األكادًٛٚح انؼزتٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛا ٔانُمم انثحز٘
يؼٓذ انُمم انذٔنٔ ٙانهٕجستٛاخ
لسى  :انًؼايالخ انذٔنٛح انمإََٛح انتجارٚح ٔانهٕجستٛاخ

ػمذ انــ ٔ BOTأحزِ ػهٗ إحذاث انتًُٛح انًستذايح
" دراسح تطثٛمٛح ػهٗ ان" ًٍٛ

إعداد
أحمد هادي أحمد دٌك
رسانح يمذيح نألكادًٛٚح انؼزتٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛا ٔانُمم انثحز٘ الستكًال يتطهثاخ َٛم درجح انًاجستٛز
فٙ
انًؼايالخ انذٔنٛح انمإََٛح انتجارٚح ٔانهٕجستٛاخ

إشزاف
أ.د  .خانذ سؼذ سغهٕل
أٍزبم اٌزشو٠عبد االلزظبك٠خ ٚاٌّبٌ١خ ٚعّ١لوٍ١خ اٌؾمٛق عبِعخ ِلٕ٠خ اٌَبكاد
2810و
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مقجمة
ضطغ الطتغيخات والتصػرات االقتصادية التي يشهدجاا الاهالع هي صهخ الاػلطهة ي والاهيطا ال هج هغ
دور ال كػ ات ي الطجاالت االقتصادية ي حيث أصب ت اهحه ال كػ هات ُعاظهب لالجر هة اىولهب لاى طها
الخقابيههة لدههحا الطجتطههج إلههب الهها وضههج الض هػالع ي واههغ التشههخ اات وال هػاليغ الطظااههبة ل طايههة الطصههال
االقتصادية للطجتطج ي ي ضػء ذلهظ هاء االاتطها بظطها البظهاء -التشهغي -الت ػ ه  -والطابهخ ظدها به ه ه
البػت واشكاله الطختلفة  .ول ج أدت شار ج البػت إلب اقبا وااج وكبيخ غ قب الجو الطت ج ة و الظا ية
التههي ُىههاب الههب ُصههػ خ بظيتدهها الت تيههة وُ ههجرث اخ دهها الاا ههة ي حيههث و ههجت اههحه الههجو
البههػت يههخ اههبي

ههي شههخو ات

ههي ُ يههغ اههحا الغههخض ر ههع أن اههحه الظطهها كالههت اخو ههة ههي اى هػا الىههال ة ُ ههت

ىههطيات أ ههخ كظطهها اال تيههاز إال أن الػاقههج االقتصههادا ال ههالي ل ميههخ ههغ الههجو أاههدع ههي ا تطههاده ههي
ال ههخن ال ههالي لشههك كبيههخ

()1

ي و تػقههج ااههتطخار اههحا االُجههاه ههي ُطػ ه

شههخو ات البظيههة اىاااههية وز ادُههه

وربطا ضا فته ج بهجايات اهحا ال هخني و خ هج الىهبا هي ذلهظ الهب الديهار الطظطػ هة اإشهتخايية لاإضها ة
الب ا كالية االاتفادة غ ا كاليات و بخات الشخكات الاطالقة الطتخصصة ي ختلف الطجاالت(.)2
و اج ُطػ

شار ج البظية الت تية ي أوقهات اىز هات الطاليهة أحهج الت هجيات التهي ُػا هه ال كػ هات

ي طيج الجو دون ااتمظاءي وقج يكػن الت جا أيبخ للجو الظا يةي ولحلظ ُلجأ لاس ال كػ ات ي مه
اههحه الطههخوى إلههب ُخشههيج اإلفههاتي وذي ههاى ُظفيههح لاههس الطشههخو اتي وُأ ي ه الههباس ار ههخ ل ههيغ ُ ىههغ
اىوضاع الطاليةي ثع ُايج إحياءاا غ جرجي أو ُ ػ لاالقتخاض غ الجو أو البظهػ اى ظبيهةي أو إصهجار
اههظجات شػ لههة الطههج ي كلتهها الىيااههتيغ ُ ههػن ال كػ ههة يدهها الطالههظ والططههػ للطشههخوعي و ب ههب دور ال صههاع
الخاص ظفحا عي دون أن يكػن شخ كا ي التظطية لالطاظب الص ي لطفدػ الشخاية.
احه ال لػ لدا ُ لفتدا الطالية واالقتصادية لب الطج الصػ ه ي وال يطكهغ اال تطهاد ليدها هي حها
ااههتطخار اىز ههات االقتصههاديةي وُ اخ ههج الاػايههج الطاليههة لفت هخة شػ لههةل وبالتههالي ههتن اللجههػء لخيههارات التطػ ه
ٍٙٔ- 1خ عّو عجل اٌوؽّٓ ٔ ،ظبَ اٌجٛد ٚأصوٖ ف ٟعنة االٍزضّبه ،إٌّشؤح اٌعبِخ ٌٍط١واْ اٌّلٔ ، ٟاٌمب٘وح  ، 2007،ص.2
2
 -حامد ماهر دمحم ،النظام المانونً لنظام االنشاء والتشؽٌل وإعادة المشروع ،دار النهضة العربٌة ، 2005،ص.11

2

اى خ قج يكػن أ ض الىب لتطػ

بظاء الطشار ج الطظتجة أو ذات الاػايج الطاليةي طم احه الطشهار ج ال

رتػقههف ُطػ لدهها لههب التطػ ه ال كههػ ي الطباشههخي به يطكههغ ُطػ لدهها ههغ شخ ههغ لطهها البظههاء وذ ههادة الطل يههة
والتشغي (.)B,O.T
تن ال كػ ات اليطظية التي اهتتػلب ز ها الهبالد

ها التدهاء ال هخ ُجهج لفىهدا لد هة ببهج

دهػد

يبيخة للخخوج لالبالد غ از اُدا االقتصادية وا ادة بظاء الم ة ي االقتصاد والػشغ وُديئة اال ػاء الطظاابة
لتشههجيج االاههمتطار والل ههات بخكهها واههػ أحههج شههار ج الشهخاية بههيغ ال صهها يغ الاهها والخههاصي ل يههث ُتااقههج
الجولة ج إحج شخكات و ؤاىات ال صاع الخاص لبظاء أو ُصػ خ شخوع ايغي لهب أن رتهػلب ال صهاع
الخاص ك ُ اليف ُصطيع وُظفيح الطشخوعي وذدارُه وُشغيليه وااتمطاره لطجة ز ظية ايظة ( ادة ُتخاوح بيغ
 20إلب  30اظة) اب راػ أو لىهبة تفهغ ليدها ُهج ج لل كػ هةي لتظت ه لاهج اهحه الطهجة ل يهة الطشهخوع
لال ا

لل كػ ة .واظا كميخ هغ الطشهار ج الاالطيهة التهي لفهحت بدهحه الصخ هة أبخزاها شهخوع لفهغ الطهالر

بيغ إلجلت اخ و خلىا (.)1()EURO TUNNEL
وبدحه ال الة ُىتفيج ال كػ ة لصخ تيغ اىولب :ألدا ات ص
تخة اال تياز الططظػحة للشخكة الطظفحة للطشخوعي دون أن ُت ط

لب ػايج الية (إرخاد اظػا) هال

ابه اهحا الاايهج أا هاء هاداي إضها ة

إلب أله لاج التداء جة اال تيهاز اتتىهلع شهخو ا كتفيها لترخاداُههي ودون ال ا هة ىا د هع باشهخ هغ قبه
الجولةي وقج ي غ ػايس الية و كػن أحج صادر الج

ي الطىت ب .

ولط اخ للػاقج الحا ُشدجه الهيطغ هي ضه الصهخاع الطىهل

ظهح اهظػات والهحا أد الهب ُهج يخ طهظد

لطجطه البظهب الت تيهة للجولهة وُػقهف جلهة االقتصههاد والتظطيهة كظتيجهة شبيايهة لدهحا الهج ار ي والخه اخ الههحا
ح لالبالد ال اظػات ال خ الجا ية .
تن ال كػ ات اليطظية التي اتتػلب ز ا البالد

ا التداء ال خ اتجج لفىدا لد هة ببهج

دهػد

يبيخة للخخوج لالبالد غ أز اُدا االقتصادية وذ ادة بظاء الم ة ي االقتصاد والػشغ وُديئة اى ػاء الطظاابة

1

 -نفك المانش  ،مرجع اللكترونً https://ar.wikipedia.org/wiki:
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لتشجيج االامتطار والل ات بخكا ال ضارة والت ج ي والشظ أن لطا ا  BOTياج أاهع اىدوات االاهتمطار ة
للتظطية االقتصاديةي لطه اخ الهب ُظهػع جهاالت ااهتخجا ه و هج ُهأثيخه لهب هح
الطىههتجا ة إلههب البلههجان التههي ُىههاب إلههب التظطيههة والتصههػ خ ههغ ههال

ههح

االاهتمطار وُ يهغ التظطيهة

رؤوس اى هػا إليدهها إصههالح

البظية الت تية كاليطغ و يخاا غ الجو الظا ية .

 أًْٛح انثحج :
ُ .1ػا غ حا ة الجولة لطىااطة ال صاع الخاص ي إقا ة شار ج البظية الت تيهة بدهجى ُ يهغ التظطيهة
الطىتجا ة ,وحا ة قصاع اى طا إيجاد جاالت ط ُ في لتشغي شاقاُدا ال ا ظة .

 .2اد ار أ له ه هها البله ه ههجان الظا يه ه ههة ظده ه هها والطت ج ه ه ههة  ,ىاطيه ه ههة لطه ه هها ا  B.O.Tواالثه ه ههخ االقتصه ه ههادا
والتظطػا الحا د ج ُلهظ الهجو للطىهار ة إلهب ُبظهي اهحا الظهػع هغ الظطها  ,لطه اخ لهجوراا هي ُصهػ خ
وُ جرث اخ دا الاا ة وُ خ ظ جلة التظطية .

 أْذاف انثحج :
ردجى الب ث غ ال

صلية إلب ا رلي:

 -1ال اء الضػء لب ااية لطا ا  BOTوأاطيته والخصايز التي رتطيد بدا .
 -2ابخاز دور ال صاع الخاص واىشخاى الطاظية بظطا ا . B.O.T
 -3التاييج لب دور ال كػ ة ي إبخاز لطا ا . B.O.T
 -4إضدههار الجػالهها االيجابيههة التههي رظتجدهها لطهها ا
الجو الظا ية .
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 BOTههي ُ يههغ التظطيههة الطىههتجا ة ههي

 يشكهح انثحج :
اْ اٌَع ِٓ ٟلجً أؽواف ٔظبَ اي ٌ B.O.Tزؾم١ك أوجو لله ِٓ اٌفبئلح االلزظبك٠خ ألؽواف إٌظابَ
ٚأعى بٍبد اال٠غبث١خ عٍ ٝاٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ َ٠زٛعت اٌٛلٛف عٍا ٝاٌّشاى د اٌجؾض١اخ إٌبرغاخ عآ كهاٍاخ
ٔظبَ ايٚ B.O.Tأصوٖ ف ٟاؽلاس اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ٚفمب ٌٍزَبإالد اٌزبٌ١خ :
ِبما ٠عٕ ٟاٌزعبلل ثٕظبَ اي B.O.T؟ ٍ١ٍٚ ٛ٘ ً٘ٚخ ٌزّ ً٠ٛالبِخ ٚرشغِ ً١شبه٠ع اٌجٕ١اخ االٍبٍا١خ
اَ ٍجٌٍ ١زٛعٗ ٔؾاٍ ٛا١طوح اٌمطاب اٌقابص عٍٙ١اب؟ ا ٚثزعج١او افاو ِاب ِال ٜفعبٌ١اخ ٔظابَ اي B.O.Tفاٟ
رؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ فبطخ ٚأْ اٌشووبد األعٕج١خ اٌمبئّخ عٍ ٝاٌزٕف١ان رزّزاع ثماٛح الزظابك٠خ ٚثؾّب٠اخ
لبٔ١ٔٛخ فبطخ ؟ .
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يُٓجٛح انثحج :
رمزؼ ٟؽج١عخ اٌجؾش ارجب إٌّٙظ اٌزؾٍ ٍٟ١اٌٛطف ، ٟثٙلف رٍَ١ؾ ِي٠ل ِآ اٌؼاٛع عٍا ٝاالفىابه
اٌّطوٚؽاخ ػآّ ٘اانا اٌجؾاش ٚ ،اٍز١ؼابؽٙب ِاآ عٛأجٙاب اٌّقزٍفااخ ٌٍٛلاٛف عٍا ٝاٌااوأ ٞاألِضاً ٌغٛأجٙااب
اإل٠غبث١خ ٚاٌٍَج١خ ٚاالٍزفبكح ِٓ ر لؼ االفىبه ٚرعلك االهاع ٌل ٜاٌجبؽض ٓ١و ثؾَت افزظبطٗ.
وّب أْ ؽج١عخ اٌجؾش رطٍجذ ا عواع ِٔ ٛآ اٌزؾٍ١اً ٌاجعغ ِآ إٌمابؽ ٚاٌج١بٔابد اٌاٛاهكح ؽا٘ ٟانا
اٌجؾش الٍزٕزبط االصبه األ٠غبث١خ اٚاٌٍَج١خ اٌز ٟرعىَٙب عٍ ٝاٌّؾ١ؾ االلزظبكٚ ٞاٌزٌٍّٕ ٞٛلٌٚخ ٚاٌّغزّع.
خطح انثحج :
تمتض ٙطثٛؼح انثحج تمس ًّٛػهٗ انُحٕ االَت: ٙ
انفصم االٔل  :االحكاو انؼايح نُظاو الB.O.T
انًثحج األٔل  :ياْٛح َظاو ال B.O.T
ٔانًثحج انخاَ : ٙانتُظٛى انمإََ ٙنُظاو ال B.O.T
انفصم انخاَ : ٙاحز تطثٛك َظاو ال  BOTػهٗ انتًُٛح انًستذايح
انًثحج االٔل  :ياليح انتًُٛح انًستذايح ٔيمٕياتٓا
انًثحج انخاَ : ٙاإلطار انتطثٛم ٙنُظاو الٔ B.O.Tاَؼكاسّ ػهٗ انتًُٛح انًستذايح
انًثحج انخانج  :يذٖ ايكاَٛح تطثٛك َظاو ال B.O.Tف ٙان. ًٍٛ

*

*

*
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تًٓٛذ ٔانتمسٛى
إن لطهها

 BOTلههيذ لطا هها ُااقههجيا بتههظ أا ( بت ههخ ) ههي كليتههه ي حيههث ُخ ههج ههحوره إلههب هها

ياههخى بظطهها اال تيههاز التههي كالهت ظتشهخة ههي أوا ههخ ال ههخن التااههج شههخ وبجايههة ال ههخن الاشههخ غ ههي خلىهها
و يخا هها ههغ ال ههجو ()1ي حي ههت طل ههت خلى هها ل ههب اا ههتخجا ا ههحا الظط هها لتظفي ههج ش ههخو ات الى ههكظ ال جر ههج
و صات ال دخباء و صات الت لية للتدو ج لطياه الشخ ي كطها ان صهخ واهػر ة هغ الهجو الاخبيهة التهي
خ ت احا الظطا ي اىربايظيات حيث ابخ ت صخ لطا ا ي ختلف الطجاالت حيت طلت لب ُدو ج
صخ الججرجة لال دخباء والطاء والته اخ ( )2و هغ اهحا الظطها ي وُاتبهخ قظهاة الىهػ ذ هغ اال ملهة الشهديخة لظطها
اال تياز ي لداية ال خن التااج شخ

()3

.

وقههج ا تفههب اههحا اىاههلػ ُ خ بهها ظههح ثالثيظههات ال ههخن الاشههخ غ ()4ي و صػصهها لالظىههبة لطشههخو ات
البظيههة اىاااههية واقتصههخ ُصبي ههه ههي جهها التظ يهها ههغ المههخوات الصبيايههة و اصههة الههحاا اىاههػد ي و ههي
ظتصف المطاليظيهات حصه ُصهػران دطهان لهب صهايج ُصبيهغ اهحا الظطها ي حيهث ُهع ُػقيهج اُفاقيهة ُظفيهح
لفغ الطهالر الهحا رهخبع بخ صاليها و خلىهاي وذلهظ بهيغ كه

هغ ال كػ هة البخ صاليهة والفخلىهية هغ دهة وبهيغ

شخكة رػروُالا غ دة أ خ ي وكحلظ د ػة رييذ الػزراء التخكهي ها ُ 1980ػر هػت أو از Turgut
Auzalالاتخجا احا اىالػ
BOTاىو

ي ُظفيح شخو ات البظية اىاااية ي ُخكياي و خ ج إلية ااتخجا التابيخ

خة لإلشارة الب احا الظػع غ الطشخو ات (.)5

حيههث أصههب يشههار لدههحا الطصههصل

ههي كميههخ ههغ ال تالههات الطتخصصههة لطاادلههة وصههفة أو از ي وقههج

اشتدخ احا الظػع غ الظطا وأصب اصهصالح  BOTشهاياا هج اُىهاع ىهااطة ال صهاع الخهاص هي البظيهة
 -1اٍ َ اؽّل هاشلٔ ،ظبَ االٔشبع ٚاالكاهح ٚاٌزؾ ً٠ٛاي ( اٌجٛد) فِ ٟغبي اٌع لبد اٌل١ٌٚخ اٌقبطخ  ،كاه إٌٙؼخ اٌعوث١خ ،اٌمب٘وح ،2004ص.
2
 الترام :هو عبارة عن وسٌلة نمل عبر سكن الحدٌدٌة تمتد على طول مسارات الطرق بجوار السٌارات ،وفً بعض األحٌان ٌمكن أن توجد فًمسارات بعٌدة على السٌارات .وتعمل الترام عادة على الطالة الكهربائٌة ،وتُعتبر من أكثر وسائل النمل شٌوعا فً بعض البلدان ،ولد كانت تسمى
فً السابك السكن الحدٌدٌة الكهربائٌة.
3
 حامد ماهر دمحم  ،مرجع سابك ،ص 134
 نهلة عمر عبد الرحمن  ،مرجع سابك  ،ص35
 -المرجع سابك  ،ص. 8
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اىاااية هي خحلهة المطاليظيهات وحتهب ظتصهف المطاليظيهات  ,وذلهظ هي ختلهف قصا هات البظيهة اىاااهية
يالص ة والصاقة والطياه والظ

واالُصاالت حيث قا ت  86دولة لخصخصة  547شخكة للبظيهة االاااهية

وكحلظ شاركة ال صاع الخاص ي ُطػ  574شخو ا جرجا للبظية اىاااية ي حػالي  82دولة وبلغت
قيطههة هها ُههع صخصههته  357بليههػن دوالر أ خ كههيي كطهها أن ال صههاع الخههاص اههااع ههي ُطػ ه

شههخو ات

جرههجة للبظيههة اىاااههية ل يطههة  308الرههيغ دوالر ا خ كههي هها ياظههي ااههتمطارات اههظػ ة ههغ ال صههاع الخههاص
ُىاوا  60بليػن دوالر أ خ كي (. )1
و تػقههج ااههتطخار اههحا االُجههاه ههي ُطػ ه

شههخو ات البظيههة اىاااههية وز ادُههه وربطهها ضهها فته ههج

بهجايات اههحا ال ههخن ي و خ ههج الىهبا ههي ذلههظ إلههب إلديههار الطظطػ هة االشههتخايية لاإضهها ة إ كاليههة االاههتفادة
غ إ كاليات و بخات الشخكات الاطالقة الطتخصصة ي ختلف الطجاالت .
و لب ضػء ذلظ اػى ي ىع الباحث احا الفص إلب
الطب ث اىو  :ااية لطا ا B.O.T
الطب ث المالي  :التظطيع ال الػلي لظطا ا B.O.T

*

1

*

*

 -اسالم احمد راشد ،مرجع سابك ,ص.13
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ب ميغ لب الظ ػ المالي :

المبحث األول
ماىية نظام ال BOT
ي ض ُدارج ضدػر الاجد الطالي ي الاجرج غ الجو و ظدا الهجو الظا يهة ي طها أد إلهب الىهاي
ي الب هث هغ اليهات جرهجة ُىها ج لهب ُظشهيع ااهتمطارات ال صهاع الخهاص هي شهار ج البظيهة االاااهيةي
و لب و ه الخصػص أن ػ ة الت خر االقتصهادا التهي خ دها الاهالع هي الاشهخ ظية الىهظػات اال يهخة هغ
ال ههخن الاشههخ غ كههان لطمالههة أرضههية صههبة لههج ع مه اههحا التػ ههه ي لتطدههخ بههجلظ لطهها البههػت كصههػرة ههغ
ل ههب اى ههال الاا ههة للجول ههة ههج ض ههطان

ص ههػر الخصخص ههة التل ايي ههة ي وذن كال ههت ؤقت ههة ي د ههي ُ هها
ُصػ خاا وُ جرمدا.
طغ اظا ايتصخت الباحث ي احا الطب ث إلب ُػضي
وك

صلا رتفخع الب خ يغ رػض ك

ااية لطا  BOTغ ال ثالثهة صالها

ظدع و ا لطا رلي:

الطصلا االو ُ :اخ ف لطا ا  B.O.Tو صايصة .
الطصلا المالي  :الػاع لطا ا . B.O.T
الطصلا المالث  :دايا و يػ لطا ا . B.O.T

*

*
10

*

انًطهة األٔل
تؼزٚف َظاو ال ٔ B.O.Tخصائصّ
ٌعد نظام ال  B.O.Tمن النظام المستحدثة حٌث ظهر هذا النظام تلبٌة للعولمة االلتصادٌة  ,وتزاٌدد
ظهور هذا النوع من النظام فً السنوات األخٌرة من خالل اإللبال الواسع من الدول على إبرام هذا النوع
من النظام وإن كان لهذا النوع من النظام وجود فً الماضً اإل أنها فً الحاضر ازدادت وانتشرت بشكل
واسع لذا ٌنبؽً ان نمؾ على تعرٌؾ نظام البوت وطبٌعته وخصائصة عن ؼٌره من النظام .
ٚعٍ١ااخ فاابْ ٘اانا اٌّطٍاات ٠مَااُ اٌاا ٝفااوع ٓ١اٌفااو االٚي رعو٠اا

ٔظاابَ اي ٚ BOTاٌفااو اٌضاابٟٔ

فظبئض ٔظبَ اي . BOT
انفزع األٔل :تؼزٚف َظاو الB.O.T
البػت ) (B.O.Tليذ اصصالحا قالػليها ي ولهيذ لهه ُاخ هف قهالػلي
احا الطصصل روا ا دوليا ي وأصب بظاء لب ذلظ الطظصلغ داللة
وُاظههي حههخوى ا

هجدي وبهالخ ع هغ ذلهظ ل هي

جودة و ظضبصة ي الاط الجولي(.)1

 - BOTلههب التخُيهها – ا تصههار لههمالث كلطههات الجليد ههة :

Build ,

 : Operate , Transferالبظهاء ي التشهغي ي الظ ه او الت ػ ه الطل يهة ي واهي ُشهك الط اخحه الهمالث
لتظفيح لطا ا .BOT
وكطها هاء ايضها أن اصهصالح ا

 B . O .Tلهيذ اصهصالحا قالػليها والطها اهػ اصهصالح أ هخزه

الػاقه ههج الالطه ههي ي وُصه ههػر أاه ههاليا االاه ههتمطار ولطه ههع ُطػ ه ه الطشه ههخو ات ال به ههخ ي وُظه ههػع الطه هها التظطيه ههة
االقتصههادية ي وكههان ههغ الصبياههي ي لتيجههة لههحلظ ي أن يغلهها لههب ُاخ ههف ر هها ال ههالػن لدههحا االصههصالح
الصههالج الػصههفي الههحا يىههاب إلههب ابهخاز الخصههايز والىههطات الجػاخ ههة التههي رتىههع بدهها وُطي هده ي ههي لفههذ
الػقت ي غ يخه غ أ ار واصصالحات ا خ (.)2

1

 اسالم احمد راشد ،مرجع سابك  ,ص. 142
 -عبد اللطٌؾ عامر  ،رسالة ماجستٌر نظام ال BOTودورة على تنمٌة االستثمار ،جامعة الماهرة (,)2013ص.5
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و لب ذلظ ُع ُاخ ف لطا التشييج واالاتغال والتىليع (  ) B.O.Tلاله :لطا ربهخ بهيغ الجولهة او
احههج الجدههات االدار ههة التالاههة لدهها ي وشههخى ههاص ا ظبههي ي ههادة هها رتخههح شههك شههخكة ي او هها يىههطب
لشخكة الطشخوع )1( project companiesي لغخض ُشييج احج الط اخ غ الاا ة ذات الصبياة االقتصهادية ي
لب حىا

ُلظ الشخكة ي وقيا دا اب ذلظ لااتغال الطخ غ وال صػ

لب ايهج اهحا االاهتغال شهػ

جة التااقج ي و ي لداية ُلظ الفتخة ُلتد الشخكة بتىليع الطخ غ الب دة االدار ة الطتااقجة دون أا اب ي
و الية غ كا ة اى باءي وب الة يجة .
يطها هاء ايضها هي ُ خ هخ لجظهة اى هع الطت هجة لل هالػن التجهارا الهجولي ) (CNUDCIي أن شهار ج
البػت اي ااااا شك

غ أشكا ُطػ

الطشار ج ي ُطظ لط تضاه حكػ ة ها جطػ هة هغ الطىهتمطخ غ ي

أو أحههج ال يالههات الخاصههة ي يشههار إليدهها االُ ههاد الطههالي للطشههخوع ي ا تيههاز لصههػ

شههخوع اههيغ وُشههغيله

وادارُهه وااهتغالله لاهجة اهظػات ُ ههػن كا يهة الاهتخداد ُ هاليف البظهاء ي إلههب الها ُ يهغ اربهاح ظااهبة ههغ
الاايجات الطتأُية غ ُشغي الطشخوع ي و ي لداية الطجة ُظت

ل ية الطشهخوع الهب ال كػ هة دون أا ُ لفهة

او اب ُ لفة ظاابة يكػن قج ُع االُفات ليدا ىب ا(.)2
الفرع الثاني :خرائص نظام البهت ( ) BOT
رتطتج لطا ا  B.O.Tلجطلة غ الخصايز التي يطتاز بدا لطا ا  BOTغ يخه غ الا هػد
والطتطملة ي االُي :
أوالً :ـــــــ لطهها البههػت ( )B.O.Tكأحههج واههاي ُطػ ه الطشههار ج الاا ههة يكههػن أحههج أش اخ ههه الجولههة أو
إحج الجدات اإدار ة كصخى رييىي يه دي ُػا غ لب ظ اال تياز إحج الشخكات أو الطىتمطخ غ ,
واي وان ػلت الطىتمطخ حهغ االلتفهاع هغ الطشهخوع إال ألهه لدها الهجور اىاااهي هي تالاهة طه الصهخى
المالي غ حيث الت اد ه لالتظفيح حىا الطػا يج الطتفغ ليدا ولدا حهغ ُ طيه الطتااقهج الطتهأ خ هغ التظفيهح

1

 دمحم الروبً  ،التحكٌم فً نظام التشٌٌد واالستؽالل والتسلم  ،المؤتمر السادس عشر (التحكٌم الدولً التجاري) ص.154.2
تمرٌر لجنة االمم المتحدة للمانون التجاري الدولً ،بعنوان  :االعمال الممبلة المتعلمة بمشارٌع البناء والتشؽٌل ونمل الملكٌة ،الدورة التاسعةوالعشرٌن ،نٌوٌورن 28 ،ماٌو ٌ14-ونٌه 1996ص ، 3.مولع //https://ihds/CNUDCI c.com
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اخ ههات ُههأ يخ و يخاهها ههغ حههغ الخقالههة واإش هخاى ,والتأيههج ههغ ههج

صال ههة ُظفيههح الظطهها للشههخو الفظيههة

وال الػلية واالقتصادية والطالية الطتفغ ليدا ي احا الظطا (.)1
ثانياً:ــــ ردجى لطا البػت ( )B.O.Tإلب إلشاء اخ غ ا ة إشباع حا ات ا هة وُ هجيع هج ات
ذات لفههج هها ي والجولههة ظههج ا ُلج هأ إلههب لطهها البههػت ُلج هأ إليههه لت يههغ أاههجاى ايظههة ُخ ههي ظدهها ج ههة
صههال ر ايااهها والجطدههػر ههغ ُههػ يخ ههج ات وُ ىههيغ البظيههة الت تيههة للجولههة و يخاهها ههغ الطشههار ج الدا ههة
التههي لدهها الههجور اىاااههي والدهها ههي ُههػ يخ الخههج ات الاا ههة وُ يههغ الظفههج الاهها  ,حيههث ُشههتخ الجولههة ظههج
إب اخ دا لطا البػت لب الصخى اى خ ُ يغ الغاية التي ُىاب إليدا الجولة الطتااقجة(.)2
ثالثاً:ـــ ُتػلب الجولة دطة الخقالة واإشخاى لب ُظفيح الظطا واي ُاج غ ال ػت اىاااهية التهي
ُتطتههج بدهها اإدارة ههي الظطهها اإدار ههة إذ ُضههطغ ههغ اللدهها حىههغ اههيخ الطخ ههغ الاهها وُ يههغ الغايههة التههي
إبخ دهها للظطهها  ,وحههغ اىش هخاى والخقالههة ياظههي الت ههغ ههغ إن الطتااقههج قهها بتظفيههح
ُىههاب إليدهها اإدارة ههغ ا
الظطهها ُظفيههحا صه ي ا تف هها ههج شههخو الظطهها اهػاء ههغ الجػالهها الفظيههة أو اإدار ههة أو الطاليههة ,و ههي لطهها
البػت ( ) B.O.Tهأن أاطيتدها وشهػ

هجُدا يىهتج ي أن ُ هػن للجولهة حهغ اىشهخاى والخقالهة والت هغ هغ

أن الطتااقههج لفههح الظطهها ُظفيههحا ص ه ي ا تف هها ههج شههخو الظطهها وبطهها يضههطغ اههال ة الطخ ههغ وحىههغ اههيخه
وُ يغ الغاية ظه(.)3
رابعاً:ـــــ إن ل يههة الطشههخوع ُاههػد إلههب الجولههة دههي ُطلههظ الطخ ههغ ل يههة ثابتههة حتههب ُههتطكغ ههغ ُظفيههح
إلت اد اُدا(.)4

*

*

*

1

 مرجع الكترونً / https://ihdsc.com/2010/05/14نظام-البناء-والتشؽٌل-والتحوٌل. /bot-2
 عبد اللطٌؾ عامر  ،مرجع سابك,ص.93
سمٌرة حصاٌم  ،رسالة ماجستٌر نظام البوت  :إطار استمبال المطاع الخاص فً مشارٌع البنٌة التحتٌة  ،جامعة مولود معمري_تٌزي وزو ،2011،ص.18
4
 -عبد اللطٌؾ عامر  ،مرجع سابك ,ص.9
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المظلب الثاني
أنهاع نظام ال  B.O.Tوأطرافو
ي إشار الطتغيخات االقتصادية التي يشدجاا الاالعي وكحلظ ال ج غ دور ال كػ هات هي الطجهاالت
االقتصادية حيث أصب ت ُعاظب لالجر ة اىولب لاى طا الخقابيهة لدهحا الشهأن إلهب الها الضهػالع وُهػ يخ
التش ههخ اات ل طاي ههة الطص ههال االقتص ههادية للطجتط ههج ي ههي ضه ه ا ههحا ههاء االاتط هها بظط هها البظ ههاء والتش ههغي
والتطػ التي ُاتبخ غ الظطا ال جرمة لىبياي اػاء لب الطىتػ الط لي أو الجولي .
و ههي ض ه اههاي الههجو إلههب االزداههار و ههجت الههجو ان اظهها بههجر يىههتصيج شههغ حيههد كبيههخ ههغ
التصههػ خ وقيههادة د ههة التظطيههة وان ال صههاع الخههاص صههاحا ال ههجرة الطاليههة الضههخطة اههػ الصههخى اال ههخ الههحا
يىههتصيج الجههاز شههار ادا الاطالقههة التههي ُاجههد ظدهها اطههع الههجو و لههب اى ههز الههجو الظا يههة ي حيههث
اصههب ت ُلههظ الشههخكات الخاصههة شههخ كة ههج الجولههة ههغ ههال لطهها البههػت كيليههة اقتصههادية ُطػ ليههة ر هخُبع
فدػ دا بػ ػد الجولة الططملة ي الىلصة الطتااقجة غ دة )الجولة الطضيفة)ي و ج احج االُ ادات الطالية
الخاصههة الههي ُشههك شههخكة الطشههخوع ههغ دههة ا ههخ ي وا هاذرغ الصههخ يغ يطههمالن الطتااق هجرغ الخييىههييغ ههي
لطا البػت ي الحرغ ياتطجان لب أشخاى أ خ

ي ُظفيح الطشخوع (.)1
انفزع األٔل :األشكال انًختهفح نُظاو انثٕخ

ٍجمذ االشبهح اٌ ٝاْ ِظطٍؼ ٔظبَ اٌجٛد ٠عٕا ٟاٌجٕابع ٚاٌزشاغٚ ً١اٌزؾ٠ٛاً ٘ٚا ٛشاىً ِآ أشاىبي
رّ ً٠ٛاٌّشبه٠ع ثٙلف رؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ٌٍلٚي إٌبِ١خ .
ٚثٕابع عٍااِ ٝبرماالَ فاابْ رعو٠ا اٌجااٛد ٠زؼاآّ ِغّٛعااخ ِاآ اٌظاا٘ٚ ١اا ٟعّ١عٙااب ػاآّ اٌعٕااٛاْ
اٌعو٠غ ٌٕظبَ اٌجٛد ّ٠ ٚىٓ موو ثعؼٙب عٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ
أٔالً  :األشكال انتؼالذٚح انًُصثح ػهٗ يشارٚغ جذٚذج .
ُاتطههج الجولههة إقا ههة شههار ج ُظطػ ههة جرههجة لههب الاجرههج ههغ الصههي أو اىشههكا

بظطا البػت ي غ احه الصي لحكخ اىشكا التالية:
1

 -سمٌرة حصاٌم  ،مرجع سابك ,ص. 42
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ههي إشههار ُااقههجاا

 -1نظام  B.O.O.Tالبناء والتملك والتذغيل والتحهيل
٘ا ٟعابكح ِاب رزا١ؼ ٌٍَّازضّو ٓ٠ثٕابع اٌّشاوٚ ٚرٍّىاٗ ثٛاٍاطخ شاووخ ِئلزاخ (ِؾبطاخ) رّضاً فٙ١اب
اٌؾىِٛاخ ٚرزا ٌٝٛاإل شاواف عٍا ٝاٌزؤٍااٚ ٌ١اٌزشاغ ً١فا ي فزاوح االِز١ابىٚ ،ثعاال أزٙابع ٘انٖ اٌفزاوح ٠ظااجؼ
اٌّشوٍِ ٚى١خ عبِخ ٌٍلٌٚخ  ِٓٚصُ رٕز ٟٙشووخ االِز١بى لبٔ١ٔٛب(. )1
 -2نظام  B.O.L.Tبناء التملك المرحلي  -التأجير التمهيلي – والتحهيل
اههحا الظههػع يصههل إلش هاء الطشههخو ات التههي ُ تههاج إلههب (آالت ) و اههجات أراههطالية لتشههغيلدا كطهها
هي حهها كالهت الشهخكة الطشههخ ة لهب الطشههخوع يهخ قهادرة لههب ُشهغيله ت هػ بتههأ يخه لشهخكة أ ههخ

ُصهل

لتشههغيله وذدارُههه ههال
ليه

()2

تهخة اال تيههاز أو ُ ههػ ال كػ ههة بتههأ يخ الطشههخوع ابه حههغ االلتفههاع و ايههج ُ صه

.

 -3نظام  B.O.Oالبناء والتملك والتذغيل:
بارة غ شخاية بيغ ال كػ ة وال صاع الخاص بػااصة شخكة إ تياز ُتػلب اإشخاى لب التشهغي

وال رظتدههي اههحا الظههػع لههالت ػ إلههب الطل يههة الاا ههةي ول ههغ رههتع ُججرههج اال تيههاز أو التدههاء الاطههخ اال ت اخضههي
للطشخوع ( ح ػ الظفع – الطظا ع ) (.)3
َ -4ظاو َ : B.O.Rظاو انثُاء ٔانتشغٛم ٔانتجذٚذ
ر ههتع التااق ههج ههي ا ههحا الظ ههػع ل ههب بظ ههاء الطش ههخع ي ُ ههع ُش ههغيله الفته هخة الطتااق ههج ليد هها ي ث ههع ُججر ههجه
( )Renewalلفت هخة أ ههخ  .و جههج ا هحا الظههػع جالههه ههي الظطهها التههي ُ تههاج الههب ُججرههج ههجة االاههتغال ي
حيههث يكههػن للطشههخوع

ظهها ج ىههتطخة ي و ت ادرههج ههجد الطظتفاههيغ والطىههتدل يغ لههه ي لههحلظ ُههج

فاوضات تججدة ج الطىتمطخ ي ل صػله لب تخة ز ظية ا خ لتججرج اال تياز.
 -5نظام  : D.B.F.Oالترميم والبناء والتمهيل والتذغيل

1

 سمٌرة حصاٌم ،مرجع سابك  ,ص. 222
 نهلة عمر عبد الرحمن  ،مرجع سابك ,ص. 163
 -عبد اللطٌؾ عامر  ،مرجع سابك ,ص. 18
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الجولههة ههي

شب هها لدههحا الظههػع ُتفههغ االدارة ههج الطىههتمطخ لههب اقا ههة شههخوع بظيههة أاااههية و هها للشههخو الفظيههة
والتصطيطات التي ُضادا ال كػ ة بػااصة أ ددُدا االاتشار ة و تػلب الطتااقج ( الطىتمطخ ) االُفات لب
إقا ههة الطشههخوع وُأايىههه كطهها ي ههػ لالب ههث ههغ صههادر التطػ ه للطشههخوع و هها للض هػالع التههي ُضههادا لههه
الجولة وُ ت إش اخ دا وُظت

ل ية الطشخوع الب ال كػ ة لاج التداء جة الظطها حيهث ان ال كػ هة ُ صه

لههب اب ه االرض و لههب قيطههة

ههجدة لىههبيا ههغ االر هخادات اب ه

ههت

ههظ اال تيههاز للطىههتمطخ ي و ههغ

لل كػ هة ُججرههج الظطها او ظ ههة ُشهغي الطشههخوع لطىهتمطخ آ ههخ لشهخ أ ضه

هج د ههج التاهػ س الطظااهها

للطىتمطخ ( الظ الطشخوع )(.)1
-6نظام  B.L.Tبناء – تأجير – تحهيل
ُ ػ الشخكة الخاصة ي احا الظػع غ الظطا ي ببظاء الطشخوع ي وُطل ه ؤقتا ثع ُأ يخه )(Lease
للطالظ او للغيخ ي ثع ُ ػ

ل يتدا إلب الجولة ي لداية جة الظطا ي اذ قهج يكهػن الطىهتمطخ الطتااقهج يهخ

قادر لب ُشغيله ي ي ػ بتأ يخه إلب ىتمطخ آ خ إدارُه وُشغيله ال

تخة الظطا

()2

.

 -7نظام  : B.R.Tبناء  -تأجير –تحهيل :
اهحا الظههػع ههغ الهػاع الطشههار ج لههه شبياههة اصههة ىههتطجة ههغ صػصههية الطظفاههة الط

ههة للجطدههػر

وُ هخُبع ا هحه الخصػصههية لالطكههان الاايههج الطتػلههج ظههه ذلههظ الطشههخوع اٌمبثااً ٌٍزااؤع١و ( اٌّااٛأ  -اٌّطاابعُ
إٌٙو٠خ  -اٌطوق اٌَو٠عخ )(.)3
َ-8ظاو  B.T.Oانثُاء ٔانتحٕٚم ٔانتشغٛم
ُتااقج ال كػ ة ج ال صاع الخاص لط تضب احا الظػع غ الظطا

لب الشاء الطشخوع ي ثع التخلي

ههغ ل يتههه لل كػ ههة التههي ُبههخ اههه لطهها ا ههخ إدارة وُشههغي وااههتغال الطشههخوع ههال
اب ه ال صههػ

لههب ار هخاد التشههغي

ت هخة اال تيههاز ي

ههج ُ ىههيع قيطههة ُ لفههة الطشههخوع لصخ ههة او لههأ خ حىهها االُفههات ي

1

 نهلة عمر عبد الرحمن  ،مرجع سابك ,ص. 172
 عبد اللطٌؾ عامر  ،مرجع سابك ,ص.193
 -سمٌرة حصاٌم  ،مرجع سابك ,ص. 23
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وبههحلظ ُصههب ال كػ ههة ال ههة للطشههخوع ابتههجاء ولههيذ ههي لدايههة ت هخة اال تيههاز كطهها اههػ ال هها

ههي الظطهها

لصيغه .)1(BOT
تاَٛا  :األشكال انتؼالذٚح انًُصثح ػهٗ يشارٚغ لائًح :
َ -1ظاو  : MOOTانتحذٚج ٔانتًهك ٔانتشغٛم ٔانتحٕٚم
ي صههج بدههحا

الظههػع ههغ الظطهها أن رتادههج الطىههتمطخ بت ههجرث وُصههػ خ أحههج الط اخ ههغ الاا ههة او احههج

الطشههار ج اىاااههيةي و هها ىحههجث الطىههتػ ات الاالطيههة الطت ج ههة والطتصههػرة ُ ظػلػ يهها و صههب
للطشخوع و تػلب ُشغيله ال

ال هها ؤقتهها

تخة اال تياز غ قبله باشخة او هغ شخ هغ الغيهخ و هي لدايهة اال تيهاز ُاهػد

ل يته للجولة.

َ -2ظاو  L.R.O.Tاالٚجار ٔانتجذٚذ ٔانتشغٛم ٔانتحٕٚم
ي ههػ الصههخى الخههاص ههي اههحا الظههػع ههغ الظطهها لااههتئجار الطشههخوع ههغ الجدههة الطال ههة لههه ُههع ي ههػ
لاطلية ُججرجه وُشغيله ي وباج إلتداء الطجة الط جدة لإليجار ي ػ لت ادُه إلب الجدة الطال ة بجون اب (.)2
الفرع الثاني:أطراف نظام ال BOT
اظاخض ي احا الفخع اىشخاى الطخػلة لتب اخ الظطها و ها اهػ دور كه شهخى هي لطها البهػت ي
حيث ان شخ ي الطشخوع اطا اشخاى اصليػن واشخاى التالاػن:
أالً  :االطزاف االصهٌٕٛ
 -1انحكٕيح انًضٛفح :

1

 عبد اللطٌؾ عامر  ،مرجع سابك ,ص. 212
 عدنان حمشو ،االستثمار فً التنمٌة وفك نظام ال BOTالمجلة االلتصادٌة  ،مركز التنمٌة االدارٌة ،دمشك  ،مرجع اللكترونً: TISSADIYA.COMWWW.IQص.1
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ٔظوا اٌ ٝآٌ١خ اٌزعبلل ثٕظبَ اي ( BOTإٌشبع ٚ ،االكاهح ٚ ،اٌزؾ ) ً٠ٛفبص ثؤعّبي ػاقّخ فبٔاٗ
لل ال رَزط١ع شووخ ٚاؽلح اٌم١بَ ثٗ ٚرٕف١نٖ ٚرٌّ ، ٍٗ٠ٛنا ف٠ ٛٙؾز ٞٛعٍ ٝعلك وض١و ِٓ إٌظبَ لل ٠جٍ
شخون لطا ا وبه غ االشخاى والتااقجات ال ميخة .
وليذ لغخ ا ان ُتاهارض صهال ُلهظ االشهخاى كطها اشهخلا اهلفا ظجهج اُفاقهات ال كػ هة هج شهخكة
الطشههخوع واُفههات شههخكة الطشههخوع ههج كػلىههػرُيػ
التطػ

()1

شههخكات لتظفيههح ذلههظ الطشههخوعي واظهها أيضهها اُفاقههات

والتػر ج والصيالة والتأ يغ وأااس ُلظ االُفاقات اػ الظطا اىاااي الحا ُبخ هه اإدارة طملهة هي

ال كػ ة ج شخكة الطشخوع لغخض بظاء وُشغي ذلظ الطخ هغ وذ هادة ل يتهه هخة أ هخ إلهب الجدهة اإدار هة
( الجولههة )

هها إلتدههاء ت هخة التههخ يز والجدههة ال كػ يههة إ هها ان ُ ههػن دههة حكػ يههة ال ههة للتههخ يز أو

دة حكػ ية تااقجة ج شخكة الطشخوع (.)2
(أ) انجٓح انحكٕيٛح ياَحح انتزخٛص
واي إ ا الىلصة التشخ اية

ها ػا هة البخلطهان وذ ها الىهلصة التظفيحيهة طملهة هي ريهيذ الهػزراء أو

الػز خ الطختز وقج ال يىتلد أية ػا ات اصة.

(ب) انجٓح انحكٕيٛح انطزف ف ٙاتفاق انتزخٛص
واههي الجدههة الطاظيههة وال اخ بههة ههي ذلههظ الطخ ههغ وذلشههايه والبههج لل كػ ههة ههغ ُههػ يخ الطظههاخ الطظااهها
لتديئههة الظجههاح لههحلظ الطشههخوع البههج ههغ أن ُههػ خ قا ههجة ايااههية ىههت خة وق هػاليغ واض ه ة لتههأ يغ ااههتمطار
ال صاع الخاص لب الطج الصػ

كطها هي شهار ج البظيهة اىاااهية

1

ه الب هث كهحلظ البهج هغ أن ُ هج

 وَٛٔٛهر ٛ٘ : َٛ١عجبهح عٓ ارؾبك ا ٚارفبق ٠جوَ ث ٓ١علح أؽواف ِؾٍ١خ أ ٚأعٕج١خ٠ ،زؼّٓ اٌزياِبد وً عبٔت ف ٟرٕف١ن ِشوِ ٚعٌّ ،ٓ١لحِؾلٚكح ِٓ ،أعً رؾم١ك اٌوثؼ ِٓ ،ك ْٚأْ ٕ٠شؤ ِٓ ٘نا إٌظبَ و١بْ مار ٟأ ٚشقظ١خ لبٔ١ٔٛخ َِزمٍخ.
 -2عّبه ِعبش، ٛاٌؼّبٔبد ف ٟإٌظبَ االلزظبك٠خ اٌل١ٌٚخ  ،اؽوٚؽخ ٌٕ ً١كهعخ اٌلوزٛهاٖ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌلٚ ٌٟٚاٌع لبد اٌل١ٌٚخ ِ،عٙل اٌعٍَٛ
اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاالكاه٠خ  ،عبِعخ اٌغيائو ،1998ص. 39
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الجدههة ال كػ يههة التىههديالت الالز ههة إصههجار الطػا ههات الخاصههة لتلشههاء الطشههخوع وكا ههة الػاههاي الالز ههة
لتطكيغ شخكة الطشخوع غ ال يا لاطلدا(.)1
وال كػ ة الطضيفة ال ُ ج أية ضهطالات ُجهاه ُطػ ه الطشهخوع إذ أن أاهاس اللجهػء إلهب اهحا الظطها
يطا ُبيغ اال ا اػ ج إراات يدالية ال كػ ة ول غ غ الططكغ ان ُ هج ال كػ هة لاهس الضهطالات يهخ
الطباشخة ُتالغ بتظفيح الت اد اُدا ُجاه شخكة الطشخوع وذلظ بخ التػاع ظج شهخكات التطػ ه لت هجيع قهخوض
لشخكة الطشخوع والبج أن ُ ػن ال كػ ة الطضيفة لب لع لألدها قهج ُ هػن اهي البهايج الخييىهي أو الطشهتخا
للخج ةي وذلظ لضطان حج ادلب هغ التهج غ الظ هجا للطشهتخا ل هي يغصهي صهار فه ذلهظ البهج هغ ان ُتػقهج
ال كػ ة ال ميخ غ الت جيات الطاارضة الط تطلة غ الػكاالت أو اإدارات ال كػ ية التي لػ لهع رظفهح ذلهظ
الطشخوع لأالػ  BOTكالت اي الطىئػلة ظه(.)2
 )2شزكح انًشزٔع Project Company
اي ذلظ ال يان الحا يشهكله الطىهتمطخ الخهاص لتظفيهح وُطػ ه وُشهغي الطخ هغ شيلهة تهخة التهخ يز
دي صاحبة اال تياز لحلظ الطشخوع .والبهج أن ُ هػن شهخكة الطشهخوع هغ ال هػة والخبهخة والج اريهة ال بيهخة التهي
ُؤالدا للخػض ي طار شخوع ضخع م ذلظ الطشار ج بظطا االلشاء واإدارة وُ ػ الطل ية.
غأ

ذلظ ُلجأ شخكة الطشخوع للج ػ

ي اُفاقات شخاية  Consortiumبدجى ان ُ هػن لهجردا

ال ههجرة ل ههب ػا د ههة ُ ههاليف وأ ب ههاء ذل ههظ الطش ههخوع اى ههخ ا ههػ أيض هها ُػز ههج الطخ ههاشخ ب ههيغ اُ ههاد ُل ههظ
الش ههخكات( .)3و ض ههع ال ػلىه هػرُيػ

ههاولي ُش ههييج و ههػردا الطه هػاد الخ هها وارالت وك ههحلظ تاد ههجا ُش ههغي

وصيالة الطشخوع كطا يضع كحلظ ىتمطخ غ

لييغ ذوا بخة شػ لة ي الاط الط لي وكيفية التاا

دههة اإدارة .وقههج ُشههتخ ال كػ ههة و ههػد ىههتمطخ

ج

ل ههي ضههطغ أ ضههاء ال ػلى هخُيػ  .وأيضهها قههج يض ههع

ؤاىات ُطػ لية(.)4

١ٍّ -1وح ؽظبِ ، ُ٠وعع ٍبثك ،ص.25
2
 ٍعبك ٍع١ل اٌَ ِخ ٔ ،ظبَ ٔظبَ َِ ، botبثمخ اٌجؾٛس اٌَبثعخ ،اٌى٠ٛذ ، 2006،ص.203
 ٍٔٙخ عّو عجل اٌوؽّٓ ِ ،وعع ٍبثك ص. 55 -4عّبه ِعبشِ ٛوعع ٍبثك ،ص .51
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و ههغ الطتػق ههج لط ه اخ ل مه هخة ههجد أ ه هخاد ال ػلى هػرُيػ وشيل ههة ت هخة الطش ههخوع بههحلظ الظط هها ( )BOTأن
ُ جث ل اد اتٚ...ونٌه فّٓ اٌطج١ع ٟأْ ٠ؾلس رعبهع ث ٓ١اٌّظبٌؼ ف ٟمٌه اٌىَٛٔٛهر.َٛ١
لحا ُختز لجظة ايظهة هغ شهخكة الطشهخوع ل ه ُلهظ الظػ يهة هغ الظ اد هات وذلهظ للاطه

لهب هج

خقلة ااتطخار ة الطشخوع وُاصيلهه هال ُلهظ الطخحلهة اىولهب واهي الخاصهة لكيفيهة ُ هػ غ اُ هاد الشهخكات
للج ػ

ي الاصاء وُ ػ غ خض شتخ و لهي خحلهة الاصهاء خحلهة هػز ذلهظ ال ػلىهخُيػ لالاصهاء يبهجأ

أ ضاء ال ػلىخُيػ بت ػ غ شخكة خضدا بظاء وُطػ

وُشغي الطشخوع الط خر إقا ته(.)1

و ظز ي اُفات ُلظ الشخكة لب كا ة الطىهاي اإدار هة والطاليهة واالحكها اإ خاييهة والطػضهػ ات
التي ُ كع شك الشخكة.
و جا أن يشهار إلهب كا هة اى هػر الخاصهة لغهخض الشهخكة وشخ هة إدارُدها ورأس الدها وكيفيهة ل ه
الت ظػلػ يا و طلية الطظا ىة وُظطيطدا بيغ اىشخاى دا
الطتػقج حجوث ُاارض بيغ الطصال

ال ػلىخُيػ ىله لط اخ لصػ

تخة الظطا تله غ

بالتالي ي تاج لحلظ التظطيع لب الغيخ إد ار ه ي الظطها اىاااهي

للشخكة(.)2
وقههج درج الاط ه الههجولي لههب ان رتضههطغ اُفههات الطىههااطيغ بظههػد ُااقجيههة اا ههة اصههة لطشههخو ات
البظية اىاااية واي :
 -1خض الشخكة وكيفية إدارُدا .
 -2رأس الدا ولىبة ىااطة الشخكاء يدا .
-3الت اد ات الطىااطيغ .
ُ -4اارض الطصال .
 -4الط ا طة لب الىخ ة.

1

 عمار معاشو  ,مرجع سابك ،ص .612
 -سعاد سعٌد السالمة  ،مرجع سابك ,ص.27
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 -5ل

الطشخوع ل الة يجة إلب الجدة ال كػ ية ظج لداية الفتخة.

الممرضون

مانح االمتٌاز

المشاركون

اتفالٌة الشراء

شركة المشروع

المشؽل

مورد الطالة

اٌ١ٙىً إٌّجضك عٓ ارفبل١خ اٌّشوٚ

1

المماول

((1

 -سعاد سعٌد السالمة  ,مرجع سابك ،ص.28
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حاَٛا ً :األطزاف انتاتؼٌٕ ( انًمأل األصه)Contractor ٙ
 -1المقاول
اػ ذلظ الشخز الصبياي او اال تبارا والطخػ
ل يههث يكههػن اههػ الطىههئػ

غ شخكة الطشخوع لتظفيح الطشخوع بػاايله الحاُية

ههغ إ ههجاد وُصههطيع وُشههييج وُػر ههج وُخكيهها الطاههجات الالز ههة للطخ ههغ ي كطهها قههج

يكػن ي اال لا اال ع غ ال االت لاقال للت ظػلػ يا ال

خحلة التشغي و غ الططكغ ان يكػن الط او

جطػ ة شخكات تخصصة كال ظدع ي لصاقه لب ان ُ ػن ىؤوليتدع ُضا ظية أ ا ر الاط (.)1
إال الدع ا ا لاضدع الباز ُ ػن ىئػليتدع يخ ُضا ظية يكػن كال هظدع ىهئػ

هغ اال طها

التهي لفههحاا  ,و ىههطب ذلههظ االُ ههاد إلجهاز أ طهها الطشههخوع ال ػلىههػرُيػ الههحا ياتبهخ ههغ أاههع اديههاه ُ ىههيع
وُػز ههج الطخههاشخ يطهها بههيغ الشههخكات دا لههه و كههػن ذلههظ ههي االشههار الط ههجد ههغ ال ههالػن الههػشظي الطختههار
ليكههػن وا هها التصبيههغ لههب لطهها اإلشههاء  ,و ت ههج ذلههظ ال ػلىههػرُيػ لاههخض لتظفيههح الطشههخوع حتههب اذا هها
راب ليه الاصاء قا لاب اخ

ج ج الطظشأة الطال ة ي ػ يه بجور الط او الطىئػ ُجاه الاطي

غ ُظفيح

الطشخوع كا ال.
ا ا لالظىبة للطىئػلية وُ ىيع الخب والخىارة يكػن خ اه الظطا الطبخ بيظدع وليذ للاطي شأن له
يحلظ يجا ان لحكخ اله قج يادج للاطي بتظفيح الطشخوع لاهجد هغ الط هاوليغ وذلهظ ا ها لا هج واحهج أو لجطلهة
ػد (.)2
في حالة الغ ج الطىت

يكػن كه

هاو

ىهئػ

هغ الجهدء الخهاص لهه ا ها هي حالهة الا هج الػاحهج

ل ا ههة الط ههاوليغ البههج ههغ التفخقههة بههيغ هها اذا لههز ههي الا ههج لههب ُضهها غ الط ههاوليغ ا ان شبياههة الاطليههة
االلشايية ُبخر ا تخاض التضا غ كطا اذا كالت الاطلية الطد ج اقا تدا يخ قابلة للتجدية في ال الة اىولب
يىأ الط اولػن طياا ُجاه الاطي لالتضا غ ل يث يجػز له صالبتدع اػاء جتطايغ او ظفخدرغ ا ا ي
ال الههة الماليههة ت ههػن الطىههئػلية اصههة ل ه واحههج ههظدع ههغ الجههدء الطكلههف بتظفيههحه واىص ه ألههه ال يجههػز
1
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لههه ول ههغ الطصههل ة الاا ههة وشههخ صة ال صههػ

للط ههاو التظههاز للغيههخ ههغ الا ههج لي ه ذلههظ الغيههخ

ػا ة كتػبة غ الاطي أ از ذلظ التظاز إيجابياُه والبياُهي واظا

لههب

غ الا ػد ا ال يجػز للاطي ر س

الطػا ة لب التظاز إال لطبخرات بػلة ,و غ اىوضاع الطظتشخة ان يجيد الا ج للط او التظاز للغيهخ هغ
لاس ح ػت ي الا ج مه ( الهمطغ ) دولطها ال ا هة إلهب ػا هة الاطيه  ,وذلهظ لغهخض ُطكهيغ الط هاو
ال صههػ

ههغ البظههػ

إحهال الطهؤ غ

هغ

لههب ال ههخوض الههالز لههه لضههطان الههمطغ أو التههأ يغ ضههج ىههئػليته قب ه الاطي ه ي ههج

لهه هي ال ههػت التهي رخُبدها لهه الا ههج ظهج الاطيه ي وكهحلظ ههغ الططكهغ قيها

جطػ هة ههغ

شخكات الط اوالت يطا بيظدع بتأايذ شخكة ذات شخصية اظػ ة ىهت لة وذلهظ لتظفيهح شهخوع الطخ هغ واهػ
خض وحيج وذلظ ي اىحػا التي يكػن يدا لطم ُ ػ غ احه الشخكة ػايج و دايا ضخايبية مها  :قهالػن
االاههتمطار الطصههخا رقههع  8لىههظة  1997والي تههه التظفيحيههة أ ههاز ان ُؤاههذ ههي ضاللههه شههخكات خضههدا
اىاااي الشاء وُشييج اخ غ البظية اىاااية .
و ليه تىتفيج ُلظ الشخكة غ اإ فاءات والطدايا الط خرة لشخكة الطشهخوع والجهجرخ لالهحكخ ان شهخكة
الط اولههة ههغ الظاحيههة الاطليههة ههي اال لهها ال ههاالت ُ ههػن شههخكات ُالاههة للطىههااطيغ الخييىههييغ ههي شههخكة
الطشههخوع  ,و كههػن ااههظاد اال طهها إلههب اههحه الشههخكات بتظفيههح وُشههييج الطشههخوع احههج الػاههاي الغيههخ باش هخة
لت يغ الخب للشخكة اى (.)1
 -2المقاول من الباطن : Subcontractor
لط اخ لضخا ة حجع الطشخو ات الطظفحة بظطا ا  B.O.Tوُشابدا واحتيا اُدا إلهب ا كاليهات اديهة
ولفى ه هية اليه ههة اصه ههب

ه ههغ الصه ههاػبة قيه هها الط ه ههاو بتظفيه ههحاا وحه ههجه دولطه هها االاه ههتاالة به ههباس الشه ههخكات
غ الباشغ شخ

الطتخصصة وأصب ا تيار الط او اىصلي للط او

غ ااع الشهخو الػا ها ُػ خاها هي

لطا الط اولة ج اخ اة ث ة الط او اىصلي ي ااوليه غ اولي الباشغ و خت الا هػد بظهاء لهب ذلهظ
لههب إ ههازة الط اولههة ههغ البههاشغ وصههار شههخشا ُ ليههجيا ال يخلههػ ظههه
الػشظية ي البلج الطضيفة والتي ُػض ح ػت الط او
و جخا الط او الا ج لااطه ج الط او
1

ههج لشههخ

اخ ههاة لصههػص ال هػاليغ

غ الباشغ ا ا الط او اىصلي وكهحلظ ر الاطه

غ الباشغ الحا ال يىأ ا ا ه صاحا اال تياز هغ شهيء حيهث
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ان الطىههئػ والطلتههد اههػ الط ههاو اىصههلي و ليههه ل هيذ اظهها أيههة القههة ُااقجيههة بههيغ صههاحا اال تيههاز
والط او

غ الباشغ  .و خص الط او اىصلي ي لطا ه هج الط هاو

ليههه لطهها رت طلههه ههغ ىههئػلية قب ه الاطي ه لىههبا ااطهها الط ههاو

هغ البهاشغ لهب ح هه هي الخ هػع

ههغ البههاشغ ههي ُظفيههح الاطليههات الطػكلههة

إليه(.)1
و ههي الا ههػد بظطهها ا  B.O.Tوالتههي ُظ هجرج ُ ههت ىههطب
التااقجيههة بههيغ صههاحا اال تيههاز والط ههاو

ههػد ُىههليع الطفتههاح بههخ ع الاههجا الاالقههة

ههغ البههاشغ  ,اال الههه يجههػز للاطيه ان رههج ج للط ههاو

بالغه الطىت ة  ,ي حالة ُ اخ ي الط او اىصلي دون بخر ا ػ

ههغ البههاشغ

ي د ادا وان ي ػ صاحا اال تياز

لخصطدا غ المطغ الطىهت غ لخ يهخ وذلهظ ُفاديها لاطليهات اى يهخ لىهبا أا ال هات شاريهة بهيغ الط هاو
اىصلي والط او

غ البهاشغ و هي حالهة الهظز هي الا هج لهب قيها ( الاطيه او صهاحا اال تيهاز ) بتظفيهح

لاس الاطليات اإلشايية كا ُػر ج لاس الطػاد او إقا ة بظهاء او ُخكيها االت – هاذا و هج اهحا االلته اد هي
الا ههج الغالهها قيهها صههاحا اال تيههاز بتظفيههحاا ول ههغ ههغ شخ ههغ الط ههاو

ههغ البههاشغ ولطهها كههان الط ههاو

اىصلي اػ الطىئػ والطخاقا الاا لخ طا لحا دػ صاحا صهل ة هي ان يكهػن اظها أاهطاء هاوليغ
تفغ ليدا ج ا بيغ صاحا اال تياز والط او اىصلي لتظفيح ُلظ الجديية غ الا ج اذا و جت(.)2
 -3الخبراء واالستذاريهن : Experts-Consultants
ي ههج الخبهخاء والطىتشههارون دو ار لههال اىاطيههة وال ىااههية ههي كا ههة اخحه الطشههخوع بظطهها ا BOT
,وُ ػ الشخكات الطىظج إليدا ُظفيهح الطشهخوع بتاد هد بخاُدها الت ظيهة الطتخصصهة وذلهظ لهاللجػء الهب كا هة
الخبخاء الحرغ غ شألدع الطىا جة ي ااجاء الظصي ة ال ىظة الفاالة التهي هغ شهألدا ان ُىها ج الطشهخوع
لب أداء دوره لالػ ه االيط (.)3
لحا ُلجأ الب التااقج ج ( بخاء اليػن -ىتشارون قالػليػن دوليػن – كاُا اظجاية ااتشار ة )
واهؤالء الخب هخاء لدههع دور اهها و اهها

ههي ذلههظ الطشههخوع اذ الدههع يىهها جون شههخكة الطشههخوع ييطهها يىهها جون

اههلصات البلههج الطضههيف ههي ا ههجاد الشههخو والطػاصههفات التااقجيههة والتفههاوض وُ يههيع التااقههجات والاصههاءات
1
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وكميه اخ هها ُ ههػن البظههػ والطصههارى اههي الطىتشههار الطههالي واههػ لشهها

ههغ الظشهها التطههػ ليي كطهها

ىههت

رػ ههج الههب الهها ُلههظ ال يالههات ظططههات دوليههة حكػ يههة م ه ( ظططههة اى ههع الطت ههجة للتظطيههة الصههظا ية,
اللجان االقتصادية واال تطا ية التالاة لخ ع الطت جة والطؤاىات الطالية الجوليهة البظهظ الهجولي والطصهارى
االيتطاليههة واإقليطيههة ) وُلههظ الطؤاىههات ُطلههظ ههغ الخب هخات وال هػادر والب ه اخ

التههي ُىهها ج لههب ُ ههػ يخ

الطىهها جة الفظيههة والت ظيههة الطصلػبههة الههب اههلصات البلههج الطضههيف او ىهها جُدا ههي الامههػر لههب ىتشههار غ
ايفاء(.)1
 -4المهردون :Suppliers
ُلجأ شخكة الطشخوع إلب ػردرغ ا خ غ لتػر هج لاهس الطاهجات وارالت التهي قهج ال ُهج

هي ُشهييج

الطشخوع ول ظدا الز ة لتشغيله ي خاح الح ة وال يختلف الا ج الحا ربخ ج الطهػرد هغ الا هػد الت ليجيهة
ي احا الطجا و ػقج بيغ شخكة الطشخوع وذلظ الطػرد و هغ الططكهغ ان يكهػن اهحا الا هج تضهطغ هي

هج

التشييج لفىه.
 -5الممهلهن:
ُ ته

طليههة التطػ ه

ههي الطشههار ج ال ايطههة و ههغ لطهها ا  BOTحي ه اد اا هها وذلههظ لط ه اخ لضههخا ة

احجا الطشار ج الططػلة بدحا الظطا  ,وكحلظ لتالغ ُلظ الطشار ج لالبظية اىاااية التهي ُتصلها هغ اى هػا
ال ميههخ وال ميههخ إُطا دهها و ليههه ُبههح شههخكة الطشههخوع دههػدا كبي هخة لههح

دههات التطػ ه الجوليههة والط ليههة

( ال كػ ههات والبظههػ والطظططههات والطؤاى هات الطاليههة االقليطيههة والجوليههة ) لل صههػ

لههب التطػ ه الههالز

لتظفيههح الطشههخوع .و ههغ ثههع ُتاههجد دههات ُطػ ه ُلههظ الطشههخو ات وُههأُي صههاػبة ال صههػ

لههب ال ههخوض

ال ا يههة لتطػ ه ُلههظ الطشههخو ات لىههبا ان شههخكة الطشههخوع ليىههت ال ههة لخصههػ التأ يظيههة ال ا يهة لتغصيههة
بههال التطػ ه ه الت ههي ههغ ش ههألدا ُضههطغ الى ههجاد ههي حال ههة ا ههال شههخكة الطش ههخوع بتظفي ههح الت اد د هها ,يط هها أن
ال كػ ة ال ُ ج

البا ضطالات باشخة للططػليغ ظج ش شخكة

الطشخوع()2

.

و ج الططػلػن احه ال خوض لشخكة الطشخوع لضطان اُفاقية الطشخوع وكحلظ االت و اجات شخكة
الطشخوع  ,واالاع غ ذلظ اػ الاايج الط غ غ ال بيج الخج هة التهي رظتجدها الطشهخوع للطىهتدلظ والهحا
1
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لههالصبج يختلههف ههغ شههخوع ر ههخ شب هها لصبياههة الطشههخوع ,وقههج ُتصلهها صههادر التطػ ه وال كػ ههة أحيالهها
ىااطة شهخكة الطشهخوع بظىهبة ايظهة هي أراهطاله هغ أ هػا شهخكة الطشهخوع الططتل هة لهب ان ُ هػ شهخكة
الطشخوع لااهتاادة أ ػالدها الطىهتمطخة والاايهج لهب اهحه اى هػا  ,وكهحلظ ُ هػ لىهجاد ال هخوض لهب الطشهخوع
غ ايج الخب الحا ي

ه الطشخوع.
هها إُطا ههه

وقههج ُطدههخ الصههاػبة ههي ُ يههغ ذلههظ ظههج ا ُخضههج الخج ههة التههي ي ههج دا الطشههخوع

وايتطاله إلب آلية الىػت كطا ي حالة الصخت همال ىلهه ال يطكهغ الجهد لاهجد ىهتخج ي الصخ هغ و ليههي ال
يطكغ الجد لالاايهج اإ طهالي هي ىهتخج ي الصخ هغ لهحا ُاهال ال كػ هة ُلهظ الظ صهة هغ شخ هغ ها يىهطب
لضطان ال ج اىدلب غ ىتخج ي الطشخوع (.)1
ولط اخ لضخا ة حجع االاهتمطار الهالز للطشهخوع الططهػ
ُ ػ

هغ شخ هغ ال صهاع الخهاصي كميه اخ ها رهتع

وُظطيع ال خوض لب شك قخوض جطاة رتػلب لشألدا صخى واحج او ايمخ الجور الخييىي ي

التفاوض لب ىتظجات الت ػ

ليالة غ الطؤاىات الطالية الطشاركة اى خ  ,و ػ الط خضهػن بت هجيع

ال خوض التجار ة الالز ة للطشخوع شخ صة ان يكػن لىجاداا ااب ية لب اا الت اد ات أ خ

()2

.

المظلب الثالث
مزايا وعيهب نظام البناء والتذغيل ونقل الملكية بنظام ال B.O.T
أصههب ت اطههع دو الاههالع و لههب و ههه الخصههػص الههجو الظا يههة ُاههالي ههغ

بههة اقتصههادية التههي

ُايههغ ُلههظ الههجو لطػايبههة التصههػرات لاجداهها ههغ إقا ههة شههار ج البظيههة الت تيههة ل ههي ُىهها جاا لههب التظطيههة ي
وكان لب احه الجو

ي ابي ُظفيح شار ج البظية االاااية و ػايبة الت ج الاالطي دون ان رم

ذلظ لب

يداليتدهها ههي ُظفيههح م ه اههحه الطشههار ج اال تطههاد لههب لطهها ا  B.O.Tلتظفيههج هها ا كههغ ههغ شههار ج ُخههج
البظي ههة الت تي ههة ي كط هها ال ههه له هػال الطظ هها ج الطالي ههة والفظي ههة الت ههي يطك ههغ ان ي صه ه
1

ليد هها ال ص ههاع الخ ههاص ههغ

 سعاد سعٌد السالمة  ،مرجع سابك ص. 292
 وعلٌه تمس ٌم المروض الى لروض ؼٌر مضمونة و لروض مضمونة بناء على ما اذا كان سدادها مكفوال بأي ضمان ٌمدمه الممترض,فالمروض ؼٌر المضمونة أي الؽٌر مكفولة باي ضمان ٌمدمه الممترض فتمدم عادة بناء على جدارة الممترض باالئتمان  ,وٌشترط الحصول على
المرض تعهد من الممترض بأن صافً موجوداته لن تكون ضمانا لصالح طرؾ اخر تفضٌال له على الدائنٌن ؼٌر المضمونٌن (هذا التعهد ٌكون
ضمانا سلبٌا ) ,اما المروض المضمونة فتكون عادة مكفولة بضمانات إضافٌة ٌمدمها الممترض كحصص مساهمة فً شركة المشروع أو ممتلكاتها
او مستحماتها ولدرة الممترض على تمدٌم هذه األنواع من الضمانات  ,وكذلن جدارة الممترض و كفالئة باالئتمان فعلٌه ٌكون من األهمٌة أن نذكر
انه من كفالة توفٌر الموانٌن المحلٌة الحماٌة المانونٌة الكافٌة للدائنٌن المضمونٌن واال تكون عائما للطرفٌن على اتخاذ الترتٌبات المناسبة بشأن
الضمانات (.سمٌرة حصاٌم  ،مرجع سابك ،ص.)57
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شخو ات البظية الت تية االاااية لطا اقج

لب الج ػ

غ الطدايا ظج ُصبيغ لطا ا  B.O.Tلالظىبة ل

ي م احه الطشهخو ات و لهب ذلهظ ُطدهخ الاجرهج
هغ الجولهة وال صهاع الخهاص اها ي وكطها أن لظطها ا

 B.O.Tدايا ان لدا يػ و خاشخ غ دة لطخ كال غ ال كػ ة وال صاع الخاص .
و طكغ ا طا ُلظ الطدايا والايػ لظطا ا  B.O.Tلب الظ ػ التالي :
الفرع االول  :مزايا وعيهب نظام ال  B.O.Tبالندبة للحكهمة
لتصههخت اوال إلههب الط اديهها التههي ُجا ه ال كػ ههات ُتجههه لال ههح لطم ه اههحا الظطهها ثههع لظت ه ثاليهها الههب
الايػ او الطخاشخ الظاشئة ظه :
أوال :الطدايا
 -1رتطتج ال ايطػن لب ُظفيح شخو ات ا  B.O.Tلخبخة شػ لة ي احا الطجها ُىهتصيج الجولهة
الطضيفة االاتفادة غ ُلظ الخبخات ,و ارتخُا ليه غ ُطكيغ شخكات غ اقا هة وُشهغي اهحه
الطش ههخو ات بت لف ههة رأس هها اقه ه ي و ههغ ث ههع ُ ههجيع الخج ههة للجطد ههػر لى ههاخ اقه ه  .كط هها ان
الطخولههة الااليههة وحخ ههة ال خكههة واالدارة التههي ُتطتههج بدهها شههخو ات ال صههاع الخههاص وباههجاا ههغ
التا يجات والبيخوقخاشية ال كػ ية ُىا ج لب اد ا الظطع الطظدجية والالطية االدار ة وُ ىهيغ
الطظاخ الالطي ي الطجتطج (.)1
 -2ج ُ طي

يدالية الجولة أ باء اليهة لتيجهة ل ه

هاء ُطػ ه و خهاشخ التشهغي التجهارا الهب

ال صاع الخاص اال خ الحا يصاحبه ُ لي اإُفات الاا والخفاض ي جد الطػازلة ال كػ يهة
و ههي لىههبة الههجرغ الاهها

طهها رههؤدا إلههب الخفههاض اههج التضههخع دون ههجان الىههيصخة ال كػ يههة

لههب شههخو ات التظطيههة الططػلههة ي حيههث رههتع ا ههادة ل يتدهها لل كػ ههة لاههج تهخة اال تيههاز الطتفههغ
ليدا ي التااقج (.)2
ُ -3ػ يخ بيئة ظاابة لجح

االاتمطارات اال ظبية حيث ان ز هادة الطشهخو ات الططػلهة هغ الخهارج

يأح ههج ص ههػر االا ههتمطار اال ظب ههي الطباش ههخ ُاطه ه

1

ل ههب ُ ى ههيغ ص ههػرة الجول ههة الطض ههيفة لد ههحه

 د .محسن أحمد,مشروعات البنٌة االساسٌة الممولة ذاتٌا من المطاع الخاص ,اكادٌمٌة السادات للعلوم االدارٌة ,مركز البحوث سلسلة اصداراتالبحوث االدارٌة ,2001 ,4ص.25
2
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الطشههخو ات وُههػ يخ الصبههاع ههالطي ايجههابي ل ههػ ل ه ااههتمطاراُدع الههب اههحا ال صههاع االاههتمطارا
الدا .
 -4قجرة الجولة لب ااتخ اع ل ية الطشهخوع هغ هال لطها ا  B.O.Tا ضه

هغ الخصخصهة

ال ا لههة للطشههخوع ,الطهها البظههاء والتشههغي ول ه الطل يههة بظطهها ا  B.O.Tيىهها ج لههب ُطػ ه
شخو ات ااتخاُيجية بخاس ا

اص دون جان الىيصخة ليدها ي حيهث رهتع ااهتاادة ل يتدها

لل كػ ة لاج تخة اال تياز الطتفغ ليه .
ُ -5ىا ج شار ج ا  B.O.Tلب ُ لي او ُ ليز لىبة البصالة غ ال

لغ خص ط

هي

ختلههف الطجههاالت والطد ههغ التههي ُت ههي للاطالههة الط ليههة خص ههة اضهها ية باشههخة و يههخ باشههخة
لا طة غ الطشخو ات تصلة و لتص ة بدها ُطهتز هالي لطهػس هغ البصالهة والاصالهة  ,به
ههجد ههغ ال ههجو ُش ههتخ

ان اظ هها

ل ههب ش ههخكة الطش ههخوع ض ههخورة ُػضي ههف طال ههة

لي ههة ههي

الطشخوع.
 ُ -6ههغ ش ههخو ات ا  B.O.Tالتظطي ههة الى ههخ اة ههغ ههال ُطك ههغ الجول ههة ههغ ُ ههػ يخ ختل ههف
الخهج ات االاااهية والضهخور ة الالز ههة والتهي ال يطكهغ االاهتغظاء ظدهها ي ولهع يكهغ هغ الططكههغ
ُػ يخاا او اقا تدا لالطػارد ال كػ ية الط جودة كطا اػ ال ا لالظىبة للجو الظا ية.
ُ -7ىتصيج الجولهة هغ هال ُصبيهغ لطها ا  ُ B.O.Tىهيغ وُظشهيع اقتصهاداا  ,حيهث رهظاكذ
ايجابيا لب ر ج غ الصاقة التػضيفية والتشغيلية لالقتصاد الػشظي ,وُػ يخ الاطلة اى ظبية غ
ههال

شههاركة ال صههاع الخههاص اى ظبههي ههي ُظفيههح ُلههظ الطشههخو ات و ضههي لههب الهها كبيههخ

ههغ الفاقههج والااش ه و يههخ الطىههتغ او الطػضههف ي و خ ههج ههغ ال يطههة الطضهها ة للظههاُ ال ههػ ي
اله رظشع اهػت الطها ي حيهث ُلجهأ شهخكة الطشهخوع
اال طالي ي و غ الج الط لي ايضا  .كطا ع
الب صادر التطػ الطتاجدة م شخح الىظجات لاليتتا و يخاا (.)1
ُ -8ىتصيج الجولة الطضيفة االاتفادة غ الت ظػلػ يا الطتصػرة التي ُص بدا لطا ا  B.O.Tلطها
ي ػ ه ال صاع الخاص غ ُصػر ُ ظػلػ ي ايمخ غ ال صاع الاا واحا ي غ الفاالية والىهخ ة
الالز ة لتشييج الطخ غ وُشغيله وُ يغ الخب
1
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ظه .

ثاليا :الايػ او الطخاشخ
وكطا لظطا ا  B.O.Tدايا له يػ او خاشخ يطكغ ا طالدا لب الظ ػ التالي:
 -1قج ُت ط الجولهة ا بهاء اليهة لتيجهة د ػلدها هي اُفاقهات ُااقجيهة هج شهخكة الطشهخوع التهي ُ هػ
ببظايه وُشغيله ُتادج يه لشهخاء الخج هة او الطظهت

باشهخة واهجاد الط ابه الطتفهغ ليهه ,يطها ان اظها ُ لفهة

اال ب ههاء الطالي ههة واالدار ههة ههي ا ههجاد ال ه هػادر االدار ههة والفظي ههة ههغ ظي ههيغ وق ههالػلييغ لتطميه ه الجول ههة ال ههجاد
وُ ضيخ ىتظجات التااقج اال خ الحا يىتظدى ا ػا كميخة لالظىبة لال ددة ال كػ ية .
 -2اظها لاهس الطخهاشخ الىيااهية  Political Risksمه التهأ يع ولهدع الطل يهة ي هج لهب هاُغ
ال كػ ة االلت اد لضطان ال ج االدلب غ الضطان ضج احه الطخاشخ و ا ل ػا ج ال الػن الجولي(.)1
 -3قج ُضصخ الجولة ي ابي ُشجيج االاتمطار الهب ُ هجيع هجد هغ الط اديها واال فهاءات للطىهتمطخ
( شخكة الطشخوع ) م ُخصيز اراضي جالية لط اب زايج القا ة الطشخوع واال فاء غ ضخ بة الهج
والخاػ اال خ

طا ياظي ُ ط الجولة لاس اال بهاء الطاليهة هي شهخو ات البظيهة االاااهية الططػلهة هغ

شخ غ ال صاع الخاص ال رظتفي كلية .
الفرع الثاني  :مزايا وعيهب نظام ال  B.O.Tبالندبة للقظاع الخاص :
ُباا لطا ابغ ذكخه لتظاو اوال أاع الطدايا التي ُت غ لل صاع الخاص غ ُصبيغ لطا ا ,B.O.T
ثع لاخض الايػ أو الطخاشخ التي رت طلدا احا ال صاع .
اوال :الطدايا
 -1رتههي الظطهها لل صههاع الخههاص ظ ها ج اليههة واههػ أحههج اىاههبا

االاااههية التههي ُج اههه الههب

التااقههج ههي ُطػ ه وبظههاء شههخو ات البظيههة االاااههية ي واههػ بههارة ههغ الاايههج الظ ههجا الههحا
يىههتخده ههغ ُ لفههة الطشههخوع لاالضهها ة الههب اهها ر ا ههػ

ههغ الهخب واههػ ههاياظي ان يكههػن

للطشخوع جو اقتصادية ي و أُي احا الاايج غ احج صجر غ او غ كليدطا اا .
ا ا الطصهجر االو

يكهػن هغ هال قيها ال كػ هة او احهج الجدهات التالاهة لدها و ها لظطها

اال تياز لشخاء الخج هة او الىهلاة باشهخة هغ ال صهاع الخهاص لالىهاخ الطتفهغ ليهه ثهع لاهج
يػ
1

ُتػلب الجدة ال كػ ية ُ جيع احه الخج ة او الطظت الب الجطدػر باشخة .
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أ ا الطصجر المالي لاػايج الطشخوع ُت غ ي ال االت التي ُ ػ يدا شخكة الطشخوع بت هجيع الطظهت
او الخج ة الب الطىتدلظ ( الجطدػر ) باشخة  .واحا االالػ
الخاص لب ا تياز البظاء والتشغي

البا ارت غ ظج ا ُ ص شهخكة ال صهاع

ي احج الطصارات (.)1

 -2يخػ لطا ُطػ ه الطشهخوع  Project Financeللطىهااطيغ والشهخكات اال الطشهاركة هي
شخو ات ا خ واالقتخاض الطباشهخ دون ضدهػر الطهجرػليات الخاصهة لشهخكة الطشهخوع هي
د ههاُخاع الط ااههبية  .واههي يهدة ُ ه

ههي الههجو التههي ُأ ههح لالظطهها الط ااههبي الطجطههج مه

ا خ كهها وبخ صاليهها ي حيههث البههج ان ُههجون ههجرػليات الشههخكات التالاههة ههي الههج اُخ الط ااههبية
للشخكات اال (.)2
 -3يى ههط ا ههحا الظط هها بظ ه ه ا ب ههاء الطخ ههاشخ الىياا ههية ال ههب ال كػ ههة  .كط هها ان ال ههج ػ

ههي

ُخُيبههات ُااقجيههة ختلفههة يىههط لشههخكة الطشههخوع بتػز ههج الطخههاشخ حتههب التجار ههة ظدهها لههب
اشخاى ا خ غ.
 -4االا ههتفادة لالاجر ههج ههغ الط ادي هها اى ههخ الت ههي يطك ههغ لل كػ ههة ان ُطظ د هها كظتيج ههة لتش ههجيج
االاتمطار م اال فاءات الضخ بية والجطخكية و يخاا غ الطدايا .
ثاليا :الايػ :
وكطا رػ ج دايا لظطا ا  B.O.Tلب ال صهاع الخهاص البهج هغ و هػد يهػ

هي الجدهة اال هخ

واػ ا اظاخض له لب الظ ػ التالي :
 – 1رت ط ال صاع الخاص خاشخ ُجار ة تظػ ة و الية الت اليف ي حا

ج ص ة الجرااات

الخاصة لججو الطشخوع الطالية او ُغيخ ضخوى الىػت ي و صػصا ي حالة ج و ػد د ع حكهػ ي او
الت اد

لب ال كػ ة لشخاء الخج ة.

1

 د .هانً سري الدٌن ,التنظٌم المانونً والتعالدي لمشروعات البنٌة االساسٌة الممولة عن طرٌك المطاع الخاص:دراسة تحلٌلٌة لنظام البناءوالتملٌن والتشؽٌل ونمل الملكٌة  B.O.Tوؼٌرها من صور مشاركة المطاع الخاص فً تمدٌم خدمات البنٌة االساسٌة ,دار النهضة العربٌة ,الطبعة
االولى ,ص .54
2
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 – 2رت ط ال صهاع الخهاص خهاشخ البظهاء والتشهييج  Construction Risksواهػ تػقهج الاهبا
ختلفههة كارُفههاع ااههاار الط هػاد الخهها او الت ظػلػ يهها الطىههتخج ة  ,واظهها
والصيالة م

خههاشخ ُتص ه لاطليههة التشههغي

ج كفاية الصلا غ الجطدػر لت يغ اا ر الخب الطتػقج (.)1

 – 3رت ط ال صاع الخاص خاشخ الطظا ىة ي حالة ج و ػد احت ار الي او قالػلي .
 - 4ان شبياة الطشخوع ودور البظػ

ي التطػ

يجا لجدات اإقخاض اليج الاليا ي القتدا

لشخكة الطشخوع و ي ُ جرج شك و ضطػن الطىتظجات التااقجية و ي التأ يغ لب الطشخوع ي
لب الخ ع غ الدا ال ُت ط أا ىؤولية غ ىايخ الطشخوع .
 – 5كظتيجة لد ادة الطخاشخ الطل اة لب اُغ ؤاىات التطػ
اب ه ه اُاه هها

ُفخض البظػ

هادة ػايهج خُفاهة

ال ه ههخض له ههب هههاُغ شه ههخكة الطشه ههخوع طه هها ر ههؤدا اله ههب ز هههادة ههجة الت هههاليف ليدههها و له ههب

الطىااطيغي كطا ان ارُفاع لف ات التا يغ لب الطشخوع وُا يجاا ضج الخىايخ والطخاشخ الىيااية (.)2
 – 6قج رظز ي الظطا  B.O,Tلىهبة ُفهخض الجولهة لهب الطىهتمطخ (شهخكة الطشهخوع ) شهخاء ها
ي ت ههاج ههغ ه هػاد او ادوات ههغ الطظتج ههات الػشظي ههة او الطظتج ههات ذات الطظش ههأ ال ههػشظي ي كط هها ُخُ هها ل ههب
اإ ال بدحا االلت اد ُػقيج اخ ة ال ُ

غ لىبة ايظة غ قيطة الطشتخ ات ضال غ الجداءات الط هجرة

لب ا ال شخكة الطشخوع لالت اد اُدا التااقجية الطظصػص ليدا ي الظطا .

*

*

*

1
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المبحث الثاني
التنظيم القانهني لنظام الB.O.T
البيئههة ال الػليههة اههي الههخحع الههحا رتخلههغ يههه كيههان االاههتمطار و ظطههػ الههب ان يصههخح ثطخُههه طملههة ههي
الاػايج واىرباح للطىتمطخ والتظطية للبلج

االاتمطار ي ولهحلظ هان الطىهتمطخ غ واصه ا

روؤس اى هػا

ُتج ههه الص ههاراع ص ههػ الطك ههان ال ههحا ايض ههاػن ي ههه أ ه هػالدع ي إذ لغ ههس الظط ههخ ههغ ههج الخب ي ههة الت ههي
ايػ خاا الطشخوع و غ جواه االقتصادية ي هتن هج االاهت خار الىيااهي وبالتهالي ا هتالالت البيئهة ال الػليهة
ا ه ه شه ههخد ااااه ههي لالاه ههتمطار  .و له ههب الظ ه ههيس ته ههب ه هها ُه ههػ خ االاه ههت خار الىيااه ههي والمبه ههات ال ه ههالػلي

والتشههخ ايي وُأيههج الطىههتمطخ ههغ ا ليههة و ػضههػ ية ال هػاليغ وأ دهدة ُصبي دهها تلههه اههياطج لالاههتمطار حتههب
وان كان ىتػ اىرباح الطت غ اق
و يضههج اصه ا

روؤس اال هػا

طا يطكغ ُ صيله ي كان آ خ الُتػ خ يه احه الط ػ ات .
ههي ال صههاع الخههاص لصهها ا يههظدع الطخههاشخ التههي يطكههغ ان ُدههجد

ااتمطاراُدع  ,حيهث ُهتع د اراهة الطشهار ج الطتػقهج الشهايدا بجقهة قبه البهجء هي اا طه ي به الدها قهج ُ هػن
غ ااهبا

ُهػقفدع هغ الطضهي قهج ا هي ُظفيهح اا ااهتمطار ,و هغ اهحه الطخهاشخ يها

او ضهاف ارليهات

والضهطالات ال الػليهة الطتصهلة لاالاهتمطار والتهي ُشههك اإشهار الضهالع لالاهتمطار و ها يطكهغ ان يصههاد ه
غ

بات دا لية او ج الغيخ لطا يدع الجولة لفىدا  ,كطا ردتع الطىتمطخ لكا

ال ػاليغ الطصب ة ي البلج

الطى ههت ب
الطاظ ههي ابت ههجاء ههغ دا ههتػراا والتده هاء ل ههاللػاي الطظطط ههة ى ط هها اص ههغخ وح ههجة ادار ههة ههي البل ههج ع

لالاههتمطارات ي وبالتههالي الرػ ههج قههالػن يطكههغ ااههتمظاؤه او الاههاده ههغ داي هخة ااتطهها الطىههتمطخ ا ظبيهها كههان ا

وشظيها ي و طههااخ اجهخة روؤس اال هػا اال احههج لهػاُ االشههكاليات ال الػليههة التههي ُااليدهها الههجو الطصههجرة
لخاس الطا

ي الا االحػا بيظطا لجج دولة االات با ُتطتج ببيئة قالػلية ا ض حاال (.)1

ظطا اال تياز وُ جرجا شار ج البػت ُتصلا ضهطالات ااطدها لهب االشهالت ُػا هغ الظطها التهي
ُعبههخ ههي ض ه اُفاقيههة البههػت ههج ال هػاليغ الىههار ة ههي البلههج الههحا رظفههح يههه الطشههخوع وااههع اههحه ال هػاليغ اههي

1
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قػاليغ ُشجيج االاتمطار وحطارته ي وقػاليغ ُظطيع الطل ية ي وقػاليغ الطاا الت ي وقػاليغ الطل ية الف خ هة ي

قالػن الشخكات يقالػن الضخايا ي قػاليغ اال الس ي ال الػن االدارا(.)1
وبههالصبج ههتن او

هها ردههتع الطىههتمطخ لههه ههغ الططههة وق هػاليغ ي ُلههظ الطاظيههة بتظطههيع ُ ػ ه

ل يههة

ال صههاع الاهها الههب ال صههاع الخههاص ا هػاء كليهها او دييهها والططيهدات وال طايههة ال الػليههة التههي ُطظ دهها لههه ي وقههج
لادرت ال ميخ غ الجو الاخبية الب اغ م احه التشخ اات

()2

.

غ ال احا الطب ث لىتاخض الجػالا الطتال ة بظطا ا  B.O.Tو ا للطصالا االُية :
الطصلا االو  :الصبياة ال الػلية لظطا ا B.O.T
الطصلا المالي ُ :طييد لطا ا  B.O.Tطا قج يختلع له غ الا ػد
الطصلا المالث :وااي ُىػ ة الطظاز ات
المظلب األول
الظبيعة القانهنية لنظام الB.O.T
ُاتبخ لطا البػت لطا ا قالػليا هحالا و غخ ها لل صهاع ال كهػ ي ي رهؤدا لجهح

رأس الطها الخهاص

للطىههااطة ههي ُطػ ه وذقا ههة الطشههار ج الاطػ يههة ي ولطه اخ للطتصلبههات الطاديههة والت ظيههة الخ ياههة التههي ُىههتلد دا
الطشههار ج الط ا ههة و هها لدههحا الظطهها ي ههتن أ لهها البلههجان الظا يههة ُلجههأ إلههب التااقههج ههج الشههخكات اى ظبيههة
الاطالقة ي التي ُىتمطخ أ ػالدا الضهخطة هي مه اهحه الطشهار ج ي واهػ ها يجاه التااقهج بظطها البهػت أداة
غ ادوات

ح

االاتمطار الطباشخ اى ظبي ي اى خ الحا يصخح بحلظ ىألة الب ث هغ هج دوليهة اهحه

الظطا ي ي ضػء االُجااات الطختلفة التي ُبظااا الف ه وال ضاء .
ولطهها كالههت اههحه الظطها ُبههخ بههيغ الجولههة ككيههان اههيادا ي و ىههتمطخ أ ظبههي ههاص ي ههتن ذلههظ عرميههخ

ىألة الب ث ي الت ييف ال الػلي لدحا الظػع غ الظطا .

والصالقا غ ذلظ ي ىع الباحث الطصلا الب خ يغ :
الفرع األول :مجى اعتبار نظام البهت من نظام التجارة الجولية

1
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ُػص ه

دههاء الههجو ال أخاههطالية إلههب ُبظههي هخة دوليههة الظطهها ي لاههج الص ه اخ ات الف ديههة ال ايطههة بههيغ

ر هها ال ههالػن الههجولي الخههاص حههػ و ههػد هها عيىههطب لالظطهها الههجولي ي لههب أاههاس أن الجولههة و ههغ لاههجاا
الطظططات الجولية التي ُعاتبخ غ أشخاص ال الػن الهجولي لتطتادها لصهفة الجوليهة ي الطىهألة التهي رحها بدها
ال ضاء الجولي ي حيث أثبتت اىحكا الصهادرة هغ الديئهات الت كيطيهة هي هجة ظااهبات ها يىهطب بجوليهة

الظطا ()1ي ولابت دو ار ااال ي ُخايخ احه الف خة وذ صايدا الطجها للظطهػ هي أ هار دهاء ال هالػن الهجولي
ي إال ان ا تلف الف ه ي ُ جرج الطااريخ التي لب أااادا ُعضفي صفة الجولية لب الظطا .
ولط ه اخ ل يهها لىههفة لطهها البههػت لههب ههح

شار ج البظية الت تية دا
لتىاء

الههخاس اليههة والطاههجات والت ظػلػ يهها الطت ج ههة لتظفيههح

الجولة ي و ا رتخُا ليه هغ حخكهة الت ها رؤوس اى هػا

بهخ ال هجود ي تلظها

غ ج ُصابغ ااريخ الجولية لب لطا البػت .
اوالً  :دولية النظام بين المعيار القانهني والمعيار االقترادي .

ا تلههف الف ههه حههػ الطايههار الػا هها اإُبههاع إضههفاء صههفة الجوليههة لههب الظطهها  .ههج اُجههه الف ههه

الت ليههجا إلههب ا تظههات الطايههار ال ههالػلي الههحا رت يههج بػ ههػد الصههفة اى ظبيههة ههي ظاصههخ الخالصهة الظطا يههة ي
يأااس لل ػ بجولية الظطا .
و ههج ا تيههاح ُيههار الاػلطههة االقتصههادية اُجههه الف ههه الههب ُ جرههج دوليههة الظطهها ااههتظادا الههب الطايههار
االقتصادا ي الحا عيابخ غ اُصا الظطا لطصال التجارة الجولية ي وبيغ اى ح لالطايار ال الػلي واى ح
لالطايار االقتصادا ضدخ اُجاه آ خ يجطج بيغ الطايار غ .
(أ)  :المعيار القانهني لجولية النظام
اات خ الف ه الت ليجا لب ا تظات الطايار ال الػلي ي الحا ي ػ

لب خة ااااية ؤدااها أن الظطها

عياج دوليا يطا لػ اُصلت ظاصخهع ال الػلية لأيمخ غ لطا واحج ي وذلظ غ ال اال تهجاد بظ ها التخكيهد
ه إب اخ ههه ي أو كههان ُظفيههحه ي أو ههػشغ شخ يههه ي لطهها كالههت اههحه الظ هها أو يخاهها
الطػضههػ ية م ه
خُبصة لألططة قالػلية غارخة ي يكػن الظطا دوليا (.)2

1
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وقههج ههخى اىاههتاذ لههاُيفػ

الظطهها الههجولي ي خكه اد ههي ذلههظ لههب ل ههع التهخالع ي ل ػلههه ( {:)1عياههج

الظطا دوليا ظج ا ُ ػن اى طا الخاصة لاإب اخ ي أو التظفيح أو اإقا ة ي أو بت جرج ػضػع الظطا ي
له جة روالع ج ايمخ غ لطا قالػلي }.
وُ ػن ع
اههحا ي وقههج ا تلههف ألصههار اههحا االُجههاه ههي ىههألة ػاخ ههة ي واههي ههج

ا ليههة طيههج الاظاصههخ

ال الػلية اػاء كالت ؤثخة أو ال ي ُ جرج دولية الظطا ي ج ذاا الف ه الطؤ ج للطايار ال الػلي الجا ج أو
أله وبطجخد ُػ خ الصفة اى ظبيهة هي أا هغ الاظاصهخ ال الػليهة للخالصهة الظطا يهة ي يكتىها
الطػاج ي إلب ع
الظطا الصالج الجولي لصخى الظطخ غ أاطية احه الاظاصخ ي وأثخاا ي إضفاء صفة الجولية ليه (.)2
ههي حههيغ ي ذاهها الف ههه الطااصههخ الههحا يأ ههح لالطايههار ال ههالػلي الطههخن أو الضههيغ ي إلههب ضههخورة
اإاههظاد والتخكيههد لههب شبياههة الظطهها الطجههخدة ي وُ جرههج ظاصههخ الصههفة اى ظبيههة ههي الاالقههة ي لالتههالي
التػص ه إلههب الاظصههخ الططيههد لصبياتههه والتطييههد بههيغ الاظاصههخ
ههاى خ رتصلهها ُ لههيال اصهها للظطهها قصههج
ع
الفا لة و يخ الفا لة لل ػ بجولية الظطا ي تػ خ ظصخ أو جة ظاصخ أ ظبية ي الخالصة الظطا ية ي ال
رههؤدا حتطهها –حىهها اههحا االُجههاه – إلههب ال ههػ بجوليههة الظطهها ي ت ييههف الظطهها رههتع و ههغ ههظد كيفههي ي ههػ
لههب شبياههة الاظصههخ الههحا ل تههه الصههفة اى ظبيههة ي لصههخى الظطههخ ههغ ال ههع الاههجدا للاظاصههخ اى ظبيههة
الط ارجة أو يخ الفا لة التي قج ُتصخت إليه (.)3
ع
(ب)

 :المعيار االقترادي لجولية النظام

رخُ د احا الطايار لب الت لي االقتصادا لطػضػع الظطا ود اراهة آثهارهع االقتصهادية لهب ختلهف
الههجو الطاظيههة و لههب صههال التجههارة الجوليههة ()4ي لصههخى الظطههخ ههغ ظىههية الطتااقههجرغ أو يههخ ذلههظ ههغ
ظاصخ الصفة اى ظبية ي الاالقة .

1
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أ ههح ال ضههاء الفخلىههي بدههحا الطايههار ظههح العملههث اىو
وبصفة اصة ي جا ال خوض الجولية

()1

ههغ ال ههخن الاشههخ غ ههي إشههار الطىههاي الطاليههة

.

وقج لاا ال ضاء والف ه الفخلىي دو ار اا ا ي إبخاز ااريخ خ ية للطايار االقتصادا ي وأاطدا:
 : 1ايار حخكة رؤوس اى ػا
عيصلغ لب احا الطايار كحلظ

بػليىية

ايار حخكة ج و در لخؤوس اى ػا

الحا ارُهبع ضدهػره ل ضهية

اظة  1927ي

واػ الطاخوى لطايار اُخ لىبة إلب الط ا ي الحا ُػص إلب أن الظطا الجولي اػ  :ي لطها
رتخُا ليه ُ خكات اى ػا

بخ ال جود الجولية أيمخ غ خة ي ذاالا وذيالا(.)2

ولط ه اخ لاللت ههادات التههي ُاههخض لدهها اههحا الطايههار ي لاههج شههطػليته ل ه حههاالت حخكههة الطههج والجههدر
لخ ػا

بخ ال جود ()3ي اُجه ال ضاء الفخلىي إلب الب ث غ ايار آ خ لل ػ بجولية الظطا .
 :2ايار صال االقتصاد الجولي ( صال التجارة الجولية )
ُػصهلت

كطههة الههظ س الفخلىههية إلههب اههحا الطايهار اههظة  1931ههي قضههية بيههج ال طه ()4ي والصالقهها

ههغ اههحه ال ض ههية ي عياههج الظط هها دوليهها ت ههب ههذ لطصههال التج ههارة الجوليههة ي أا إذا ُض ههطغ الظطهها حخك ههة

لخ هػا والخههج ات أو الطههج ػ ات بههخ ال ههجود ي ولههػ كالههت ههي اُجههاه واحههج ي كطهها ُههع ااههتظتا ه ههغ ههال
الاجرج غ اىحكا ال ضهايية يالتهي أقهخت بجوليهة الظطها هي حالهة ُض عهطظه لاطليهة اشهت اخ
الجولي(.)5

صهال االقتصهاد

وقههج ارُههبع اههحا الطايههار لطىههألة الت كههيع ههي الظطهها الجوليههة ي حيههث رههتع لطػ بههه إ ضههاع الطظاز ههات
الظا طههة ظههه لههب الت كههيع ي واههػ هها ذابههت إليههه

كطههة لههار ذ ظههج ا صههخحت ب ههأن  :الصههالج الههجولي

1
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الط كطه ههيغ ي وذلطه هها لطجه ههخد أن الظ ه هداع الطه ه ه ه هصخوح له ههب
للت كه ههيع ال ر ه هخُبع ال لطكه ههان الت كه ههيع وال لجظىه ههية ع
ي صال االقتصاد الجولي .
الظداع ُج
الط كطيغ ل ه هداع دولي ي أا أن الصف ة
وعاا

لب احا الطايار الغطػض و ج الت جرج ي دػ يصل كطؤشخ لجولية الظطا كتاخ ف

وشهها قاب ه للتصبيههغ ههي الػاقههج الاطلههيي ههج عو ههج ههغ أ ه ال فهها
لت ضا دا لل الػن الفخلىي.

لههب صههال الطؤاى هات الفخلىههية

دولة ايظة ُعفىخ صال التجارة الجولية حىها ها ُ تضهيه صهال دا ي و يهخ دليه
ا ضدخ ي قضية لطا ل

جد

البتخو الخا بيغ الشخكة الجدايخ ة ي اػلاش اخ

لهب ذلهظ

وبيغ شخكتيغ خلىيتيغ ي

الطبهخ بهيغ شهخكة الطىهااطة الفخلىهية ي
ظج ا ر ضت الط كطة الفخلىية إضفاء الصالج الجولي لهب الظطها ع
الطبخ بيغ الشخكتيغ الفخلىيتيغ وشخكة اػلاش اخ لالخ ع غ كػن ػضػ ه له لاهجا دوليها
لتظفيح الظطا ع
رتطم ي ل البتخو إلب اوروبا ي واػ ا ياج غ صطيع الطصال االقتصادية الجولية (.)1
(ج)  :الطايار الطددوج لجولية الظطا
حاو ال ضهاء الفخلىهي ال هجرث ايجهاد حه

اليهع للظ هايس والايهػ التهي خ دها كهال هغ الطايهار غ

ال ههالػلي واالقتصههادا ي واههػ الجطههج بههيغ الطايههار غ ظههج التصههجا لطىههالة ههج دوليههة الظطهها ي ههال يكتفههي
لههالت غ ههغ و ههػد ظصههخ أ ظبههي ههي الخالصههة الظطا يههة ي الطهها ي ههخص كههحلظ لههب التأيههج ههغ ُالههغ اال ههخ
لطصههال التجههارة الجوليههة  ,ذاهها أصه ا
ظصخ ا ظبي ( ايار قالػلي) ي وان رظت

اهحا االُجههاه ي الههب ان دوليههة الظطهها ُ تضههي شههطػ الظطهها
ظه ي الػقهت ذاُهه د هػ و هخوج رؤوس اال هػا

لههب

بهخ ال هجود

( ايار اقتصادا )ي ُصبي ا لاطلية الجطج بيغ الطايار غ (.)2
احا وقج ذاا الا غ الف ه الب ُأييج كفاية الطايار ال الػلي الطخن ي لب أاهاس ان الجطهج بهيغ
الطايههار ال ههالػلي والطػاههج الههحا ُىههتػا لههج الصههاره الاظاصههخ الفا لههة و يههخ الفا لههة ههي الخالصههة الظطا يههة
والطايار االقتصادا ي ايؤدا الب ذات الظتيجة التي كان يطكهغ إدرايدها ي يطها لهػ ايتفهب ال ضهاء لالطايهار
ال ههالػلي الطض ههيغ ال ههحا ال يات ههج ههي دولي ههة الظط هها إال لاظاصه هخه الطههؤثخة دون الط ار ههجة ي اى ههح لالطاي ههار
1
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ال ههالػلي الطػا ههج ال ههب ال هها الطاي ههار االقتص ههادا يا ههيؤدا ال ههب ههج اال ت ههجاد لالاظص ههخ اال ظب ههي ال ههحا
ُتضطظه الخالصة الظطا ية  ,اال ادا كهان اهجا الاظصهخ هؤث اخ واهػ ها اه الف هه ال هجرث رهخ

كفهة الطايهار

ال الػلي الطضيغ للت خ خ بجولية الظطا (.)1
تانيا  :مجى تظابق معايير دولية نظام ال  B.O.Tعلى العقهد المذتقة منو .
ج ُصابغ ااريخ دولية الظطا البػت و طكغ الػقػى لب الطج ُصهابغ اهحه

رمػر التىاؤ حػ

الطاارخ الجولية غ ال الظطخ ي ك

غ الطايار غ ال الػلي والطايار االقتصادا .

ادا ا هجلا لالطايهار ال هالػلي إضهفاء صهفة الجوليهة لهب الظطها ي هتن لطها البهػت ياهج هغ الططهة
التجارة الجولية الُصا

ظاصخه ال الػلية لأيمخ غ لطا قالػلي واحج ي حيهث ربهخ

البها بهيغ شهخز ها

وشظههي وشههخكة ا ظبيههة تخصصههة ي لطهها ُصلبههه شههار ج البظيههة الت تيههة الط ا ههة و هها لدههجا الظطهها

ههغ رؤوس

ا ػا ضخطة وُ ظػلػ يا ت ج ة ُ ت خاا ادة الشخكات اى ظبية .
وادا ا ههجلا لالطاي ههار االقتص ههادا ي ا ك ههغ ايض هها ا تب ههار لط هها الب ههػت ههغ الظط هها التج ههارة الجولي ههة ي
اللصػايههه لههب رالصههة ُتجههاوز االقتصههاد الههجا لي لجولههة ايظههة حيههث رتضههطغ ههح

االاههتمطارات واال هػا

والطاههجات الضههخور ة لتظفيههح الطشههخوع دا ه الجولههة ي أا الههه رتضههطغ حخكههة والت هها لههخؤوس اال هػا والىههلج
والخج ات بخ ال جود(.)2
لههب ذلههظ ي ههان لطهها البههػت الههحا ي تههػا لههب شههخى أ ظبههي ياههج ههغ لطهها التجههارة الجوليههة و ههي
طيج االحػا أيا كان الطايار الحا يأ ح له الف ه وال ضاء ي الجولة الطتااقجة ج الصخى اال ظبهي ي ذلهظ
أن احا الظػع غ الظطا ي ػ
ل

لب الشاء شار ج ااهتمطار ة بخ ايهة شهخكات دوليهة ي و ها يصهاحا ذلهظ هغ

اى ػا والت ظيات (.)3

الفرع الثاني :التكييف القانهني لنظام ال B.O.T
1

 صادق هشام  ,مرجع سابك ,ص.114 -2دمحم ٠بلٛد ِوعع ٍبثك ص .67
 -3عبد العزٌز خلٌفة  ,التحكٌم فً منازعات النظام االدارٌة الداخلٌة والدولٌة  ,دار الفكر الجامعً  ,االسكندرٌة ,2006 ,ص .79
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ُبههيغ ا ههال ا ان الظط هها الطبخ ههة ب ههيغ ال ههجو وبههيغ االش ههخاص الػشظي ههة الخاص ههة ههي اش ههار ال ههالػلي

الههجا لي ُميههخ الاجرههج ههغ الطشههاي ال الػليههة ي ألدهها لالتأييههج ُتضهها ف ادا كالههت اههجه الظطهها قههج ُطههت بههيغ

الجو وبيغ شخز اص ا ظبي لب صايج الاالقات الجولية الخاصة ()1ي اػ الظاُ ااااا هغ التفهاوت
ي الطخايد ال الػلية وال هػة االقتصهادية ىش اخ دها ي و ها رتػلهج هغ ذلهظ هغ آثهار لهاى ز هج ها ُتطيهد لهه

الظطا التي ُىتدجى التظطية االقتصادية لب خار لطا البػت غ صايز ي اى خ الحا اد الب إثارة
ال ات دية لشان ُ ييفدا ال الػلي .
ههج ذاهها الههباس الههب ا تبههار لطهها البههػت ههغ الظطهها اإدار ههة لطهها ُتطت هج لههه الجولههة ههغ اههلصات
ا ههةي بيظطهها ذاهها اُجههاه آ ههخ إلههب ا تباراهها ههغ الظطهها ال ههالػن الخههاصي لههالظطخ للطكالههة التههي ُ طههب بدهها
الشخكات اى ظبية .
وبيغ احا وذا ذاا خ غ آ خ الب ضخورة ُ ييف ك لطا

لب حج

ي ضػء

يصه ال الػلي

يلت ػن بحلظ لطا البػت حىا احا االُجاه ي ذات شبياة اصة .
اوال  :اعتبار نظام ال  B.O.Tمن النظام اإلدارية .
رحاا ه ال الػن الاا الب ا تبار لطا البػت لطها إدار هة ي لهاى ز ادا خ ظها الهه لهع ربتاهج هي
وصفه ايااا غ كػلدا لطع اال تياز ي صػرُه الججرجة ي أو ألدا صػرة غ صػر لطا الشخاية “PPP
او غ لطا االشغا الاا ة ي واي ُعشك

جط الظطا اإدار ة التي ياخ دا ال الػن الفخلىي(.)2

ياهخى الظطهها اإدارا الهحا ضدههخ وُصههػر هي رحهها

قضههاء جلهذ الجولهة الفخلىههي ي لهب الههه كه

اُفههات يكههػن احههج اش اخ ههه شخصهها اظػ هها ا هها ل صههج ادارة او ُىههييخ احههج الط اخ ههغ الاا ههةي وُطدههخ يههه ليههة
االدارة ي اال ح لأحكا ال الػن الاا

غ ال ُضطغ الظطا شخوشا ااتمظايية يخ ألػ ة ي التاا الت

وبيغ اال خاد(.)3
يطهها أن ال ههالػن االدارا الفخلى هي قههج يههد بههيغ الظطهها االدار ههة ولطهها ال ههالػن الخههاص ااههتظادا الههب
الطايار الاضػا ي و ايار الدجى يكػن الظطا إدار ا إذا كان احج اش اخ ه وحجة ادار ة و دجى الهب ُ يهغ
 -1عجل اٌعي٠ي فٍ١فخ ِ،وعع ٍبثك ص.86
2
 المرجع السابك ص.883
 -دمحم افٍِ ٌٟٛوعع ٍبثك ،ص. 98
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صهل ة ا هة ي و غلها ان يشهتط الظطها

لهب شهخو ااهتمظايية )ُ (Clauses Exorbitantesظصهػا

لب ظ االدارة الصات ي ػا دة الطتااقج ادا ي م الشهخ الهحا ياصهي لل كػ هة حهغ االلفهخادا هي
ُا ههجر الخقال ههة ل ههب الظط هها ي والخض ههػع لػاليه هة ال ض ههاء االدارا او ُتض ههطغ ههظ اه هحا الطتااق ههج ا ههلصة ههي
ػا دة الغيخ(.)1
الصالقهها ههغ أرا االُجههاه الغالهها لف ههه ال ههالػن الاهها الههحا ياتبههخ لطهها البههػت لطا ها ال ُخههخج ههغ
الطىههطب ال ههجرث لظطهها االلته اد ي وادا كالههت اهحه اال يهخة ُاههج لطهها ادار ههة لصبياتدهها ههان لطهها البههػت ُاههج
يحلظ و ظصبغ ليدا ا ُ ج ة غ شخو ي حيث ان الجولة احج اش اخ دا وُخد دايطا وابجا لب خ غ ها اد
ُظص هها اه هحه الظط هها
الطضيفة وُجا

ل ههب ش ههار ج ا ههة ي اض هها ة ال ههب الصػايد هها ل ههب ش ههخو اا ههتمظايية ُفخض ههدا الجول ههة

ظدا شخشا ل بػ

ظ اال تياز ي ُتطم

احه الظطا ُ ي ا للصهال الاها ي والهه ال رظها

ي ا خاءات احادية الجالها ُظفهخد لاُخاذاها حيها

هغ ذلهظ التػاهج الظىهبي هي الشهخو التااقجيهة التهي ُشهط

ليدا لطا البػت ل صج ُشجيج االاتمطار(.)2
ههاذا كههان ال ههالػن ق ههج ا صههب لجدههة االدارة ا ههلصة ااههتمظايية الههه ههي الط ابه ه قههج ا صههب للطى ههتمطخ
اال ظب ههي ا تي ههاز ي ههخ ت ههػ خة ههي ال ههالػن الخ ههاص ي مه ه ال ههغ ههي شل هها ا ههادة الته هػازن الط ههالي للظط هها
وال صػ

لب التاػ س الطظااا ي اب الخج ات التي ي ج دا ي حتب ولػ لهع رهخد ليدها لهز ي وذلهظ

تب كالت فيجة أو الز ة إُطا الظطا (.)3
و هغ ا هحا الطظصهلغ ُعاج لطا الهبػت حهىا اهحا االُجاه ي لطا ا ادار هة اػاء ُع لطا دا هج شههخى
اص وشظي كان أو أ ظبي .

 -1طبكق ٘شبَ ِوعع ٍبثك ص.119
 -2عجل اٌعي٠ي فٍ١فخ ِوعع ٍبثك ص.89
-3ع ع ِؾ ٟاٌلِ ٓ٠ظطف ٝاٌزؾى ُ١فِٕ ٟبىعبد إٌظبَ االكاه٠خ اٌل١ٌٚخ كاه اٌغبِعخ اٌغل٠لح  2008ص. 115
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ضال غ ذلظ ي ج ذاا ه ال الػن الاا

()1

إلهب ا تبهار الظطها التهي ُبخ دها الجولهة هج شهخز

أ ظبي – واي الصفة الغالبة ي لطا البػتي لألدا لطا إدار ة لط اخ للتطاث ال ايع بيغ احه الظطا والظطها
اإدار ة ي الاطا ُبخ ه الصة ا ة لت يغ الظفج الاا .
يطهها رههخ اههحا االُجههاه أن

ههػد االاههتمطار طػ هها()2ي وذن كالههت ههي ضااخاهها ُىههتدجى ُ يههغ ربه

للطىتمطخ اى ظبي ي إال ألدا غ و دة لطخ الجولة الطضهيفة ُىهتدجى هي الط ها االو ُىهييخ أحهج الط اخ هغ
الاا ة لالتطا ي وأن الجولة بػصفدا ذات ايادة ال يطكغ أن ُخضج ي الت اد اُدا ل الػن آ خ يهخ قالػلدها
الهػشظي ي و ههغ ُههع ههتن الا ههػد التهي ُبخ دهها ههج أحههج اىشههخاص الخاصهة اى ظبيههة ي ُعاه عهج ههغ

ههػد ال ههالػن

الاا .

ج أيج الباس ي لب أن اظالظ ا تيازات للجولهة البهج هغ ا تباراها ا هػ ار ال هجا

يدها وال ُفهاوض

البههج ظههه لت يههغ ر اايههة الشههاػ ي والتههي ال ُتههأُب إال لططاراههة الجولههة لىههلصاُدا
ليدهها ي ووا بهها حكػ يهها ع

التشخ اية واإدار ة (.)3

والػاقج أن احه االُجهاه يال ايه لالتىها

هػد الجولهة إلهب شايفهة الظطها اإدار هة رظبهج هغ

هاوالت

الف ه الطؤ ج لطصالها البلهجان الظا يهة بت يهغ الاجالهة االقتصهادية ()4ي والتهي رأت ألدها ال يطكهغ أن رت هغ إال
هغ هال ُظطيهة ا لهة القتصهادياُدا لااهتغال الطهػارد الصبيايهة ول ه وُصهػ خ الت ظػلػ يها وز هادة ال ههجرات
الط ليههة لههب ُاجي ه وز ههادة التصههظيج  .وقههج ألاكههذ ذلههظ لههب الطىههتػ ال ههالػلي ي صالبههت اههحه البلههجان
لط اخ اههة الظطخ ههات الت ليجيههة لت ه
الججرج .

لدهها أ ههخ أيمههخ ُ ههج ا ي واههػ هها ع ههخى لالظطهها االقتصههادا الاههالطي

بحلظ ذاا الا غ الف ه إلب الج اع غ الطبادئ التي ااتخلصدا ال ضاء الفخلىي وااهت خ لهب
ُصبي دا يطا رتالغ لالظطا االدار ة ي لتصبغ لب لطا الجولة بظ

1

 المرجع السابك  ،ص.119 -2دمحم افٍِ ٌٟٛوعع ٍبثك  ،ص. 101
3
 عبد العزٌز خلٌفة  ,مرجع سابك ,ص.904
 -عالء محً الدٌن مصطفى,مرجع سابك,ص.119
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الف خة التي ُديطغ لب الا ج االدارا ي

وُال ههغ أا ههجاى الا ههج بت ي ههغ
والطتطمل ههة ههي ُطي ههد أحه هج االشه هخاى الطتااق ههجة ههغ اى ههخ لطيه هدة الى ههيادة ي ع

الطصههل ة الاا ههة ي وُظت ه

ههغ ُههع إلههب الا ههػد التههي ُبخ دهها الجولههة اههلصة التاههجر

دون أن ُتاخض للطىؤولية التي كالت اتتاخض لدا لػ ا تبخت

ػداها هغ

ههي الطشههارشة الظطا يههة ي

هػد ال هالػن الخهاص ي التهي

اإلد ية للا ج والطىاواة ال الػلية ال االقتصهادية بهيغ اش اخ دها ي و هج ُ صهغ أا هغ اىشهخاى
ا
ُ ػ الصفة
غ الطتالاة بج ػ الطىؤولية (.)1
وح ي ة اى خ أن ُ ييف الا ػد الطبخ ة بيغ الجولة وبيغ االشخاى الخاصة لب ألدها

هػد إدار هة ي

ال ي تصخ ااتخج دا لب الصايج الف دي ي ب إن احا الت ييف أعثيخ أيمهخ هغ هخة أ ها ايئهات الت كهيع ي
ج اء ي ُ كيع ي لأن

ج اال تياز قج يخ غ شالاه وأصب

غ الا ػد التي وذن التد ت يدا الجولة

لاحت اخ التػازن الظطا ي ي إال ألدا ُتطتج ي الط اب لا تيهازات اصهة ي وأن ُظهاز الجولهة هغ الهباس هغ
صالحياُدا لط تضب شخو ال طاية ي ال ياظي ألدا ُخلت غ ا تصاصاُدا الطتال ة لالىلصة الاا ة(.)2
ثانيا :اعتبار نظام ال  B.O.Tمن نظام القانهن الخاص
رخ

الا غ الف ه أن لطا البػت غ لطا االدارة الاادية ي و غ ثع دهي ُخضهج ل ػا هج ال هالػن

الخههاص ي الصههفة االقتصههادية لظطهها البههػت و تصلبههات التجههارة الجوليههة وااههلػ الخصخصههة الطتبههج ههي
البلجان الظا ية ي ل خض لب الجولة أن ُظد للتااقج شألدا ي ذلظ شهأن اى هخاد الاهادريغ ي وذلهظ لااهتاطا
ااه ههاليا ال ه ههالػن الخه ههاص ااه ههتظادا اله ههب به ههجأ اه ههلصان اإرادة اله ههحا ره ههحاا اله ههب ا تبه ههار أن الظطههها شه ههخ اة
الطتااقجرغ وبحلظ ال يجػز ىا غ شخ يه االاتاالء لب الصخى اى خ لطا له غ ا تيهازات قهج يىهتطجاا
غ لصػص ال الػن الاا (.)3
اههحا و ههخ إلصههار صخص هة الظطهها الطبخ ههة ههغ دههة اإدارة ههج الطىههتمطخ اى ظبههي ااههتظادا إلههب
اال تبهارات التهي ُصخحدها اهيادة الجولهة ي ان إ كاليهة ُضههطيغ الجولهة لظطا دها هي الهجا
الىههلصة الاا ههة ي التههي ُ ههػ

ُطيههد دههة اإدارة ههي
لههب ع

1

ػا دههة الطتااقههج

أاهاليا وا تيههازات

ادهها ال يطكههغ ُصبي دهها لههب

 دمحم افلولً,مرجع سابك ص. 1052
 ,دمحم افلولً,مرجع سابك  ،ص.1063
 -عصام احمد البهجً  ,نظام البوت ,الطرٌك لبناء مرافك الدولة الحدٌثة  ,دار الجامعة الجدٌدة االسكندرٌة, 2008,ص.100
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الظطهها التههي يكههػن شخ دهها أ ظبههي ي ىن اههيادة الجولههة

ههجدة دا ه إقليطدهها و ههغ ثههع يجهها أن ُ ههف ػقههف

الطىاواة ج الطتااقج ادا إذا كان ا ظبيا ي وال ػ لغيخ ذلظ ياظي احجا الشخكات اى ظبية غ اب اخ لطا
البػت ي لالخ ع غ حا ة الجولة الب اقا ة شار ادا االقتصادية (.)1
ُطيههد الطىههتمطخ ههي مه اههحه الظطهها – ههتن شههخكة
ُأييههجا للطىههاواة بههيغ شخ ههي الظطهها – إن لههع ل ه ع
الطشخوع ُتطىظ ي لاس اىحيان لاج ُصبيغ لصهػص قهالػن اهيغ لهب الطشهخوع ي لتجهج الجولهة لفىهدا
ضصخة إلب قبػ االلصياع وُديئة البيئة التشخ اية الطاليطة قب الج ػ

ي الطفاوضهات  .كطها أن لاهس

الظطا ُظز صخاحة لب ج ُصبيغ أا ُشخ ج أو قالػن جرج ي و ج

ػاز قيا أا غ الصخ يغ لترادُه

الىلصات االاتمظايية لجدة اإدارة .
الطظفخدة بتغييخ لصػص الظطا ي واػ ا رؤدا إلب ُ ليز ع
وأيمخ غ ذلظ ي رخ الباس أن الجولة ُ ػ لالتظهاز
لصيغة البػت و غ ل ية اىرض الط ها
يخ دلي

غ ج

هغ ل يهة الطشهخوع هي لطها البهػت الطبخ هة

ليدها الطشهخوع لصهال الطىهتمطخ اى ظبهي ي و هي اهحا التظهاز

ضػع لطا البػت لل الػن الاا (.)2

ضال غ ذلظ ي ج اُجدت الاجرج غ االحكها الصهادرة هغ
التههي ُعبخ دهها الجولههة ههج اشههخاص ا ظبيههة ألدهها ههغ

هايع الت كهيع ي إلهب ا تبهار الا هػد

ههػد ال ههالػن الخههاص حيههث ذابههت

كطههة الت كههيع ههي
ههجا إدار هها ي لههب

)(3
الطبههخ بههيغ ال كػ ههة الىههاػدية و ا ار كههػ
قضههية ا ار كههػ يإلههب ر ههس ا تبههار اال تيههاز ع
اااس ان ال الػن الىهاػدا الػا ها التصبيهغ لهب طليهة الت ييهف والػا ها التصبيهغ لهب الا هجي ال ياهخى

احه الصايفة غ الا ػد.
يطهها أيههج االاههتاذ  Dupuyههي قضههية  Texacoالصههالج التااقههجا ال ط ها اال تيههاز ,حيظطهها ر ههس
اى ح لف خة الظطا اإدارا لت ييف الا ػد الطبخ ة بيغ ال كػ ة الليبية الشخكتيغ اال خ كيتيغ ي لب اااس
أن ال كػ ههة الليبي ههة ق ههج ُااق ههجت ههج الش ههخكة الطاظي ههة ل ههب ق ههج الطى ههاواة ي الا ههج ل ههع رتض ههطغ أا ش ههخو

1

 عالء محً الدٌن مصطفى,مرجع سابك,ص.1242
 عصام احمد البهجً  ,مرجع سابك ,ص.1023
 -المرجع سابك  ،تفاصٌل اكثر عند المضٌة ,ص,107
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ااههتمظايية يههخ ألػ ههة ي به

لههب الاكههذ ههغ ذلههظ ههج لههز لههب أن ال هػاليغ والل هػاي التههي قههج يكههػن ههغ

شألدا ُاجر ال ػت الظا طة غ الا ج ي ال يطكغ ُصبي دا إال إذا قبلت ااُان الشخكتان إ طالدا
لحلظ صخحت الط كطة أله حتب ج ا تخاض أن الا ج

الطظاز ة ياج

()1

.

جا إدار ا ي هتن الظتهاي

طكغ الىلصة الطتااقجة غ ُاهجر وذلدهاء الا هج لهاإرادة الطظفهخدة ي ال يطكهغ
الطتخُبة غ احا الت ييف والتي ُع ع
إ طالدهها ىله عهه ههي ذلههظ خو هها ههغ الطبههادئ الطشههتخكة ههي ال ههالػن الليبههي وال ههالػن الههجولي ي ظطخ ههة الظطهها

االدارا لطخ ة خلىية الصة كخادا ال الػن الفخلىي وباس االلططة ال الػلية .

ول ظدا لطخ ة يخ اخو هة هي الاجرهج هغ اىلططهة ال الػليهة اى هخ ي كطها ُعاهج جدػلهة هي لصهات

ال الػن الجولي(.)2

يخات ُ كطيات الطخكد الجولي لتىػ ة ظاز ات االاتمطار غ دتداي اطػ قػا ج ال الػن الخاص
لب قػا ج ال الػن الاها ي اهي اخ هي االُجهاه ال اخ هي إلهب شهابدة الجولهة الطتااقهجة لالشهخز الخهاصي و اه
الا ههػد التههي ُعبخ دهها الجولههة ههج االشههخاص اال ظبيههة ههغ الا ههػد الجوليههة الااديههةي بدههجى ُجخ ههج الجولههة ههغ
الصاُدا الطختلفةي الطتطملة أاااا ي ح دا ي ُاجر الا ج للطظفاة الاا ة.
يط هها اضد ههخت الطا هها الت االقتص ههادية الجولي ههة و ههػد اارض ههة ش ههجرجة ي الا ههيطا ههغ قبه ه الت ههتالت
االقتصههادية ال بههخ ي و ههغ قب ه ر هها اال طهها والف ههه كههحلظ ي إذ رههخ اههحا الجالهها لههأن ال ههالػن الههجولي ال
يطيد الا ػد االدار هة هغ يخاها هغ الا هػد ي وال ياهخى ها عيىهطب بظطخ هة الا هج االدارا  .وحتهب ي وذن ُهع

ا تخاض الت ا الا ػد االدار ة إلب جا

ػد التجارة الجولية ي تن ذلظ ي تضهي و هػد قضهاء ادارا دولهي

واػ اال خ الحا لع رت غ ل ج ارن.
ثالثا:نظام ال  B.O.Tذات طبيعة خاصة
رخ الباس أن

هػد البهػت رهتع

هجاا هال لطهع قالػليهة ختلفهة ي ل ه

ل يث يصاا وضج قا جة ا ة جخدة ُ ضي لأن
1

 المرجع السابك ،ص.1072
 -المرجع سابك ،ص.108
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ج البػت

ج غ

هج ضخو هه الخاصهة ي

ػد ال الػن الخاص أو ألهه

هج

ادارا ي لههحلظ البههج ههغ ُف ههز كه

ووضههاه ُ ههت الظطهها ال ههالػلي الههحا ي كطههه ي إذ أن

ههج لههب حههج

هغ شهخوع ر هخ لطه اخ إ كاليهة ا هتالى شبياهة الاالقهة

الظتاي قهج ُختلهف هغ حالهة ى هخ يأو لهاى خ

ال ايطهة بههيغ شهخكة الطشهخوع والىههلصة الطتااقههجة( .)1و بظههاء لهب اههحا الت ييههف الهػاقاي قهج عياتبههخ
ُههارة

ههغ

ههجا ادار هها إذا ااههتجطج ظاص هخه ي وُههارة ا ههخ

ههج البههػت

ههػد ال ههالػن الخههاص ي لطاظههب أن اههحه الا ههػد

ُخضهج الحكهها ال ههالػن االدارا ههي لػاحيههه الطتال ههة بتظطههيع الطخ ههغ وادارُههه وااههااره الط ههخرة ي وُخضههج ههي
يههخ ذلههظ ل هػاد ال ههالػن الخههاص ي شههألدا ههي ذلههظ شههأن لههاقي الا ههػد ي وذلههظ ههي الههجو التههي ُأ ههح بظطهها
ال الػن وال ضاء الطددوج.
وح ي ة اى خ أن الخ بة ي ُ يغ التظطية االقتصادية ي البلجان الظا ية ي اي الجا ج للتااقج بظطا
البههػت ههج الطىههتمطخ غ اال الهها ي لتههج
والتي رخ

ههػد البههػت ههي دايهخة

ههػد الجولههة ههي جهها االاههتمطار ي

بههحلظ

يدها الهباس أن شبياتدها الخاصهة ال ُخ هج الهب كػلدها هغ

هػد ال هالػن

هػد ال هالػن الاها أو

الخاص ي إلطا ُىتطج احه الخصػصية غ ػضػ دا وارُباشدا لخصع التظطية ي الجولة الطضيفة (.)2
وقج ا تبخاا الف ه الغالا ي ال الػن الجولي ألدا غ شبياة ختلصهة ()3ي وذلهظ لهالظطخ الهب التصهػر
ههغ جههخد اُفههات بههيغ اش اخ ههه ي الههب أداة ههغ ادوات ُ يههغ

الههحا خ ههه فدههػ الا ههج لفىههه ي الههحا الت ه

جرههجة اصههب ت ُتضههطظدا ُلههظ الا ههػد ي ظدهها شههخو

االاههتخاُيجية االقتصههادية للطجتطههج ي وضدههػر شههخو

ا ادة الطالء ة والط اخ اة للاالقة الا جيهة الطخُبصهة لطىهألة ُغيهخ الطهخوى االقتصهادية واال تطا يهة للا هج ي
أو لههالظطخ ههغ زاو ههة ههغ رههج ػ الههب ُاطههيع

ههػد الجولههة ي ال تباراهها ضههااخة الطيههة كخاههتدا ختلههف الههظطع

ال الػليههة الػشظيههة ي لتظههجرج حىهها ال هباس ضههطغ هها يا هخى لههالا ػد الاا ههة ي التههي ُتطيههد لكههػن الطتااقههج
اال ظبي يىاب لصخ ة يخ باشخة الب االبتااد هغ خهاشخ ضهػ ه ل ػا هج ال هالػن الاها ي هي حهيغ أن
ػضػع التااقج ج الىلصة الاا ة رتصلا شخو

جية ُخػ له لاس اال تيازات الخاصة (.)4

1

 دمحم افلولً,مرجع سابك ,ص.1572
 اٌّوعع ٍبثك ص.1583
 عظبَ اؽّل اٌجٙغِ ٟوعع ٍبثك ص.109-4دمحم افلولً ,مرجع سابك ,ص.158
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الجههجرخ لالههحكخ ي أن الج اديههخ و ههج هت ابػابدهها لالاههتمطارات اال ظبيههة طػ هها ي و اولههة ُبظههي هخة
ػد البػت ي لاى ز ي جا ااتاطا الطػارد الطايية غ شخ غ ا تياز الخج ة الاطػ ية ي ذابت الب
ا تبهار اهحا الظههػع هغ الا هػد لألدهها هغ

ههػد ال هالػن الاها حيههث لصهت الطهادة  76ههغ ال هالػن رقههع – 05

 12الطتالهغ لالطيههاه لههب ألههه  :لىههلع ا تيههاز ااههتاطا الط هػارد الطاييههة التالاههة لخ ههال الاطػ يههة للطيههاه ي
الهحا ياظبههخ

ههػد ال ههالػن الاهها ل ه شههخز شبياههي أو اظههػا اضههج لل ههالػن الاهها أو ال ههالػن

ههجا ههغ

الخههاص وبطهها الدهها أ ضههات اههحا الظههػع ههغ الا ههػد ل هػاليغ االاههتمطار ي حيههث ههاء ههي الطههادة  81ههغ
ال الػن ذاُه التي ُظز لب  :يطكغ لطػ ا احا ال الػن ظ ا تياز إلجاز وااهتغال ايايه ُ ليهة يهاه
الب خ أو لدع اال الح والطاادن غ الطياه الطال ة غ ا
 03الطؤرخ ي او

الطظفاة الاطػ ية شب ا ال حكا اال خ رقع -01

طاد المالي ا 1425ي الطػا غ 20ا ىهصذ  2001والطتالهغ بتصهػ خ االاهتمطار .

وبالظطخ الب الشخو الا جية و ختلف اال تيازات والضهطالات الططظػحهة للطىهتمطخ غ اال الها ي والطتضهطظة
لههاى ز ههي اُفاقههات االاههتمطار الطبخ ههة ههغ شههخى الج اديههخ ي ههان ُ ييههف الا ههػد التههي ُبخ دهها الجولههة ههي
جها االاهتمطار حىها راا االاهتاذ الهجكتػر ا لهػلي ق ي تهخ

هغ ال هالػن الخهاص لاهج ُضهطظدا اههاريخ

لطخ ة الا ج االدارا (.)1
المظلب الثاني
تمييز نظام ال  B.O.Tعما قج يختلط بو من العقهد المثيلة لو
اظا

هػد قهج ُخهتلع لا هج البهػت لػ هػد لاهس الشهبة بيظدها وبهيغ اهحا الا هج ي كطها أن اظها

هػد

ميلة لا ج البػت واال تالى بيظدا وبيغ احا الا ج دقيغ جا ولحلظ اػى ل ىع احا الطصلا إلب خ يغ :ه
الفرع أألول  :تميز نظام ال B.O.Tعن ما تعج يختلط بو من عقهد
غ ال احا الفخع اي او الباحث ُظهاو

طيهدات

ُختلع له .وذلظ لب الظ ػ ارُي:

--1اٌّوعع ٍبثك ص.178
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هج ا  B.O.Tهغ يهخة هغ الا هػد التهي قهج

اوالً  :تمييز نظام ال  B.O.Tعن عقج التأجير التمهيلي
إن

ههج التههأ يخ التطههػ لي ههغ الا ههػد التههي ضدههخت حههجرما والتههي أصههب لدهها ُههأثيخ كبيههخ ههي الطجهها

االقتصادا وُاتطج احه الا ػد لب التااون بيغ جطػ ة غ اىشخاى ضطغ إشهار
حيههث رظههجرج ُ ههت

ههج التههأ يخ التطههػ لي جطػ ههة ههغ الا ههػد مه

لههالبيج حيههث ربههخز ههي

هج التهأ يخ التطهػ لي

ههج البيههج و ههج اإيجههار و ههج الػكالههة

ههج التههأ يخ التطههػ لي جطػ ههة ههغ الخيههارات ظههج لدايههة الا ههج واههي إ ههادة الا ههار

الطىتأ خ إلب الطؤ خ أو ُججرج ااتجارة لطجة جرجة أو شخاؤه بمطغ قلي (.)1
ول ي لىتصيج التطييهد بهيغ لطها البهػت  B.O.Tو هج التهأ يخ التطهػ لي يجها التصهخت إلهب ُاخ هف
ج التأ يخ التطػ لي حيث ألظا اػى لتصخت إلب ُاخ ف الف ه الطااصخ له وُاخ ف الطشخع لدحا الا ج.
ج خى الف يهه الفخلىهي (  ) calonهج التهأ يخ التطهػ لي لألهه  :واهيلة التطػ ه لط تضهااا ُ هػ ع
الطؤاىههة الطاليههة بتههأ يخ لاههس الطدطههات أو ارالت لاطاليدهها ههج ُصبيههغ أحكهها

ههج اإيجههار ههي الاالقههة

التااقجية بيظدع (.)2
و هخى الهباس
اىلططة ال الػلية الطخكبة

ههج التهأ يخ التطههػ لي لألهه  :واههيلة لتطػ ه االاههتمطارات اإلتا يهة والتههي ُاهج ههغ
()3

ي و خى ايضها لألهه :لطها

خكها هغ لاهس ال ػا هج ال الػليهة الطىهتطجة هغ

لاس الا ػد الت ليجية .
رلت ي لطا البػت ( )B.O.Tج

ج اإيجار التطػ لي غ ال

جطػ ه غ الظ ا (:)4

 .1أن لطا البػت و ج التأ يخ التطػ لي كليدطا أدوات لتطػ الطشار ج.

1

احمد رمضان الشراٌعه  ,رسالة ماجستٌرفً(الطبٌعة المانونٌة لعمد البوت),كلٌة الحموق جامعة الشرق االوسط ,2011ص.252
الٌاس ناصٌؾ ,سلسلة ابحاث لانونٌة ممارنة عمد البوت ,المؤسسة الحدٌتة للكتاب,بٌروت ,2006 ,ص.1293
المرجع سابك  ،ص.1314
 -احمد رمضان الشراٌعه ,مرجع سابك ,ص. 26
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ي لطا البهػت الطىهتأ خ هي

 .2أ ا غ حيث ُطلظ الطشخوع غ قب الط او

هج التهأ يخ التطهػ لي

أن كليدطا هغ الططكهغ أن رتطلهظ الطشهخوع حيهث ان الط هاو رتطلهظ الطشهخوع هال

تهخة الا هج أ ها

الطىتأ خ له الخيار إ ا ُطلظ الايغ الطؤ خة وذ ا أن يايجاا إلب الطؤ خ ظج التداء الا ج.
 .3أن إدارة الطشههخوع ُ ههج لههب الط ههاو
لاس الخقالة لب الط او

ههي لطهها البههػت والطىههتأ خ ههي

ههج اإيجههار التطههػ لي ههج

غ قب اإدارة.

 .4أن ااههتمطار الطشههخوع ياههػد لههالظفج لطصههل ة الط ههاو

ههي لطهها البههػت والطىههتأ خ ههي

ههج اإيجههار

التطػ لي حيث ي ػ الط او لااتغال الطشخوع ال الفتخة ايظة كفيلة بت يهغ هثؼ ِٓ اٌّشوٚ
ٚونٌه اٌَّزؤعو ف ٟعمل اٌزؤع١و اٌزّ٠ ٍٟ٠ٛم َٛثزؾم١ك هثؼ ِٓ ف ي اٌع ٓ١اٌّئعوح .
 .5أن

ج التأ يخ التطػ لي لهه اديها ُاهػد لهب االقتصهاد ال هػ ي ي طهغ اديها التهأ يخ التطهػ لي د هع

التظطي ههة االقتص ههادية ههغ ههال الت ههػ يخ التطػ ه ه ال ا ه ه للطش ههار ج و ههغ ا ههحه الطيه هدات ايض هها د ههع
الطشخو ات الججرجة واحا ا رتصابغ ج دايا لطا البػت.
 .6إن ي ه

ههغ لطهها البههػت و ههج التههأ يخ التطههػ لي رت ههػن ههغ جطػ ههة ههغ الا ههػد ي ا ههج التهها يخ

التطههػ لي رت ههػن ظههج ُهخالع اههحه الا ههػد ي وأاههع اههحه الا ههػد

ههج اإيجههار و ههج البيههج ي واى ههخ ذاُههه

لالظىبة لظطا ا  B.O.Tي ذلظ إن لطا البػت ياتطج ي ُ ػ ظه لب جطػ ة غ الا ػد .
و ختلف لطا البػت  B.O.Tغ
 -1ههي

ج التأ يخ التطػ لي يطا رلي (:)1

ههج التههأ يخ التطههػ لي إن يههار ُطليههظ الطشههخوع للطىههتأ خ صههخوح ظههج التدههاء ههجة الا ههج وقههج

ي ههج التطليههظ لههب الطاههجات والا ههارات أو الا ههارات ههع ا هها ههي

ههج البههػت ههان ُطليههظ الطشههخوع

صههخوح ا هها شههخكة الطشههخوع اثظههاء ُش هغي الطشههخوع و ب ههب التطليههظ دايههع إلههب حههيغ االلتدههاء ههغ
الطشخوع وباج االلتداء غ الطشخوع ُخد كا
 -2ههي ا ل هها

ل ية الطشخوع الب الجدة الطال ة.

ههػد الب ههػت ُ ههػن الجد ههة الطال ههة للطشههخوع ا ههي الجول ههة تطمل ههة لتدارُد هها وا ل هها ا ههحه

الطشههار ج ُتالههغ لههالط اخ غ الاا ههة لههب الاكههذ ههغ ذلههظ ُ ههػن الجدههة الطال ههة للطشههخوع ههي

ههج

التهأ يخ التطههػ لي اههي ال صههاع الخههاص وُ ههػن لطظفاههة ال صههاع الخههاص ههج الالههع ان اههحا لههيذ ا ه اخ
1

 -الٌاس ناصٌؾ,مرجع سابك ,ص.131
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حتطيا طغ الططكغ ان ربخ

ج التأ يخ التطػ لي بيغ االدارة واحج اشخاى ال صاع الخاص وكحلظ

ههغ الططكههغ ان رههتع إبه اخ لطهها البههػت بههيغ اشهخاى ال صههاع الخههاص واههحا هها ضدههخ واضه ا ههي هها
قا ههت لههه قخ ههة ػلههجن بي هتر الىههياحية لطجرظههة الغخدقههة ظههج ا شخحههت ش هخوع إقا ههة
بظطا

صههة يههاه

ج البػت .

ثانيا :التمييز بين نظام ال  B.O.Tوعقج الخرخرة :
قب ه ه الخه ههػض ه ههي التطييه ههد به ههيغ لطه هها البه ههػت و ه ههج الخصخصه ههة يجه هها ان لتصه ههخت اله ههب ُاخ ه ههف
الخصخصة ل ي يكػن غ الىدػلة التفخ غ بيغ احرغ الا جرغ :
ل ي ههة الطؤاىهههات االقتصهههادية الططلػكهههة للجول ههة

الخصخص ههة لهههالطاظب الضه ههيغ به ههارة  ُ :ػ ه ه

والطظتجة للىلج والخج ات الططلػكة غ قب الجولة الب ل ية اصة وقج يكػن احا الت ػ كليها وقهج يكهػن
دييا .الخصخصة لهالطاظب الػااهج  :الاطليهة التهي رهتع لطػ بدها حلهػ ال صهاع الخهاص

ه ال صهاع الاها

اصة ي الظشاشات االقتصادية الطتال ة لتلتاج الىلج والخج ات .
و خ ت الخصخصة لألدا  :اي ُ ػ

جد كبيخ غ ال صا ات االقتصادية والخج ات اال تطا يهة

التي ال ُخُبع لالىيااة الاليا للجولة الب ال صاع الخاص
وقج خى الجكتػر /لاصيف

()1

ج الخصخصة لاله:

.
ج إدارا ُبخ ه اإدارة كصخى أو

آ خ غ ال صاع الخاص كصخى ثالي وبط تضب احا الا هج رتصهخى الصهخى اىو
للجولة بظ

ج شخى

هي بيهج شهخوع طلهػ

ل يته الب الصخى المالي كليا او دييا (.)2

ان الطاظهب الط صههػد ل لطههة الخصخصهة اظهها اههػ الطاظهب الضههيغ ولههيذ الػااهج ههج الالههع ان اظهها
اشههكا ا ههخ للخصخصههة وان لاههس الا ههػد الطشههت ة
ول ههي لههتطكغ ههغ ُطييههد بههيغ

ههغ

ههج البههػت اههي

ههػد قخ بههة ههغ الخصخصههة

هج البههػت و ههج الخصخصههة اههػى لههحكخ او هه الشههبه واال ههتالى بههيغ كههال

الا جرغ :
-1دمحم عّو اٌؾبط اٌقظقظخ ِبٌٙب ِٚب عٍٙ١ب ِٕشٛهاد اٌؾٍج ٟث١وٚد  2007ص.15
 -2اٌ١بً ٔبطِ ١وعع ٍبثك ص.132
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أوجو الذبة (:)1
 -1ان لطا البػت و ج الخصخصة رخُبصان لطشار ج ا ة ُالاة للجولة اا ان كال الا جرغ رتال ان
لأ ال ُالاة للجولة .

 -2ي لطا البػت و ج الخصخصة رتع ُطليظ الطشخوع التالج للجولة الب شخكة الطشخوع.
 -3ههي

ههػد الخصخصههة قههج ُههتع صخصههة االدارة اا ههغ الططكههغ ان ُب ههب ل يههة الطشههخوع للجولههة

ول غ ادارة الطشخوع ُظت

الب در ة االاتغال

ال

الب ال صاع الخاص بيظطا ي لطا البػت ُظت
تخة

جدة غ الا ج .

ل ية الطشخوع وادارُه

 -4ان كههال ههغ لطهها البههػت و ههج الخصخصههة رخ ههج اقتصههاد البلههجان و اههدز يداليههات الههجو حيههث ان
ههػد البههػت ُجلهها شههار ج طالقههة وذات اثههخ ُظطههػا لههب الههبالد دون ان ُ لههف يداليههات الههجو

اا بل ه

ههغ الطهها وكههحلظ الخصخصههة ههان صخصههة الطشههار ج التالاههة للجولههة ُخ ههج يداليههات

الجو لطبال كبيخة جا .

 -5ان الاجهد الههحا ُاههالي ظههه الجولههة لىههبا د ههع ال صهاع ال كههػ ي الطتامههخ ا بههخ الههجو للب ههث ههغ
اههب لتخفيههف الاجههد طدههخت التخاصههية كأحههج ادوات ااههت خار الىيااههة االقتصههادية وكههحلظ لطهها
البػت ضدخ لتػ يخ البظب الت تية والطشار ج الضخور ة التي ُػا ه الجولة صاػبة لتلشايدا.
اما االختالف بين نظام البهت وعقج الخرخرة ىي
 1يطدخ و ه اال تالى ي ان
لطجه ههخد اب ه ه اخ

()2

:

هج الخصخصهة ُظت ه

ل يهة الطشهخوع الاايهج للجولهة باشهخة

ه ههج الخصخصه ههة اله ههب الشه ههخكة او الطىه ههتمطخ و كه ههػن الت ه هها الطل يه ههة اله ههب

الطىههتمطخ او الش ههخكة لداييهها ول ههيذ لفت هخة

ههجدة وكههحلظ ال ي ههغ للجولههة االشههخاى ل ههب

الطشخوع و خاقبته و لب الاكذ غ ذلظ هان لطها البهػت ُظت ه

ول غ االلت ا يكػن لفتخة
لب الطشخوع .

 -2هي كه

جدة وكحلظ رب ب حغ الجولة ي االشهخاى والخقالهة ثابهت ودايهع

هغ لطهها البههػت و هج الخصخصههة ُظت ه

الت هها الطل يههة يكههػن لفتهخة

ل يهة الطشهخوع للطىهتمطخ

ل يهة الطشههخوع ول ههغ هي لطهها البههػت

ههجدة ههي الا ههج لههب الاكههذ ههغ ذلههظ ههي الخصخصههة حيههث

 -1اؽّل هِؼبْ اٌشوا٠عٗ ِوعع ٍبثك ص. 28
2
 -المرجع سابك  ،ص.29
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الت ا الطل ية يكػن لشك دايع وبطجخد ُػقيج االُفات لب

التظفيح .

ج الخصخصة ود ػلهه حيهد

 -3ان الجولههة ُىههتفيج ههغ لطهها البههػت حيههث الدهها ُىهها ج لههب قيهها

جطػ ههة ههغ الطشههار ج

الطدطة ي البالد دون ان ُت لف يدالياُدا لطبال و اهج ار هاع الطشهخوع الهب الجولهة لطمالهة
ههغ ذلههظ ههي الخصخصههة ههان الجولههة ُف ههج الطشههار ج ال يػ ههة ههي

التههأ يع و لههب الاكههذ

البالد وال يكػن لدا اا لػع غ الصالحيات ليدا ي الطىت ب .
ثالثا :التمييز بين نظام ال  B.O.Tوعقج االشغال العامة :
قبه الهج ػ

هي التطييهد بهيغ

هج البههػت  B.O.Tو هج االشهغا الاا هة اهػى لتصهخت الهب ُاخ ههف

ج االشغا الاا ة لظ ػن لب اخ ة ودراية لطااية احا الا ج ل ي لتطكغ الط ارلة بيظه وبهيغ لطها البهػت
. B.O.T
تعريــع عقــج االشــغال العامــة  :ههخى دا لههػ لههادرخ
و خضج لظطا ال الػن الاا لل يادة لأداء اشغا

اة ي

ههج االشههغا الاا ههة لالههه
ج ل ىا

ههج ُبخ ههه االدارة

شهخز هغ اشهخاص ال هالػن الاها

بدجى ُ يغ الظفج الاا (. )1
وقالت محكمة النقض المررية :
إن

ج االشغا الاا ة اػ

الط ههاو لال يهها لاط ه

ج اولة بيغ اشخاص ال الػن الاا و خد او شهخكة لط تضهاه بتادهج

ههغ ا طهها البظههاء او التههخ يع او الصههيالة ههي

الاا ُ ي ا لطصل ة ا ة اب ثطغ

جد ي الا ج

()2

ههار ل ىهها

اههحا الشههخز الطاظههػا

.

ههغ ههال اههحا التاخ ههف لا ههج االشههغا الاا ههة يطكههغ ال ههػ ان

ههج االشههغا الاا ههة و لطهها البههػت

رتشابدان ي كػن كالاطا ي اال لا رتع ُظفيحه لطصل ة الجولة اب ال صػ

لهب البهجر الطهادا للا هج

يأ هها أو هه اال ههتالى بههيغ لطهها البههػت و ههج االشههغا الاا ههة ُ طههغ ههي ان

ههج اىشههغا الاا ههة ُ ههػ

 -1اؽّل هِؼبْ اٌشوا٠عٗ ِوعع ٍبثك  ،ص.30
 -2دمحم عّو اٌؾبط ِوعع ٍبثك ص.16
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لطػ به شخكة الطشهخوع لتلشهاء الطشهخوع ُهع ُىهلطه للجولهة لهب الاكهذ هغ ذلهظ هي لطها البهػت B.O.T
ُ ههػ شههخكة الطشههخوع لتلشههاء الطشههخوع ثههع ُ ههػ لااههتغالله ت هخة ههغ الههد غ ُ ههجد ههي الا ههج .حيههث ان شههخكة
ههج اىشههغا الاا ههة ُ ههػن دطتدهها إُطهها الطشههخوع وُىههليطه إلههب الجولههة باش هخة أا ال ُ ههػ

الطشههخوع ههي

لااههتغالله ههغ ههال الجطدههػري و ههغ اال ملههة الطدطههة لههب شههار ج

ههج االشههغا الاا ههة إقا ههة الجىههػر

والىههجود والطىتشههفيات ا هها ههي لطهها البههػت ههان شههخكة الطشههخوع ُ ههػ لااههتغال الطشههخوع لاههج إلجههازه ههغ
ال الجطدػر ال

تخة شػ لة غ الد غ ُ جد ي الا ج (.)1

الفرع الثاني :تمييز نظام ال  B.O.Tعن العقهد المثيلة لو
إن لطهها البظههاء والتشههغي ول ه الطل يههة (البههػت) اههػ الا ههج االيمههخ شههيػ ا ههي التااقههجات بههيغ الههجو
ل غ الػاقج الاطلي اضدخ جطػ ة غ الا ػد الطميلة له حيث صظفت احه الا هػد لهب ااهاس ال هػت التهي
يطظ دا ك
 )B.OOي

ج ظدا الب شخكة الطشخوع ي ولحلظ اػى ل ػ لترخاد لاس احه الا ػد (.)2
ههج اإلشههاء والتطليههظ والتش هغي ول ه الطل يههة) B.O.O.T (.ي ههج اإلشههاء والتطليههظ والتشههغي (
ج االلشهاء والتطليهظ والتشهغي والهج ع ()B.O.O.S Tي هج االلشهاء والتهأ يخ ول ه الطل يهة .

))B.L.Tي ههج التههأ يخ وال ه هتجر ا والتطػ ه ((B.F.T

ي ه ه ه ج البظههاء والتطػ ه والت ػ ه (  ) B.F.Oي

( جالتججر ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههجوالتطليظ واالش ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههغا (.)R.O.O.
و خ الجكتػر بجالفتاح حجازا أن

غ احه الا ػد وليذ دليال ليدا(.)3

ج البػت ىت

اوال :عقـــــهد البنـــــاء والتمليـــــك والتذـــــغيل ونقـــــل الملكيـــــة Build-own-operate- ( : B.o.o.t
. )Transfer
إن احه الا ػد صططت لب أن ُ ػ شخكة الطشخوع بتشييج الطشخوع و غ ُتطل ه هال
وباهج ذلهظ ُ ههػ الشهخكة لااهتغالله ااههتغالال كها ال و ههي الظدايهة ُ هػ بظ ه
 -1اٌ١بً ٔبطِ ١وعع ٍبثك ص.137
2
 احمد رمضان الشراٌعه ,مرجع سابك ,ص.313
 -الٌاس ناصٌؾ ,مرجع سابك ,ص.138

52

تهخة الا هج

ل يتهه الهب الجدههة الطتااقهج ادهها

وقههج وردت لاههس الت فطههات ههي اههحه الا ههػد لههب شبياههة التطلههظ حيههث ضدههخ اُجههاه ا تبههخ التطلههظ ههغ قبه
شخكة الطشخوع يكػن لب الطاجات وارالت واىدوات هع أا أن التطلهظ يهخ صلهغ وقهج أشلهغ اهحا الظهػع
غ الا ػد

ج ُىليع الطفتاح.

حاَٛا :ػمٕد انثُاء ٔانتًهك ٔانتشغٛم ) Build-own-operate ( : B.O.O
إن احا الظػع غ الا ػد ي ػ

لب ُشيج الطشهخوع هغ قبه شهخكة الطشهخوع و هغ ثهع ُطل هه هغ قبلدها

وباج ذلظ ُ ػ الشخكة بتشغيله تخة غ الد غ وباج التداء احه الفتخة يكػن لشخكة الطشخوع ال غ لالتصخى
يه وذن أ لا احه الا ػد ظج إلداء تخة الطشخوع ُأ ح الجولة لىبة غ رب الطشهخوع هتذا لهع رظتدهي الاطهخ

اال تخاضي للطشخوع وكان ذا ااطية تن الجولة ُ ػ بتاػ س شخكة الطشخوع وُتطل ه.
و غ الططكغ ُججرج اال تياز ايضا لشخكة الطشخوع غ قبه الجولهة ,يطها ي هغ للجولهة أن ُتااقهج هج
شخكة جرجة ُجرخ الطشخوع لاج التدهاء الا هج هج الشهخكة الىهال ة و ُطل هه هغ قبه الجولهة لاهج د هج ُاهػ س
لشخكة الطشخوع (.)1
حانخا:ػمٕدانثُاء ٔاإلٚجار َٔمم انًهكٛح ()Build-Lease –Transfer( :) B. L.T
و ي احا الظػع غ الا ػد ُ ػ شخكة الطشخوع ببظايه و غ ُع إدارُه وُشغيله شػ
بل شدخا أو اظػا كبجر إيجار للجولة ال
وذدارُه و ي لداية الا ج ُ ػ شخكة الطشخوع بظ

تخة الا ج ج د ج

تخة الا ج هج حخ هة شهخكة الطشهخوع هي ااهتغال الطشهخوع
ل ية الطشخوع إلب الجولة(.)2

راتؼا :ػمٕد انتجذٚذ ٔانتًهك ٔانتشغٛم ( (Rehabilitate-own-operate( : ) R.O.O
إن احا الظػع غ الا ػد ُ هػ الجولهة لتب اخ هه هج شهخكة الشهخوع حيهث ُ هػ شهخكة الطشهخوع بت جرهج
الطشههخوع ل ىهها ال ا ههة إلههب الت ههجرث حيههث ي ههج الت ههجرث ههادة لههب ارالت والطاههجات والطبههالي واى دهدة
الت ظية والت ظػلػ ية يه وباهج ُججرهج اهحا الطخ هغ وُ جرمهه ُ هػ شهخكة الطشهخوع بهج ج بله إلهب الجولهة تفهغ

1

 دمحم عمر الحاج ,مرجع سابك ,ص.162
 -احمد رمضان الشراٌعه ,,مرجع سابك ص.30
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ليه ل ي ُتطلظ الطشخوع وباج ُطلظ الطشخوع يكػن لشخكة الطشخوع ال خ ة ي التصخى يه وذن احا الا ج
اػ اقخ إلب الخصخصة ظه إلب الا ػد اال خ (.)1
وُطد ههخ أاطي ههة ا ههحا الظ ههػع ههغ الا ههػد ههي الطش ههار ج الطتامه هخة الت ههي ُاج ههد إرخاداُد هها ل ههب ُ ههجرمدا
وُججرههجاا  ,و ههي طيههج اىح هػا ُ ههخص الههجو

ظههج

ههج م ه اههحه الا ههػد لههب وضههج الض هػالع الالز ههة

ل طاية االقتصاد ال ػ ي والطىتدل يغ والاا ليغ ي الطشخوع اػاء لصفة صل ة أو لفتخة

جدة .

خايساااا  :ػمااإد انتصاااًٛى – انثُااااء – انتًٕٚااام – انتشاااغٛم (-Bulid-Finance-Operate) :)D.B.F.O
)Design

ربخز احا الظهػع هغ الا هػد هي الطشهار ج التهي ُ تهاج إلهب ُصها يع اهال ة إقا هة اهحه الطشهار ج مه

الجىػر حيث ُ ػ الجولهة بػضهج اهحه التصها يع لهب لف هة شهخكة الطشهخوع وبالط ابه ُطهظ شهخكة الطشهخوع

ال هغ ههي االقتهخاض ههغ البظههػ لضههطان الطشههخوع الههحا قا ههت الجولههة لطههظ أرضههه للشههخكة وُىههت غ الجولههة
قيطههة اىرض التههي ظ تدهها للطىههتمطخ ههج لىههبة ههغ اىربههاح لاههج التدههاء ههجة الا ههج و صه الطىههتمطخ لههب
ل ية الطشخوع (.)2

و ههي اى لهها ُلجههأ الجولههة لطىهها جة الطىههتمطخ

ههغ ههال

ههح

الطش ه ه ههخوع و البهه ه هها ه ه هها ُ ه ه ه ههػن اهه ه ههحه التط ه ه ههػ الت هه ه ههغ ه ه ههال بظ ه ه ههػ

رؤوس اى هػا

ههغ أ ه

ُطػ ه

ه ه ههغ دا ه ه ه ه الجولهه ه ههة أو ار د ه ه هها,

و هي اى لها أيضهها ال ُلجها الجولههة إلهب مه اههحه الا هػد إال ههي الطشهار ج الاطالقهة التههي ُ تهاج إلههب رؤوس

أ ػا ضخطة ُاجد الطيدالية ي الجولة غ ال يا بدا(.)3

سادساااا :ػمااإد انتحاااذٚج ٔانتًهٛاااك ٔانتشاااغٛم ٔانتحٕٚااام ()M.O.O.T

Modernze-Own-Operate-(:

)Transfer

ي ػ احا الا ج لب اُفات الجولة ج الطىتمطخ لب ُصػ خ الطشخوع الحا يكػن ػ هػد هي اىصه
أا أن احا الا ج ربخ لتصػ خ وُ جرث شخوع ػ ػد ي اىص و تع التصػ خ غ ال ُ جرمه ُ ظػلػ يا
ابه ه أن يطتل ههه الطى ههتمطخ ههال

ته هخة الا ههج و ههغ ث ههع ياي ههجه إل ههب الجول ههة لكا ه ه التص ههػر ال ههحا أض ههيف

1

 الٌاس ناصٌؾ ,مرجع سابك,ص.1382
 عبد اللطٌؾ عامر  ،رسالة ماجستٌر على عمد ا-ل BOTودورة على تنمٌة االستثمار  ,كلٌة حموق ,الماهرة,2011 ,ص.533
 -دمحم عمر الحاج ,مرجع سابك ,ص.17
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للطش ههخوع()1ي ههج الال ههع أن
ا  BOOTي ػ
ُلجأ إلب

ههػد ا

ُ MOOTتف ههغ ههج

لب شخوع جرج أ ها

ههج  BOOTههج ا ههتالى بظ ههي ل ههب أن

هػد ا  ُMOOTهػ

ههج

لهب شهخو ات ػ هػدة وقايطهة  ,ال كػ هة

ػد(  )MOOTي الطشار ج التي ُ تاج إلب ُ ظػلػ يا حجرمة لتصػ خ الطشخوع و هي اى لها ان

احه الت ظػلػ يا ُ تاج الب ا كاليات الية ضخطة ال ُىتصيج يداليات الجو الظا ية ُ طلدا(.)2
ساتؼا:ػمٕد انثُاء ٔانتًٕٚم ( )Build-Finance-Transfer) : )BFT

و ػ احا الا ج
غ التطػ

لب اااس قيها شهخكة الطشهخوع بتطػ ه الطشهخوع الاايهج إلهب الجولهة وباهج االلتدهاء

ُ ػ الجولة لىجاد الطبال التي قا ت شخكة الطشخوع بج ادا لب اقىا (.)3

حايُا:ػمٕد انتأجٛز ٔانتذرٚة ٔانتًٕٚم( ) Lease-Finance-Transfer ( : )L.T.T
و ههػ اههحا الظههػع ههغ الا ههػد لههب ااههاس قيهها شههخكة الطشههخوع لههب ُطػ ه الطشههخوع و لههب ُههجر ا
ال ادر الاطالي لج الطشخوع لهب إدارة الطشهخوع ور هج كفهاءُدع هي الاطه ثهع ُ هػ شهخكة الطشهخوع بتهأ يخ
الطشخوع إلب الجولة لطجة ايظة وباج ذلظ ُظت

ل ية الطشخوع إلب شخكة الطشخوع

()4

.

تاسؼا :ػمذ اإلٚجار ٔانتجذٚذ ٔانتشغٛم َٔمم انًهكٛح))Lease-Renwal-operate-transfer (:)L.B.T

وُاههػد آليههة اههحا الظههػع ههغ الا ههػد إلههب قيهها شههخكة الطشههخوع لااههتئجار الطشههخوع الههحا يكههػن قههايع ههي
اىصه والاايههج للجولههة وُ ههػ الشههخكة بتججرههجه وُ جرمههه و ههغ ثههع ُ ههػ الشههخكة بتشههغيله وااههتغالله ههجة تفههغ
ليدا ي الا ج ال ايع وباج ذلظ ُ ػ الشخكة لت ادة الطشخوع إلب الجولة دون أا اب
ليه غ ُ جرث.
ػاشزا:ػمٕد انثُاء َٔمم انًهكٛح ٔانتشغٛم ( )Buld-Transfer-operate) :)B.T.O

1

 عبد اللطٌؾ عامر ,مرجع سابك,ص.532
المرجع سابك,ص.543
دمحم عمر الحاج ,مرجع سابك ,ص.174
-الٌاس ناصٌؾ ,مرجع سابك,ص.138
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ص ػ لطا هخ

و ههػ اههحا الظههػع ههغ الا ههػد لههب أاههاس بظههاء الطشههخوع ههغ قبه الجولههة حيههث ُ ههػ الجولههة بتطػ لدهها
لههب اههحا الطظ هػا اههي الفظههادت

وذلشههاءه ثههع ُ لههف ال صههاع الخههاص بتشههغيله  ,و ههغ أاههع الطشههار ج التههي ُ هها
والطشار ج الىياحية .
و ههخ الباحههث أن اههحه اىلهػاع ههغ الا ههػد الُاههج ههدء ههغ
ههػد ىههت لة ل ههج ذاُدهها ل ه

ههػد البههػت  Botوذلطهها اههحه الا ههػد اههي

ههج جطػ ههة ههغ االلت اد ههات وال ههػت ول ه

ههج جطػ ههة ههغ ال خ ههات

الططظػح ههة لش ههخكة الطش ههخوع ههي ثظاي ههاه وا ههحه ال خ ههات ُختل ههف ههغ كه ه ل ههػع ههغ ا ههحه الا ههػد حي ههث أن
الصالحيات الططظػحة لشخكة الطشخوع ي
والبظاء والتطػ

ج اإلشاء والتشغي والت ػ

ُ Botختلف غ

ج التصطيع

والتشغي ( (D.B.F.Oوكحلظ احرغ الظػ يغ غ الا ػد والتاهجد يدها إال ز هادة هي الفايهجة

والطصل ة للجولة لشهخكة الطشهخوع ي ىن التظهػع هي اهحه الا هػد يجظها الجولهة كميهخ هغ الشهخو
الا ػد حيهث أن اهحا التظهػع هغ الا هػد رظىهجع هج تصلبهات الجولهة ل ه
الجولة ال ميخ غ الطظاز ات بيظدا وبيغ شخكة الطشخوع حيث أن ل

ظهج ُػقيهج

شهخوع لهب حهج ي وكهحلظ يجظها
هج شهخو ولصهات هاص لهه و كهػن

لب در ة غ الػضػح (.)1
وُبههخز ل صههة اال ههتالى الخييىههية بههيغ اههحه الا ههػد ههي أن كه
يختلف غ ار خ حيث أن لاضدا ي ػ

ههج ههغ اههحه الا ههػد يخههتز لطشههخوع

لب اإدارة و يخه لهب البظهاء واإيجهار واى هخ ي هػ

و يخ لب البظاء وااليجار واإدارة اا (.)2

1

 عبد اللطٌؾ عامر ,مرجع سابك,ص.55-542
 -الٌاس ناصٌؾ ,مرجع سابك,ص.139

56

لهب االدارة

انًطهة انخانج
ٔسائم تسٕٚح انًُاسػاخ َظاو ال B.O.T
اْ ؽج١عااخ ٔظاابَ ايٚ B.O.Tؽااٛي اٌّاالح اٌزااَ٠ ٟاازغولٙب ٘اانا إٌظاابَ ٚاؽزّبٌ١ااخ رعاابهع ِظاابٌؼ
اؽواف إٌظبَ وً مٌه لل ٠ئك ٞأٌ ٝشٛة اشىبي ِقزٍفخ ِٓ إٌّبىعبد ث ٓ١اؽواف إٌظبَ .
ٌٚنا ٚػعذ اٌعل٠ل ِٓ االفىابه ٚهاٖ ٌزَا٠ٛخ ٘انٖ إٌّبىعابد اٌزا ٟلال رٕشاب ٔز١غاخ افاز ف اؽاواف
اٌعمل ،فّ١ب ّ٠ ٍٟ٠ىٓ رمَ ُ١اٌٍٛبئً اٌزّ٠ ٟىٓ اٌٍغٛع اٌٙ١ب ٌزَ٠ٛخ إٌّبىعبد ماد اٌظٍخ ثعمل اي B.O.T
اٌٛٔ ٝع ِٓ ٓ١اٌٍٛبئً ٍٚبئً لؼبئ١خ ٚافو ٜغ١و لؼبئ١خ ٔقض وً ِٕٙب ثفو فبص ثٗ :
اٌفو االٚي  :اٌٍٛبئً اٌغ١و لؼبئ١خ ٌزَ٠ٛخ ِٕبىعبد ٔظبَ اي B.O.T
اٌفو اٌضبٍٔٚ : ٟبئً اٌزَ٠ٛخ اٌمؼبئ١خ ف ٟرَ٠ٛخ ِٕبىعبد اٌعمٛك ثٕظبَ اي B.O.T
انفزع االٔل  :انٕسائم انغٛز لضائٛح نتسٕٚح يُاسػاخ ػمذ ال B.O.T
روعع أ غٍت إٌّبىعبد اٌز ٟرضبه ف ي رٕف١ن عماٛك اٌجاٛد اٌا ٝاٍاجبة ماد ؽ١عاخ فٕ١اخ ٠ائك ٞعالَ
ِٛاعٙزٙب فٛه ؽلٚصٙب اٌ ٝرفبلّٙب ِّب ٠ئصو ٍٍجب عٍ ٝاٌع لبد ث ٓ١اؽواف اٌعمل ٌنٌه ظٙود اٌؾبعخ اٌاٝ
اٌٍغٛع اٌ ٝاٌٍٛبئً اٌٛك٠خ اٌز ٟرغو ِٓ ٜف ي َِبع ٟؽّ١لح ثع١الاعٓ فىاوح اٌقظاِٛخ ٚاٌزا ٟرَازٙلف
اٌٛطٛي اٌ ٝرَ٠ٛخ ٍو٠عخ ٌٍٕيا ٚغ١و ٍِيِخ ٌطوف ٗ١ثغ١و هػبّ٘ب .
ٚرشاااًّ ٘ااانٖ اٌٍٛااابئً :اٌّفبٚػااابد( Negotiation )1اٌزٛف١اااك( Conciliation )2اٌٍٛااابؽخ
ٚ Mediationاٌّؾاابوُ اٌّظااغوح(ِٚ Mini Trials )4غاابٌٌ ؽااً إٌّبىعاابد ٚفااك عمااٛك اٌف١اال٠ه

()3

()1

ٚاف١وا اٌقجوح اٌفٕ١خ(.)2

1

 هو حوار ٌهدؾ إلى فض النزاعات  ،والتوصل إلى اتفاق على مسارات العمل ،للمساومة من أجل مٌزة فردٌة أو جماعٌة ،أو لصٌاؼة النتائجالتً ترضً مختلؾ المصالح .وهذه هً الوسٌلة الرئٌسٌة لتسوٌة المنازعات البدٌلة .عصام احمد البهجً  ,مرجع سابك ,ص.35
2
 ٌعرؾ على انه  :اتفاق االطراؾ على محاولة اجراء تسوٌة ودٌة عن طرٌك موفك او هٌئة توفٌك تتولى تحدٌد مواضٌع النزاع وتمدٌمممترحات ,لد تملً لبول االطراؾ او رفضهم  .مرجع  :لانون االونسترال النمودجً للتوفٌك التجاري الدولً مع دلٌل اشتراعه واستعماله
لسنة ,2002االمم المتحدة ,نٌوٌورن ,2004على المولع http://www.uncitral.org/pdf/Arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-:
90951-Edook.pdf.
3
 هى نشاط ودى تبذله دولة أو منظمة دولٌة بهدؾ حل النزاع المائم بٌن الدول المعنٌة عن طرٌك تمدٌم حلول وسط أو تمدٌم ممترحات من أجلالتمرٌب بٌن وجهات النظر و ٌجب أن تتمتع دولة الطرؾ الثالث بثمة الدول المعنٌة .عصام احمد البهجً  ,مرجع سابك ,ص.35
4
 هو لن النظام الذي ٌموم فٌه طرفا النزاع فً عمد البوت ,باحالة النزاع الى هٌئة تتكون من رئٌس محاٌد وعضوٌنٌ ,ختار كل من الطرفٌنالمتنازعٌن واحد منهما من كبار موظفٌة فً مستوٌات ادارٌة علٌا ممن لهم دراٌة بتفاصٌل النزاع ,وٌتولى العضوان اختٌار الرئٌس ,وان لم ٌتفما
على شخصه ٌتم تعٌٌنة عن طرٌك جهة محاٌدة مثل ؼرؾ التجارة او مراكز التحكٌم  .حامد ماهر دمحم ،مرجع سابك ,ص.451
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ؽ١ش ٠شبه اٌ ٝرٍه اٌٍٛابئً ثبفزظابه ثا ٚ Alternative Disputes Resolutionافزظاود ٚعوفاذ
ثبٌ  ٛ٘ٚ A.D.Rعجبهح عٓ ِظطٍؼ ٚػع ٌ١شًّ علك غ١و ِؾلٚك ِٓ االشاىبي اٌغل٠الح ٌٙانٖ اٌٍٛابئً
ِ ٛ٘ٚظطٍؼ ثنا ظٛٙهٖ ؽل٠ضب ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ .
انفزع انخاَ: ٙانٕسائم انمضائٛح نتسٕٚح يُاسػاخ ػمذ الB.O.T
ٔظااوا اٌاا ٝاْ االطااً اٌعاابَ فاا ٟاالفزظابص ثاابٌٕظو فاا ٟإٌّبىعاابد اٌزاا ٟرٕشااؤ ثاا ٓ١اٌلٌٚااخ ا ٚاؽاال
اشقبطٙب اٌعبِخ ٚث ٓ١اٌَّازضّو طابؽت اٌّشاوٕ٠ ٚعمال ٌٍمؼابع اٌاٛؽٕ ٟفا ٟاٌالٚي اٌّؼا١فخ ٌٚىآ فاٟ
ثعااغ االؽااٛاي ٠زجاا ٓ١عاالَ هغجاخ اٌَّاازضّو ٓ٠فااٍٚ ٟاابئً اٌزَاا٠ٛخ اٌمؼاابئ١خ اٌلافٍ١ااخ ٌعاالَ ِ ئّزٙااب ٌؾااً
ِٕبىعاابد االٍاازضّبه ِٕٙٚااب اٌعمااٛك ثٕظاابَ ايٚ . B.O.Tمٌااه ثَااجت افااز ف اٌّواوااي اٌمبٔ١ٔٛااخ ٌألؽااواف
اٌّزٕبىعخ فبطخ ٌل ٜثعغ كٚي اٌمبٔ ْٛاٌّلٔ.)3( ٟ
وّب اْ ِضً ٘نٖ اٌٍٛبئً ٌٌ ٌ١لٙ٠ب اٌىفابعح ٚاٌقجاوح اٌىبف١اخ ثشاىً ٠طّائٓ اٌَّازضّو ٌعاوع ٔياعاٗ
عٍٙ١اب ٘انا ثبالػاابفخ اٌا ٝاْ اٌمؼابع اٌااٛؽٍِٕ ٟايَ ثزطج١اك اٌماابٔ ْٛاٌالافٌٍٍ ٟلٌٚاخ ِّااب َ٠اِ ًٙعاٗ عٙااً
اٌَّزضّو (اما وبٔذ شووبد اٌّشاو ٚاعٕج١اخ) ثبٌمابٔ ْٛاٌاٛؽٕٚ ٟثابعواعاد اٌزمبػا ٟاِابَ ٘انٖ اٌّؾابوُ
ٚاف١وا لل ٕ٠ظو اٌَّزضّو اٌِ ٝؾبوُ اٌلٌٚخ اٌّؼ١فخ ثع ٓ١اٌشه ثبعزجبه٘ب فظّب ٚؽىّب فٔ ٟفٌ اٌٛلذ.
اِبَ ػع صماخ اٌَّازضّوٚ ٓ٠عٍا ٝاٌقاض اٌَّازضّو االعٕجا ٟفاٍٚ ٟابئً اٌزَا٠ٛخ اٌمؼابئ١خ اٌقٍ١اخ
ٌفغ إٌياعبد ف ٟاٌلٚي اٌّؼ١فخ ٔٚز١غخ ٌوغجخ ٘نٖ اٌلٚي ف ٟفٍك ِٕبؿ َِزمو ٠عىٌ هغجزٙب ف ٟعانة
هإ ًٚاالِااٛاي ثّااب ٠ؾز٠ٛااٗ ِاآ رىٌٕٛٛع١ااب ِزملِااخ ٚلاالهرٙب عٍاا ٝإٌٙااٛع االلزظاابك ،ٞععااً ِاآ اٌاالٚي
إٌبِ١خ اٌٍغٛع اٌ ٝاٌزؾى ُ١وٍ١ٍٛخ ِٕبٍجخ ِٚوػا١خ ٌىاً ِآ اٌطاوف ٓ١اٌلٌٚاخ ٚاٌَّازضّو ٚفظٛطاب ٚاْ
اٌزؾىّ٠ ُ١ضً اٌطوف اٌّؾب٠ل اٌن ٞال ٠قؼع ٌٍلٌٚخ ا ٚاٌطوف االفو اٌَّزضّو.

1

 الفٌدٌن هو تجمٌع لألحرؾ األولى للتسمٌة الفرنسٌة) ،(FEDERATION INTERNATIONAL DES INGENIEURS CONSEILSأي "االتحاد الدولً للمهندسٌن االستشارٌٌن" وهو اتحاد ٌضم
جمعٌات المهندسٌن االستشارٌٌن فً الدول المختلفة.
انعمد المؤتمر التأسٌسً للفٌدن فً العام  1913فً مدٌنة جنت ) (Ghentفً بلجٌكا ،بمساهمة ثالث جمعٌات أوروبٌة للمهندسٌن االستشارٌٌن،
وهً جمعٌة المهندسٌن االستشارٌٌن البلجٌكٌة) ، (CICBوالجمعٌة الفرنسٌة للمهندسٌن االستشارٌٌن) ، (CICFوالجمعٌة السوٌسرٌة للمهندسٌن
االستشارٌٌن (ASIC).لام المؤسسون األوائل للفٌدن فً المؤتمر التأسٌسً بتبنً أهداؾ ترسم السٌاسة العامة لتلن المنظمة ،وحددوا األهداؾ
المرجوة من تشكٌل االتحاد الدولً للمهندسٌن االستشارٌٌن ،ولاموا بتشكٌل لجان تعمل على تحمٌك مستوٌات متمدمة فً تنفٌذ عمود اإلنشاءات
والتشٌٌد .مرجع الكترونًhttp://www.egypt-man.net/vb/t21358.html :
2
 هً ؼالب ا ماتتعلك بالمشاكل التً تتعلك بالعمود الصناعٌة الدولٌة او العمود التكنولوجٌا وؼٌرها من المنازعات المتعلمة بالنواحً الفنٌة,كماأفادت إدارة الخبرة وتسوٌة المنازعات ،التابعة لدٌوان صاحب السمو حاكم دبً ،بأنها أنجزت  266لضٌة خالل عام  ،2015من إجمالً 304
لضاٌا محالة إلٌها من الجهات المضائٌة فً دبً بنسبة إنجاز  .%88وأشارت إلى أن مجموع المطالبات المالٌة فً المضاٌا المنجزة خالل عام
 2015بلػ ما ٌمارب  4.2ملٌارات درهم ،فٌما راوحت المطالبات فً كل منها بٌن  200ألؾ و 350ملٌون درهم .ولفتت إلى أنه منذ إنشاء اإلدارة
عام  2004وحتى نهاٌة عام  2015بلػ عدد المضاٌا الواردة لها  2650لضٌة ،وتم االنتهاء من  2487لضٌة ،ولم ٌتبك لٌد الدراسة سوى 163
لضٌة بنسبة إنجاز .%93.8مرجع الكترونً http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-01-17-1.860110 :
3
 -عبد العزٌز خلٌفة  ,مرجع سابك ,ص.18
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ٔٚظوا ٌعلَ ٚعٛك ا ٞلبعلح لبٔ١ٔٛخ ا ٚأ ٞض فا ٟاٌمابٔ ْٛاٌالّٕ٠ ٌٟٚاع ِآ اٌٍغاٛع اٌا ٝاٌزؾىاُ١
٠غٛى ٌ ؽواف االرفبق عٍ ٝرَ ٠ٛخ إٌيا عٓ ؽو٠ك اٌزؾى٠ٚ ُ١زُ االرفبق عٍ ٗ١ث ٓ١االؽواف وّب أاٗ ال
٠غٛى اٌزؾى ُ١ف ٟاٌَّبئً اٌز ٟال ٠غٛى فٙ١ب اٌظٍؼ (.)1
ٌنا ٍٛف ٔمزظو ثبٌشوػ عٍِٛ ٝػ ٛاٌزؾى ُ١وٍٛاٍ١خ ِزبؽاخ ٌزَا٠ٛخ ِٕبىعابد عماٛك ايB.O.T
صُ ٔزطوق اٌِٛ ٝل اٌّشو اٌِٛٚ ّٟٕ١فك اٌّشو اٌّظو.)2( ٞ

أال :انتحكٛى كٕسٛهح نتسٕٚح انًُاسػاخ ف ٙػمٕد ال . B.O.T
ؽظ ٝاٌزؾى ُ١ثمجٛي ٚالجبي وج١و ِٓ لجً اؽواف إٌيا ف ٟاٌمؼب٠ب اٌل١ٌٚخ ٚاٌّؾٍ١خ ٌّب رملِٗ رٍاه
اٌٍ١ٍٛخ ِٓ ػّبٔبد ٌٍَّزضّو ثٛعٗ عبَ ٚعٍ ٝاالفاض اٌَّازضّو االعٕجا ٟؽ١اش شاغع اٌزؾىاٚ ُ١أعىاٌ
ثظٛهح ا٠غبث١خ عٍ ٝاٌَّزضّوِّ ٓ٠ب ععٍ٠ ُٙزغ ْٛٙاٌ ٝاالٍزضّبه كافً اٌالٚي إٌبِ١اخ ٚاٌّزملِاخ ك ْٚاٞ
لٍك ٠زعٍك ثّظبٌؾ ُٙااللزظبك٠خ ؽ١ش اْ اٌزؾى ُ١عًّ عٍ ٝرفبك ٞاٌغٛأت اٌٍَج١خ ٌٍمؼبع اٌاٛؽٕ ٟفّ١اب
ٌٛعوع ِضً ٘نا إٌيا عٍ ٝاٌّؾبوُ اٌٛؽٕ١خ (.)3
ِّااب لاال اك ٜاٌاا ٝظٙااٛه اٌعل٠اال ِاآ اٌّئٍَاابد اٌّعٕ١ااخ ثاابٌزؾى( ُ١اٌزؾىاا ُ١إٌظاابِ ٟا ٚاٌّئٍَاا)ٟ
Institional Arbitrationرؾذ َِاّ١بد ِقزٍفاخ ِٚآ اشاٙو ٘انٖ اٌَّاّ١بد عٍا ٝاٌظاع١ل اٌّؾٍا ٟفاٟ
اٌى٠ٛذ ِووي اٌى٠ٛذ ٌٍزؾى ُ١اٌزغبه ٞثغوف رغبهح ٚطٕبعخ اٌى٠ٛاذ ١٘ٚئاخ اٌزؾىا ُ١اٌمؼابئ ٟثّؾىّاخ
اٍزئٕبف اٌى٠ٛذ ٚعٍ ٝاٌَّز ٜٛااللٍِ ّٟ١ووي اٌزؾى ُ١اٌزغبهٌ ٞلٚي ِغٌٍ اٌزعب ْٚاٌقٍ١غا ٟثابٌجؾوٓ٠
ٌَإخ  1993اِااب عٍا ٝاٌظااع١ل اٌال ٌٟٚفاابْ ِؾىّاخ ٌٕاالْ ٌٍزؾىا ُ١اٌاالٚ ٌٟٚغوفاخ اٌزغاابهح اٌل١ٌٚاخ ثجاابهٌ٠
 I.C.Cإٌّشبح ٍٕخ (ِٚ 1923)4ووي اٌلٌ ٌٟٚزَ٠ٛخ إٌّبىعبد االٍزضّبه٠خ .)1( I.C.CS.I.D

1

ٌوسؾ ناصر حمد جزاع الظفٌري ,رسالة ماجستٌر تسوٌة المنازعات الناشئة عن عمود البوت,جامعة الشروق,2011,ص.582
 عالء محً الدٌن مصطفى ,مرجع سابك ,ص.93
 د .عصام الدٌن بسٌم ،النظام المانونً لالستثمارات االجنبٌة الخاصة فً الدول الخدة فً النمو ,دار النهضة العربٌة ,1972,ص1674
 عتبر ؼرفة التجارة الدولٌة بأنها الصوت الذي ٌرتفع مدافعا عن لطاع األعمال العالمً باعتباره عامل لوة للنمو االلتصادي وإٌجاد الوظائؾوالرفاه .ونظرا لتداخل االلتصادٌات الوطنٌة بشكل وثٌك فً هذه األٌام فإن المرارات الحكومٌة أصبحت ذات أبعاد وعوالب دولٌة ألوى بكثٌر مما
كانت علٌه فً الماضً.
وتستجٌب غرفة التجارة الدولٌة كونها المنظمة الوحٌدة المعنٌة حما بمطاع األعمال العالمً لهذا التحدي بإصرارها على طرح وجهات نظر لطاع
األعمال والتعبٌر عنها .وتؽطً نشاطات الؽرفة نطالا واسعا ٌشمل من بٌن لضاٌا أخرى التحكٌم وتسوٌة النزاعات والدفاع عن التجارة
الحرة والتصاد السوق  ،والتنظٌم الذاتً لمؤسسات األعمال ،ومحاربة الفساد أو مكافحة الجرٌمة التجارٌة .تحتفظ الؽرفة بوسائل اتصال مباشرة مع
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ِٚاآ اٌّ ؽااع اْ اٌزؾىاا٠ ُ١زفااو اٌاا ٝرفااو٠ع ٓ١االٚي اٌزؾىاا ُ١اٌّؾٍاا ٟا ٚاٌااٛؽٕ ٟاٌان٠ ٞزّ١ااي ثبٔااخ
٠قؼع ف ٟرٕظّ١خ اٌ ٝاٌمبٔ ْٛاٌلافٌٍّ ٟؾً اٌٛالعخ ،اال اْ ٘نا إٌ٠ ٌُ َٛؾع ثبلجبي ِٓ اٌطوف االفو فاٟ
اٌعمل  ( B.O.Tاٌَّزضّو اٌّؾٍ ٟا ٚاالعٕج )ٟالْ ف٘ ٟنا إٌ ِٓ ٛاٌزؾى ُ١لل رزؤصو ِؾىّخ اٌزؾىا ُ١ثٕفاٛك
ٍٍطبد اٌلٌٚخ اٌّؼ١فخ ِّب ٠غعً اٌَّزضّو اٌّؾٍ ٟاٚ ٚاألعٕج ٟاٌٍغٛع اٌ ٝاٌفو اٌزبٔ ِٓ ٟاٌزؾىٛ٘ٚ ُ١
اٌزؾى ُ١اٌل. ٌٟٚ
ؽ١ااش ٠زاا١ؼ اٌزؾىاا ُ١اٌاال ٌ ٌٟٚؽااواف فاا ٟإٌاايا اٌجؾااش عاآ ِؾىااُ ثىااً ؽو٠ااخ ٚاٍااعخ فاا ٟافز١اابه
اٌّؾىّ ٓ١اٌّشٛٙك ٌ ُٙثبٌىفبعح ٚؽَٓ اٌَّعخ  ِٓٚاٌَّبد اٌزّ٠ ٟزابى ثٙاب اٌزؾىا ُ١اٌال ٌٟٚععاً واً ِآ
ؽوف ٟإٌايا ِزَاب ٓ١٠ٚفاِ ٟواواي إٌفاٛم ك ْٚرّ١١اي ا ٞؽاوف ٚثبالػابفخ اٌا ٝاٌَاوعخ فا ٟفاغ ٚؽاً
إٌيا ث ٓ١اٌطوف.)2( ٓ١
تاَٛا ً  :يٕلف انًشزع انٔ ًُٙٛانًصز٘ يٍ تسٕٚح انًُاسػاخ نؼمٕد ال B.O.T
الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنٌة  .وتموم األمانة العامة للمنظمة من ممرها فً بارٌس بتزوٌد الهٌئات الحكومٌة الدولٌة بوجهات
نظر لطاع األعمال بشأن المضاٌا التً تؤثر بشكل مباشر فً عملٌات التجارة واألعمال.
تأسست ؼرفة التجارة الدولٌة فً عام  1919بهدؾ عام ما زال لائما دون تؽٌٌر أال وهو :خدمة لطاع األعمال الدولً عن طرٌك
تعزٌز التجارة واالستثمار وفتح األسواق للسلع والخدمات والتدفك الحر لرأس المال.وٌعود الفضل فً لوة الدفع األولى لجهود الؽرفة لرئٌسها
األول ،إتٌان كلٌمنتل ،وهو وزٌر تجارة فرنسً سابك .وبفضل ما كان ٌتمتع به من نفوذ تم تأسٌس األمانة العامة للؽرفة فً بارٌس ،وكان دوره
محورٌا فً إنشاء محكمة التحكٌم الدولٌة التابعة للؽرفة فً عام. 1923.
مولع الكترونًhttps://ar.wikipedia.org/wiki :
1
 المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار( باإلنجلٌزٌة ) ICSIDهً مؤسسة تابعة للبنن الدولً .تأسست عام 1966م وهً تسعى إلى تسوٌةالخالفات المتعلمة باالستثمار بٌن المستثمرٌن األجانب والبلدان المستضٌفة .مرجع الكترونً /https://ar.wikipedia.org/wiki :
2

 مزاٌا التحكٌم ٌ :فضل كثٌر من االفراد عرض النزاعات التً تنشأ بٌنهم مما ٌ جوز فٌها التحكٌم إلى محكم أو هٌئة تحكٌمٌة ،وأسباب اتجاههمإلى التحكٌم  ،وعدم عرض األمر على المضاء نظرا للمزاٌا التى ٌجدونها فً التحكٌم  ،ومن اهمها ما ٌلى  : 1 :سرعة الفصل فى النزاع  :عرض
النزاع على التحكٌم ٌجنب أطراؾ الخصومة بطء التماضً ،واللدد فً الخصومة المضائٌة  ،ألن المحكم ال ٌتمٌد بإجراءات التماضً ومواعٌدها ،
وبالتالً ٌتفادى البطء فٌها  ،كما أن المحكم متفرغ للنزاع المطروح علٌه على عكس التماضً الذي ٌعرض علٌه لضاٌا كثٌرة  : 2 .توافر الخبرة
والتخصص فً المحكم مما ٌوفر ولت للصوم  :لد ٌكون الفصل فً النزاع ٌحتاج إلى خبرة فنٌة معٌنة ال تتوافر لدى المحاكم  ،وبالتالً ٌكون
عرض النزاع على محكم ٌتمتع بهذا الخبرة ٌوفر الولت للخصوم  ،ألن المحكمة اذا عرض علٌها مثل هذا النزاع تحتاج إلى ندب خبٌر مما ٌطٌل
نظر النزاع  ،والطبع الفنً للتحكٌم وتوافره فى المحكم ٌ ،ؤدي إلى أنه ٌتفهم طبٌعة النزاع وموضوعه ،وٌوجد الولت الكافً لحله  : 3 .السرٌة :
ٌحمك التحكٌم مصلحة األطراؾ فً السرٌة اجراءاتة وهذا من شانه أن ٌحفظ ألطراؾ النزاع سمعتهم وأسرار معامالتهم  : 4 .المحافظة علً
العاللة بٌن الخصوم  :ألن التحكٌم الدر على إزالة آثار الخصومة من ن فوس أطراؾ النزاع  ،ألن الخصم ٌشارن فً اختٌار المحكم  ،وٌرضى به ،
وٌكون محل ثمته  ،مما ٌكون له أثر فً إزالة آثار الخصومة ٌ : 5 .خفؾ من نفمات الدولة على المضاء  :أن التحكٌم معٌن لرفع المضاء بالتخفٌؾ
عنه  ،مما ٌجعل المضاة أكثر تهٌؤا لما ٌعرض علٌهم من نزاعات كما ٌخفؾ من نفمات الدولة على المضاء  : 6 .البساطة والسهولة ٌ :تمٌز التحكٌم
بالبساطة والسهولة  ،فالرسمٌة والشكل الذي ٌتمٌز بها المضاء ال محل لها فً التحكٌم ألنه ٌتمٌز باجراءاته البسٌطة البعٌدة عن الرسمٌة والتعمٌد .
 : 7أنسب طرٌمة لحل المنازعات  :بدأ ٌظهر فً اآلونة األخٌرة إبرام العمود والصفمات عبر شبكات االنترنت  ،والتً تصل إلى مبالػ تمدر
بالملٌارات  ،وال شن أن التحكٌم أنسب وسٌلة لحل المنازعات التً تنشأ عن هذه المعامالت  ،حٌث ٌصعب تصوٌر هذه المنازعات أمام المضاء
لعدم وجود أوراق تثبت العمود المبرمة  ،بل تتم على شاشات الحاسب اآللً  : 8 .التحكٌم أداة تشجٌع للتجارة الدولٌة ٌ :عتبر التحكٌم أداة تشجٌع
للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو ٌمثل أداة للثمة والطمأنٌنة فى مجال المعامالت الدولٌة وتشجع التجارة بٌن الدول فهو
ٌطمان االجنبى من مخاوؾ اللجوء إلى ا لمضاء الوطنى وتطبٌك المانون الوطنى وطول اإلجراءات وأعتمد فى إنجاز الماضى الوطنى إلى موطنً
أطراؾ النزاع  ،كما ٌتلمى عدم معرفة المستثمر األجنبً والمصدر األجنبً بالموانٌن الوطنٌة.
مرجع الكترونً سابك /https://ar.wikipedia.org/wiki :
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ٌُ ٕ٠ظُ اٌّشو اٌ ّٟٕ١عمل اي  B.O.Tثٕظبَ لبٔ ٟٔٛفبص ّ٠ىٓ اٌوعا ٛاٌ١اٗ الٍز١ؼابػ ِٛلا
اٌّشو ِٓ فغ إٌّبىعبد اٌز ٟلل رٕشؤ ث ٓ١اؽواف عمل اي . B.O.T
ٚاٍاازٕبكا اٌاا ٝاٌزاابه٠ـ اٌعظااٌٍ ُ١زشااو٠عبد اٌّظااو٠خ ٚاصو٘ااب عٍااِ ٝظاافٛفخ اٌمااٛأ ٓ١اٌعوث١ااخ فاابْ
اٌجبؽش َ٠زشوف َِزمجً ٌزٕظ ُ١لبٌٔ ْٛعمٛك اي B.O.Tفا ٟاٌا ّٓ١ال٠قاوط عآ إٌظاوح اٌّظاو ٞفٍطبٌّاب
وبٔذ اٌزشو٠عبد اٌّظو٠خ ِظله اٌٙبَ لبٌٍّٔ ٟٔٛشو ٚاٌعوث ٟثشىً عبَ ٚاٌّشو اٌ ّٟٕ١ثشىً فابص
اٌمبٔ ٟٔٛاٌّظو ِٓ ٞفغ إٌّبىعبد إٌبشئخ ث ٓ١اؽاواف عمال اي

ٚعٍ٠ ٗ١ىزف ٟاٌجبؽش ثبٍزشٙبك ِٛل
. B.O.T

ثوعاا ٛاٌاأ ٝااض اٌّاابكح (ِ )35اآ اٌماابٔ ْٛهلااٌَُ67اإخ 2010حاٌزاا ٟراإض عٍاا٠ : ٝقؼااع عماال
اٌّشبهوخ الؽىبَ اٌمبٔ ْٛاٌّظو٠ٚ ٞمع ثبؽ واً ارفابق ٠ازُ عٍا ٝفا ف مٌاه٠ٚ .غٛىثعال ِٛافماخ اٌٍغٕاخ
اٌعٍ١ب ٌشئ ْٛاٌّشبهوخ االرفبق عٍ ٝرَ٠ٛخ إٌّبىعبد إٌبشئخ عٓ عمل اٌّشبهوخ ثطو٠اك اٌزؾىا ُ١ا ٚغ١اوح
ِٓ ٍٚبئً رَ٠ٛخ إٌّبىعبد غ١و اٌمؼبئ١خ ٚمٌه ؽجمب ٌّب ٠زفك عٍ ٗ١عمل اٌّشبهوخ (.)1
رغل أْ اٌّشو اٌّظو٠ ٞؼع عمل اٌّشبهوخ الؽىبَ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّظاو٠خ ٠ٚعزجاو أْ أ ٞارفابق ٠ازُ
عٍ ٝف ف مٌه ٠عزجو ثبؽ .
٘ٚنا اٌّٛل

ِٓ اٌّشو اٌّظو ٞالّٕ٠ع ِآ ارفابق اؽاواف عمال اي  B.O.Tعٍا ٝارجاب اٌٍٛابئً

األفو ٜاٌمؼبئ١خ ِٕٙب وبٌزؾىٚ ُ١غ١و اٌمؼبئ١خ ِٕٙٚب وبٌّفبٚػابد ٚاٌزٛف١اك ٌزَا٠ٛخ إٌّبىعابد اٌزا ٟلال
رٕشاؤ ٔز١غاخ عمال اي  B.O.T,فبٌّشاو ثانٌه ٠طٍاك اٌعٕابْ إلهاكح اؽاواف عمال اٌّشابهوخ االفز١ابه االٌ١اخ
إٌّبٍجخ ٌزَ٠ٛخ إٌّبىعبد إٌبشئخ عٓ عمل ايB.O.T .

*
1

*

*

-المانون المصري  ,تنظٌم مشاركة المطاع الخاص فً المشروعات البنٌة االساسٌة والخدمات والمرافك العامة ,مادة  ,35رلم 67لسنة 2010
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الفصل الثانً
أثر تطبٌق عقد الــ  BOTعلى التنمٌة المستدامة

62

تًٓٛذ ٔانتمسٛى
ُاتبخ حكػ ات الجو

ي ا لا االلططة االقتصادية اي ال في للطػاشغ ي ُػ يخ الخج ات الاا ة

حتب اصب ذلظ ج خور الػقت بئا كبي اخ ليدا و غ اظا كالت الخصخصة او لاالحخ لطػدج لطا ا
 BOTاػ الطلجأ الحا رتظااا ج ُلظ الجو .
حيث اصب ال ميخ ظدا اػاء الظا ية او الطت ج هة هغ الطىهتخج يغ لدهحا الظطها وبغهس الظطهخ هغ
الظطا االقتصادا الطىتخج ي حيث ثبت لجاح الطشار ج الط ا ة يدا (.)1
و ي ض التظا ذ الاالطي بيغ الجو

لب الظدػض لكا ة قصا ات الجولةي وايتىا

الطيدة التظا ىية

هي اىاهػات الجوليهةي والههتطكغ هغ الػقههػى ل هػة ههي اهاحة اى طهها الجوليهة لشههتب جاالُدها أضه ب فدههػ
التظطيههة أاااهها لتطكههيغ الجولههة اقتصههاديا وايااههيا وا تطا يهها و ىههكخ ا وديطغ اخ يههاي حيههث ُىههاب الههجو إلههب
ُ يغ التظطية الطىتجا ة الجا لية لظفىدا بدجى ال فا
و ظههج ُههج

لب ايصخُدا لب ػارداا الجا لية و لب حكطدهاي

ال ههػة اى ههخ الطديطظههةي والت ههي ُدههجى لشههك رييى ههي إلههب الىههيصخة ليد هها وااههتظداى شاقاُد هها

و ػارداهها والههت كع بدههاي ل جههة الظدههػض بدهها وذ ههادة ُأايلدههاي طهها اه اههحا ال صههاع التظطههػا أاااهها لت يههغ
ال ياة ال خ طة للشاػ أوالي ثع لالحتفا لاالات اللية وال غ ي صظج ال اخرات ثاليا.
وُاخى التظطية الطىتجا ة لطفدػ دا الشا

والاا

لب ألدا بارة غ لشا شا

ل ا ة ال صا ات

ا هػاء ههي الجولههة أ ههي الطظططههات أ ههي ؤاىههات ال صههاع الاهها أو الخههاص أو حتههب لههج اى هخادي حيههث
ُشههك

طليههة ُصههػ خ وُ ىههيغ ضههخوى الػاقههجي ههغ ههال د اراههة الطاضههي والههتالع ههغ ُجاربهههي و دههع الػاقههج

وُغيي هخه ل ههػ اى ض ه ي والتخصههيع الجيههج للطىههت ب ي وذلههظ ههغ شخ ههغ االاههتغال اى م ه للط هػارد والصاقههات
البشخ ة والطادية لطا ي ذلظ الطالػ ات والبيالات والطاارى التي يطتل دا الط يطػن لب طلية التظطيةي هج
ال خص لب اإيطان الطصلغ لأاطية التالع الطىتطخ وايتىها
1
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الخبهخات والطاهارى وُصبي دها()2ي وال ُ تصهخ

التظطي ههة ل ههب ال هها واح ههج أو ج هها واح ههج ههع ههغ الطج ههاالت ال ياُي ههة به ه ُش ههط التظطي ههة اال تطا يه ههة
واالقتصههادية والىيااههية والاىههكخ ة واإلىههالية والظفىههية والا ليههة والصبيههة والتاليطيههة والت ظيههة و يخاههاي ل يههث
ُد ههجى لش ههك رييى ههي إل ههب ر ههج وُ ى ههيغ ى ههتػ الطا ههير ل ههج اى ه هخادي وض ههطان ايش ههة أ ضه ه لخ ي هها
ال اد ة.
هخ هي هح
دور كبي ا
يطا ان للصهيغة ال الػليهة ان ُلاها ا

االاهتمطار للهجو

لهب الطىهتػ الطخكهدا ي

ولطا ا  BOTغ الصي الجاذلة لالاتمطار ي دحه الصي أ حت ُ طب لااتطا كبيهخ هجا هي ارولهة
اى يخة و ضات لجرااات اط ة غ الا الطظططات والطؤاىات الجولية الطتخصصهة أ ها أن ال ميهخ هغ
ال ههجو قا ههت بج ارا ههة ا ههحه الا ههػد وا ههات لتصػ خا هها و ااا هها اليط ههة الحتيا ه هات و ظض ههبصة ههج بيئاُد هها
ال الػلية.
ولط اخ ىاطية احا ال صاع التظطػا ا تخلا أن لت هجث هي اهحا الفصه

هغ ال ه التظطيهة الطىهتجا ة

و ػ اُدا هي الطب هث االو ي و هغ االشهار التصبي هي لطها ( ) BOTوالاكااهة لهب التظطيهة هي الطب هث
التاليي و ج ا كالية ُصبيغ لطا ا  BOTي اليطغ الطب ث المالث .

*

*

*
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المبحث األول
مالمح التنمية المدتجامة ومقهماتيا
التظطية الطىتجا ة اػ صصل اقتصادا ا تطا ي ياظي ُصػ خ وااي اإلتاج لصهخت ال ُهؤدا إلهب
ااههتظداى الط هػارد الصبيايههة لضههطان ااههتطخار اإلتههاج لخ يها ال اد ههة ُلبيههة احتيا ههات الجيه ال ههالي دون
إاجار ح ػت اى يا ال اد (.(1
لههخ لههأن ىههخح طليههة التظطيههة الطىههتجا ة اههػ البيئههة لطكػلاُدهها اإلىههان والظبههات وال ي هػان والجطههاد
والدهػاء لطهها يدهها صههادر الصاقههة الطتجههجدة و يههخ الطتجههجدة .ل هغ لالههع أن يميه اخ ههغ اههحه الطهػارد اههي هػارد
يخ تججدة لطاظب ألدا ُتظاقز و اصة لطػضػع الصاقة الحا رتضها ف ال ا هة إليدها يه رهػ أيمهخ هغ
اليػ الحا يىب ه وكان للمػرة الصظا ية اىثخ اىيبخ هي ز هادة الصلها لهب الصاقهة والطهػاد اىوليهة ي وُ هج
الصظا ة أد إلب التػاج ي رقاة التظطية و لغ هخص ُظا ىهية كبيهخة بهيغ الهجو الهب د هج جلهة التظطيهة ي
هخ ههي ُ ىههيغ ههغ قههجرة التظطػ ههة
دور كبيه ا
وان للتظطيههة الطىههتجا ة ػ ههات وااههجاى و صههايز ههجة ُلاهها ا
و صػصا ي الجو الظا ية .
و غ ال

هجة

هػد ُظطػ هة و هغ ضهطغ ُلهظ الا هػد لطها ا  BOTالهحا يطتلهظ ال هػا د التظطػ هة

التي اتىااع ي ىا جة الطجتطاات الف يخة لب ُصػ خ صادر د لدهع لطهظادع هغ ُهج يخ ظاصهخ البيئهة
غ حػلدع ي و ُشجيج الطشار ج الطاليطة ل
الف ي هخة لخ ههج ىههتػ حيههاُدع ي والاط ه

ظص ة حىا ضخو دا البيئيهة يو ُصهػ خ دهارات الطجتطاهات

لههب ُظطيههة الطشههار ج الطختلفههة حههػ الصاقههة الطتجههجدة يصاقههة الخ ههاح

وشاقة الشطذ و يخاا غ الطشار ج التظطػ ة غ أ

ُ لي اال تطاد لهب صهادر الصاقهة ال فخ هة (الهظفع)

الطتظههاقز وأصههب ضههاا اخ للايههان الطشههكالت الجوليههة التههي يىههببدا اال تطههاد لههب البتههخو يطصههجر رييىههي
للصاقة .

1

 -مرجع إلكترونً/http://mawdoo3.comurt :ممومات_التنمٌة_المستدامة.

65

يطا ُخ اللجظة الجولية للبيئة والتظطية الخاصة لطهؤُطخ ( ىهت بلظا الطشهتخ )والحا الا هج ها 1992
حيههث ياتبههخ الطههؤُطخ اىو الههحا ااههتخج

فدههػ التظطيههة الطىههتجا ة لشههك صههخ

لههب ألدهها الاطليههة التههي

ُلبي احتيا ات ال اضخ دون أن ياخض للخصخ قجرة اى يا التالية لب إشباع احتيا

اُدا()1

.

و ىع الباحث احا الطب ث إلب صلبيغ :
الطصلا اىو  :التظطية الطىتجا ة و ػ اُدا .
الطصلا المالي :ال ػا د التظطػ ة لطا ا . BOT

انًطهة األٔل
انثُاء انُظز٘ نهتًُٛح انًستذايح
لط اخ الب ااطية التظطية الطىتجا ة ي الظدػض لال الة االقتصادية للجو الظا ية ألهه البهج ان ُىهتظج
الب جطػ ة غ اىاذ والط ػ ات حتب رتىظب للجو

ظي ثطار احه التظطية .

و ليه ي ىع الباحث احا الطصلا الب الفخوع التالية :
الفخع اىو  :أاذ ػ ات التظطية الطىتجا ة .
الفخع المالي  :أاجاى التظطية الطىتجا ة .
الفخع المالث  :صايز التظطية .
الفرع االول :أسس ومقهمات التنمية المدتجامة
ُىههتظج التظطيههة الطىههتجا ة الههب جطػ ههة ههغ اىاههذ والط ػ ههات التههي ُىههااع ههي ُاد ههد قههيع التظطيههة
الطىتجا ة وُىا ج لب ُ يغ ارتدا .
اوالً  :أسس التنمية المدتجامة
ُ ػ التظطية الطىتجا ة لب االاذ والطخُ دات الالطية التالية :

1
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 -1اٌزواثؾ ٚاٌزىبًِ ث ٓ١ا٘لاف اٌزّٕ١خ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبع١خ ٚاٌَ١بٍ١خ ٚاٌّّبهٍبد اٌّورجطخ ثٙاب
ٚارَب ِف َٛٙاٌؾَبثبد اٌم١ِٛخ ٌ١شًّ ؽَبثبد اٌضوٚح ٚاٌّزّضٍخ ف ٟاالطٛي االٔزبع١خ ِٓ الطػارد
الصبياية التي ُػلج الج

ال ػ ي .

ُ -2خايخ فدػ الاجالة ليذ ع بيغ اال يا الطتااقبة الطا ايضا ُاطيطدا بيغ ابظاء الجي الػاحج ي
واههحا ههغ شههأله ُػاههيج داي هخة اال تيههارات بههيغ ااههتخجا الط هػارد وكههحلظ بههيغ الت ظػلػ يهها التههي ُ كههع
الاالقة بيغ الطج الت والطخخ ات ي طلية اإلتاج (.)1
ُ -3صههػ خ راس الطهها الطجتطاههي أا االشههار التظطيطههي للاالقههات الطجتطايههة لههب أاههاس بههجا حىههغ
االدارة والطىاءلة وااللصاى والطشاركة ي اُخاذال اخرات وال فها
االاتخجا ات البشخ ة يخ الخشهيجة وال فها

لهب الطهػارد الصبيايهة وذلهظ هغ

لهب ُلهظ الطهػارد حتهب ُ هػن لال يها ال اد هة لصهيا

ظدا (.)2
وبههالخ ع ههغ

اىاطيههة ال بيهخة لطهها اههبغ ارهخاده ههغ ااههذ اال الههه يطدههخ ان االلىههان اههػ ااههع ااههاس

للتظطية الطىتجا ة و ارتدا ي لفذ الػقت والتاليع اػ ايضا غ ااذ ُ يغ التظطية الطىتجا ة ي وال بج غ
ل ههغ جتط ههج ص ههظا ي ق ههايع ل ههب الطاخ ههة ط ههغ ههال الب ههػث و التص ههػ خ ر ههتع الت ى ههيغ لش ههك

ى ههتطخ

وااتغال اإ كاليات وال جرات لطا ي غ تصلبات االاتجا ة .
ثانيا  :مقهمات التنمية المدتجامة
ُاتطج التظطية الطىتجا ة لب جطػ ة غ الط ػ ات االاااية التي ُىا جاا لب ُ يغ ااجا دا واي:
 -1الظطههػ االقتصههادا :عي صههج بدههحا الطصههصل ز ههادة الطصههادر االقتصههادية التههي ُعاظههب بد ههادة الههج

ال ههػ ي لل ههجو اى ض ههاء ههي الط ههؤُطخ و ههت أاه هػات اقتص ههادية جر ههجة ُى ههتػ ا أ ههجادا أيب ههخ ههغ
ص عخت اقتصادية جرواةي ُ ػ
الاطالةي وُ ليز الفجػة بيغ اى ظياء والف خاء ل ع
بيغ الجو الطشاركة ي الطؤُطخ.

1
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لب ُباد الطصهال

 -2الشههطػ اال تطهها ي :إن اههاي التظطيههة الطىههتجا ة إلههب طههج ك ه الاههالع ُ ههت طلههة ُظطػ ههة واحههجة
اا ج لب إلغاء الفخوقات اال تطا ية بيغ اكان الاالع ي وذلغاء التطييهد بيهظدع لهب أاهاس هختي
أو شايفههة ي أو درههغي و طادههع ههي اههبي اههجى واحههج واههػ ُ يههغ اىاههجاى الطظشههػدة ههغ التظطيههة
الطىتجا ةي والتي ُاػد لالفايجة لب الجطيجي وبالتىاواي دون و ػد أا خوقات ُحكخ(.)1
 -3حطاية البيئهة  :ل هج شهجد أ ضهاء هؤُطخ التظطيهة الطىهتجا ة لهب أاطيهة الط ا طهة لهب هػارد البيئهة
الصبياية ي ووضج ايااهات ظظهة لتخشهيج االاهتدال ي و صػصها هي جهاالت الطهاء ي والصاقهة ي
يطها ر هب إلههب االجهة شهاي البيئههة الطتطملهة ههي التلهػث البيئهي الظههاُ

هغ هخ الههػ ي البيئهي ههي

الاجرههج ههغ الههبالد الطشههاركة ههي الطههؤُطخي و ههالج هها يطكههغ االجتههه ههغ اههحه الطخههاشخي ههي ض ه
ُ اُعف د ْوليي و الطي .
 -4التػضي ههف اال مه ه للطه هػارد االقتص ههادية وُػ ي ههه اا ههتمطارات ل ههػ الطش ههخو ات الت ههي ُ ههغ التظطي ههة
الطىه ههتجا ة و ااه ههتخجا الطصه ههادر الصبيايه ههة الطختلفه ههة ه ههي اشه ههار قه ههجرة الظطه هها االيكػل ه هػ ي له ههب
ااتياابدا.
 -5التصػ خ الت ظػلػ ي الطاليع ول

الت ظػلػ يا الظطيفة التي ُاليع الطجتطهج وكفالهة التػاصه بهيغ هي

طيج قصا ات االقتصاد والىيااية الػشظية واالقليطية والاالطية (.)2
انفزع انخاَ : ٙأْذاف انتًُٛح انًستذايح
اظها أىـجافُىهاب ههغ اللدها الهب ُ يهغ التظطيهة ي وكطهها ورد هي  1يهالػن المهالي/رظههارخ 2016ي
ربههجأ راههطيا لفههاذ أاههجاى التظطيههة الطىههتجا ة ال ه 17لخصههة التظطيههة الطىههتجا ة لاهها 2030ي التههي ا تطههجاا قههادة
الاههالع ههي أرلههػ /اههبتطبخ  2015ههي قطههة أ طيههة ُار خيههة .واههتاط البلههجان ههال الىههظػات الخطههذ ش هخة
الط بلههةي واضههاة لصهها أ يظدهها اههحه اىاههجاى الججرههجة التههي ُظصبههغ الطيهها لههب الجطيههج لههب حشههج الجدههػد

1
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لل ضاء لب الف خ لجطيج أشهكاله و كا هة هج الطىهاواة و االجهة ُغيهخ الطظهاخي هج يفالهة اشهتطا الجطيهج
بتلظ الجدػد(. )1
و ل ههب ال ههخ ع ههغ أن أا ههجاى التظطي ههة الطى ههتجا ة ليى ههت لد ههة قالػل ههاي ههتن ههغ الطتػق ههج أن ُأ ههح
ال كػ ات ز ا

ل يتدا وُضج أشخ وشظية لت ي دا .ولحا الجو اي التهي ُت طه الطىهؤولية الخييىهية هغ

تالا ههة الت ههج الط ههخز وااتا اخض هههي ط هها رتصل هها ط ههج بيال ههات لػ ي ههة يى ههد الػص ههػ إليد هها ههي الػق ههت
الطظااههاي ل ي ههث ُى ههتظج الطتالا ههة واالا ههتاخاض ل ههب الص ههايج اإقليط ههي إل ههب الت له هيالت الت ههي ُج ههخا ل ههب
الصايج الػشظيي وبطا يىااع ي الطتالاة واالاتاخاض لب الصايج الاالطي .
و لب الصايج الاالطيي اتعخصهج أاهجاى التظطيهة الطىهتجا ة ال ه17

هغ هال ااهتخجا

جطػ هة هغ

الطؤشخات الاالطي التي ُاتطجاا اللجظة اإحصايية واي (:)2
كان .



ال ضاء لب الف خ لجطيج أشكاله ي ك



ال ضاء لب الجػع وُػ يخ اى غ الغحايي والتغحية الط ىظة وُاد د الد ار ة الطىتظجا ة.



ضطان ُطتج الجطيج لألطا



ضطان التاليع الجيج الطظصف والشا



ُ يغ الطىاواة بيغ الجظىيغ وُطكيغ طيج الظىاء والفتيات .



ضطان ُػا خ الطياة و ج ات الصخى الص ي للجطيج وادارُدا ادارة ىتجا ة .



ضطان حصػ الطجظطج بت لفة يىػرة لب ج ات الصاقة ال ج رتة الطػثػقة والطىتجا ة.



ير ص ية وبالخ ااية ي طيج اى طار.

ُاد د الظطػ االقتصادا الطصخد والشا

للجطيج وُاد د خص التالع ج ال ياة للطجتطج .

للجطيج والطىتجا ي والاطالة ال ا لة والطظتجة يوُػ يخ الاط

الاليغ للجطيج .



اقا ة اياي ااااية قادرة لب الصطػد ي وُ فيد التصظيج الشا
ال ج غ الاجا الطىاواة دا

للجطيج ي وُشجيج االبت ار .

البلجان و يطا بيظدا .

1
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ا الطجن والطىتػشظات البشخ ة شا لة للجطيج و آ ظة وقادرة لب الصطػد و ىتجا ة .




ضطان و ػد ألطا ااتدال وألتاج ىتجا ة .



اُخاذ إ خاءات ا لة للتصجا لتغيخ الطظاخ وآثاره.



حف الط يصات والب ار والطػارد الب خ ة وااتخجا دا لب ل ػ ىتجا لت يغ التظطية الطىتجا ة.



حطايههة الههظطع االيكػلػ يههة ()1والبخ ههة وُخ يطدهها وُاد ههد ااههتخجا دا لههب ل ههػ ىههتجا ي وادارة الغالههات
لب الظ ػ ىتجا ي و كا ة التص خ ي ووقف ُجاػر االراضي و كذ ىاره .
التشجيج لب اقا ة جتطاات ىالطة ال ردطر يدا احج غ ا



ُ يغ التظطية الطىتجا ة ي واُاحة

ا كالية وصػ الطجتطج الب الاجالة .
ُاد د وااي التظفيح وُظشيع الشخاية الاالطية غ أ



ُ يغ التظطية الطىتجا ة .

انفزع انخانج :خصائص ٔسًاخ انتًُٛح انًستذايح
ظا ْٛاٍازٕياف
ثلأ رفعِ ً١جلأ اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ف ٟاٌَاجعٕ١بد ِآ ٘انا اٌماوْ ،ثعال أْ الؽاع اٌّقز ت
ٌٙ ٟنٖ اٌّٛاهك ثٙلف ؽّب٠زٙب ِٓ إٌؼٛة
اٌىض١و ِٓ اٌّٛاهك اٌطج١ع١خ (،)2فلعٛا اٌٝ
ٍ
اٍزقلاَ عم ٔ ت
والط ا طة لب حغ اى يا ال اد ة يداي وكهحلظ الط ا طهة لهب البيئهة والتهػازن بهيغ كػلاُدها ي و طكهغ
ا طا

صايز التظطية الطىتجا ة ي الظ ا التالية :

 التظطيههة الطىههتجا ة اههي ُظطيههة ياتبههخ الباههج الد ظههي اههػ اىاههاس يدهها ي دههي ُظطيههة شػ لههة الطههج
لالضههخورةي ُاتطههج لههب ُ ههجرخ إ كالههات ال اضههخ ي و ههتع التخصههيع لدهها ىشههػ

تهخة ز ظيههة ىههت بلية

يطكههغ اللدهها التظبههؤ لههالطتغيخات كطهها ألدهها ُ ههػ بتظطيههة ُتجههاوز اههجالت الظطههػ الىههكالي ي حتههب ال
ياههالي الطجتطههج ههغ جههد ي أو رلجههأ إلههب الاههػز ي و أ ههح الفههخد لصههيبه ههغ الظههاُ ال ههػ يي أو هها

1

 تعرٌؾ االٌكولوجٌة  :إن الكلمة الالتٌنٌة اإلٌكولوجٌا  ،والتً تعنً علم البٌئة  ،وهو الممصود منها على وجه التحدٌد ( علم األحٌاء )  ،وهوأحد فروع العلوم الطبٌعٌة  ،هذا العلم الذي ٌدرس التفاعالت التً تحصل بٌن الكائنات الحٌة  ،من حٌوانات أو نباتات أو حتى أحٌاء دلٌمة  ،بٌنها
وبٌن محٌطها الذي تعٌش فٌها  ،وٌعود مصطلح إٌكولوجٌا إلى أصله اإلؼرٌمً ( أوٌكوس )  ،والتً تعنً الذي ٌحٌط بالشًء وبالتالً ٌصبح هذا
المكان المحٌط  ،مكانا ٌعٌش فٌه  ،أما كلمة ( لوجٌا )  ،والتً تعنً فً أصلها الٌونانً إلى معنى الدراسة أو العلم  ،وأٌضا المانون أو المنطك ،
وبالتالً فإنها تعنً بمجملها التفاعالت الحاصلة بٌن جمٌع الكائنات الحٌة فٌما بٌنها وبمحٌطها  ،لٌفهم منه بأنه ما ٌعرؾ بـ ( علم شروط الحٌاة ) أو
( علم المسكن (  .مرجع الكترونً http://mawdoo3.com/ :
2
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يىهطب التظطيهة الطىههتجا ة للظطهػ االقتصهادا ي وُتصلهها ضهخورة الخفهاض اههجالت ااهتدال الطهػارد
الصبياية الطتاحة لصال ارُفاع اجالت الظطػ ي ػالا أ خ كالصظا ة والد ار ة والتجارة

()1

.

 التظطية الطىتجا ة اي ُظطية ُخ ب ُلبية االحتيا ات ال اد ةي وأيضا احتيا ات اى يا ال اد ة هي
الطهػارد الصبيايههة للطجهها ال يههػا ل ػكهها اىرض ي دههي ُ اخ ههي ال فهها

لههب الط ههيع ال يههػا ههي

البيئة الصبياية اػاء ظاصخه و خكباُه اىاااية كهالدػاء ي والطهاء همال ي أو الاطليهات ال يػ هة هي
الط يع ال يػا كالغازات مال ي لحلظ دي ُظطية ُشتخ
الط يع ال يػا ي كطا ُشتخ أيضا ال فا

ج ااهتظداى قا هجة الطهػارد الصبيايهة هي

لب الاطليات الجور ة الصهغخ ي وال بهخ هي الط هيع

ال يػا ي والتي رتع غ شخ دا الت ا الطػارد والاظاصخ وُظ يتدا لطا يضهطغ ااهتطخار ال يهاة أو ها
يىطب التظطية الطىتجا ة للطػارد البيئية .
 اي ُظطية ُضج ُلبية احتيا ات اى خاد ي الط ا اىو ي أ اولػ اُدا اي ُلبية ال ا ات اىاااية
والضههخور ة ههغ الغههحاء والطلههبذ والتالههيع والخههج ات الصه يةي وكه

هها رتصه بت ىههيغ لػ يههة حيههاة

البشخ الطادية واال تطا ية أو ا يىطب لالتظطية الطىتجا ة للظطػ اال تطا ي(.)2
 ا ههي ُظطي ههة ت ا ل ههة ُ ههػ

ل ههب التظى ههيغ ب ههيغ ا ههلبيات اا ههتخجا الطه هػاردي واُجاا ههات االا ههتمطارات

واال تيار الت ظػلهػ ي ي و جالدها ُاطه

طيادها لالىهجا دا ه الطظطػ هة البيئيهة لطها ي ها

ليدها

و غ التظطية الطتػاصلة الطظشػدة.
 التظطية الطىتجا ة ُظطية شػ لة اى هجي حيهث ُأ هح لاهيغ اال تبهار ح هػت اى يها ال اد هة هي هػارد
اىرض وُىاب إلب حطارتدا(.)3
ُ لبي احتيا ات الفخد اىاااية والضخور ة غ الغحاءي وال ىاءي وال ا ات الص ية والتاليطية التي
ُؤدا إلهب ُ ىهيغ اىوضهاع الطاديهة واال تطا يهة للبشهخ دون اإضهخار لهالتظػع ال يهػا ي واهحا هغ
أولػ اُدهها اظاصههخ البيئههة ظطػ ه ٌة ت ا له ٌة وال فهها
ص ية لإللىان .
1
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لههب التهػازن هها بههيغ اههحه الاظاصههخ رههػ خ بيئههة

 ُ هها

ل ههب ظاص ههخ الط ههيع ال ي ههػا و خكباُ ههه اىااا ههية ي مه ه  :الده هػاء والط ههاءل حي ههث ُش ههتخ

الخصههع ههج ااههتظداى الط هػارد الصبيايههة ههي الط ههيع ال يههػاي وذلههظ بخاههع الخصههع واالاههتخاُيجيات
التي ُ جد شخت ااتخجا احه الطػارد ج الط ا طة لب قجرُدا لب الاصاء.
ُ اتطههج لههب التظىههيغ بههيغ اههلبيات ااههتخجا الط هػارد واُجااههات االاههتمطارات ل حيههث ُاط ه
لالىجا دا

*

طيادهها

ظطػ ة البيئة ي لطا ي غ التظطية الطتػاصلة الطظشػدة (.)1

*

*

1
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المظلب الثاني
الحهافز التنمهية لعقج BOT
ان شبياة الاالقة بيغ لطا ا  BOTي والتظطية الطىتجا ة ُفتخض ضدػر حالة هغ التهػازن الظفاهي
بهيغ الهجو

هغ دههة ي والطتااقهجرغ ادها و هغ لطهها  BOTهغ دهة ا هخ ي و طكههغ ال هػ ان كه اشهخاى

التااقج ي لطا  BOTي غ الطكااا الطخ ػة غ احا التااقج .
و تفخع احا الطصلا الب خ يغ :
الفخع االو  :ال ػا د التظطػ ة لطا  BOTلالظىبة للجولة الطضيفة .
الفخع المالي  :ال ػا د التظطػ ة لطا  BOTلالظىبة للطتااقجرغ .
انفزع االٔل :انحٕافش انتًُٕٚح َظاو  BOTتانُسثح نهذٔنح انًضٛفح
ُاتبهخ شهار ج البهػت اذلهة و غخ هة لل صهاع ال كهػ ي ل هػن اهحه ارليهة ُهػ خ لهه ا كاليهة اقا هة او
ُ ههجرث او ا ههادة ُااي ه
ا ههخ اق ه

اخ ههغ اا ههة وحيػ ههة دون ان ُ بههج الجولههة ا هػا شايلههة يطكههغ ُػ يددهها ل صا ههات

اذبيههة ههغ الظاحيههة االاههتمطار ة ي طشههار ج ا  BOTالُ لههف ال كػ ههة وا ددُدهها اههػ ُ لفههة

الج اراههات التههي ُ ههػ بدهها للطشههار ج وُ لفههة الطختص هيغ الههحرغ رػك ه لدههع اإش هخاى لههب اههحه الطشههار ج ظههح
خحلة الجرااة و ظهج التظفيهح وأثظهاء التشهغي وحتهب خحلهة ااهتال الجولهة للطخ هغ ي واحيالها الُ لهف الجولهة او
ا ددُدا لفىدا حتب ظهاء ال يها بدهحه الج اراهات وارااقدها الطهادا وُتهخ اى هخ بخ تهه لل صهاع الخهاص الهحا
رظشع ي ال يا بدحه الجرااات لت ػن لطمالة

فد للجدات ال كػ ية للتااقج اه لتظفيح احه الطشار ج (.)1

ههجا ذلههظ ههان الجولههة يههخ اظيههة لههاا خههاشخ ا ههخ وان كههان لدهها دور اهها و ههػاخا ههي ُههػ يخ
الضطالات الىيااية وال الػلية للطشخوع ي وُػ يخ صاء واقي يطظهج اا ا طها
أ طهها الطشههخوع ههي اا خحلههة ههغ خاحلههه ي ههغ لاحيههة ُههج

هغ شهألدا التهأثيخ لهب اهيخ

ال صا ههات ال كػ يههة او ُغييههخ الىيااههات

الاا ة وال ػاليغ صػصا ُلظ التي لدا ُأثيخ باشخ لب اقتصاديات الطشخوع ي و غ لاحية اقتصهادية هج

1
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دلههت التجههار

لههب أن لاههس الطشههار ج التههي لفههحت ههغ شخ ههغ ا

 B.O.Tقههج أ صههت ههخدودا يههجا ههي

لػ ية الخج ة الط ج ة كطا ألدا قللت غ الت لفة الظدايية للخج ة التي رتل ااا الطىتدلظي وبالتالي ياتبهخ اهحا
ههي ُظفيههح الطشههار جي يطهها رتالههغ لههاإدارة الط ليههة او

هها ال دا اهها للجولههة وا ددُدهها ههي اُبههاع اههحا اىاههلػ

البلجيات تن شار ج ا  BOTقج ُ ػن حال لا اا لتلبية ال ميهخ هغ إحتيا هات و تصلبهات الظطهػ الطتىهارع
ههي ظص ههة ادار ههة ل جههع الخ ههاض ههمال والتههي ُفههػت ىههاحتدا دولههة ههي حجههع ايصاليههاي بيظطهها ُاههاد

ىههاحة

الخ اض الطجرظهة ثهالث أضهااى دولهة اهظغا ػرة ُ خ بها ي و ته الطصهار الخييىهي هي الخ هاض ( صهار الطلهظ
الج الجولي ) ىاحة ُد ج لب ثلث ىاحة لفذ البلج أو دولة م الىهػدان التهي إذا ها قىهطظا ىهاحتدا
ىاحة الططل ة الطت هجة وُد هج اهحه الػحهجات اإدار هة

الب شخ إدار ة إقليطية لجج أن آلػحجة إقليطية ُااد

لطا لدا غ صالحيات يطكظدا أن ُلجأ لدحا الظطع غ التطػ

هي الفهاذ كميهخ هغ الطشهار ج الدا هة دون أن

ُلجأ لطيدالية الجولة الطخكد ة او ُضصخ ال اتظفاد ػارداا (.)1
أن ش ههار ج م ه ه قصه ههارات اىلفه ههات او الىه ههكظ ال جرجي ههة أو الصه ههخى الص ه ه ي او ُػليهههج الصاقه ههة او
الطػالئ وال ميخ غ الطشار ج يطكغ ُ جرتدا او ا ادة ُاايلدا بجت ارلية لا ج ). ) BOT
رب ههب ال ههػ ان الجدههات ال كػ يههة والػحههجات اإدار ههة ايمههخ حطهها ههي لىههبة لجهاح الطشههخو ات التههي
ُاتطههج ههي ُظفيههحاا لههب أاههلػ ( ) BOTي ل ههػن اههحه الػحههجات اإدار ههة اذلههة للتطػ ه الههحا اههػ ااههاس
االاههتمطار وذلههظ الن اههحه الػحههجات اههي ههي الهها اىح هػا

تل ههي الخج ههة و ههغ اههي ػ لش هخاء الخج ههة او

الىلاة التي رػ خاا الطخ غ الحا رتع ُطػ له لأالػ ا ). ) BOT
انفزع انخاَ :ٙانحٕافش انتًُٕٚح َظاو  BOTتانُسثح نهًتؼالذٍٚ
أن أا ااتمطار البج وان رتضطغ قج ار غ الطخهاشخي و اذبيهة اا شهخوع ااهتمطارا

ػراها قلهة ها

ي تػا غ خاشخ ي ولطا ا )  ( BOTغ الا هػد ذات الطخهاشخ الطالػ هة ىهب ا الا ىهتمطخ وبالتهالي
ا كالية الت كع يدا والاط

لب ُ لي اثاراا تػ خة ي ان الطخاشخ التي يطكغ ان ُػا ه شهار ج ا BOT

ال ُخخج غ ثالثة او ه ا ا خاشخ ظصبة لب اقتصاديات الطشخوع او خاشخ ظية او خاشخ قالػلية.
1
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وكطا ابغ ذكخلا ان لطا ا  BOTغ الظ يه ال الػلية ا ج وُتخُا ليهه الت اد هات قالػليهة يميهخة
يطهها أن اإ ههجاد لدهها رتصلهها ههي الهها االحيههان فاوضههات شػ لههة صػصهها ههي حالههة الطشههار ج الضههخطة
يطش ههار ج ُػلي ههج الصاق ههة  ,ور ههع أن ا ههحا التا ي ههج ق ههج يك ههػن ظف ههخ لالظى ههبة ال د ههدة الجول ههة  ,إال أل ههه لالظى ههبة
للطىتمطخ صلػ ل ػله ال يغادر كبيهخ وال صهغيخ وبالتهالي ُ ه احتطهاالت لشهػ
ا  BOTالُخلػ غ بظػد ُظز لب اشكاالت وحاالت لهداع
ُاخ فدا وال االت التهي ُهج

شهاي ()1ي به ان لطها

هجا فتخضهة الػقهػع أاطدها ال هػة ال هااخة ()2ي

هي اهحا الػصهف وصهػرة الا هج والطظشهيت والخج هة التهي ُ هج دا هي ضه قيها

حالة قػة قااخة والضطالات الطتال ة بحلظ ان

ػد البظاء-التشهغي -اال هادة ي ُاتبهخ أداة اذلهة الاهتمطارات

ال صههاع الخههاص و اهػاء الط لههي او اال ظبههي ي الههب الصههايج الههػشظي ههان ال صههاع الخههاص اذا كالههت لجيههة
ال ه ههجرة الطاليه ههة صػصه هها ه ههي ُظفيه ههح شه ههار ج البظيه ههة اىاااه ههية الته ههي ُتصله هها أ ه هػاال ضه ههخطة ي ه ههتن لطه هها
ا

ُBOTطم له آلية قالػلية اليطة غ لاحية ُػز ج الطخهاشخ و هغ لاحيهة الاايهج الهحا البها ها ُضهطظه

الجولههة بػصههفدا شههتخا الخج ههة االاههاس او ل ههػن اظالههظ شلهها شههجرج لههب الخج ههة ل ػلدهها ُ هخُبع لال يههاة
اليػ ية للجطدػر.
يطا أن احا الظطع غ الطشهار ج ياتبهخ هج

لشهخاية قػ هة بهيغ رأس الطها اى ظبهي والهػشظي حيهث

يطكههغ لل صههاع الخههاص الههػشظي أن رظشههع ههي إ ههجاد د اراههات الجههجو ي ليطم ه ذلههظ ارضههية ُفاوضههية ههج
الطىتمطخ اال ظبي والحا ايجر

اذبية االاتمطار غ ال احه الجرااات الالطية الجهادة والػاقايهة و اطه

لب ُػضيفدا لت ػن اي ػاز خوره لج ػ

ؤاىات التطػ اػاء كالت اصة أو ُالاة لديئات دولية ي

حي ههث ط ههجت لا ههس ايئ ههات التطػ ه ه الطاخو ههه ههي االول ههة اال يه هخة ال ههب الش ههاء اقى هها و ؤاى ههات الي ههة
تخصصههة ههي د ههع وُطػ ه ااههتمطارات ال صههاع الخههاص ههي جهها
االا ههال ي للتظطي ههة ال ههحا ألش ههأ ؤاى ههات وص ههظادرغ ُطػ ه ه

شههار ج البظيههة الت تيههة ي و ظدهها البظههظ

جر ههجة ظد هها ص ههظجوت البظ ههظ االا ههال ي للبظي ههة

اىاااية حيث رػ خ احا الصظجوت خصا حالة ا ا ال كػ ات والطىتمطخ غ غ ال صاع الخاص للطشاركة
1

نهلة عمر عبد الرحمن ,مرجع سابك ,ص.71
2
 الموة الماهرة فً المانو ن وااللتصاد هً إحدى بنود العمود ،تعفً كال من الطرفٌن المتعالدٌن من التزاماتها عند حدوث ظروؾ لاهرة خارجةعن إرادتهما ،مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال ،أو جرٌمة أو كوارث طبٌعٌة كـزلزال أو فٌضان .لد ٌمنع أحد تلن األحداث طرفا من
التعالد أو الطرفٌن معا من تنفٌذ التزاماته طبما للعمد .ولكن بند الموة الماهرة ال ٌنطبك فً حالة اإلهمال ارتكاب فعل ضار(مرجع الكترونً:
)https://www.google.com.eg/search
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ههي جطػ ههة تظػ ههة ههغ الطشههخو ات الطخب ههة هي جهها البظيههة الت تيههة ي كطهها ان ايكلههة اههحا الصههظجوت
و ػارده والخج ات االاتشار ة التي ُػ خاا له شهخكة تخصصهة ُاتبهخ طيادها هغ الاػا ه التهي اهتتي لهه
الج ػ ل ػة ي جا الطشخو ات الطظفحة غ شخ غ لطا ا

)1(B.O.T

.

المبحث الثاني
االطار التظبيقي نظام  BOTوانعكاسو على التنمية مدتجامة
ي قصاع التظطية الاجرج غ الطجاالت التي ُىا ج لب ازداار حخكة التظطيهة الطىهتجا ة والتهي ُطهخ
لطختلف الطخاح الد ظية واظا الاجرج غ الظطهاذج الظا

هة صػصها التهي ُهع ُصبي دها لا هج BOTيحيهث

ُبههيغ أن اههحا الظههػع ههغ التااقههج يىهها ج ههي حخكههة التظطيههة ههي ختلههف جاالُدهها التظطػ ههة ()2ياال أن طليههة
التااقجيههة الُههتع اال بػ ههػد اشههار قههالػلي رههظطع الاالقههة بههيغ االش هخاى الطشههاركة ههي لطهها
ُ ههظاكذ ل ههب التظطي ههة الطى ههتجا ة ي و ههي ي هها

 BOTي والتههي

ال ه هػاليغ الت ههي ُ ههظطع الاالق ههة التااقجي ههة ُ ه ه

ههخص ههح

الطىههتمطخ غ لالاههتمطار دا ه الجولههة الطضههيفة لػ ههػد خههاشخ قههج ُ ههج ههغ د ههػلدع ي و ههغ اههحه الطخههاشخ
يا

او ضاف ارليات والضطالات ال الػلية الطتصلة لاالاتمطار والتي ُشك االشهار الضهالع لالاهتمطار

و هها يطكههغ ان يصههاد ه ههغ

بههات دا ليههة او ههج الغيههخ لطهها يدع الجولههة لفىههدا ي و دههتع الطىههتمطخ لكا ه

ال ػاليغ الطصب ة ي البلج الطاظي ابتجاءا غ داتػراا والتداء لهاللػاي الطظططهة ى طها اصهغخ وحهجة ادار هة
ي البلج الطىت ب لالاتمطارات (.)3

1

 عدنان حمشو ,مرجع سابك,ص.222
 كمال البصري  ،مشكلة تموٌل وتنفٌذ المشارٌع العامة ,كلٌة تجارة ,الكوٌت,٩٠٠٢,ص.33
 -زٌنب امام عبد الحافظ ,مرجع سابك,ص.46
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لالتههالي الرػ ههج قههالػن يطكههغ ااههتمظاؤه او الاههاده ههغ داي هخة ااتطهها الطىههتمطخ ا ظبيهها كههان ا وشظيهها
و طههااخة اج هخة رؤوس اال هػا اال احههج ل هػاُ االشههكاليات ال الػليههة التههي ُااليدهها الههجو الطصههجرة ل هخأس
الطا

ي الا االحػا بيظطا لجج دولة االات با ُتطتج ببيئة قالػلية ا ضه حهاال ان

هػد "ا " BOT

ُتصلها ضهطالات ااطدها لهب االشهالت ُػا هغ الا هػد التهي ُبهخ هي ضه اُفاقيهة "ا "  BOTهج ال هػاليغ
الىار ة ي البل ج الحا رظفح يه الطشخوع وأاع احه ال ػاليغ اي :قػاليغ ُشجيج االاتمطار وحطارته ي وقػاليغ
ُظطيع الطل ية ي وقهػاليغ الطاها الت ي قهػاليغ الطل يهة الف خ هة ي قهالػن الشهخكات ي قهالػن الضهخايا ي قهػاليغ
اال الس ي ال الػن االدارا وبالصبج تن او
ُ ػ

ا ردتع الطىتمطخ له غ الططة وقػاليغ ي ُلهظ الطاظيهة بتظطهيع

ل ية ال صاع الاا الب ال صاع الخاص اػاء يليا او دييا والطيدات وال طاية ال الػلية التي ُطظ دها

له ي وقج لادرت ال ميخ غ الجو الاخبية الب اغ م احه التشخ اات(. )1
وبظاء لب ذلظ اي ىع الباحث احا الطب ث الب ثالث صالا :
الطصلا اىو  :جاالت ُصبيغ لطا ا  BOTو خاحله الد ظية .
الطصلا المالي  :البيئة ال الػلية واثخاا لب االاتمطار و ا لطا . BOT
الطصلا المالث  :الظطاذج الاطلية لظجاح لطا  BOTي ُ يغ التظطية الطىتجا ة .
المظلب األول

مجاالت تظبيق نظام ال  BOTومراحلو الزمنية
لط ه اخ لد ههادة حا ههة ال كػ ههة الههب الاط ه

لههب ر ههج الطىههتػ اال تطهها ي واالقتصههادا للشههاا ههي

ختل ههف الطج ههاالت التظطػ ههة ي الت ههي ُ ت ههاج ال ههب ال مي ههخ ههغ رؤوس اى ه هػا الض ههخطة والخبههخات والت ظي ههات

ال جرمة التي ُ فد لب د ج جلة التظطية القا ة الطشار ج االاتمطار ة و اصة الطشار ج الضخطة لطختلف
جاالُدا والتي ُصبغ لطا BOTي حيث ُطخ ُلظ الطجاالت لاجة خاح ز ظية .
انفزع االٔل :يجاالخ تطثٛك َظاو ال BOT
غ ااع الطشخو ات االاتمطار ة التي يطكغ ُظفيحاا و غ

1

-هاشم عوض عبد المجٌد ,مرجع سابك ,ص. 38
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ج ا  BOTاي ارُية :

 -1شخو ات البظية االاااية ( الصخت االاااية – الخصػ ال جرجية – االلفات –
– الصاقة ال دخبايية – الطصارات – الطػالئ – واالُصاالت لجطيج الػا دا ) .

صات التهاج

 -2الصخت الىخ اة الػاصلة بيغ الطظاشغ واالقاليع والطجطاات الصظا ية .
 -3ااتغال الطظا ع والط ا خ والظفع والغاز .

 -4الطشخو ات والطجطاات الصظا ية والتجار ة والىياحية .
ُ -5ظطية ااتغال االراضي الططلػكة للجولة ل ية اصة .
 -6شخو ات اقا ة شبكات الخا و صػ ل

الطياه ذات االقصار الضخطة بيغ الطجن .

 -7شه ههخو ات البظيه ههة و صه ههات الطاالجه ههة للصه ههخى الص ه ه ي و ه ههخز وُصه ههظيج الظفايه ههات الصه ههلبة
و يخاا(.)1

 -8ش ههخو ات االذا ههة والتلفد ههػن الاادي ههة والفض ههايية ي ههجن اال ههال ي االا ههتجرػاات الى ههيظطايية
والتصػ خ ة .

 -9الطظاشغ ال خة والطظاشغ ال خة و ا ُ تػ دا غ بظب و شخو ات اقتصادية ( ج ية –الاية).

 -10يطكغ ان ُطدخ ي الطىت ب ال خ ا الاجرج غ الطجاالت اال خ الاتخجا احا الظطها و هخد
ذلههظ التصههػر الالطههي والت ظػلههػ ي واالقتصههادا الىههخ ج وا ىههاح الطجهها ا هها ال صههاع الخههاص

لتظفيح العبظب و شخو ات االقتصادية ( ج ية – الاية )(.)2

انفزع انخاَ:ٙانًزاحم انشيُٛح انت ٙتًز تٓا انًشزٔػاخ االستخًارٚح ٔفك َظاو ال BOT
أيههجت ب هخة ظططههة اال ههع الطت ههجة للتظطيههة الصههظا ية ( اليػلي هجو ) ههغ ههال

تالاتدهها للطشههخو ات

االاهتمطار ة الط ا هة و هغ اهحا الظطهها هي دو الاهالع الطختلفهة ان اهحا الظههػع هغ الطشهخو ات ُطهخ لالط اخحه

التالية:

الطخحلة االولب  :خحلة اال جاد للطشخوع وا تيار الطىتمطخ :
االشخاى الطشاركة ي احه الطخحلة اع  :الجدة ال كػ ية الطتااقجة او ج هة اال تيهاز االاهتمطارا

ي الطىتمطخون ج ػ الاصاءات حيث ُ ػ الجولة ال ة االاتمطار لطارلي :

1

جواد بشارة ،رسالة دكتورة النظام المانونً لمشروعات,BOTجامعة الماهرة,2009,ص.232
 -كمال البصري ،مرجع سابك ،ص.7
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 ُ -1جر ههج الطش ههخوع و ػاص ههفاُه وا ههب ُطػ ل ههه ( اا ُ ههجرخ الصل هها ل ههب ههج ات الطش ههخوع للبظي ههة
االاااية – ثع ُ جرهج لىهبة الاجهد الطتػقهج هي ج هة الطشهخوع هي كه
ظدا ) .

لالظىبة لل ا ة الب ك

ج هة وُ جرهج االولػ هة

 -2إ جاد الطىتظجات والج ػات لت جيع الاصاءات.
 -3إ جاد الاصاءات غ قب الططػليغ .
 -4اال تيار وقخار االرااء .
الطخحلة المالية  :خحلة االُفات االشهخاى الجدهة ال كػ يهة الطتااقهجة – الطىهااطػن  -شهخكة الطشهخوع –
ؤاىات التطػ

– الط او – الطػردون – شخكات التأ يغ  -اشخاى ا خ

.

واإ خاءات ي احه الطخحلة اي :
 – 1اب اخ اُفات التخ يز او االلت اد .
 – 2اُفاقي ههات و ههػد التطػ ه ه –

الطخحلة .

ههػد التػر ههج – اُفاقي ههات ا ههخ

ههػد الط اول ههة –

اص ههة ل ى هها ل ههػع

الطخحلههة المالمههة  :خحلههة التشههييج والشههاء الطشههخوع  :االشهخاى  :شههخكة الطشههخوع – الط ههاو – الط خضههػن –
الجدهة ال كػ يههة الطتااقهجة ي وُتطمه واإ هخاءات ههي ُشههييج الطشهخوع وُ ضههيخه للتشهغي التجههارا – ا تبههار
الطخ غ وقبػله (.)1
الطخحلة الخالاة  :خحلة التشهغي ُتهػلب يدها شهخكة الطشهخوع طليهة التشهغي او قهج ُتااقهج هج شهخكة ا هخ
لتتػلب التشغي والصيالة وُىتخج االرخادات الط صلة ال
وُ يغ االرباح الطخصصة  .االشخاى  :ؤاىات التطػ

تخة التشغي

ي ااتخداد رأس الطا الطػضهف

– شخكة الطشخوع  -الجدهة ال كػ يهة الطتااقهجة

– ال فالء (.)2
واإ هخاءات ههي اههحه الطخحلههة ُتطمه
ال كػ ة ي الطاارظة والخقالة – التجر ا ول

ههي التشههغي والصههيالة ههال
الت ظػلػلجيا والت جرث .

1

 كمال البصري  ،مرجع سابك  ،ص.272
 -كمال البصري  ،مرجع سابك  ،ص.27
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ههجة التههخ يز وااللته اد  -دور

الطخحلههة الخا ىههة  :خحلههة التدههاء ههجة التههخ يز  :وُتطم ه الطخحلههة ايضهها ههي االلت ه اد ول ه االصههػ الههب
الجولة ال ة االلت اد .
-

اال تيهاز لاههج التدهاء تهخة اال تيهاز رههتع ُ ػ ه

ل يهة الطشههخوع لل كػ هة التههي قهج ُههخ التااقههج

غ جرج ج الشخكة لفىدا لتىتطخ هي التشهغي لصهخى آ هخ هغ ال صهاع الخهاص او قهج ُتهػلب
طلية التشغي لفىدا .
ؤاىات التطػ

 -االشخاى :

 -واإ خاءات :الظ

– الجدة ال كػ ية الطتااقجة – شخكة الطشخوع الطشغ

وُىليع الطشخوع الصها هغ اا راهػن او جرػليهة و ها لل الهة الطتفهغ ليدها

وُىػ ة أا راػلات الية (.)1

*

1

*

.

*

 -جواد بشاره  ،مرجع سابك ،ص.23
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المظلب الثاني
البيئة القانهنية وأثرىا على االستثمار وفقا نظام BOT
البيئههة ال الػليههة اههي اإشههار الههحا يخلههغ يههه كيههان االاههتمطار و ظطههػ و ههغ يههه ااجا ههة وثطههار التههي
يطكغ ُػضيفدا كأداة لجح

الخااطالييغ لتطػ الطشار ج والخج ات والط اخ غ و يخاها هغ الط اخ هغ التهي طملهة

ههي الاػايههج واالربههاح للطىههتمطخ والتظطيههة للههبالد وُ ههػن

ه االاههتمطار ي ولههحلظ ههتن الطىههتمطخ غ واص ه ا

رؤوس اال هػا ُتجههه ألصههاراع صههػ الطكههان ال هحا ايضههاػن يههه أ هػالدع ي إذ يغههس الظطههخ ههغ ههج
الخب ية التي ايػ خاا الطشهخوع و هغ هجواه االقتصهادية ي هتن هج االاهت خار او هج ُهػ يخ البيئهة ال الػليهة
الطاليطة قج رؤدا الب شخد ااااي لالاتمطار ي و لب الظ يز تب ها ُهػ خ االاهت خار الىيااهي والمبهات
ال الػلي والتشخ اي ي وُأيج الطىتمطخ غ ا لية و ػضػ ية ال ػاليغ وأ ددة ُصبي دا تله اياطج لالاتمطار
حتب وان كان ىتػ اىرباح الطت غ اق
يطا ان كه اصه ا

طا يطكغ ُ صيله ي كان ا خ ال ُتػ خ يه احه الط ػ ات.

رؤوس اال هػا والطىهتمطخ غ هي ال صهاع الخهاص يضهاػن هي لصها ا يهظدع

يه الطخههاشخ التههي يطكههغ ان ُدههجد ااههتمطاراُدع او ُتاههارض ههج صههال دع الطاليههة طهها ي ههتع لههيدع د اراههة
الجول ههة والطش ههخو ات بجق ههة قبه ه الب ههجء الن البيئ ههة ال الػلي ههة كط هها ذك ههخ ا ههال ا االش ههار ال ههحا يخل ههغ ي ههه كي ههان
االاتمطار طا قج ُ ػن غ أابا

ُػقفدع غ الطضي قج ا ي ُظفيح اا ااتمطار والج ج لاجلة التظطية .

وبالتالي ُتصلا ضطالات ااطدا لب االشالت ُػا غ الا ػد التي ُبخ ي ض اُفاقيهة ا BOT
ههج ال هػاليغ الىههار ة ههي البلههج الههحا رظفههح يدهها الطشههخوع وااههع اههحه ال هػاليغ اههي :قهػاليغ ُشههجيج االاههتمطار ي
وقػاليغ الطاا الت الطجلية وال ػاليغ التجار ة.
الفرع االول  :قهانين االستثمار
ُاج قػاليغ االاتمطار غ ال ػاليغ ذات الصلة الطباشخة لااتمطارات ال صاع الخاص اصة ُلظ التي
ُهخُبع بتظطههيع الخههج ات والط اخ ههغ ال يػ ههة للجولههة  ,حيههث ُشههيخ التجههار إلههب ااطيههة قهػاليغ االاههتمطار التههي
ُىههتػ ا لههب ك ه قصههاع اقليطههي ان ياط ه

لههب اصههجار ق هػاليغ ول هػاي ُتالههغ لاالاههتمطارات التههي يطكههغ
81

لل صههاع الخههاص ال يهها بدهها ههي حههجود اههلصاُه اإدار ههة ي الػحههجة االدار ههة االقليطيههة اظيههة لااههتلدا ق هػاليغ
االاهتمطار الىههار ة لههب لصهات الطخكههد ههي ايجهاد قهػاليغ ولهػاي ُشهجج االاههتمطارات ههي االقلهيع به وُاصههي
و غ الدا غ صالحيات والصات يدات ايمخ غ ُلظ الططظػحة ي قػاليغ الطخكد واالقهاليع اال هخ
رتالغ لاالاتمطار ي االلشصة التي ُ تاج لدا الجدة لصػرة ااة و ا لة
الجدات التي ُاالي غ شاي

()1

يطها

.

ي اخ غ ال صاع الصه ي يطكظدها ان ُاصهي يهدات ُفضهيلية لطهغ

يىتمطخ ي احا ال صاع او ي حا و هػد ل هز هي صهظا ات ُ ػ ليهة ُهخُبع لالتهاج ُتطيهد لهه اهحه الجدهة
م ُاليا الخضخ والفايدة ي أو المخوة الىطكية  ...الخ .
انفزع انخاَ: ٙلٕاَ ٍٛانًؼايالخ انًذَٛح ٔانمٕاَ ٍٛانتجارٚح
ان الصهخاى الجولههة لههب ىههتػ الطخكههد او الجدههات الههب ُبظههي ايااههة الت خ ههخ اال تصههادا ُتصلهها
ُفايه ال هػاليغ ذات الصههلة ولفههس الغبههار ظدهها لت ههػن ػايبههة للتصههػرات االقتصههادية الجا ليههة والخار يههة ي
ػاليغ الا ػد وال هػاليغ الطتال هة لالتجهارة وُظطهيع طه الشهخكات لاالضها ة ل هػاليغ االورات التجار هة وااطدها
ههي ز الظ هها ا ههحا ال ه هػاليغ الض ههالصة للتاا ه ه

الش ههيكات ()2يواذا اض ههفظا ل ههحلظ ال ه هػاليغ اال خايي ههة الت ههي

لطػ بدا ُظطخ الط ايع للظ اد ات الطتال ة بدحه الطىاي
لال طهها التجار ههة التههي رههج

ان احه ال د ة غ ال ػاليغ ُاتبخ اي طع الطدخ

شخ هها يدهها ال صههاع الخههاصي وبالتههالي ههان االيتدهها واشطئظههان االش هخاى ههي

االحت ا اليدا ياج أحج ااع ضطالات االاتمطار لب االشالت وبالظىبة للػحهجات االدار هة هان و هػد قهػاليغ
ػزولة والصات واض ة لالقاليع والفصه
هها ال دط هها ههي ههح

ها بهيغ اهلصات الطخكهد واالقهاليع ل يهث الي هجث ُاهارض ياتبهخ

االا ههتمطار للػح ههجات االدار ههة واالقليطي ههة ان ال ههبالد ال اخ ب ههة ههي اا ههتظداض ال ص ههاع

الخاص الط لي واال ظبي لالاهتمطار لهب ىهتػ ال خكهدا يجها ان ُطهظ اهحه االقهاليع لغهس الظطهخ هغ
ىههطياُدا الطختلفههة و ههغ االلططههة ال الػليههة والىيااههية التههي ُختلههف ههغ بلههج الههب آ ههخ – ا ههارات ي أقههاليع ي
طاالتي

ا طاتي والياتي وذلظ لب ا تجاد الػشغ (.)3

1

 جواد بشارة،مرجع سابك ,ص.392
 نهلة عمر عبد الرحمن ,مرجع سابك ,ص.833
 -حفٌظة السٌد الحداد ,العمود المبرمة بٌن الدول واالشخاص االجنبٌة ,دار الفكر الجامعً ,االسكندرٌة ,2001,ص.43
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كطا ان للاخبي الصات واااة ي ااتمطار اال كاليات الطتاحة لدا ي ال صهاع الجغ اخ هي الهحا ي هج
ُ هت ادارُدها و هغ ثههع هان ال هػاليغ الطظططههة للظشهاشات االقتصهادية وكهحلظ اللهػاي يجها ان ُ اخ هج وُ ههجث
لااه ههتطخار حت ه ههب ُػاي ه هها ه هها يطكه ههغ ان رت ه ههج غ ه ههغ اا ه ههتمطارات له ههب ا ه ههحه الػح ه ههجات الجدػ ه ههة ي ذل ه ههظ ان
الطتخصصههيغ ههي االقتصههاد رههخون ان الاػلطههة اههت ػد الههب و ههػد ههجن ىههت بلة و اذلههة لالاههتمطارات و ههجن
شاردة لالاتمطارات وبالتالي ان لب الطجن الجاذلة ان ُتديأ الات با رؤوس اال ػا و ا يىتتبج ذلظ هغ
ضخورة و هػد آليهات قهالػن حجرمهة ُ هج هغ ارثهار الىهالبة ل يها ااهتمطارات ضهخطة ي و لهب الجالها ار هخ
ههان الطههجن ذات ال ه االق ه

االاههتمطار ليدهها ان ُبت ههخ ههغ التشههخ اات هها يجالدهها ذات ي هدات

ههي ههح

ا ض (.)1
ان صه ههالحيات ال ه ههايع االدارا لل صه ههاع االدارا وشاقطه ههه االدارا الطىه هها ج ي لاإضه هها ة للىه ههلصات
الططظػحههة لطجلههذ التشههخ ج اإقليطيههة يجهها أن ُ ههػن ههغ الفا ليههة ل يههث ُىهها ج لههب ههح
الخاصههة و ههي ذات الػق ههت ُاطهه

االاههتمطارات

لههب ُال ههي اا اش ههكاالت يطك ههغ ان ُههظجع ههخاء ا ههحه االا ههتمطارات ي ان

ال ميخ غ الجدات الطىتمطخة ُاطج الب ااتغال البظية ال الػلية الضايفة للجو الظا ية ي اػاء لب ىتػ
الطخكههد او اىقههاليع وُاط ه
يهها

ااههتغال

ُشههخ اات ُضههج اههاريخ اليههة ل طايههة البيئههة وضههاف ُشههخ اات الاطه

الضالصة لتشغي اىشفا

*

لههب الػلههػج بههخ ثغ هخات ال ههالػن لت صههي

اههجالت رب ه

*

لب و ه الخصػص (.)2

*

1

 المرجع سابك ,ص.442
 -جواد بشارة ،مرجع سابك ,ص.46
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اليههةي و مهها ذلههظ
طػ هها والتشههخ اات

المظلب الثالث
النماذج العملية لنجاح نظام  BOTفي تحقيق التنمية المدتجامة
الخصخصة اطة ااااية غ اطات اقتصاديات الجو الصظا ية ال بخ ي حيث الصل ت م اهحه
الطشار ج غ بخ صاليا ي أواي المطاليظات و اج لطا ا  B.O.Tاحج ابخز لطاذج الخصخصة وااع اليهات
ُطػ البظية الت تية ي حيث ُشتخ ال كػ ة ج الطىتمطخ(شخكة الطشخوع ) ي الطظفاة وُ ااع الطخاشخ

()1

وللخصخصة لطاذج جرجة ول

لطػذج طيداُه الخاصة و غ أبخز احه الططيدات لطا ا BOT

ُخفيههف الاههاء لههب يداليههة الجولههة وُههػ يخ ههخص ط ه

جرههجة وُ ي هغ التظطيههة الطىههتجا ة لاحههجث واههاي

الت ظػلػ يا .
و ههغ ههال اههحا الطصلهها اههػى لتظههاو لطههػذ يغ ههغ الظطههاذج الظا

ههة ههي الههػشغ الاخبههي ي دولههة

ال ػ ت الفخع اىو ي طدػر ة صخ الاخبية الفخع المالي .
انفزع األٔل :انتجزتح انكٕٚتٛح نؼمذ  BOTيشزٔع يحطح انكٓزتاء انصهٛثٛح (:)2
ٔظوا ٌي٠بكح اٌطبلاخ االٍاز١عبث١خ ٌّؾطاخ اٌعبهػا١خ ٌّعبٌغاخ ِ١ابٖ اٌظاوف اٌظاؾ ٟعآ اٌطبلاخ اٌزظاّ١ّ١خ
ثؤوضو ِٓ ػعف ٟؽبلزٙب فمل اطجؾذ عٍّ١بد اٌّعبٌغخ غ١و ِىزٍّخ ٔٚزظ عٓ مٌه هٚائؼ غ١و طؾ١خ
ي ظص هة الط صهة و يصدها هالوة لهب ضهخ كطيهات كبيهخة هجا هغ يهاه الصهخى الصه ي الهب
ػن ال ػ ت احيالا لطاالجة اولية واحيالا ا خ بجون االجة طها زاد هغ ُهخايع الطلػثهاث البيئيهة هي دولهة
ال ػ هت وُشهك

صههػرة بيئيهة لدهها آثهار صه ية واقتصههادية لايهجة الطههج

لهب ضهخورة االجههة يهاه الصههخى

الص ي التي الُد ج لػحتدا غ  %2غ لػحة ياه الب هخ إ هادة ااهتخجا دا ى هخاض يهخ االاهتدال
ارد ي ولط اخ لاج ُػ يخ الىيػلة الطالية ي ُلظ الفتخة (  ) 1990التي الخفس يدا ااخ الظفع الب ادلب
ىههتػ اُه (  6دوال ار خ كههي ) ههج ضدههخت هخة شههاركة ال صههاع الخههاص ههي ااههتمطار ُصههػ خ البظههب الت تيههة
والخج ات ي الجولة ان لصيا احا الطشخوع كبجاية لطشار ج الخصخصة ي الجولة .
1

 كمال البصري ،مرجع سابك  ،ص.432
 -نهلة عمر عبد الرحمن ,مرجع سابك ,ص.87
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وااتظادا لهب قهخار جلهذ الهػزراء الطهػقخ رقهع  520لالجلىهة رقهع  98/24/2بتهار خ 1998/8/2
لش ههأن

ض ههخ ا تط ههاع اللجظ ههة الالي هها للطخص ههع الديكل ههي والطش ههخو ات االلش ههايية ال ب ههخ رق ههع (  ) 1لى ههظة

 1998الطؤرخ ي  ( 1998/7/20البظج المالث ) ُ ليهف و ازرة الطاليهة لالتاهاون هج ىتشهار غ لالشهخاى
لههب ااههظاد شههخوع

صههة االجههة يههاه الصههخى الص ه ي لالصههليبية لل صههاع الخههاص ههج أاههظجت الطدهها

االاتشار ة إلب ادج ال ػ ت لالل اث الالطيهة ال هخاء كا هة الج اراهات الطتال هة لطشهخوع بظهاء وُشهغي ول ه
صة االجة ياه الصخى الص ي ي الصليبية وذلظ ا تبار غ  10ا ىصذ . 1998
و يطهها رلههي الخصهػات التههي ُههع التههي اُخاذاهها لتظفيههح شههخوع صخصههة
الصههخى الص ه ي لالصههليبية لههب ااههاس  BOTوالههحا ياتبههخ او

صههة حجرمههة لطاالجههة يههاه

شههخوع ههالطي ياتطههج لههب الطاالجههة

الطت ج ههة ( الطاالجههة الخبا يههة ) وااههتخجا اههحه الطيههاه بدههجى فههس الصلهها لههب الطيههاه الط ههالة وال ههج ههغ
الت اليف الظا طة غ ُػ يخ ياه الشخ
 -1شكلت و ازرة الطالية خ غ ط
و طملهيغ هغ كه

لب الظ ػ االُي :
كػن غ لهاحميغ تخصصهيغ هغ ادهج ال ػ هت لالل هاث الالطيهة

هغ و ازرة ال دخبهاء والطهاء وو ازرة اىشهغا الاا هة لاإضها ة إلهب طمليدها لخشهالع

لطدطهة تالاههة إ ههجاد الج اراههات والطتصلبهات الخاصههة بتظفيههح اههحا الطشههخوع ثهع ُههع إ ههجاد د اراههات ظيههة
واقتصهادية لت يههيع اديها البههجاي الت ظيهة الطتاحههة لطاالجهة يههاه الصهخى الصه ي بدهجى التههاج ا ضه
لػ ية غ الطياه لأق الت اليف وبظاء لب ذلظ ُع ُ جرج اهجى الطهخوع لطاالجهة  66ليهػن هالػن
رػ ي هها ههغ ي ههاه الص ههخى الصه ه ي إلت ههاج لػ ي ههة طت ههازة ههغ الطي ههاه الخالي ههة ههغ الظاض ههبة ( ي ههاه
الصههليبي ) وُههع ا تيههار الطاالجههة الطت ج ههة لااههتخجا ا شههية ص ه

شههايي ُههؤدا الههب التههاج يههاه

اليههة ههغ كا ههة ىههببات اال هخاض ااههاس لاههخوض الطظاقصههيغ وُههع ال صههػ

لههب ػا ههة جلههذ

الههػزراء لطػ هها كتالههه رقههع  1597بتههار خ  1999/3/15لتطجرههج ههجة التااقههج لههب ثالثههيغ ( ) 30
ا ا ( جة التااقج ال صهػ

هي الجولهة  25اهظة حىها ال هػاليغ الطاطهػ بدها بدهحا الشهأن وُختلهف

غ شخوع ر خ ) ُضطغ الجولة اللدا ُػر ج ياه الصخى الصه ي للطتااقهج وُشهتخا ظهه الطيهاه
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الطاالجة الطصال ة للطػاصفات الط جدة وحىا ا ض

خض وبالط اب رت ف الطتااقج ُغصيهة كا هة

لف ات االاتمطار والتشغي وا طا الصيالة شيلة جة التااقج وحىا بظػد الا ج الطفص .
ُ -2هع إ ههجاد د ههػة لتأايه ال صههاع الخههاص بظيههت لهب الشههفا ية التا ههة ههي الشههخو وُههػ يخ الطالػ ههات
وحجد لدا لطا ُ ييع بظي لب اااس الظ ا الحا يضطغ بخة وكفاءة الجدة التي اتبظي الط صة
وُ ػ

لب ُشغيلدا وصيالتدا لكفاءة شيلة تخة التااقج وقج ُ ج للتأايه احهج

شهخ جطػ هة هغ

الشخكات الاالطية والػشظية واضدخت درااة الت ييع لان جد طذ جطػ ات غ الشخكات قج حهاز
ي

ظدطا لب ايمخ غ  80ل صة كطا اػ صلػ

ي الهج ػة وا تبهخت تأالهة لت هجيع صهاء آُدها

يطا ُع إ جاد وثايغ ظاقصة الطشخوع التي ُضطظت لطا ا بظيا لب الظ ا يضطغ الشفا ية التا ة
لت ييع الاخوض وا تيار الطظاقز اال ض وُع ُاجر وثايغ الطظاقصة لصػرُدا الظدايية لاج اال هح
لطالحطات ال يالات ال الػلية الخطذ الطؤالة وادارة الفتػ والتشخ ج .
ُ -3ع ا جاد وثايغ

ج الطشخوع وُع ُاجرلدا لصػرُدا شبه الظدايية شب ا لطالحطات ال يالات ال الػلية

الخطذ الطؤالة وادارة الفتػ والتشخ ج و غ ثع ُع ُىليع وثايغ الا ج الطاجلهة الهب و ازرة الطاليهة التهي
قا ههت بههجوراا لاحالههة اههحه الػثههايغ الههب ك ه

ههغ و ازرة ال دخبههاء والطههاء وو ازرة االشههغا الاا ههة وذدارة

الفتههػ والتشههخ ج واالدارة ال الػليههة بههػ ازرة الطاليههة لج اراههة اههحه الػثههايغ وذبههجاء الحطاُدهها حػلدهها قب ه
اصههجاراا لصههػرُدا الظداييههة كطهها ُههع شههخح ظاقصههة الطشههخوع بػااههصة لجظههة الطظاقصههات الطخكد ههة
بتار خ  1999/8/22وُع ظ ال يالات ال الػلية الخطذ الطؤالة تخة أرباة أشدخ لت جيع صاءاُدع
بظههاء لههب الشههخو والطػاصههفات الط ههجدة ههي ُلههظ الػثههايغ وايضهها ُههع

ههج ا تطههاع ال اد ههي لل يالههات

ال الػليههة الخط ههذ الطؤال ههة وذل ههظ ر ههػ المالثههاء الطػا ههغ  1999/9/28ههي بظ ههب و ازرة الطالي ههة وُ ههع
ُمبيت ااتفىارات ال يالات ال الػلية الخطذ الطؤالة والخدود ليدا ي

ضخ راطي .

 ُ -4ههع اا ههتال وث ههايغ الا ههخوض ههغ قبه ه لجظ ههة الطظاقص ههات الطخكد ههة وا ههالت ل هها
 2000/4/4و ههت

الطظاقص ههة بت ههار خ

طههار ف االاههاار الطت ج ههة ههغ قب ه ثههالث كيالههات قالػليههة ههغ اص ه

طههذ

الطؤاليغ بتار خ  2000/4/5و غ ثع قا ت لجظة الطػاصفات الطخكد ة بتىليع وثايغ الطظاقصة الب
و ازرة الطاليههة التههي قا ههت بههجوراا بت ػ لدهها الههب ادههج ال ػ ههت لالل ههاث الالطيههة لت ييطدهها بظههاء لههب
86

لطا الظ ا الطالهع ظهه هي وثهايغ الطظاقصهة والهحا يشهط

لهب  100ل صهة و طمه الىهاخ الطالهغ

ههغ قب ه لجظههة الطظاقصههات الطخكد ههة  %35ههغ اههحه الظ هها ا هها لههاقي الظ هها البالغههة  %65ل صههة
تطمه ه الجال هها الفظ ههي والتج ههارا والط ههالي لد ههحه الا ههخوض وايض هها ُ ههع ا ههجاد ُ خ ههخ ظ ههي ح ههػ ُ ي ههيع
الاخوض ورصج لطا الظ ا والتػصيات وقج قج لػ ازرة الطالية قب لداية شدخ رػليػ  2000وبظهاء
لب رصج ل ا الت ييع التفصيلية للجػالا الفظية والتجار ة والطالية ج ُبيغ لان الاصاء الط ج
قب احج ال يالات حص

هغ

لب ا لب جطػ ة هغ الظ ها (  96هغ اصه  ) 100وُطهت التػصهية

لا تب ههاره الطظه ههاقز الفه ههايد ( ش ههخكة الطشه ههخوع ) وا ي ه ه اخ ُ ههع إحال ههة الظتيج ههة الظدايي ههة لج اراهههة وُ ي ههيع
صههاءات ال يال ههات ال الػلي ههة الطؤال ههة ال ههب لجظه هة الطظاقصههات الطخكد ههة حي ههث ُط ههت د ارا ههة ش ههكاوا
الطظاقصيغ يخ الفايد غ وا ح رأا كا ة الجدات الطاظية لالجولة وُع ا تطاد التػصية غ قبه لجظهة
الطظاقصات الطخكد ة .

انفزع انخاَ : ٙانتجزتح انًصزٚح :
ان ُجههار الههجو

ههي ُصبيههغ شههخو ات البههػت كمي ه اخ ههجا ول ظظهها آثخلهها ا تيههار التجخبههة الطصههخ ة

لا تباراهها ههغ الههجو ال خ بههة اليظهها غ اخ يهها وا تطا يهها كطهها أن لطا دهها ال ههالػلي شههبيه ههجا يالظطهها ال ههالػلي
اليطظي بجاية أ ملة للطشخو ات الط ا ة بظطا البػت ي طدػر ة صخ الاخبية.
رخ الباس أن أقج ُجخبة لظطا البػت ي الشخت االواع اي التجخبة الطصهخ ة وُتطمه

هي حفهخ

قظاة الىػ ذ الب خ ة والتي قا ت بتظفيحاا الشخكة الاالطية ل ظاة الىػ ذ وكان ؤاىدا الفخلىي الطشدػر (
خدرظال ههج دليىه ههبذ ) وقهههج حصه ههلت له ههب ا تيه ههاز ل ف ههخ ال ظ ههاة اههها  1854وُهههع ا تتاحد هها هههي  17لهههػ طبخ
 1869ول ج لجأت صخ حجرما لب شهخو ات البهػت لطها ُتطيهد لهه هغ ا فهاء لطػازلهة الجولهة هغ ُ طه
ُ اليف اقا ة شخو ات البظية الت تية االاااية و يخاا غ الطشخو ات االاتمطار ة ج كالت صخ دايطها
ُاالي غ جد ي الطيدالية لتيجة الجرػن الطتخايطة ليدا و ػايجاا والتي ُد ج ج خور الػقت وُتهخايع وال
حالص ظدا كطا ااتصا ت ال الخبج قخن اال يخ ان ُ
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شكلة ال دخباء يهخ ان اهحا ال ه كهان هغ

شخ ههغ ال صههػ

لههب ههجد ههغ ال ههخوض ههغ الطصههادر الجوليههة مه البظههظ الههجولي والبظههظ اال خ ههي للتظطيههة

و يخاا غ الطصادر لتطػ
-

صات ال دخباء الججرجة

()1

.

ي جا الصاقة ال دخبايية :

ُاتبهخ شههخو ات الصاقهة ال دخباييهة بظطهها ( البههػت ) هي صههخ ههغ الجه الطشههخو ات ههي الجولههة
الظا ية اذ ان ايئة كدخبهاء صهخ ُشهتخا ال دخبهاء الظاُجهة هغ اهحه الطشهخو ات لاقه اهاخ (  2.45اهظت
صتيغ للصاقة ال دخبايية بظطا البػت غ ال التااقج ج

ييلػ وات اا ة )  .ج ُع الشاء او

شخكتيغ الطيتيغ حيث ابخ االُفات االو إلشاء (
الشخكات الاالطية ي  22رػليػ 1998

()2

صة ايجا كخ خ ) بيغ ايئة كدخباء صخ واحهج

.

 الصخت الىخ اة :يحلظ قا ت الػ ازرة لصهخح شهخو ات الشهاء الصهخت لهب الطىهتمطخ غ والطؤاىهات الطاليهة للطصهخ يغ
واال الا لتطػ لدا وُظفيحاا بظطا البػت لطيخ ظ دع ح ػت اال تياز لب اهحه الصهخت لفتهخة

هجودة ُهؤو

لاههجاا الصههخت وك ه الطظشههيت المابتههة التههي اقا دهها الطىههتمطخ لل كػ ههة دون اب ه او ُاههػ س و شههتخ

لههب

الطى ههتمطخ الط ا طهههة ل ههب الصخ ه ههغ والطش ههخو ات الػاقاه ههة ليد هها و الد هها صه ههال ة لالا ههتخجا ش ه هػا

ت ه هخة

اال تيازو مالدا شخ غ الىلػ وادا الظطخون لصػ  508كع .
اال ان شخو ات الصخت لع ُلغ اقبهاال كبيهخ هغ الطىهتمطخ غ لاكهذ ال ها

هي شهخو ات

صهات

ال دخباء والىبا ان شخو ات الصخت الىخ اة الُجر ي ذاُدا غ الج

ايكفي الشخكة الطت ج ة لالاصاء

حيث رتالغ اال خ بتظطية االراضي لب الا الصخ غ ا ال وذلظ لتجا

ا تصاصات الاجرج غ الجدات

ال كػ ية وايضا الب و ػد حيازة لب لاس غ ُلظ االراضي (.)3

*

*

*

1

 حفٌظة السٌد الحداد  ,مرجع سابك,ص.572
 نهلة عمر عبد الرحمن ,مرجع سابك ,ص.873
 -مرجع الكترونً https://ar.wikipedia.org/wik :
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المبحث الثالث
مجى امكانية تظبيق نظام ال  BOTفي اليمن
ُ ههخص الجول ههة ل ههب االرُ ههاء لاقتص ههاداا وُاد ههد ههغ اا ههتمطاراُدا ههغ ههال
اال ظبيههة اليدهها ,كطهها ان الجولههة ُاط ه

ههح

االا ههتمطارات

لههب راههع ايااههتدا الاا ههة وُ جرههج ااههجاى صتدهها الػشظيههة للتظطي ههة

االقتصادية واال تطا يةي وذلهظ هغ شخ هغ وضهج التشهخ اات الطظططهة اللشهصة االاهتمطارات اال ظبيهة لهب
اراضيدا ,والتي رتصجراا ُ جرج جاالت االاتمطار التي يجػز ان ُطارس لشاشدا يدا ,لطها يشهجادا و فهت
ا ا دا ا كالية ُ يغ ايبخ قهجر هغ الهخب الهحا ُصطه اليهة ,و هي لفهذ الػقهت وُهػ يخ ال طايهة الالز هة لدها
ههغ الطخههاشخ يههخ التجار ههة التههي يطكههغ ان ُتاههخض لدهها ,ول ههغ ههي ابه ذلههظ ال يجههػز ان ُ ههػن الطظفاههة
الطت صلة يخ ت ا ئة ج الت لفة ,طغ حغ الجولة الطضيفة خض رقابتدا لب ُلظ االاتمطارات ,واشت اخ
ا ي غ لدا صال دا التي ُخ ػ ُ ي دا غ وراء ذلظ و ف لدها اهيادُدا ال ا لهة لهب ثخواُدها وشهؤولدا
الجا لية غ ان ُطذ او ُظت ز .
ولط ه اخ للطههخوى االقتصههادية الىههيئة التههي ُطههخ بدهها الههيطغ لىههبا ا التههه وُااليههة ههغ حههخو كمي هخة
ال الا ػد الطاضية والطىتطخة حتهب الل طهة والتهي اهااطت هي ابتااداها هغ جلهة التصهػر الن ػارداها
الطالية الط جودة كالهت ىهيخة لاُجااهات ُتظها ب هج الطصهل ة الػشظيهة يبهخ ع هغ ان الهيطغ ُتطيهد لطػقادها
الجغ اخ ي الجا يشخى لب الطجخ الطالحة الجولي لالهحا رهخبع بهيغ حخكهة ل ه التجهارة هغ الب هخ االحطهخ
وب ههخ الاههخ والط ههيع الدظههجا ي وشههػ ا هػاحلدا الب ههخا وقخبدهها ههغ الههجو الغظيههة الططملههة بههجو

جلههذ

التاههاون الخليجههي ودو ال ههخن اى خ ههي ي وا تاليدهها الههحاا االاههػد (الههظفع) والغههاز ,اال ان كه اههحة الطهػارد
والفخص االاتمطار ة لع ُىهتغ ااهتغال
ي تع لب الجولة ُصبيغ ك

يهج ي و هالى ها ُتصلبهه طليهة التظطيهة الطىهتجا ة هي الهيطغ طها

ا غ شاله الطىهااطة هي إ هادة إ طهار وبظهاء الهيطغ للىهيخ لاجلهة الت هج ل هػ

اال ا .
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وُػضي ا لحلظ رخ الباحث ُ ىيع احا الطب ث الب ثالثة صالا :
الطصلا اىو  :البيئة االاتمطار ة ي اليطغ .
الطصلا المالي  :أثار االاتمطار اى ظبي الطباشخ االيجابية والىلبية .
الطصلا المالث :الفخص االاتمطار ة ي اليطغ و ا لطا ا . BOT
المظلب األول
البيئة االستثمارية في اليمن
ُاهههج الط اديه هها والتىه ههديالت وال ه هػا د الطتاهههجدة الته ههي ُطظ دههها الجولهههة الطضه ههيفة للطىهههتمطخ غ اال اله هها
ههي جطلدهها ظا دهها االاههتمطارا ي واال تطههاد لههب

و اُ ج ههه ههغ ضههطالات ااههتمطار ة تظػ ههة والتههي ُشههك
احج الضطالات االاتمطار ة دون يخاا غ الاػا

ي ال يطكغ أن ُؤدا الب هح

االاهتمطارات اال ظبيهة

او ز ههادة حجطدهها ي ل يههث ُ ههجث حالههة ههغ التظهها ع وااللىههجا بههيغ ختلههف الاظاصههخ التههي رظبغههي ُػا خاهها
وُديئتدا ل يث ُشك

ي جطلدا بيئة ااتمطار ة ي واحا اايتع ال جرث ظه غ هال اهحا الطصلها االو

ي وذلظ لب الظ ػ االُي:
الفرع االول :مناخ االستثمار وسمات الهضع االقترادي في اليمن
يفت خ االاتمطار لك الػا ه اػاء يان

لي او ا ظبي الب و ػد ظاخ اليع يىط لخلغ حالة غ

اال ههان االاههتمطارا اضهها ة الههب ُطتههج الػضههج االقتصههادا ههي بلههج هها لطظههاخ واههطات ُىهها ج لههب ُشههجيج
و ح

االاتمطار .
اوالً  :مناخ االستثمار
ياتطج لجاح اا دولة ي اات صا

االاتمطار اال ظبي لب جة ػا

االاتمطاريواحا الطظاخ رتطيد بتظااغ والىجا وُ ا
ُاخ ههف ظههاخ االاههتمطار  ,لشههك

ي ُطمه

هي جطلدها ظهاخ

كػلاُه لخج ة ايااة الجولة ُجاه االاتمطاري و طكغ

هها لالههه جطه االوضههاع والطههخوى االقتصههادية واال تطا يههة والىيااههية

وال الػلية واال ظية التي يطكغ ان ُؤثخ لب خص لجاح االاتمطار ي دولة ا(.)1

1

 -د/صفوت عوض هللا ,اصالح االلتصاد واثرة على مناخ االستثمار فً مصر ,دار النهضة العربٌة  ,الماهرة ,2007,ص32
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و ليه ان الت جرج الجقيغ لطظاخ االاتمطار ي لالدلا يشهك

هج ال دطها لج اراهة الطاا لهة ال الػليهة

التي ي طب بدا االاتمطار اال ظبي يدا ي و غ ثع الػقػى لب االع ايااهتدا االاهتمطار ة و هج لجاحدها
ي ُشجيج و ح

االاتمطارات اال ظبية ي اشهار الىيااهة الاا هة للجولهة وااهجاى اولػ هات الخصهع الػشظيهة

للتظطيههة االقتصههادية واال تطا يههة ي يطهها الههه يصههاا لههب اا لاحههث ههي الىيااههات التشههخ اية لالاههتمطار
االاههتغظاء ههغ التاههخى لههب لاههس او ههه الىيااههات االقتصههادية للتههجلي

لههب ههج لجاحدهها او ا فاقدهها ي

ال الػن ؤثخ ي االقتصاد و تاثخ له ي والطصل ة التي ُؤدا الب اب اخ الاالقات التااقجية البها ها ُ هػن
ص ههل ة اقتص ههادية ي يط هها ان الظط هها يغ ال ههالػلي واالقتص ههادا لطا ههان ت هها الن وال يطك ههغ الح ههجاطا ان
يىتغظي غ ار خ ي ب ان اداء االقتصاد الػشظي ياتبخ احج الشخو االاااية لجح

االاتمطار اال ظبهي

الطباشخ (.)1
تانيا  :سمات الهضع االقترادي في اليمن
لههب الههخ ع ههغ الجدههػد التههي ُههد ع بههحلتدا ال كػ ههة اليطظيههة اللاههاش الىيااههة االقتصههادية ههغ ههال
ُظفيح بخلا

االصالح االقتصادا والطالي واالدارا ظح ا  1995ي رخ لاس الطختصيغ ان بخلا

االصالح االقتصادا قج ح غ لجاحا

جودا ي ظهج ُهجاػر الػضهج االقتصهادا ي وُجلهب ذلهظ هغ هال

ُ ىههيغ الطؤش هخات االقتصههادية ي اصههة ههي الطخحلههة االولههب ارلههة لطهها يالههت ليههه الطؤش هخات قب ه ُظفيههح
,اال ان ال كػ ة ا ف ت ي ُ يغ اا غ االاجاى الطخاػ ة لبخلا

البخلا

االصالحاتي وذلظ لىببيغ

اطا (:)2
الىبا االو  :ان الطتغيخات التي شخات لب الصاج االقتصادية والطؤاىية والتشخ اية ي جهخ
الاط ببخلا

االصالحات لع ُ غ لال جر الحا رلبي تصلبات االصالحات االقتصادية طػ اي و تصلبهات

اصالح لطا االاتمطار وُصػ خه لب و ه الخصػص .

1

حبٌب الرحمن علً ,درجدة الدكتورة النظام المانونً لالستثمار االجنبً فً الٌمن ,كلٌة حموق,جامعة الماهرة,2011 ,ص.352
 -المرجع سابك ,ص.36
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الىههبا المههالي ُ :خكيههد الىيااههات الطتباههة ههي اههيات االصههالح لههب اههجى الههت كع لالصلهها ال لههي
وااط هها اا ههتدجاى الا ههخض ال ل ههي ي يػلد هها ا تط ههجت ورك ههدت ل ههب الىياا ههات الطالي ههة والظ جي ههة االل طاش ههية
واالصالحات الىاخ ة لب حىا

اصالح وُصػ خ البظية الديكلية لفخوع االقتصاد الػشظي .

واحا ا بخ ظه بخاء االقتصاد ل ػلدع ان رؤ ة ال كػ ة لالصالحات ال صهخت هي ز هادة ااهاار
الخههج ات ور ههج الههج ع ههغ الىههلج االاااههية التههي ُ ههج دا للط هػاشغ ي اا الدهها لطههخت اليدهها لطظطههػر طههج
اال ه هػا ول ههيذ لطظط ههػر ز ههادة االي ههة ُل ههظ اال ه هػا ي و دلله هػا ل ههب ذل ههظ بتض هها ف ه هػارد الجول ههة للفته هخة (
 ) 2010 -1990حيث ارُفات الطػازلة الاا ة للجولة غ 46ي 3ليار ر ا
ههغ ُ 2خ ليههػن ر هها

ي ا  1990الهب ايمهخ

هها  2010ي و ههي اب ه ذلههظ زادت اههجالت الف ههخ والبصالههة وكمههخت اال ههتالالت

واالضهصخالات االقتصههادية ي ولهع ُت ههغ اا لتهاي
ار ههخ ان الجولههة ُاا لههت وبشههك

لطػاههة لبخلها

االصههالح االقتصهادا ي و ؤكههج الههباس

خكههد ههج الىيااههات الطاليههة والىههاخ ة ي بيظطهها يههان لصههيا االصههالحات

اال خ ضايفا ي ب و كاد يكػن االصالح االدارا ف

ػدا()1

وُخُا لب ارلية التي لفحت بدا ال كػ ة بخلا

.

االصهالح آثها ار اهلبية ال هت لطاللدها ال هاُع لهب

جط اىوضاع االقتصادية واال تطا ية لتيجة ااتف ا اال تالالت االقتصادية والديكلية التي ياالي ظدا
االقتصاد الػشظي والظا طة ااااا غ ج التػازن بيغ البي الاخض والصلا ي وضاف الدياي االلتا ية
و هج

خولتدهها ي واههيصخة ال صههاع الاهها

لههب الظشهها االلتها ي ي اال ههخ الههحا اد الههب حههجوث جههد ت ادرهج

ي الطيدالية الاا ة للجولة والطيدان التجارا ي وز ادة اج التضخع ي والخفاض اج لطػ الظاُ الط لي ي
وز ادة الطجرػلية الخار ية واي ا تالالت اقتصادية .
الفرع الثاني :معهقات االستثمار في اليمن وفقا لعقج ال BOT
ُختلف اػقات االاتمطار غ بلج الب آ خ و ا لل الة الىيااية واالقتصادية واال تطا ية والم ا يهة
و ج ايادة ال الػن ي الجولة ي إال اله يطكغ إ طا احه الطاػقات ي الظ ا التالية:
أ-

1

يا

التظطيع ال الػلي لا ج ا BOT

 -مرجع الكترونً :هٌئة االسثمار الٌمنٌةhttps://www.google.com.eg/search?biw,
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اب ت االشارة الب ان البيئة ال الػلية ُلاا دو ار دطا ي ُديئة الطخوى الطاليطة لجهح

االاهتمطار

وبالتالي تله يفتخض لب الجولة الطضيفة اغ التشخ اات الالز ة لت يغ التظطية الطىتجا ة .
غ اظا حخصت الاجرج غ الجو الظا ية والطت ج ة لب اقخار ُشخ اات ُظطع االاتمطار لشك
و ههج ا  BOTلشههك

ههاص  ,و يهها

ايغ ا ا ُشجيج الطىتمطخ غ و اص

ها

التظطههيع ال ههالػلي لا ههج ا  BOTههغ قب ه الطشههخع اليطظههي يش هك
طلية التظطية التي يفتخض لال كػ ات اليطظية الىاي لت ي دا .

 ُجاػر ال الة اى ظية ي اليطغغ الطبادئ الدا ة التي اات خ ليدا اا االقتصاد ان راس الطا

بان

()1

وبالتالي ان ُػ يخ ػ

غ اال غ واال ان ي ربػع اليطغ كان يطكغ ان يىااع لشك كبيخ ي احجاث ُظطية ح ي ية ي البالد.
ل غ لالظطخ إلب الػاقج اال ظي الهحا ُشهدجه الهيطغ ظهح الا هجرغ اال يهخ غ وحتهب رػ ظها اهحا ياكهذ حالهة هغ
الفػضب اال ظية ي ربػع اليطغ وبخوز الاجرج غ الطػااخ الطخلهة لهاال غ ظدها االراها
والتفجيخات(,)2التي اثخت الب حج كبيخ لب اات صا

و هخايع اال تصهاى

الطىتمطخ غ اال الا لت خ ظ جلة التظطية طها اه

اليطغ غ الجو التي ُاالي غ ُجلي كبيخ ي ىتػ الت ج

ارلة لالجو الطجاورة لدا.

ولههج ُىههاب حكػ ههات الههجو الظا يههة الههب ا ههادة ُخُيهها اال دهدة اال ظيههة وُاايه ال ههادر اال ظههي و هها
للطا ههاريخ الت ههي ُض ههطغ ههػدة طه ه الطؤاى ههات اال ظي ههة لاي ههجا ههغ ا ه هػاء الط ى ههػبية والخش ههػة والطظاش ي ههة
للػصػ للػضيفة اال ظية .
ج -ضاف الطؤاىة ال ضايية ي اليطغ
ان حالههة الضههاف التههي ياههالي ظدهها الظطهها ال ضههايي اليطظههي لفا ه

ػا ه

ختلفههة اليىههج الطجهها

لههحكخاا ااههدطت لشههك كبيههخ ههي ابتاههاد ههغ االاههتمطار ههي الههيطغ لههب الههخ ع ههغ الطغخ ههات التههي حههاوالت
ال كػ ة ُ جيطدا للطىتمطخ غ .

1

 د .عصام الدٌن بسٌم،مرجع سابك  ،ص.282
 -تمرٌر االمم المتحدة لسنة https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298316 .2017
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ال ضاء هي الهيطغ يفت هخ إلهب ال فهاءة هي كهػادره و يها

هخة التخصهز ال ضهايي والاهجا الشهاػر

الاا بت غ الاجالة وحالة الاجد الطىتطخ للىلصة ال ضايية ي اليطغ غ إحجاث ُغييخات حر ة يطكغ ان
ُىدع ي االجة الػضج ال ضايي ي اليطغ.
و ههغ أ ه ذلههظ كههان اصههالح الطظطػ ههة ال ضههايية احههج ابههخز الاػا ه

ههي ههح

االاههتمطار ههالع ههان

اشه هخاى لط هها ا  B.O.Tا ههيججون الفى ههدع ض ههصخ غ ال ههب اال تط ههاد ل ههب لط هها الت ك ههيع ال ههجولي لف ههس
الطظاز ات التي قج ُظشا بيظدع .
دُ -ػاج ضااخة الفىاد الطالي واالدارا :
اذا كالت اثار الفىاد ُختلف و ا لصبياته ودر ته ي ان اولب ارثار الىلبية للفىاد اػ صخى
التبههاه ال ههايطيغ ليههة لايههجا ههغ االاههجاى ال ي يههة للجدههاز االدارا الههحا ياطلههػن بدهها وبالتههالي اال فههات ههي
ُ يههغ االاههجاى التههي الشههئ ههغ ا لدهها اههحا الجدههاز,و ي ُلبيههة احتيا ههات الط هػاشظيغ طهها يخلههغ لػ هها ههغ
التح خ والىخع و ج الم ة .
ان اثههار الفىههاد ُل ههي لاوزاراهها لههب كاا ه الخ ادلههة الاا ههة لىههبا اههجر الطهها الاهها  ,و ههي ض ه اههحا
الطظههاخ اإدارا والط ههالي الفااههج ُص ههب الطبههادئ واال القي ههات الػضيفيههة دون االحته ه اخ وااللت ه اد الطصل ههػ .
وباالضه هها ة اله ههب دور الفىه ههاد ه ههي اضه ههااى التظطيه ههة االقتصه ههادية والاكااه ههاُدا له ههب الطىه ههتػ اال تطه هها ي
والىيااي  ,طا رؤثخ البا لب ظطػ ة اى الت وال يع ي الطجتطج .
ان الفىههاد رلاهها دو ار كبي ه اخ ههي حخ ههان الجولههة ههغ ال فههاءات الطدظيههة الطؤالههة التههي اتضههصخ إلههب
الادوى غ الخج ة الاا ة ,وقج ُضصخاع الطخوى احيالا الب الدجخة للخارج .
وبالتالي ان طلية االاتمطار و ا لظطا ا  BOTاتتأثخ الا بػ هػد اهحه الطهااخة والتشهاراا هي
الظطها االدارا اليطظهي ي البيخوقخاشيهة اإدار هة و يها

الشهفا ية والخقالهة كلدها ػا ه اها جت لهب اههخو

الطىتمطخ وُػ ده لايجا غ االاتمطار ي اليطغ .
المظلب الثاني
أثار االستثمار االجنبي المباشر االيجابية والدلبية
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لب الخ ع غ ان اظا اراء قج أرجت لب شػ الخع االاتمطارات اال ظبية الطباشهخة ىهتظجة لهب
الدهها ههغ آثههار ايجابيههة ي دظهها اراء ا ههخ

ارضههت و ههػد اهحا الظههػع ههغ االاههتمطارات ُخههػى ههغ آثاراهها

الىههلبية ي ولا ه اههحا اال ههتالى ههي ال هخأا رخ ههج الههب ااههاس

اي ههجا ي الطؤ ههجون لالاههتمطارات اى ظبي ههة

الطباشخة اع ي ا لا االحػا الصار الف خ الخأاطالي ي بيظطا الطاارضػن يطملػن الف خ الطاركىي

()1

.

و خ الفخ غ الطؤ ج لالاتمطارات اال ظبية الطباشخة ي ان ايجة و ظا ج االاهتمطارات اى ظبيهة الطباشهخة
للجو الظا ية ي الدا ُتطم

يطا رتخُا لب احه االاتمطارات غ ُخايع رأاطالي وُ ج ُ ظػلػ ي وُصػر ي

الدياي اإلتا ية واصالح ىو ه الخل

ي يدان الطج ػ ات والطػازلة الاا ة (.)2

والصالقا غ ذلظ يطكغ ُصػر اىثار اىيجابية والىهلبية لهب التظطيهة الطىهتجا ة هي الهيطغ و ها لطها
رلي :
الفرع األول :األ ثار األيجابية لتجفقات االستثمار األجنبي المباشر على التنمية في اليمن
يطكغ إ طا اىثار اىيجابية ي الف خات ارُية :
 -1اج اىامتطار اى ظبي الطباشخ ي اليطغ أربج جػات رييىية (:)3
 -الفجػة االد ار ة

:

ُاالي اليطغ غ ضاف الطج خات الػشظية و جداا هغ الػ هاء لاحتيا هات االاهتمطار ال لهي ي وان
االاه ههتمطارات اال ظبيه ههة الطباش ه هخة ُطم ه ه اضه هها ة الت ه هخايع ال اخاه ههطالي ي و خ ه ههج ذله ههظ اله ههب ه ههارظت
االاههتمطارات ههغ ز ههادة ههي الههج

ه ههغ اه ههحه

الط ل هي ي يطكههغ ان رههج خ الهها ظدهها ي و ت ههػ الههب ااههتمطارات ُخ ههج

اج التخايع الخااطالي .
-

الفجػة الظ ج اى ظبي :

1

 د/صالح عباس ,العولمة واثرها واثرها فً الفكر المالً والنمدي ,مؤسسة شباب الجامعة ,االسكندرٌة ,2005,ص.1042
 دمحم صالح السباعً ,رسالة دكثوراة اثر استثمار الشركات متعددة الجنسٌات على التصادٌات الدول النامٌة  ,االكادٌمٌة العربٌة,االسكندرٌة, 2016,ص.48
3
 -حبٌب الرحمن علً,مرجع سابك ,ص.45
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ُىاب ال كػ ة اليطغ الب ح

الطد ج غ االاتمطارات اال ظبية الطباشخة ي لد ادة ػارداا غ الظ هج

اال ظبي الب الا ُػ يخ الظ ز ي الطج خات.
 الفجػة بيغ االرخادات الاا ة والظف ات الاا ة :ُىههتفيج ال كػ ههة اليطظيههة ههغ ُ صههي الضهخايا ههغ اههحه الشههخكات اال ظبيههة اهػاء كالههت ههي صههػرة
ضه هخايا ل ههب االرب ههاح او ههي ص ههػرة ضه هخايا طخكي ههة ي يطك ههغ ان ُى ههااع لش ههك
االرخادات الالز ة لتطػ االلفات الاا ي وُطػ
-

باش ههخ ههي ا ههج ج ههػة

شخو ات التظطية .

الفجػة الت ظػلػ ية :

ااتفادة الجولة غ ذلظ الظػع غ االاتمطارات ي قج يكػن وايلة اا ة لظ

الت ظػلػ يا  ,هغ هال

الت ههج الت ظػلههػ ي الههحا اههػى ُتطتههج لههه ُلههظ الشههخكات اال ظبيههة طهها قههج رهظاكذ لشههك ايجههابي لههب دولههة
يحيههث إن ُلههظ االاههتمطارات اال ظبيههة قههج ُ ههػن ههغ قب ه شههخكات تاههجدة الجظىههيات اا ُ طههب بت ظػلػ يهها
ت ج ة ُػايا الاصخ ال الي ج ضدػر ضااخة الاػلطة (.)1
 – 2االاتمطارات اال ظبية ي اليطغ وز ادة اج الت ػ غ الخااطالي :
وُاههج اههحه الفايههجة ههغ ااههع الفػايههج التههي ُههحكخ لالاههتمطارات اال ظبيههة ي حيههث ان اطههع الههيطغ ُاههالي
غ ل ز قي رؤوس اال ػا الالز ة لت يغ التظطية االقتصادية ي لىبا الخفاض د لدها ال هػ ي وصهاػبة
االد ههار يدهها طهها ُضههصخ لتاههػ س اههحا الههظ ز ا هها لههاللجػء الههب ال ههخوض اال ظبيههة ذات الت ههاليف والفػايههج
الت يلههة والطضهخة لههب الطههج ال صههيخ والطتػاههع لاالقتصههاد الههػشظي ي وا هها ُلجهها الههب االاههتمطارات اال ظبيههة
الطباش هخة والتههي ُههاُي اططدهها ههغ الهها الشههخكات اال ظبيههة التههي ُىههتمطخ ا ػالدهها ههي قصا ههات اقتصههادية

1

 تعرٌؾ العولمة  :هً ظاهرة عالمٌة تسعى إلى تعزٌز التكامل بٌن مجموعة من المجاالت المالٌة ،والتجارٌة ،وااللتصادٌة وؼٌرها ،كما تساهمالعولمة فً الربط بٌن المطاعات المحلٌة والعالمٌة؛ من خالل تعزٌز انتمال الخدمات ،والسلع ،ورؤوس األموال .مرجع
Globalization", Business Dictionary, Retrieved 5-4-2017. Edited.
ترجمة المبحث  :لعولمة " ،لاموس األعمال ،استرجاع .2017-4-5

96

تصهػرة يصهاا لهب الشهخكات الػشظيهة الهج ػ

يدها ي وذلهظ ل هجرة الشهخكات اال ظبيهة لهب ُ طه

خهاشخ

ي يادرغ قج ُ ط الجولة ُ اليف لااطة (.)1

الجولة :

 – 3االاتمطارات اال ظبية و لغ خص الاط دا

البصاله اي()2ي والشظ ان البصالة اي غ ااع الطشاي والصاا
االجتدهها ,يطهها الدهها ُطم ه احههج ااههع الههجوا ج واالاههبا
ح

وُ جيع طيج التىديالت غ ا

التي ُىاب ال كػ هة اليطظيهة الهب
لههب ُىههخيخ طيههج قههجراُدا

التههي ُجاه الجولههة ُاطه

االاتمطارات اال ظبية التي ُخ الدا ُطمه قهار الظجهاة الهحا يطكهغ

ان يىا جاا ا ا ي التخلز غ البصالة او ال ج غ ُفاقطدا.
يطا ان اطع دو الاالع ُاالي غ شكلة البصالة ي اػاء كالت ُلظ الجو
لحا الدا ُىاب ااجة غ ا

ال ضاء لب ُلظ الطشكلة او ال ج ظدا ولبلػ احا الدجى ج ت ت البا

ا ا االاتمطارات اال ظبية ي لب ا
اال ظبيهة ي وذلهظ هغ ههال
ح

ت ج ة او دو لا ية ي

لغ خص جرجة و تدارجة للاط وبالتالي ُتض ااطية االاتمطارات

ىهااطتدا هي لهغ ههخص للاطه

هي الهجو الطضههيفة لدها ,وبالتهالي ُىهااع ههي

شكلة البصالة ي احه الجو ي لحا دي ػضج ُخحيا غ الا الهجو الطت ج هة والهجو الظا يهة لهب

حج اػاء

()3

ي و طكغ لالاتمطارات اال ظبية الطىااطة ي لغ خص للاط

ي ضػء اال تبارات ارُية :

 -1ان الشخكات االاتمطار ة اال ظبية اػى ُ ػ بج ج ضخايا لب االرباح الط
رههؤدا الههب ز ههادة ػايههج الجولههة

هة ي واهحا اهػى

طهها يجا ه الجولههة التػاههج ههغ ُلههظ الاػايههج الضههخ بة ههي الشههاء

شههخو ات ااههتمطار ة ( صههظا ية ي ُجار ههة ي ج يههة  ..الههخ ) و ههغ ُههع اههػى رتخُهها لههب اههحا
لغ خص جرجة للاط .

1

 د/صفوت عوض هللا ,مرجع سابك,ص.572
 البطالة هً الحالة التً ٌكون فٌها الشخص لادرا على العمل وراؼبا فٌه وٌبحث عنه والٌجد فرصة عمل .3
 -دمحم صالح السباعً,مرجع سابك ,ص.50
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 -2ان الشاء الطشخو ات االاتمطار ة الطػ دة للتصجرخ ي والطشخو ات كميفة الاطالهة هي الطظهاشغ
ال خة اػى رؤدا الب لغ الاجرج غ خص الاط الججرجة .
 -3ان و ػد الشخكات االاتمطار ة اال ظبيهة ذات اال هػر والطكا هات الطخُفاهة (لالط ارلهة بظطيخُدها
الػشظيههة ) ي الههه ههغ الط تط ه ان ُتجههه الاطالههة وال هػادر الفظيههة واالدار ههة الطتطي هدة للاط ه بدههحه
الشخكات اال ظبية ي و ضال غ ىااطة اىاتمطارات اال ظبية ي لغ خص جرجة للاط ي
الدا ُىااع ايضا ي ُظطية وُهجر ا وااهتغال الطهػارد البشهخ ة هي البلهجان الظا يهة ي طها رهؤدا
الههب ر ههج ىههتػ التا يههة الاطالههة ي وبالتههالي ر ههج ىههتػ اال ههػر واههحا هها أيههجت ليههه احههج
الجرااات التي شطلت  310خ ا غ خوع الشخكات يخ الػشظية تاجدة الجظىيات التي ُاط
ههي ا خ كهها الالُيظيههة ي حيههث اضدههخت ان  %62ههغ ههجد اههحه الفههخوع ُ ههج لا ههج ب ه اخ
لصفة ظتططة

()1

ُههجر ا

.

 -4االاتمطارات اال ظبية وُ ىيغ يدان الطج ػ ات للجولة:
ان يدان هج ػ ات الجولهة ()2اهػ بهارة هغ اهج ل ا هة الطاها الت االقتصهادية الخار يهة التهي ُهتع
بيغ الط يطيغ ي دولة ايظة والط يطيغ ي الخارج ال

تخة ايظة ادة اُ ػن اظه ي او اػ بيان يىج

ال ػت الجولية التي للجولة ي والجرػن الجولية التي ليدا ال

جة ايظة ُ ػن ي الاادة اظة واحجة(.)3

و ظ ىع يهدان الطهج ػ ات الهب هجة هػاز غ خ يهة ي ااطدها الطيهدان التجهارا الهحا يىهج الطاها الت
بيغ الط يطيغ و يخ الط يطيغ ي جا ُباد الىلج ي اا الصادرات والطػازلات الىلاية او الطظطػرة .
والشههظ ان ي هدان الطههج ػ ات يا ههج ههغ ااههع الطؤش هخات االقتص ههادية التههي ُىهها ج واضههاي الىياا ههة
االقتص ههادية دا ه ه ال ههيطغ ال ههب ُػ ي ههه وادارة االقتص ههاد ال ههػ ي ي لطهه اخ الل ههه ههي كمي ههخ ههغ اىحي ههان ُه هخُبع
اال خاءات االقتصادية الطالية والظ جية التي ُتخهح ال كػ هة اليطظيهة ُ تهاج الهب البيالهات واالحصهاءات التهي
رتضطظدا يدان الطج ػ ات ي كطا ان يدان الطج ػ ات ياتبهخ اداة ُىها ج ال كػ هة هي ُفىهيخ وُ يهيع الاجرهج
1

م دمحم صالح السباعً  ،رجع سابك  ،ص.512
 تعرٌؾ اخر هو سجل احصائً للمعامالت االلتصادٌة الدولٌة ( سواء استتبعت دفع نمود ام ال ) اللتصاد وطنً معٌن فً فترة زمنٌة فائته هًالسنة عادة
3
-د/نبٌل حشاد ,الجاد ومنظمات التجارة العالمٌة اهم التحدٌات فً مواجهة االلتصاد العربً,الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب.2001,ص.137
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غ الطهػااخ االقتصهادية ُهؤدا الهب ُغييهخ ضهطػن و تهػ وادوات ايااهتدا االقتصهادية ي لطه اخ الن اهحه
االاههتمطارات ُههؤدا الههب ُههػ يخ رؤوس اال هػا والت ظػلػ يهها والخب هخات ي اى ههخ الههحا رههؤدا الههب ز ههادة شاقههة
االلتاج لطا ي هغ ايضها للتصهجرخ ي و هغ دهة ا هخ هتن الطشهخو ات االاهتمطار ة الط ا هة بهخؤوس ا هػا
ا ظبية ُظت الاا قابلة للتصجرخ ي و تػقج ان ُ ػن احه الىلج ي لفهذ ىهتػ الىهلج الطتجاولهة هي ااهػات
ال ههجو الطت ج ههة أو قخ بهههة ههغ ىهههتػاا ي والش ههظ ان ا ههتال اا دوله ههة لى ههلج ُصه ههجرخ ة بد ههحه الطػاصه ههفات
التىههػ ية الاالطيههة ي يجالدهها ايمههخ قههجرة ل هب ُاخ ههف اههلادا اال ههخ وحصههػلدا لههب الىههاخ الطاليههع طهها
يىااع ي ُ ىيغ يدان الطج ػ ات (.)1

 -5االاتمطارات اال ظبية ول
ثتلاهها الت ظػلػ ي هها

()2

الت ظػلػ يا :

دو ار ل ههار از ههي ااههتخاُيجية التظطي ههة الت ههي ُض ههادا ال كػ ههة اليطظي ههة ههي وقتظ هها

الطااصخ ي حيث صارت الت ظػلػ يا غ ضطغ الاظاصخ الدا ة التي ُ جد لجهاح او شه

صهع التظطيهة ي

ور بة غ الجولة ي ُ يغ ُظطيتدا االقتصادية واال تطا ية ي وايااتدا للظدػض بخكا الت هج الت ظػلهػ ي
ي طهها اه ال كػ ههة اليطظيههة ُتجههه ل ههػ ُشههجيج االاههتمطارات اال ظبيههة و ههح

الشههخكات تاههجدة الجظىههيات

لبلػ احا الدجى الطشار اليه.
وذلههظ ىن االاههتمطارات اال ظبيههة الطباش هخة ُاههج صههج ار يههجا و اههاال لظ ه الت ظػلػ يهها ال جرمههة الههب
البلجان الظا ية الطضيفة ي تالاتمطار اى ظبي الطباشخ رتضطغ ل

الت ظػلػ يا و ي لفذ الػقت يىااع ي

ُظطيههة الشههصة الب ههػث والتصههػ خ ههي الههجو الطضههيفة ي واههحا احههجث ههي الصههيغ ي حيههث ُاتبههخ القتدهها
لالشخكات ال بخ

يخ ُاييج لدحه الطيدة ()3ي وبالتالي يىااع ي ر ج كفاءة الاطا

1

ي الجو الطضيفة حيث

 د/صفوت عوض هللا,مرجع سابك ,ص.612
 التكنولوجٌا هً :الظاهرة التً جعلة من السلع والخدمات شئ دو طابع سهل الحصول علٌة  ,اي االسالٌب والوسائل المستخدمة فً عملٌاتاالنتاج .
3
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ُتطيد االالت والطاجات التي يىتخج دا الطىهتمطخ اال ظبهي بجر هة اليهة مـن الت ظػلػ يها ي و هػ الطىهتمطخ
اال ظبههي بتههجر ا الاطهها

لههب ااههتخجا اههحه االالت والطاههجات طهها رد ههج ههغ ىههتػ

دههاراُدع وكفههاءاُدع

و ظاكذ ذلظ لشك ايجابي لب اج التا ياُدع  ,حيث ُتطمه الطتصلبهات اىاااهية لظ ه الت ظػلػ يها هي
ا رلي :
 ) 1أن ُ ػن الت ظػلػ يا الطتاحة ظاابة .
 ) 2أن ُ ػن الجو الطتل ية ي حالة اقتصادية وا تطا ية ظااه للظ

.

 )3أن يكػن لج الجو الطتل ية للت ظػلػ يا ال جرة لب ااتخجا الت ظػلػ يا والت يف ادا ي ال يكتط
ل ه الت ظػلػ يهها بتطػ ه ك ه
التاا

هها اههػ رههجوا الههب آلههي ي ول ههغ رظبغههي ان رههجر الصههخى الطىههت ب شخ ههة

ج احه الت ظػلػ يا الججرجة(.)1

 -6االاتمطارات اال ظبية وُ يغ التظطية االقتصادية ي اليطغ :
ياج فدػ التظطية االقتصادية

()2

غ الطفاايع الاالطية ي ال خن الاشخ غ ي حيث اشلهغ لهب طليهة

ُاايذ لطع اقتصادية وايااية تطااكة اذ كان رظطخ للتظطية ال

تخة االربايظات والخطىيظات غ ال خن

الطاضههي لههب الدهها ارُفههاع ىههتػ د ه اال هخاد ي ل يههث كههان اخد هها لطفدههػ الظطههػ االقتصههادا ي وقههج شههغ
لهب االقتصههادريغ ههال الا هجرغ التههالييغ لل ههخ الاالطيههة الماليهة ي الػصههػ الههب ُفخقهة واضه ة بههيغ الظطههػ
والتظطية ي الب ال ج الحا د ج ؤاىة الطية كاى ع الطت جة لت جد ااجاى التظطية بت يغ ز هادة اهظػ ة هي
الظههاُ الههػشظي اال طههالي لالظىهها الطئػ ههة الطتصهها جة ي و ا ه ال هخييذ اال خ كههي ههػن كيظههجا (
 ) Kennedyرت ههج لههاقتخاح الههب الههجورة الىاداههة شههخ لخ ههع الطت ههجة لا تبههار

John

هج الىههتيظات ههغ ال ههخن

 -1المرجع سابك,ص.62
2
 وتعرؾ التنمٌة االلتصادٌة  :انها عملٌه متعددة االبعاد تتضمن اجراء تؽٌٌرات جذرٌة فً الهٌاكل االجتماعٌة والسلوكٌة والتمافٌة والنظمالسٌاسٌة واالدارٌة جنبا الى جنب  ،مع زٌادة معدالت النمو االلتصادي  ،وتحمك العدالة فً توزٌع الدخل الوطنً واستئصال جذور الفمر فً
مجتمع ما .مرجع الكترونً_/ http://mawdoo3.com :الممصود_بالتنمٌة_المستدام.
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الطاضههي ( الا ههج اىو للتظطيههة ) والههه لههب كه الهجو الظا يههة ان ُضههج لظفىههدا دطههة ز ههادة الظههاُ الههػشظي
اال طالي بظىبة ُص الب .)1( %5
وقههج ايههجت اال ههع الطت ههجة لههب ال ههغ ههي التظطيههة ههي قخاراهها  41/128ههي  1986/12/4ي والههحا
لصت الطادة االولب ظه لب ان ال غ ي التظطية حغ غ ح ػت االلىان ي يخ قاب للتصخى ي ي غ له
الطشاركة يه والتطتج له ي بيظطا ايجت الطادة الخالاهة ظهه لهب ىهئػلية الجولهة هي ُديئهة االوضهاع الطػاُيهة
إ طا ال غ ي التظطية .)2(.
و ظج ال جرث غ التظطية االقتصادية ي اليطغ ي ُمار قضية التفخقة بيغ التظطية االقتصهادية والظطهػ
االقتصه ههادا الاطه هها ياظه ههي ز ه ههادة الصاقه ههة االلتا يه ههة لالقتصهههاد ي اا ز ه ههادة االا ههتمطار الطظه ههت
اال كاليات الطادية والبشخ ة اللتاج الج

ال ي ي للطجتطج اليطظيي و طي الباس الب الطىاواة بيغ التظطية

االقتصههادية والظطههػ االقتصههادا ي وذلههظ لط ه اخ لصههاػبة وضههج ُاخ ههف التظطيههة يكههػن
وُبخز ااطية االاتمطارات اال ظبية دا

هههي ُظطيه ههة

ه اُفههات الجطيههج ي

اليطغ ي الدا ُىااع ي ز ادة اج الت ػ غ الخااطالي ي وبالتالي

اههج الفجههػة االد ار ههة لتطػ ه االاههتمطارات الالز ههة لاطليههة التظطيههة االقتصههادية ي والاطه

لههب ز ههادة االلتههاج

وُ ى ههيظهي وبالت ههالي ز ههادة ص ههادرات اله هيطغ يى ههااع ههي ُ ي ههغ ُظطيتد هها االقتص ههادية للجول ههة ي ل ههحلظ ا ههات
ال كػ ة اليطظية ااجه الب ا تحا

أيبخ قجر طكهغ هغ االاهتمطارات اال ظبيهة التهي ُىها جاا هي التاجيه

لاطلية التظطية االقتصادية واُخاذ اال خاءات والتجابيخ الالز ة لتشجيج الت ا احه االاتمطارات اليدها ي و فيهج
الػاقههج الاطلههي ان الههجو الته هي ااههتاالت لاالاههتمطار اال ظب ههي الطباشههخ قههج ح ههت اههجالت لطههػ اقتص ههادا
خُفاة للغاية و غ ا ملة ُلظ الجو ُارػان ي اػل كػل ي اظغفػره ي كػر ا الجظػبية (.)3
الفرع الثاني :اآلثار الدلبية لتجفقات االستثمار األجنبي المباشر على التنمية في اليمن

1

 دمحم صالح السباعً,مرجع سابك ,ص.532
 مولع الكترونً سابك/http://www.un.org :3
.A llen, T. and Thomas, A. (2000). Poverty and development into the 21st centur. OUP. ISBN 0-19 -877626-8
ترجمة المبحث :ألٌن .T ،أند توماس .)A. (2000 ،الفمر والتنمٌة فً المرن الحادي والعشرٌن .مطابع جامعة أكسفورد .إٌسبن .8-877626-19-0
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لب الخ ع غ الجور الدها الهحا ي هػ لهه االاهتمطار اى ظبهي الطباشهخ هي ُ فيهد الظطهػ االقتصهادا
ههي الههجو الطضههيفة ههغ ههال ااههتفادة ُلههظ الههجو
‘والتي ُتطم

ههغ اديهها تاههجدة إال ان اظهها الاجرههج ههغ االلت ههادات

ي التالي:

 -1البهها هها رتخُهها لههب ُههج غ الطد ههج ههغ االاههتمطار اى ظبههي الطباشههخ الههب الههيطغ قيهها الطىههتمطخ غ
لااههتيخاد تصلبههات االاههتمطار ههغ الخههارج اصههة ههي ضه
ذات جو اق

ههج ُػا خاهها ههي الىههػت الط لههي او الدهها

ارلة لطميالُدا غ الخارج ي و تخُا لب ذلظ ز ادة الهػاردات و هظاكذ ذلهظ اهلبا

لههب الطي هدان التجههارا اليطظههي اصههة إذا كالههت الد ههادة ههي ال هػاردات ُفههػت هها يضههيفه االاههتمطار
اال ظب ههي إل ههب الص ههادراتي و ههدداد اى ههخ ا ههػءا ههي حال ههة ق ههجرة الطى ههتمطخ غ اى ال هها ل ههب ُ ػ ه ه
أ ػالدع إلب الخارج اى خ الحا رؤثخ البا لب يدان الطج ػ ات كك (.)1
 -2قهج رهؤدا االاههتمطار اى ظبهي الطباشههخ هي الههيطغ إلهب ُظههاقز االاهتمطار الط لههي أو هداحطتدع ههي
دا ه الههيطغ ي بههجال ههغ أن يشههجج لههب د ههج ههغ االاههتمطارات الط ليههة وُ ههجث الطداحطههة لىههبا
ُطػ ه

ههدء ههغ تصلبههات االاههتمطار اى ظبههي الطباشههخ ههغ الىههػت الط لههي ,وبىههبا الطظا ىههة بههيغ

شخكات االاتمطار اى ظبي الطباشخ والشخكات الط لية اليطظية  ,ل يث رتخُا لب ال الة اىولب
ل ز الطج خات ي الىػت الط لي والتي ُتجه إلب االاتمطارات الط لية و تخُا لب ال الة
المالية خوج لاس الشخكات الط لية الغيخ قادرة لب الصطػد أ ا الطظا ىة اى ظبية.
 -3رتػقف الجور اإيجابي لالاتمطار اى ظبي الطباشخ ي اليطغ غ ال ل

الت ظػلػ يها الطصهاحبة

لههه لههب ههج الطههخوى واإ كالي هات الطت هػا خة ههي الههيطغ م ه ُ هػا خ البظيههة اىاااههية ال ػ ههة التههي
ُىهها ج لههب ُصبيههغ الت ظػلػ يهها ال جرمههة والظاُجههة ههغ ز ههادة اإلفههات لههب الب ههػث والتصههػ خ كههحلظ
لػ يههة الط هػارد الطىههتخج ة ههي الاطليههة اإلتا يههة م ه

1

 -د/نبٌل حشاد,مرجع سابك ،ص. 139
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ههج ُ هػا خ طالههة ههااخة لا طههة ههغ ز ههادة

اإلفات لب رأس الطا البشخا و هغ الطالحه أن الهيطغ لا تباراها احهج الهجو الظا يهة ُفت هخ إلهب
ُلظ الط ػ ات اى خ الحا يجا ُأثيخ االاتمطار اى ظبي الطباشخ يدا

جودا(.)1

 -4ال لغ غ ُخكد االاتمطارات اى ظبية الطباشخة هي لاهس الصهظا ات الطلػثهة للبيئهة هي الهيطغ واهي
الصههظا ات التههي رتصلهها إقا تدهها ههي الههجو الطت ج ههة (الجولههة اى ) إلفههات ُ ههاليف اليههة للط ا طههة
لب البيئهة ارلهة لالهجو الظا يهة و ظدها الهيطغ مه صهظا ات ال يطاو هاتي البتهخو ي والطظىهػ اتي
والصلاي واالاطظتي الىي اخ يظ.
 -5قج ال ُػ ه الشخكات اى ظبية ااتمطاراُدا إلب ال صا ات االقتصادية لشهك يىهدع هي هالج الخله
الديكلههي لالقتصههاد االيطظههي ,ىههتخج ة ههي ذلههظ الت ظػلػ يهها ال جرمههة طهها رههؤدا إلههب قيهها اقتصههاد
ددوج دا

الجولة رت ػن غ قصها يغ أحهجاطا ت هج ُ ظػلػ يها ُطملهه الشهخكات اى ظبيهةي وار هخ

تخلههف ُ ظػلػ يهها ُطملههه الشههخكات الػشظيههة كطهها أن اههحه االاههتمطارات قههج ُتػ ههه ل ههػ الصههظا ات
االاتخ اخ ية غ أ

ااتغال الطػارد الصبياية التي ُطتل دها الهيطغ دون ُصهظيادا يوبالتهالي ُ هػن

ىااطتدا ي ُصػ خ الصظا ة الت ػ لية

جودا(.)2

* * *

1

 د/نبٌل حشاد,مرجع سابك ،ص. 1392
 -ألٌن .T ،أند توماسA. (2000 ،
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المظلب الثالث
الفرص االستثمارية في اليمن وفقا نظام الBOT
ُتػا خ ي اليطغ الاجرج غ الط ػ ات اىاااية ُجالدها

هع هح

وُهج غ لالاهتمطارات لألػا دها

الطختلفة و غ أبخز احه الط ػ ات ارلي :
 -1الطػقههج الططتههازُ:تطتههج الههيطغ لطػقههج ااههتخاُيجي يصه

باشهخة لههب صههػ الطالحههة الب خ ههة الجوليههة

بههيغ أوروبهها وااههيا ( ُباههج ىهها ة اهها ات وليىههت أيهها

ههغ ههع الطالحههة الجوليههة) و اتبههخ الطههج

الخييىي إلب شخت ال ارة اى خ ية.
 -2اىرجا الاا لة ُ :تهػا خ هي الهيطغ اىرهجا الاا لهة الطدظيهة الطجربهة والطتطيهدة بتهجلي كلفتدها وقهجرُدا
التظا ىية و دارُدا الاالية .
 -3الشههخ ع الىههاحلي:يطتج الشههخ ع الىههاحلي ههي الههيطغ لطىهها ة أيمههخ ههغ 2500يههع لط هاذاة ا هػاح
الب ههخ اىحطههخ و لههي

ههجن والب ههخ الاخبههيي وُد ههخ الطيههاه اإقليطيههة اليطظيههة بمههخوة اههطكية اايلههة

ُىههت صا ال ميههخ ههغ اإاتطهها الاالطي.يطهها ُ تههػا الطيههاه اإقليطيههة للههيطغ لههب ال ميههخ ههغ الجههدر
ظد هها هها رد ههج ههغ  183د ه هخة يطظي ههة ػز ههة ل ههب الب ههخ اىحط ههخ و ل ههي

ههجن والب ههخ الاخب ههي

والط يع الدظجاي
 -4ؤالة لإلاتمطارات الىياحية الاخبية والجولية ُع ُ ىيطدا إلب جة قصا ات كطا ُع ُ جرج د خة غ
ي قصاع كظ صة إرُ از لجح

واات صا

االاتمطارات.

والصالقهها ههغ ذلههظ رههخ الباحههث ُ ىههيع اههحا الطصلهها الههب ههخ يغ  :لخصههز الفههخع اىو
لج اراههة لطهػذج ُصبي ههي لا ههج ا  B.O.Tههي الههيطغ ,و تظههاو

ههي الفههخع المههالي الفههخص االقتصههادية

ال ابلة لالاتمطار و ا لا ج ا  B.O.Tي اليطغ.
الفرع االول :منذأة بلحاف للغاز المدال نماذج تظبيقي بنظام B.O.T
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ظههه

بهجأ ااههتخخاج الههظفع والغهاز ىو

هخة ههي الههيطغ ها  1986ي وضه

ي حجود  320ألف بخ ي رػ يا ال الاا  . 2008و غ الطخ

تػاههع إلتهاج الههيطغ ههغ الههظفع

أن يىتطخ ا تطاد البالد لب ػارداها

الصبيايههة بدههجى ُههػ يخ احتيا ههات و تصلبههات شههاا رد ههج ُاههجاده الىههكالي ههغ  25ليههػن لىههطة .بههج ػ
شخوع الشخكة اليطظيهة للغهاز الصبياهي الطىها حيهد ا ذو هػد لطيداليهة ُبله حهػالي  4ليهار دوالري ُصهب
الشخكة بحلظ الطشخوع االاتمطارا الصظا ي اىيبخ لهب اإشهالت هي الجطدػر هة اليطظيهة .ولهحاي هج اهج
ُجش ههيغ الش ههخكة اليطظي ههة للغ ههاز الصبيا ههي الطى هها

ههي أ ى ههصذ  2005د ههػ ال كػ ههة اليطظي ههة والش ههخكاء

الطىههااطيغ يدهها خحلههة جرههجة واا ههة ههغ التاههاون .حيههث رتطتههج الههيطغ لطػقههج غ اخ ههي طيههد رتههي الطجهها
للػصػ لىدػلة وبيىخ إلب كا ة اىاهػات الاالطيهة للغهاز الصبياهي الطىها
آاههيا وك ههحا اىاه هػات الططتههجة ل ههب شخ ههي الط ههيع اىشلظص ههي ههي ك ه

هي حهػض الط هيع الدهادئ هي

ههغ أوروب هها وأ خ كهها .كط هها أن كطي ههة

احتياشي الغاز الصبياي الطؤكجة كا ية إلتاج وُصهجرخ  6.7ليهػن شهغ تهخا هغ الغهاز الصبياهي الطىها
اظػ ا ولطجة شخ غ اظة لب اىق لاطالء الشخكة الطشتخ غ للغاز لب الطج البايج ي ك

غ اىاػات

الخييىية ي أ خ كا الشطالية وكػر ا الجظػبية وأاػات ىت بلية أ خ (.)1
ش ههخوع بل ههاىي ا ههػ

ههج  BOTاب اخ ههة ب ههيغ ال كػ ههة اليطظي ههة و جطػ ههة ههغ الش ههخكات الظفصي ههة

اى ظبيهة  ,التهي الهج جت ُ هت ىهطب الشهخكة اليطظيهة للغهاز الطىها

()YEMEN. L. N. G

لا هج إلشهاء يظهاء

ُىيي الغاز ي بل اىي وُتألف الطجطػ ة  :غ شهخكة ُ ظيها ( )Technipالفخلىهيةي و ؤاىهة يهه هي
ا ههي ( )JGCاليالالي ههةي وك ههحا ش ههخكة كي ههه ب ههي آر ( )KBRاى خ كي ههة .كط هها ههازت جطػ ههة أ ي ههظ ا ههبي
( )Amec Spieلاالشت اخ
ا  ,2009حيث ُطظ

ج شخكة اػ

(, )Hawkحيث ثع أب اخ الا ج ا  2005وبجأ ُصجرخه اليا

ية شخكة التااقج حغ اال تياز  25اظة حيث ي ج احا الطشخوع ي جرظة بل اى

ال هيطغ .وُشههخى لههب الطشههخوع الشههخكة اليطظيههة للغههاز الصبياههي الطىهها  ,وُ ههجر الصاقههة اإلتا يههة للطشههخوع
ل ػالي  6.7ليػن شغ حيث كان الىاخ الطتفغ لية 3.2دوالر غ ك

1

 مرجع اللكترونً . http://m.hournews.net/news-26804.htm :2
 -هٌئة االسثتمار الٌمنٌة ,مرجع سابك .
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ليػن وحجة حخار ة(.)2

يطهها ظ ههت ال كػ ههة اليطظيههة للشههخكة اليطظيههة للغههاز الصبياههي الطىهها ح ههػت اال تيههاز االاههتمطار ة
الطصل ة الحتياشي الغاز الصبياي الطتػا ج هي ح هػ ال صهاع  18لطهأر  .و ها للج اراهات الالطيهة الطؤكهجةي
ههتن كطيههة احتيههاشي الغههاز الصبياههي الطؤكههجة والطخصصههة حاليهها للطشههخوع ُبله ُ 9.15خ ليههػن قههج
يضهاى ليدهها احتيههاشي
ُخ ليههػن قههج

تطه آ ههخ ي ههجر بظ ههػ ُ 0.7خ ليهػن قههج

كاههاي

كاهها .وقهج ُههع ُخصههيز حهػالي ()1

كاهها ههغ ذلههظ الغههاز الصبياههي الطكتشههف لتلبيههة احتيا ههات الىههػت الط ليههة .وقههج ُههع ُأييههج

ال طيات الطكتشفة غ الغاز ي الاا 2005

غ قب شخكة ُج ب دا يهػليخ و ها لهػُغ ( DeGolyer

)& MacNaughtonي والتي ُاتبخ شخكة ااتشار ة الطية ىت لة و تخصصة ي احا الطجا .
وُطتلظ شخكة ُػُها الفخلىهية لىهبة  %39.62هغ شهخوع الشهخكة اليطظيهة للغهاز الصبياهي الطىها ي
يطهها ُىههااع ؤاىههة إس كههي ال ػر ههة ل صههة %9.55ي وشههخكة كػ ههاز ال ػر ههة % 6ي وشههخكة ايػلههجاا
ال ػر ههة %5.88ي وش ههخكة اظ ههت اى خ كي ههة لل ههظفع  .%17.22لاالض هها ة إل ههب  %16.73حص ههة الش ههخكة
اليطظية للغاز و %5حصة الديئة الاا ة للتأ يظات اال تطا ية.
ولطه اخ لإللتههاج الطتػاصه و يههخ الطت صههج ههغ ح ههػ ال صههاع  18لىههظػات شػ لههة ظههح هها  1986ي
تن ُلظ ال ػ ُػ خ صج ار حيػ ا الحتياشي اتطج رؤ غ إلتاج وُصجرخ ا جاره  6.7ليػن شغ
تخا غ الغاز الصبياي الطىا اظػ ا ولطجة ُد ج غ ( )20ا ا(.)1
ر ههتع حالي هها إلته ههاج الغ ههاز الصبياه ههي الطص ههاحا للهههظفع الخ هها

ههغ حه هػالي ( )450بئ ه ه اخ لش ههصا دا ه ه

الجطدػر ههة اليطظيههة .واههيتع إلتههاج اههجالت خُفاههة ههغ احتيههاشي الغههاز ههغ ال ههػ الظفصيههة الطظتجههة حاليهها.
وُػ ههج حاليهها وحههجُان لطاالجههة الغههاز واطهها وحههجة الطاالجههة الطخكد ههة ووحههجة أاههاج ال ا ه  .وُ ههجر الصاقههة
اإ طالية لداُيغ الػحجُيغ بظ ػ ( )1.8ليار قج
حيههث يشههط

كاا ي اليػ الػاحج.

شههخوع الشههخكة اليطظيههة للغههاز الصبياههي الطىهها إلشههاء وُشههغي

ههع ألبههػ ر هخبع بههيغ

وحههجُي إلتههاج و االجههة الغههاز هي ههأر ي و ههع ألبههػ آ ههخ خ ههي إيصهها إ ههجادات الغههاز الصبياههي إلههب
جرظة ابخ لتلبية احتيا ات الىػت الط ليي و ع ألابيا رييىي ي جر شػله بظ ػ ( )320كع وبع صهخ ربله
ٔ - 1ج ً١اٌشوعج ٟطؾ١فخ افجبه اٌَبعخ اٌ ّٓ١فجوا٠و 2014ص. 1
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( )38اظشا رخبع وحهجة االجهة الغهاز هي ح ه أاهاج ال ا ه

هي ال صهاع  18لطهأر لط صهة ُىهيي الغهاز

لهي

هجن .وقهج ُهع ُصهطيع هع اىلبهػ الخييىهي

الجارا إلشاءاا ي يظاء بْل اى الىاحلي لهب اهاح

لصاقة ااهتياابية ُىهط بتغحيهة صهيغ إلتها ييغ هي الط صهةي وب ىها التصها يع اىوليهة هغ الططكهغ أيضها
ر ج الصاقة االاتياابية إضا ة ع إلتاج ثالث ىت بال إذا ا د ت ال ا ة لحلظ.
يالههت ُشههيخ الج اراههات اىوليههة لطشههخوع الغههاز الصبياههي إلههب أن ػايههجه الىههظػ ة اههػى ُد ههج ههغ 2
ليار دوالر وقج ُص إلب  4ليارات اظػ ا واػى يشغ الطشخوع أيمخ غ شخة آالى شا

اش

غ

الاط ي و ت غ إثخ ذلظ ػايج الية كبيخة ُاػد إلب د ظة الجولةي ي حا كالت اىرجا التي اػى ُتىلع
الطشخوع أ يظة اال لب البالد و لب المخوة ال ػ ية لليطغ .
ي ا  2009ظهج بهجء التصهجرخ الغهاز اليطظهي لىهاخ 3.2دوالر ,كهان قهج ُضها فت أاهاار الغهاز
الطىهها ثالثههة أضههااى الطيهها ووصههلت إلههب11و 14دوالر ههغ كه
ال كػ ههة اليطظيههة لههب بيههج الغههاز اليطظههي لأقه
الصاد ة التهي يغفه

ليههػن وحههجة حخار ههةي ههي حههيغ وا ههت

ههغ الىههاخ غ ال صههخا والاطههالي ثالثههة أضههااى ,ههتن ال ي ههة

ظدها اليطظيهػن إن حكهػ تدع ُىهتػرد الغهاز الطىها

هغ الخهارج ب ه 13.5دوالر و ىهتػرد

الغاز الطظدلي به 32دوالر غ ك بخ ي (.)1
بيظطهها رت ه اد غ ههج ااههتيخاد ال كػ ههة اليطظيههة اههظػ ا ليههارا لتههخ درههد و ههازوت الاههتخجا ه ههي ُػليههج
ال دخباء ي حيغ أن لط جورااي ي حا ااتبااد  150يجا هغ ال دخبهاء الطػلهجة لالهجرد وااهتبجالدا 150
يجهها از ههةي إيجهها ار أو بظههاءي وُ يههغ ُخفههيس  %5ههع ههي أاههاار شهخاء الطشههت ات الظفصيههة اههي غ و ه اخ
يااد ر اا لىاخ الجرد
د طدا للجرد

لب الطػاشغ لط جار  11ر ا للتخ الػاحجي وايػ خ لل كػ ة ا يااد  %31غ

غ دون ر اه وُضخر الطػاشغ والطدارع.

أا أن الجولههة لههػ ااههتغلت الغههاز الط لههي بههجال هغ االاههتيخاد ههغ الخههارج ل الههت ح هت ايههجة رب يههة
يبيهخة ,اههحا ههج ألههه كههان يطكههغ لطشههخوع الغههاز ههي الههيطغ أن يكههػن لطػذ هها راياهها للظجههاح والابههػر لاالقتصههاد
1

 جرٌدة االتحاد االماراتٌة  ,اسعار الؽاز فً األسواق العربٌة والعالمٌة ,الطبعة االولى ,2010,مرجع اللكترونً:.http://www.alittihad.ae/details.php
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اليطظههي ل ههػ آ ههات طيطههةي وكالههت البههجايات التظفيحيههة للطشههخوع ػ ههةي ول ههغ عاههػء اإدارة الاكههذ ههي أقههب
صػرة لب أ لا وأاع ُفاصي احا الطشخوع ليجالهه حالهة شه ذر هج ؤالهة لجهجارة ك الهة للج اراهة الطدظيهة
صظاع الصاقةي لب أن رتع ُجر ذ ُفاصي احه ال الهة الفاشهلة
واىياديطية ()Case Studyي يىتفيج ظدا ع
التي صظادا اليطظيػن بمخوُدع الصبياية لطا عيىدع ي ُفادا م احا الفش ي ػاقج أ خ .
ا ا وان ارادت ال كػ ة اليطظية لاج التداء ال خ و اات خار الػضهج اال ظهي والىيااهي واالقتصهادا
 ,ج ححر البخو يىػر الاىلي( ,)1غ خصصات وراء إ ادة إثارة ال ضهية اهتل غ أضه اخ ار كبيهخة هجا لهاى غ
ال ههػ ي للبلههجي أ الاهها االحههتال ي وأدلااهها التاههػ س الههحا لههغ ُ ههجر ليههه الههيطغ حتههب لههػ اههخخت ػازلتدهها
لال ا ه لد ههحا الغههخض لاش ههخ اههظػاتي وُ ههالج :ربههجو أن اظ هها ليههة لالا ههتيالء لههب ا ههحه الطظشههأةي بل ههاىي
وُ ػ لدهها إلههب ىههتمطخ غ

ليههيغ ههغ شخ ههغ إلغههاء االُفاقيههة الطػقاههة ههج شههخكة ُػُهها الفخلىههيةي واههػ هها

اهياخض الههيطغ إلههب ػاقهها و يطههةي ىن اههحه االُفاقيههة ال يطكههغ ُغييخاهها إال وديههاي أو ههغ شخ ههغ الت كههيعي
و ههي ال ههالتيغ ال يطكههغ التفههاوض إال لههب الىههاخ اىاااههي ( )4-3دوالراتي ولفههت إلههب ألههه ههي حهها ُههع
ا تطاد الىاخ الجولي ايكػن الفارت بيغ ا اػ قايع ارن و ا ايكػن  50لىها هعي و هغ ي هػ إن الفهارت
هها بههيغ ( )14-3دوال ار وااههعي وذاهها الاىههلي إلههب هها اههػ ألاههج ههغ ذلههظي ؤكههجا لههأن اإلغههاء التاىههفي لدههحه
االُفاقية قج رج ج لالجو التي لدا شخاية هج اهحه الشهخكةي واهي أ خ كها و خلىهاي إلهب احهتال

ػقهج الطشهخوع

لضههطان ُشههغيلهي ىن الههيطغ ال ُىههتصيج أن ُت ط ه ُاػ ضههدا ههغ قيطههة الطشههخوع واههي ش هخات الطليههاراتي
اى خ ليذ جخد ظايفة أو ااتغال ر يز لت يغ كااا شخصية.
تن غ رخ ج أن يىتػلي لب احا الطشخوع بدحه ال جهة ( هارت الىهاخ)ي تلهه ياهخض الهيطغ لخىهارة
يبيخة جاي إ ا التاهػ س الهحا ال ُ هجر ليهه البلهج ي أو االحهتال ي ضهال هغ ألهه لهغ يكهػن اظها ااهتمطار

1

 وٌمول البروفٌسور سٌؾ العسلً ،أن هنان فارق بٌن سعر الؽاز فً مٌناء بلحاؾ (مٌناء التصدٌر) ومٌناء االستٌراد فً كورٌا ،ففً مٌناءالتصدٌر ٌكون السعر ما بٌن ( ) 4-3دوالرات ،وهذا هو ما ٌهم الٌمن ،كونه سٌتحدد نصٌبها من المشروع على هذا األساس ،ولٌست معنٌة بنفمات
نمله إلى مٌناء االستٌراد ونفمات إعادته إلى ؼاز وتوصٌله إلى المستهلن النهائً ،والتً تصل أسعاره ما بٌن ( )13-12دوالرا ،ولفت إلى أن
الفارق هو تكالٌؾ ولٌس أرباحا ،وال عاللة للٌمن به من لرٌب أو بعٌد.
( مولع صحٌمة اخبار ساعة.) https://www.youtube.com/watch?v=5u_gEIjhPz8:
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ي اليطغي وبالتالي يجا إي ا ه لكه الصهختي وا تهتع الاىهلي ُصهخ ه لهال ػ  :إن

لاج ذلظ ي احا الطجا

االاتغال الىيااي أو الشخصي ي احا الطشخوع صيخ جا و ىتدجى اى غ ال ػ ي للبلج(.)1
و ههغ ههج أاطيههة ُػ ههه ال كػ ههة إلههب إصههالح اُفاقيههة بيههج اههاخ الغههاز للشههخكة ال ػر ههة وكههحلظ ههج
صجت ال كػ ة يطا ُالغ ظهي قا الاىلي :ألا كهجارس و هارى و تهالج لدهحه االُفاقيهة وذاها
لإل الن غ التػص إلب حه
جخد ا ة إ ال يةل تلظا ل ػ

وز هخ الهظفع

هج الشهخكة ال ػر هة بدهحا الخصهػص ثهع اإيضهاح لاهج أيها أن ها صهخح لهه
ا قج ذاها ال يطكهغ ااهتخ ا هي ولصهػص االُفاقيهة ُ هػ إلهه يطكهغ هع

ُغييخ اىااس الىاخي ل غ الطاا الت التي ُع ىها ليدها دهحه لطهجة شهخ غ اهظةي أ ها اىاهاس طاظهاه إذا
الري ال رد ج واحه
يان ااخ البخ ي 25دوال ار تله ال رظخفس وذذا كان 40دو ا

هجدات أاااهية.وبالتالي كهع

اج الد ادة شػا الفتخة واظا يطكهغ التفهاوض لهب اىاهاس الىهاخاي وأيهخر أن الطشهكلة هي اهحه الصهف ة
لههيذ الىههاخ ,الفههارت لىههيع ل ههغ اههحا الطشههخوع أع صههي للش هخكة الفخلىههية جالهها وكههحلظ الشههخكات اى ظبيههة
اى خ

جالاي وأيج أن الجالا الىيااي لاا الجور اىيبخ ي احه الصف ة التي لػ حجثت ي دولة أ خ

ههغ دو الاههالع إحههجاث ضههجة وأا ه صت ال كػ ههة وقههج ت الطىههؤوليغ إلههب الط ايطههة الاا لههةي دههي ألشههج
صهف ة ىههاد ههي الاهالع أ طههج و ليههه ألصه وز ههخ الههظفع أن يكهف ههغ مه اهحه التخاههاتي وذال هها اظههب أن
ي ػ إلدع ُػصلػا إلب ح

ي احا الخصػصي احا اظاه أله بي أو ال يفدع إشالقا (.)2

الفرع الثاني :المذاريع القابلة لالستثمار وفق نظام ال BOT
ألشئت الديئة الاا ة لالاتمطار ي الاا  1992ي واي ايئة وشظية لتخو

و ُىدي االا ههتمطارات

ي اليطغ .قا ت الديئة ظح إلشايدا لطىا جة ال ميخ غ الطىته همطخ غ و ُىجي أي ه همخ ه هغ  7000ه ه هشخوع
وُىدي ااتمطارات
ايتي ألف خصة ط

لية وأ ظبية ُىاوا أيمخ غ  10ليار دوالر ,وقج ل ت الديئة بدحا الاط
ي أ لا ال صا ات االقتصادية.

1
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ا ي ار

وُػضف الديئة دايا اليطغ الفخ جة الفخص االاتمطار ة الطتاحة هي الهيطغي اضها ة الهب ُ هجيع ال ميهخ
غ الج ع والخج ات للطىتمطخ غ ي اػاء كالػا رخ جون البجء ي شخوع أو ُػايج شار ادع .
و غ الطدايا التي ُظفخد بدا اليطغ اػ قخبدا الجغ اخ ي غ اىاػات اإقليطية والجوليةي وااحلدا الططتج
لب شػ  2200كع ي و اهػقدا الط لهي ال بيهخ الهحا يخهج  25ليهػن لىهطة لاإضها ة إلهب ال هػة الاا لهة
الطتػ خة .وُاتبخ اليطغ

صة اذلة لإلاتمطار لط اخ لػ هػد اديها ُظا ىهية و هخص ااهتمطار ة واحهجة و خب هة

لاإضا ة إلب و ػد ظاشغ حخة والاجد ال بيخ غ اُفاقيات االاتمطار وال طاية الجولية التي لادرت لهالتػقيج
ليه وقخبدا غ الجو الغظية الططملة لطجلذ التااون الخليجي (.)1
و ي ا رلي جاو ُػض ااع الطشار ج او الطجاالت التي يطكغ ُظفيحاا ي اليطغ و غ

ج ا : BOT

 -1االستثمار في مجال المهانئ البحرية .
 -2االستثمار في مجال النقل الجهي الجاخلي .
 -3االستثمار في مجال سكك الحجيج .
 -4االستثمار في مجال الكيرباء .
 -5االسثتمار في مجال المياه .

-1
 -2االستثمار في مجال المهانئ البحرية :
ُطتاز الجطدػر هة اليطظيهة لصهػ اهاحلدا الب هخا التهي ُطتهج هغ حهجوداا الغخبيهة هج الططل هة الاخبيهة
الىاػدية الطصله لب الب خ االحطخ وحتب حجوداا الجظػبية ج الصظة طان ي ل خ الاخ و لي
واش اخ دا لب ضيغ لا

1

الطظج

.

 -هٌئة االستثمار ,مرجع سابك.
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ٔاااااا ٛاٌفوطااااااخ
االٍزضّبه٠خ

ٚط

اٌفوطخ االٍزضّبه٠خ

اٌزىٍفاااااااااااااااااااااااااخ
االٍاااااااااااازضّبه٠خ
اٌزمل٠و٠خ

اٌّٛلع

ِي٠ب اٌّٛلع

اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اٌّملهح

أشااابع ِٕ١ااابع عل٠ااال فااا ٟاٌؼاااجخ َ/
ؽؼاااوِٛد ٌّٛاعٙاااخ اٌزطاااٛهاد
اٌغبه٠اااااااخ ٚاٌَّااااااازمجٍ١خ ٌٚزٍج١اااااااخ
االؽز١بعاااااااابد اٌّزيا٠اااااااالح ٌٙاااااااانٖ
اٌّؾبفظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ
ٚعاااااااانة االٔشاااااااابؽخ اٌزغبه٠ااااااااخ
٠ٚ ،زى ْٛإٌّ١بع ِٓ:
·
·
·
·
·
·

 1إَشاااء يُٛااااء
حضزيٕخ

·
·
·
·

اٌؾبعي اٌغوثا ٟثطاٛي 4183
ِزو
هطااااااا ١ؽب٠ٚااااااابد ثطاااااااٛي
ِ700زو
هطاااااا ١كؽوٚعااااااخ ثطااااااٛي
ِ150زو
أهطاااافٗ ِزعاااالكح األغاااااواع
ثطٛي ِ1700زو
هطااااااا ١طاااااااٛاِع ثطاااااااٛي
ِ400زو
ؽٛع ٌظ١بٔخ اٌمطاع اٌجؾو٠اخ
اٌزبثعاخ ٌٍّٕ١ابع ِ 160X70زااو
ؽااٛع ٌوٍاا ٛاٌمطااع اٌجؾو٠ااخ
اٌزبثعخ ِ 160X100زو
لٕبٖ ِ ؽ١خ ثعوع ِ 250زاو
ٚعّك ِ18زو
ؽٛع ٌٍلٚهاْ ثمطوِ500زو
هطااا ١عااابئُ ِئلاااذ ٌقفاااو
اٌَٛاؽً
ِٕشآد ِٚجبٕٔ١ٌٍّ ٟبع .

االعّاااابي اٌّطٍااااٛة رٕف١اااان٘ب فااااٟ
اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ:
·
·
·

·

·

اٌزىٍفخ اٌىٍ١خ
( ١ٍِ642ااااااااْٛ
كٚاله) ،
ٚفاااا ٟؽبٌااااخ رااااُ
رٕف١اااان اٌّشااااو
عٍِ ٝواؽً
فااااااااابْ رىٍفاااااااااخ
اٌّوؽٍخ االٚي
(326
ٍِ١اااااااا ْٛكٚاله
) ٚ ،اٌّوؽٍاااااااخ
اٌضبٔ١خ
(316
ٍِ ْٛ١كٚاله )

رّل٠ااااال اٌؾااااابعي اٌغوثاااااٟ
ثبػبفخ ؽٛيِ863زو .
رّل٠ااااال اٌؾااااابعي اٌشاااااولٟ
ثطٛي ِ1580زو .
رّل٠ااال هطااا ١اٌؾب٠ٚااابد
ثطاااااااااااااااااااٛي اػااااااااااااااااااابفٟ
ِ1300زو رمو٠جب .
أؽااااٛاع طااااا١بٔخ ثطاااااٛي
اعّااااااااااااااابٌٌ ٟألهطااااااااااااااافخ
ِ 1950زو .
ِٕشآد ِٚجبٕٔ١ٌٍّ ٟبع .
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اٌؼاااااااااااااااااااااجخ –
َ/ؽؼوِٛد

راااااٛفو َِااااابؽبد ثؾو٠اااااخ وبف١اااااخ
إللبِااخ إٌّ١اابعٚ ،رااٛفو َِاابؽبد
فٍف١اااااخ ِٕبٍاااااجخ إللبِاااااخ ِٕااااابؽك
طٕبع١خ ٚرقي١ٕ٠خ ٚ ،عٛك أعّبق
لاااب اٌجؾاااو ِزلهعاااخ ِٕٚبٍاااجخ ،
راااٛفو ِاااٛاك هكِ١ااابد وبف١اااخ فاااٟ
اٌّٛلاااع ٌٍٛطااااٛي اٌاااا ٝاألعّاااابق
اٌّطٍٛثخ

٠اااااااازُ رؾل٠اااااااال٘ب ٚفمااااااااب
ٌٍلهاٍخ اٌّعلٖ ٌنٌه

أشبعِٕ١بععل٠لفِٕ ٟطمخ فٍفٛد َ/اٌّ
٘ااااوح ٌّٛاعٙااااخ اٌزطااااٛهاد اٌغبه٠ااااخ
ٚاٌَّااااااازمجٍ١خ ٌٚزٍج١اااااااخ االؽز١بعااااااابد
اٌّزيا٠لح ٌٙنٖ اٌّؾبفظاخ ٚعالَ اِىبٔ١اخ
رطااا٠ٛو ِٕ١ااابع ٔشاااط ْٛاٌؾااابٌ ٟاٌااانٞ
٠زواٚػ أعّبلٗ ثِ7-2 ٓ١زو ِٚعاوع
ٌٍزوٍاااااااااااااااااااااااااااجبد ِٛٚلعاااااااااااااااااااااااااااٗ
ٔٚشبؽَٙااااااّى ٝثبٌلهعاااااااخ األٌٚااااااا،ٝ
٠ٚزى ِٓ ْٛص س ِواؽً:
اٌّوؽٍخ اال: ٌٝٚ
ؽبعي أِٛاط شول ٟثطاٛي ِ1265زاو
.
هطاااااِ ١زعااااالك األغاااااواع ثطاااااٛي
ِ380زو ٚعّك ِ10زو .
اٌوكِ١بد ٚاٌؾفو .
اٌّجااابٔٚ ٟاٌَاااٛه ٚاٌجٛاثااابد ٚاٌزجٍااا١ؾ
ٚاٌقلِبد ...اٌـ .

إَشاااااء يُٛاااااء جذٚااااذ
ف ٙيُطمحخهفٕخ
2
و /انًٓزج

اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ :
رّل٠اال ؽاابعي األِااٛاط اٌشااول ٟثطااٛي
اػبفِ275 ٟزو .

اٌّوؽٍاااااااااااااااااااخ
األٝ ٌٚ
ثّجٍ
(١ٍِ 71ااااااااااْٛ
كٚاله )

هطاااا ١ؽب٠ٚاااابد ثطااااٛي ِ400زااااو
ٚعّك ِ15زو .
لٕااابح ثؾو٠اااخ ثعّاااك ِ16زاااو ٚؽاااٛع
كٚهاْ ثعّك ِ15زو ٚلطو ِ500زو
اٌّجااابٔٚ ٟاٌَاااٛه ٚاٌجٛاثااابد ٚاٌزجٍااا١ؾ
ٚاٌقلِبد ...اٌـ .
اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ :
ؽبعي أِٛاط غوث ٟثطاٛي ِ1210زاو
.
هطاااا ١ؽب٠ٚاااابد ثطااااٛي ِ500زااااو
ٚعّك ِ15زو ِع اٌَّبؽبد اإلػبف١خ
اٌٍّؾمخ ثٗ .
اٌّجااابٔٚ ٟاٌَاااٛه ٚاٌجٛاثااابد ٚاٌزجٍااا١ؾ
ٚاٌقلِبد
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 رٛف اااااا و َِبؽاااااا خِبئ١اااااااااااااخ ِٕبٍاااااااااااااجخ
إللبِخ إٌّ١بع.
فٍف ٛد
ِؾبفظاااااااخ
اٌّٙوح

 ِٛل اااااا ع ِٕاااااا بٍتٚآِٓ ٌوٍ  ٛاٌَفٓ
 رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛفوِااٛاك هكِ١اابد ِٕبٍااجخ
ٚوبف١اااااخ لو٠جاااااخ ِااااآ
اٌّٛلع

 اٌَاااااااااااإخ األٌٚاااااااااااا:ٍِِٝٚ ْٛ١بئخاٌ ؽٓ
 إٌَخ اٌضبٔ١خ :ص صاااااااااااااااااخ ٍِ١اااااااااااااااااْٛ
ِبئخ اٌ ؽٓ

ى٠ااااااابكح اٌطبلاااااااخ االٍاااااااز١عبث١خ
ٌّٕ١اابع اٌّقاابع ِاآ ؽ١ااش وّ١ااخ
اٌجؼاااابئع ٚرٕٛعٙااااب ٚاٍااااز١عبة
ثااااااااٛافو ثااااااااؤؽٛاي ٚأؽغاااااااابَ
ٚاعّاااابق اوجااااو٠ٚ ،زىااااِ ْٛاااآ
االر:ٟ
· َِٕٛ ِٓ َ50ة اٌظفو .
· ٍاااااابؽخ فوٍاااااابٔ١خ ثطااااااٛي
ِ200زااو ٚعااوع ِ40زااو
فٍ اٌوط. ١
· ِقااااا يْ ثؼبئ ااااا ع ٍع ااااا خ
=
َ96.62X30.80
.2َ2975.89
· ِجٕ اااااااا  ٝاكاهح اٌّ ٕ١اااااااا بع
=20.50X35.50 :
.2َ666.25

 3يشاااازٔع تطاااإٚز
يُٛاء انًخاء

· رٕف١اااااااان اِزاااااااالاك ٌؾاااااااابعي
األِ ٛاط اٌؾبٌ  ٟثطاٛي
. َ300

١ٍِ 37ااااااااااااااااْٛ
كٚاله أِو٠ىٟ

ِلٕ٠خ اٌّقبعِؾبفظخ
رعي (ِٕ١بع اٌّقبع).

· رعّ١ااك اٌمٕاابح اٌّ ؽ١ااخ َ11
ِاااااااآ َِٕااااااااٛة اٌظاااااااافو
ٚثعوع . َ200
· رعّ١ااااك ؽااااٛع االٍاااازلاهح
اٌ ٝعّك ِ َ10آ َِٕاٛة
اٌظفو ٚثمطو .َ450
· رعّ١ااااااااك إٌّطمااااااااخ أِاااااااابَ
اٌوطااا ١اٌغل٠ااال ثعاااوع
ٚ َ150عّ ااااا ك ِ َ10ااااآ
َِٕٛة اٌظفو .
· راالع ُ١إٌّطمااخ اٌٛالعااخ ثاآ١
اٌوطاااا ١اٌماااالٚ ُ٠اٌغل٠اااال
ثؾبعي طقو. ٞ
· شجىخ فلِبد اإلِلاك ثبٌّ١بٖ
ٚاٌىٙوثبع ٚأٔظّخ اإلؽفابع
ٌىبِااااااً اٌّشااااااوٚ ٚواااااانا
شجىخ االرظبالد .
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رااااٛفو اٌجٕ١ااااخ اٌزؾز١ااااخ
 ،لوث اااا ٗ ِاااآ اٌمٕاااابح
اٌّ ؽ ١اااا خ اٌل ١ٌٚاااا خ
 ،ثبالػاااااااااابفخ اٌااااااااااٝ
رٍٛااااطٗ ثاااإ١ِ ٓ١اااابع
اٌؾل٠ااااااااالح ٚعااااااااالْ ،
ٚلوث ٗ ِآ اٌم ا وْ
األفو٠م .ٟ

ِغّٛعااااااخ اٌجؼاااااابئع اٌااااااٛاهكح
ٚاٌظبكهح عجو إٌّ١بع ثّزٍٛاؾ
ٍاإ 480 ٞٛأٌاا ؽاآ ّ٠ٚىاآ
ى٠بكرٙااب ثبالعزّاابك عٍااِ ٝعاالاد
اٌشاااااؾٓ ٚاٌزفو٠ااااا ٚٚهك٠ااااابد
اٌعًّ

 -3االستخًار ف ٙيجال انُمم انجٕ٘ انذاخه:ٙ
رّزٍاه اٌاا ّٓ١لواثاخ ِ 19طاابه ِٕزشاو عٍااِ ٝقزٍا ِؾبفظاابد ٚعايه اٌغّٛٙه٠ااخ ِٕٙاب ِ 5طاابهاد
ك١ٌٚخ ِ14ٚطبه كافٍ١خ ؽ١ش َ٠زط١ع اٌَّززّو اٍزغ ي رٍه اٌفوطخ ٚفظٛطاب ٚاْ شاووخ إٌماً اٌ١ّٕ١اخ
ٌٍط١اواْ ال رَاازط١ع اْ رؾمااك إٌّفعااخ ا ٚاٌٛفابع ثاابٌغوع اٌاان٠ ٞؾزبعااخ اٌواوات ٍااٛا اٌّؾٍاا ٟا ٚاألعٕجااٟ
(اٌَ١بػ).
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اَشااااء شااازكح َمااام
جٕ٘ داخهٙ

· ٙ٠االف اٌّشااو ٚاٌاا ٝأشاابع
شااووخ ٔمااً عاا ٞٛكافٍااِ ٟااع
وبفاااااخ اٌٍٛااااابئً ٚاٌّىٔٛااااابد
اٌ ىِخ ٌٍّشو. ٚ
· ٠عاابٔ ٟإٌمااً اٌغاا ٞٛاٌاالافٍٟ
ِااااآ ِشااااابوً عااااالَ لااااالهح
اٌقطااٛؽ اٌغ٠ٛااخ اٌ١ّٕ١ااخ عٍااٝ
رغط١خ وً ِٕابؽك اٌغّٛٙه٠اخ
ثبٌَعخ ٚاٌوؽ د اٌز ٟرغطاٟ
ؽبعخ إٌمً اٌلافٍ. ٟ
· اهرفب رىبٌ ١إٌماً اٌالافٍٟ
ثبٌَٕاااااااااااااااااجخ ٌٍقطاااااااااااااااااٛؽ
اٌغ٠ٛخ اٌ١ّٕ١خ .
· اٌزٍٛاااع اٌؾبطاااً ٚاٌّزٛلااااع
ٌٍٕشاااااابؽ االلزظاااااابك ٞفااااااٟ
ِٕااابؽك اٌغّٛٙه٠اااخ ٚثبٌزااابٌٟ
ى٠بكح اٌؾبعخ ٌٍٕمً اٌغ. ٞٛ
· اٌؾبعااااخ اٌاااا ٝفظااااً إٌمااااً
اٌاااالافٍ ٟعاااآ إٌمااااً اٌاااالٌٟٚ
ٌي٠ااااااااااااااااااابكح اال٘زّااااااااااااااااااابَ
ٚرقف١غ اٌزىبٌ. ١
· رؾ ً٠ٛإٌماً اٌغا ٞٛاٌالافٍٟ
اٌِ ٝشو ٚالزظابكِ ٞاوثؼ
ثاالي رؾّ١ااً اٌقطااٛؽ اٌ١ّٕ١ااخ
أعجبع ٘نا اٌزشغ. ً١

ٚمٌه و ْٛطٕعبع
رعزجااااااااو ِووااااااااي
اٌزىٍفااااااااااااااااخ
ؽووااااخ اٌقطااااٛؽ
اٌزمل٠و٠اااااااااااخ
اٌغ٠ٛااااااخ اٌ١ّٕ١ااااااخ
ٌٍَااااااااااإٛاد
ٚغ١و٘ااااااااب ِاااااااآ
اٌااااااااااااااااض س
اٌشاااووبد ٘ٚااالف
األٌٚااااِ ٝاااآ
اٌشااااووخ اٌغل٠اااالح
اٌّشاااااااااوٚ
٘ ٛهثؾ وً اٌّلْ
ؽااااااااااااااااٛاٌٟ
اٌ١ّٕ١ااخ ثبٌعبطااّخ
١ٍِ100ااااااْٛ
اٌّٛلااااااع
طاااااإعبع ِووااااااي
كٚاله
ِ :لٕ٠اااااخ
اٌؾوواااخ اٌوئَ١اااٟ
أِو٠ىاااااااااااااٟ
طٕعبع
ثبإلػااااااابفخ اٌاااااااٝ
٠ىفااٌ ٟزااٛف١و
اٌّااااالْ األفاااااوٜ
 3ؽاااااابئواد
ٚمٌااه واا ٟراازّىٓ
ٌٍّوؽٍااااااااااااخ
اٌشااااووخ اٌغل٠اااالح
أٌٚااااااِ ٝااااااع
ِٓ رغن٠خ اٌقطٛؽ
لطاااع اٌغ١ااابه
اٌغ٠ٛااااااخ اٌ١ّٕ١ااااااخ
اٌاااا ىَ ٌٙااااب
ثبٌوواااااااااااااااااااااااابة
ِٚظااااابه٠
ِىٔٛبد اٌّشو: ٚ
ٚراااااٛى٠ع ُٙعٍاااااٝ
اٌزؤٍااااااااااااٌ١
ِٕبؽك اٌغّٛٙه٠خ
· رااٛف١و عاالك 3ؽاابئواد ثَااعخ ثبٌزشاااااااااااغً١
ؽاابي عااٛكرِ ُٙاآ
100-70هاوت ٌىً ِٕٙاب فإٌٍَ ٟخ األٌٝٚ
هؽ د فبهع١خ
اٌّوؽٍااااااخ األٌٚااااااّ٠ٚ ٝىاااااآ
ى٠بكرٙااب ٚفمااب ٌزطااٛه اٌؾووااخ
ٚاهرفب اٌطٍت .
· رٛف١و لطع اٌغ١به اٌ ىِخ .
· رٛف١و اٌّمو إٌّبٍت .
· رٛف١و األعٙيح ٚاٌّعلاد .
· رٛف١و ٍٚبئً إٌمً .
· رٛف١و األٔظّخ ا١ٌ٢خ .
· رٛف١و اٌؾغُ اٌّقطاؾ ٌاٗ ِآ
اٌعّبٌخ اٌفٕ١خ اٌّزقظظخ
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اٌَااااااإخ األّ ٌٚزٛلاااااااع ٔماااااااً 340
اٌ هاوت .

إٌَ خ اٌضبٔ ١خ 374اٌ

إٌَ خ اٌضبٌض خ 412اٌ

هاو ت.

هاو ت.

إٌَ خ اٌواثع خ 452اٌ

هاو ت.

إٌَ خ اٌقبَِ خ 497اٌ

هاو ت.

 -4االستثمار في مجال سكك الحجيج :
كبيخ و اا
دور ا
رلاا الطػقج الجغ اخ ي لليطغ ا
 30ليههػن لىههطة  ,كطهها أن الطظههاشغ الىههكظية ُباههج ك ه

غ ال ل

للخكا

حيهث يطمه

هجد الىهكان ق اخلهة

ا طههة ههغ اال ههخ أيم هخ ههغ  250ييلههػ تههخ

والتشار الطػالئ الخييىية لب الشهخ ع الىهاحلي طها يىها ج لهب ااهتغال اهكظ ال جرهج لظ ه البضهايج هغ
الطػالئ الب

ا طات الطظاشغ الػاصب  ,حيث ان اكظ ال جرج ُاتبخ ايمخ ا الا واق ُ لفة ارلة لالظ

البخا الجا لي .

·

·

·
اَشااااااااء يحطاااااااح
ساااكح حذٚاااذ نُمااام
انخزٔاخ انطثٛؼٙح

·

·
·
·
·
·
·
·

ٔماااً اٌضاااوٚاد اٌطج١ع١اااخ
(اٌّعااااااااابكْ ٚاٌّؾااااااااابعو
ٚإٌّزغاابد اٌيهاع١ااخ ِاآ
ِٕااااااابؽك اإلٔزااااااابط اٌاااااااٝ
ِٛأ اٌزظل٠و ).
البِاااخ ِٕااابؽك طاااإبع١خ
ٚىهاع١اااااااااخ ٚرغّعااااااااابد
ٍىبٔ١خ عٍ ٝاِزلاك اٌقؾ .
رشغ١ع االٍازضّبه ثزاٛف١و
ٍٚاااااابئً إِٓااااااٗ ٍٚااااااو٠عخ
ٚألً رىٍفٗ .
كاف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
ٚفَّاااااّبئخ
اااابه
ا
ٍِ١
ااابهٞ
ا
اٌزغ
ااابؽ
ا
كعااااُ إٌش
محافظ ة ةةا
اٌاااااااااالافٍٚ ٟاٌقاااااااااابهع ْٛ١ٍِ ٟكٚالهأِو٠ىٟ
الجمهوري
٠ٚزى ِٓ ْٛاالر:ٟ
رَااا٠ٛخ األهاػاااا ٟاٌزااااٟ
ّ٠و ثٙب اٌّشو. ٚ
البِاااخ ِؾطااااخ وٙوثبئ١ااااخ
ٌزغن٠خ اٌّشو. ٚ
لؼجبْ ؽل٠ل٠خ .
ِٕابؽك اٌازؾىُ اٌّووايٞ
.
ِواوي ِوالجٗ .
عوثبد .
ِؾطبد ٚلٛف.
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رعي٠ااي ِاآ ؽووااخ
اٌزغاابهح ِاآ ف ا ي
هثااااااااااؾ عّ١ااااااااااع
ِؾبفظاااااااااااااااااااااابد
اٌغّٛٙه٠ااااااااااااااااااااخ
ٚرَااااااااأ ً١ٙماااااااااً
عٕبطو االٔزبط

6-4
سنوا

 -5االستخًار ف ٙيجال انكٓزتاء :
ُا ههالي ال ههيطغ ههغ الاج ههد ال بي ههخ ههي الصاق ههة ال دخبايي ههة حي ههث ُاتب ههخ ال دخب ههاء ا ههي ش ههخ ان ال ي ههاة
إقتصاديات الجو واحج ركايد االاتمطار ,و ج ُػاج الطهجن وز هادة التاهجاد الىهكالي طها رهظاكذ ذلهظ اهلبا
لب الطىتػ الطايشي لىبا ج ُغصية ُلظ الصاقة الب احتيا ات الطػاشغ .
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ٚط

اٌفوطخ االٍزضّبه٠خ

اٌّٛلااااااااااااااااااااع/
اٌّٛالاااااااااااااااااااااع
اٌّمزوؽخ

ِىٔٛبد اٌّشوٚ

اٌطبلاااااااااااااااااااخ
اإلٔزبع١اااااااااااااخ
اٌّمزوؽخ

َ

ٔ ٛاٌفوطخ االٍزضّبه٠خ

1

* ٙ٠لف اٌّشو ٚاٌٝ
ر١ٌٛاااااااااااال اٌطبلااااااااااااخ ِعجو
ِؾطاااااخ ر١ٌٛاااااال وٙوثاااااابع
غبى٠خ فِ ٟعجو
روو١اااااااات رٛهثٕ١برغبى٠ااااااااخ
اٌىٙوثبئ ١اااا خ ثٕظاااابَ
() 400
ِؾبفظااااااااااااخ رعًّ ثبٌلٚهحاٌّووجٗ
( . )B.O.T
* رغط١خ ريا٠ال اٌطٍات مِبه
(اٌّوؽٍخ اال)ٌٝٚ
اٌن٠ٍٕٛ ّٕٛ٠ ٞب .
ِ١غبٚاد

اٌزىٍفااخ االٍاازضّبه٠خ
اٌزمل٠و٠خ

ثمااااااااااااااالهح
اعّبٌ١خ

2

ِؾطخ ر١ٌٛل وٙوثبع غبى٠اخ فاٟ
ثٍؾبف
(اٌّوؽٍخاالٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ)

3

ِؾطخ ر١ٌٛل وٙوثابع ثابٌفؾُ فاٟ
اٌؾل٠لح
(اٌّوؽٍخ االٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ)

4

ِؾطخ ر١ٌٛل وٙوثابع ثابٌفؾُ فاٟ
علْ
(اٌّوؽٍخ االٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ)

* ٙ٠لف اٌّشو ٚاٌ ٝر١ٌٛال
اٌطبلخ اٌىٙوثبئ ١خ ثٕظ بَ
( . )B.O.T
·* رغط١خ ريا٠ل اٌطٍت اٌنٞ
٠ٍٕٛ ّٕٛ٠ب .
• ٙ٠الف اٌّشااو ٚاٌا ٝر١ٌٛاال
اٌطبلاااخ اٌىٙوثبئ ١ااا خ ثٕظااابَ
( .)B.O.T

ثملهح اعّبٌ١خ
ثٍؾبف_ِؾبفظ
ح شجٖٛ

روو١ت رٛهثٕ١برغبى٠اخ رعّاً ثبٌال
ٚهحاٌّووجٗ

( - 400
500
) ِ١غبٚاد

١ٍِ300ااااا ْٛكٚاله
أِو٠ىٟ

ثملهح اعّبٌ١خ
اٌؾل٠لح

روو١ااااااااااااااااات رٛهثٕ١برزعّاااااااااااااااااً
ثبٌلٚهح اٌّووجٗ

• رغط١ااخ ريا٠اال اٌطٍاات اٌاانٞ
٠ٍٕٛ ّٕٛ٠ب .

• ٙ٠الف اٌّشااو ٚاٌا ٝر١ٌٛاال
اٌطبلاااخ اٌىٙوثبئ ١ااا خ ثٕظااابَ
( . )B.O.T

١ٍِ 200اااااااااااْٛ
كٚاله أِو٠ىٟ

( - 400
١ِ )500غبٚا
د

رماااااااااااله ؽَااااااااااات
اٌلهاٍخ

ثملهح اعّبٌ١خ
علْ

• رغط١ااخ ريا٠اال اٌطٍاات اٌاانٞ
٠ٍٕٛ ّٕٛ٠ب .

روو١ااااااااااااااااات رٛهثٕ١برزعّاااااااااااااااااً
ثبٌلٚهح اٌّووجٗ

( - 400
١ِ )500غبٚا
د

رماااااااااااله ؽَااااااااااات
اٌلهاٍخ

 -6االسثتمار في مجال المياة :
ُاتبخ الطياة احج ااع لاع هللا ليظا واي اااس ال ياة  ،قا هللا ُاهالب { َو َج َعْلَنا ِم َن اْل َماء ُكـل َشـيء
ْ
َحـــي } ص ههجت هللا الاط ههيع (ُ ,)1اتط ههج ال ههيطغ ل ههب الطي ههاة الجػ ي ههة و ي ههاة اال ص ههار كطص ههجر رييى ههي ل ض ههاء
ّ
 - 1سورة االنبٌاء  :آٌة  ,ص. 38
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االحتيا ات واال خاض اليػ ية وكحلظ ياة الشخ اال ان احه الطياة غ الطتػقج لان ُظضها  ,طها د هج الجولهة
الب التػ ه ل ػ ُ لية ياة الب خ ي ول غ ُطدخ شكلة الاجد الطالي الاجد لج الجولة .

م

نوووووووو
الاستثماري

وووووووو

1

إنش و و و و و و ووا م
ت لي ووا ملي ووا
في ملخا

ووووووو
وو

2

إنش و و و و و و ووا م
ت لي و مي ووا
ملدي هد

ووووووو
وو

و ف

مل ق و و و و
ملقترح

الاستثماري

مل ق و و و و

مك نات ملش و

تكل الاستثماري

تقدي ي

 ت و و و و و و و و و و ر مليو و و و و و و و و ووا و و و و و و و و و ووكا م و و و و و و و و و وودي
تعز وإبلمختلف ألاغ ض.


لح و وواي ه و و وول مليو و ووا ل
قادم وتعزيز مصادر مليا .

يو و و

 حمايو و و و ألاحو و و و ض ملا يو و و و مو و و و
وتقليل الاستنز ف ل ا .


يو و ووا


تلو و و و
تعز – ب

إنشا م

ت لي

 موود لخوون اقوول لميووا
إلل مدي تعز – ب

تش و و و و ي وتهيئ و و و و و و و و الاس و و و ووتثمارف و و و ووي
ملدينت "سياحيا – اهيا"

 055ملي

دوالرأم يكي

شح شديدة لمياة في م ا ظ تعوز

وه و ووي ملدي و و و الا عو و وور ثا و و و سو و ووكاني ه و و وول
م ت ى ل مه ري .
 ت و ر ملي ووا
ألاغ ض.

ووكا مدي و ه وود ملختل ووف



لح و وواي ه و و وول مليو و ووا ل
قادم وتعزيز مصادر مليا .



حمايو و و ألاحو و و ض ملا ي و و و ل
تل وتقليل الاستنز ف ل ا .

يو و و

يو و ووا
هد

 تشو ي وتهيئ و و
– اهيا".

م

يو و و م و و و

الاسووتثمار"سووياحيا
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ت ليا

 255ملي

دوالرأم يكي

انخاتًااحازاء التصههػرات الطحالههة التههي يشههدجاا الاههالع ههي ظههاحي ال يههاة الطختلفههة ال رػ ههج ا هها الههجو
الىايخة ي در الظطػ و ظدا الهيطغ اهػ

ػايبهة اهحه التصهػرات وُ بلدها بحاظيهة فتػحهة ُىتصه ا الصهال

وُتفاد الصال  ..الججرج ليذ لالضخورة شخآ .
ههالتصػرات الىيااههية واالقتصههادية التههي قههادت الاههالع ههغ االقتصههاد ال ههخ الهب اإقتصههاد الطػ ههه ههي
الخاهطالية
بجاية ال خن الاشخ غ قج لىخت بتصػرات ايااهية واقتصهادية جرهجة أ هادت دو الاهالع الهب خبهج أ
واقتصاد الىػت ال خ ي واُباع اليات الىهػت بهجايات ال هخن المهالي والاشهخ غ وبجايهة اىلفيهة المالمهة ,حيهث أن
لدايههة التههار خ ُب ههب ههي لههع الغيهها  ,تله عهه ال يطكههغ الجههد ل هأن ا هحا اههػ الههظطع االقتصههادا الههحا ايىههػدي
صػصا وأن ال جرث بجأ يالػ غ الصخ غ المالث.

و لي هه ال يجهها لههب الههجو الظا يههة والههجو الاخبيههة ظدهها الههيطغ ُ جرههجا اإلج هخاى اقتصههاديا لصههػرة
يا لههة ا ط ها ر ههاح التغييههخ ,و ظبغههي ليدهها اخ ههاة صػصههياُدا والاط ه

لههب ُػضيههف ههجراُدا وذ كالياُدهها

الطشههتخكة لخلههغ بظيههة اقتصههادية وشظيههة و إقليطيههة تيظههة يطكظدهها أن ُفههخض شههخوشدا لههب الغيههخ وُىههدع ههي
التغييخ ايجابيا لب ىتػ الاالع.
 النتائج:
 -1رظفههخد لطهها ا  BOTلطيهدة  ,أن أصههػ الطشههار ج الطظف هحة بد هحا اىاههلػ ُ هؤو الههب ل يههة الجولههة,
وبالتههالي هتن ااههتخجا لطهها ا  BOTيجا ه الجولههة ههي يههار ا هها أن ُىههتطخ ههي ادارة شههار ادا
بدحا الظطع غ التااقجات أو أن ُتجه ل ػ الخصخصة ال ا لة .
 -2اال تطاد لب لطا ا  BOTيطكغ أن يىااع لشك

اا

ي إحجاث التظطيهة الطىهتجا ة هغ هال

ُخفيف اال باء الطالية لب ػازلة الجولة لتظفيج شار ج البظئ الت تية .
 -3هج و هػد ُشهخ ج خهتز رهظطع لطها البهػت (البظهاء -التشهغي -ل ه الطل يهة) هي اليطظيهة حيههث ال
رػ ج لصػص ُظطع كا ة خاح لطا

غ بجارته إلب حيغ رتع ُىليع الطشخوع .

 -4ه ههج الطىه ههتمطخ للم ه ههة ه ههي الطظطػ ه ههة ال ضه ههايية اليطظيه ههة لط ه ه اخ لغيه هها

التخصه ههز ال ضه ههايي لفه ههس

الطظاز ات الطتال ة لاالاتمطارات وُفشي الفىاد الطالي واالدارا ي الطؤاىة ال ضايية.
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 -5التصبي ههات الاطليههة للاجرههج ههغ الطشههار ج ههي ختلههف دو الاههالع اثبتههث لجا ههة لطهها ا  BOTههي
لغ ُلظ الطشار ج وُصػ خاا .
 -6االرُبا الػثيغ بيغ ال الهة اى ظيهة و طليهة االاهتمطار ي هال جها لجهح

االاهتمطارات هي لهالد ال

يىػداا اى غ واى ان .
 -7هج قههجرة أا دولهة ههي ُ يهغ أاههجا دا التظطػ هة التههي ي
إال ههغ ههال الظطههخ الههب صههل ة الههػشغ و الاطه

دها لطهها ا  B.O.Tأو يهخه ههغ الا ههػد
لههب االجههة

ههػ الطىههؤوليغ وُاد ههد الي ههيغ

الصادت بجا لدع واحياء ضطايخاع لطا يه الطصل ة الاا ة .
 التهصيات:
 -1ضههخورة التطييههد بههيغ لطهها البههػت والا ههػد الشههبيدة ل هه والطشههت ة ظههه لط ه اخ لخصػصههية لطهها
ا  BOTو ههج اال تيههازات التههي ي

دهها لصخ ههي الا ههجي طهها يىههتػ ا لههب ال كػ ههة اليطظيههة

ااتغال احا الظػع غ الا ػد لت يغ الفجهػة الطاليهة التهي ُايهغ د هج جلهة التظطيهة التهي ُاجهد
غ اجاا الجولة و صػصا ي ض احه اىز ة التي ياالي ظدا الػشغ .
 -2ضههخورة اههغ ُشههخ ج رههظطع

ههج البػت(البظههاء – التشههييج -ل ه الطل يههة) ههي اليطظيههة ههغ ههال

وضج لصػص واض ة ُظطع كا ة خاح الا ج غ بجاية التااقج إلب حيغ ُىليع الطشخوع .
 -3قيهها اى د هدة الطاظيههة ههي الجولههة ل هت خاء طليههة اصههالح قض هايي شهها

و اهها للطىهها جة لههب

ُديئة البيئة الطاليطة لالاتمطار وُج يع ث ة الطىتمطخ ي الظطا ال ضايي اليطظي .
 -4بج ال كػ ات د ج غ الجدج لتخايخ د ايع اال غ واالات خار ي اى خ الحا ايظاكذ ايجابيها
لب ُشجيج االاتمطار وُ خ ظ جلة التظطية الطىتجا ة .
 -5قيهها واههاي اال ههال بههجوراا االيجههابي ههي التاخ ههف جههاالت االاههتمطار الطتاحههة ههي ال ههيطغ
و يخاهها ههغ الههجو الظا ههة و ههغ لطهها ا  B.O.Tي واب هخاز الطظهها ج االقتصههادية التههي يطكههغ ان
ُاػد لب االشخاى الطت اقجة .
 -6ضخورة شاركة ال صاع الخاص لفا لية ي ُ يغ التظطية الطىتجا ة بخ الج ػ
ح ي ية ج الجولة والطىااطة ي ر ج الطىتػ االقتصادا الػشظي .
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هي شهخاية

لائًح انًزاجغ
أال :انكتة ٔانزسائم
 -1اٍ َ اؽّل هاشل ،عمل االٔشبع ٚاالكاهح ٚاٌزؾ ً٠ٛاي ( اٌجٛد) فِ ٟغبي اٌع لبد اٌل١ٌٚخ اٌقبطخ
 ،كاه إٌٙؼخ اٌعوث١خ ،اٌمب٘وح .2004
 -2اٌ١اابً ٔبطااٍٍَ ١ااٍخ اثؾاابس لبٔ١ٔٛااخ ِمبهٔااخ عماال اٌجااٛد اٌّئٍَااخ اٌؾل٠زااخ ٌٍىزاابة ث١وٚد
.2006
 -3أؽّل هِؼبْ اٌشوا٠عٗ هٍبٌخ ِبعَاز١و ف(ٟاٌطج١عاخ اٌمبٔ١ٔٛاخ ٌعمال اٌجٛد) وٍ١اخ اٌؾماٛق عبِعاخ
اٌشوق االٍٚؾ .2011
 -4عٛاك ثشبهح ،هٍبٌخ كوزٛهٖ إٌظبَ اٌمبٌّٔ ٟٔٛشوٚعبد  BOTعبِعخ اٌمب٘وح .2009
 -5ؽف١ظاااخ اٌَااا١ل اٌؾااالاك اٌعماااٛك اٌّجوِاااخ ثااا ٓ١اٌااالٚي ٚاالشاااقبص االعٕج١اااخ كاه اٌفىاااو اٌغااابِعٟ
االٍىٕله٠خ .2001
 -6ؽبِاال ِااب٘و دمحم ،إٌظاابَ اٌماابٌٔ ٟٔٛعماال االٔشاابع ٚاٌزشااغٚ ً١اعاابكح اٌّشااو، ٚكاه إٌٙؼااخ اٌعوث١ااخ
. 2005،
 -7ؽج١ااات اٌاااوؽّٓ عٍااا ٟكهعاااخ اٌااالوزٛهٖ إٌظااابَ اٌمااابٍٔ ٌ ٟٔٛااازضّبه األعٕجااا ٟفااا ٟاٌااا ّٓ١وٍ١اااخ
ؽمٛق عبِعخ اٌمب٘وح .2011
 -8ىٕ٠اات اِاابَ عجاال اٌؾاابفع هٍاابٌخ ِبعَااز١و اٌم١اابً ٚاٌزماابه٠و اٌّؾبٍااج ٟعاآ عٍّ١اابد اٌزّٕ١ااخ
اٌَّزلاِخ كهاٍخ رطج١م١خ عٍ ٝلطب اٌجزوٚي فِ ٟظو عبِعخ ؽٍٛاْ .2013
ٍ -9عبك ٍع١ل اٌَ ِخ ٔ ،ظبَ عمل َِ ، botبثمخ اٌجؾٛس اٌَبثعخ ،اٌى٠ٛذ . 2006،
١ٍّ -10وح ؽظاب ، ُ٠هٍابٌخ ِبعَاز١و عمال اٌجاٛد  :اؽابه اٍازمجبي اٌمطاب اٌقابص فاِ ٟشابه٠ع اثٕ١اخ
اٌزؾز١خ  ،عبِعخ ٌِٛٛك ِعّو_ٞر١يٚ ٞى.2011، ٚ
 -11ك/طفٛد عجل اٌَ َ عٛع هللا اطا ػ االلزظابك ٚاصاوح عٍإِ ٝابؿ االٍازضّبه فاِ ٟظاو كاه
إٌٙؼخ اٌعوث١خ اٌمب٘وح .2007
 -12ك/ط ػ عجبً اٌعٌّٛخ ٚأصو٘ب فا ٟاٌفىاو اٌّابٌٚ ٟإٌمالِ ٞئٍَاخ شاجبة اٌغبِعاخ االٍاىٕله٠خ
.2005
 -13ك .عظبَ اٌل ٓ٠ثَ ،ُ١إٌظبَ اٌمبٍٔ ٌ ٟٔٛزضّبهاد األعٕج١خ اٌقبطخ ف ٟاٌلٚي االفانح فا ٟإٌّاٛ
كاه إٌٙؼخ اٌعوث١خ .1972
 -14ك٘ .بٍٔ ٟو ٞاٌل ٓ٠اٌزٕظ ُ١اٌمبٔٚ ٟٔٛاٌزعبلالٌّ ٞشاوٚعبد اٌجٕ١اخ االٍبٍا١خ اٌٌّّٛاخ عآ ؽو٠اك
اٌمطب اٌقبص:كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ٌٕظابَ اٌجٕابع ٚاٌزٍّاه ٚاٌزشاغٔٚ ً١ماً اٌٍّى١اخ ٚ B.O.Tغ١و٘اب ِآ
طااٛه ِشاابهوخ اٌمطااب اٌقاابص فاا ٟرماال ُ٠فاالِبد اٌجٕ١ااخ االٍبٍاا١خ كاه إٌٙؼااخ اٌعوث١ااخ اٌطجعااخ
اال. ٌٝٚ
 -15عجل اٌٍط ١عبِو  ،هٍبٌخ ِبعَز١و عمل ايٚ BOTكٚهح عٍ ٝرّٕ١خ االٍزضّبه ،عبِعخ اٌمب٘وح
.2013
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 -16عجل اٌعي٠ي فٍ١فخ اٌزؾى ُ١فِٕ ٟبىعبد اٌعمٛك اإلكاه٠خ اٌلافٍ١خ ٚاٌل١ٌٚخ كاه اٌفىو اٌغبِعٟ
االٍىٕله٠خ .2006
 -17عظابَ اؽّال اٌجٙغاا ٟعمال اٌجاٛد اٌطو٠ااك ٌجٕابع ِوافاك اٌلٌٚااخ اٌؾل٠ضاخ كاه اٌغبِعاخ اٌغل٠االح
االٍىٕله٠خ .2008
 -18عااا ع ِؾااا ٟاٌااالِ ٓ٠ظاااطف ٝاٌزؾىااا ُ١فااإِ ٟبىعااابد اٌعماااٛك اإلكاه٠اااخ اٌل١ٌٚاااخ كاه اٌغبِعاااخ
اٌغل٠لح . 2008
 -19عّبه ِعبش، ٛاٌؼاّبٔبد فا ٟاٌعماٛك االلزظابك٠خ اٌل١ٌٚاخ  ،هٍابٌخ اٌالوزٛهاٖ فا ٟاٌمابٔ ْٛاٌالٌٟٚ
ٚاٌع لبد اٌل١ٌٚخ ِ ،عٙل اٌعٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ ٚاإلكاه٠خ  ،عبِعخ اٌغيائو . 1998
 -20وّبي اٌجظوِ ، ٞشىٍخ رّٚ ً٠ٛرٕف١ن اٌّشبه٠ع اٌعبِخ وٍ١خ رغبهح اٌى٠ٛذ .٩٠٠٢
 -21دمحم ط ػ اٌَجبع ٟهٍبٌخ كوزٛهاٖ أصو اٍازضّبه اٌشاووبد ِزعالكح اٌغَٕا١بد عٍا ٝالزظابك٠بد
اٌلٚي إٌبِ١خ االوبك١ّ٠خ اٌعوث١خ االٍىٕله٠خ . 2016
 -22دمحم عّو اٌؾبط اٌقظقظخ ِبٌٙب ِٚب عٍٙ١ب ِٕشٛهاد اٌؾٍج ٟث١وٚد .2007
 -23دمحم ٠اابلٛد ؽو٠ااخ اٌّزعبلاال ٓ٠فاا ٟافز١اابه لاابٔ ْٛاٌعماال اٌ ال :ٌٟٚثاا ٓ١إٌظو٠ااخ ٚاٌزطج١ااك ِٕش اؤح
اٌّعبهف االٍىٕله٠خ .2000
 -24نهلة عمر عبد الرؽّٓ  ،عمل اٌجٛد ٚأصوٖ ف ٟعنة االٍزضّبه ،إٌّشؤح اٌعبِخ ٌٍط١واْ اٌّالٔ، ٟ
اٌمب٘وح .2007،
٘ -25بشُ عٛع عجل اٌّغ١ل اٌظ ١اٌمبٔ١ٔٛخ ٚكٚه٘ب ف ٟعنة اٌزٌٍّ ً٠ٛقلِبد ٚاٌّوافك اٌجٍل٠خ كاه
اٌجَبَ اٌو٠بع .2007
 ٍٛ٠ -26ا ٔبطااو ؽّاال عاايا اٌظف١ااو ٞهٍاابٌخ ِبعَااز١و رَاا٠ٛخ إٌّبىعاابد إٌبشاائخ عاآ عمااٛك
اٌجٛد عبِعخ اٌشوٚق .2011
حاَٛا  :انذٔرٚاخ ٔانًماالخ
 -1علٔبْ ؽّشا، ٛاالٍازضّبه فا ٟاٌزّٕ١اخ ٚفاك ٔظابَ اي BOTاٌّغٍاخ االلزظابك٠خ ِ،وواي اٌزّٕ١اخ
االكاه٠خ ،كِشك ِٛ ،لع TISSADIYA.COM WWW.IQ
 -2دمحم اٌوٚث ، ٟاٌزؾىا ُ١فا ٟعمال اٌزشا١١ل ٚاالٍازغ ي ٚاٌزَاٍ، ُ١عبِعاخ االِابهاد وٍ١اخ اٌمابْٔٛ
اٌّئرّو اٌَبكً عشو (اٌزؾى ُ١اٌل ٌٟٚاٌزغبه.)ٞ
حانخا  :انمٕاَ ٔ ٍٛانتمارٚز ٔانًُشٕراخ
 -1رمو٠و ٌغٕخ االُِ اٌّزؾلح ٌٍمبٔ ْٛاٌزغبه ٞاٌل، ٌٟٚثعٕٛاْ  :االعّبي اٌّمجٍخ اٌّزعٍماخ ثّشابه٠ع
اٌجٕبع ٚاٌزشغٔٚ ً١مً اٌٍّى١خ ،اٌلٚهح اٌزبٍعخ ٚاٌعشوٛ٠ٛ١ٔ، ٓ٠هن ِ28 ،ب،1996ٗ١ٔٛ٠14- ٛ٠
ِٛلع. //https://ihds/CNUDCI c.com
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 -2دمحم افٍ ٌٟٛشوٚؽ االٍزمواه اٌزشو٠ع ٟاٌّلهعخ ف ٟعمٛك اٌلٌٚخ فِ ٟغبي االٍازضّبه اٌّغٍاخ
فهرس الموضوعات

اٌّٛػٛ

-3
-4
-5
-6
-7
-8

اٌظفؾخ
إٌمل٠ااخ ٌٍماابٔٚ ْٛاٌعٍاا َٛاٌَ١بٍ ا١خ وٍ١ااخ اٌؾمااٛق عبِعااخ ٌِٛااٛك ِعّااو ر١اايٚ ٞى ٚاٌعاالك1
.2006
اٌمااابٔ ْٛاٌّظاااو ٞهلاااُ (ٌَ )67ااإخ  .2010ثشااابْ رٕظاااِ ُ١شااابهوخ اٌمطاااب اٌقااابص فاااٟ
اٌّشوٚعبد اٌجٕ١خ االٍبٍ١خ ٚاٌقلِبد ٚاٌّوافك اٌعبِخ .
لبٔ ْٛاالٍزضّبه اٌّظو ٞهلُ (ٌَٕ )72خ . 2017
ٔج ً١اٌشوعج ٟطؾ١فخ أفجبه اٌَبعخ اٌ ّٓ١فجوا٠و 2014ص.1
عو٠االح االرؾااابك اإلِبهار١اااخ أٍاااعبه اٌغااابى فاا ٟاألٍاااٛاق اٌعوث١اااخ ٚاٌعبٌّ١اااخ اٌطجعاااخ األٌٚاااٝ
ِٛ 2010لع. http://www.alittihad.ae/details.php :
رمو٠ااااااااااااو االِااااااااااااُ اٌّزؾاااااااااااالح ٌَاااااااااااإخ https://www.hrw.org/ar/world- .2017
. report/2017/country-chapters/298316
لااابٔ ْٛاالَٔٚااازواي إٌّاااٛكعٌٍ ٟزٛف١اااك اٌزغااابه ٞاٌااالِ ٌٟٚاااع كٌ١اااً اٌزشاااو٠عبد ٚاٍااازعّبٌٗ
ٌَاااااااااااااااااااااإخ 2002االِااااااااااااااااااااااُ اٌّزؾاااااااااااااااااااااالح ٔ٠ٛ١ااااااااااااااااااااااٛهن 2004عٍااااااااااااااااااااااٝ
ِوعااااعhttp://www.uncitral.org/pdf/Arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-:
.90951-Edook.pdf

راتؼا  :انًٕلغ اإلنكتزَٔٛح
ِٛ -1لع طؾ١مخ أفجبه ٍبعخ https://www.youtube.com/watch?v=5u_gEIjhPz8 :
ِٛ -2لع اٌىزوٌ ٟٔٚألُِ اٌّزؾلح. /http://www.un.org :
ِٛ -3لع اٌىزو_/http://mawdoo3.com :ٟٔٚاٌّمظٛك_ثبٌزّٕ١خ_اٌَّزلاَ.
ِ -4وعع اٌىزو/https://ihdsc.com/2010/05/14:ٟٔٚعمٛك-اٌجٕبعٚ-اٌزشغٚ-ً١اٌزؾ./bot-ً٠ٛ
ِ -5وعع اٌىزو١٘: ٟٔٚئخ االٍضّبه اٌ١ّٕ١خ .https://www.google.com.eg/search?biw
ِ -6وعع اٌٍىزؤ : ٟٔٚفك اٌّبٔش . https://ar.wikipedia.org/wiki
ِٛ -7لع اٌىزو. https://ar.wikipedia.org/wiki :ٟٔٚ
ِٛ -8لع اٌىزو. http://www.alukah.net : ٟٔٚ
ِٛ -9لع اٌىزو. https://www.google.com.eg/search :ٟٔٚ
ِ -10وعع اٌىزو.http://www.egypt-man.net/vb/t21358.html : ٟٔٚ
ِ -11وعاع اٌىزؤٚاhttp://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-01-17-: ٟ
.1.8
ِ -12وعع اٌىزو. /https://ar.wikipedia.org/wiki : ٟٔٚ
ِ -13وعع اٌىزو.https://ar.wikipedia.org/wik : ٟٔٚ
.Allen, T. and Thomas, A. (2000). Poverty and development into the 21st -14
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فهرس الموضوعات

اٌّٛػٛ
لواه ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ
اال٘لاع
اٌشىو ٚاٌزمل٠و
اٌّملِخ
اٌفظً األٚي  :األؽىبَ اٌعبِخ ٌٕظبِبي B.O.T
اٌّجؾش األٚي ِ :ب٘١خ ٔظبَ اي B.O.T
اٌّطٍت األٚي  :رعؤ ٠ظبَ ايٚ B.O.Tفظبئظٗ
اٌفو األٚي  :رعؤ ٠ظبَ ايB.O.T
اٌفو اٌضبٔ: ٟفظبئض ٔظبَ اي B.O.T
اٌّطٍت اٌضبٔ : ٟأٛا ٔظبَ ايB.O.T
اٌفو األٚي  :االشىبالٌّقزٍفخٌٕظبَB.O.T
اٌفو اٌضبٔ : ٟأؽواف ٔظبَ اي B.O.T
اٌّطٍت اٌضبٌشِ :يا٠ب ٚعٛ١ة ٔظبَ اٌجٕبع ٚاٌزشغٔٚ ً١مً اٌٍّى١خ ثٕظبَ ايB.O.T
اٌفو األٚيِ :يا٠ب ٚعٛ١ة ٔظبَ اي B.O.Tثبٌَٕجخ ٌٍؾىِٛخ
اٌفو اٌضبِٔ :ٟيا٠ب ٚعٛ١ة ٔظبَ اي B.O.Tثبٌَٕجخ ٌٍمطب اٌقبص
اٌّجؾش اٌضبٔ: ٟاٌزٕظ ُ١اٌمبٔٔ ٟٔٛظبَ ايB.O.T
اٌّطٍت األٚي  :اٌطج١عخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٕظبَ ايB.O.T
اٌفو األٚيِ :ل ٜاعزجبه عمٛك اي  ِٓ B.O.Tعمٛك اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ
اٌفو اٌضبٔ:ٟاٌزى ١١اٌمبٌٕٔ ٟٔٛظبَ اي B.O.T
اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟرّ١١ي ٔظبَ اي B.O.Tعّب لل ٠قزٍؾ ثٗ ِٓ اٌعمٛكاٌّضٍ١خ ٌٗ
اٌفو أألٚي  :رّ١١ي ٔظبَ اٌجٛد  B.O.Tعٓ ِب رعل ٠قزٍؾ ثٗ ِٓ عمٛك
اٌفو اٌضبٔ : ٟرّ١١ي ٔظبَ اٌجٛد  B.O.Tعٓ اٌعمٛك اٌّضٍ١خ ٌٗ
اٌّطٍت اٌضبٌشٍٚ :بئً رَ٠ٛخ إٌّبىعبد ٌٕظبَ اي B.O.T
اٌفو األٚي :اٌٍٛبئً اٌغ١و لؼبئ١خ ٌزَ٠ٛخ ِٕبىعبد ٔظبَ اي B.O.T
اٌفو اٌضبٔ: ٟاٌٍٛبئً اٌمؼبئ١خ ٌزَ٠ٛخ ِٕبىعبد ٔظبَ اي B.O.T
اٌفظً اٌضبٔ:ٟاصو رطج١ك ٔظبَ اي  B.O.Tعٍ ٝاٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ
اٌّجؾش األٚيِ ِ :ؼ اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ِٚمِٛبرٙب
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