدى أجهزتها من أجل تنفيذ مشروع اقتصادي للبنية التحتية عبر عقد اال 29
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يجب أن يتضمن قانون االمتياز بنودا تمكن األطراف من حل أي نزاع قد    .ط
 .  ينشأ أثناء تنفيذ العقد بما فيها إمكانية اللجوء إلى مجالس التحكيم الدولية    

دعم المادي   إن أي قانون عصري ومتطور لالمتياز يجب أن يتضمن إمكانية ال     .ي
كما يجب أن يتضمن إمكانية .  من قبل الحكومة أو الهيئة المحلية المتعاقدة    

 .توقيع عقد امتياز لمدة طويلة  

سوف  و.  لقد ورد أعاله أهم التوصيات لصياغة قانون امتياز عصري ومتطور          
تقارن الدراسة ما بين تلك التوصيات ومشروع قانون االمتياز الفلسطيني، لكن           

 ندرس المعايير التشريعية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة    قبل ذلك سوف
من قبل القطاع الخاص المعد من قبل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري        

    .30)األونسيترال (الدولي  
 

 دليل األونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص      .2

 على إنشاء إطار قانوني مؤات الستثمار  الغرض من هذا الدليل هو المساعدة    
وتهدف النصائح التي يتضمنها الدليل إلى        . الخاص في البنية التحتية العامة     القطاع
توازن بين الرغبة في تيسير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع   تحقيق

ن من جهة، ومختلف اهتمامات المنشآت العامة في البلد المضيف، م   البنية التحتية،
 .جهة أخرى

 

لقد أورد الدليل المبادئ التشريعية العامة الموصى بها بشأن مشاريع البنية التحتية            
الممولة من القطاع الخاص، كما أورد أحكاما نموذجية لتنظيم مشاريع البنية التحتية             

دليل األونسيترال     : فيما بعد(وإدارتها الممولة من القطاع الخاص عبر عقود االمتياز        
 .31وسوف نركز بشكل موجز على أهم تلك التوصيات واألحكام النموذجية       ) يالتشريع

                                                           
المؤرخ  21- د2205القرار  (1966عام الفي  األونسيترال: لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ت الجمعية العامةانشأ 30

التجارة الدولية تضع  سلّمت الجمعية العامة بأن التفاوتات في القوانين الوطنية التي تنظّمو). 1966ديسمبر / كانـون األول 17
تستطيع بها األمم المتحدة القيام بدور أنشط في  األونسيترال هي الوسيلة التي  التجارة، واعتبرت أن لجنة أمـام تدفق عوائـق 

لقانون التجارة  منحت الجمعية العامة اللجنة الوالية العامة لتعزيز المواءمة والتوحيد التدريجيينو .تقليل هذه العوائق وإزالتها
 نظريبمنظومة األمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي  الهيئة القانونية األساسيةوأصبحت اللجنة منذ إنشائها . الدولية

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html, visited on 11 July 2005.  
شاريع البنية التحتية الممولة ، دليل األونسيترال التشريعي بشأن م)األونسيترال(لجـنة األمـم المتحدة للقانون التجاري الدولي      31

 . 90، ص )A/58/17 ،2001دراسة رقم (من قبل القطاع الخاص 
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 :التشريعي األونسيترال  وفيما يلي ملخص ألهم البنود الواردة في دليل     
 
 

 التعريف 5-1
 

المنشآت المادية والنظم    : " عرف دليل األونسيترال التشريعي مرفق البنية التحتية بـ    
كما أنه عرف  ". ، بشكل مباشر أو غير مباشر  التي توفر الخدمات للجمهور عامة   

بحيث يشمل تصميم مرافق جديدة للبنية التحتية وتشييدها     " مشروع البنية التحتية"
وإعدادها وتشغيلها أو إصالح مرافق قائمة للبنية التحتية أو تحديثها أو توسيعها أو         

شخص الذي يقوم    ال "تشغيلها كما عرف دليل األونسيترال التشريعي صاحب االمتياز بـ       
أما عقد . 32" بتنفيذ مشروع للبنية التحتية بمقتضى عقد امتياز يبرم مع السلطة المتعاقدة

باالتفاق أو االتفاقات الملزمة قانونا بين السلطة المتعاقدة وصاحب        "االمتياز فقد عرف 
  ويالحظ ". االمتياز، والتي تحدد أحكام وشروط تنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية      

من تعريف مقدم العرض أو مقدمي العروض أن دليل األونسيترال التشريعي فتح     
، بإمكانية )كونسورتيوم(المجال أمام األشخاص عامة، بما فيهم مجموعة من الشركات      

 .االشتراك في إجراءات االختيار التي تخص مشروعاً للبنية التحتية    
 
 

 :نطاق سلطة إبرام عقود االمتياز  5-2
 

 األونسيترال التشريعي بتحديد السلطات العامة في البلد المضيف المخولة         أوصى دليل 
بصالحية منح امتيازات وإبرام اتفاقيات بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من       

كما أوصى الدليل بتحديد القانون للقطاعات أو أنواع البنية التحتية التي        . القطاع الخاص
أما بالنسبة للدعم الحكومي فقد أوصي أن يبين         . صهايجوز منح االمتيازات بخصو 

قانون االمتياز بوضوح السلطات العامة في البلد المضيف التي يجوز لها أن تقدم الدعم          
المالي أو االقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وكذلك         

 . أنواع الدعم المأذون لها بتقديمها    

                                                           
 .99دليل األونسيترال، مرجع سابق، ص 32
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 بط تنظيمية لخدمات القطاع الخاصالمخولة بوضع ضواالسلطة  5-3
 

أهم توصية بهذا الخصوص أن ُيعهد باالختصاص الرقابي التنظيمي لخدمات البنية       
التحتية إلى هيئات مستقلة وظيفيا؛ أي ليس إلى الجهة التي تقدم خدمات بنية تحتية على           

ي كافية لضمان اتخاذها   نحو مباشر أو غير مباشر، وتتمتع بدرجة من االستقالل الذات   
قرارات دون تدخل سياسي أو ضغوط غير مناسبة من متعهدي تشغيل مرافق بنية        

ويجب أن يضمن القانون إمكانية نشر تلك القواعد      . تحتية أو مقدمي خدمات عمومية
 كما يجب أن يضمن القانون     33 عليها من قبل الجمهور  اإلطالع التنظيمية بحيث يسهل  
 بوساطتها لصاحب االمتياز أن يطلب إعادة النظر في القرارات    إجراءات شفافة يجوز

 .34الرقابية التنظيمية من جانب هيئة مستقلة ومحايدة  
 
 

 اختيار صاحب االمتياز 5-4
 

التوصية األساسية بهذا الخصوص تتعلق بضرورة أن يتضمن القانون اختيار صاحب         
معّدلة بحسب االحتياجات   االمتياز من خالل إجراءات تنافسية شفافة وذات كفاءة،     

أما بالنسبة إلى منح االمتياز    .  المعينة لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص     
بدون استخدام إجراءات تنافسية فقد أوصى دليل األونسيترال التشريعي بضرورة أن        

ح امتياز  يبين القانون الظروف االستثنائية التي يجوز أن يؤذن فيها للسلطة المتعاقدة من            
عندما تكون هناك    ) أ: (دون استخدام إجراءات تنافسية، ومن تلك الظروف مثال ما يلي          

في حالة المشاريع قصيرة المدة     ) ب(حاجة ماسة إلى ضرورة استمرارية تقديم الخدمة     
الحاالت التي ال يوجد فيها سوى     )  د(دواعي الدفاع الوطني أو األمن الوطني        ) ج(

كما أوصى  ). مثال، صاحب براءة اختراع( قديم الخدمة الالزمة  مصدر واحد قادر على ت  
 ألجل منح  اآلتيةدليل األونسيترال التشريعي بأن يشترط القانون مراعاة اإلجراءات     

أن تنشر السلطة المتعاقدة إشعارا عن       ) أ: (امتياز دون استخدام إجراءات تنافسية   
                                                           

  .راجع توصية البنك الدولي لإلعادة اإلنشاء والتطوير 33

 .88دليل األونسيترال، مرجع سابق، ص 34 
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وأن تباشر المفاوضات مع أكبر     اعتزامها منح امتياز ألجل تنفيذ المشروع المقترح،      
) ب(عدد تسمح به الظروف من الشركات التي ُيرتأى أنها قادرة على القيام بالمشروع    

أن تُقيم العروض، وتُرتب بدرجات وفقاً لمعايير التقييم التي وضعتها السلطة المتعاقدة       
 .أن يتم التسبب بعدم اللجوء إلى إجراءات المنافسة    ) ج(
 

اختيار صاحب االمتياز، فقد أوصى دليل األونسيترال التشريعي      أما فيما يتعلق ب
بضرورة أن تكون المفاوضات بين السلطة المتعاقدة ومقدمي العروض سرية، وال       
ينبغي ألحد األطراف في المفاوضات أن يفشي ألي شخص آخر أية معلومات عن      

 ذات الصلة   النواحي التقنية، أو عن السعر، أو غير ذلك من المعلومات التجارية     
 . بالمفاوضات دون موافقة الطرف اآلخر   

 
أما بالنسبة إلى معايير االختيار األولي فقد أوصى دليل األونسيترال التشريعي على      
ضرورة أن يكون مقدمو العروض مؤهلين إلجراءات االختيار، ويجب أن يكونوا         

) أ: (ألمثلة اآلتية وتشمل هذه المعايير ا    .  مستوفين للمعايير الممكن تبريرها موضوعياً 
المؤهالت المهنية والتقنية والموارد البشرية والمعدات وغيرها من المرافق المادية           

المقدرة    ) ب(الوافية بالغرض بما في ذلك أعمال التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة        
القدرة اإلدارية والتنظيمية      )  ج(الكافية على إدارة الجوانب المالية من المشروع           

  أن دليل األونسيترال التشريعي أوصى بالسماح للشركات إلى          - هنا–ويذكر   . اسبةالمن
 .تشكيل اتحادات شركات مقدمة للعروض 

 
 ة اتفاق المشروع وتمديده وإنهائهمد 5-5
 

أوصى دليل األونسيترال التشريعي بضرورة تحديد مدة االمتياز في اتفاق المشروع،           
التأخر في ) أ: (في الظروف المحددة في القانون، ومنها  وال ينبغي تمديد مدة االمتياز إال 

اإلنجاز، أو تعطيل التشغيل جراء حدوث ظروف تتجاوز النطاق المعقول لسلطة أي من           
تعليق المشروع الناجم عن أفعال قامت بها السلطة المتعاقدة أو سلطات      ) ب(الطرفين 

يف اإلضافية الناجمة عن   السماح لصاحب االمتياز باسترداد التكال   ) ج(عمومية أخرى  
 في اتفاق المشروع،  - أصال  –اشتراطات من جانب السلطة المتعاقدة لم تكن متوخاة    
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والتي لن يكون بمستطاع صاحب االمتياز استردادها أثناء الفترة العادية التي يستغرقها   
 .  اتفاق المشروع

 
ناك حق للسلطة    أن دليل األونسيترال التشريعي أوصى أن يكون ه    ، ومن الجدير ذكره  

إذا لم يتمكن صاحب االمتياز     )  أ: (المتعاقدة في إنهاء اتفاق المشروع في الحاالت اآلتية   
) ب( من جراء عسر أو إخالل جسيم     - أو أن يكون مستعدا لتنفيذها   -من تنفيذ التزاماته 

 .ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة، رهنا بدفع تعويض إلى صاحب االمتياز 
 

ونسيترال التشريعي أوصى بحق صاحب االمتياز في إنهاء اتفاق      كما أن دليل األ    
في ) أ: ( ما يلي- مثال –المشروع بمقتضى ظروف استثنائية محددة في القانون، ومنها  

حال وقوع إخالل جسيم من جانب السلطة المتعاقدة أو سلطة عمومية أخرى بالتزاماتها              
احب االمتياز اشد تكلفة بقدر في حال أن أصبح عمل ص ) ب(بموجب اتفاق المشروع 

جوهري نتيجة ألوامر تغيير أو تصرفات أخرى من جانب السلطة المتعاقدة، أو لما هو             
غير متوقع من تغييرات في الشروط أو تصرفات من جانب سلطات عمومية أخرى،   

 . وأخفق الطرفان في االتفاق على تنقيح مناسب التفاق المشروع    
 

ودات إلى السلطة المتعاقدة، أو إلى صاحب امتياز جديد، فقد          أما بالنسبة إلى نقل الموج 
أوصى دليل األونسيترال التشريعي بضرورة أن يبين اتفاق المشروع المعايير المتوخاة               
حسب االقتضاء لتحديد التعويض الذي يجوز أن يستحق لصاحب االمتياز بخصوص         

ى صاحب امتياز جديد أو      الموجودات المنقولة ملكيتها إلى السلطة المتعاقدة، أو إل        
أما فيما  . المشتراة من جانب السلطة المتعاقدة عند انقضاء مدة اتفاق المشروع أو إنهائه            

يخص الترتيبات المالية، فينبغي أن ينص اتفاق المشروع ألي من الطرفين في حال  
إنهاء اتفاق المشروع، على تبيان الترتيبات االحتياطية حسب االقتضاء بشأن التعويض   
عن القيمة المنصفة لألشغال التي أنجزت بموجب اتفاق المشروع، وكذلك عن الخسائر              

 . بما في ذلك الخسائر في األرباح  
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 تسوية النزاعات 5-6
 

أوصى دليل األونسيترال التشريعي على ضرورة أن تكون للسلطة المتعاقدة الحرية في        
مالئمة الحتياجات المشروع، بما  االتفاق على آليات لتسوية النزاعات، يعتبرها الطرفان    

كما انه ينبغي أن يكون لصاحب االمتياز ولمؤسسي المشروع الحرية     . في ذلك التحكيم
في اختيار اآلليات المناسبة لتسوية النزاعات التجارية فيما بين مؤسسي المشروع، أو      

اء النزاعات بين صاحب االمتياز ومقرضيه والمتعاقدين معه ومورديه، وسائر الشرك      
 .التجاريين

 



 24

 ز وقواعد منظمة التجارة الدوليةعقود االمتيا -6
 
 

 عقب انتهاء جولة  1995أنشئت منظمة التجارة العالمية في كانون الثاني من العام 
وينبثق عن منظمة التجارة    . أوروغواي، وهي الجولة الثامنة لمفاوضات اتفاقية الجات     

علق بتجارة األلبسة، والمنتجات الزراعية،       نصا قانونيا تشمل اتفاقيات تت29العالمية 
 .  والبضائع والخدمات، والمشتريات الحكومية   

 
وتعد منظمة التجارة العالمية الجهة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين           

إن مهمة المنظمة تكمن في ضمان انسياب التجارة بأكثر قدر من السالسة       . األمم
فكل من المستهلك والمنتج       .  المرجوة من ذلك تكمن في الضمان      والنتيجة  .  والحرية

يعلمان بإمكانية التمتع بضمان اإلمداد المستمر بالسلع، مع ضمان اختيار أوسع من           
كما يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن األسواق الخارجية ستظل            . المنتجات

 .35مفتوحة دائما لهم 
 

حث الدول األعضاء على العمل من أجل ضمان       كما تهدف منظمة التجارة العالمية إلى   
كما تضم مبادئ . المنافسة الحرة، وإزالة أية إجراءات تهدف إلى االحتكارات التجارية      

معاملة (منظمة التجارة العالمية مبادئ تقوم على عدم التمييز في السياسات التجارية   
بضائع والخدمات المستوردة    الدولة األولى بالرعاية ومبدأ المعاملة الوطنية؛ أي معاملة ال    

 .36)بالطريقة نفسها التي تعامل بها البضائع والخدمات المنتجة على الصعيد الوطني       
 

ويذكر أن نصوص منظمة التجارة العالمية، أو االتفاقيات ذات العالقة كالجاتس    
والتربس ال تنظم كيفية تنظيم عقود تمويل مشروعات البنية التحتية عن طريق عقود        

ز أو غيرها من عقود الترخيص، لكن يمكننا االستفادة من المبادئ العامة التي     االمتيا

                                                           
35 http://www.wtoarab.org/site_content.aspx?page_key=org_brief&lang=ar, visited on 15 July 

2005. 
1999غرفة صناعة عمان،    : عمان(األردن واتفاقية التجارة العالمية،     : معاذ درويش، الصناعة في المحيط العالمي     :شقير 36

 . 27-26، ص )
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تقوم عليها المنظمة مثل الشفافية والتنافس الحر وعدم التمييز ما بين الوطني واألجنبي           
 . 37في االستفادة من فرص االستثمار للمشاريع االقتصادية والتجارية بشكل عام  

 

                                                           
/8/6 بتاريخ 23، عدد ينظر الوقائع الفلسطينية.  وتعديالته1998ينظم االستثمار في فلسطين قانون تشجيع االستثمار لسنة   37

 .5، ص 1998
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وبعض القوانين OECD دراسة مقارنة بين معايير -7
 يةاألوروب

 
 

في هذه الدراسة الموجزة سوف نتعرف إلى أهم العناصر المكونة لقانون ينظم عقود             
( االمتياز كما نصت عليها دراسة صدرت عن منظمة التعاون والتطوير االقتصادي   

OECD(  وسوف نتطرق إلى أهم     38 وعن مركز تطوير القطاع الخاص بإسطنبول 
 .40والمقدونية   39قوانين االمتياز الرومانيةالقواعد الواردة في      

 
 

 نطاق قانون االمتياز وتعريفه 7-1
 

االتفاقية التي بموجبها تمنح سلطة متعاقدة     :  عقد االمتياز بأنه   OECDعّرفت دراسة  
عامة حقوقا، وتفرض على نفسها تعهدات مقابلة، فيما يخص إنشاء أو إعادة تشغيل بنية     

ويالحظ أن تعريف المتعاقد     . خراج المصادر الطبيعية  أو است  /تحتية، أو استكشاف و 
جاء ليشمل شخصاً بمفرده أو مجموعة من األشخاص   ) صاحب االمتياز(
أما تعريف البنية التحتية فقد جاء عاما ليشمل أية تسهيالت أو خدمات         ). كونسورتيوم(

ة   ويالحظ أن دراس   . تستخدم من قبل الجمهور، وتَوفّر من أجل خدمة عامة الناس  
OECD        قامت بتعداد مشروعات البنية التحتية على سبيل المثال، وبذلك تترك المجال 

مفتوحا أمام استفادة القطاع الخاص من إدارة مشروعات البنية التحتية وتشغيلها، دون            
وإذا ما كان هناك استثناء لبعض القطاعات،    . أية تقييدات حول نوع البنية التحتية 

، فقد عدد قانون االمتياز    OECDعلى عكس دراسة     . راحة فتوصي الدراسة بتعدادها ص   
 ماهية المشروعات الممكن    - على سبيل الحصر     -  1998الروماني الصادر في العام   

 . 41للقطاع الخاص تمويلها وإدارتها عبر عقود االمتياز    
                                                           

38  OECD & Centre for Private Sector Development, Basic Elements of a Law on Concession 
Agreements, http://www.oecdistanbul.org/dataoecd/41/20/33959802.pdf, visited on July 16 2005.     

39  http://www.urban.org/PDF/rom_concession.pdf, visited on July 16 2005. 
40  http://www.mpa.org.mk/laws_pdf/concess.pdf, visited on July 16 2005. 

 . من القانون2ينظر المادة   41
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 ركزت على ضرورة أن يتضمن القانون الطبيعة      OECDومن الجدير ذكره أن دراسة     

 االمتياز، والتي توقعها جهة حكومية مخولة على جميع الجهات الحكومية        الملزمة لعقود  
 .األخرى، مثل السلطات المحلية  

 
 

 )الملتزم(المتعاقد اختيار  7-2
 

 حرية في اختيار الدول للمتعاقدين معها، ولكن يجب أن يكون     OECDتمنح دراسة  
كما أنه تم التركيز    . لمفعول االختيار بناء على قواعد قوانين المناقصات العامة السارية ا    

على المساواة في التعامل، وعدالة وعدم التمييز ما بين جميع المنافسين على فرصة      
ويجب أن يتم اإلعالن في الجريدة الرسمية عن الدعوة إلى تقديم     . إدارة مرفق عام 
قديم من قانون االمتياز المقدوني فلم تتطرق إلى كيفية ت  )  10(أما المادة  . عروض التعاقد

العروض من جانب الحكومة لكنها ركزت على أن الدعوة إلى التعاقد يجب أن تكون           
   .Open Competitionعبر مناقصة عامة قائمة على قاعدة المنافسة المفتوحة    

 

 على أن المعلومات المقدمة إلى المتقدمين يجب أن تكون واحدة      OECDوتنص دراسة 
يتم بناء عليها تقييم عروض المناقصات كما تضمنت بعض المعايير التي . للجميع

الجودة التقنية، إمكانيات التشغيل واإلدارة، وجودة           : ، ومنها-على سبيل المثال   -المقدمة  
الخدمة وضمان مقاييس استمرارها، وإجراءات حماية البيئة، واحتماالت التنمية        

ر لتقييم كما وضعت الدراسة معايي   . االجتماعية واالقتصادية المرجوة من المشروع     
مختلف العروض المالية والتجارية ومقارنتها والمقدمة من المتنافسين على كسب        

لدفعه إلى الحكومة       42القيمة الفعلية للمبلغ المقترح  : مناقصة إدارة مرفق عام، مثل 
بموجب عقد االمتياز، والقيمة الفعلية ألية دفعات مستحقة على الحكومة بموجب عقد 

بموجب  ) صاحب المشروع  ( لية ألية دفعات مستحقة على الملتزم    االمتياز، والقيمة الفع 

                                                           
42  OECD & Centre for Private Sector Development, Basic Elements of a Law on Concession 

Agreements, http://www.oecdistanbul.org/dataoecd/41/20/33959802.pdf, visited on July 16 
2005.     
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عقد االمتياز، وتكاليف اإلنشاء، والتشغيل السنوي وتكاليف الترميم أو التصليح، ومدى     
 .- إن وجدت   –المساعدات المالية المتوقعة من الحكومة     

 
وماني    والقانونين الر OECDإن ما ورد أعاله هو أهم المبادئ التي وردت في دراسة          

-ولم يتم التطرق إلى مبادئ أخرى سبق ذكرها سابقا، إال أنه سوف يتم   . والمقدوني
 وفي القانونين  OECD في دراسة   الواردة  مقارنة كافة القواعد والمبادئ  -الحقا

 .الروماني والمقدوني مع مشروع قانون االمتياز الفلسطيني    
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 مشروع قانون االمتياز الفلسطينيتعليق على  -8
 
 

مشروع   : فيما بعد (23/11/2004لقد تم إتمام مشروع قانون االمتياز الفلسطيني في   
وسوف يتم    .  مادة) 53(أبواب و  )  6(يتكون مشروع قانون االمتياز من    ). قانون االمتياز

مناقشة السياسة التشريعية العامة للمشروع، ومن ثم سوف يتم التعليق على أهم        
ن ناحية المضمون والشكل في ضوء الدراسة المقارنة،         اإلشكاليات التي تثيرها مواده م  

ومن ثم نخلص إلى تقييم عام للمشروع في ضوء المعايير الدولية والحاجة المحلية       
 . الفلسطينية

 
 

 سياسة التشريعية العامة للمشروعال 8-1
 

تتماشى السياسة العامة للمشروع مع السياسة االقتصادية المعلنة للسلطة الوطنية         
نية القائمة على منح القطاع الخاص فرصة المساهمة في تطوير االقتصاد   الفلسطي
كما يتوافق مع السياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية القائمة على أساس          . الوطني 

 كما أن المشروع يتفق مع  43مبادئ حرية النشاط االقتصادي، وصون الملكية الخاصة   
ة الفلسطينية القائمة على تشجيع االستثمار   السياسة العامة التشريعية للسلطة الوطني   

 وقد جاء وضع   44المحلي واألجنبي في القطاعات االقتصادية والصناعية المختلفة   
مشروع القانون إلزالة الفراغ التشريعي بخصوص تنظيم منح عقود االمتياز في       
فلسطين، واستجابة للدعوات المتكررة من مؤسسات حقوقية واقتصادية لتنظيم إشراك            

 .45القطاع الخاص في إدارة قطاعات البنية التحتية وتشغيلها عبر عقود االمتياز     
  

                                                           
 . من القانون األساسي المعدل الفلسطيني، مرجع سابق21ينظر المادة   43
، 8/12/1998 بتاريخ 27 عدد م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة، الوقائع الفلسطينية،1998لسنة ) 10(قانون رقم   44

 .الوقائع الفلسطينية، مرجع سابق. 1998قانون تشجيع االستثمار لسنة . 5ص 
رام اهللا، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة (حالة شركة االتصاالت الفلسطينية، : برغوثي، معين، حول عقود االمتياز  45

 .75، ص )2004، 35تقارير قانونية عدد 
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ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أن مشروع قانون االمتياز المزمع إصداره من قبل المجلس            
 متأخراً قليال في العملية التشريعية الفلسطينية،   -من ناحية-التشريعي الفلسطيني جاء  

أما وأنه جاء متأخراً، فقد كان من     .  متقدماً زمنياً- أخرىمن ناحية-كما أنه جاء 
األوفى بالمصالح الوطنية لو ُبكّر في وضع هذا المشروع، وتم إصداره، ألن السلطة         
الوطنية منحت امتيازات في ظل وجود فراغ قانوني نسبياً، ولم تحظ تلك االمتيازات    

أما وأنه جاء متقدماً زمنياً، فإننا  . يةبالمراجعة الدقيقة، وال بالرقابة التشريعية الضرور 
صحيح أن لدينا   . ما زلنا نصدر تشريعات ثانوية في غياب قانون مدني حديث ومتقدم  

مجلة األحكام العدلية التي تعمل كقانون مدني، إال أن المجلة أصبحت متخلفة كثيراً عن              
ع في إصدار    الزمن، وال تدرس اآلن في كليات الحقوق العربية، ومن المهم اإلسرا       

قانون  : المدونة المدنية باعتبارها المدونة األم التي ترتكز عليها التشريعات الثانوية، مثل     
 .46لخ ا... اإلجارة، وقانون االمتياز، وقانون العمل، والوكاالت     

 
 

 د مشروع القانون من حيث المضمونتعليق على موا 8-2
 

هامة في مشروع قانون االمتياز،   على المواد ال  -من ناحية منهجية-سوف يتم التركيز 
كما سوف يتم دراسة تلك األحكام في ضوء   . واألحكام القانونية التي قد تثير إشكاليات

 .المعايير الدولية والقوانين ذات العالقة مع قوانين االمتياز المقارنة     
 
 األحكام المتعلقة بالتعاريف 8-2-1
 

يفات للقانون لما فيه من إيجابيات في ومما تجدر اإلشارة إليه تشريعاً،  أن تورد تعر
 .  تفسير بعض المصطلحات، وعدم التكرار، لكن يجب أن تكون التعاريف مدروسة بدقة     

 

حق تمنحه الدولة أو إحدى اإلدارات العامة أو الهيئات           : عرف المشرع االمتياز بأنه 
و نشاط يبتغي إلى حامل االمتياز للقيام بأي عمل أ" مانح امتياز"المحلية فيها بصفتها 
بما في ذلك تقديم الخدمات العامة للجمهور، وإنشاء أو إدارة أو           (تحقيق المنفعة العامة  

تشغيل أو تجديد أو إصالح أو تعديل أو صيانة مرفق عام معين، واستغالل الموارد         
                                                           

 .1انيس فوزي، مرجع سابق، ص قاسم،   46
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وغيرها من األعمال والنشاطات التي يمكن أن تكون محال لالمتياز في أي       ) الطبيعية
ويتولى هذا القانون، أو أي قانون       .  المنصوص عليها في هذا القانون   من القطاعات

امتيازاً خاصاً أو اتفاقية تنظيم ممارسة هذا الحق بوجه خاص، كما يكون هذا الحق         
 ".خاضعاً ألحكام القوانين والتشريعات األخرى السارية في فلسطين   

 

يف جاء واسعا وتضمن    لقد تضمن تعريف االمتياز أعاله عدة عناصر هامة، لكن التعر       
أحكاما تعد من صلب أحكام القانون، مثل التطرق إلى تحديد طبيعة النشاط االقتصادي         

بما في ذلك تقديم الخدمات العامة للجمهور، وإنشاء أو إدارة أو تشغيل          (للقطاع الخاص  
). أو تجديد أو إصالح أو تعديل أو صيانة مرفق عام معين، واستغالل الموارد الطبيعية          

وبالرجوع إلى أحكام   . يعد هذا التحديد هاما جدا، لكن موقعه ضمن أحكام القانون نفسه   و
 قد توسع في تحديد طبيعة     - وبشكل إيجابي جدا   -مشروع القانون نجد أن المشرع       
 . 47النشاط االقتصادي، وهذا يعد كافياً  

 

 خاص كما تطرق التعريف أعاله إلى أن أحكام مشروع القانون أو أي قانون امتياز  
وال نرى من المناسب أن نساوي ما بين أحكام    . ينظم النشاط االقتصادي محل االمتياز   

 والقوانين الخاصة بكل مشروع امتياز على حدة، إذ يجب على     - إذا ما أصدر  -القانون 
.  أن تراعي أحكام قانون االمتياز    - وإن صدرت من خالل قانون خاص     –عقود االمتياز  

 لذلك نقترح   .48دليل األونسيترال التشريعي أكثر دقة ونموذجيةً       ويعد التعريف الوارد في     
االمتياز حق تمنحه الدولة أو إحدى اإلدارات العامة أو            : "إقتصار التعريف ليشمل ما يلي  
إلى حامل االمتياز للقيام بأي عمل أو نشاط   " مانح امتياز"الهيئات المحلية فيها بصفتها 
 من المفضل أن يتم إضافة حكم مشابه إلى ما أورده     وكان". يبتغي تحقيق المنفعة العامة
في المادة الثانية من أنه ال يجوز أن يتم منح امتياز       ) صربيا(قانون حكومة صربصكيا  

 .49)قانون االمتياز (بناء على أي تشريع غير هذا القانون   
أي شخص معنوي : "على النحو األتي    " حامل االمتياز" كما عرف مشروع القانون   

". قائم وفق القوانين السارية في فلسطين منح امتياز وفق أحكام هذا القانون   مؤسس أو 

                                                           
 . من مشروع قانون االمتياز2ينظر المادة   47
 . لإلطالع على محتوى التعريف، يمكن مراجعة المعايير الدولية الخاصة بدليل األونسيترال التشريعي الواردة في هذه الدراسة  48

49  http://www.vladars.net/en/zakoni/concessions.htm, visited on 25 June 2005. 
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ويالحظ أن تعريف الحامل اقتصر على الشركة المؤسسة وفقاً للقوانين الفلسطينية،     
 فيه تقييد غير عملي؛ ذلك أن بعض االمتيازات    - إن كان هو قصد المشرع   -وهذا 

 حذف القيد، والتوسع في التعريف لكي       ولهذا نرى أن يتم   .  تحتاج إلى خبرات أجنبية 
كما ) كونسورتيوم(يشمل ليس شركة واحدة بل قد يضم حامل االمتياز مجموعة شركات  

لو دخلت االمتياز شركة صناعية الستخراج البوتاس من البحر الميت، ودخل معها     
  ممول أو شركة صناعية أخرى الستخراج أمالح مشتقة مثل الملح أو المغنيسيا، أو قد           

تدخل شركة مقاوالت مدنية وشركة مقاوالت متخصصة في األمور      
ويذكر أن دليل األونسيترال التشريعي قد     . الميكانيكية للقيام بمشروع مشترك/الكهربائية

تطرق إلى إمكانية تقديم عطاء من قبل مجموعة من الشركات لالستفادة من مشاريع           
يراد أحكام تفصيلية لكيفية تقديم العروض    بل أكثر من ذلك، قام الدليل بإ    . البنية التحتية 

 :فقد ذكر الدليل بهذا الخصوص ما يلي      . من قبل مجموعة الشركات 
 

نظرا لضخامة حجم معظم مشاريع البنى التحتية، تشارك الشركات المهتمة عادة في         "
وعلى ذلك     . إجراءات االختيار من خالل كونسورتيومات تشكل خصيصا لهذا الغرض      

المطلوبة من أعضاء كونسورتيومات مقدمي العروض ينبغي أن تتعلق      فإن المعلومات 
ولغرض تيسير االتصال مع    .  وكذلك بكل مشارك فيه على حدة  ، بالكونسورتيوم ككل

السلطة المتعاقدة، قد يكون من المفيد االشتراط في وثائق االختيار األولي بأن يسمي كل           
.   االتصاالت مع السلطة المتعاقدة كونسورتيوم أحد أعضائه ليكون جهة مركزية لجميع 

ومن المستصوب عموما أن تشترط السلطة المتعاقدة أن يقدم أعضاء كونسورتيومات             
مقدمو العروض تعهداً بالقسم بأنهم إذا ما أرسي عليهم العقد، فسوف يتقيدون بالتكافل             

ن   وم . والتضامن بااللتزامات التي قبلت باسم الكونسورتيوم بموجب اتفاق المشروع     
ناحية أخرى، قد تحتفظ السلطة المتعاقدة لنفسها بالحق في أن تشترط في مرحلة الحقة     

 .50"أن ينشئ الكونسورتيوم الذي وقع عليه االختيار كيانا قانونيا مستقال لتنفيذ المشروع      
 

                                                           
 .85دليل األونسيترال، مرجع سابق، ص  50
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، على إمكانية منح  2ويذكر أن قانون االمتياز المقدوني نص صراحة، في المادة 
وبالرجوع إلى    . 51نوية أو طبيعية سواء محلية أو أجنبية    االمتياز إلى شخوص مع 

مشروع قانون االمتياز نجده صامتاً بخصوص منح االمتياز إلى أشخاص أجانب، إال 
 32وفي المادة    .أنه يستشف من عدد من بنوده أنه يساوي ما بين األجنبي والوطني           

إن   . ن حامل االمتياز أجنبياً يجيز صراحة كتابة عقد االمتياز باللغة االنجليزية، إذا ما كا      
هذا األمر يشجع على قيام تحالفات وطنية وأجنبية وتجميع الكفاءات والقدرات للطرفين          

فالمشرع ساوى ما بين المستثمرين . للدخول في العطاء، وفي تحقيق العالنية والشفافية   
 ما تساوى    األجانب والفلسطينيين مع العلم أنه أعطى المستثمر الفلسطيني األولوية إذا          

 من مشروع قانون    16المادة (مع المعايير والمواصفات التي للمستثمر األجنبي    
وذكر دليل األونسيترال التشريعي أن بعض األنظمة القانونية تنص على نوع          ). االمتياز

ويمكن أن يتسبب ذلك في بروز عدد     . من أنواع المعاملة التفضيلية للمؤسسات المحلية     
 منح األفضلية قد يتعارض مع المبادئ التوجيهية لدى عدد من     إن: من المسائل، مثل

المؤسسات المالية الدولية، ويمكن أن يتعارض أيضا مع االلتزامات الدولية التي            
ارتبطت بها دول كثيرة عمال باتفاقات بشأن التكامل االقتصادي أو تسيير التجارة على      

 .52الصعيد اإلقليمي 
 

راعى المعايير الدولية بتفريقه ما بين أمالك الدولة     ويذكر أن تعريف محل االمتياز  
كما يدل تعريف مانح االمتياز على الدور الممنوح للهيئات    . وأمالك الهيئات المحلية 

 .المحلية في منح االمتيازات 
 
 جهة منح االمتياز 8-2-2
 

-لم تنص المعايير الدولية على جهة حكومية محددة تتولى منح االمتيازات، ولم تقض           
إن الهدف من إقراره من    . بضرورة صدور االمتياز عبر قانون يقره البرلمان -أيضا 

  والمشرع .  البرلمان يكمن في إضفاء الشفافية وإعمال المراقبة من قبل ممثلي الشعب       
. الفلسطيني في مشروع قانون االمتياز نص على أنه ال يكون منح االمتياز إال بقانون 

                                                           
51  See the Macedonian’s Concession Law, http://www.findc.org.br, visited on 25 June 2005. 
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إن للمجلس    : وإضفاء لمزيد من الشفافية نقترح أن تضاف فقرة جديدة مؤداها 
 أن يدعو لجلسات استماع، وفي هذا     - قبل الموافقة على قانون االمتياز  -التشريعي

 أمام ممثلي الشعب بآرائهم ومالحظاتهم قبل    إشراك لقطاع عريض من الخبراء لإلدالء    
 :   إذ نقترح النص اآلتي.  أن يصوت المجلس على مشروع القانون المقدم إليه     

 

يكون منح االمتياز بقانون يصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية بعد موافقة المجلس       .1
التشريعي إذا كان االمتياز وطنياً وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب    

 .وزير الحكم المحلي إذا كان االمتياز محليا    

للمجلس التشريعي حق دعوة مانح االمتياز ولجنة العطاءات لمناقشة جدوى           .2
 .االمتياز وآثاره االقتصادية واالجتماعية والبيئية قبل التصويت على قانون االمتياز  

 

متياز ر االويذكر أن قوانين رومانيا، ومقدونيا وصربصكا ال تنص على ضرورة إقرا   
 .من قبل ممثلي الشعب 

 
 حظر التنازل عن االمتياز للغير 8-2-3
 

ال تجيز المعايير الدولية التنازل عن حقوق صاحب االمتياز والتزاماته بموجب عقد      
وهذا ما سارت عليه المادة    . 53االمتياز ألطراف ثالثة دون موافقة السلطة المتعاقدة   

 تجز التنازل عن حقوق صاحب االلتزام إلى  الخامسة من مشروع قانون االمتياز؛ إذ لم 
وعليه، نقترح  . أطراف ثالثة، إال أن المادة ال تضع جزاًء في حالة اإلخالل بهذا المنع        
 :تعديل المادة الخامسة لتضمن مثل هذا الشرط الجزائي، وليكن كما يلي         

 

ويل أي حق    يحظر على حامل االمتياز التنازل عن االمتياز كليا أو جزئيا أو نقل أو تح"
أو التزام ينشأ عن هذا االمتياز إلى الغير إال بموافقة مانح االمتياز خطياً وبصورة             
مسبقة، وإال حق لمانح االمتياز إلغاء اتفاقية االمتياز مع المطالبة بالتعويض إن كان له   

 ".مقتضى
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 يات الدوليةحظر منح االمتياز في بعض الحاالت ومراعاة االتفاق 8-2-4
 

 المادة السابعة من المشروع، التي تتطرق إلى حظر منح االمتياز في بعض         نرى حذف
الحاالت، كما نرى حذف المادة الثامنة، التي تتطرق إلى مراعاة االتفاقيات الدولية،          

واستقر الفقه الدولي على سمو االتفاقية الدولية على التشريعات           " تحصيل حاصل"ألنها 
 .   الوطنية 

 
 االمتيازالقطاعات محل  8-2-5
 

: يذكر أن مشروع قانون االمتياز قام بتحديد القطاعات التي تكون محال لالمتياز، وهي      
النشاطات المتعلقة باإلنشاء أو البناء أو اإلدارة أو التشغيل أو الصيانة أو االستخدام أو                    
التطوير أو التحديث أو اإلصالح أو التصميم أو االستغالل أو البحث أو التزويد،                    

ال والنشاطات المتعلقة بإعادة اإلنشاء إلى قطاعات قام المشروع بتحديدها على       واألعم
وبالرغم من تحديد المشروع للقطاعات على سبيل الحصر، إال أن              . سبيل الحصر 

المشروع قام بتعداد كافة القطاعات االقتصادية الخدماتية ما عدا تلك المتعلقة بسيادة      
ن المشروع فتح المجال أمام منح امتيازات في أي  ولك. الدولة، مثل الصناعات الحربية  

، بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء        9قطاع لم يأت على تعدادها بموجب المادة    
 ). من المشروع  10المادة   (أو من الهيئة المحلية المعنية    

 

ويذكر أن المعايير الدولية توصي بتحديد القطاعات أو أنواع البنية التحتية التي يجوز           
كما أن المعايير  . نح االمتيازات بخصوصها، وهذا ما قام به مشروع قانون االمتياز      م

الدولية توصي بضرورة أن يحدد القانون المدى الذي من الجائز أن يتسع إليه االمتياز          
ليشمل كامل المنطقة الخاضعة لنطاق والية السلطة المتعاقدة المعنية، أو القسم الفرعي                 

لهذا السبب، أي بناء على ما تقرره      . 54روعا منفصال بذاته    الجغرافي منها، أو مش 
المعايير الدولية، نوصي بإضافة منطقة الجرف القاري إلى القطاعات محل االمتياز،         
وذلك طبقاً التفاقيات جنيف الخاصة بقوانين البحار، سيما وقد ظهرت بوادر لوجود      
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أن احتمال استغالل المنطقة       الغاز الطبيعي في الجرف القاري المتصل بساحل غزة، كما      
 .البحرية االقتصادية قد يصبح ممكنا في حال وجود تسوية سياسية شاملة    

 
كما نرى من الضرورة أن ال تخضع قطاعات االنترنت وتكنولوجيا المعلومات إلى      
القطاعات واألنشطة محل االمتياز بسبب التنافسية الشديدة ما بين العديد من األشخاص         

مما قد يؤدي إلى اإلبداع    ، عنويين الراغبين في العمل بهذا القطاع  الطبيعيين والم 
كما أننا ال نرى ضرورة إلضافة المدن الصناعية والمناطق      . والتطوير لهذا القطاع   

وألن هناك قانوناً ينظم كيفية االستثمار ، الصناعية الحرة ألنها ليست قطاعات اقتصادية  
 فقرة أخيرة إلى القطاعات محل االمتياز بشكل  ولكننا أضفنا  . داخل هذه المدن والمناطق   

 كل   -13:  "يجيز أن تكون كافة أنشطة الدولة الخدماتية محال لالمتياز ونصها كما يلي         
 ". النشاطات األخرى التي تقع ضمن احتكار الدولة     

 
 إجراءات منح االمتياز وطرقه 8-2-6
 

تنافسية  : بناًء على وسيلتين  إن اختيار صاحب العطاء، بناء على المعايير الدولية، يتم      
ويذكر أن اإلجراءات    . 55وبطريق غير تنافسي عبر التفاوض المباشر) عطاءات(

الموصى بها في الدليل التشريعي النموذجي لألونسيترال متأثر إلى حد بعيد باألسلوب       
الرئيسي الشتراء الخدمات بموجب قانون األونستيرال النموذجي الشتراء السلع       

ويمكن للسلطة المتعاقدة إما أن تطبق األساليب واإلجراءات       . 56الخدمات  واإلنشاءات و
 قوانين البلد المضيف أو أن تضع إجراءات مصممة            - بالفعل–التي تنص عليها  

 أن تفضي هذه   - كفالة –وفي أي من الحالتين، من المهم . خصيصاً لهذا الغرض 
اعد الناظمة إلرساء العقود     اإلجراءات بصورة عامة إلى تحقيق األهداف األساسية للقو 

 :57العمومية، وهي 
 

                                                           
55  United Nations Commission on International Trade Law, Model Legislative Provisions on 

Privately Financed Infrastructure Projects, (New York, United Nations publications, 2004), 
at 6. 
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المقصود باالقتصاد هو اختيار صاحب االمتياز القادر على تنفيذ    : االقتصاد والكفاءة  .1
األشغال وتقديم الخدمات ذات النوعية المرغوب فيها بأفضل سعر، وبعرض أفضل      

ة زمنية  اختيار صاحب االمتياز خالل فتر: أما الكفاءة فتعني. اقتراح تجاري
معقولة، بأدنى حد من األعباء اإلدارية، وبتكلفة معقولة بالنسبة إلى الخسائر التي      
يمكن أن تتكبدها السلطة المتعاقدة مباشرة من إجراءات االختيار التي تعوزها      

 . الكفاءة

 .تعزيز نزاهة عملية االختيار والثقة بها  .2

 إدراج سجل إلجراءات االختيار،      من تلك الشفافية  :  شفافية القوانين واإلجراءات   .3
وتوافر إجراءات إدارية وقضائية إلعادة النظر في القرارات التي تتخذها السلطات          

 . المعنية بإجراءات االختيار
 

وضع مشروع قانون االمتياز وسيلتين يمكن بمقتضاهما للسلطة العامة اختيار حامل        
  - من جهة-وأعتبر المشروع . وهي العطاءات العامة أو التفاوض المباشر: االمتياز

ـ   طريق تأخذ    : "الوسيلة األولى األساس في عملية االختيار، وعرف العطاءات العامة ب
مبدأ العالنية والمساواة وحرية المنافسة، وهي إما عطاءات عامة مفتوحة أو عطاءات    

ات   العطاء" وهنا نقترح تحسين قراءة المادة لتصبح ". عامة مفتوحة مع االختيار المسبق
إما عطاءات عامة مفتوحة بحيث يحق ألي شخص التقدم بعطاء طبقا ) أ (وهي : العامة

عطاءات عامة مفتوحة مع االختيار المسبق وهي التي يكون ألي  ) ب(لهذا القانون، أو   
شخص حق التقدم بعطاء بعد اختيار مسبق يجريه مانح االمتياز وفق معايير محددة     

 فقد - من جهة أخرى  -) التفاوض المباشر(ثانية فهي أما الوسيلة ال    ". ومعلنة مسبقا
.  اعتبرها مشروع قانون االمتياز استثناء على األصل؛ أي أسلوب العطاءات العامة  

 .وسوف نقوم بتحليل هذين األسلوبين في ضوء المعايير الدولية والقوانين المقارنة        

لعامة المفتوحة     من مشروع قانون االمتياز على أن منح العطاءات ا      17ونصت المادة    
يكون عبر إعالن على األقل في صحيفتين محليتين يوميتين، ويمكن في حاالت معينة          
طرح العطاء بموجب إعالن في صحيفة دولية يومية إذا كان محل االمتياز ذا قيمة   

 لم تحدد   19يذكر أن المادة . كما حددت المادة المذكورة على محتويات العطاء  . عالية
لعطاءات، لذلك نوصي بتحديدهم بسبعة أشخاص، على أن يتم تقديم      عدد أعضاء لجان ا  
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العطاءات إلى لجنة لدراسة العطاءات وتقييمها وتسجيل محاضرها مع ذكر أسباب    
رفض العضو المخالف للتوصية التي ترفعها اللجنة إلى مانح االمتياز، وكذلك الحال في           

أما بالنسبة ".  بالتفاوض المباشرحالة االختيار"التي تشكل في " لجنة التفاوض"تشكيل 
فنقترح أن تكون  ) 2 فقرة 19المادة (إلى إجتماعات اللجنة وكيفية اتخاذ قراراتها  

االجتماعات قانونية بحضور أكثر من نصف األعضاء، على أن تتخذ القرارات بأكثرية        
 .األعضاء الحاضرين والغائبين، وتخضع هذه القرارات لتصديق مانح االمتياز     

 
 من مشروع القانون نظمت عملية تسليم لجنة العطاءات تقريرا    20كر أن المادة   ويذ

وهنا نقترح إدخال تعديل على الفقرة     . نهائيا إلى الجهة المانحة لالمتياز خالل ستين يوما  
على اللجنة    : " من المادة أعاله إلضفاء مزيدا من الشفافية والمصداقية بحيث تصبح        2

ا ما يجري في الجلسات وإجراءات سير العطاء وأية      االحتفاظ بمحاضر يدون فيه
مالحظات أو توصيات أو قرارات ذات صلة بالعطاء وأسباب اختيار أفضل المتقدمين         
والمعايير التي اتبعت في االختيار، ويجب أن توقع هذه المحاضر من أعضاء اللجنة        

يذكر ذلك   الحاضرين، وفي حالة رفض أي عضو من أعضاء اللجنة التوقيع، يجب أن     
 ". في المحضر وأسباب الرفض  

 

 لكي تكون هي المرجعية للطعن في       22إلى المادة     " محكمة العدل العليا   "كما تمت إضافة 
إجراءات العطاء، وبهذا يضمن مقدمو العطاءات أن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص           

 بقرارات    بالطعونات المتعلقة-أساساً–مصانان من قبل المحكمة العليا، وهي المختصة     
 . اإلدارة

 
أما بالنسبة إلى العطاءات العامة المفتوحة مع االختيار المسبق، فقد تم تنظيمه في المواد     

ويالحظ أن متطلبات تقديم العطاءات العامة المفتوحة   .  من مشروع القانون27-25من 
ار مع االختيار المسبق اقل من تلك المتعلقة بالعطاءات العامة المفتوحة ودون االختي      

والسبب في ذلك أن المعايير المتطلبة من قبل مانح االمتياز تكون أكثر تحديداً              .  المسبق
 .  ومتوفرة لمتقدمي العروض
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نعتقد أنه كان على المشرع أن ال يفرق ما بين هذين النوعين من العطاءات، وإن كان          
ي إجراءات    هذا التفريق ال يتعارض مع المعايير الدولية وقواعد الشفافية المتطلبة ف        

 . اختيار الملتزمين أو أصحاب االمتياز   
 

-28أما بالنسبة إلى التفاوض المباشر الختيار صاحب االلتزام، فقد نظم في المواد من     
 :، وذلك في حاالت استثنائية ذكرت على سبيل الحصر، وهي     31

 
رار إذا لم تؤد طريقة العطاءات العامة إلى فوز أي من مقدمي العطاءات، وأتخذ ق   .  أ

 .بعدم إعادة طرح العطاء مجددا    

حالة االستعجال لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة قصوى ال تسمح بإتباع                .ب
 .إجراءات طرح العطاءات 

 .إذا كان حامل االمتياز جهة حكومية    .ج

 .إذا تعلق االمتياز باألمن الوطني وشؤون الدفاع       .د
 

ة االونستيرال نجد الدليل المعد من      وبالرجوع إلى المعايير الدولية التي وضعتها لجن  
قبلها قد أجاز طريقة التفاوض المباشر دون اتخاذ إجراءات تنافسية في حاالت محددة،    

 :58منها
 

 .عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة المعنية      .أ

لمتوقعة مبلغاً  إذا كان المشروع قصير المدة، ولم تتجاوز قيمة االستثمار األولي ا     .ب
 .محدداً بشكل مسبق من قبل مانح االمتياز   

 .إذا كان المشروع متصال بالدفاع المدني أو األمن الوطني       .ج

إذا لم يوجد سوى مصدر واحد قادر على تقديم الخدمة الالزمة، كأن يكون من                  .د
 الالزم لتقديم الخدمة استخدام حق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو حقوق حصرية    

 .أخرى يملكها أو يحوزها شخص أو أشخاص معينون   

 .في حالة عدم تقدم أي شخص بعرض بناء على وسيلة العطاءات العامة    .هـ
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أسباب أخرى تجد الدولة أن المصلحة العامة تقتضي استعمال وسيلة التفاوض          .و
 .المباشر
 

رنة للسلطة     نستشف مما سبق أعاله، أن دليل األونسيترال التشريعي قد منح صالحيات م          
يشترط الدليل أن      ، ولكن.  المانحة لالمتيازات في اللجوء إلى اسلوب التفاوض المباشر     

تتولى لجنة خاصة عملية التفاوض مع الشخص المقترح إلدارة مرفق عام بحيث تكون   
وهذا الضمان متوفر في مشروع قانون    . مستقلة عن السلطة العامة مانحة االلتزام   

ونقترح هنا، على غرار وسيلة العطاءات   ).   من المشروع 30لمادة ا(االمتياز الفلسطيني  
 .  العامة، أن يتم تحديد عدد أعضاء اللجنة بسبعة     

 
 تفاقية وإبرامها والتصديق عليهاإعداد اال 8-2-7
 

 حتى تكون منسجمة مع الساق    32 من المادة 2نقترح في هذا اإلطار تعديالً على الفقرة 
إذا كان االمتياز وطنياً، يرفع     : "تي اتبعها المشرع بحيث تصبح   العام، والسياسة العامة ال   

النص النهائي لمجلس الوزراء الستصدار قانون بذلك من المجلس التشريعي، وإن كان       
 ".محلياً يرفع لمجلس الوزراء لكي يصدر إقراراً بالموافقة عليه     

 
 
 وانب المالية التفاقية االمتيازالج 8-2-8
 

ات المالية لالمتياز الوطني، ومن هنا نقترح إضافة مادة مستحدثة          أغفل المشروع العائد   
الباقية  % 15أما الـ  . من العائدات إلى ميزانية الدولة    % 85يتم بموجبها تحديد 

أما االمتياز المحلي، فإن عائداته تذهب      . فتخصص لإلنفاق على متابعة تنفيذ االمتياز  
أوجه اإلنفاق من عائدات االمتياز يعد    وتحديد  . إلى السلطة المحلية لتطوير أوضاعها       

ضرورياً لتخصيص هذه العائدات للتطوير في ذات النشاط أو في نشاطات أخرى تساعد             
أما النص المقترح للمادة المستحدثة، تحت   . على التنمية، أو من أجل التنمية المستدامة   

 :عنوان الجوانب المالية التفاقية االمتياز، فكما يلي   
 

 :المتياز وطنيا، يتم توظيف أية عائدات من االمتياز على النحو اآلتيإذا كان ا .1"
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 .من العائدات تحول إلى ميزانية الدولة% 85 .أ

 ).صندوق االمتياز(من العائدات توظف لخدمة االمتياز ومتابعة تنفيذه % 15 .ب

ويتم الصرف منه لتغطية كافة     ، يـدار صـندوق االمتـياز من قبل وزارة المالية          .2
 .فقات التي تكبدها مانح االمتياز في اإلعداد للعطاء وترسيته ومتابعة تنفيذهالن

يقـدم كشف بحسابات صندوق االمتياز إلى المجلس التشريعي في الوقت الذي تقدم              .3
 .فيه ميزانية الدولة السنوية

 ".إذا كان االمتياز محليا، فإن عائداته تذهب إلى السلطة ذات العالقة .4
 
 ء اتفاقية االمتياز وإنهاؤهاتهاان 8-2-9
 

سبق أن تطرقنا إلى المعايير التي وضعها دليل االنستيرال التشريعي بخصوص إنهاء   
وبالرجوع    . عقد االمتياز، سواء من قبل الجهة المانحة أو من جانب صاحب االمتياز     

ال إلى مشروع قانون االمتياز نجد أنه تطرق إلى طرق انتهاء أو انهاء عقد االمتياز، إ   
ومن الممكن أن   . انه لم يتضمن نصوصا تنظم التبعات المالية نتيجة لذلك اإلنهاء     

مشروع قانون االمتياز قد ترك أمر تنظيمها إلى اللوائح أو إلى العقد المبرم ما بين           
 من مشروع     36ويذكر أننا أوصينا بإضافة بند للمادة     . صاحب االمتياز والسلطة المانحة    

 أنه إذا لم يباشر حامل االمتياز العمل في المشروع خالل ستة        : قانون االمتياز مؤداه
أشهر يتم سحب المشروع منه، وذلك لحمله على المباشرة في العمل وعدم المماطلة،        
وفترة األشهر الستة تعد معقولة لكي يباشر أي حامل امتياز تجنيد معداته وعماله           

 .ووضعهم في الموقع 
 
 عاتتسوية المناز 8-2-10
 

يل األنستيرال التشريعي على ضرورة تضمين عقد االمتياز بنودا خاصة بتسوية         ينص دل
المنازعات، سواء تلك التي من الممكن أن تحدث ما بين السلطة المتعاقدة وصاحب              
االمتياز من جهة، أو تلك التي من الممكن أن تحدث ما بين مؤسسي المشروع وصاحب         
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وأيضا، تلك المنازعات    . ه، من جهة أخرى  االمتياز ومقرضيه والمتعاقدين معه وموردي 
 . التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية أو مستعمليه    

 

ويالحظ أن المشروع لم يتحدث عن آلية حل المنازعات؛ لذا نرى ضرورة أن يتم إيراد         
مبادئ عامة بهذا الخصوص، على أن يمنح األطراف حق االتفاق على كيفية حل      

 من الممكن أن تحدث ما بين السلطة المانحة وصاحب       النزاعات، بخاصة تلك التي 
 . االمتياز

 
 

 ونالمالحظات الشكلية على مشروع القان 8-3
 

تمت دراسة مشروع قانون االمتياز من ناحية المضمون؛ أي من الناحية السياسة            
كما . التشريعية التي إتبعت تنظيم إدارة المرافق العامة وتشغيلها من قبل القطاع الخاص    

 التعليق على مواد مشروع القانون من ناحية الشكل؛ أي من حيث سالسة قراءته         تم
إن صياغة   : ويمكننا القول بشكل عام . وضمان عدم التكرار والتناقض ما بين بنوده  

، ولكننا )2ينظر الملحق رقم  (المشروع مرضية، وقد تم تحسين صياغة عدد من بنوده     
 :لمقترحة على الشكل، وهي  لن نتطرق هنا إال إلى أهم التعديالت ا    

سريان "أو  " الساري المفعول  "يستخدم المشروع خطأ لغويا شائعا وهو تعبير       .1
النافذ  " ولذلك تم استبدال كلمة  ". المشي ليال"معناها " سرى"إن كلمة  ". القانون
 .بدالً من كلمة يسري وسريان ومشتقاتها  " المفعول

 

ي مادة واحدة بدل من تشتيتها في مواد     جمع المعايير الالزمة لطرح االمتياز ف    .2
أ من المشروع تنص على أن يقوم االمتياز على مبدأ      / 3المادة  : مثال ذلك . متباعدة

من ذات المادة تنص على    ) 2(الشفافية والوضوح وعدم المحاباة، وفي الفقرة    
 12/1مبادئ المساواة والتعامل العادل وحرية المنافسة المشروعة، وفي المادة       

وتم دمج هذه التعابير في فقرة     .  على تطبيق مبدأ التنافس وتكافؤ الفرص  ُينص
 مؤكدة على أن مبدأ العالنية والشفافية       3واحدة، هي الفقرة الثانية من المادة    

 . والمساواة تظل الزمة في مرحلتي طرح االمتياز وعند منحه   
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 النصوص   هناك تزيد في النصوص مما يرهق المشروع ويهدد المقصود من هذه            .3
 من المشروع، حيث   48مثال ذلك، ما ورد في المادة   . عند االختالف في تفسيرها

تم  . تم النص على إعادة التوازن المالي للعقد في حالة ظهور ظروف استثنائية              
)  القانون المدني(حذف هذه المادة، ألن هذا النص يدخل ضمن مواد القانون العام       

التوازن   "كما أن تعبير . ظروف القاهرة التي تتحدث عن الظروف الطارئة وال    
والذي ال ينسجم مع     ) الفرنسي(تعبير يعود إلى الفقه اإلداري المصري        " المالي للعقد 

 .ما استقر عليه التعامل في فلسطين  
 

، ومع فحوى المشروع من     9 من المشروع ال تتماشى مع المادة     10كما أن المادة   
خشى من توسع مجلس الوزراء في      أي امتياز وطني ال يصدر إال بقانون، وي   

  10لذا تم حذف المادة     . إصدار قراراته في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي    
 .كاملة

 

، ذلك أن    )16/6المادة  (حذفت الفقرات المتعلقة بالشركات األجنبية وتقيدها بالقانون  .4
، وبالتالي   التقيد بالقوانين هو إلزام على الشركات الوطنية واألجنبية على حد سواء          

 .تم تعديل تعريف حامل االمتياز في المادة األولى لتشمل الطائفتين من الشركات      

 إن عملية ترقيم المواد والفقرات والعناوين جاءت سليمة ومتفقة مع الدليل            .5
التشريعي الذي تم وضعه في صيغته النهائية، وذلك إلتباعه سواء من دائرة الفتوى      

 .القانونية للمجلس التشريعي  والتشريع أو من الدائرة     
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 ميزات المشروع ومالحظات ختامية -9
 
 

إن مشروع قانون االمتياز الفلسطيني يستوفي المعايير الحديثة لقوانين        :  يمكن القول
االمتياز، فهو يشكل اإلطار القانوني العام الناظم لكل أنواع االمتيازات؛ الوطني منها         

 يبتعد فيه المشروع عن النظام الذي كان سائدا في    وهذا التوجه   . والمحلي على حد سواء   
فلسطين أيام االنتداب البريطاني وأيام الحكم األردني؛ إذ كان يصدر قانون خاص لكل   

لكن يجب على مجلس الوزراء أن يسرع في وضع األنظمة الكفيلة بتطبيق   . امتياز
 . أحكام هذا القانون فور إصداره   

 

قصدها المشرع الفلسطيني واألهداف التي يبغي تحقيقها  لقد حدد المشروع السياسة التي    
أما اإلجراءات المتبعة في طرح العطاءات، فقد نهجت منهج      .  على نحو واضح وموجز    

التبسيط والسهولة، كما أنها حافظت على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وإعطاء من تقدم            
ام محكمة العدل     للعطاء فرصة حضور فتح العطاء، وحق الطعن في اإلجراءات أم      

وأن التيسير في اإلجراءات من أهم صفات المشروع، إذ أنه يحقق االقتصاد في    . العليا
 . التكاليف، وهي ميزة تحفز المستثمرين على الدخول في المشاريع المطروحة    

 

كما أن المشرع ساوى بين المستثمرين األجانب والفلسطينيين مع العلم أنه أعطى    
ولوية إذا تساوى مع المعايير والمواصفات التي للمستثمر       المستثمر الفلسطيني األ 

إن هذا يشجع على قيام تحالفات وطنية وأجنبية وتجميع الكفاءات والقدرات     . األجنبي
 . للطرفين للدخول في العطاء، وفي تحقيق العالنية والشفافية     

 

ءات   جزا-أيضاً–وعلى الرغم من التيسير في اإلجراءات، إال أن المشروع تضمن           
مثال مصادرة كفالة العطاء، فيما لو امتنع صاحب العطاء الفائز عن الدخول في           
االتفاقية، كما أنه أعطى مانح االمتياز حق إنهاء عقد االمتياز فيما لو لم يبادر حامل   
االمتياز إلى البدء في تنفيذ المشروع خالل ستة أشهر من صدور القانون المعني، أو             

حتفظ مانح االمتياز بحق استرداد االمتياز في حاالت محددة    وا. قرار مجلس الوزراء 
 .على سبيل الحصر  

 :وأخيرا نورد أهم التعديالت األساسية التي أدخلت على مشروع القانون، وهي      
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ويتناول االمتياز الذي يمنح على : تقسيم االمتيازات إلى قسمين رئيسيين، األول .1
من الجرف القاري، أو استغالل مياه       امتياز استغالل الغاز  : نطاق وطني، مثل 

 .ط ال يخص إال البلدية المعنية    البحر الميت، وامتياز محلي تمنحه بلدية لمعالجة نشا   

 يصدر بقانون من المجلس التشريعي الذي له الحق في         -ألهميته –االمتياز الوطني    .2
از المحلي؛ عقد جلسات استماع علنية تأكيداً لمبدأ الشفافية والعالنية، أما االمتي   

وذلك من خالل اتصال المجلس البلدي بمجلس         ، فَُيمنح بقرار من مجلس الوزراء  
 .الوزراء عن طريق وزير الحكم المحلي   

التأكيد على مبدأ الشفافية والعالنية وإشراك المجلس التشريعي في عملية منح       .3
 . وذلك تأكيداً لمبدأ فصل السلطات   ، االمتياز

 . مع الجوانب المالية لالمتياز، حيث أضيف نص خاص لذلك   تحديد كيفية التعامل   .4

إن المشروع في صيغته النهائية يتماشى مع قوانين االمتياز الحديثة، وال سيما تلك       .5
ة مقدونيا،  الصادرة في دول ناشئة، حيث تمت مراجعة قوانين بلغاريا وجمهوري      

 .ورومانيا، وصربصيكا
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 يازملحق مسودة قانون االمت
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 مسودة قانون االمتياز
 .......لسنة(....) رقم 

 
 

 :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 

من القانون األساسي المعدل، واستناداً ) 41(اسـتناداً إلى الصالحيات المخولة لنا بموجب المادة   
رباء وبعد اإلطالع على قانون امتيازات الكه     . من القانون األساسي المعدل   ) 94(إلـى المـادة     

، وقانون  1930 لسنة   53، وقانون إمتيازات الكهرباء في القدس الباب        1972 لسنة   52الـباب   
، )استمالكها للغايات العامة  (، وقانون األراضي    1937 لسنة   23امتـياز البحـر المـيت رقـم         

، وقانون  1964 لسنة   12وبعد اإلطالع على قانون الشركات رقم       . والسارية في محافظات غزة   
، والسارية في   1960 لسنة   16، وقانون العقوبات رقم     1964 لسنة   25خل رقـم    ضـريبة الـد   

وبعد اإلطالع على قانون بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية رقم          . محافظـات الضفة الغربية   
، وقانون بشأن   1996 لسنة   3، قانون بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية رقم        1995 لسنة   12

 10، وقانون بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم         1997لسنة   1الهيـئات المحلـية رقم      
، وقرار وزير البريد    1998 لسنة   1، وقانـون بـشأن تـشجيع االسـتثمار رقم           1998لـسنة   

، وقرار بشأن النظام    1996 لسنة   1واالتصاالت بشأن نظام االتصاالت السلكية والالسلكية رقم        
، والسارية في مناطق السلطة الوطنية      1997 لسنة   66الداخلـي لـسلطة المياه الفلسطينية رقم        

 . الفلسطينية
 

 .________وبعد إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 

 :أصدرنا القانون اآلتي
 
 
 
 
 

 الباب األول
 تعربف وأحكام عامة
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 الفصل األول
 تعاريف

 
 )1(المادة 

 تعاريف
 

تية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل            يكـون للكلمات والعبارات اآل    
 :القرينة على خالف ذلك

 

مانح "حـق تمـنحه الدولة أو إحدى اإلدارات العامة أو الهيئات المحلية فيها بصفتها                 :االمتياز
بما ( إلى حامل االمتياز للقيام بأي عمل أو نشاط يبتغي تحقيق المنفعة العامة             " امتياز

فـي ذلـك تقـديم الخدمات العامة للجمهور، وإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو تحديد أو                 
من األعمال  ). إصـالح أو تعديل أو صيانة مرفق معين، واستغالل الموارد الطبيعية          

والنشاطات التي يمكن أن تكون محالً لالمتياز في أي من القطاعات المنصوص عليها             
ن أو أي قانون امتياز خاص أو اتفاقية االمتياز         ويتولى هذا القانو  . فـي هـذا القانون    

تنظـيم ممارسة هذا الحق بوجه خاص، كما يكون هذا الحق خاضعاً ألحكام القوانين              
 .والتشريعات األخرى السارية ي فلسطين

 القانون الذي يعني بوجه خاص بتنظيم أساليب وشروط منح امتياز           :قانـون االمتـياز الخاص    
ن من األعمال والنشاطات التي يمكن أن تكون محالً لالمتياز          يتعلق بعمل أو نشاط معي    

 .في أي من القطاعات المنصوص عليها في هذا القانون

بين مانح االمتياز بصفته ممثالً للدولة أو إحدى        " عقد مكتوب " اتفاقية مكتوبة أو     :اتفاقية االمتياز 
ظم من خاللها أحكام    اإلدارات العامـة أو الهيـئات المحلـية فيها وحامل االمتياز، تن           

وشروط تنفذ االمتياز والتزامات وحقوق حامل االمتياز والسلطات التي يتمتع بها مانح            
 .االمتياز

 . االمتياز الذي يتسع نطاقه الجغرافي ليشمل الدولة:االمتياز الوطني

 .االمتياز الذي يكون على مستوى إقليم أو أكثر من أقاليم الدولة: االمتياز اإلقليمي

 . االمتياز الذي يكون على مستوى هيئة محلية أو أكثر:متياز المحلياال

 ويـشمل أي عمل أو نشاط ينفذ من قبل حامل االمتياز وفقاً التفاقية االمتياز               :محـل االمتـياز   
ويـتعلق بتصميم أو بناء أو تطوير تجديد أو تحديث أو إصالح أو إدارة أو تشغيل أو                 
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ديم أو تزويد خدمات عامة، وبإدارة أو استعمال        صـيانة خـدمات البنية التحتية، وبتق      
بما في ذلك استثمار الموارد     (أمالك الدولة أو أمالك الدولة أو أمالك الهيئات المحلية          

 .في أي من القطاعات المنصوص عليها في هذا القانون) الطبيعية

منح امتيازاً   أي شخص معنوي مؤسس أو قائم وفق القوانين السارية في فلسطين             :حامل االمتياز 
 .وفق أحكام هذا القانون

 أي وزارة أو هيئة أو سلطة عامة أو هيئة محلية تتولى وفق القوانين السارية في                :مانح االمتياز 
فلـسطين مسؤولية أو مهمة    القيام بعمل أو نشاط في أي من القطاعات التي تكون                  

 .محالً لالمتياز وفقاً ألحكام هذا القانون
 
 

 الفصل الثاني
 حكام عامةأ

 

 )2(المادة 
 اإلطار العام للقانون ونطاقه

 

ينظم هذا القانون شروط وأساليب وإجراءات منح االمتياز في فلسطين سواء تعلق االمتياز              .1
 .بإدارة أو تشغيل أو بناء المرافق العامة أو باستثمار الثروات والموارد الطبيعية

 . وطنياً أو إقليمياً أو محلياًتسري أحكام هذا القانون سواء كان االمتياز .2
 

 )3(المادة 
 هدف القانون ومبادئه العامة

 

 :يهدف هذا القانون إلى .1

تنظـيم مـنح االمتـياز واستحداث إطار قانوني يقوم على الوضوح والشفافية وعدم               .أ
 .المحاباة ومشاركة الجميع عند االمتياز

المنفعة العامة محل االمتياز،   تـشجيع وتنظـيم أعمـال االستثمار في القطاعات ذات            .ب
خـصوصاً االسـتثمار في أعمال بناء وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة       

 .للجمهور والحفاظ على نوعيتها وإمكانية االستفادة منها من قبل الجميع
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 يقـوم هذا القانون على مبادئ المساواة والتعامل العادل وحرية المنافسة المشروعة واتخاذ             .2
 .اإلجراءات المناسبة عند منح االمتياز

 
 )4(المادة 

 جهة منح االمتياز
 

 :يكون منح االمتياز

بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بعد موافقة المجلس التشريعي إذا كان االمتياز وطنياً أو               
إقليمـياً، ويجـوز فـي حاالت يحددها قانون االمتياز الخاص منح االمتياز بقرار مجلس               

 .راء بناء على تنسيب الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو السلطة العامة المختصةالوز

بقرار من مجلس الهيئة المحلية إذا كان االمتياز محلياً، شريطة موافقة وزارة الحكم المحلي               
 .إذا زادت مدة االمتياز عن ثالث سنوات

 
 )5(المادة 

 حظر التنازل عن االمتياز للغير
 

االمتياز التنازل عن االمتياز كلياً أو جزئياً أو نقل أي حق أو التزام ينشأ عن               يحظر على حامل    
 .هذا االمتياز إلى الغير إال بموافقة الجهة مانحة االمتياز خطياً وبصورة مسبقة

 
 )6(المادة 

 مدة االمتياز
 

 مدة  محل االمتياز، وال يجوز أن تزيد     ) القطاع(تحديـد مـدة االمتـياز بالنظر إلى النشاط           
 .االمتياز عن خمسة وعشرين عاماً

يجوز تجديد مدة االمتياز أو تمديدها إما بطلب خطي من حامل االمتياز أو بطلب خطي من               
مـانح االمتـياز يقدم أي منهما إلى الطرق اآلخر قبل انتهاء المدة األصلية لالمتياز بفترة                

تهاء المدة األصلية، وذلك إذا     معقـولة تحـددها اتفاقـية االمتياز بما ال يقل عن سنة من ان             
توافرت األسباب الموضوعية التي تبرر ذلك شريطة أن يكون هذا التجديد أو التمديد يحقق              
مـصلحة عامة وأن يكون حامل االمتياز قد أوفى بالتزاماته على أكمل وجه في ظل المدة                

نصف المدة  األصـلية، وال يجـوز أن تزيد مدة التجديد أو التمديد في جميع األحوال عن                
 . من هذه المادة1المنصوص عليها في الفقرة 
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 )7(المادة 

 حظر منح االمتياز في بعض الحاالت
 

ال يجـوز منح االمتياز للقيام بأي عمل أو نشاط ممنوع بموجب هذا القانون أو أي قانون امتياز    
 .خاص

 
 )8(المادة 

 مراعاة االتفاقات الدولية
 

التفاقات الدولية التي تكون فلسطين طرفاً فيها، وفي حال         تراعـى عـند مـنح االمتياز أحكام ا        
 . التعارض ما بين هذا القانون وأية اتفاقية دورية تسري أحكم تلك األخيرة

 
 

 الباب الثاني
 القطاعات محل االمتياز

 

 )9(المادة 
 األعمال والنشاطات

 

المتعلقة باإلنشاء أو البناء أو     وفقاً ألحكام هذا القانون، يكون محالً لالمتياز األعمال والنشاطات          
اإلدارة أو التشغيل أو الصيانة أو االستخدام أو التطوير أو التحديث أو اإلصالح أو التصميم أو                
االسـتغالل أو البحث أو التزويد، واألعمال والنشاطات المتعلقة بإعادة اإلنشاء أو أي مما ذكر               

 :ات التاليةسالفاً أو بتقديم الخدمات العامة في أي من القطاع
 

 .الطرق والجسور والسدود والقنوات والمواقف .1

 .المطارات والموانئ والمحطات .2

 .النقل البري والتحري والجوي .3

 .االتصاالت .4

مصادر الطاقة  : اسـتغالل أو اسـتخراج أو اسـتثمار المـصادر الطبيعـية بما في ذلك                 .5
 .والمعادن، والزيوت، واألمالح وغيرهاوالكهرباء، والمياه والينابيع، البترول، والغاز، 
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مرافق الترفيه والمالعب الرياضية، وأية مرافق مخصصة لألنشطة الثقافية أو السياحية أو             .6
 .اإلستجمامية

 .البريد .7

المناطق الطبيعية والغابات والمحميات واألبنية     : التـراث الثقافـي والطبيعـي بما في ذك         .8
 . أو التاريخية أو التراثيةوالمواقع الثقافية أو األثرية

 .معالجة النفايات وإعادة استغاللها واالستفادة منها .9

 .األمالك واألراضي والشواطئ العامة والمناطق الحرة .10

 .شبكات التصريف والمجاري وأعمال البنية التحتية األخرى .11

 .يةالمؤسسات الطبية والتعليم: الخدمات الصحية والتعليمية بما في ذلك .12

 .خدمات اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات .13

 .المدن والمناطق الصناعية الحرة .14
 

 )10(المادة 
 األعمال والنشاطات التي يصدر بها قرار

 

 من هذا   9يكـون محـالً لالمتـياز األعمال والنشاطات غير تلك المنصوص عليها في المادة               
 .س الوزراء أو الهيئة المحلية المعنيةالقانون في أي مرفق أو قطاع يصدر به قرار من مجل

 
 
 

 الباب الثالث

 إجراءات وطرق منح االمتياز
 

 )11(المادة 
 مراعاة اإلجراءات القانونية المقررة

 

يمنح االمتياز باتباع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وأي قانون امتياز خاص وأية              
 .أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضى أي منهما

 
 )12(مادة ال
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 طرق منح االمتياز
 

 :يمنح االمتياز وفقاُ ألحكام هذا القانون بإحدى الطريقتين التاليتين

وهي طريقة تأخذ مبدأ العالنية والمساواة وحرية المنافسة، وهي إما          : العطـاءات العامـة    
 .عطاءات عامة مفتوحة أو عطاءات عامة مفتوحة مع االختيار المسبق

 .وهو طريق استثنائي في حاالت يحددها هذا الفانون: التفاوض المباشر 
 

 )13(المادة 
 تنظيم جلسات عمومية مع الخبراء والمعنيين

 

يراعـي عند منح االمتياز تنظيم جلسات استماع عمومية مع ذوي الخبرة والتخصص في               
 القطاع محل االمتياز يكون الغرض منها إطالعهم على الهدف من منح االمتياز في القطاع             

 .المعني واالستئناس بأرائهم حول جدوى هذا االمتياز ومتطلبات وشروط منحه

يتولـى تنظيم تلك الجلسات مانح االمتياز صاحب العالقة بالقطاع محل االمتياز قبل تقديم               
 .المقترح لمنح االمتياز

 
 
 

 )14(المادة 
 تقديم مقترح لمنح االمتياز ومضمونه

 

 هذا القانون على مانح االمتياز تقديم مقترح مكتوب حول  من4مـع مـراعاة أحكام المادة       
فكـرة منح االمتياز وذلك إما إلى مجلس الوزراء إذا كان االمتياز وطنياً أو إقليمياً أو إلى                 

 .وزارة الحكم المحلي إذا كان االمتياز محلياً

ه، ومدته، ومنطقت ) موضوعه(محل االمتياز   : يتـضمن مقتـرح منح االمتياز بوجه خاص        
وشـروط ومتطلـبات مـنحه، ومقتـرح حول مبلغ رسوم االمتياز، وطريقة منح االمتياز               
المقـرحة، ومسودة عن اتفاقية االمتياز، وقائمة بالتراخيص واألذون الالزمة، وأية حوافز            

 .ضريبية أو جمركية ذات عالقة باالمتياز

ء أو وزارة الحكم المحلي     مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على مجلس الوزرا           
خـالل أسبوعين إبالغ مانح االمتياز بالموافقة على المقترح الخطي أو الموافقة المشروطة             
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أو الـرفض مع بيان األسباب الداعية لذلك، ويعتبر عدم الرد خالل هذه الفترة موافقة على                
 .المقترح

  من هذا القانون39-15 في حال الموافقة أو الموافقة المشروطة تتبع أحكام المواد من 
 
 

 الفصل األول
 العطاءات العامة

 
 )15(المادة 

 أساليب اختبار حامل االمتياز بطريق العطاءات العامة
 

 :يكون اختيار حامل االمتياز بطريق العطاءات العامة من خالل

ا وهي التي يكون فيها ألي شخص التقدم بعطاء وفقاً ألحكام هذ          : العطاءات العامة المفتوحة   
 .القانون

وهي التي يكون فيها ألي شخص حق       : العطـاءات العامـة المفتوحة مع االختيار المسبق        
 .التقدم بعطاء بعد اختيار مسبق يجريه مانح االمتياز وفق معايير معلنة ومحددة مسبقاً

 )16(المادة 
 المبادئ العامة الواجب مراعاتها عند إتباع العطاءات العامة

 

 :القانون يجب عند طرح أي عطاء يتعلق بامتياز، أن تراعى المبادئ التاليةوفقاً ألحكام هذا 
 اإلعالن عن العطاء 
تطبيق مبدأ التنافس وتكافؤ الفرص وإعطاء مقدمي العطاءات فترة كافية ال تقل عن شهرين               

 .لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة محل االمتياز
الة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب األسعار          التقـيد عند إح    

مـع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة مقدم              
 .العطاء مالياً وفنياً وإدارياً للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات

 .يمات المعمول بها في فلسطينالتقيد بالقوانين واألنظمة والتعل 
 .إعطاء األولوية لمقدمي العطاءات المحليين إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة 
 .تقيد الشركات األجنبية بالقوانين واألنظمة والتعليمات ذات العالقة المعمول بها في فلسطين 
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 العطاءات العامة المفتوحة. 1
 )17(المادة 

 التهاإلعالن عن العطاء ومشتم
 

يكون طرح العطاء بموجب إعالن في صحيفتين محليتين يوميتين، ويمكن في حاالت معينة              .1
طـرح العطاء أيضاً بموجب إعالن في صحيفة دولية يومية إذا كان محل االمتياز ذو قيمة                

 .عالية
 :يشتمل إعالن طرح العطاء على البيانات التالية .2

 .موضوع العطاء .أ
محله، ومنطقته، ومدته، وكيفية تحديد رسومه، والمؤهالت   ( يازمعلـومات عـن االمت     .ب

المطلـوب توافـرها في حامله، ومتطلبات حماية البيئة والسالمة والصحة العامة عند    
 ).تنفيذ االمتياز، وأية معلومات أخرى ذات عالقة باالمتياز

 يوم  45لنهائي عن   التواريخ والمواعيد النهائية للتقدم للعطاء ويجب أن ال يقل الموعد ا           .ج
 .من نشر اإلعالن

 .شروط االشتراك في العطاء .د
 .طريقة تقديم العروض .ـه
 .معلومات عن تاريخ ووقت وكيفية فتح العروض .و
 .شكل الضمانات المالية المطلوبة وكيفية إعادتها لمقدمي العطاءات .ز
راءات سـم وعـنوان الـشخص صاحب الصالحية بتزويد أية معلومات متصلة بإج            أ .ج

 .العطاء
 .يتحمل مانح االمتياز أية تكاليف تترتب على اإلعالن عن العطاء .3
 

 )18(المادة 
 تعيين لجان العطاءات

 

تسلم العروض المقدمة وفقاً إلعالن طرح العطاءات مباشرة إلى مانح االمتياز أو بواسطة البريد              
بريد هو ذاته تاريخ التسليم     المـسجل، وفـي هذه الحالة األخيرة يكون تاريخ تسليم العروض لل           

لمانح االمتياز شريطة أن يتم إشعار مانح االمتياز من خالل الفاكس أو البريد اإللكتروني بتقديم               
 .العرض

 

 )19(المادة 



 58

 تعيين لجان العطاءات
 

تتولـى لجنة عطاءات يعينها مانح االمتياز إدارة كل ما يتعلق بالعطاء، وتتكون اللجنة في                .1
، وللجنة في   )مالياً، وقانونياً، وفنياً، وغير ذلك    (براء ذوي عالقة بمحل االمتياز      العادة من خ  

 سبيل أدائها لمهامها االستعانة بمستشارين ذوي كفاءة وخبرة عاليتين،
وتتخذ قراراتها بأكثرية ) 1+ نصف األعضاء (تكـون اجـتماعات اللجنة قانونية بحضور     .2

 .لقرارات لتصديق مانح االمتيازثلثي األعضاء الحاضرين، وتخضع هذه ا
ال يجوز أن يعيين عضواً في اللجنة من كان على صلة عمل بأي من مقدمي العطاءات أو                  .3

 .من تربطه بأي منهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة
يتعين على لجنة العطاءات االحتفاظ بمحاضرة يدون فيها ما يجري في الجلسات وإجراءات           .4

مالحظات أو توصيات أو قرارات ذات صلة بالعطاء، ويجب أن توقع           سـير العطاء وأية     
هـذه المحاضـر مـن أعـضاء اللجنة الحاضرين وأي ممثلين عن مقدمي العطاءات أو                
مستـشارين يحضرون الجلسات، وفي حال رفض التوقيع من قبل ممثلي مقدمي العطاءات             

 .أو المستشارين يجب أن يذكر ذلك في المحضر
 .ن قبل مانح االمتياز بعد االنتهاء من إجراءات العطاءتحل اللجنة م .5

 )20(المادة 
 تقديم اللجنة لمقترح اختيار مقدم العطاء

 

علـى اللجـنة تسليم تقرير نهائي حول كل ما يتعلق بالعطاء إلى مانح االمتياز خالل فترة                  .1
 .أقصاها ستين يوماً من تاريخ بدء اللجنة بالنظر في العطاءات

جنة أن تضمن ذلك التقرير شرحاً عن اختيار أفضل المتقدمين، وأن ترفق به جميع              على الل  .2
 .المحاضر والوثائق ذات العالقة بالعطاء

 
 )21(المادة 

 التوصية باختيار حامل االمتياز واتخاذ القرار بشأن ذلك
 

 حامل  من هذا القانون على مانح االمتياز رفع توصية باختيار        ) 4(بمـراعاة أحكـام المادة       .1
االمتـياز خالل فترة أقصاها ثالثين يوماً من تاريخ تسلمه التقرير النهائي المنصوص عليه              

 .من هذا القانون) 20(في المادة 
من هذا القانون، وينشر هذا القرار في       ) 4(يـصدر قـرار بمنح االمتياز وفقاً ألحكام المادة         .2

 .ى األقلالوقائع الفلسطينية، وفي صحيفة محلية يومية واحدة عل
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 )22(المادة 
 حق مقدم العطاء في الحضور عند فتح العطاءات وغيره

 

يكفـل هـذا القانـون حق مقدم العطاء أو من يمثله في الحضور عند فتح العطاءات، وحقه في         
سحب العطاء واسترداد ما قدمه من ضمانات والطعن في صحة اإلجراءات خالل فترات زمنية              

 .صدرها مانح االمتيازمحددة، وينظم ذلك تعليمات ي
 

 )23(المادة 
 العطاء المقدم من شخص واحد العطاء المطروح ألكثر من مرة

 

إذا تقـدم للعطـاء شخص واحد فقط وتبين لمانح االمتياز استيفاء ذلك الشخص لمتطلبات                .1
 :وأسس العطاء المطروح فللجنة العطاءات بعد التشاور مع مانح االمتياز

 .االمتياز لذلك الشخص بعد إجراء مفاوضات معهإما االقتراح بمنح  .أ
 .أو اتخاذ قرار بإعادة طرح العطاء من جديد بنفس الشروط واإلجراءات .ب

إذا طـرح عطاء ألكثر من مرة ولم يتقدم له أي شخص أو لم يكن األشخاص الذين تقدموا                   .2
جديد بنفس  قـد اسـتوفوا متطلبات وأسس العطاء فيتم اتخاذ قرار بإعادة طرح عطاء من               

 .الشروط واإلجراءات
 

 )24(المادة 
 عدم إمكانية إبرام اتفاقية االمتياز مع الشخص الذي جرى اختياره

 

إذا قرر الشخص الذي تم اختياره حسب قواعد العطاءات عدم إبرام اتفاقية االمتياز أو فشل في                
ى لجنة العطاؤات اقتراح ذلك ألي سبب كان خالل الفترة الزمنية التي نحددها مانح االمتياز، فعل       

إبرام االتفاقية مع الشخص الذي يليه في الترتيب حسب القائمة التي تعدها اللجنة لهذا الغرض،               
ولمـانح االمتـياز إما التوصية بمنح االمتياز لذلك الشخص األخير أو اتخاذ قرار بإعادة طرح                

 .العطاء من جديد بنفس الشروط واإلجراءات
 

 لمفتوحة مع االختيار المسبقالعطاءات العامة ا. 3
 )25(المادة 

 اإلعالن عن استقبال المرشحين للتقدم للعطاء
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على مانح االمتياز في حالة العطاءات العامة المفتوحة مع االختيار المسبق نشر إعالن عن               .1
اسـتقبال المرشـحين في صحيفتين محليتين يوميتين، ويمكن أيضاً في حاالت معينة نشر              

 .فة دولية يومية إذا كان محل االمتياز ذو قيمة عاليةإعالن في صحي
 :يشتمل إعالن استقبال المرشحين على البيانات التالية .2

 .محل االمتياز .أ
 .أهداف منح االمتياز .ب
 . الوثائق التي تثبت الكفاءة والقدرة والمؤهالت المطلوبة في المرشحين-ج
بات المرشحين على أن ال يقل موعد التقديم         الـتواريخ والمواعـيد النهائية الستقبال طل       -د

 . يوماً من نشر اإلعالن30النهائي عن 
هــ المعاييـر أو األسـس التي بموجبها يتم االختيار المسبق للمرشحين والتي يمكن أن                

 :تشمل
 .المؤهالت المهنية والفنية الواجب توافرها في المرشح 
الزمة لتنفيذ النشاطات المتعلقة    مـدى توفر اإلمكانيات والتجهيزات والمعدات ال       

بمحـل االمتـياز أو مدى القدرة الحقيقية على إمكانية توفيرها بعد إبرام اتفاقية              
 .االمتياز

 .مدى توفر الموارد المالية والخبرات اإلدارية والفنية والتنظيمية الالزمة 
 .أية شروط أو معايير أخرى يحددها مانح االمتياز 

 
 )26(المادة 

 قائمة بالمرشحين المؤهلين للتقدم بعطاءإعداد 
 

 يوماً من تاريخ إغالق باب التقدم بالطلبات وفقاً للمادة          30يعد مانح االمتياز خالل فترة أقصاها       
الـسابقة قائمـة بالمرشـحين المؤهلين والمقبولين للتقدم بعطاء، ويراعي في إعداد تلك القائمة               

 .للمعايير المحددة في هذا القانون
 

 )27(ة الماد
 سريان بعض المواد السابقة

 

 من هذا القانون على اختيار حامل االمتياز من خالل العطاءات         24-17تسري أحكام المواد من     
 .العامة المفتوحة مع االختيار المسبق
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 الفصل الثاني
 التفاوض المباشر

 

 )28(المادة 
 حاالت االختيار بالتفاوض المباشر

 

 :بطريق التفاوض المباشر استثنائياً في الحاالت التاليةيكون اختيار حامل االمتياز 
إذا لـم تـؤد طريقة العطاءات العامة إلى فوز أي من مقدمي العطاءات واتخذ قرار بعدم                  .1

 .إعادة طرح العطاء مجددا
 إجراءات  بإتباعحالة االستعجال لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة قصوى ال تسمح             .2

 .طرح العطاءات

 .ذا كان حامل االمتياز جهة حكوميةإ .3

 .إذا تعلق االمتياز باألمن الوطني وشؤون الدفاع .4
 

 )29(المادة 
 اإلعالن عن طريقة التفاوض المباشر

 

عـند اللجـوء إلـى طـريقة التفاوض المباشر، على مانح االمتياز نشر إعالن بذلك في                  .1
ة نشر إعالن في صحيفة دولية      صـحيفتين محليتين يوميتين، ويمكن أيضاً في حاالت معين        

 .يومية إذا كان محل االمتياز ذو قيمة عالية

 :يشتمل اإلعالن على البيانات التالية .2

 .محل االمتياز .أ

 .إجراءات التفاوض المباشر ومتطلباته وشروطه .ب

 .سبب أو أسباب اللجوء للتفاوض المباشر بمراعاة الحاالت المحددة قانونياً .ج

جراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعلق االمتياز بقطاعات أو           ال تتـبع اإل    .3
 .بتقديم خدمات عامة ذات صفة سرية

 
 )30(المادة 

 إصدار نظام
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يـصدر بتنظـيم إجـراءات العطاءات وشروطها وأسس االشتراك فيها واإلعالن عنها ومدده              
ا ودراستها وتقييمها وقواعد اإلحالة     والـضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحه       

وغيـرها مـن الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي مقدمي العطاءات وفي لجنة               
العطـاءات وتنظـيم عملهـا، وبتنظـيم إجراءات التفاوض المباشر وأسسه وآثار نظام مجلس               

 .الوزارء
 
 
 
 

 الباب الرابع
 اتفاقية االمتياز

 

 )32(المادة 
 فاقية وإبرامهاإعداد االت

 

 :يراعى عند إعداد أي اتفاقية امتياز القواعد التالية

 .أن يجري إبرام اتفاقية االمتياز خالل ستين يوماً من تاريخ اختيار حامل االمتياز .1

أن يعين مانح االمتياز لجنة تفاوض من ثالثة أشخاص على األقل ذوي خبرة وكفاءة تعمل                .2
 على تحديد محتوى االتفاقية، وتتولى تلك اللجنة اعتماد نص    باالشـتراك مع حامل االمتياز    

 .االتفاقية وتكون مسؤولة في عملها أمام مانح االمتياز

أن تكـون اتفاقـية االمتياز مكتوبة باللغة العربية وكل اتقاقية غير مكتوبة ال يكون لها أثر                  .3
اإلنجليزية إذا كان حامل    قانونـي، علـى أنه في حاالت معينة يجوز كتابة االتفاقية باللغة             

 .االمتياز أجنبياً شريطة أن ترفق بنص مكتوب باللغة العربية ألغراض النشر أو اإلعالن

أن توقـع اتفاقـية االمتـياز من قبل ممثلين متعمدين بوجه خاص لهذا الغرض عن مانح                  .4
 .االمتياز وحامله

 
 )33(المادة 

 إبرام االتفاقية مع أكثر من حامل امتياز
 

 مـنح االمتياز ألكثر من حامل امتياز واحد، يجري إبرام اتفاقية امتياز واحدة مع كل حاملي                 إذا
 .من هذا القانون) 32(االمتياز، وتراعى في هذا الشأن أحكام المادة 
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 )34(المادة 
 محتويات اتفاقية االمتياز

 

 :يجب أن تتضمن اتقافية االمتياز أحكاماً بشأن

 .أطراف االتفاقية 

 .رجع القانوني لالتفاقية من قوانين وأنظمة وقرارات وغيرهاالم 

 ).النشاط أو القطاع(محل االمتياز  

 .مدة االمتياز ومتطلبات التمديد أو التجديد 

للمنتج أو الخدمة التي تقدم للمستهلك األخير وأسس التقييم         ) أو التعرفة (أسس تحديد السعر     
 .والتعديل

 .لك المبلغ ومواعيد وشروط وأحكام وطرق الدفعرسوم االمتياز بما في ذ 

أحكـام نقـل االمتـياز لطرف ثالث كلياً أو جزئياً، وأية جزاءات مترتبة على نقله خالفاً                  
 .من هذا الفانون) 5(ألحكام المادة 

 .أحكام بشأن كيفية تعديل االتفاقية وتغيير الشروط 

 .ار المترتبة على ذلكأحكام بشأن انتهاء االتفاقية أو إنهائها واآلث 

 .وسائل حل المنازعات 

 .القانون الواجب التطبيق 

حقـوق والتـزامات األطـراف المـتعاقدة بما يشمل االلتزام بتقديم خدمات بجودة عالية                
للمـستهلك وبـسعر مـنخفض وفقاً للظروف، والتسهيالت التي يجب أن يتمتع بها حامل               

 . واإلشراف على االمتيازاالمتياز، وحق مانع االمتياز بالرقابة

األحكـام المتعلقة بتدابير المحافظة على السالمة العامة والصحة وحماية البيئة وبما يشمل              
 .المسؤولية عن تعويض أية أضرار ناجمة عن تعرضها للخطر

 .أساليب تبادل المعلومات بين أطراف االتفاقية 

 .قبل حامل االمتيازالمعايير الخاصة بالمنتجات والخدمات المقدمة من  

 .أحكام بشأن توظيف العمال المحليين 

 .منطقة االمتياز 

المسؤولية عن أضرار التي تلحق بالغير بسبب تنفيذ النشاطات واألعمال المتعلقة باالمتياز             
 .واألضرار التي يلحقها العاملين لدى حامل االمتياز بالغير أثناء التنفيذ
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ألجهزة والعقارات واإلنشاءات وأية مستلزمات أخرى يتطلبها       ملكـية األبنـية والمعدات وا      
 .تنفيذ األعمال والنشاطات المتعلقة باالمتياز وكيفية أيلولتها ونقلها أو توزيعها

 ).شراءه(أحكام استيراد االمتياز وطرقه وشروطه وإجراءاته  

 .أحكام بشأن القوة القاهرة واآلثار المترتبة عليها 

 .رامات المترتبة على عدم تنفيذ االلتزامات من قبل أطراف االمتيازالجزاءات والغ 

أيـة أحكـام أخـرى متعلقة بمحل االمتياز يجرى االتفاق عليها بصورة مشتركة من قبل                 
 .أطراف االمتياز

أحكـام بـشأن اسـتمالك األراضي الخاصة ألغراض تنفيذ األعمال والنشاطات المتعلقة              
 .باالمتياز

 .تغير القوانين واآلثار المترتبة على ذلكأحكام بشان  
 

 )35(المادة 
 انتهاء اتفاقية االمتياز

 

 :تنتهي اتفاقية االمتياز في أي من الحاالت التالية

 .بانتهاء المدة المحددة لالتفاقية بمراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون امتياز خاص .1

 .بإفالس حامل االمتياز أو تصفيته أو إعساره .2

 .بزوال محل االمتياز .3

 .من هذا القانون) 36(بإنهاء اتفاقية االمتياز وفقاً ألحكام المادة  .4
 

 )36(المادة 
 إنهاء اتفاقية االمتياز

 

مـا لـم ينص صراحة في اتفاقية االمتياز على عكس ذلك، يجوز ألي من الطرفين إنهاء                  .1
 . للقانون أو التفاقية االمتيازاتفاقية االمتياز عند إخالل أي طرف بالتزاماته وفقاً

 .يجوز للطرفين االتفاق على إنهاء االتفاقية قبل المدة المحددة لها .2

 :لمانح االمتياز إنهاء اتفاقية االمتياز في أي حاالت التالية .3

 .االمتياز) شراء(اتخاذه قراراً باستيراد  .أ

ل إمكانية المالية أو الفنية أو      حو) كاذبة(إذا قـدم حامل االمتياز بيانات غير صحيحة          .ب
 .اإلدارية أثناء التحضير لمنح االمتياز وأصبح ذلك معروفاً بعد إبرام اتفاقية االمتياز
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 .لدواعي األمن والمصلحة الوطنية .جـ

 من هذه المادة توجيه إخطار للطرف اآلخر 1يـتطلب إنهـاء اتفاقـية االمتياز وفقاً للفقرة        .4
 . خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماًلتصويب أي خالل وقع منه

 من هذه المادة توجيه إخطار لحامل االمتياز قبل         3يتطلب إنهاء اتفاقية االمتياز وفقاً للفقرة        .5
 .ثالثين يوماً من اإلنهاء

 
 )37(المادة 

 تسجيل االتفاقية وحفظها ونشرها
 

وماً وتنظم أحكام هذا السجل     يعـد مجلس الوزراء سحالً عاماً لتوثيق اتفاقيات االمتياز عم          .1
 .بتعليمات يضعها مجلس الوزراء

يعـد مـانح االمتياز سجالً خاصاً لتوثيق أي اتفاقيات امتياز قام بإبرامها وتنظم أحكام هذا                 .2
 .السجل بتعليمات يضعها مانح االمتياز

لمالية وأمانة  تـودع نسخ من اتفاقية االمتياز لدى وزارة المالية وديوان الرقابة اإلدارية وا             .3
 .المجلس التشريعي

تنـشر اتفاقية االمتياز في الوقائع الفلسطينية وفي صحيفة محلية يومية واحدة على األقل،               .4
 .ويجوز نشرها بوسائل اإلعالم المختلفة

 
 

 الباب الخامس
 حقوق والتزامات األطراف

 
 )38(المادة 

 االلتزام بالتنفيذ ومراعاة قوانين االمتياز
 

مـل االمتياز بتنفيذ جميع األعمال والنشاطات المتعلقة بمحل االمتياز بصورة منظمة            يلتـزم حا  
ودون توقـف أو انقطـاع، وذلـك مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون امتياز خاص وأية                

 .أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاهم واتقافية االمتياز
 

 )39(المادة 
 االلتزام بالتشريعات األخرى
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مـل االمتـياز عند تنفيذ األعمال والنشاطات المتعلقة بمحل االمتياز بجميع القةانين             يلتـزم حا  
 القانون األساسي وقوانين    - دون حصر  –واألنظمـة والعليمات المعمول بها في فلسكين ومنها         

العمـل واالسـتمالك والـضرائب والجمـارك والتنظيم تخطيط المدن والقرى واألبنية والبيئة              
 .ار والخصخصةوالتراث واالستثم

 )40(المادة 
 االلتزام بحماية المواد التراثية واآلثار

 

يلتـزم حامل االمتياز بتسليم مانح االمتياز أية مواد ذات قيمة تاريخية أو ثقافية أو طبيعية                 
يجري الكشف عنها أو العثور عليها أثناء تنفيذ األعمال والنشاطات المتعلقة بمحل االمتياز،             

 .االمتياز المطالبة بالتعويض عنهاوال يكون لحامل 

إذا تبين لحامل االمتياز أن االستمرار بتنفيذ النشاطات واألعمال سيلحق ضرراً بتلك المواد              
أو بقيمتها، فإن على حامل االمتياز وقف تلك النشاطات واألعمال وإبالغ الجهات المختصة             

 .بحماية التراث واآلثار بذلك
 

 )41(المادة 
 . األضرار التي يسببها العاملون لدى حامل االمتيازالمسؤولية عن

 

يـتحمل حامل االمتياز المسؤولية عن أية أضرار تلحق بأي شخص طبيعي أو معنوي من قبل                
 .العاملين لديه أثناء تنفيذ األعمال والنشاطات المتعلقة بمحل االمتياز أو بسبب إضراب العاملين

 
 )42(المادة 

 دماتااللتزام بتنظيم عقود الخ
 

يلتـزم حامـل االمتياز بإعداد نماذج عقود الخدمات في إطار تنظيم العالقة بينه وبين المنتفعين        
 .، على أن يجري اعتمادها من مانح االمتياز)المشتركين أو المستفيدين(
 

 )43(المادة 
 التزام حامل االمتياز بقاعدة المساواة وإنشاء نظام شكاوى
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المساواة بين المنتفعين، وبإنشاء نظام شكاوى فاعل يكفل للمنتفعين         يلتـزم حامل االمتياز بقاعدة      
تقـديم أيـة شـكاوي في حال وقوع خلل أو مخالفات من قبل حامل االمتياز أو العاملين لديه،                   

 .ويلتزم الحامل بحفظ سجالت لهذه الشكاوى وبتقديم تقرير سنوي لمانح االمتياز عنها
 

 )44(المادة 
 الرقابة واإلشرافحق مانح االمتياز في 

 

لمـانح االمتـياز حق الرقابة واإلشراف إدارياً ومالياً وفنياً على حامل االمتياز سواء كان ذلك                
 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 
 )45(المادة 

 حق مانح االمتياز في إعادة النظر في قوائم األسعار
 

 فترة زمنية وفقاً لألسس التي      لمـانح االمتـياز الحق في إعادة النظر في قوائم األسعار بعد كل            
 .تحددها اتفاقية االمتياز

 
 )46(المادة 

 .حق حامل االمتياز بالتفرد
 

 .لحامل االمتياز حق التفرد باالمتياز خالل الفترة التي تحددها اتفاقية االمتياز في حدود القانون
 

 )47(المادة 
 )تعرفة(حق حامل االمتياز في تقاضي رسوم 

 

ـ      من ) المشتركين أو المستفيدين  (من المنتفعين   ) تعرفة(ق تقاضـي رسوم     لحامـل االمتـياز ح
 .الخدمات التي يقدمها التي يقدمها وفقاُ لألسس التي تحددها اتفاقية االمتياز

 
 )48(المادة 

 حق حامل االمتياز في طلب إعادة التوازن المالي
 

ي التفاقية االمتياز إذا اختل هذا      لحامل االمتياز حق الطلب من مانح االمتياز إعادة التوازن المال         
 :التوازن في حالتين
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 .إذا حدثت ظروف طارئة خارجة عن إرادتهما 

 .إذا قام مانح االمتياز أو أي سلطة عامة أخرى بعمل أو اتخذ إجراء نجم عنه هذا اإلخالل 
 
 

 الباب السادس
 أحكام ختامية وانتقالية

 

 )49(المادة 
 مخالفة أحكام هذا القانون

 

كـل اتفاقية امتياز أبرمت بعد نفاذ هذا القانون خالفاُ ألحكامه تعد بإطالة والغية، وإذا تضمنت                
االتفاقية بنداً أو تعض البنود التي تتعارض مع هذا القانون أو مع أي قانون خاص أو أنظمة أو                  

 .تعليمات صادرة بمقتضى أي منهما يبطل منها فقط ذلك البند أو البنود
 

 )50(المادة 
 أحكام حافظة

 

تعد صحيحة ونافذة جميع اتفاقيات االمتياز الصادرة بموجب القوانين واألنظمة السارية المفعول            
 .قبل نفاذ هذا القانون، على أنه ال يجوز تجديدها أو تمديدها إال وفق أحكام هذا القانون

 

 )51(المادة 
 إصدار األنظمة واللوائح

 

ئح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خالل مدة         يـصدر مجلـس الوزراء األنظمة أو اللوا       
 .أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان القانون

 

 )52(المادة 
 إلغاء

 

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون

 )53(المادة 
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 تنفيذ القانون ونفاذه
 

ئع الفلسطينية  على جميع الجهات المختصة كل فبما يخصه تنفيذ أحكام القانون، وينشر في الوقا            
 .وتعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره

 
 
 

 صدر في مدينة               

 :بتاريخ

 :الموافق
 
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 
 


