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 بسن اهلل الرمحن الرحين

 والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلن       احلمد هلل

 متًّد

ْكٌ املًه١ٝ حوب ايذلمج١ الهِ ٖذا  أٚ ٠دٚاإلعاعكد ايبٓا٤ ٚايتٌػٌٝ  إٕ

ٚبعددا ايبدداحسم ٜوددُٝ٘   عكددد  ( B.O.T )ايعكددد ٚايددذٟ ٜلَددن يدد٘  ددلٚف 

تطبٝكاتدد٘ بدددٜنري عددٔ   ٚأصددب  ٔ ايدددٍٚ   ايبددٛ( ش ًددٗد اْتٌدداكاري م نددسرل َدد  

َدٔ الدنٍ ايكدلٚخل ارتاك ٝد١ ٚاملعْٛدا(       أٚايتٌُٜٛ عٔ طلٜل املٛام١ْ ايعاَد١    

ٌَدلٚعا(   إجيداد ايتٌُٜٛ اجملُع عٔ طلٜل ايبٓدٛى ٚليدو يددٚكٙ اذتٝدٟٛ م      أٚ

 ٚايت١ُٝٓ . األهاه١ٝايب١ٝٓ 

 د٘ ايددٍٚ   َٔ النٍ ٖذا ايعكدد ايتػًدب عًد٢ ايعكبدا( ايد  تٛا      أَهٔٚقد 

ايكطاع ارتاص َٚا ٜتطًب٘ ليو َٔ  إهٗاّعٔ طلٜل  األهاه١ٝتٛؾرل ايب١ٝٓ   م

 ضُاْا( ٚضٛابط .

 :  أهاهٝماقتصادٜم  َبدأٜٔتطبٝل ٖذا ايعكد ٜٓوجِ َع  إٕ

ود٦ٛيٝتٗا ايهاًَد١   ملَو٦ٛي١ٝ ايدٚيد١ عدٔ تدٛاؾل ارتددَا( ادتُاعٝد١       إبلام .1

( ايعاَد١ َدٔ قبدٌ ايدٚيد١ ٜٓطًدل      تكدِٜ ارتدَا إٔ إىل اإلًاك٠عٓٗا ٚجتدك 

ايكددلْٝم  مؾهددل االقتصددادٜم  إىلَددٔ َٓعددٛك ؾهددلٟ اقتصددادٟ ٜل ددع 

 أكهدد٢ايوددادي عٌددل ٚايوددابع عٌددل ٖٚددٛ ايؿهددل ايهنهددٝهٞ ايددذٟ    

ايؿهدددددل ايتعددددداْٚٞ  ٚادّ زلٝدددددل م ايكدددددلٕ ايسدددددأَ عٌدددددل      دعا٥ُددددد٘

 ذٜٔ ظٗلا م ايكلٕ ايتاهع عٌل .ًٚاالًذلانٞ اي

ارتدداص  ددا ؾٝدد٘ ايبٓددٛى دتٗددٛد ايدٚيدد١ م ٖددذا اجملدداٍ   تعنٜددن دٚك ايكطدداع .2

كد املايٝد١ ايعاَد١  ٝدل تودتهٌُ عدٔ طلٜدل       اايٓكص م املٛ أٚ ٘يتداكى 

ايتٛ دد٘ القتصدداد ايوددٛم   ٚايتٛ دد٘ ضتددٛ ايت ددلك َددٔ ايكٝددٛد ايدد  تعددٛم         

 االهتسُاك ٚبلٚم ظاٖل٠ ايعٛمل١ .
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ٚال  ( B.O.T )ٚيددٝى َددٔ املٗددِ ايب ددل عددٔ ايتطددٛك ايتدداك ٞ يٓعدداّ     

 اإلٌْدا٤ا( ايعاَد١ ٚاَتٝدام    امللاؾدل  ٚإداك٠ايتعلخل يًخصخص١ ٚاَتٝام ايتٌدػٌٝ  

 تداكٜ   ٜٓبػدٞ اهت طداك   امنإ. بايكدك ايذٟ ٜتطًب٘ تٛضٝح ٖذا ايعكد  إالايعا١َ 

ليدو عٓدد املكاكْد١     إىلّ م ؾلْودا   يً ا د١   1782عداّ  ٖٚدٛ  تطبٝل ٖذا ايعكد 

ٞ اٍ نُدا  م ٖدذا اجملد   اإلهنَٞ عطٝا( ايؿك٘   ٘كد ٝتطب إَٔدع َلاعدا٠    هدٝتت

ايوددهو  إٌْددا٤م ليددو ايتدداكٜ  نددإ َتددداالنري َددع ْعدداّ االَتٝددام املطبددل م   

إٔ اذتدٜدٜدد١ ٌَٚدداكٜع املددا٤ ٚايػددام ٚايهٗلبددا٤ ٚاالتصدداال(   يهددٔ َددا يبددل     

 ّ .1830تٛقـ تطبٝك٘ ثِ جتدد ايعٌُ ب٘ عاّ 

ٞ زتُع ايؿكد٘   أٚص٢ٖذا ايعكد  ٚأل١ُٖٝ ٚيٞ بدكاهدت٘ ٚليدو   ايدد  اإلهدنَ

 :  1 ايتٛص١ٕٝ عكد املكاٚي١ ْٚص تش بٌ 3/14     129م قلاكاٙ كقِ 

 )ٜٛصدٞ اجملُدع بدكاهد١ بعدا صدٝؼ عكدٛد املكداٚال( َدٔ َسدٌ َدا ٜود٢ُ            

B.O.T )  ْٚكٌ ًَه١ٝ . ٚإداك٠أٟ بٓا٤ ٚمتًو 

 باملفًُم الُاضع : األضاضّةبالبهّة  املكصُد

ارتدددَا( ايدد  تتددٛىل اذتهَٛدد١  اقتصدداد١ٜ ٖٚددٞ زتُددٛع   أهاهدد١ٝبٓٝدد١  -أ 

ارتددَا(   إىل إضداؾ١ تٌٝٝدٖا ٚتٌػًٝٗا    تكدميٗا ٚاملٌٓا( اي  تتٛىل

ايعُايدد١ ايهسٝؿدد١ نجُددع ايٓؿاٜددا( ٚتكدددِٜ  الدددَا(    ايدد  تعتُددد عًدد٢ 

َدٔ ايطدلم ٚادتودٛك ٚايوددٚد      األهاهد١ٝ ايٓكٌ ايعا١َ . ٚتتٌهٌ ايب١ٝٓ 

َٝدددداٙ ايٌددددل   ٚاملطدددداكا( ٚاملددددٛا٧ْ ٚايوددددهو اذتدٜدٜدددد١ ٚستطددددا(     

ًٚبهاتٗا   ٚستطا( تٛيٝد ايهٗلبا٤ ًٚدبهاتٗا   ًٚدبها( ايػدام    

 2ايطبٝعٞ ٚايصلف ايص ٞ ٚاالتصاال( َٚلاؾكٗا .

  ٚاإلههإا تُاع١ٝ تطِ  الدَا( ايتعًِٝ ٚايص ١  أهاه١ٝب١ٝٓ  -  

 إٔبٓدٛعم ميهدٔ    األهاهد١ٝ تاَم ٖدذٙ ايبٓٝد١    إٔ إىل اإلًاك٠ٚقد هبك  

 ايعاّ ش عٔ طلٜل :  ايكطاع٘ ايدٚي١  تكّٛ ب

                                                 
 442قلاكا( زتُع ايؿك٘ اإلهنَٞ ايدٚيٞ صؿ ١   1
ّ َؤهود١  1994ايبٓو ايدٚيٞ : تكلٜل ايت١ُٝٓ م ايعامل . ايب١ٝٓ األهاه١ٝ َدٔ ا دٌ ايتُٓٝد١ عداّ       2

 . 24ص  1994األٖلاّ   َلنن األٖلاّ يًذلمج١ ٚايٌٓل   عاّ 
غامٟ ادتنيٞ : ضتٛ بٓا٤ ْعاّ َتهاٌَ الهتخداّ ْعاّ عكٛد ايبٓا٤ ٚايتٌػٌٝ ٚايٓكٌ    ستُد د. 

  9   8ص  2000كهاي١ دنتٛكاٙ ن١ًٝ اشلٓده١  اَع١ عم سلى ايكاٖل٠ 
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  املٛام١ْ ايعا١َ يًدٚي١ 

 ٚخل ايعا١َ ارتاك ١ٝ ايكل 

  املٓح ٚاملعْٛا( ارتاك ١ٝ 

  هٓدا( صهٛى االهتسُاك اذته١َٝٛ 

          َّٛدٔ الدنٍ    أٚايتٌُٜٛ ادتن٥دٞ َدٔ املودتخدَم َدٔ الدن ٍ ايلهد

 .بلْاَج ٌَذلى َع ايكطاع ارتاص 

طلٜدل ايكطداع ارتداص    عٔ  األهاه١ٝمتٍٛ الدَا( ايب١ٝٓ  إٔنُا ميهٔ 

 َسٌ :  ( B.O.T )عدل عكد ايد  أالل٣بطلٜك١ 

 إلداكتٗاامللاؾل جبٗٛد لات١ٝ ٚتوًُٝٗا يًدٚي١  إٌْا٤  

 ٜطاري َٔ ايكطاع ارتاص أ ٚإداكتٗاامللاؾل جبٗٛد لات١ٝ  إٌْا٤ 

  بصدٝؼ ٌَدلٚع١    اإلهن١َٝايتٌُٜٛ عٔ طلٜل ايبٓٛى ٚخباص١ ايبٓٛى

ى االهددتسُاك املتٓاقصدد١ ٚصددهٛ  ن١ٚاملٌدداكٌ املٌدداكن١ ايسابتدد١  سددَ

 3ٚصٓادٜل االهتسُاك 

 البُت :  ( B.O.T ) َاإلعازةالتعسِف بعكد البهاء َالتػػّل 

ٌ ايتعلٜدـ بعكدد ايبٓدا٤     إطداك م  اإلًداك٠ ال بد َٔ   إٔ إىل ٚاإلعداك٠  ٚايتٌدػٝ

ش ٚعُداد ٖدذٙ ايصدٛك      B.O.Tٖٓاى صٛكاري عدٜد٠ شلذا ايعكد تٌهٌ   عا٥ًد١  

ٞ  األالددل٣ايصدٛك   أَددا ( B.O.T ) اهد١ٝ األهٖدٞ ايصددٛك٠   بٗددا  ايتٜٓٛدد٘ ؾودٝتت

ٚبكٝددد١  األهاهدد١ٝ الحكدداري الهددتهُاٍ ايتصددٛك َدددٔ الددنٍ املكاكْدد١ بدددم ايصددٛك       

 .ايصٛك

بٗددذٙ  إيٝٗدداٜتهددٕٛ َددٔ ثددن  نًُددا( ٜلَددن      ( B.O.T )َٚصددطًح 

 اذتلٚف ٖٚٞ : 

   اإلٌْا٤ أٚايبٓا٤ Build   ٚكَنٖاB  

  ٌٝاإلداك٠ أٚايتٌػ Operate   ٚ كَنٖا O 

                                                 
ٌْدل   B.O.T 97كًدٟ صاحل عبدايؿتاح   ايتٌُٜٛ املصلم ملٌدلٚعا( ايبٓٝد١ ايت تٝد١ بٓعداّ       3

ايصددٛك املختًؿدد١ ملٌدداكن١ ايكطدداع ارتدداص م تكدددِٜ الدددَا(  ّ 2006احتدداد املصدداكف ايعلبٝدد١ 
ايب١ٝٓ األهاه١ٝ َٚٔ َلا ع٘ ٖاْٞ هلٟ ٚستُدد عبدداذتًِٝ عُدل   ادتٛاْدب ايٌدلع١ٝ يٓعداّ       

B.O.T 
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 ايتوًِٝ  أٚ ٠داإلعا Transfer   ٚكَنٖاT 4 

مخو١  األ ا كٜـ شلذا ايعكد   حت٢ بًػ  م بعا اٚقد تعدد( ايتع

 ْٚكتصل َٓٗا ع٢ً تعلٜؿم .5عٌل تعلٜؿاري 

 :(   UNIDOاملتحدة للتهمّة الصهاعّة ) الُّنّدَ  األمممهظمة تعسِف 

  ًداَن   اإلٌْدا٤ ص بتٓؿٝذ ارتاٖٛ ْعاّ تعاقدٟ /  كتطاٙ ٜكّٛ ايكطاع 

٘  أهاهد١ٝ ٚايتُٜٛدٌ ش ملٌدلٚع بٓٝد١      ايتصُِٝ ٚاالحتؿداظ بد٘   ٚم الدنٍ     ٚإداكتد

دد٠  قدل يد٘ اذتصدٍٛ عًد٢ َكابدٌ ارتددَا( ايد  ٜكددَٗا َدٔ          الد  اإلداك٠ؾذل٠ 

م  دٚالدددعٛا٥ددد ٚكهددّٛ ٚحكددٛم ًَهٝدد١    ٝددل ال تنٜددد عددٔ املتؿددل عًٝدد٘     

ٔ اهددذلداد اهددتسُاكات٘ َٚكابددٌ تهددايٝـ    يٝددتُهٔ ايكطدداع ارتدداص َدد   ايعكددد 

املدد٠ ٜكدّٛ    ٗاٜد١ عا٥د َٓاهب .  ٚم ْ إىل باإلضاؾ١ٚايصٝا١ْ يًٌُلٚع    اإلداك٠

 أالددل٣ ٗدد١ الاصدد١   أٚادتٗدد١ اذتهَٛٝدد١   إىلايكطدداع ارتدداص بٓكددٌ املًهٝدد١    

 6 دٜد٠ َٔ النٍ َٓاقص١ عا١َ 

   ّ م ضدد٤ٛ ش ايبددٛ(     ٚقددد اهددتخًص احددد ايبدداحسم تعلٜؿدداري شتتدداكاري ملؿٗددٛ

اَتٝدام متٓ د٘    B.O.Tٖٚدٛ :   املتٓٛعد١ املعطداٙ شلدذا ايعكدد      ايتعلٜـ ٚاملؿداِٖٝ  

ٜدتِ  كتطداٙ    أ ٓبٝد١  أًٚلن١ ٚطٓٝد١   أ٦ٖٝٚاتٗا ملوتسُل ؾلد  ٣احد أٚايدٚي١ 

ٚتكدِٜ الدَا( احد َلاؾدل ايبٓٝد١    ٚإداك٠تطٜٛل  أٚ إلٌْا٤تدبرل ايتٌُٜٛ اينمّ 

٘ ٍٛ ع٢ً عٛا٥د ملد٠ ستدد٠ تٓتٗدٞ  يًُٓتؿعم َكابٌ اذتص األهاه١ٝ شلدا   بتودًُٝ

 . أالل٣جتدٜد ايعكد َل٠  أٚم حاي١ صاذت١ الهتُلاكٙ 

                                                 
ٖٞ كَن يإلعداد٠ ٚايتودًِٝ يدٝى يٓكدٌ       Tٖٓاى َنحع١ ال بد َٔ ايتبهرل بعلضٗا   ٖٚٞ إٔ   4

ٌدلٚع ؾٗدٛ ٌٜٓدت عًد٢ ًَهٗدا ٜٚسبد  م لَد١ املتعاقدد عًد٢          املًه١ٝ إىل ايدٚي١ َاضتد١ اَتٝدام امل  
ايتٓؿٝذ ٚم ايٓٗا١ٜ   بعد إمتداّ املٌدلٚع ٚإداكتد٘ الهدذلداد املكابدٌ ش ٜودًِ أٚ ٜعداد يًدٚيد١ ٚيدٝى          
ٖدذا متًٝهدداري شلددا ٖٚددذا ٜٓوددجِ َددع َكتطدد٢ عكددد االهتصددٓاع حٝددل اْدد٘ بعددد ايتٓؿٝددذ ال  قتددا   

 يتًُٝو املصٓٛع بٌ ايتوًِٝ 
د. كًدٟ صاحل  عبددايؿتاح   ( B.O.T )تًو ايتعلٜؿا( م   ايتٌُٜٛ املصلم ملٌلٚعا( تٓعل   5

   َل ع هابل ش  129-123ص 
 ايتٌُٜٛ املصلم ملٌلٚعا( ايب١ٝٓ ايت ت١ٝ   َل ع هابل ش َٚصادكٙ ٖٞ :    6
 22ستُد ادتنيٞ : صتٛ بٓا٤ ْعاّ َتهاٌَ . َل ع هابل ص  د. 
 –ا( االَتٝدددام َكابدددٌ حددل االْتؿددداع امللندددن ايددددٚيٞ يًدكاهدددا(  ستوددٔ ارتطدددرلٟ : ٌَدددلٚع  د. 

-Walker and others prevaitized infra strcture p 191 2000 -االهدهٓدك١ٜ   
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  ( B.O.T )مو عائلة  اآلخسةالصُز 

عًُداري    جمللد املكاكْد١   ( B.O.T )ٚؾُٝا ًٜٞ هلد َٛ ن يبك١ٝ صٛك عكد 

حدد٣ تًدو ايصدٛك    ودب     إٕ ٖٓاى ٌَلٚعا( م بند َتعدد٠ طبك  ؾٝٗا تب

َددا ٜددتِ االتؿددام عًٝدد٘ بددم ايدٚيدد١ ٚبددم َٓؿددذ املٌددلٚع ٚقددد االتًؿدد  اذتددلٚف        

 : يهٌ صٛك٠ تبعاري رتصا٥صٗا ٚايتو١ُٝ اي  تطًل عًٝٗا  إيٝٗاامللَٛم 

 

ْكٌ  –ايتٌػٌٝ  -ايبٓا٤  

 املًه١ٝ

Build – Operate – 
Transfer B.O.T 

 ٖٚٛ َٛضٛع ايب ل

 

 –ايتٌػٌٝ  –ايتًُو  –ايبٓا٤ 

 ١ْكٌ املًهٝ

Build – Own -Operate 
–Transfer B.O.O.T 

 ٜتُٝن عٔ ايٓٛع األهاهٞ بإ ؾٝ٘ ْكٌ ًَه١ٝ املٌلٚع َؤقتاري يًج١ٗ املٓؿذ٠

 –ايتٌُٜٛ  –ايبٓا٤  –ايتصُِٝ 

 ايتٌػٌٝ

Design – Build – 
Finance – Operate D.B.F.O 

ٓ٘ بعد ٚؾٝ٘ ٜتٛىل َٓؿذ املٌلٚع تصُُٝ٘ ٜٚتٛىل متًٜٛ٘ ٚتٌػًٝ٘  بادك٠ َ

 االتؿام

 

 _ Build – Lease ْكٌ املًه١ٝ – ايتت رل 0ايبٓا٤ 
Transfer 

B.L.T 

 ٚإعادت٘ٚؾٝ٘ تعٌ املًه١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًدٚي١ ٜٚكّٛ َٓؿذ املٌلٚع باهت٦جاكٙ َٓٗا 

 اإل اك٠بعد اْتٗا٤ َد٠  إيٝٗا

 

ايتٌػٌٝ  –ايتجدٜد  – ايتت رل

 ْكٌ املًه١ٝ –

Lease – Renovate – 
Operate – Transfer L.R.O.T 

ادت١ٗ املٓؿذ٠ يًٌُلٚع قا٥ُاري ٚتتٛىل جتدٜدٙ ٚتٌػًٝ٘ ٚحتصٌٝ  توتت لٚؾٝ٘ 

 . اإل اك٠عٛا٥دٙ ثِ تعٝدٙ يًدٚي١ م ْٗا١ٜ َد٠ 
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 –ْكٌ املًه١ٝ  –ايبٓا٤ 

 ايتٌػٌٝ

Build – Transfer – 
Operate B.T.O 

طاع ارتص يتٌػًٝ٘ ايدٚي١ ٚتوًُ٘ يًك بإٌْا٥ٜ٘طاري ٜتعًل  ٌلٚع تكّٛ أٖٚٛ 

 َع حتصٌٝ عٛا٥د ٚإداكت٘

 

 – Build – Own ايتٌػٌٝ –املًه١ٝ  –ايبٓا٤ 
Operate B.O.O 

 ٛاؾك١ ايدٚي١ ٜٚعٌ  ٚاإلداك٠ ٚاإلٌْا٤ٚؾٝ٘ ٜتٛىل ايكطاع ارتاص ايتصُِٝ 

املٌلٚع ممًٛنا يًج١ٗ املٓؿذ٠ ٖٚٛ َن٥ِ ملٌلٚعا( َؤقت١ تصبح بعد ؾذل٠ 

 اإلعاد٠املًه١ٝ دٕٚ أٚ قبٌٝ ارتصخص١ عدمي١ ايك١ُٝ ٖٚٛ َٔ 

 

ايتٌػٌٝ  –ايتًُو  –ايت دٜل 

 ْكٌ املًه١ٝ –

Modernize – Own – 
Operate – Transfer M.O.O.T 

يٝو  َتاح١  بتك١ٝٓتوتخدّ ٖذٙ ايصٛك٠ م ٌَلٚع قا٥ِ ٜلاد حتدٜس٘ ٚتطٜٛلٙ 

حم  إىليدٚي١ يد٣ ايدٚي١ ٜٚتًُه٘ َٓؿذ املٌلٚع َع اقتواّ ايعٛا٥د بٝٓ٘ ٚبم ا

 . إعادتٗا

 

ٚايتٌػٌٝ ْٚكٌ  ايتتٌٖٝ إعاد٠

 املًه١ٝ

Rehabitate -  Own – 
Transfer R.O.T 

 إعاد٠توتخدّ ٖذٙ ايصٛك٠ م ٌَلٚعا( َتعسل٠ حٝل ٜتٛىل ايكطاع ارتاص 

 ٖٝهًتٗا ٖٚٞ  تٌب٘ ايصٛك٠ ايسا١ْٝ

 

ٚاملًه١ٝ  ايتتٌٖٝ إعاد٠

 ٚايتٌػٌٝ 

Rehabitate 0 Own 

Operate  
R.O.O 

ٖٚٛ َٔ قبٌٝ  أالل٣تٌب٘ ايصٛك٠ ايوابك١ يهٔ املٌلٚع ال ٜعٛد يًدٚي١ َل٠ 

 ارتصخص١ 
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ايبٓا٤ ايتٌػٌٝ ٚجتدٜد 

 االَتٝام 

Build – Operate – 
Renewal of 
concession  

B.O.R 

 ٚإداك٠ايكطاع ارتاص  إقا١َم ٖذٙ ايصٛك٠ ٜتِ جتدٜد االَتٝام يًٌُلٚع ايذٟ 

 ستدد٠ م ايٛعد  أالل٣بٌلٚط  أٚايتجدٜد بٓؿى ايٌلٚط ٖٚٞ تتطُٔ ٚعداري ب

 

 –ْكٌ املًه١ٝ  –ايبٓا٤ 

  ايتت رل

Build – Transfer  - 
Lease  B.T.L 

املٌلٚع ايذٟ تهٕٛ ًَهٝت٘ يًدٚي١ ٜٚوتت لٙ  إٌْا٤ٜتٛىل ايكطاع ارتاص 

 َٓٗا 

 

 –ايتٌػٌٝ  –ايتصُِٝ 

 ْكٌ املًه١ٝ  –ايتٌُٜٛ 

Design – Build 
operate – Transfer  D.B.O.T 

 املٓؿذ ٜتٛىل ايتصُِٝ  إٕ إال األهاه١ٖٝٚٞ تٌب٘ ايصٛك٠ 

 

 –ْكٌ املًه١ٝ  – ايبٓا٤

 ايتٌػٌٝ 

Build – Lease – 
Transfer  B.L.T 

ملد٠ َع١ٓٝ ٜعٝدٙ  ٜوتت لٙاملٌلٚع ذتوا  ايدٚي١ ثِ  بإٌْا٤ٚؾٝٗا ٜكّٛ املوتسُل 

  إيٝٗابعدٖا 

 

  رلايتت –ايبٓا٤  ايتًُو 

 ايت ٌٜٛ –

Build – own – 
Lease – Transfer  B.O.L.T 

اهت٦جاكٙ ؾذل٠ ثا١ْٝ   ؟! ش ثِ  يؿذل٠تكّٛ ادت١ٗ املوتسُل٠ ببٓا٤ املٌلٚع ٚمتًه٘ 

 تعٝدٙ يًدٚي١ م ْٗا١ٜ املد٠ 
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 –ايذلٜٚج  –ايتصُِٝ 

 – ايتت رل –ايبٓا٤ 

 ايت ٌٜٛ 

Design – 
Promotion – Build 
– Lease - Transfer 

D.P.B.L.T 

ٚاهت٦جاكٙ َٔ  ٚإٌْا٥٘تكّٛ ادت١ٗ املوتسُل٠ بتصُِٝ املٌلٚع ٚايذلٜٚج ي٘ 

 ايدٚي١ يؿذل٠ ثِ تعٝدٙ شلا بعدٖا 

 

 –ايبٓا٤  –ايٌلا٤ 

 ايتٌػٌٝ 

Purchase – Build 
– Operate 

P.B.O 

 علؾ١ ايدٚي١ ثِ تٌػً٘ ٚال ٜعٛد يًدٚي١ ٖٚٛ  أ٧ٌْتكّٛ ادت١ٗ بٌلا٤ ٌَلٚع 

 ارتصخص١ ٌٜب٘

 

بم ٖذٙ ايصٛك َٔ  تداالٌ ٚتٌاب٘   يهٓٗا مت اعتُادٖا ٚايعٌُ  َا ٚال  ؿ٢

 م االصطنح . ١ّحاٌبٗا   ٚال َ

   ( B.O.T )بّاى خصائص عكد البُت 

ايد  تدتِ بدم طدلؾم شلُدا       األالدل٣ يدٝى ندايعكٛد    ( B.O.T )عكدد ايدد    .1

 ٛ عكدد ٜعتُدد عًد٢     َطًل اذتل١ٜ م حتدٜد االيتناَا( ٚاذتكٛم شلُا بٌ ٖد

ايعاَدد١  ٚاإلداك٠ايدٓعِ ايصدادك٠ بٌدإ االَتٝدداما( ٚاملتعًكد١ بدامللاؾل ايعاَد١       

 ٚقٛاعد تكدِٜ ارتدَا( ايعا١َ .

يت كٝدل َصداحل ادتُٗدٛك بعٝدداري عدٔ       أالدل٣ يًُلاؾل ايعا١َ قٛاعد قا١ْْٝٛ  .2

ٕ االحتهاك ٚتًدو ايكٛاعدد تٓددك  م عكدٛد      ايتػدٝرل   إَهاْٝد١ يعددّ   اإللعدا

 شلا .

ى تطددٛكا( َوددتجد٠ م عكددٛد ايتناَددا( امللاؾددل ايعاَدد١ ٚالصٛصدداري م ٖٓددا .3

زتدداٍ املعًَٛددا( ٚاالتصدداال(  ٖٚددذٙ تتطًددب ايتػددٝرل املوددتُل م ايكٛاعددد     

 ايكا١ْْٝٛ ٚايتٌلٜع١ٝ املٓع١ُ يًكطاعا( ايعا١َ .
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 7َالعالقات بّهًما :  ( B.O.T )ذات الصلة بعكد الـ  األطساف

ٞ  إمجداال ٚؾُٝدا ًٜدٞ    ( B.O.T )يدد  ًٌُٜٗا عكد ا أطلافٖٓاى عد٠   : ٖٚد

 يًٌُلٚع . ٕٛايدٚي١   ٚايٌلن١ املٓؿذ٠ ٚاملوتخدَ

  B.O.T ))ادتًة ماحنة االمتّاش ( لعكد الـ  أَحكُم ََاجبات الدَلة ) أَال : 

بتٓؿٝدددذ ايعكدددد ٚؾكددداري ملدددا مت االتؿدددام عًٝددد٘ َدددع صددداحب حدددل   اإلداك٠ايتدددناّ 

    ٚ احددذلاّ ًددلٚط ايعكددد بكٝاَٗددا بتٓؿٝددذ    االَتٝددام َددع تددٛاؾل َبدددأ حوددٔ ايٓٝدد١ 

ايعكددد   َٚٓٗددا  إبددلاّاملٌددلٚع  جددلد  ٚإداك٠ بإٌْددا٤قٝاَدد٘ ايتناَاتٗددا ٚتوددٌٗٝ 

ًٝٗددا  م ع لٚاملتؿد ايذلاالدٝص ٚاملٛاؾكدا( اينمَد١ ٚاحدذلاّ املددد املكدلك٠        إصدداك 

 ايعكد .

 املٌلٚع رتدَات٘ ٚؾل َدا مت  أدا٤ايلقاب١ ع٢ً  حل ادت١ٗ َاضت١ االَتٝام م 

 االتؿام عًٝ٘ : 

  االدٌ املًتدنّ    إلا٠ ايعكدد  دم اهذلداد املٌلٚع قبٌ اْتٗا٤ َد  اإلداك٠حل  ١ٗ

تٛقٝدع  دنا٤ا(    أٚبٛا بات٘ ايد  مت االتؿدام عًٝٗدا ٚحكٗدا م تعددٌٜ ايعكدد       

 ْعرل ٖذا اإلالنٍ .

 " غسنة املػسَع " :  ( B.O.T )حكُم ََاجبات مهفر عكد الـ ثانّا : 

 ٛ دب َكتطد٢ ايعكدد     ( B.O.T )ملٓؿدذ عكدد ايدد     ٖٓاى حكٛم ٚٚا بدا( 

يدذيو   ايكٛاعدد ايكاْْٛٝد١ ايعاَد١ املٓعُد١     إىل باإلضداؾ١ ادتٗد١ املاضتد١    بٝٓ٘ ٚبدم 

 ٚتتُسٌ ٖذٙ اذتكٛم ٚايٛا با( ؾُٝا ًٜٞ : 

   ٚتكدددِٜ  ٚإداكتدد٘اذتصددٍٛ عًدد٢ املكابددٌ املددايٞ يًعكددد َكابددٌ تٓؿٝددذ املٌددلٚع

 الدَات٘ .

  ٜلاعدد٢ م( B.O.T ) َددٔ  147ٕ ايتددٛامٕ املددايٞ يًعكددد   املدداد٠    ضددُا

حددٛاد  اهددتسٓا١ٝ٥ عاَدد١ مل ٜهددٔ م  طددلأ( ؾددإلا املصددلٟ ايكددإْٛ املدددْٞ

تٓؿٝددذ االيتددناّ ايتعاقدددٟ   ٚإ مل  إٔايٛهددع تٛقعٗددا ٚتلتددب عًدد٢ حدددٚثٗا  

 اري يًُدٜٔ  ٝل ٜٗددٙ خبواك٠ ؾادح١    امٖكٜصبح َوت ٝنري   صاك َل

ٜدلد االيتدناّ    إٔاملٛامْد١ بدم َصدً ١ ايطدلؾم      ٚبعد يًعلٚفيًكاضٞ تبعاري 

  اذتد املعكٍٛ ٜٚكع باطنري نٌ اتؿام  ايـ ليو  إىلامللٖل 
                                                 

   َل ع هابل ش  ( B.O.T )ايتٌُٜٛ املصلم ملٌلٚعا(    7
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  ٛاؾك١ ادت١ٗ َاضت١ االيتناّ .  إالعدّ  ٛام ايتٓامٍ عٔ ايعكد  

  االيتناّ بتٌػٌٝ املٌلٚع ٚتٓؿٝذٙ ٚؾل املٛاصؿا( املتؿل عًٝٗا 

  ّٜطدداري ْكددٌ ايتهٓٛيٛ ٝددا   أًٌُددلٚع   ٚايصددٝا١ْ اينمَدد١ ي  بددإ لا٤االيتددنا

 ٚتدكٜب ايعاًَم عًٝٗا . 

   املٌددلٚع َٚٓٗددا َبدددأ املودداٚا٠  ٚإداك٠م تٌددػٌٝ  األهاهدد١َٝلاعدا٠ ايكٛاعددد

 املٓتؿعم خبدَات٘ . أَاّ

 :  8حكُم ََاجبات املطتخدمني للمػسَع 

  هداد املكابٌ املادٟ ينْتؿاع بارتد١َ 

  ّاملًتددنّ    إداك٠يدد  ٜؤدٜٗددا امللؾددل حتدد  ارتدددَا( ا أهددعاكم  املػدداال٠عددد

ٚقطدد١ٝ ايتوددعرل ٜددتِ االتؿددام عًٝٗددا َددع ادتٗدد١ َاضتدد١ االيتددناّ َددٔ ايبداٜدد١   

 ٚحتد َد٣ حل١ٜ املًتنّ ٚحدٚدٙ م ايتوعرل .

 ٕاملٓتؿعم حوب َا تٓص عًٝد٘ ًدلٚط ايعكدد     إىلاملٌلٚع الدَات٘ ٜؤدٟ  أ

١ ايعٌُ املٓٛط ب٘ تٓؿٝذٙ َٚدا  املدلّ بٝٓ٘ ٚبم ادت١ٗ َاضت١ االيتناّ   ٚطبٝع

 ُإ َبدأ املواٚا٠ بم املٓتؿعم ..ضٜٓعُ٘ َٔ قٛاْم َع 

 ( B.O.T )مة عكد البُت ءمال

 مع طبّعتًا األَقاف التفاقٌ أزاضْيف اضتئجاز 

ايٛقؿٝد١   األكاضَٞن٥ِ  يًتطبٝل م اهتسُاك ٚتطٜٛل  ( B.O.T )عكد  إٕ

ٚقؿداري ال   عًدٗا   تًُدو ٚايتًُٝدو شلدا بعدد    اي َٓدع   بوبب ايطبٝع١ ارتاص١ بٗا ٖٚٞ

٘  أَدا م َٓاؾعد٘   إالٜباع ٚال ٌٜذل٣ ٚال جيدٛم ايتصدلف    ؾٗدٛ ستبدٛي عًد٢     أصدً

 ًَو اهلل تعاىل .

ٕ إاهتصددٓاع ؾدد  بتْدد٘ايتخددلٜج ايؿكٗددٞ ايٛاضددح شلددذا ايعكددد     إٔكٚعددٞ  ٚإلا

 –ٚاملوتصدٓع ٖٓدا  ٗد١ ايٛقدـ        ٖٚٛ م لَد١ ايصداْع  املوتصٓع ميًو املصٓٛع 

 .هبٌٝ اذتٝام٠ ٚايتصلف املن٥ِ يًٛقـ ؾٝتِ ايبٓا٤ ٖهذا  ع٢ً

                                                 
الَتٝام اٚ ايكطا٤ املوتخدَٕٛ يٝوٛا طلؾاري م ايعكد ٚيهٔ  قل شلِ ايًج٤ٛ اىل ادت١ٗ َاضت١ ا  8

 م حاي١ االنٍ املًتنّ بٛا بات٘ 
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ٕ ايٛقدـ ٖٚدٛ    بدإداك٠ ٚ قصٌ ايتٌدػٌٝ   ٝ  ايٌدت عًٝد٘  ثدِ  ٜتدٛىل ايٓعداك٠    ُٔؾد

  ١ٗ ايٛقـ . إىل ٠داإلعاتكع 

  إلنػاء املسافل مالءمة  ) البُت ( 

ايصدددؿ١ ايتجاكٜددد١ عٓٗدددا  بعدددادإلبايٓودددب١ يًُلاؾدددل ايعاَددد١ ؾٗدددٛ َن٥دددِ   أَدددا

عدّ املواٚا٠ م اذتصدٍٛ عًد٢ الددَاتٗا     أٚٔ ايت هِ ٚاالحتهاك ٚمحاٜتٗا َ

 .َٚٓاؾعٗا 

ٖ  م ( B.O.T )  تطبٝل عكدد  إٔم حم   إٌْدا٥ٗا  أٚٚتطٜٛلٖدا   ااهدتسُاك

تهدايٝـ   ايدٚي١ٜبك٢ ع٢ً صؿ١ ايع١َُٝٛ شلا ٜٚواعد ع٢ً تُٓٝتٗا دٕٚ حتٌُٝ 

 َاي١ٝ .

 االجيابّات َالطلبّات ( B.O.T )تكّّم عكد البُت 

 االجيابّات 

نػرلٙ َٔ ايصٝؼ ي٘ اجيابٝا( ٚهًبٝا( ٚاملِٗ َدا   ( B.O.T )عكد ايد  إٕ

 ٖٛ ايػايب َُٓٗا .

 ؾُٔ اجيابٝا( ٖذا ايعكد : 

 دٛاكد َدٔ ايكطداع ارتداص  دا يد٘ َدٔ َناٜدا تؿدٛم           األهاهد١ٝ تٛؾرل ايب١ٝٓ  .1

٘ ظلٚف ايكطداع ايعداّ    ٚبدذيو تت كدل عًُٝد١ ايتُٓٝد١ االقتصداد١ٜ       ٚإ لا٤اتد

  تُاع١ٝ .ٚاال

االْوجاّ َع االجتاٙ ايعاملٞ اذتايٞ َٔ حٝل ايتٛهع م ٌَاكن١ ايكطداع   .2

 . األهاه١ٝالدَا( ايب١ٝٓ  ارتاص م تكدِٜ

َدٔ ٌَدهن(    ٙٚه١ًٝ يً د َٔ تناٜد املد١ْٜٝٛ ارتاك ٝد١ َٚدا جتدل    إجياد .3

حٝاْددداري هٝاهددد١ٝ  دددا تؿلضددد٘ ادتٗدددا( ايدا٥ٓددد١ َدددٔ َتطًبدددا( أاقتصددداد١ٜ ٚ

 غرل صاحل ايدٚي١ . حٝاْاري مأتهٕٛ 

 ٚآثداك ٚه١ًٝ َتاح١ ملعادت١ عجدن املٛامْد١ ايعاَد١   َٚدا ٜودتتبع َدٔ تطدخِ         .4

 هًب١ٝ م صٛك٠ ايعجن ايهًٞ ع٢ً االقتصاد ايكَٛٞ .
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املباًددل٠ املتعًكد١ باملٌددلٚعا(   األ ٓبٝد١ املوداعد٠ عًدد٢  دذ  االهددتسُاكا(    .5

َلغٛبداري   ( B.O.T )ٚغدرل املباًدل٠ املٌٓدط١ يًودٛم املايٝد١ اذتايٝد١ ٜٚعتددل        

 حٝاْاري .أٚاملًه١ٝ  اإلداك٠يتٛيٝ٘  األ ٓيبيًُوتسُل 

حتكٝل َهاهب يهٌ َٔ َكدَٞ ارتدَا( ٚاملوتؿٝدٜٔ َٓٗا  دا  قكدل    .6

م  ٚاإلهدددلاععٌٝددد١ نؿدددا٠٤ ايتٌدددػٌٝ ٚحتودددم ارتدَددد١ ٚكؾدددع َودددت٣ٛ امل 

 .9ايت١ُٝٓ 

 الطلبّات : 

َلْٖٛدد١ ؾٗددٞ نددسرل٠ م تعدددادٖا   يهٓٗددا    ( B.O.T )هددًبٝا(  أَددا

 داثدد١ ايتطبٝددل شلددذا ايعكددد   ٚعدددّ َٛانبدد١ ايتٓعددِٝ اذتهددَٛٞ يدد٘   ٖٚددٞ  

اد اذتًٍٛ شلا ٚقد ًلع  بعدا ايددٍٚ ؾعدنري  عادتد١ تًدو ايودًبٝا(       جيقاب١ً إل

 . ( B.O.T )ينهتؿاد٠ املس٢ً َٔ تطبٝل 

تًددو ايوددًبٝا( ايػٓٝدد١ عددٔ ايٌددلح       أٖددِ ٚقددد  قصددٌ ايػددلخل َددٔ هددلد   

 : لاد َٔ بعا ايعباكا( ايداي١ عًٝٗا ٚاالنتؿا٤ بتٛضٝح امل

 األ دٓيب املودتسُل   أٚايكَٛٞ بودبب هدٝطل٠  ايكطداع ارتداص      األَٔقط١ٝ  .1

 ناملطاكا( ٚايطلم . اإلهذلاتٝج١ٝع٢ً بعا املٌلٚعا( 

 99َدٔ ايدنمّ حُٝٓدا حتددد بدد       أطٍٛ أْٗاملٓح االيتناّ حٝل  الدد٠ ايؿذل٠ .2

 عدٌٜ قابٌ يًت أَلٖٚٛ عاَاري نُا ٖٛ ايػايب 

َتعدددد٠    (ٚاليتناَدداٚملددد٠ طًٜٛدد١   ايعؿددٛايعكددٛد ٖٚددٞ حنَدد١ َددٔ    إعددداد .3

 ٚتكّٛ ع٢ً َٓع املٓاؾو١  ا ٌٜب٘ االحتهاك .

 ملٌلٚعا(             ايتهٓٛيٛ ٝا ٖٚٞ َتطٛك٠ ٚال ميهٔ َٛانبتٗا يًعُل ايطٌٜٛ  .4

( B.O.T ) . ٚتعاجل بٌلٚط تطٜٛلٖا دا٥ُاري 

 اإلداك٠دلا( ايٛطٓٝددد١ غايبددداري حتدددلّ َدددٔ ايتُٓٝددد١ ايبٌدددل١ٜ ٚايهدددٛادك ٚارتددد .5

 .حٝل تؿطٌ عُايتٗا ارتاك ١ٝ  أ ٓب١ٝنإ املٓؿذ  ١ٗ  إلاٚارتدل٠ 

 . أ ٓب١ٜٝطاري غايباري تهٕٛ باهتٌاكا( ٚالدلا( أٚايلقاب١  ٚاإلعدادايتٓؿٝذ  .6

                                                 
َٚلا عد٘ ايدٛاكد٠ م    226-205  َل دع هدابل ش     ( B.O.T )ايتٌُٜٛ املصلم يًٌُدلٚعا(    9

 267ص 
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قطدد١ٝ ايتوددعرل حٝددل حتددلص ادتٗدد١ املٓؿددذ٠ عًدد٢ ايل ٝدد١ ايعايٝدد١ ٚتددتِ          .7

 د١َ .ارت أهعاكَعادت١ ليو بتجدٜد 

 يًٌُلٚعا(  وت٣ٛ َن٥ِ َُٗا ماد( املد٠ . ايلأزلاي١ٝ األصٍٛصٝا١ْ  .8

ؾٝٗدددا بودددبب صدددًتٗا   املبايػددد١املباًدددل٠ ندددسرلاري َدددا تكدددع    ايتهدددايٝـ غدددرل  .9

 غرل ايكاب١ً يًتكِٝٝ ايوًِٝ . ايدقٝك١بارتدلا( 

ٓؿددذ٠ ايعكددد ايددذٟ ٌٜددذلط ادتٗددا( امل   بطبٝعدد١ايٓددٛاحٞ ايكطددا١ٝ٥ املتعًكدد١   .10

 ٗا جبٗا( قطا١ٝ٥ دٚي١ٝ .كبط األ ٓب١ٝ

ٖٚدذا ٜعدٛم    األ دٓيب م حايد١ املودتسُل    إُٖاشلدا هدٕٛ الًدٞ ٜدتِ    قط١ٝ امل .11

 ايت١ُٝٓ ايبٌل١ٜ ال١ًٝ .

تعددددد  ٗدددا( االالتصددداص تبعددداري يطبٝعددد١ املٌدددلٚع حٝدددل تتعددددد املٛاؾكدددا(  .12

 عدٜد٠ . املطًٛب١ ٚايذلاالٝص َٔ  ٗا(

 ( B.O.T )عكدد   ٕ ٖدذٙ ايودًبٝا( ال تتصدٌ جبدٖٛل    إعدٛداري عًد٢ بدد٤ ؾد    ٚ

باملُاكها( ال١ًٝ ٚالهُٝا م ايبند ايٓا١َٝ اي  تعتُدد م ايتٓؿٝدذ عًد٢     ٚإمنا

 . أ ٓب١ٝالدلا( 

 ٌَمتّّصٍ عما ِػبً ( B.O.T )التخسِج الفكًْ لعكد 

 ختسجيٌ يف فكٌ الطلف َاملريب املالهْ 

قددد هددبل ايتطددلم يتخلجيدد٘    ( B.O.T )عكددد  إَٕددٔ ادتدددٜل بايتٜٓٛدد٘  

ٞ ايتدابعم ش ٚليدو َدا  دا٤ م َصدٓـ ابدٔ         عٗدد   األٚىلَٓذ ايعكدٛد   ايؿكٗٞ  أبد

 :  10ايٌٝب١

 ٜودتت ل  إٔعٕٛ : ندإ ستُدد ٜهدلٙ     ٔعدٟ عٔ اب أبٞحدثٓا ستُد بٔ 

 . أ لٖاايعلص١   ؾٝبين ؾٝٗا َٔ 

م  كاصد قداٍ ابدٔ ايك   ٔ كًدد :  بم ايبٝإ ٚايت صٌٝ ال عٓد املايه١ٝ ٚ ا٤

 دا دالدٌ ؾٝٗدا       أٚبٓٝٗا بعٌل٠ دْاْرل أتو ٖذٙ علص أعطينك ٌ قاٍ يل ٌ : 

.  ٚأصدً     ؾٝٗدا  َد م َدا غل أٚ اههٓٗا م نٌ ه١ٓ بدٜٓاك   حتد٢   إٕع٢ً 

                                                 
 با  ايل ٌ ٜوتت ل ايداك ٚغرلٖا . 7/278املصٓـ البٔ أبٞ ًٝب١    10
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ٞ عد٠ َا ٜبٓٝٗا ب٘   َٚا ٜهٕٛ عًٝ٘ م نٌ ه١ٓ ؾذيو  ا٥ن ٚإ زل إٕقاٍ: 

 مل ٜوِ ؾن الرل ؾٝ٘ .

بدسُٔ  ؾؿٝٗدا اهتصدٓاع    ( B.O.T )ٖذٙ ايصدٛك٠ َطابكد١ يعكدد     إٔٚٚاضح 

 ٜوتٛؾ٢ َٔ االْتؿاع باملصٓٛع َد٠ تهؿٞ الهذلداد َا دؾع٘ ايصاْع .

 ختلجي٘ م ْدٚا( ايدلن١ : 

ٚايعٌدلٜٔ حتد     ايسايسد١ م ْدد٠ٚ ايدلند١    ( B.O.T )ٚقد علخل َٛضدٛع  

 ( B.O.T )عٓددٛإ   اهتصددٓاع املٌددلٚعا( َكابددٌ اهددتسُاكٖا قبددٌ ايتوددًِٝ   

 ٕ ليو ايؿت٣ٛ ايتاي١ٝ : تبٌ صدك(ٚ

ايبايػدددد١ يصددددٝػ١ اهتصددددٓاع املٌددددلٚعا( َكابددددٌ  األُٖٝدددد١عًدددد٢  ٝدددددايتتن -أ 

 اإلهن١َٝبايٓوب١ يًُؤهوا( املاي١ٝ   ( B.O.T )اهتسُاكٖا قبٌ ايتوًِٝ 

 إلاغددلك   أٚٗايدد١    ٚيصددًتٗا بكطدداع ارتدددَا( ٚيددٝى م ٖددذٙ ايطلٜكدد١      

 إٔٚ مثٔ االهتصٓاع َعًّٛ باملبًؼ الدد   ايعكٛد املكذلح١  ألطبك  ؾٝٗا 

 اهتسُاكٖا  إٜلادباملٓؿع١ املع١ًَٛ َُٗا نإ 

يًٌُلٚعا( ْعرل اهتسُاكٖا قبٌ ايتودًِٝ   اإلٌْا٤تطبل طلٜك١  إٔميهٔ  -  

 َٔ النٍ احد ايعكٛد ايٌلع١ٝ ايتاي١ٝ : 

َعٝٓدد١ ٖددٞ مثددٔ  عكددد اهتصددٓاع تهددٕٛ ؾٝدد٘ َٓؿعدد١ اهددتسُاك املٌددلٚع َددد٠  -

شلدا م ضدُاْ٘   االهتصٓاع ٚليو بعد متهم املوتصدٓع َدٔ تودًُٝٗا ٚدالٛ   

بددايكبا اذتهُددٞ   ٚاملٓؿعدد١ تصددًح إ تهددٕٛ مثٓددا اٚ عٛضدداري م عكددٛد     

 .املعاٚضا( .

َددع  تددت رلاملوتصددٓع عكددد  إبددلاّعكددد اهتصددٓاع بددسُٔ َعددم َؤ ددٌ   َددع   -

َٛصٛؾ١ بايذ١َ ملٌلٚع ٜتِ ٚصؿ٘ بصٛك٠ َطابكد١ يًٌُدلٚع    إ اك٠ ايصاْع

ش يًٌُدلٚع   املوتت ل   صاْعَٔ النٍ اهتسُاك اي األ ل٠املصٓٛع ٜٚتِ دؾع 

جتلٟ املكاص١ بم مثٔ املٌدلٚع املصدٓٛع    إٔٚميهٔ  اإل اك٠ ٛ ب عكد 

 ش . املوتت لايصاْع    ع٢ًاملوت ك١ يًُوتصٓع   املؤ ل ش  األ ل٠ ٚبم

عكددد اهتصددٓاع  قدددد ؾٝدد٘ ايددسُٔ  ددا ٜػطددٞ تهددايٝـ املٌددلٚع ٚايعا٥ددد         -

املٌلٚع ٚتٌدػًٝ٘   إداك٠باملوتٗدف يًصاْع   َع تٛنٌٝ املوتصٓع يًصاْع 
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ٜودددتٛؾ٢ ايدددسُٔ الددددد م عكدددد االهتصدددٓاع ٚليدددو بعدددد متهدددم     حتددد٢

 . 11املوتصٓع َٔ توًُ٘ ٚدالٛي٘ م ضُاْ٘ 

شلددذا ايعكددد  ٓاهددب١  ٚناْدد  ايٓددد٠ٚ ايسايسدد١ عٌددل٠ يًدلندد١ قددد تعلضدد     

َددا  تْ٘دددددبٌايب ددل م   عكددد االَتٝددام ٚايتهٝٝددـ ايٌددلعٞ ش ٚ ددا٤ م ايؿتدد٣ٛ  

  : ًٜٞ 

املٌدلٚع   ٖٚدٛ  ًـ ايتهٝٝـ ايٌلعٞ يعكٛد االَتٝام تبعا لدٌ ايعكدد     ت

 صتامٙ ش .ايذٟ ٜدلّ ايعكد إل

تتطًددب  ٌَددلٚع ؾٝدد٘ َبددإ َٚعدددا(  إقاَدد١نددإ ستددٌ عكددد االَتٝددام   ؾددإلا -أ 

ستطد١   إٌْدا٤  أٚ  ٚليو نبٓا٤  ول  األكخلَٛاالري تنٜد نسرلاري عٔ ق١ُٝ أ

بددم ايدٚيدد١ َاضتدد١ االَتٝددام   ٕ ايعنقدد١إتعبٝددد طلٜددل ؾدد أَٚٝدداٙ  أٚنٗلبددا٤ 

ؾٝدد٘ ٖددٛ  ايددسُٔ ٚ تهددٕٛ عنقدد١ اهتصددٓاع    إٔٚصدداحب١ االَتٝددام ميهددٔ   

تهٕٛ كهّٛ االْتؿاع عادي١ ٚغرل  إٔاالْتؿاع باملٌلٚع َد٠ َع١ًَٛ . ٚال بد 

 .زت ؿ١  وتخدَٞ املٌلٚع 

حتدٜددد مثددٔ االهتصددٓاع  بًددؼ َعددم  األٚىل إٔبعددا ايؿكٗددا٤ املٌدداكنم  ٚكأ٣

ايٝـ املٌدددلٚع ٚكبدددح صددداحب االَتٝدددام   َدددع متهٝٓددد٘ َدددٔ      ٜػطدددٞ تهددد 

عُدا  متٝٝدن ٖدذا ايعكدد     أَااهتػني٘ املد٠ اي   قصٌ بٗا ع٢ً ليو املبًؼ . 

 تًـ زتداٍ تطبٝكد٘    األالرلٕ ٖذا تؾٗٛ شتتًـ عٔ عكد االَتٝام ب ٌٜب٘ 

املٝاٙ .... اخل ٚقد تعلض  يد٘   أٚاملٌلٚعا( ٚايتٓكٝب عٔ املعادٕ  إقا١َبم 

ٜطاري م بك١ٝ ايكلاك ايوابل بٝاْد٘ ٚ دا٤ ؾٝد٘ َدا     أ٠ٚ ايدلن١ ايسايس١ عٌل٠ ْد

 .ْص٘ 

ايٌدلعٞ  ايتهٝٝدـ  ٕ إنإ ستٌ عكد االَتٝام ايتٓكٝب عٔ املعادٕ ؾد  ٚإلا -  

 دل  َٓٗدا    جبن٤ مما  األكخل إ اك٠ٜهٕٛ ايعكد َٔ قبٌٝ  إٔاملٓاهب ٖٛ 

 يو قٝاها ع٢ً املناكع١ ببعا اينكع .ل  ٚ

 بم املتٓاقص١ املٌاكن١  أهايا عكٛد االَتٝام ع٢ً ميهٔ تهٝٝـ بع -د 

ايطدلؾم   ثدِ   ايدٚي١ ٚصاحب االَتٝام    ٝل ٜتِ ايتٓؿٝذ  وا١ُٖ َدٔ  

                                                 
 299 - 298قلاكا( ٚتٛصٝا( ْدٚا( ايدلن١ ينقتصاد اإلهنَٞ ص  11
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ندٌ  آْدٞ عٓدد ًدلا٤     تٌذلٟ ايدٚي١ حص١ صاحب االَتٝام تدكجيٝاري باتؿدام 

 حص١ .

م بدد َدٔ ايٓعدل    ايعداّ ٚال  اإلطداك ٖدٞ م   إمندا َنحع١ : ٖذٙ ايتخلجيدا(  

 يت دٜدد ايتهٝٝدـ ايصد ٝح    ًٚد٢ حدد٠ ٚايتددقٝل م ستتد٣ٛ بٓدٛدٙ      نٌ عكدد ع 

 .ي٘

 ختسجيٌ يف املعاِري الػسعّة للمجلظ الػسعْ : 

ٚقد صدك عٔ اجملًى ايٌلعٞ شل١٦ٝ الاهب١ ٚامللا ع١ يًُؤهوا( املاي١ٝ 

ٕ االهتصدددٓاع ٚاالهتصدددٓاع املدددٛامٟ   عٓدددد   تبٌددد 12 ايكدددلاك كقدددِ   اإلهدددن١َٝ

 ( B.O.T )ع ايؿكددل٠ ايتايٝدد١ ايدد  تددٓعِ عكددد   عددٔ مثددٔ االهتصددٓا ايهددنّ 

 : ْٚصٗا

ّ ٜهٕٛ مثٔ االهتصدٓاع َعًَٛداري عٓدد     إٔ" ٌٜذلط   إٔايعكدد   ٚجيدب    إبدلا

 أّ أالل٣َٓؿع١ ملد٠ َع١ٓٝ   هٛا٤ ناْ  َٓؿع١ عم  أٚعٝٓاري  أٜٚهٕٛ ْكٛداري   

 حتصددًح يًتطبٝددل م حدداٍ َددٓ    األالددرل٠ َٓؿعدد١ املصددٓٛع ْؿودد٘ . ٖٚددذٙ ايصددٛك٠     

 Build )( ايلزل١ٝ عكٛد اَتٝام ْعرل االهتصدٓاع باملٌدلٚع ملدد٠ َعٝٓد١     ادتٗا

Operate Transfer ) . 

 ختسجياى لبعض الباحجني : 

 )ايؿكٗددٞ يعكددد   ايتخددلٜجم  آالددلٜٔٚقددد ضتددا بعددا ايبدداحسم َٓ ددٝم    

B.O.T ) 

 دُٖا : املصً ١ املله١ً حأ

ٚع١ٝ أٟ م ٌَددل ٜٓددك  عكدد َلندب    أٚاْد٘ عكدد َوددت د     ش  ٚاآلالدل    

 عكد تت كل ؾٝ٘ ايطٛابط ايٌلع١ٝ 

اْطنقاري َٔ َكصٛد  ٖٛ َا ٜلاٙ د.ستُد عبداذتًِٝ عُل األٚىلٚاملٓ ٢    

َٛضدٛع١   اإلَاَد١ ايٌلٜع١ ٚايد  ميهدٔ تًخصدٝٗا ؾُٝدا عددل املداٚكدٟ بكٛيد٘ "        

ايدددْٝا " َٚددٔ هٝاهدد١ ايدددْٝا تددٛؾرل     اهدد١حلاهدد١ ايدددٜٔ ٚهٝ  رتنؾدد١ ايٓبدد٠ٛ م 

امللاؾددل ٚاملٌددلٚعا( ايعاَدد١ ٚتٌددػًٝٗا    إٌْددا٤طٓم َددٔ الددنٍ  ارتدددَا( يًُددٛا 

                                                 
 176املعاٜرل ايٌلع١ٝ ص   12
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ٚاهددتػنٍ  بإٌْددا٤احددد٣ ادتٗددا(  إىلتعٗددد اذتهَٛدد١  إٔملصددً تِٗ   ٚجيددٛم 

 .13َلؾل عاّ لا دالٌ  كابٌ ٜدؾع٘ يًًُتنّ ٜتٓاهب َع َصً ١ املٛاطٓم 

 ) إٔايددددنتٛك حودددٔ ٜٛهدددـ داٚد   ٖٚدددٛ  كآٙايسددداْٞ ٖدددٛ َدددا  ٢ٚاملٓ ددد

B.O.T )  باعتبدداكٙ عكددداري َوددت دثاري تتددٛاؾل ؾٝدد٘ ضددٛابط   إَدداًددلعا    ددا٥ن

ال ٜٛ د م أٟ َٓٗدا  باعتباكٙ عكداري َلنباري َٔ عد٠ عكٛد  أٚ  ايعكٛد ايٌلع١ٝ 

 إىل تٗدددف ألْٗددا األٚيٜٛددا(َددٔ  األهاهدد١َٝدداْع ًددلعٞ ٚتعددد ٌَددلٚعا( ايبٓٝدد١ 

اى اًدددذل إَهاْٝددد١ إىل باإلضددداؾ١تدددٛؾرل امللاؾدددل ايعاَددد١ ايطدددلٚك١ٜ يًُودددًُم 

اهدددتسُاك َدددٛاكد املصددداكف  إىل م متًٜٛدددٗا ٚتٗددددفَدددٔ َصدددلف ٚاحدددد  أنسدددل

 .14ٜكدّ ايتٌُٜٛ م صٛك٠ َتعدد٠  إٔٚصاحل ايدٚي١ ٚميهٔ 

 ادتعالة  أضاععلى   ( B.O.T )لعملّة  آخستهّّف غسعْ 

 أهايع٢ً    ( B.O.T )ايتهٝٝـ ايٌلعٞ ايوابل يع١ًُٝ  إىل باإلضاؾ١

 ْد٘  أؾٝبددٚ يدٞ   ْدد٠ٚ ايدلند١   ٚاملعداٜرل ايٌدلع١ٝ     االهتصٓاع   نُا اْتٗ  يد٘  

 ادتعاي١ . أهائَ املُهٔ تهٝٝؿ٘ ًلعا ع٢ً 

بٝاْدا( َدٛ ن٠ عُدا  دا٤  عدٔ ادتعايد١ م        أٚكدقبٌ ًدلح ٖدذا ايتهٝٝدـ    ٚ

 .املذاٖب اٖتُاَا بٗا  أنسل  ٖٚٛ املذٖب املايهٞ 

ال ا٠ م ْؿو٘ نايكلاخل ٚاملوداق  أصٌ  ادتعٌ  15قاٍ ابٔ كًد   ادتد ش  

 مٚاألصددٌ  َٓٗددا بٗاريالددذ ًدد إٔ إعًٝدد٘ ٚ اإل دداك٠ٚال تكدداي  اإل دداك٠عًدد٢ ٜكدداي 

ٚقدٍٛ ايدٓيب    16بد٘ معدِٝ ش    ٚأْدا  ٛامٙ قٍٛ اهلل عن ٚ ٌ   ٚملٔ  ا٤ ب٘ محٌ بعرل 

ٚقٛي٘ ٜدّٛ بددك َدٔ    17ؾً٘ هًب٘ ش ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ّٜٛ حٓم   َٔ قتٌ قتٝنري 

ندإ َايدو   ٕ إٚ ذا ٚندذا "  ؾعٌ نذا ٚ نذا َٚٔ ؾعٌ نذا ٚنذا ؾًد٘ ند  

ْدد٘ عٓدددٙ أال ادتٗدداد  نلٖدد٘ يدد٦ن تؿوددد ْٝددا( ايٓدداي م  ؾإمندداليددو قددد نددلٙ 

حددِٖ هدٝد   أ كق٢ ايذٜٔ أص اب٘حلاّ   ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهًِ يًٓؿل َٔ 

                                                 

 17اذتًك١ ايٓكا١ًٝ  ( B.O.T )د. ستُد عبداذتًِ عُل ادتٛاْب ايٌلع١ٝ االقتصاد١ٜ يٓعاّ   13
 13ص 2000َلنن صاحل ناٌَ ايكاٖل٠ 

 29ص  1998د. حؤ ٜٛهـ داٚد املصاكف اإلهن١َٝ ٚايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ داك ايؿهل ايعلبٞ   14
 402-401ايبٝإ ٚايت صٌٝ    15
 73ٜٛهـ   16
كٚاٙ ابٛ داٚٚد عٔ اْى نُا م َٓتك٢ االالباك ٚك اٍ اهٓادٙ ك اٍ ايص ٝح ْٚص٘ : ؾكتٌ  ابٛ   17

 ٚاالذ اهنبِٗ  طً ١ عٌلٜٔ ك نري
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ِ   َدٔ ي ايعددل  َدلٚا بٗددِ    أحٝدا٤ حدٞ َددٔ     دغدد١ يددؽ بٗددا   عًد٢ قطٝددع َدٔ ايػددٓ

ٛٙ عدٔ ليدو : قدد أصدبتِ   اقتودُٛا      ؾلقاٙ   ؾهتمنا ٌْط َٔ عكداٍ   ؾودتي  

 ٚاضلبٛا يٞ َعهِ بوِٗ .

 ًلٚط َتؿل عًٝٗا   ٖٚٞ  أكبع١ٚدتٛامٙ 

 ٜهٕٛ ادتعٌ َعًَٛاري  إٔ .1

  ٓكدُٜ إٔ ال ٚ .2

  ٌ أي٘  ٚإ ال ٜطل  .3

 بتُاَ٘  إالٕ ال ٜهٕٛ يًجاعٌ ؾٝ٘ َٓؿع١ أٚ .4

ٜهددٕٛ يًجاعددٌ ؾٝدد٘     إٔ  ٖٚددٛ ًٚددلط الدداَى شتتًددـ ؾٝدد٘     .5

 مت  إلآَؿع١ 

جيدٛم   إُٔٛ دب  ؾم املكاك١ْ ع٢ً ادتعٌ    يٌلا٥ط نًٗا َٛ ٛد٠ ٖٚذٙ ا

 ٚأَدا     ايػدلك هدتُايتٗا عًد٢   إعًد٢ ادتعايد١    أٚكدعًد٢ َدٔ   كدا  ثِ قاٍ ابٔ كًد

عًدد٢ َددا ؾٝدد٘ َددٔ ايػددلك  عًدد٢      ٜع١ايٌددل ٚأ امتدد٘ادتعددٌ ؾكددد  ٛمتدد٘ ايودد١ٓ     

 إالْ٘ ال جيٛم أَٔ َا لنلٙ  ايٌلٚط اي  لنلْاٖا ٚيٝى َٔ ًلٚط ص ت٘ 

جيٛم م ايٝودرل ٚايهدسرل   بٌ ٚغرلٙ    عبد ايٖٛانإ قد قاي٘  ٕإٚايٝورل  م

 بتُاَ٘ . إالمل ٜهٔ يًجاعٌ ؾٝ٘ َٓؿع١  إلا

ادتٗد١   إٔعًد٢ ادتعايد١ ؾٗدٛ      ( B.O.T )يعًُٝد١   لعٞايتخدلٜج ايٌد   أَدا 

ايعاَدددٌ   ٖٚدددذإ ٖدددٛ  ٕ املٓؿدددذ يددد٘أاملاضتددد١ الَتٝدددام املٌدددلٚع ٖدددٞ ادتاعدددٌ   ٚ

 َٔ ايبٝإ .عكد ادتعاي١ ال  قتا إ ملنٜد ايطلؾإ م 

حتد٢   ؾٗدٛ   اصتدام ايبٓدا٤   إَدا ادتعاي١ ؾُٗا اصتام ايبٓدا٤   ٚادتعدٌ   ستٌ  أَا

لؾكددا َندإ   إٕايػدلخل َدٔ املٌدلٚع :    حتكٝددل ٜبًدؼ ايػاٜد١ املودتٗدؾ١ َٓد٘ ٖٚدٛ      

ْدد٘ إ وددلا ؾ أٚ   ْدد٘ ٜصددًح ينهددتطلام إطلٜكددا ؾ أٚ ينهددتخداّ ْدد٘ ٜصددًح  إؾ

 .......... اخل .ٜصًح يًعبٛك .

ٖددٛ َٓؿعدد١   ٚاملٓؿعدد١  إمنددا أعٝاْدداادتعددٌ ؾٗددٛ ٖٓددا يددٝى ْكددٛداري   ٚال   ؾتَددا

ضدع حتد  تصدلف    تٛ عنري ٖٚٞ ٖٓا َٓؿع١ املٌلٚع ْؿود٘ حٝدل    أٚ أ ل٠تصًح 

يٝ صٌ َٔ َٓاؾع ستٌ ادتعايد١ عًد٢    -ٖٚٛ ادت١ٗ املٓؿذ٠ يًٌُلٚع  –ايعاٌَ 

 .َا ٜكابٌ  ٗدٙ 
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"" َٓؿعد١   أٜٚهدٕٛ عٝٓدا    إٜٔصدح   األ دل٠ ""   ٕتٚقد صلح صاحب املػين بد 

 ؿ٢ .م ٖذا نُا ال   ل٠ ناألٚادتعٌ 

َع حتدٜد  تػتؿل  ٗايت٘ إلادتعٌ ٌٜذلط َعًَٛٝت٘  خبنف ايعٌُ  إٔٚ ا 

 ١ تت كل بتجدٜد َد٠ االْتؿاع.ٕٝ ٖذٙ املعًَٛإايػلخل َٓ٘ ؾ

 قدددد  إٔنُددا هددبل م ايتهٝٝددـ باالهتصددٓاع   –ميهددٔ ٖٓددا  ْ٘ددأعًدد٢ 

حتصدٌ عًد٢    إٔ إىلادتعٌ  بًؼ َع متهم ادت١ٗ املٓؿذ٠ َدٔ تٌدػٌٝ املٌدلٚع    

 دد٠   بداملبًؼ   ٚم تًدو اذتايد١ املعًَٛٝد١      ليو املبًؼ   ٚم ٖذٙ اذتاي١ املع١ًَٝٛ

 االهتصٓاع . 

 عما ِػبًٌ ( B.O.T )متّّص عكد 

 إلٌْا٤َم َٛاد   تٖٛ عكد عٌُ َع ت ( B.O.T )عكد  إٔتبم مما هبل 

ٖٚددٛ م ٖددذا ٌٜددب٘ عكددٛد االَتٝددام    إلداكتٗددا أٚامللاؾددل     ٚإقاَدد١ٌددلٚعا( امل

 . اإلداك٠ دٚعكٛ

 مكازنتٌ بعكُد االمتّاش : 

 :  أْٛاعٚعكٛد االَتٝام 

  ؾٗٓاى اَتٝام اهتػنٍ املعادٕ َٚا م َعٓاٖا ٚص١ً( B.O.T )  بٗذا

َٛضددٛع٘ اهددتخلا  املعددادٕ ٚحصددٍٛ صدداحب     ٕألايٓددٛع غددرل قا٥ُدد١   

عًددد٢ َكابدددٌ َودددتكٌ   ٚيدددٝى ؾٝددد٘    أَٚتٝدددام عًددد٢ حصددد١ َٓددد٘     اال

 . ٚاإلعاد٠َٔ ايبٓا٤ ٚايتٌػٌٝ  األهاه١ٝايعٓاصل 

  املٌلٚعا( ٖٚٛ ًدٜد ايص١ً بعكدد   إٌْا٤ٖٚٓاى اَتٝام( B.O.T ) 

 بٌ ٖٓاى تنمّ بُٝٓٗا

 18ايهؿا١ٜ  َا ؾٝ٘ايٌلع١ٝ  م املعاٜرلا ًٜٞ  ا٤ عٔ ٖذا االَتٝام ُٝٚؾ 

ٜتعًددل  ٌَددلٚع إلقاَدد١ آالددلٖددٛ عكددد بددم ايدٚيدد١ ٚطددلف   اإلٌْددا٤م " عكددد اَتٝددا

  ٛاصؿا( َع١ٓٝ . إٌْاؤٙغايباري بامللاؾل ايعا١َ ٜتِ 

                                                 
 6بٌإ عكٛد االَتٝام ايؿكل٠  22املعاٜرل ايٌلع١ٝ كقِ   18
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 :  اإلنػاءصُز امتّاش 

 ٕكخل أاذتاصددٌ عًدد٢ االَتٝددام ٌَددلٚعا  ٛاصددؿا( َعٝٓدد١ عًدد٢       ٌٜٓدد٧ أ

يًدٚي١ ٜهٕٛ ممًٛنداري شلدا   ٚتهدٕٛ َٓاؾعد٘ ممًٛند١ يصداحب االَتٝدام        

 عدٖا يًدٚي١ .ب١ٓ تعٛد َد٠ َعٝ

 ٕاذتاصٌ ع٢ً االَتٝام ٌَلٚعاري  ٛاصدؿا( َعٝٓد١ ٜهدٕٛ ًَهداري      ٧ٌٜٓ أ

املٌلٚع  إٌْا٤ا(ًو ي٘ ٚيهٔ ع٢ً اكخل يًدٚي١ ٜٚٓتؿع ب٘ َد٠ َع١ٓٝ ثِ مّي

 ايدٚي١ . إىل

 ٌٕٜٓدد٧ اذتاصددٌ عًدد٢ االَتٝددام ٌَددلٚعاري  ٛاصددؿا( َعٝٓدد١ عًدد٢ اكخل        أ

طددداري ًَهددداري شلدددا   ٌٜٚدددذلنإ م   ٜأاملٌدددلٚع  إٌْدددا٤ا(يًدٚيددد١ ٚتهدددٕٛ  

املٌددلٚع حوددب االتؿددام   ٚليددو طددٛاٍ َددد٠ ستدددد٠ ٜددتِ بعدددٖا       إٜددلادا(

 اذتاصٌ ع٢ً االَتٝام . إىلمتًٝو املٌلٚع 

ٚم اذتدداال( ايددسن  ٜذلتددب عًدد٢ االَتٝددام َددٓح اذتاصددٌ عًٝدد٘ اذتددل م         

 عٔ تكدِٜ الدَا( املٌلٚع يًجُٗٛك .  األ ٛك أٚحتصٌٝ ايلهّٛ 

 لػسعْ لعكُد االمتّاش التهّّف ا

 :  ٜتتٞ وب َا  اإلٌْا٤ تًـ ايتهٝٝـ ايٌلعٞ يعكٛد اَتٝام 

 اإلٌْدددا٥ًٞددداَنري يًعُدددٌ  اإلٌْدددا٤ندددإ ايتدددناّ اذتاصدددٌ عًددد٢ اَتٝدددام  إلا 

ٚتكدددِٜ املددٛاد   ؾايعكددد اهتصددٓاع   ٖٚددذٙ ايصددٛك٠ ايػايبدد١ ٚمثٓدد٘  اْتؿدداع    

  أٟ ٖدٛ عكدد    ُ٘ يًدٚيد١  لٚع ملد٠ ستدد٠ قبدٌ تودًٝ  ددددصاحب االَتٝام باملٌ

( B.O.T )  

 توددًِٝ  ٚاأل ددل٠َددٔ ايدٚيدد١  َوددتت ل٠نددإ املٌددلٚع ٌَٓددت عًدد٢ اكخل   إلا

ٖددٞ املٌددلٚع  ٚاأل ددل٠ يددضكخل إ دداك٠ ؾإْٗدداَددد٠ َعٝٓدد١  دبعدد إيٝٗددااملٌددلٚع 

 املتؿل عًٝ٘ . األ ٌْؿو٘ املوًِ م 

 :  اإلنػاءالتهّّف الػسعْ للمكابل مو عملّة 

 املٌدلٚع باهدتػني٘ ؾايعكدد َدٔ قبٝدٌ       إقاَد١ حتدٜد مثٔ  م اذتاي١ ٜتِ ؾٝٗا

 إىلاالهتصٓاع بدسُٔ ٜتُسدٌ م االْتؿداع باملصدٓٛع َدد٠ َعًَٛد١ قبدٌ تودًُ٘         

 املوتصٓع .
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      ٔاملٌدلٚع  بًددؼ َدايٞ ستدددد      إقاَدد١م اذتايد١ ايد  ٜددتِ ؾٝٗدا حتدٜددد مثد

ٜددذلى املٌددلٚع م حٝددام٠ صدداحب االَتٝددام َددد٠ ستدددد٠ عًدد٢ هددبٌٝ ايتٛثددل   

ذتكدد٘ م اذتصددٍٛ عًدد٢ ايددسُٔ َددٔ عددٛخل َٓدداؾع املٌددلٚع   َددع حكدد٘ م       

حصٌ ع٢ً ايدسُٔ قبدٌ ْٗاٜد١ املدد٠      ؾإلابم ايسُٔ ٚعٛخل املٓاؾع    كاص١امل

كد املٌلٚع ملايه٘ ٚإ مل  قصٌ ع٢ً ايسُٔ م ٖذٙ املد٠ بكٞ حدل ايتٛثدل   

 حت٢ ٜوتٛؾ٢ ايسُٔ .

 :  لإلنػاءتطبّل املؤضطات عكُد االمتّاش 

 بعنقدد١ َباًددل٠ َددع   يإلٌْددا٤يًُؤهوددا( تطبٝددل عكددٛد االَتٝددام     ميهددٔ

بم ايدٚي١ ٚايطدلف اذتاصدٌ عًد٢ االَتٝدام   ٚليدو      بدالٛشلا طلؾاري  أٚايدٚي١   

 :  اآلت١ٝباهتخداّ احد٣ ايصٝؼ 

 أٚاالهتصددددٓاع  أٚ اال دددداك٠ نددددٌ َددددٔ ل" ٚلنددددل املعٝدددداك نٝؿٝدددد١ تطبٝدددد 

 املٌاكن١ " .

 َكاكْت٘ بعكٛد اإلداك٠ : 

 ( B.O.T )ؾٗدٞ ٚاضد ١ الًدتُاٍ     اإلداك٠بعكدٛد   ( B.O.T )١ً صد  أَدا 

م  اإلداك٠عكددد اَتٝددام   تٕكد بٌددٚ  ٚؾُٝددا ًٜددٞ َددا    اإلداك٠عًدد٢ ايتٌددػٌٝ ٖٚددٛ   

 .19املعٝاك ايٌلعٞ 

  اإلدازةعكُد امتّاش 

  اإلدازةتعسِف امتّاش 

َلاؾدل   إداك٠ٜتِ  ٛ بٗدا َدٓح حدل     آاللٜٔ ٚأًخاصٖٞ عكٛد بم ايدٚي١ 

 ددا  قكددل  ستدددد يػددلخل تكدددِٜ الدددَاتٗا يًجُٗددٛك    ( عاَدد١  كابددٌ  آٌَٓدد أٚ

 املصً ١ ايعا١َ .

  اإلدازةالتهّّف الػسعْ لعكُد امتّاش 

 بٓوددب١ َددٔ   أٚ بًددؼ َكطددٛع   اإلداك٠د املكابددٌ عددٔ َددٓح اَتٝددام    دحدد إلا

ٚم  إ داك٠ عكدد  ؾإ ايعكد بم ايدٚي١ ٚصاحب االَتٝام  اإلٜلاد إمجايٞ

حتصدٌٝ كهدّٛ عدٔ َدٓح      اإلداك٠املاضتد١ الَتٝدام    ٖذٙ اذتاي١  قل يًجٗد١ 
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املكابدددٌ  إىل باإلضددداؾ١املكدَددد١    األ دددل٠االَتٝدددام ٚتهدددٕٛ َدددٔ قبٝدددٌ  

 املوت ل عٔ َد٠ االَتٝام .

 بعددد املصددلٚؾا(  اإلٜددلاد  صددام  األكبدداحَددٔ  بٓوددب١حدددد املكابددٌ  ٚإلا

ٕ ايعكد بدم ايدٚيد١ ٚصداحب االَتٝدام عكدد املطداكب١       إٚاملخصصا( ش ؾ

 املٌلٚع . أٚامللؾل  أصٌَاشلا ٖٛ  أيٚك

ٚم نًتددددا اذتددددايتم املددددذنٛكتم ؾددددإ ايعكددددد بددددم صدددداحب االَتٝددددام       

عكددد بٝددع حوددب طبٝعدد١    أٚ إ دداك٠َددٔ امللؾددل ٚاملٌددلٚع ٖددٛ عكددد    ٔٚاملوددتؿٝدٜ

 ايٌٓاط .

  اإلدازةمدة عكد امتّاش  إنًاء

ًؿود  َدٔ   م َٓ د٘   ٖٚدٛ قابدٌ ي   عكد َؤق  باملد٠ الددد٠   اإلداك٠اَتٝام 

بااليتناَدا( الددد٠    إالني٘ أٚقبٌ ايدٚي١  خايؿ١ صاحب االَتٝام يًٌلٚط   

ايد     اإل دلا٤ا( م ايعكد   ٚ قل يصاحب االَتٝام ايتخًٞ عٓد٘ بٌدلط اختدال    

 ارتدَا( يًجُٗٛك . بتدا٤ اإلالنٍٜت كل بٗا عدّ 

 ارتدمات  أضعازحتدِد 

اذتصدٍٛ عًد٢ ارتددَا(     أهدعاك حتدٜدد   اإلداك٠ قل يًج١ٗ املاضت١ الَتٝدام  

عًد٢ ضتدٛ  قكدل ايعدايد١ ٚاملصدً ١ املٌدذلن١        األهدعاك ستٌ االَتٝام   ٚتعدٌٜ 

 املٌٓا( . أٚيصاحب االَتٝام ٚاملوتؿٝدٜٔ َٔ الدَا( امللاؾل 

 مساعاة االغرتاطات 

٘  أٚ اإلداك٠ قل يًجٗا( املاضت١ الَتٝام  لاقبد١ ٚايتؿتدٍٝ   املقٝداّ ب :  َٔ تٓٝبد

االَتٝدام َدع تٛقٝدع     دعدا٠ االًدذلاطا( ٚاملٛاصدؿا( املبٝٓد١ م عكد     يًتسب  َٔ َلا

 .بٗا ٚالدد٠ م ايعكد  اإلالنٍايلادع١ عٔ  ادتنا٤ا(

 بّاى اذتهم الػسعْ يف يرا العكد 

ايدد  ٖددٞ اجملدداٍ    األهاهدد١ٝالدددَا( ايبٓٝدد١   إٌْددا٤ إٔ إىل اإلًدداك٠هددبك  

. ٖٚددذا  اإلٌْددا٤م  َٚددٛاد توددتخدّ إٌْددا١ٝ٥ أعُددااليتطبٝددل ٖددذا ايعكددد تتطًددب 

َددع قٝدداّ املكدداٍٚ  ١املكاٚيددعكددد  أٚ   اإلهددنَٕٞ عكددد االهتصددٓاع م ايؿكدد١ تًدد

 َم املٛاد ش .تبايعٌُ ٚت
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عكدددد املكاٚيددد١ ٖدددٛ اْددد٘ ٌَدددلٚع   أٚٚاذتهدددِ ايٌدددلعٞ يعكدددد االهتصدددٓاع  

٘ مت  أًٚلٜط١ َع١ًَٝٛ ايسُٔ هٛا٤ عجدٌ   تكودٝط٘ . ٚقدد صددك بٌدإ      أٚ تت ًٝد

 ش ْص٘ بعد ايدٜبا ١ :  3/7   65ع بلقَِٔ اجملُ 20كعكد االهتصٓاع قلا

 –يعددم م ايذَدد١ عكددد االهتصددٓاع ٖٚددٛ عكددد ٚاكد عًدد٢ ايعُددٌ ٚا   إٕ أٚال" 

 ٚايٌلٚط األكنإتٛاؾل( ؾٝ٘  إلايًطلؾم  ًَنّ

 ثاْٝاري ٌٜذلط م عكد االهتتصٓاع َا ًٜٞ :  

 املطًٛب١  ٚأٚصاؾ٘بٝإ  ٓى املوتصٓع ْٚٛع٘ ٚقدكٙ  . أ

  األ ٌٝ٘  قدد ؾ إٔ .  

 إىلتكوددٝط٘  أٚايددسُٔ نًدد٘     تت ٝددٌثايسدداري : جيددٛم م عكددد االهتصددٓاع    

 ٠ .دستد آل اٍَع١ًَٛ  أقواط

ٜتطُٔ عكد االهتصٓاع ًدلطاري  نا٥ٝداري  كتطد٢ َدا اتؿدل       إٔكابعاري : جيٛم 

 عًٝ٘ ايعاقد َا مل تهٔ ٖٓاى ظلٚف قاٖل٠ .

ٛ  ( B.O.T )عكدد   إٕٚقدد هدبل بٝدإ      أٚصدٓاع  احدد صدٛك عكدد االهت    ٖد

املكاٚي١   ٚقد اهتٛؾ٢ ًلٚطُٗا   َع قبٍٛ املبدأ ايٌلعٞ ايذٟ هدبل تكلٜدلٙ   

ستددٌ  أٚ املصددٓٛعٜهددٕٛ ايددسُٔ اهددتخداّ    إٔم تهٝٝددـ ٖددذا ايعكددد   ٖٚددٛ    

ٕ اذتهِ ايٌلعٞ شلذا ايعكد ٖدٛ  إاملوتصٓع   ٚعًٝ٘ ؾ إىلقبٌ توُٝ٘  املكاٚي١

 ْ٘ ٌَلٚع . أ

ش بٌدإ عكدد املكاٚيد١ ٚايدتعُرل        3/14   129قلاك اجملُع كقِ   أًاكٚقد 

 ايكلاك   ْصٗا :  بآاللتٛص١ٝ  َع ( B.O.T ) إىلتهٝٝـ صٛكٙ  حكٝك١

بعدا صدٝؼ عكدٛد املكداٚال(   َدٔ َسدٌ َدا ٜود٢ُ         " ٜٛصٞ اجملُع بدكاه١ 

(B.O.T )  ْٚكٌ ًَه١ٝ "  ٚإداك٠أٟ بٓا٤ ٚمتًو 
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 املساجع 

  ًٔٝب١  أبٞاملصٓـ   الب 

    ٌٝالبٔ كًد   ادتد ش ايبٝإ ٚايت ص 

 ٘ايدٚيٞ  اإلهنَٞ قلاكا( زتُع ايؿك 

  )املعدداٜرل ايٌددلع١ٝ يًُجًددى ايٌددلعٞ شل٦ٝدد١ الاهددب١ ٚامللا عدد١ يًُؤهوددا

 . اإلهن١َٝاملاي١ٝ 

  اإلهنَٞقلاكا( ٚتٛصٝا( ْدٚا( ايدلن١ ينقتصاد  

        ّايتُٜٛدٌ املصدلم ملٌدلٚعا( ايبٓٝد١ ايت تٝد١ بٓعدا( B.O.T )    ٟكًدد

 ّ 2006ايعلب١ٝ ٌْل احتاد املصاكف  حايؿتا عبدصاحل 

  ّالهتخداّ عكٛد ايبٓا٤ ٚايتٌػٌٝ ٚايٓكدٌ د. ستُدد    َتهاٌَضتٛ بٓا٤ ْعا

 ّ .2000غامٟ ادتنيٞ ٌْل  اَع١ عم سلى 

   ملٌددداكن١ ايكطددداع ارتددداص م تكددددِٜ الددددَا( ايبٓٝددد١      ايصدددٛك املختًؿددد١

   ٖاْٞ هلٟ ايدٜٔ . األهاه١ٝ

 د ادتٛاْب ايٌلع١ٝ يعكٛد اي( B.O.T )  عُل . ِعبد اذتًٝد. ستُد 

 .ارتطرلٟ . ٔعبد الوٌَلٚعا( االَتٝام َكابٌ حل االْتؿاع د 

 )ايطٛابط بٌإ   أٚ اإلكًادا( B.O.T )   ُ1993ايْٝٛٝدٚ  ١َٓع 

  َؤهود١  َدٔ ا دٌ ايتُٓٝد١     األهاه١ٝتكلٜل ايت١ُٝٓ م ايعامل ايب١ٝٓ ّ  األٖدلا

1994 ّ 

  ايصٓاع١ٝ د. حؤ ٜٛهـ داٚد   داك ايؿهل  ٚايت١ُٝٓ اإلهن١َٝاملصاكف

 ّ 1998ايعلبٞ 

 

 


