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Abstract 

The importance of holding the bot in the establishment of infrastructure projects in developing 

countries 

The research touched BOT contracts in terms of the definition and the concept and the most 

important component of those contracts elements, then the upbringing and development at the 

global, regional and local scale, and characteristics that distinguish them from other contracts 

and the multiplicity of views on the legal nature of this type of contract, and opinion likely to do 

so. 

As it has been touched on in another axis of the challenges and risks that sit this type of contract 

projects, and the settlement of disputes. 
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Find a conclusion where the seal containing the findings of the researcher, and most important: 

The bot system with its benefits large investment process system, and achieves many privileges 

to both ends of the system, and can be employed to achieve major breakthroughs in economic 

growth, particularly in developing countries. 

And also included the conclusion of the recommendations including: 

I want take advantage of bot decades under the current Sudanese legal system as well as the 

countries of the region, it must provide: 

A-material requirements ، safe investment such as the environment and the land needed for 

investment projects. 

B-issue the necessary investment laws, laws of the current investment is not commensurate with 

the investment requirements, and does not address the risks posed by bots decades, there must be 

no legislation keep pace with the evolving legal aspects of BOT contracts. 
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 ملخض البحث 

 أ٤ٔٛس ػوذ جُرٞش ك٢ ئٗؾحء ٓؾشٝػحش جُر٤٘س جُطكط٤س ك٢ جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس:

جُ٘ؾأز ٝجُططٞس ػ٠ِ جُ٘طحم ض٘حٍٝ جُركع ػوٞد جُرٞش ٖٓ ق٤ع جُطؼش٣ق ٝجُٔلّٜٞ ٝأْٛ جُؼ٘حفش جٌُٔٞٗس ُطِي جُؼوٞد،غْ 

جُؼح٢ُٔ ٝجإله٢ٔ٤ِ ٝجُٔك٢ِ،ٝجُخقحتـ جُط٢ ض٤ٔضٛح ػٖ جُؼوٞد جألخشٟ ٝضؼذد ٝؾٜحش جُ٘ظش قٍٞ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُٜزج جُ٘ٞع 

 ٖٓ جُؼوٞد،ٝجُشأ١ جُشجؾف ك٢ رُي.

وٞد،ٝضغ٣ٞس ٓ٘حصػحضٜح.ًٔح ضْ ض٘حٍٝ جُركع ك٢ ٓكٞس آخش جُطكذ٣حش ٝجُٔخحهش جُط٢ ضوؼذ ٓؾشٝػحش ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُؼ  

 ق٤ع خطْ جُركع ذخحضٔس ٓكط٣ٞس ػ٠ِ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضٞفَ ػ٤ِٜح جُرحقع،ٖٝٓ أٜٛٔح:

ئٕ ٗظحّ جُرٞش ٗظحّ جعطػٔحس١ رٝ كٞجتذز ػ٤ِٔس ًر٤شز،٣ٝكون جٓط٤حصجش ًػ٤شز ُطشك٢ ٛزج جُ٘ظحّ،٣ٌٖٝٔ ضٞظ٤لٜح ُطكو٤ن هلشجش 

٤ٓس.ًر٤شز ك٢ جُ٘ٔٞ جالهطقحد١،الع٤ٔح ك٢ جُذٍٝ جُ٘ح  

 ٝأ٣نح جؽطِٔص جُخحضٔس ػ٠ِ ضٞف٤حش ٖٓ أذشصٛح:

 ذخقٞؿ جالعطلحدز ٖٓ ػوٞد جُرٞش ك٢ ظَ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُغٞدج٢ٗ جُكح٢ُ ًٝزُي دٍٝ جإله٤ِْ،كالذذ ٖٓ ضٞك٤ش:

جُٔغطِضٓحش جُٔحد٣س/ًحُر٤ثس جالعطػٔحس٣س ج٥ٓ٘س ٝجألسجم٢ جُالصٓس ُٔؾحس٣غ جالعطػٔحس.-أ  

جُالصٓس ُالعطػٔحس،كوٞج٤ٖٗ جالعطػٔحس جُكح٢ُ ال ٣ط٘حعد ٓغ ٓططِرحش جالعطػٔحس،ٝال ٣ؼحُؽ جُٔخحهش جُط٢ ئفذجس جُوٞج٤ٖٗ -خ

 ضػ٤شٛح ػوٞد جُرٞش، كالذذ ٖٓ ٝؾٞد ضؾش٣غ ٣ٞجًد جُؿٞجٗد جُوح٤ٗٞٗس جُٔططٞسز ُؼوٞد جُرٞش.

 الكلمات المفتاحية:

ك٤سجُر٤٘س جُط -ٓؾحس٣غ-جُٔ٘حصػحش-ضغ٣ٞس-جُ٘ح٤ٓس-ػوٞد جُرٞش    
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 مقذمة

 ٣ؾٌَ جُؼوذ ، ذحػطرحسٙ ضٞجكن ئسجدض٤ٖ أٝ أًػش ػ٢ِ ئقذجظ جغش ٣شضرٚ جُوحٕٗٞ ، جقذ أْٛ ٓقحدس جالُطضجّ 

ٝضطؼذد أٗٞجع جُؼوٞد ذطؼذد جألقٌحّ جُط٢ ضشد ػ٤ِٜح ؛ ذك٤ع ض٘وغْ ئ٢ُ ػوٞد ٓغٔحز ٝأخش١ ؿ٤ش ٓغٔحز ًٔح ض٘وغْ ئ٠ُ ػوٞد 

  سمحت٤س ٝػوٞد ؽ٤ٌِس.

٣ٌٖٝٔ ضوغ٤ٜٔح ذكغد جُوحٕٗٞ جُز١ ٣كٌْ جُٔ٘حصػحش جُ٘حؽثس ػٜ٘ح ئ٠ُ ػوٞد دجخ٤ِس أٝ ٝه٤٘س ، ٣كٌٜٔح جُوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ ٝػوٞد 

د٤ُٝس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ػٞس ذؾأٜٗح ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ،ٝأخشٟ قغد ٗٞع جُؼَٔ جُز١ ٣٘ظٔٚ ضِي جُؼوٞد ٝكوح جُٔؼحٓالش جُط٢ ضوّٞ ذٜح جُذٍٝ 

 ضؿحٙ ٓٞجه٤ٜ٘ح.

ذف ٖٓ أ١ ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س ٛٞ أٝالً ٝأخ٤شجً سكحٙ جُٔٞجهٖ ٝئٕ ػ٤ِٔس ضط٣ٞش جُطؾش٣ؼحش جالهطقحد٣س ٝجُٔح٤ُس ٝجُ٘وذ٣س ٝئٕ جُٜ

ٝجُؿٔش٤ًس ٝجُٔإعغحض٤س ٝجالعطػٔحس٣س جُط٢ ضٔص خالٍ جُلطشز جُٔحم٤س ٝٝمغ ٝضطر٤ن جُغ٤حعحش جالهطقحد٣س ٝخحفس 

جألٛذجف جٌُرشٟ جُٔ٘ؾٞدز ك٢ ئهحس ػ٤ِٔس جإلفالـ جالهطقحد١ ٝجُُٞٞؼ  جالعطػٔحس٣س ٜٓ٘ح ٗؿكص ئ٠ُ قذ الذأط ذٚ ك٢ ضكو٤ن

  ئ٠ُ ػطرحش ٜٗؽ جهطقحد جُغٞم جالؾطٔحػ٢

ٝٗط٤ؿس ُِططٞس جالهطقحد١ ُٝؼ٤ِٔس جُطط٣ٞش ٝجُطكذ٣ع جُط٢ جٗطٜؿطٜح جُو٤حدز ك٢ جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٝجُط٢ ض٘وقٜح جُط٣َٞٔ جُالصّ 

كٌٞٓحش ذطؾؿ٤غ جالعطػٔحس ٝجٗطوحٍ سؤٝط جألٓٞجٍ ئ٠ُ ذِذجْٜٗ ُٝطخل٤ق جُؼدء ػٖ ُٔؾشٝػحش جُر٤٘س جُطكط٤س ، ٝالٛطٔحّ جُ

 جُذُٝس ذ٘لوحش ئٗؾحء ٝئدجسز جُٔشجكن جُؼحٓس جالهطقحد٣س ُٝنٔحٕ ضوذ٣ْ جُخذٓحش جُؼحٓس ٤ًِحً أٝ ؾضت٤حً ٝئٗؾحء جُر٤٘س جُطكط٤س جُؿ٤ذز

ُوطحع جُخحؿ ٝئٌٓحٗحضٚ جُٔح٤ُس ٓغ ٗوَ ؾضء ٖٓ جُٔخحهش ئ٤ُٚ ، ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد ٝذأهَ ًِلس ػٖ هش٣ن جالعطلحدز ٖٓ ًلحءز ج

 دػص جُكحؾس ئ٠ُ ظٜٞس جُؼذ٣ذ ٖٓ جُ٘ظْ.

 ٝػوٞد جُرٞد،ٓح٢ٛ ئال ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُطشم جُط٢ ضطرؼٜح جُذٍٝ ك٢ ضوذ٣ْ ٓحٛٞ ٓطِٞخ ٖٓ جُخذٓحش ُٔٞجه٤ٜ٘ح. 

ئ٠ُ جُرِذجٕ جُ٘ح٤ٓس ػرش ٓح ٣ؼشف ذحُر٘حء ٝجُطؾـ٤َ ٝٗوَ ق٤ع أفرف جُؼَٔ ذٜح مشٝسز ُطؾؿ٤غ جالعطػٔحس ٝٗوَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح 

 ج٤ٌُِٔس ذؼذ جٗونحء جُٔذز جُٔطلوس ػ٤ِٚ ػوذج.

B-O-T.B-mean BUILD،and o= mean Operate،and T=mean Transfer. 

 ك٢ ٛزٙ جُٔغ٤شز جُركػ٤س ذارٕ هللا ٣طْ ض٘حٍٝ جُط٤ٔ٘س ذ٘ظحّ ػوٞد جُرٞش قٍٞ جُٔكحٝس ج٥ض٤س:

ػوٞد جُرٞش ٝٓلٜٜٞٓح ،غْ أْٛ ػ٘حفشٛح ٝجُ٘ؾأز ٝجُططٞس،ٝجُططر٤وحش جُؼح٤ُٔس ٝ جُٔك٤ِس.، ٝخقحتـ ضِي جُؼوٞد. أٝال:ضؼش٣ق  

 غح٤ٗح:جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُؼوٞد جُرٞش 

 غحُػح:جُطكذ٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ ٛزج جُ٘ظحّ ٝضغ٣ٞحش ٓ٘حصػحضٚ.

جُ٘طحتؽ ٝجُطٞف٤حش.-جُخحضٔس  

ٝػ٘حفشٛح ٝٓلٜٜٞٓح ٝجُ٘ؾأز ٝجُططٞس ٝخقحتـ ضِي جُؼوٞد.جُٔكٞس جألٍٝ:ضؼش٣ق ػوٞد جُرٞش   

 جُٔطِد جألٍٝ:ضؼش٣ق ٝٓلّٜٞ ػوذ جُرٞش.

 [BOT] أٝال:ضؼش٣ق ػوذ جُرٞش   

،ػوذ جُرٞش، ذأٗٚ ؽٌَ ٖٓ أؽٌحٍ ض٣َٞٔ جُٔؾشٝػحش.)جالٗغطشجٍ(ػشكص ُؿ٘س جألْٓ جُٔطكذز ُِوحٕٗٞ جُطؿحس١ جُذ٢ُٝ   
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ٖٓ جُٔغطػٔش٣ٖ ٣ؾحس ئ٤ُْٜ" جالضكحد جُٔح٢ُ ُِٔؾشٝع " جٓط٤حصجً إلٗؾحء ٓؾشٝع ٓؼ٤ٖ  ذإٔ:)ضٔ٘ف ذٔوطنحٙ قٌٞٓس ٓح ٓؿٔٞػس

ٝضؾـ٤ِٚ ٝئدجسضٚ ٝجعطـالُٚ ضؿحس٣حً ُؼذد ٖٓ جُغ٤ٖ٘ ضٌٕٞ ًحك٤س العطشدجد ضٌح٤ُق جُر٘حء ئ٠ُ ؾحٗد ضكو٤ن أسذحـ ٓ٘حعرس ٖٓ 

ج٣ح أخشٟ ضُٔ٘ف ُْٜ مٖٔ ػوذ جالُطضجّ ٝك٢ ٜٗح٣س جُٔذز جُؼحتذجش جُ٘حؾٔس ػٖ ضؾـ٤َ جُٔؾشٝع ٝجعطـالُٚ ضؿحس٣حً أٝ ٖٓ أ١ ٓض

٣٘طوَ جُٔؾشٝع ئ٠ُ جُكٌٞٓس دٕٝ أ١ ضٌِلس أٝ ٓوحذَ ضٌِلس ٓ٘حعرس ٣ٌٕٞ هذ ضْ جالضلحم ػ٤ِٜح ٓغروحً أغ٘حء جُطلحٝك ػ٠ِ ٓ٘ف 

جالُطضجّ(
1

جُغ٤ٖ٘ ضٌٕٞ ًحك٤س العطشدجد ،ٝرُي ك٢ ؽٌَ جٓط٤حص ُقٞؽ ٓؾشٝع ٓؼ٤ٖ ٝضؾـ٤ِٚ ٝئدجسضٚ ٝجعطـالُٚ ضؿحس٣ح ُؼذد ٖٓ 

ضٌح٤ُق جُر٘حء ئ٠ُ ؾحٗد ضكو٤ن أسذحـ ٓ٘حعرس ٖٓ جُؼحتذجش جُٔطأض٤س ٖٓ ضؾـ٤َ جُٔؾشٝع،ك٢ ٜٗح٣س جُٔذز جُٔطلن ػ٤ِٜح ض٘طوَ ٤ٌِٓس 

جُٔؾشٝع ئ٠ُ جُكٌٞٓس دٕٝ ضٌِلس
2

 

ؼحٓس ضوّٞ ذٔٞؾرٚ جإلدجسز ذاُوحء ػدء جُط٘ل٤ز ٝهذ ػشكٚ جُلو٤ٚ )) أٗش٣ٚ د١ ُٞ ذحد٣ش (( ذأٗٚ:) ؽٌَ ٖٓ أؽٌحٍ ض٘ل٤ز جألؽـحٍ جُ -

ػ٠ِ ؽخـ ٓح )كشد أٝ ؽشًس( ٤ُظ ٓوحذَ عؼش ٣كذد ك٢ جُؼوذ ٝئٗٔح ُوحء جعطخذجّ جُٔ٘ؾأ جُؼحّ ٝجالٗطلحع ذٚ(
3
.   

ن ٝػشكٚ جُرؼل ذأٗٚ :) ض٘ظ٤ْ ضوّٞ جُذُٝس ذٔوطنحٙ ذٔ٘ف ٓغطػٔش ٖٓ جُوطحع جُخحؿ ضشخ٤قحً ُر٘حء أٝ ضط٣ٞش ئقذٟ جُٔشجك -

جُؼحٓس ٝض٣ِٞٔٚ ذ٘لغٚ أٝ ػٖ هش٣ن جُـ٤ش ٝٓوحذَ ػحتذ ٛزج جُٔؾشٝع هٞجٍ ٓذز جُطشخ٤ـ(
4
.  

جُخالفس:ػوذ جُرٞش ٛٞ ٓقذس ُالُطضجّ جُز١ ٣وّٞ ذ٤ٖ جُذُٝس أٝ ؾٜس ئدجس٣س ٝجُوطحع جُخحؿ، ذخقٞؿ ئٗؾحء ٓشكن ػحّ 

،ٝذٔٞؾد ٛزج جُؼوذ ٣طْ جُر٘حء أٝ جُطؾ٤٤ذ ٝ جُطؾـ٤َ ذط٣َٞٔ ٖٓ هرَ جُوطحع جُخحؿ، ئرج ًحٕ كشد أٝ ؽشًس أٝ ٓؿٔٞػس ٓغطػٔش٣ٖ

ٝجإلدجسز غْ ٗوَ ٤ٌِٓس جُٔؾشٝع ُِذُٝس أٝ جُؿٜس جإلدجس٣س ٜٗح٣س جُٔذز جُٔطلن ػ٤ِٜح ك٢ جُؼوذ، فحُكس ُِؼَٔ ٝؿ٤ش ٓػوَ ذذ٣ٖ 

 جُر٘حء،ذؼذ عذجد ًَ ٓح فشف ٖٓ جألٓٞجٍ ك٢ جُر٘حء ٝجألسذحـ جُٔطٞهؼس.

  عىاطر عقذ البوت

ٍ جُطؼش٣لحش جُغحذوس ٣طنف ُ٘ح إٔ ػوذ جُرٞش ٣كط١ٞ ػ٠ِ جُؼ٘حفش ج٥ض٤س:ٖٓ خال  

 .)BUILD) ذ٘حء أٝ ضؾ٤٤ذ جُٔشكن جُؼحّ-1    

٣طْ ٛزج جُر٘حء ٝجُطق٤ْٔ ٖٓ هرَ جُٔغطػٔش،ئرج ًحٕ ؽشًس أٝ ؽخـ ذشأط ٓحٍ ٖٓ ٓحُٚ جُخحؿ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى أ١ جُطضجّ 

ٖٓ ٤ٓضج٤ٗطٜح أٝ ضوذ٣ْ هشٝك،ٝجُٔشكن جُؼحّ ٣ؼشف ٛ٘ح ذأٗٚ:ٓؾشٝع ض٘ؾثس جُذُٝس  ٖٓ جُذُٝس ك٢ جُٔغحٛٔس ك٢ ض٣َٞٔ جُٔؾشٝع

 ذوقذ ضكو٤وٜح جُ٘لغ جُؼحّ.  

.)OPERATE)2 جُطؾـ٤َ أٝ جإلدجسز-  

جُطؾـ٤َ أٝ جإلدجسز جُز١ ٣طْ ذٔٞؾد ػوذ ضؾـ٤َ، ق٤ع ضوّٞ جُؿٜس جُٔغطػٔشز ذادجسز جُٔشكن ه٤ِس ٓذز جُؼوذ ٓوحذَ جُكقٍٞ ػ٠ِ 

ٓح٤ُس ُوحء جُر٘حء ٝجإلدجسز ٝضوذ٣ْ جُخذٓحش ُؿٜٔٞس جُٔٞجه٤ٖ٘ أ١ جعطـالٍ جُٔؾشٝع ُلطشز ص٤٘ٓس ٓكذدز ٣طلن ػ٤ِٜح ك٢  ػٞجتذ

 جُؼوذ ٓٔح ٣طنٖٔ ضط٣ٞش جُٔؾشٝع ٝف٤حٗطٚ ٝقٔح٣طٚ ٝكن ذ٘ٞد جُؼوذ.

                                                             
.1وتطبيقاتها، ص د.محمد يوسف،عقود البوت  1  
 تقرير لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تحت عنوان األعمال المقبلة المتعلقة بمشاريع البناء والتشغيل والنقل 2
 المرجع نفسه والصفحة 3
4 - لقانونية واإلسالمية واإلنساند.عادل عامر،عقود الدولة والتعريف بعقود البوت وطبيعتها القانونية وأهم مجاالتها،منتديات دار العلوم ا  
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.)TRANSFER(3 جُ٘وَ أٝ ضغ٤ِْ جُٔؾشٝع ُِذُٝس-  

جُٔغطػٔشز ذاػحدز ضغ٤ِْ جُٔؾشٝع ك٢ قحُس ؾ٤ذز هحذِس العطػٔحسٙ ٖٓ هرَ جُؿٜس  ق٤ع ٣وغ جُطضجّ ػوذ١ ػ٠ِ جُؾشًس أٝ جُؿٜس

  جإلدجس٣س جُٔطؼحهذز ك٢ ٜٗح٣س ٓذز جُؼوذ ٝرُي دٕٝ ٓوحذَ.

٤ُظ ئفالقحً هح٤ٗٞٗحً ٝئٗٔح ٛٞ ئفالـ أكشصٙ ٝجهغ ػ٢ِٔ ٗؿْ ػٖ ضط٣ٞش أعح٤ُد جالعطػٔحس ٝٗظْ ض٣َٞٔ جُٔؾشٝػحش جٌُرشٟ 

٤س جالهطقحد٣س ًٝحٕ أٍٝ ٖٓ جعطخذّ ٛزج جُٔقطِف ٛٞ ست٤ظ جُٞصسجء جُطش٢ً ) ضٞسؿص أٝسصجٍ ( ك٢ أٝجتَ ٝض٘ٞع أٗٔحه جُط٘ٔ

  [BOT جُػٔح٤ٗ٘حش ك٢ جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ.

 غح٤ٗح: ٓلّٜٞ ػوذ[BOT]ٝجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُٚ.

 (BOT): ٛٞ جخطقحس ُػالظ ًِٔحش ج٤ٌِٗض٣س ٢ٛٝ:

BUILD  جُر٘حء –جإلٗؾحء  

OPERATE  ٝجُطؾـ٤َ –جإلدجسز  

TRANSFER ٗوَ ج٤ٌُِٔس 

ػوذ جُرٞش :ٛٞ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُؼوٞد جإلدجس٣س جُكذ٣ػس ٝجُز١ ٣ؼ٢٘ إٔ ضؼٜذ جُذُٝس ئ٠ُ جُوطحع جُخحؿ، ٝه٤٘ح أٝ أؾ٘ر٤ح،ٝػ٠ِ 

ج ٗلوطٚ ئٗؾحء ٓؾشٝع ٝضؾـ٤ِٚ ٝئدجسضٚ، ٝرُي ُٔذز ٣طْ جالضلحم ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ، غْ ضوّٞ ؽشًس جُٔؾشٝع ذ٘وَ ٤ٌِٓس ٛز

جُٔؾشٝع ئ٠ُ جُذُٝس أٝ جُؿٜس جإلدجس٣س جُٔطؼحهذز ك٢ ٜٗح٣س جُٔذز جُٔطلن ػ٤ِٜح، ٓغ مشٝسز ئدجسز جُٔؾشٝع ذك٤ع ضؼٞد ُِذُٝس 

ذكحُس ؾ٤ذز هحذِس العطٔشجس٣س جُطؾـ٤َ ك٢ ٜٗح٣س كطشز جالٓط٤حص،ٝٛٞ ٤ُظ أٓشج ٖٓ أ١ ؽخـ ئ٠ُ ؽخـ آخش،ذَ ٛٞ أٓش ٖٓ 

  ػ٤ِٚ ٝجؾد جُطحػس. ؽخـ ٓغِْ ُٚ ذحُطحػس ئ٠ُ ؽخـ آخش

جُطؾـ٤َ  –جُطك٣َٞ  -جُر٘حء  B.O.T  

Build – Transfer – Operate  

كـ٢ ٛـزٙ جُقـٞسز ضوـّٞ ؽـشًس جُٔؾشٝع ذطؾ٤٤ذ جُـٔشكن ػ٠ِ ٗلوطٜح، ٝػ٘ذ ئضٔحٓٚ ضوّٞ ذطغـ٤ِٔـٚ ئُـ٠ جُؿـٜس جُٔطـؼـحهـذز، ٓـوحذَ 

ــ٤ِـٚ كـطـشز ٓؼ٤٘س ٣ـكذدٛح جضلـحم جُٔؾشٝع ٝجُكقٍٞ ػـ٠ِ ٓوحذَ جٗطلحع إٔ ضٔـ٘كٜح ضِي جُؿٜـس جُكـن كـ٢ جعطـالٍ جُٔشكن ٝضؾ

 جُؿٜٔٞس ذحُٔشكن، ٝأْٛ ٓؿحالضٜح جُل٘حدم ٝجُٔؾشٝػحش جُغ٤حق٤س. ٝهذ ضلنـَ جُـذُٝس ٛـزٙ جُـقٞسز ُِكذ ٖٓ جُ٘لٞر جألؾ٘ر٢.

  غحُػح:جُ٘ؾأز ٝجُططٞس

٤ُغص ؾذ٣ذز ضٔحٓحً كأٍٝ ضطر٤ن ُٚ ٝؾذ ٓ٘ز أًػش ٖٓ هشٕ ٣ٝطٔػَ ك٢ ػوذ ٓقطِف ػوذ جُر٘حء ٝجُطؾـ٤َ ٝجُط٣َٞٔ، ك٢ جُكو٤وس  

  جُطضجّ ئٗؾحء ه٘حز جُغ٣ٞظ جُز١ أُذشّ ذ٤ٖ جُخذ١ٞ٣ ضٞك٤ن ٝجٌِٗطشج ُٔذز ضغؼس ٝضغؼ٤ٖ ػحٓحً.

٤غ٤س ٝهذ جٗقد ػوذ جُر٘حء ٝجُطؾـ٤َ ٝجُط٣َٞٔ ك٢ جُذٍٝ جُط٢ جػطٔذش ٛزج جألعِٞخ ػ٠ِ ٓؿحالش ػذ٣ذز ضؾٌَ ٓلحفَ ست 

ُالهطقحد جُٞه٢٘ ًحُٔطحسجش ٝٓكطحش ج٤ُٔحٙ ٝجُطشم ٝجُقشف جُقك٢ ٝجٌُٜشذحء ٝجُرطشٍٝ ٝجُؿغٞس ٝجألٗلحم ٝجُٔ٘حؾْ 

 ٝجُٔؿٔؼحش جُق٘حػ٤س ٝجالضقحالش ٝجألهٔحس جُق٘حػ٤س ٝٓؾحس٣غ جُش١ ٝجُغٌي جُكذ٣ذز ٝجُٔطشٝ. 

جٓط٤حص جُٔشجكن جُؼحٓس ٣ٝشٟ جُرؼل إٔ كشٗغح ًحٗص سجتذز ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ق٤ع جذطٌشش ٗظحّ  Concession des Services 

Publics   . ًجُز١ ٛٞ ك٢ ٓلٜٞٓٚ ٝك٢ هر٤ؼطٚ جُوح٤ٗٞٗس ٤ُظ ئال ضطر٤وح B.O.Tضطر٤وحش ػوٞد ٖٓ 
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« جألخٞز ذ٤ش٤٣ٚ » ٓ٘كص جُكٌٞٓس جُلشٗغ٤س جٓط٤حص ضٞص٣غ ج٤ُٔحٙ ك٢ ٓذ٣٘س ذحس٣ظ ئ٠ُ ؽشًس خحفس ٢ٛ ؽشًس  1872كل٢ ػحّ   

ص أػٔحُٜح ذؾٌَ عش٣غ ئال إٔ جألقذجظ جُغ٤حع٤س ك٢ ق٤٘ٚ هذ ع٤طشش ػ٠ِ جالضلحه٤س كؼِٔص ٓذ٣٘س ذحس٣ظ ػ٠ِ ئُـحء جُط٢ ضٞعؼ

ك٢ كشٗغس ًٔح جٓطذ ٤ُؾَٔ جعرح٤ٗح  1731جالٓط٤حص ذؼذ جُػٞسز جُلشٗغ٤س غْ أخز ٗظحّ جالٓط٤حصجش ٣٘طؾش ذؾٌَ ِٓكٞظ ذؼذ ػحّ 

 ٝئ٣طح٤ُح ٝأُٔح٤ٗح.

جألٓش٤ٌ٣س .ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكذز   B.O.Tٍٗظحّ ج  

ٓ٘ز ه٤حّ جُػٞسز جُق٘حػ٤س ق٤ع ًحٕ ٣طْ ذ٘حء جُطشم ٝضؾـ٤ِٜح ٖٓ هرَ جُوطحع جُخحؿ ٓوحذَ جُشعّٞ جُط٢ ٣ذكؼٜح ٓغطخذٓٞ ٛزٙ  

ًٔح ػِٔص جُكٌٞٓس ػ٠ِ ضؾؿ٤غ جالعطػٔحس ػٖ هش٣ن جُوطحع جُخحؿ ك٢ ٓؿحٍ ضؾ٤٤ذ جُطشم ٝجُؿغٞس ٝرُي ذٔٞؾد   جُطشم

٤17/12/1991ذسج٢ُ جُخحؿ ذحُ٘وَ جُقحدس ك٢ جُوحٕٗٞ جُل   

ًحٕٗٞ أٍٝ  27/ ك٢ 12793ٝهذ ضأًذ ٛزج جالضؿحٙ ك٢ ظَ قٌْ جُشت٤ظ جألٓش٢ٌ٣ ذ٤َ ٤ًِ٘طٕٞ ٖٓ خالٍ ئفذجسٙ ُِوشجس سهْ /

ُطؾؿ٤غ جالعطػٔحس ذ٘ظحّ. 1994ع٘س   B.O.T  

هحٕٗٞ جالعطػٔحس جألؾ٘ر٢ ك٢ »ّ، 1979ُؼحّ 6958حٕٗٞ سهـْٝهذ هروص جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٛزج جُ٘ظحّ أ٣نحً ، كل٢ جُلِر٤ٖ ضـْ ٝمغ جُو

هحٕٗٞ ٣غٔف ذط٣َٞٔ ٝذ٘حء ٝضؾـ٤َ ٝف٤حٗس »ٝجعٔٚ  1991/ ُؼحّ 6958ٝجُز١ ػذٍ ذؼل أهغحّ جُوحٕٗٞ جُغحذن سهْ /« جُلِر٤ٖ 

« . ٓؾحس٣غ جُر٤٘س جُطكط٤س ػٖ هش٣ن جُوطحع جُخحؿ   

س ؿحص ضٞسذ٤٘٤س ٝكن ٗظحّ جُرٞش ُط٤ُٞذ جُطحهس.ّ،ٓكط1979ٝهذ أٗؾأش جُذُٝس ك٢ جُلِر٤ٖ ك٢ ػحّ   B.O.T   

ك٢ ٛٞٗؾ ًٞٗؾ ػ٘ذٓح أٗؾأش ٓإعغس ٣ٞٛٞذَ ُِطحهس ٓكطس ُِـحص ٝذذأش جُؼَٔ ك٢ ٗلن ٛٞٗؾ ًٞٗؾ ػحّ  B.O.T ًٔح ظٜش ٗظحّ

/ ٤ِٕٓٞ دٝالس أٓش442٢ٌ٣ذٌِلس ذِـص / 1976   

ٛٞضؼ( »ػ٘ذٓح أٗؾأش ٗلوحً ضكص جُٔحء ك٢ ٜٗش عح٣ؿٕٞ ذٔذ٣٘س  B.O.T ًٔح جعطخذٓص ك٤ط٘حّ جُؿ٘ٞذ٤س ٗظحّ   

، كوذ ؾشٟ ضطر٤وٚ ػ٠ِ ٗطحم ٝجعغ ك٢ ٓقش ًٝحٕ أٍٝ ضؼحَٓ ؾحد ٓغ ض٘ل٤ز  B.O.T ُْٝ ضٌٖ جُذٍٝ جُؼشذ٤س ذٔ٘أٟ ػٖ ٗظحّ

جُٔحم٢ ق٤ع ٛٞ ٓح هحٓص ذٚ ٝصجسز جٌُٜشذحء جُٔقش٣س ك٢ ٓ٘طقق جُطغؼ٤٘٤حش ٖٓ جُوشٕ   B.O.T جُٔؾشٝػحش ذ٘ظحّ

ٖٝٓ رُي ص٣حدز جُطِد ػ٠ِ  .B.O.T ضنحكشش ػٞجَٓ ػذز دكؼص جُكٌٞٓس جُٔقش٣س ئ٠ُ ض٘ل٤ز ٓؾشٝػحش جٌُٜشذحء ذ٘ظحّ

جُطحهس جٌُٜشذحت٤س ٖٓ ٓخطِق هطحػحش جُذُٝس ٝذخحفس ٜٓ٘ح جُق٘حػ٤س ٝجُؼٔشج٤ٗس ٝجُكحؾس ئ٠ُ ئمحكس ٓكطحش ض٤ُٞذ ؾذ٣ذز 

ئمحكس ئ٠ُ جسضلحع ٓذ٤ٗٞ٣س   / ٤ِٓحس دٝالس أٓش8،٢ٌ٣س2ذٌِلس ضوذس ذكٞج٢ُ / 2111 ٤ِٕٓٞ ٤ًِٞٝجش قط٠ ػحّ /9س3هذسضٜح /

/ ٤ِٓحس ؾ٤٘ٚ ٓقش١ ، ئ٠ُ ؾحٗد ئقؿحّ 14س2جُذُٝس ٖٓ جُؿٜحش جُخحسؾ٤س ق٤ع ذِـص د٣ٕٞ ٤ٛثس ًٜشذحء ٓقش ٝؽشًحضٜح /

ٝهِد ٛزٙ جُؿٜحش ئؽشجى جُوطحع ذؼل ؾٜحش جإلهشجك جألؾ٘ر٤س ػٖ ٓ٘ف هشٝك ُِذُٝس ُط٣َٞٔ ض٘ل٤ز ٓؾشٝػحش جٌُٜشذحء 

جُخحؿ ك٢ ض٘ل٤ز ٛزٙ جُٔؾشٝػحش ، ئمحكس ئ٠ُ ضٞكش ع٤ُٞس ك٢ جُؼٔالش جألؾ٘ر٤س ذحُر٘ٞى جُٔقش٣س جُط٢ أذذش سؿرطٜح ك٢ 

 .جُٔغحٛٔس ك٢ ض٣َٞٔ ٓؾحس٣غ جٌُٜشذحء جُٔ٘لزز ػٖ هش٣ن جُوطحع جُخحؿ

شم ٝجُؿغٞس ٝئقذٟ جُؾشًحش جُخ٤ِؿ٤س ُط٘ل٤ز هش٣ن عش٣غ ذ٤ٖ ّ ذ٤ٖ ج٤ُٜثس جُو٤ٓٞس ُِط1977ضْ جُطؼحهذ ع٘س   ك٢ جُغٞدجٕ

 ٤ًِٞٓطش ذ٘ظحّ )جُرٞش( ، ئال إٔ جُؾشًس جُٔطؼحهذز ُْ ضطٌٖٔ ٖٓ ض٘ل٤ز ضؼٜذجضٜح ، 28474ٓذ٣٘ط٢ ػطرشز ٤ٛٝح ذطٍٞ 
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جُشجذو ذ٤ٖ ٤ًِٞٓطشجً ٖٓ جُطش٣ن جُغش٣غ  126ٝٛٞ ٗلظ جُلؾَ جُز١ فحدف ضؼحهذ آخش ضْ ٓغ ؽشًس خ٤ِؿ٤س أخشٟ ُطأ٤َٛ  

ٓذ٣٘س جُخشهّٞ جُؼحفٔس ٝٓذ٣٘س ٓذ٢ٗ ك٢ ٝعو جُغٞدجٕ ٝرُي سؿْ جالٓط٤حصجش ٝجُطغ٤ٜالش جُؼذ٣ذز جُط٢ ٓ٘كطٜح جُؿٜس 

جُك٤ٌٓٞس جُٔحٗكس جالٓط٤حص ُِٔطؼحهذ٣ٖ ، ٝهذ ػضج جُٔخطق٤ٖ ك٢ ٝصجسز جُٔح٤ُس جُغٞدج٤ٗس جُلؾَ ئ٠ُ ػذز أعرحخ ٣ٌٖٔ ئؾٔحُٜح ك٢ 

ٔس ُِطؼحهذ ػٖ هش٣ن )جُرٞش( ك٢ جُرالد، ٝٓؼحسمس جُشأ١ جُؼحّ جُٔك٢ِ ُلٌشز )جُرٞش( ٗط٤ؿس ؾِْٜٜ ذٜح، "ؿ٤حخ جُوٞج٤ٖٗ جُٔ٘ظ

 ٝػذّ ؾحٛض٣س جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔطؼحهذز ٝئػذجدٛح ُِذسجعحش جُٔقحقرس ُط٘ل٤ز ٓػَ ٛزٙ جُٔؾحس٣غ "

ض٘ل٤ز ٓؾشٝػحش ػٖ هش٣ن )جُرٞش( ُِطأ٢ٗ  ُوذ أدش جُطؿحسخ جُلحؽِس جُغحذوس ذحُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُغٞدج٤ٗس جُشجؿرس ك٢

ٝجُطٔك٤ـ ق٤ع ُٞقع رُي ك٢ جُٔلحٝمحش جُط٢ ؾشش القوحً ذ٤ٖ ج٤ُٜثس جُو٤ٓٞس ٌُِٜشذحء ٓغ ئقذٟ جُؾشًحش جُٔح٤ُض٣س ق٤ع 

٤ٓوحٝجه د٣ضٍ ك٢ ؾ٘ٞخ ٓذ٣٘س جُخشهّٞ جُؼحفٔس ،  251ّ إلٗؾحء ٓكطس ُط٤ُٞذ 1997هذٓص ٛزٙ جُؾشًس ػشمٜح ك٢ ٓحسط 

ّ )غالظ ع٘ٞجش( ق٤ع ضْ جُطٞه٤غ ذحألقشف جأل٠ُٝ 2111ْ جعطٔش جُطلحٝك ذ٤ٖ جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس ٝٛزٙ جُؾشًس قط٠ ٓح٣ٞ ٖٝٓ غ

 .  2114ّػ٠ِ جضلحه٤ط٢ )ؽشجء جٌُٜشذحء( ٝ )جضلحه٤س جُط٘ل٤ز( ، ٖٝٓ جُٔلطشك إٔ ٣ٌٕٞ هذ ذذأ ض٘ل٤ز جُٔكطس ك٢ 

ُطكط٤س ذحعطخذجّ ٗظحّ جُرٞش ذوحػس جُقذجهس ذحُخشهّٞ، ئٕ جُٔرشس ُٜزج ٝهحٍ جألعطحر قٔذ١ ك٢ ٓإضٔش ض٣َٞٔ ٓؾحس٣غ جُر٤٘س ج

جُ٘ظحّ ألٕ جُكحؾس ُِط٣َٞٔ ٢ٛ أ٥ٕ جُٔؾٌِس جُشت٤غ٤س ك٢ جالهطقحد جُغٞدج٢ٗ ٝٗظحّ جُرٞش ٣غطط٤غ إٔ ٣غذ ذؼل ٛزٙ جُلؿٞز 

ٍٔٞ ٣طٔطغ ك٢ ٛزج جُ٘ظحّ ذٔشٝٗس ٝقش٣س ذٔشٝٗس جُؾذ٣ذز ضٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓوحذِس أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُٔؾحس٣غ جُٔطِٞذس ذؿحٗد إٔ جُٔ

ًر٤شز ك٢ ضكذ٣ذ ٗٞع ٓؾشٝػٚ ٝصٖٓ جُط٘ل٤ز ٝجألعؼحس جُط٢ ٣كذدٛح )أ١ ضٌِلس ئٗؿحص جُٔؾشٝع( ٓٔح ٣ٌٔ٘ٚ ك٢ جُٜ٘ح٣س ٖٓ جعطؼحدز 

 سأعٔحُٚ ٝأسذحقٚ ك٢ صٖٓ ٓؼوٍٞ ٝذذسؾس ػح٤ُس ٖٓ جُطأًذ.

ٕ ضؾَٔ جُٔخحهش جُغ٤حع٤س جُٔطٔػِس ك٢ ٓغطورَ ٣ك٤طٚ جُـٔٞك ذؼذ ٝأمحف إٔ جُٔؼٞهحش جُط٢ ضٞجؾٚ ٗظحّ جُرٞش ك٢ جُغٞدج

جالعطلطحء جُٔورَ ذؿحٗد جُٔؾحًَ جالهطقحد٣س جُكح٤ُس جُٔطٔػِس ك٢ ضشد١ جإل٣شجدجش أٓحّ مـو جُٔطحُد ٝضلحْٛ جُكحؾس ُِقشف 

ٔؾحس٣غ ٝٓؾحًَ جُ٘وذ جألؾ٘ر٢ ٓٔح ٣ؿؼَ ٓٞهق جُكٌٞٓس ٛؾح ٝؿ٤ش ٓورٍٞ ك٢ قحُس جُطضجٜٓح ئرج هِد ٜٓ٘ح ذنٔحٗحش ُرؼل جُ

أمحكٚ ئ٢ُ ػذّ ٝمٞـ ٝجمطشجخ ع٤حعحش جالعطػٔحس ٝجُنشجتد جُؿذ٣ذز ٝػذّ ضٞكش جُنٔحٗحش ذقٞسز هح٤ٗٞٗس ٝقو٤و٤س جألٓش 

جٗٚ ال ٣ٞؾذ هحٕٗٞ ٓغطوَ ٣٘ظْ ٣ٝإخش ُِطؼحَٓ ذ٘ظحّ جُرٞش، ٝأًذ ػ٢ِ مشٝسز ضٞك٤ش مٔحٗحش جٗطوح٤ُس ُٔؾشٝػحش جُرٞش ك٢ 

ظ٠ ذأ٣ُٞٝس ذخطس جُط٤ٔ٘س ك٢ جُغٞدجٕ ٢ٛٝ جالعطػٔحس ك٢ ذ٤٘حش ئٗطحؼ جُػشٝز جُك٤ٞج٤ٗس ٝجُٔؾحس٣غ جُضسجػ٤س خحفس هطحػحش ضك

ٓؾحس٣غ جألٖٓ جُـزجت٢ ٝجُقحدس ًاٗطحؼ جُقٔؾ ٝجُض٣ٞش ٝجُكحفالش أُرغطح٤ٗٚ ُغذ جُكحؾس جُٔك٤ِس ٝجُطقذ٣ش ذؿحٗد جُٔ٘طؿحش 

 جُق٘حػ٤س ًحُؿِٞد ٝجألغحظ.

ذ ٖٓ ئػلحءجش ٝجٓط٤حصجش أخش١ ٓـش٣س ؾذج ُؼَٔ رُي ٣كلض ج٤ُُٖٞٔٔ ػ٢ِ جُطو٤َِ ٖٓ جُٔخحهش جُغ٤حع٤س ٝأمحف إٔ الذ

ٝجالهطقحد٣س ألٕ أُكحؾٚ ال ضضجٍ هحتٔس ٌُٔحككس جُلوش ٝجُؼطحُس ٝٓؿحٍ جُر٤٘س جُطكط٤س ًحُقشف جُقك٢ ٝجُطشم ٝج٤ُٔحٙ 

ٝجٌُٜشذحء ٝجُط٤ٔ٘س جُٞالت٤س ك٢ أٗكحء جُغٞدجٕ
5

 .  
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 سجذؼح:خقحتـ ػوذ جُرٞش 

  ػوٞد ٌِّٖ َٔ جُذُٝس ٖٓ ئٗؾحء ٓؾشٝػحش ػٖ هش٣ن جُط٣َٞٔ جُٔرحؽش ٖٓ ٓقحدس خحفس )جُوطحع جُخحؿ( « جُرٞش»ضُ

جُط٢ ضوّٞ ذاٗؾحء ٓؾحس٣غ جُر٤٘س جُطكط٤س،ق٤ع ضغطل٤ذ جُكٌٞٓس ػٖ هش٣ن ػوذ جُرٞش ٖٓ خرشجش جُوطحع جُخحؿ ك٢ 

ٝأًلأ ك٢ ئدجسز جُٔؾحس٣غ جٌُرشٟ ٖٓ ق٤ع عشػس جُط٘ل٤ز ٝجُذهس  ئدجسز ٝضؾـ٤َ ٛزٙ جُٔؾحس٣غ،ذحػطرحسٙ أقشؿ

 ٝجُغشػس ك٢ جإلٗؿحص.

ُؿزخ جالعطػٔحسجش جُخحفس ُٔؾحسًس جُذُٝس ك٢ ضِي   قحكضجً ه٣ٞحً « جُرٞش»٣ٝؼطرش ض٘ل٤ز جُٔؾحس٣غ ٝكوحً ُ٘ظحّ 

٢ ضط٣ٞش ػَٔ جُٔإعغحش جُٔؾحس٣غ، ًٔح أٗٚ ٣٘ؼٌظ ئ٣ؿحذ٤حً ػ٠ِ جُٞمغ جالهطقحد١ ُِرِذ جُٔن٤ق، ٣ٝغحْٛ ك

ٝضؾؿ٤غ جالعطػٔحسجش ٝضٞع٤غ أعٞجم جُٔحٍ ٝضط٣ٞش ئٌٓحٗحش جُرِذ جالهطقحد٣س ٝضذس٣د جُؼٔحٍ جُٔك٤٤ِٖ ػ٠ِ أقذظ 

جُطو٤٘حش جُٔغطخذٓس ٝئدخحٍ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكذ٣ػس ك٢ ؽط٠ ج٤ُٔحد٣ٖ ٝضط٣ٞش أعٞجم سأط جُٔحٍ جُٞه٤٘س
6
. 

 ٝ أخشٟ ٓح٤ُس، ٖٓ أٜٛٔح:٣ط٤ٔض ٛزج جُؼوذ جُكذ٣ع ذخقحتـ ئدجس٣س 

 1 ـ ئهحٓس جُٔؾحس٣غ جٌُر٤شز ٖٓ دٕٝ ضٌِلس ػ٠ِ جُذٍٝ. ٣ِؿأ ئ٠ُ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُؼوٞد ؿحُرحً جُكٌٞٓحش ٝجُذٍٝ إلهحٓس

ٓؾحس٣ؼٜح جٌُر٤شز رجش جُطٌِلس جُؼح٤ُس جُط٢ ضؼؿض ٤ٓضج٤ٗطٜح ػٖ ض٣ِٜٞٔح، أٓػحٍ جُخطٞه جُغش٣ؼس جُط٣ِٞس، ٝجُغٌي 

٤ٔحٙ، ٝجُقشف جُقك٢ ُِٔذٕ، ٝجٌُٜشذحء، ٝجُٔٞجٗة، ٝؽرٌحش جالضقحٍ، ٝضط٣ٞش جإلعٌحٕ، جُكذ٣ذ٣س، ٝؽرٌحش جُ

ٝجُٔغطؾل٤حش، ٝجُٔذجسط، ٝجُٔطحسجش، ٝأٓحًٖ جُغ٤حقس، ٝجُٔذٕ جُؿذ٣ذز، ٝٓكطحش ض٤ُٞذ جٌُٜشذحء، ٝجُغذٝد، 

 ٝجُٔقحٗغ،ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔؾحس٣غ جُٔذ٤ٗس.

 ق جُؼح٤ُس جُرحٛظس.ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُؼوٞد ٣ؼل٢ جُذُٝس ٖٓ جُطٌح٤ُ 

 2  ّـ ٓؾحسًس جُؾشًحش جُٞه٤٘س ك٢ خطو جُط٤ٔ٘س: ٣ؼط٢ جُلشفس ُِؾشًحش جُٞه٤٘س ُِٔؾحسًس ك٢ ض٤ٔ٘س جُرالد، ٝضوذ

 ُْٜ جُذُٝس كشفس غ٤ٔ٘س العطػٔحس أٓٞجُْٜ ٓغخشز ك٢ خذٓس جُٞهٖ.

 3- ُٜٔحسجش جُل٤٘س جألؾ٘ر٤س إلهحٓس جعطوطحخ جُٜٔحسجش جُل٤٘س ٝجٌُلحءجش جإلدجس٣س جألؾ٘ر٤س: ٣غطٞؾد ٛزج ئقنحس ج

جُٔؾشٝع. ٝجالعطؼحٗس ذحٌُلحءجش جإلدجس٣س إلدجسز جُٔؾشٝع ُذٟ جالٗطٜحء ٓ٘ٚ؛ ق٤ع ٣ٔ٘ف جالضلحم ػ٠ِ ئهحٓس جُٔؾشٝع 

جُؼحهذ جُٔ٘لز ألٕ ٣ٌٕٞ فحقد جُكن ك٢ ئدجسز جُٔؾشٝع ُذٟ ضٔحٓٚ ُٔذز ٣طْ جالضلحم ػ٤ِٜح، ٝع٤ٌٕٞ جُٔغثٍٞ ػٖ 

 ط٢ ٣ططِرٜح جُٔؾشٝع.ًحكس جُطٌح٤ُق جُ

 4 ـ ضوذ٣ش دخَ جُٔؾشٝع ٓغروحً: ٖٓ ٜٓٔحش جُؼوذ ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ ٝمغ جألٗٔٞرؼ ُؿٔغ دخَ جُٔؾشٝع، ٝٓح ٣٘رـ٢

 جضخحرٙ ُزُي.

 5 ٚضغ٤ِْ جُٔؾشٝع ع٤ِٔحً ك٢ ٜٗح٣س جُؼوذ، ػ٠ِ جُؼحهذ جُٔ٘لز ُِؼوذ ذؼذ ضٔحّ ٓذز جعطػٔحس جُٔؾشٝع قغد جُؼوذ ئػحدض .

ؿ٤ٔغ ٓشجكوٚ ُِطشف جُػح٢ٗ، عٞجء ًحٕ ٛزج قٌٞٓس، أٝ أؽخحفحً ُْٜ ؽخق٤حضْٜ جُوح٤ٗٞٗس جالػطرحس٣س، ًحٓالً، ع٤ِٔحً ذ

 أٝ رجض٤طْٜ جُٔغطوِس قغد ؽشٝه جُؼوذ.

 

                                                             
1ّ ؿ8/2/2118،جُٔؿِس جُطٞٗغ٤س جالٌُطش٤ٗٝس،جُػالغحءجُضضح٣و٢ خُٞٚ 6  
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 :جُخقحتـ جُٔح٤ُس ُٜزج جُؼوذ 

 :٣ط٤ٔض ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُؼوٞد ذخقحتـ ٓح٤ُس ٜٓٔس ٜٓ٘ح 

 1ش ُألسذحـ جُٔطٞهؼس ٖٓ جُٔؾشٝع العطشدجد سأط ٓحُٚ، . ٓقذس العطشدجد جُوشٝك:جُٔوشك ُِٔؾشٝع أٍٝ ٓح ٣٘ظ

 ٝجُلٞجتذ جُط٢ ٣ؿ٤ٜ٘ح ٖٓ ٝسجتٚ.

 2.ضوذ٣ش جُوشك ٓر٢٘ ػ٠ِ ضوذ٣ش ه٤ٔس جُٔؾشٝع . 

 3 ًضأ٤ًذ مٔحٕ أٖٓ جُٔؾشٝع ٝٓشجكوٚ: ُِٔوطشك جأل٣ُٞٝس ك٢ ؽشٝه جُؼوذ؛ ق٤ع ئٕ جُٔوشك هذ أُػط٢ مٔحٗح .

 س ئكالط جُٔؾشٝع.ُكوٞهٚ ٖٓ جُٔوطشك ذاسؾحع هشمٚ ُٞ هذ

 4 ،ٖٓؼظْ جُٔؾحس٣غ جإلٗؾحت٤س جُٔح٤ُس ٓؼوذز: ُزج كإ جُخطٞسز ك٢ ٛزٙ جُٔؾحس٣غ ٓٞصػس ٝٓوغٔس ذ٤ٖ أهشجف ػذ٣ذ٣ .

 ًَ ٓخحهشز ضطؼِن ذحُطشف جُز١ ٣ٌٕٞ أًػش ٜٓحسز، ًٝلحءز ُِطقشف جُغ٤ِْ ٗكٞٛح. 

 5الذذ ُِٔشجهد إٔ ٣كذدٙ، جُخ٤حس ك٢ ٛزٙ . ضكذ٣ذ ٓٞجهٖ جُخطٞسز، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ئصجُطٜح: ك٢ قحُس ققٍٞ خطش ،

جُكحُس ئٓح ئصجُس جُخطش ٝضز٣ٝرٚ، أٝ ٝمغ ٓغإ٤ُٝطٚ ػ٠ِ هشف غحُع ًؾشًس جُطأ٤ٖٓ، أٝ ضكذ٣ذ جُخطٞسز ٖٝٓ غْ 

ضٞص٣ؼٜح ذ٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؾشٝع
8
.  

 جُٔكٞس جُػح٢ٗ: هر٤ؼس ػوذ جُرٞش جُوح٤ٗٞٗس

أخزش جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُؼوذ جُرٞش ،خالكحً كو٤ٜحً ًـ٤شٙ ٖٓ جُٔٞمٞػحش جإلدجس٣س جألخشٟ ع٤ٔح ٝإٔ ٓٞمٞػحش جُوحٕٗٞ 

جإلدجس١ ذؾٌَ ػحّ ٓحصجُص ؿ٤ش ٓو٘٘س ك٢ ٓؿِٜٔح ٝخحمؼس الخطالف جُشأ١ ك٤ٜح، ق٤ع سأٟ ؾحٗد ٖٓ جُلوٜحء إٔ ػوذ جُرٞش رٝ 

٤ؼس خحفس،ك٤ٔح ٤ٔ٣َ آخش٣ٖ ئ٠ُ جػطرحس جُؼوذ رٝ هر٤ؼس ئدجس٣س ٝكن جُطلق٤َ ج٥ض٢:  هر٤ؼس ضؿحس٣س،٣ٝشٟ ؾحٗد آخش أٗٚ رٝ هر  

[BOT]  

                                                                                    :[BOT] ٍجُطر٤ؼس جُٔذ٤ٗس ُؼوذ ج 

[BOT]  ٣شٟ أٗقحس ٛزج جُشأ١ إٔ ػوذ جُرٞش ٛٞ ٖٓ ػوٞد جُوحٕٗٞ جُخحؿ ألٜٗح ضطنٖٔ رجش جُؾشٝه جُٔؼطحدز ك٢ جُؼوٞد

جُطؿحس٣س ٝال ضطنٖٔ ؽشٝهحً جعطػ٘حت٤س ٖٝٓ غْ ٣ؿد إٔ ضخنغ ُوٞجػذ جُوحٕٗٞ جُطؿحس١ أٝ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ٝذحُطح٢ُ جُونحء 

هذ ض٘ؾأ ػٖ جُؼوذ،ٓحُْ ٣٘ـ ك٢ ػوذ جُرٞش ػ٠ِ ؽشٝه جُطك٤ٌْ.                جُؼحد١ ٛٞ جُز١ ٣خطـ ذحُ٘ظش ك٢ جُٔ٘حصػحش جُط٢

                                                           

 ٣ٝذػٕٔٞ قؿؿْٜ ذحُ٘وحه جُطح٤ُس:                                                            

جُٔطؼحهذ٣ٖ ٣ٝغٞدٛح ٓرذأ عِطحٕ جإلدجسز ئٕ ٛزج جُؼوذ ٣وّٞ ػ٠ِ ٓرذأ ؽش٣ؼس .  1-  

ئٕ ػوذ جُرٞش ٣شضد-2  جُطضجٓحش ٝقوٞم ٓطٞجص٣س ذ٤ٖ جُكٌٞٓس ٝؽشًس جُٔؾشٝع.  

. 
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ال ضظٜش عِطحٕ جإلدجسز جُط٢ ضطٔطغ ذٜح جُكٌٞٓس ك٢ ٓؿحٍ جُؼوٞد جإلدجس٣س ك٢ ػوذ    [BOT] 3-  

ك٢ ػوذ   [BOT] حَٓ ًلشد ػحد١ضطخ٠ِ جإلدجسز ػٖ عِطحضٜح جالعطػ٘حت٤س ٝضطؼ  4-  

 [BOT]غح٤ٗـحً : جُطر٤ؼس جُخحفس ُؼوذ  

ذحُشؿْ ٖٓ أٜٗح ضوطشخ ٖٓ ػوذ جالُطضجّ ئال أٗٚ ٣ٞؾذ ٛ٘حى  [BOT] ٤ٔ٣َ ؾحٗد ٖٓ جُلوٜحء ئ٠ُ ئهلحء هر٤ؼس خحفس ُؼوذ جُـــ

ٞٓحً ؾذ٣ذجً ك٢ ٓؿحالش جخطالكحش ؾزس٣س ق٤ع إٔ ػوٞد جُرٞش ضرشّ ذؼذ ٓلحٝمحش ؽحهس ذ٤ٖ هشك٢ جُؼوذ ًٔح أٜٗح أقذغص ٓلٜ

  جُذسجعس جُوح٤ٗٞٗس ضوّٞ ػ٠ِ جعطخذجّ جُط٣َٞٔ ٖٓ جُوطحع جُخحؿ إلٗؾحء جُٔؾشٝػحش جُٔؾطشًس

ٝذحُطح٢ُ أٗطؿص هٞجػذ هح٤ٗٞٗس ؾذ٣ذز ك٤ٔح ضؼِن ذ٤ٌِٔس جألسك جُط٢ ع٤وحّ ػ٤ِٜح جُٔؾشٝع ٤ًٝل٤طٚ ٝٓذٟ ؾٞجص جُكؿض ػ٠ِ ٛزٙ 

 جألٓٞجٍ ٝجألؽ٤حء أخشٟ

ٛزج جُشأ١ ػ٠ِ جُكؿؽ جُطح٤ُس: ٣ٝغط٘ذ أ٣نحً   

ضوطشخ ٛزٙ جُؼوٞد ٖٓ جُؼوٞد جإلدجس٣س ُطؼِوٜح ذٔشكن ػحّ ئال ئٜٗح ضلطوذ ظٜٞس جُذُٝس ًغِطس ػحٓس،ذحُشؿْ ٖٓ أٜٗح ال ضكط١ٞ ػ٠ِ 

 ؽشٝه جعطػ٘حت٤س.

ط٢ ضؼحُؽ ؾضت٤حش فـ٤شز ػذّ ٝؾٞد ض٘ظ٤ْ هح٢ٗٞٗ ٣ؼحُؽ ٛزٙ جُ٘ٞػ٤س ٖٓ جُؼوٞد ذٞؾٚ ػحّ ذحعطػ٘حء ٝؾٞد ذؼل جُوٞج٤ٖٗ جُ 

  ٓطؼِوس ذ٘ٞػ٤س ٓؾشٝػحش جُر٤٘س جألعحع٤س جُٔشجد ض٣ِٜٞٔح

  خِٞ ٗقٞؿ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ٖٓ أ٣س ئؽحسز ئ٠ُ ٛزٙ جُ٘ٞػ٤س ٖٓ جُؼوٞد 

:[BOT] غحُػحً : جُطر٤ؼس جإلدجس٣س ُؼوذ  

٤ٚ ًحكس جُٔؼح٤٣ش ٝجُؾشٝه جُط٢ ض٤ٔض جُؼوذ ٣شٟ جُؿحٗد جُـحُد ك٢ جُلوٚ إٔ ػوٞد جُـرٞش رجش هر٤ؼس ئدجس٣س رُي أٗٚ ٣طٞجكش ك 

  جإلدجس١ ػٖ ػوٞد جُوحٕٗٞ جُخحؿ ٝٛزٙ جُٔؼح٤٣ش:

. [BOT] جإلدجسز هشف ك٢ ػوذ جُـــــ-1   

-2 ضؼِن ٓٞمٞع جُؼوذ ذاٗؾحء ٓشكن ػحّ .  

ػ٠ِ ؽشٝه جعطػ٘حت٤س ؿ٤ش ٓأُٞكس ك٢ ػوٞد جُوحٕٗٞ جُخحؿ
8
.  [BOT] جقطٞجء ػوذ جُــــــ   3-  

  سجذؼحً : جُٔؼ٤حس جُشجؾف

[BOT] جُطر٤ؼس جإلدجس٣س جُخحفس ُؼوذ جُـــ 

ٖٓ جُػحذص أٗٚ ٤ُظ ًَ جُؼوٞد جُط٢ ضرشٜٓح جإلدجسز ػوٞدجً ئدجس٣س كحإلدجسز ٢ٛٝ ضٔحسط ٗؾحهٜح هذ ضشٟ أٗٚ ٖٓ جألفِف ُٜح أق٤حٗحً 

ٓذ٤ٗحً كطٌٕٞ ذزُي ػ٠ِ هذس جُٔغحٝجز ٓغ  إٔ ضطخ٠ِ ػٖ جٓط٤حصجضٜح ٝػٖ ٓظحٛش جُغِطس جُؼحٓس ٝض٘ضٍ ٓ٘ضُس جألكشجد ُطرشّ ػوذجً 

جألكشجد جُؼحد٤٣ٖ ٝذحُطح٢ُ ضخنغ ُ٘لظ جُوٞجػذ جُط٢ ٣خنغ ُٜح جألكشجد ك٢ ػوٞدْٛ أ١ جُخنٞع ُوٞجػذ جُوحٕٗٞ جُخحؿ ، ئال أٜٗح 

حتَ ٝأعح٤ُد ك٢ أق٤حٕ أخشٟ هذ ضلنَ جسضذجء ُرحط جُغِطس جُؼحٓس ٢ٌُ ضٌٕٞ ك٢ ٓشًض ٓط٤ٔض ػٖ جألكشجد ٓغطخذٓس ك٢ رُي ٝع

جُوحٕٗٞ جُؼحّ ُطرشّ ػوٞدجً ئدجس٣س ٝذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ جالخطقحؿ ُِونحء جإلدجس١ ٝجُوحٕٗٞ جُؼحّ ٝرُي ك٢ جُذٍٝ جُط٢ ضأخز ذ٘ظحّ 

  جُونحء جُٔضدٝؼ هرؼحً 

                                                             
8
 محمد يوسف،عقود البوت وتطبيقاتها
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إلدجسز جُٔؾشٝع  ٝذحُشؿْ ٖٓ ٛزج جُ٘ـ ئال إٔ جُؼوٞد جإلدجس٣س ضؼطرش ػوٞدجً ئدجس٣س ذطر٤ؼطٜح ٝٝكوحً ُخقحتقٜح جُزجض٤س ٤ُٝظ ٝكوحً 

أٝ ذ٘ـ جُوحٕٗٞ رُي أّ جُٔؾشٝع ُْ ٣كذد ػ٠ِ عر٤َ جُكقش جُؼوٞد جإلدجس٣س ك٢ جُ٘ـ جُغحذن ٝئٗٔح أٝسدٛح ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ 

 ُزُي ٝؾد جُركع ػٖ ٓؼ٤حس ُط٤٤ٔض جُؼوذ جإلدجس١ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ جُؼوٞد جألخشٟ جُط٢ ضؿش٣ٜح جإلدجسز

٢ ٛزج جُؾإٔ ضر٤ٖ إٔ ٛ٘حى ؽشٝهحً ٓؼ٢٘ ال ذذ ٖٓ ضٞجكشٛح قط٠ ٣ٌٖٔ جػطرحس أقذ جُؼوٞد ٝذحُشؾٞع ئ٠ُ أقٌحّ جُونحء جإلدجس١ ك 

  ػوذجً ئدجس٣حً ٖٓ رُي قٌْ ُِٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح ك٢ جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س ضوٍٞ ك٤ٚ:

ٓإعغس ػحٓس ٝإٔ ضطنٖٔ ؽشٝهحً ال٣ٌل٢ العرحؽ فلس جُؼوذ جإلدجس١ ػ٠ِ سجذطس ضؼحهذ٣س ٓح إٔ ٣ٌٕٞ أقذ هشك٢ جُؼوذ ئدجسز أٝ  

ؿ٤ش ٓأُٞكس ، ٝئٗٔح ال ذذ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٛذكٜح ئدجسز ٓشكن ػحّ ك٢ جُذُٝس ، كإ ضخِق أقذ ٛزٙ جُؼ٘حفش جٗكغشش ػٖ جُؼوذ فلطٚ 

 جإلدجس٣س ٝؿذج ذؼ٤ذجً ػٖ ٓط٘حٍٝ جُونحء جإلدجس١.

ؿ٤شٙ ٖٓ جُؼوٞد غالغس مٞجذو ٣ٌٖٔ ئؾٔحُٜح ك٢ جُطح٢ُ:ٝهذ جعطوش جُلوٚ ٝجُونحء ػ٠ِ إٔ جُنٞجذو جُط٢ ض٤ٔض جُؼوذ جإلدجس١ ػٖ   

  أٝالً :إٔ ٣ٌٕٞ أقذ هشك٢ جُؼوذ ؾٜس ئدجس٣س

أ١ جإلدجسز أٝ أقذ أؽخحؿ جُوحٕٗٞ جُؼحّ عٞجًء ضؼِن جألٓش ذحُذُٝس أٝ ذأقذ جألؽخحؿ جُٔؼ٣ٞ٘س جُٔك٤ِس أٝ جُٔشكو٤س ٝال ٣ٔ٘غ إٔ 

ٕٞ جُخحؿ٣ٌٕٞ جُطشف ج٥خش أ٣نحً ؽخقحً ٖٓ أؽخحؿ جُوحٗ   

ٝجُٔرحدب جُ٘حظٔس ُٚ ٗؿذ إٔ أقذ هشك٢ جُؼوذ دجتٔحً ٛٞ ؽخـ ٖٓ أؽخحؿ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ٣ٌٕٝٞ  [BOT] ٝذحُشؾٞع ئ٠ُ ػوذ

  جُطشف جُػح٢ٗ ؽخـ ٖٓ أؽخحؿ جُوحٕٗٞ جُخحؿ عٞجًء أًحٕ ؽخقحً هر٤ؼ٤حً أّ جػطرحس٣ح ٝعٞجًء أًحٕ ؽشًس ٝه٤٘س أّ أؾ٘ر٤س.

عحً ػ٠ِ ٓؾشٝػحش ٝٓشجكن ػحٓس ٢ٛ أعحعحً ٖٓ جخطقحؿ جُؿٜحش جإلدجس٣س جُؼحٓس ٝؿحُرحً ٣٘قد أعح [BOT] رُي ألٕ ػوذ

٢ٛ ٓؾشٝػحش جقطٌحس٣س ُِذُٝس ٌُٖٝ ٗط٤ؿس ُِططٞس جالهطقحد١ جُز١ هشأ ػ٠ِ دٝس جُذُٝس ذذأش ضطخ٠ِ ػٖ جُوطحع جُخحؿ 

  ٌُٖٝ ضكص ئؽشجكٜح ٝسهحذطٜح.

  غح٤ٗحً: جضقحٍ جُؼوذ ذحُٔشكن جُؼحّ

غ جُلوٚ جإلدجس١ ػ٠ِ مشٝسز جضقحٍ جُؼوذ ذ٘ؾحه ٓلشم ػحّ إلُكحم جُقلس جإلدجس٣س ُِؼوذ٣ٌحد ٣ؿٔ   

ًٔح إٔ جألقٌحّ جالعطػ٘حت٤س جُط٢ ضوّٞ ػ٤ِٜح جُؼوٞد جإلدجس٣س ُٜح ٓح ٣رشسٛح ذإٔ ضٌٕٞ ضِي جُؼوٞد رجش فِس ٝغ٤وس ذأقذ جُٔشجكن 

 جُؼحٓس.

ُؼحّغحُػحً: جخط٤حس جُٔطؼحهذ جُؼوذ ُٞعحتَ جُوحٕٗٞ ج   

ٝرُي ذحخط٤حس جإلدجسز ُٞعحتَ ٝأعح٤ُد جُوحٕٗٞ جُؼحّ أغ٘حء جُطؼحهذ ٝرُي ذإٔ ٣طنٖٔ جُؼوذ ؽشٝهحً جعطػ٘حت٤س ؿ٤ش ٓأُٞكس ك٢ ػوٞد 

جألكشجد جُخحفس ٖٓ رُي ٓػالً قن جإلدجسز ك٢ ئفذجس أٝجٓش ٝضؼ٤ِٔحش أغ٘حء ض٘ل٤ز جُؼوذ ٝقن جإلدجسز ك٢ كشك ؽشٝه ذاسجدضٜح 

ٔطؼحهذ ٓؼٜح.جُٔ٘لشدز ػ٠ِ جُ   

  كإ جُشجؾف كوٜحً ٝهنحًء ذأٗٚ ػَٔ هح٢ٗٞٗ ٓشًد ٣كط١ٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُؾشٝه .

جُؾشٝه جُطؼحهذ٣س : ٝجُط٢ ضكٌٜٔح هحػذز جُؼوذ ؽش٣ؼس جُٔطؼحهذ٣ٖ ٢ٛٝ ضطؼِن ذحُ٘ٞجق٢ جُٔح٤ُس ؿحُرحً  - أ   

ًطِي جُط٢ ضر٤ٖ ٤ًل٤س أدجء جُخذٓس ُِؼٔالء ٝػحدز ٓح  جُؾشٝه جُالتك٤س : ٢ٛٝ جُؾشٝه جُٔطؼِوس ذط٘ظ٤ْ ٝض٤غ٤ش جُٔشكن جُؼحّ - خ

 ضطٔطغ جإلدجسز ذكن ضؼذ٣َ ٛزٙ جُؾشٝه دٕٝ إٔ ٣طٞهق رُي ػ٠ِ سمحء جُطشف جُػح٢ٗ ك٢ جُؼوذ ٌُٖٝ ضكص جُشهحذس جُونحت٤س
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 ٣ط٤ٔض ذإٔ ٓٞمٞػٚ ٣٘قد ٓرحؽشز ػ٠ِ ئدجسز ٝجعطـالٍ ٓشكن ػحّ  [BOT] ئمحكس ئ٠ُ رُي كإ ػوذ

ػحد٣حً أٝ ؽشًس ُِكٍِٞ ٓكَ جُغِطحش جُؼحٓس ك٢ ئدجسز جُٔشكن ٝجعطـالُٚ ٝؿحُرحً ٓح ٣ٌٕٞ رُي ػٖ هش٣ن جالقطٌحس  ٣خٍٞ كشدجً 

جُوح٢ٗٞٗ أٝ جُلؼ٢ِ ٝٛزج جألٓش ٣إد١ ػ٠ِ ئخنحع جُطشف جُػح٢ٗ ٖٓ جُؼوذ ئ٠ُ ًحكس جُوٞجػذ جُنحذطس ُغ٤ش جُٔشجكن جُؼحٓس ذٔح 

ؽشًس أؾ٘ر٤سك٤ٜح جُشهحذس خحفس ئرج ًحٕ جُٔغطػٔش    

.[BOT] ٝػ٤ِٚ كال ٓ٘حؿ ٖٓ ضٞجكش جُؾشٝه جُػالغس ٓؿطٔؼس ٤ٌُٕٞ جُؼوذ ئدجس٣حً ٢ٛٝ ٓطٞكشز ك٢ ػوذ جُــــ    

 ًٝٞٗٚ ك٢ ؾضء ًر٤ش ٓ٘ٚ ٣خنغ إلسجدز جُطشك٤ٖ ٝكن هحػذز جُؼوذ ؽش٣ؼس جُٔطؼحهذ٣ٖ رُي كٜٞ ٗٞع خحؿ ٖٓ

 ق٤ع ؽشٝهٚ.

٣ٝغطخِـ ٖٓ ًَ ٓح ضوذّ إٔ ػوذ جُرٞش ٛٞ ػوذ ئدجس١ ٣خنغ ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جإلدجس١ ،رٝ هر٤ؼس خحفس ك٢ جُ٘ٞجق٢ جُٔطؼِوس 

ذط٘ظ٤ْ جُٔشكن ٝئدجسضٚ، ٗط٤ؿس ُطٞكش ؾ٤ٔغ أسًحٕ جُؼوذ جإلدجس١،ٝهذ ٣خنغ ُِطك٤ٌْ ئرج ًحٕ رُي ك٢ ؽشٝه جُؼوذ،ٝك٢ قحُس ًحٕ 

كٜٞ ئدجس١ د٢ُٝ.  جُٔغطػٔش أؾ٘ر٢ ٣ٌٕٞ ػوذ د٤ُٝس  

 [BOT] ٝذحُطح٢ُ ٣غطخِـ ٖٓ ًَ ٓح ضوذّ أٗٚ ػوذ رٝ هر٤ؼس ئدجس٣س.

 جُٔكٞس جُػحُع:جُطكذ٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُط٤ٔ٘س ذ٘ظحّ جُرٞش ٝضغ٣ٞحش ٓ٘حصػحضٚ.

 أٝالً:جُطكذ٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ ٗظحّ جُرٞش. 

غ٤حع٤س جُٔطٔػِس ك٢ ٓغطورَ ٣ك٤طٚ جُـٔٞك ، ذؿحٗد ئٕ جُٔؼٞهحش جُط٢ ضٞجؾٚ ٗظحّ جُرٞش ك٢ جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس ضؾَٔ جُٔخحهش جُ

جُٔؾحًَ جالهطقحد٣س جُكح٤ُس جُٔطٔػِس ك٢ ضشد١ جإل٣شجدجش أٓحّ مـو جُٔطحُد ٝضلحخْ جُكحؾس ُِقشف ٓٔح ٣ؿؼَ ٓٞهق جُكٌٞٓس 

٢ ػذّ ٝمٞـ ٛؾح ٝؿ٤ش ٓورٍٞ ك٢ قحُس جُطضجٜٓح ئرج هِد ٜٓ٘ح ذنٔحٗحش ُرؼل جُٔؾحس٣غ ٝٓؾحًَ جُ٘وذ جألؾ٘ر٢ أمحكٚ ئُ

ٝجمطشجخ ع٤حعحش جالعطػٔحس ٝجُنشجتد جُؿذ٣ذز ٝػذّ ضٞكش جُنٔحٗحش ذقٞسز هح٤ٗٞٗس، ٝقو٤و٤س جألٓش جٗٚ ال ٣ٞؾذ هحٕٗٞ 

ٓغطوَ ٣٘ظْ جُطؼحَٓ ذ٘ظحّ جُرٞش. ٣ٝإًذ ػ٢ِ مشٝسز ضٞك٤ش مٔحٗحش جٗطوح٤ُس ُٔؾشٝػحش جُرٞش ك٢ هطحػحش ضكظ٢ ذح٣ُٞٝٚ 

ك٢ ذ٤٘حش ئٗطحؼ جُػشٝز جُك٤ٞج٤ٗس ٝجُٔؾحس٣غ جُضسجػ٤س خحفس ٓؾحس٣غ جألٖٓ جُـزجت٢ ٝجُقحدس ذخطس جُط٤ٔ٘س ، ٢ٛٝ جالعطػٔحس 

 ًاٗطحؼ جُقٔؾ ٝجُض٣ٞش ٝجُكحفالش أُرغطح٤ٗٚ ُغذ جُكحؾس جُٔك٤ِس ٝجُطقذ٣ش ذؿحٗد جُٔ٘طؿحش جُق٘حػ٤س ًحُؿِٞد ٝجألغحظ.

:ٖٝٓ أْٛ ٛزٙ جُٔخحهش  

جُط٢ ضشضرو ذٔؾشٝػحش جُر٤٘س جألعحع٤س ُزج ضِؿح جُر٘ٞى ئ٠ُ جُكقٍٞ ػ٠ِ ضؼٜذجش جُٔخحهش جُغ٤حع٤س ٝضؼذ ٖٓ أًػش جُٔخحهش -1

  ٖٓ جُكٌٞٓس جُٔطؼحهذز ذحالٓط٘حع ػٖ ضأ٤ْٓ جُٔؾشٝع

ُِٔؾشٝع ٝذأعؼحس غحذطس ُطلحد١ ٛزٙ جُٔخحهش ٓخحهش جُطؾ٤٤ذ ٣ِٝؿح جُٔوشمٕٞ ئ٠ُ ئذشجّ ػوٞد ه٣ِٞس جُٔذٟ ٓغ جُٔٞسد٣ٖ -2  

ُر٘ٞى ذحالهالع ػ٠ِ دسجعس جُؿذٟٝ ُالهٔث٘حٕ ػ٠ِ قحُس جُغٞم جُٔك٤ِس ٝجُؼح٤ُٔسٓخحهش جُغٞم ٝضوّٞ ج-3   

جُٔخحهش جُٔح٤ُس ضطؼِن ذطزذزخ عؼش جُقشف ٝعؼش جُلحتذز ك٢ جألعؼحس ٝٓؼذٍ جُطنخْ ٝجُشعّٞ جُؿٔش٤ًس.-4   

جُطأ٤ٓ٘حش جُؼ٤٘٤س-5 .  
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٣س ٝرُي ُنٔحٕ ٝكحء جُؾشًس ذٔرِؾ جُوشك ئال إٔ ضكحٍٝ جُر٘ٞى جُكقٍٞ ٖٓ ؽشًس جُٔؾشٝع ػ٠ِ سٖٛ ُرؼل جألفٍٞ جُٔحد

ك٢ ًَ جألقٞجٍ ُشد جُوشك ٝكٞجتذٙ  ُزج ٣ؼٍٞ ػ٠ِ ئ٣شجدجش جُٔؾشٝع ٛزٙ جألفٍٞ ال ضٌل٢ 
9
.  

ٓخحهش ضؾش٣ؼ٤س ٝجهطقحد٣س،٢ٛٝ ٖٓ أْٛ جُٔؾٌالش جُط٢ ضإد١ ج٠ُ ػذّ ض٘ل٤ز جضلحه٤حش جُرٞش ٝٗؾٞء ضكذ٣حش ٓح٤ُس -6

جُ٘ح٤ٓس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔشًض١ ٝجُٔك٢ِ ٜٝٓ٘ح ٓح ٣حض٢:ٝجهطقحد٣س كد ذؼل جُذٍٝ   

ػذّ ٝؾٞد هحٕٗٞ أٝ ضؾش٣غ خحؿ ذ٘ظحّ جُرٞش.-أ  

ػذّ ٓٞجتٔس جُر٤٘حش جُوح٤ٗٞٗس الٗلحر ػوٞد جُرٞش ٝذحُطح٢ُ ػذّ ضؾؿ٤غ جُٔغطػٔش٣ٖ ذحُ٘ؾحه جالهطقحد١.-خ  

ؾَٜ جُشأ١ جُؼحّ ُٜزج جُ٘ظحّ.-ؼ  

جُ٘ح٤ٓس ٝجُؼشذ٤س ٝكوح ُطوش٣ش ٓ٘ظٔس جُؾلحك٤س جُؼح٤ُٔسؿ٤حخ جُؾلحك٤س ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُذٍٝ -د
10
.   

.(B.O.T)غح٤ٗح:ضغ٣ٞس جُٔ٘حصػحش جُ٘حؽثس ػٖ ػوذ جُرٞش 

 ذٔح إٔ ػوٞد جُر٘حء ٝجُطؾـ٤َ ٝٗوَ ج٤ٌُِٔس ٢ٛ ػوٞد ئدجس٣س كإٔ جُٔ٘حصػحش جُ٘حؽثس ذقذدٛح ٖٓ جخطقحؿ جُونحء جإلدجس١.

هذ ضذكغ جُٔطؼحهذ٣ٖ ئ٠ُ جالضلحم ػ٠ِ ضغ٣ٞس جُٔ٘حصػحش  جالهطقحد جُكش ٝضؾؿ٤غ جالعطػٔحس ذغ٤حعس  ذ٤ذ إٔ جسضرحه ٛزٙ جُؼوٞد 

جُ٘حؽثس ػٜ٘ح ذحُطشم جُغ٤ِٔس دٕٝ جُِؿٞء ئ٠ُ جُونحء ُٔح ٣كطحؾٚ ٖٓ ٝهص ه٣َٞ ٝئؾشجءجش ٓطؼذدز هذ ضإغش عِرح ػ٠ِ ٓشجقَ 

جُٞد٣س جُط٢ هذ ضؼٌشٛح ئؾشجءجش جُطوحم٢، ػ٠ِ إٔ  ٣كحكع ػ٠ِ جُؼالهحش ض٘ل٤ز جُٔؾشٝع ًٔح إٔ جُِؿٞء ئ٠ُ ٛزٙ جُطشم 

جُٔطؼحهذ٣ٖ هذ ٣ِؿإٔ ئ٠ُ ٝعحتَ ع٤ِٔس ُطغ٣ٞس جُ٘ضجع ٝهذ ٣ِؿإٔ ئ٠ُ جُطك٤ٌْ، ٝعحتَ ذذ٣ِس ػٖ جُِؿٞء ئ٠ُ جُٔكحًْ جُٔخطقس، 

 ٝع٘ؼشك ٛزٙ جُٞعحتَ ك٢ ٓح ٣أض٢:

ٞشجُٔطِد جألٍٝ: جُٞعحتَ جُغ٤ِٔس ُلل جُٔ٘حصػحش جُ٘حؽثس ػٖ ػوذ جُر  

كوذ ٣ِؿأ جُٔطؼحهذ٣ٖ ئ٠ُ جُخرشز أٝ جُٔلحٝمس أٝ جُطٞك٤ن أٝ  ضط٘ٞع جُٞعحتَ جُغ٤ِٔس ك٢ كل جُٔ٘حصػحش جُ٘حؽثس ػٖ ػوذ جُرٞش 

 جُٞعحهس أٝ جُقِف أٝ جُٔكحًٔحش جُٔقـشز، ٝعٞف ٗؼشك ٛزٙ جُٞعحتَ ذؾٌَ ٓٞؾض ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢:

جُخرشز-1  

ؽثس ػٖ ػوذ جُرٞش ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ ٓٞمٞع جُخالف رج هحذغ ك٢٘ ك٤غطؼ٤ٖ جُٔطؼحهذجٕ ٣رشص دٝس جُخرشز ك٢ ضغ٣ٞس جُٔ٘حصػحش جُ٘ح

ذخر٤ش ٓطخقـ ك٢ ٓٞمٞع جُ٘ضجع إلذذجء سجت٤ٚ ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُٔط٘حصع ػ٤ِٜح ًٔح ُٞ ضؼِن جُ٘ضجع ذٔٞفلحش جُر٘حء أٝ 

ُ٘ضجع ذَ ٣وطقش دٝسٙ كوو ك٢ ئذذجء جُشأ١ كإ جُخذٓحش جُٔوذٓس،ػ٠ِ إٔ جُخر٤ش ال٣إد١ دٝس جُوحم٢ كٜٞ ال ٣وّٞ ذحُلقَ ك٢ جال

 جهط٘غ ذٚ جألهشجف ؾشٟ جالضلحم ػ٠ِ ٛزج جُكَ.

ٝػ٠ِ ٛزج ٝسد ك٢ ٓؾشٝع هحٕٗٞ جُ٘لو ٝجُـحص جُؼشجه٢ جٗٚ ئرج ضؼِن جُ٘ضجع ذٔغأُس ك٤٘س أٝ ٛ٘ذع٤س أٝ قغحذ٤س أٝ ضؾـ٤ِ٤س كأٗٚ 

ؾَ جُطٞف٤س ذؾإٔ قَ رُي جُ٘ضجع.٣ؿٞص ُألهشجف سكغ جُ٘ضجع ئ٠ُ خر٤ش ك٢٘ ٓخطـ ٝٓغطوَ ٖٓ ج  

 

 

                                                             
9 ،م2212د.عالء الجوعاني،دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت   
 
هاشم عوض عبد المجيد،اإلشكاالت القانونية التي توجه تطبيق اتفاقيات البوت  - 10  



 
 
 

15 
 

جُطلحٝك-2  

٣غؼ٠ ًَ ٖٓ هشك٢ جُؼوذ ػ٘ذ قذٝظ أ١ خالف ئ٠ُ ٓكحُٝس قِٚ ػٖ هش٣ن جُطلحٝك هرَ جُِؿٞء ئ٠ُ أ١ ئؾشجء آخش ٓغ جخز 

ذحالػطرحس ٓح ٣طنٔ٘ٚ جُؼوذ ٖٓ أقٌحّ ك٢ ٛزج جُخقٞؿ، ٣ٜٝذف جإلهشجف ٖٓ جُطلحٝك ئ٠ُ ئػحدز جُؼالهحش ًٔح ًحٗص ػ٘ذ 

ؼحهذ، ٣ٝٞكش ٛزج جُطش٣ن ُِٔطؼحهذ٣ٖ هذسج ًر٤شج ٖٓ جُغش٣س ٝجُكلحظ ػ٠ِ جُؼالهحش جُٞد٣س ذ٤ٜ٘ٔح ٣ٌٖٝٔ جُِؿٞء ئ٤ُٚ قط٠ ُٞ ُْ جُط

  ٣٘ـ ػ٤ِٚ جُؼوذ.

جُطٞك٤ن-3  

ٛٞ جُطش٣ن جُز١ ٣ِؿح ئ٤ُٚ أهشجف جُؼوذ ُِٞفٍٞ ئ٠ُ قَ ضٞك٤و٢ ُلل جُ٘ضجع جُ٘حؽة ذ٤ٜ٘ٔح ٣ٝطْ رُي ذحخط٤حس هشف غحُع 

ٞكن ٓكح٣ذ ٣ط٠ُٞ ٝمغ جُكٍِٞ ٝجُرذجتَ جُٔخطِلس ُِٔ٘حصػحش ٝجُخالكحش جُط٢ ض٘ؾأ ذ٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ، ٣ٝوطقش دٝس ٛزج جُؾخـ ًٔ

جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذٍٝ جُِؿٞء ئ٠ُ ٛزٙ جُٞع٤ِس ُكغْ جُ٘ضجػحش  ػ٠ِ ضوش٣د ٝؾٜحش جُ٘ظش دٕٝ إٔ ٣ِطضّ ذطوذ٣ْ جهطشجـ ٓكذد، ٝضكرز 

٘كٜح ُالعطػٔحس كوذ ُؿأش ئ٤ُٚ ٛٞٗؽ ًٞٗؽ ٝجُق٤ٖ ٝذؼل جُذٍٝ جألكش٣و٤س جُط٢ ضكقَ ك٢ جُٔؾحس٣غ جُط٢ ضٔ

 ٝذ٘ؿالدػ،ٝذش٣طح٤ٗح ٝأٓش٣ٌح جُؿ٘ٞذ٤س.

ض٘ـ ػ٠ِ جٗٚ )ضلل جُٔ٘حصػحش ذؼذ ضٞه٤غ جُؼوٞد  2117ُغ٘س 1ػ٠ِ ٛزج ٗؿذ إٔ ضؼ٤ِٔحش ض٘ل٤ز جُؼوٞد جُك٤ٌٓٞس ك٢ جُؼشجم سهْ 

عح٤ُد ج٥ض٤س :جُؼحٓس ذٔخطِق أٗٞجػٜح ذحعطخذجّ جقذ جأل  

جُطٞك٤ن:-أ  

٣ٌٕٝٞ ٖٓ خالٍ ضؾ٤ٌَ ُؿ٘س ٓؾطشًس ذ٤ٖ هشك٢ جُ٘ضجع جُٔطٔػ٤ِٖ ذؿٜس جُطؼحهذ ٝجُٔطؼحهذ٣ٖ ٓؼٜح ٖٓ ٓوح٤ُٖٝ أٝ ٓؿٜض٣ٖ أٝ 

 جعطؾحس٤٣ٖ ُذسجعس جُٔٞمٞع ٝجالضلحم ػ٠ِ جُٔؼحُؿحش قغد أقٌحّ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُطؼ٤ِٔحش جُ٘حكزز ك٢ ؽإٔ ٓٞمٞع جُ٘ضجع.

: جُٞعحهس-4  

ضؼ٢٘ جُٞعحهس جضؿحٙ جُطشكحٕ جُٔط٘حصػحٕ ئ٠ُ هشف غحُع ُٔغحػذضْٜ ػ٠ِ قَ جُخالف ذ٤ْٜ٘ ٝجُٞفٍٞ ئ٠ُ جضلحم، ٓٔح ٣ؿ٘رْٜ 

جٌُػ٤ش ٖٓ جُ٘لوحش ٝم٤حع جُٞهص ك٢ ٓح ُٞ ُؿثح ئ٠ُ جُونحء، ٝضؼذ جُٞعحهس ٖٓ جُٞعحتَ جُغ٤ِٔس ُطغ٣ٞس جُٔ٘حصػحش ٝضٔطحص ذأٜٗح 

جُٞد٣س ذ٤ٖ جإلهشجف ٣ٝؿش١ جالضلحم ػ٠ِ جُِؿٞء ئ٠ُ جُٞعحهس ذ٤ٖ هشك٢ جُؼوذ ػ٘ذ جُطؼحهذ أٝ ػ٘ذ جُطش٣ن جُز١ ٣كلع جُؼالهحش 

ٗؾٞء جُ٘ضجع ٣ٝكذد جالضلحم ٓذز ٓكذدز ٣وطن٢ ػ٠ِ جُٞع٤و جٗؿحص ٜٓٔس خالُٜح ق٤ع ٣وّٞ ذٔوحذِس ًَ هشف ػ٠ِ قذز ُالعطٔحع 

قحٍ ػذّ جُٞفَ ئ٠ُ قَ  جع ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضطشضد ك٢ ٣ٝط٠ُٞ ضٞم٤ف جُشؤ٣س إلهشجف جُ٘ض ,ئ٠ُ ٝؾٜس ٗظشٙ ٝٓطحُرٚ

 ُِ٘ضجع جُوحتْ ذ٤ٜ٘ٔح.

جُقِف-5  

 جُقِف :ػوذ ٣شكغ جُ٘ضجع ٣ٝوطغ جُخقّٞ.

ك٤ِؿأ جُٔطؼحهذجٕ ئ٠ُ قغْ ٗضجػْٜ ذحُقِف ذذال ٖٓ ػشمٚ ئ٠ُ جُونحء أٝ جُطك٤ٌْ ٣ٝخنغ جُقِف الضلحم جُٔطؼحهذ٣ٖ رُي إٔ 

جم٢ ٝدٕٝ ضذخَ ٖٓ جقذ.قغْ جُ٘ضجع ع٤ٌٕٞ ذحُطش  
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جُٔكحًٔحش جُٔقـشز-6  

ذٔٞؾد ٛزٙ جُطش٣وس ٣وّٞ ئهشجف جُ٘ضجع ذحخط٤حس ٓٔػَ ٌَُ ٜٓ٘ٔح ٣ٌٝٞٗح ٖٓ ًرحس جُٔٞظل٤ٖ ك٢ ٓغط٣ٞحش جإلدجسز جُؼ٤ِح ٖٓٔ 

طلوح ػ٠ِ ُٜٔح ٝجٕ ُْ ٣ ُْٜ دسج٣س ًر٤شز ذطلحف٤َ جُ٘ضجع ٝػ٠ِ ػِْ ضحّ ذٌَ ظشٝكٚ، ٣ٝط٠ُٞ ٛزجٕ جُؼنٞجٕ جخط٤حس ست٤ظ 

ؽخـ ضوّٞ ؾٜس ٓكح٣ذز ًـشف جُطؿحسز أٝ ٓشجًض جُطك٤ٌْ ذحخط٤حس ست٤ظ ُٜزٙ جُِؿ٘س، ٝضوّٞ جُِؿ٘س ذاػذجد ٓؾشٝع ُِطغ٣ٞس 

 ٝضوذ٣ٔٚ ُِٔطؼحهذ٣ٖ كارج ُْ ضطٞفَ جُِؿ٘س ئ٠ُ ٓؾشٝع ٓورٍٞ ٣وّٞ ست٤ظ جُِؿ٘س ٝقذٙ ذاػذجد ٓؾشٝع ٝضوذ٣ٔٚ ُإلهشجف.

٘حصػحش جُ٘حؽثس ػٖ ػوذ جُرٞش.جُٔطِد جُػح٢ٗ: جُطك٤ٌْ ك٢ جُٔ  

 هذ ٣ِؿأ جُٔطؼحهذجٕ ئ٠ُ جُطك٤ٌْ ك٢ كل ٓ٘حصػحضْٜ ك٤ِطضٓحٕ ق٤٘ثز ذورٍٞ قٌْ جُٔك٤ٌٖٔ 

ٓلّٜٞ جُطك٤ٌْ:                                                                                                                 

ضؼش٣لحش كوذ ػشف ذأٗس ػ٤ِٔس هح٤ٗٞٗس ٓشًرس ضوّٞ ػ٠ِ جضلحم أهشجف ٗضجع ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ ػشك ٗضجػْٜ ػ٠ِ ػشف جُطك٤ٌْ ذؼذز 

ٓكٌْ أٝ أًػش ٢ٌُ ٣لقِٞج ك٤ٚ ػ٠ِ مٞء هٞجػذ جُوحٕٗٞ ٝجُٔرحدب جُؼحٓس جُط٢ ضكٌْ ئؾشجءجش جُطوحم٢، أٝ ػ٠ِ مٞء هٞجػذ 

جع ذورٍٞ جُكٌْ جُز١ ٣قذس ػٖ جُٔك٤ٌٖٔ ٝجُز١ ٣كٞص قؿ٤س جألٓش جُؼذجُس ، ٝٝكوح ُٔح ٣٘ـ ػ٤ِس جالضلحم ٓغ ضؼٜذ أهشجف جُ٘ض

جُٔون٢ ،ٝػشكٚ جُرؼل ذأٗٚ جضلحم ػ٠ِ هشـ جُ٘ضجع ػ٠ِ ؽخـ ٓؼ٤ٖ أٝ أؽخحؿ ٓؼ٤٘٤ٖ ، ٤ُلقِٞج ك٤ٚ دٕٝ جُٔكٌٔس 

إٔ ٣ك٤ال ئ٠ُ جُطك٤ٌْ، جُٔخطقس. ًٔح ػشكٚ هحٕٗٞ جالٝٗغ٤طشجٍ جُ٘ٔٞرؾ٢ ُِطك٤ٌْ جُطؿحس١ جُذ٢ُٝ ذأٗٚ )جضلحم ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ ػ٠ِ 

ؾ٤ٔغ أٝ ذؼل جُٔ٘حصػحش جُٔكذدز جُط٢ ٗؾأش أٝ هذ ض٘ؾح ذ٤ٜ٘ٔح ذؾحٕ ػالهس هح٤ٗٞٗس ٓكذدز ضؼحهذ٣س ًحٗص أٝ ؿ٤ش ضؼحهذ٣س ، 

٣ٝؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ جضلحم جُطك٤ٌْ ك٢ فٞسٙ ؽشه ضك٤ٌْ ٝجسد ك٢ ػوذ أٝ ك٢ فٞسٙ جضلحم ٓ٘لقَ. ٝهذ ػشف جُطك٤ٌْ ك٢ ػوٞد 

م هشك٢ جُؼوذ ٝٛٔح جُذُٝس ٝؽشًس جُٔؾشٝع ) جُِٔطضّ( ػ٠ِ ئقحُس ًَ أٝ ذؼل جُٔ٘حصػحش جُط٢ ٣كطَٔ إٔ ض٘ؾأ جُرٞش ذأٗٚ جضلح

ذ٤ٜ٘ٔح ذغرد ض٘ل٤ز جضلحه٤س جُٔؾشٝع جٝػوذ جالُطضجّ ئ٠ُ ٓشجًض جُطك٤ٌْ جُٔطخققس جٝجؽخحؿ ػحد٤٣ٖ ٣طلوح ػ٠ِ جخط٤حسْٛ أغ٘حء 

شجس ِٓضّ ك٢ ؽإٔ جُٔ٘حصػس جُٔطشٝقس ذ٤ٖ هشك٢ جُؼوذ.ئذشجّ جُؼوذ جٝ ػ٘ذ ه٤حّ جُٔ٘حصػس إلفذجس ه  
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 جُخحضٔس

ك٢ عر٤َ ضكو٤ن جُذٍٝ ألٛذجكٜح جُط٣ٞٔ٘س ضرشّ جُذٍٝ الع٤ٔح جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس، ٜٝٓ٘ح جُغٞدجٕ ػوٞدج ٣طِن ػ٤ِٜح ٝضؼ٢٘ جٌُِٔحش 

 ػوٞد جُرٞش، ٢ٛٝ جخطقحسج ُِكشٝف أػالٛح.Built operate and transfer B-O-T جُػالظ جإلٗؾحء جإلدجسز جُطك٣َٞ:

ٝأٝمك٘ح جٗٚ ال ٣ٞؾذ ضؼش٣ق ٓكذد ُٜزٙ جُؼوٞد ) ػوٞد جُرٞش ( ، ئال أٗ٘ح ٗش١ فكس جُوٍٞ جُز١ ػشف ػوذ جُرٞش ذأٗٚ " جُؼوذ 

 (جُز١ ٣رشّ ذ٤ٖ جُذُٝس أٝ جقذ١ جُؿٜحش جُطحذؼس ُٜح 

حفس جُٞه٤٘س أٝ جألؾ٘ر٤س ) ؽشًس جُٔؾشٝع ( إلٗؾحء أٝ ضؿذ٣ذ ٓشكن ػحّ ٝئدجسضٚ أٝ ضٌِٔٚ ُلطشز ٖٓ ٓغ جقذ١ جُؾشًحش جُخ

جُضٖٓ ضط٘حعد ٓغ ٓح أٗلوٚ ذحإلمحكس ئ٢ُ ضكو٤ن سذف ٓؼوٍٞ ػ٢ِ إٔ ٣طْ ٗوَ ٤ٌِٓطٚ ذؼذ جٗطٜحء ٓذز جالٓط٤حص ئ٢ُ جُذُٝس أٝ جُؿٜس 

ٓطؼذدز مٔ٘حٛح مٖٔ ٛزج جُركع ذؾ٢ ٖٓ جإل٣ؿحص. جُطحذؼس ، ًٔح إٔ ُٜزٙ جُؼوٞد ٓؾطوحش أٝ أؽٌحٍ   

ٝك٢ عر٤َ ضكذ٣ذ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُؼوذ جُرٞش ، أضطنف ُ٘ح إٔ جُلوٚ هذ جخطِق قٍٞ ضكذ٣ذ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُؼوٞد جُرٞش ، ٓٔح 

ش ٖٓ أ٤ٔٛس ك٢ ضكذ٣ذ جُؿٜس جٝؾذ أٓحٓ٘ح غالظ أسجء ، ٝأًذٗح ػ٢ِ مشٝسز ضكذ٣ذ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُٜزٙ جُؼوٞد ُٔح ُٜزج جألٓ

 جُٔخطقس ذ٘ظش جُٔ٘حصػحش جُط٢ هذ ضػٞس أغ٘حء ض٘ل٤ز جُر٘ٞد جُٔطلن ػ٤ِٜح ك٢ جُؼوذ.

 ك٢ ٜٗح٣س جُركع ٣ؿد جألض٤حٕ ذحُ٘طحتؽ ٝجُطٞف٤حش جألض٤س:

  أوال:الىتائج

جُ٘ظحّ ٣ٌٖٝٔ ضٞظ٤ق ٓضج٣حٙ ٗظحّ جُرٞش ٗظحّ جعطػٔحس١ رٝ كٞجتذ ػ٤ِٔس ًر٤شز ٣ٝكون جٓط٤حصجش ًػ٤شز ؾذج ُطشك٢ ٛزج -1

  ُطكو٤ن هلشجش ًر٤شز ك٢ جُ٘ٔٞ جالهطقحد١ ال ع٤ٔح ك٢ جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس،ٓػَ جُغٞدجٕ.

ئٕ ػوٞد جُرٞش ٓح٢ٛ جالػوٞد جُطضجّ ٓشجكن ػحٓس ذؾٌَ ٣وطغ جُؾي ذ٤و٤ٖ ئدجس٣طٜح ٌُٜٝ٘ح ذطغ٤ٔس ؾذ٣ذز قذ٣ػس جكشصٛح جُٞجهغ -2

 ٝذأقٌحّ ٓططٞس ضكطحؼ ج٠ُ ٓؼحُؿس.

ٓح ٣طنٔ٘ٚ ػوذ جُرٞش ٖٓ ٓخحهش ٣ٌٖٔ جُكذ ٜٓ٘ح ٖٓ خالٍ ج٣ؿحد جُطؾش٣ؼحش جُوح٤ٗٞٗس جُالصٓس ُِكذ ٖٓ ٛزٙ جُٔخحهش جٕ-3   

جٕ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُغٞدج٢ٗ ٣إًذ ٓؾشٝػ٤س جُطؼحَٓ ذؼوٞد جُرٞش ك٢ مٞء ٓحؾحء ذوحٕٗٞ جالعطػٔحس ٝهحٕٗٞ جُؼوٞد جُك٤ٌٓٞس -4

ػ٠ِ جٕ ’ ُ٘لو ٝجُـحص، ٝقغد ٓح٣ؿش١ ػ٤ِٚ جُطؼحَٓ ك٢ ػوٞد جُطضجّ خذٓس جُٜحضق جُ٘وحٍٝضؼ٤ِٔحضٚ ٝٓح ؾحء ذٔؾشٝع هحٕٗٞ ج

 رُي ال ٣ـط٢ ًَ جُؿٞجٗد جُطؾش٣ؼ٤س ُؼوٞد جُرٞش ك٢ٜ ذكحؾس ج٠ُ ضؾش٣غ خحؿ ٣٘ظٜٔح.

 ثاويا:التوطيات

-1 ذـ٤ٚ جالعطلحدز ٖٓ ػوٞد جُرٞش ك٢ ظَ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُغٞدج٢ٗ كال ذذ ٖٓ ضٞك٤ش.  

ٔغطِضٓحش جُٔحد٣س ًحُر٤ثس جالعطػٔحس٣س ج٥ٓ٘س ٝجألسجم٢ جُالصٓس ُٔؾحس٣غ جالعطػٔحس.جُ-أ   

ئفذجس جُوٞج٤ٖٗ جُالصٓس ُالعطػٔحس كوحٕٗٞ جالعطػٔحس جُكح٢ُ ال ٣ط٘حعد ٓغ ٓططِرحش جالعطػٔحس ٝال ٣ؼحُؽ جُٔخحهش جُط٢ ٣ػ٤شٛح -خ

جُٔططٞسز ُؼوذ جُرٞش، ػ٠ِ جٕ ٣ط٠ُٞ جُطؾش٣غ:ػوذ جُرٞش كال ذذ ٖٓ ٝؾٞد ضؾش٣غ ٣ٞجًد جُ٘ٞجق٢ جُوح٤ٗٞٗس   



 
 
 

18 
 

ٓؼحُؿس ؾ٤ٔغ جُؿٞجٗد جُوح٤ٗٞٗس ُٜزج جُؼوذ ٝػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ٓش ذ٘ح ػ٠ِ إٔ ٣إًذ ٛزج جُطؾش٣غ ك٢ قحٍ فذٝسٙ ػ٠ِ ئدجس٣س -ؼ

٣خطحسٛح هشك٢ ٝجٕ ٣وّٞ ذط٘ظ٤ْ جُٞعحتَ جألخشٟ جُط٢ هذ  ٛزٙ جُؼوٞد ٣ٝخنؼٜح ُِوحٕٗٞ جإلدجس١ ٝالخطقحؿ جُونحء جإلدجس١ 

 جُؼوذ ُكغْ ٓ٘حصػحضْٜ عٞجء جُٞعحتَ جُغ٤ِٔس جّ جُطك٤ٌْ

ٓ٘ف جُٔغطػٔش٣ٖ جٓط٤حصجش ضؾؿؼْٜ ػ٠ِ جُطؼحهذ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ٓشذ٘ح.-د  

ضكذ٣ذ جُٞعحتَ جُط٢ ضك٢ٔ جالهطقحد جُغٞدجٕ جُٞه٢٘ ٝض٘ؾِٚ ٖٓ ًرٞضٚ ٝضكذ ٖٓ ٓخحهش ػوٞد جُرٞش-ٝ  

ٔؾشٝع فشجقس ذؾٌَ ٣وطغ جُطش٣ن أٓحّ جُٔ٘حصػحشجُ٘ـ ػ٠ِ جُطضجٓحش جإلدجسز ٝؽشًس جُ-ٍ  

ٝعذ جُ٘وـ ك٤ٚ، كوذ ؾحء  ُٝك٤ٖ فذٝس ٛزج جُطؾش٣غ ٗشٟ إٔ ػ٠ِ جُٔؾشع جُغٞدج٢ٗ جُطذخَ ُطؼذ٣َ هحٕٗٞ جالعطػٔحس جُ٘حكز -ى

هطقحد جُٞه٢٘.هحفشج ػٖ ٓٞجًرس أعح٤ُد جالعطػٔحس جُكذ٣ػس ُْٝ ٣نغ جُٞعحتَ جٌُل٤ِس ُِكذ ٖٓ ٓخحهش جالعطػٔحس ٝقٔح٣س جال  

 ٝآخش دػٞجٗح إٔ جُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ
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 قائمة المظادر والمراجع

جُٔؿِس جُطٞٗغ٤س جالٌُطش٤ٗٝس.(،2118)خُٞٚ جُضضح٣و٢،-1  

د.ػحدٍ ػحٓش،ػوذ جُذُٝس ٝجُطؼشف ذؼوٞد جُرٞش ٝهر٤ؼطٜح جُوح٤ٗٞٗس ٝأْٛ ٓؿحالضٜح .-2  

ػوذ جُر٘حء ٝجُطؾـ٤َ ٝئػحدز جُِٔي،جُٔغِْ.ٙ(1431) ع٤ِٔحٕ،أ.د.ػرذ جُٞٛحخ ئذشج٤ْٛ -3  

،دسجعس ك٢ جُط٘ظ٤ْ جُوح٢ٗٞٗ ُؼوذ جُر٘حء ٝجُطؾـ٤َ ٝٗوَ ج٤ٌُِٔس جُرٞش.(2114) ،د.ػالء جُذ٣ٖ جُؿٞػح٢ٗ-4  

د.ٓكٔذ ٣ٞعق،ػوٞد جُرٞش ٝضطر٤وحضٜح.-5  

ٔحٍ جُٔورِس ٝجُٔطؼِوس ذٔؾحس٣غ جُر٘حء ٝجُطؾـ٤َ ٝجُ٘وَ.ضوش٣ش ُؿ٘س جألْٓ جُٔطكذز ُِوحٕٗٞ جُطؿحس١ جُذ٢ُٝ،ضكص ػ٘ٞجٕ جألػ-6  

ّ. (2111) ٓإضٔش ض٣َٞٔ ٓؾحس٣غ جُر٤٘س جُطكط٤س ذحعطخذجّ ٗظحّ جُرٞش،جُخشهّٞ،هحػس جُقذجهس،-8  

 

 

 

 

 

 

 

 


