
Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 24 No. 1  March 2021 

1 
 

 
 في إٔطان ِشاليع اٌةٕيث اٌدػديث (B.O.T)ـٚل عمف اٌةٕاء ٚاٌدشغيً ٚاٌدػٛيً 

 ٌٍطالاج اٌّدطفـت 
2الجكتػرة / شؽياني مخصارية  - 1الجكتػرة / قاصجي فايدة

 

 faiza.kasdi@univ-tiaret.dzجامعة ابغ خمجون تيارت)الجدائخ(، أستاذ محاضخ قدع "أ"، 1

 ا جامعة ابغ خالجون الجدائخ استاذ محاضخ قدع2
 

 : اٌٍّؿض اٌعمبي
 

تدّببت في انبعاث الغازات مّسا أّدى إلى التمػث حيث بدبب ما خّمفتو الصاقة التقميجية مغ مذاكل أّثخت عمى البيئة، 
إمكانية التخؽيف مغ حّجة البيئي، فكان ال بج مغ اعتساد شاقة بجيمة وىي الصاقات الستجّجدة نطخا ألن مرادرىا نطيفة، وبالتالي  

 التغيخ السشاخي.
وفي إشار تجديج ذلظ قامت الجول بإنجاز مذاريع البشية التحتية لمصاقات الستججدة ،ومغ بيغ أساليب إنجازىا اعتساد 

 (B.O.T)أسمػب الذخاكة بيغ القصاعيغ العام والخاص، وكشسػذج ليحه األساليب السعتسجة يػجج عقج البشاء والتذغيل والتحػيل 
ولو أىسية خاصة ألنو يكفل لمجولة تقجيع الخجمات وفقا لخصصيا التشسػية.  الحي يعتبخ عقجا مغ العقػد اإلدارية السدتحجثة ،و 

 وىشاك تجارب لعجيج مغ الجول العخبية التي اعتسجت ىحا األسمػب في إشار إنجاز مذاريع الصاقات الستجّجدة.
 .، الصاقات الستججدةB.O.Tع العام، القصاع الخاص، نطام الذخاكة، القصا اٌىٍّاج اٌّفداغيث:

 
  

 ِمفِث: 

 

يػاجو العالع تحّجيا في خمق التػازن بييغ التشسيية        
السدييتجامة، وبيييغ الحفيياا عمييى البيئيية نطييخا لسييا لمصاقيية 
التقميجييية مييغ تييجاويات سييػاء مييغ ناحييية اسييتشدافيا، أو 
مييييا يشييييتن عشيييييا مييييغ ممّػثييييات ضييييارة بالبيئيييية وصييييحة 
اإلندييان، وبالتيييالي فيييإّن العيييالع يّتجيييو إليييى البحيييث عيييغ 

ة وبجيمة تحافظ عميى البيئية التيي أصيبحت شاقات متجّجد
دة عالسيييييا، مّسييييا ييييي ّثخ عمييييى الع قييييات الجولييييية  ميييييجع
السعاصيييخة والتعيييام ت السختمفييية سيييػاء االقتريييادية أو 
التجارييية، ليييحا فالصاقيية الستجييّجدة والبجيميية تديياعج عمييى 
مػاجيييية التيجييييجات البيئيييية لمتغييييخ السشييياخي وبالتيييالي 

.    1حقييييق التشسيييية السديييتجامةالسحافطييية عميييى البيئييية وت

                                                 
1

ـ/أغّددف إبدما٘يُ عةددف اٌعداي غًددٓ   اٌطالدث اٌّدطددفـت - 

ٚاٌةفيٍددث وّددفؾً ٌٍػفدداا عٍدد  اٌةيقددث ٚخػميددك اٌدّٕيددث 

 ِفاؾٍددث فددي إؽدال اٌّددعخّم اٌعٍّددي اٌؿدداِى اًٌّددفاِث 

اٌّٛيَٛ باٌمأْٛ ٚاٌةيقث   وٍيث اٌػمٛق   ضاِعث ؽٕطدا 

  .13  ص 3112أفميً  32-32  إٌّعمف بداليؽ 

                                       .              
                         

ليييحلظ انصمقيييت جييييػد العمسييياء والسفكيييخيغ إليييى          
استخخاج الصاقة مغ مرادر بجيمة ميغ عشاصيخ الصبيعية 
ومشيا شاقة الذسذ والخيياح والكيخبياء والصاقية الشػويية 

خىا.وقييج زادت أىسييية ىييحا الشييػع مييغ الصاقيية برييجور وغي
بحييث تبشيت الجييػد  2115اتفاؾية بياريذ لمسشياخ عيام

الجوليية الصاقيية الستجييجدة كهحييج أىيع أىييجاك تصبيييق تمييظ 
االتفاؾيييية لمحيييج ميييغ التغييييخات السشاخيييية وبييييجك تقمييييل 
درجييية حيييخارة األرض ميييغ درجتييييغ مئيييػيتيغ إليييى درجييية 

لجيييػد العالسييية مييغ بحيييث أسيييست ا ونرييم مئػييية،
خيييي ل الدييييعي إلييييى تشذيييييط  الحرييييػل عمييييى الصاقيييية 

 الستججدة واستعساليا عمى أوسع نصاق مسا أسفخ عغ 
تشػع عقػد الصاقة الستججدة وما نتن عشييا ميغ عسمييات 

                                                                                                                      .2اقتريييييييييييييييييييييييييييييييادية مختبصييييييييييييييييييييييييييييييية بييييييييييييييييييييييييييييييييا
                                                 

3
ِٕكل يٛيف دمحم اٌشمِاْ   اٌّفٙدَٛ اٌمدأٛٔي ٌعمدٛـ - 

 اٌطالث اٌّدطفـت  لياٌث ٌٕيً ـلضث اٌّاضًدديم خؿظدض
 

  

 

 AUCES 
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فعقػد الصاقة الستججدة لع تتخح شك  ثابتا وقج أدى ذلظ 
إليييى ضييييػر أنيييػاع متعيييجدة مشييييا، وقيييج حطييييت عقيييػد 
االمتياز بحرية األسيج فيي بجايية تذيكيل العقيػد ونتيجية 
لدييييادة الصميييب عميييى الصاقييية و ارتفييياع أسيييعارىا، قاميييت 

الذييخكات األجشبييية،  مييع عقػدىييا خاصييةة الييجول بسخاجعيي
مّسييا أدى إلييى ضيييػر أشييكال قانػنييية ججيييجة، تتس ييل فييي 

بيييغ  ، ومييغ 3عقييػد السقاوليية أو عقييػد اقتدييام اإلنتيياج
التييي تعتبييخ    B.O.Tىييحه العقييػد نجييج عقييػد البييػت 

أسمػبا مغ األساليب السعتسجة في مجال مذاريع الصاقية 
 ة.الستججدة، و بالتالي وسيمة مغ وسائل حساية البيئ

و لقج بجأت إرىاصات ىحا الشػع مغ العقيػد حييغ        
سعت العجيج ميغ التذيخيعات فيي دول العيالع إليى إشيخاك 
القصيياع  الخيياص فييي تدييييخ مخافقيييا العاميية، و تصييػيخ 

، وىييػ ليييذ نطامييا ججيييجا فيييػ معييخوك 4بشيتيييا التحتييية
مشح قجيع الدمان، فإذا رجعشا قميي  إليى الساضيي نجيج أن 

مذيييخوعات البشيييية األساسيييية السسػلييية  تسيييػي  مفييييػم 
خاصيييا لييييذ مفيػميييا ججييييجا، ففكيييخة اسيييتخجام الصيييخق 
ضيخت مشيح مئيات الديشيغ وربسيا يعيػد ذليظ إليى  عريخ 
الخوميييييان، وقيييييج كيييييان الفخندييييييػن رواد فيييييي مفييييييػم 

فقج أعصػا امتيازا إلى األخػان'' بيخيو ''  في  B.O.Tال
زداد مييييش  لتػزيييييع السييييياه فييييي بيييياريذ وا 1782عييييام 

فييي فخندييا، ثييع امتييجت بعييج ذلييظ  1831االمتييازات عييام 
 .5إلى كل مغ إيصاليا واسبانيا وألسانيا

وقج فتحت ىحه التجخبة السجال أمام الفخنديييغ          
بهنفديع لمسذاركة والعسل وفق ىحا الشطام وميغ أم متييا 

حييييييث قيييييام  1756، مذيييييخوع قشييييياة الديييييػيذ  سيييييشة 

                                                                       
ٛق  ضاِعددث اٌشددمق ا ٚيددؾ عّدداْ   اٌمددأْٛ اٌؿدداص   وٍيددث اٌػمدد

  .9-2  ص  3112-3112ا لـْ   إًٌث اٌطاِعيث 

.11-11ِٕكل يٛيف دمحم اٌشمِاْ   اٌّمضع ٔفًٗ   ص  - 
2
  

4
-les partenariats publics-privés partager les 

risques et optimiser les ressources, rapport de 

L’OCDE, de2008,p11 téléchargé du site 

www.oecd.org/edutions/corrigenda. 
1
ٔطاخي عةدف اٌغٕدي إبدما٘يُ يدانا   اٌدٕاديُ اٌمدأٛٔي ٌعمدف ِدٕع -  

اٌدهاَ اٌّمافدك اٌعاِدث فدي ادً لدٛأيٓ اٌؿظؿظدث اٌّعدمٚ  بٕاداَ 

ِمالٔدددث   ليددداٌث ٌٕيدددً –خطةيميدددث –ـلايدددث خلطددديٍيث  (B.O.T)اي

شددٙاـت اٌددفودٛلاٖ فددي اٌػمددٛق  وٍيددث اٌػمددٛق   ضاِعددث اٌمددا٘مت   

 .12  ص  3111/3112ِظم   إًٌث اٌطاِعيث 

ل لمحكػميييية السرييييخية بسييييش  "الخييييجيػي سييييعيج"  السس يييي
السذخوع لمسقاول الفخندي "دليديبذ" اليحي قيام بإنذياء 

، ثع 6القشاة وتذغيميا عبخ شخكة "قشاة الدػيذ البحخية"
سييشة  99تييع إدارة القشيياة بػاسييصة ىييحه الذييخكة لسييجة 

وتحييت إشييخاك الحكػميية السرييخية وشبقييا لمخسييػم التييي 
لذييخكة يتفييق عمييييا وفييي مقابييل إتيياوة سييشػية تييجفعيا ا

لمحكػمة، وعمى أن تعيػد ممكيية السذيخوع إليى الحكػمية 
السرييخية فييي حاليية صييالحة السييتسخار التذييغيل، وثانييييا 

بتهسييذ شيخكة مدياىسة مريخية  1856يشيايخ   5في 
 1866ميارس  19إلدارة السخفق السحكػر، وثال يسا في 

بالترييجيق عمييى العقييج السبييخم بيييغ الخييجيػي إسييساعيل 
، وميييييع بجايييييية مشتريييييم عقيييييج 7وفخييييييجيشاد ديميديييييبذ

ال سانيشيييات مييغ القييخن الساضييي بييجأ عقييج البييػت يشتذييخ 
في العجيج مغ الجول الشامية والستقجمة عميى حيج سيػاء، 
وذلظ مع انتذار رياح الخرخرة، والدعي نحػ إعصاء 

 . 8 القصاع الخاص دورا أكبخ في عسمية   التشسية
ىييحا و ليييذ يخفييى عمييى أحييج، أىسييية البحييث فييي ىييحا  

السػضيييػع، فييييػ ميييغ الشاحيييية العمسيييية الشطخيييية محيييل 
تجييياذب فيييخوع قانػنيييية عيييجة) القيييانػن اإلداري، قيييانػن 

ست سار، والقيانػن البيئة و التشسية السدتجامة، قانػن اال
االقتريييادي(، كسيييا أن أىسيتيييو العسميييية ال يحييياجن فيييييا 
أحج مغ مشصمق إحتياج الدمصات العسػمية ل سيت سارات 
الزييخسة خاصيية مذييخوعات البشييية التحتييية، قييج تعجييد 
السالييية العاميية عييغ تػفيخىييا لييحلظ وجييب الذييخاكة  بيييغ 
القصاعيغ العيام و القصياع الخياص لتسػييل و تشفييح م يل 

حا الشييييػع مييييغ السذيييياريع و دون المجييييػء لمقييييخوض ىيييي

                                                 
1
يددابح عةددف اٌمغّدداْ  طددوظ دمحم   ِددٛرا عٍدد  ٘ددٛالا  ٔادداَ - 

اٌةدددٛج ٚـٚلٖ فدددي إـالت ٚخًدددييم اٌّمفدددك اٌعددداَ  خطدددال  عمبيدددث 

ٍث اٌطهائميث اٌّاٌيث اٌعاِث   ضاِعث أبٛ بىم بٍمايدف خًٍّداْ   ( اٌّط

؛ دمحم 121 ص  11/13/3112  خاليؽ إٌشم 12اٌطهائم   اٌعفـ 

  ِىدةدددث -ـلايدددث ِمالٔدددث–ضّددداي ِطٍدددك قٔيةددداج  اٌمدددأْٛ ا ـالا 

         .11اٌمأْٛ ٚ ارلدظاـ  اٌمياع  بفْٚ قوم خاليؽ إٌشم  ص

.19ما٘يُ يانا   اٌّمضع اًٌابك   ص ٔطاخي عةف اٌغٕي إب - 
2
  

2
ولٌيدث   (B.O.T)بٛنيف بٛلٔاْ  ٔااَ اٌةٕاء ٚاٌدشغيً ٚٔمً اٌٍّىيدث -

ٌدّٛيً ِشاليع اٌةٕيث اٌدػديث   ِطٍث ارلدظداـ ٚاٌدّٕيدث اٌةشدميث   

  خداليؽ  12  اٌّطٍدف  11عٍدي ٌٛٔيًدي   اٌعدفـ  13ضاِعث اٌةٍيدفت 

  332  ص3112ضٛاْ  21إٌشم 
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الخارجييية و بيياألخز مييع العجييد الييجائع و السدييتسخ فييي 
 ميدانيات الجول الشامية مشيا.

لتسػييييل مذييييييياريع البشيييية  B.O.Tإذن يحقيييق أسيييمػب  
 التحتية مدايا تصبيؿية متعجدة  لجسييييع  األشيخاك الجولية

الخياص عمييى والس سديات العامية ذات الع قيية والقصياع 
 الدػاء يسكغ أن نػجد ىحه السدايا ىي :

يَسكعييغ الجوليية مييغ  تشفيييح ك يييخ مييغ مذيياريع البشييية -/1
التحتيييية واليييحي يعتبيييخ متصمبييياق سيييابقاق لتحقييييق معيييجالت 
الشسػ االقترادي السدتيجفة لمجولة نطخاق لػجيػد التسػييل 
الكافي لمسذخوع ووجػد الزسانات الكاؼية مغ الذيخكات 
السشفييحة لمسذييخوع والتييي تيي مغ إكسييال السذييخوع، وفييي 

أييية قرييػر فييإن الحكػميية سييػك ال تتحسييل  حاليية وجييػد
 9مخاشخ تهجيل أو فذل السذاريع السسػلة 

تحقييييق مشيييافع تتعميييق بالكفييياءة كشقيييل التكشػلػجييييا -/2
الستصػرة لخفيس التكياليف وتحدييغ األداء حييث أثبتيت 
دراسة لمبشظ الجولي أن اإليخادات التي تجسعييا الذيخكات 

ة باليجول الشاميية العسػمية العاممة في مجال السياه الشؿي
 مغ التكاليف. % 35ال تعصي سػى 

تحخيييييظ عجميييية االقتريييياد عبييييخ تشذيييييط قصاعاتييييو -/3
السختمفة ، الخجمية ، التسػيمية ،الرشاوية  التي يكيػن 

 .11ليا أدوار مختمفة أثشاء تشفيح وتذغيل السذخوع 
( لمجوليية السزيييفة االسييتسخار B.O.Tيتييي  نطييام )-/4

البشيييية األساسيييية ميييغ  فيييي تصيييػيخ وتشسيييية مذيييخوعات
مصيييارات وشيييخق ومحصيييات كيخبييياء وميييياه دون تحسييييل 
ميدانية الجولة أوباء ججييجة ، ودون التجياء الجولية إليى 
االقتخاض بالعسمة األجشبية وبتكمفة عالية ميغ م سديات 

 .11التسػيل األجشبية 

                                                 
 

9
في   B.0.Tأغّف ِػي اٌفيٓ أغّف  خطةيك ٔااَ اٌةٕاء ٚاٌدٍّيه  ـ/-

خعّيم ا ٚلدا  ٚاٌّمافدك اٌعاِدث   ِطّدع اٌفمدٗ ا يدوِي اٌدفٌٚي   

ِٕاّث اٌّعخّم ا يوِي   اٌدفٚلت اٌدايدعث عشدمت  إِدالت اٌشداللث 

 .3  ـٌٚث ا ِالاج اٌعمبيث اٌّدػفت  ص 

 
11
  ؾٛطظدث اٌّمافدك أياِث ِفٌٛي ؾميض أبٛ ٍ٘ةيدث اٌّطيدما -

(   ِطةعدث ٚنالت  B.O.Tاٌعِّٛيث بٕااَ اٌةٕاء ٚاٌدشغيً ٚاٌدػٛيً  

 .19-12ا عوَ  ِظم   بفْٚ يٕث ٔشم   ص 

.32ٔطاخي عةف اٌغٕي إبما٘يُ يانا   اٌّمضع اًٌابك   ص  - 
11  

عمييى ىييحا األسيياس نصييخح اإلشييكالية التالييية: مييا مييجى 
البشياء و التذيغيل والتحػييل اعتساد الجول العخبيية عقيػد 

فيي مذيخوعات البشييية التحتيية الستعمقيية بسجيال الصاقييات 
الستججدة كهسمػب لمذخاكة بييغ القصياع العيام و الخياص 
؟ محييياوليغ اإلجابييية عيييغ اشيييكال جيييػىخي و ذليييظ ميييغ 
مشصػر قانػني وصيفي  تحميميي مقيارن لمشطيام القيانػني 

ػاعييج الحييالي الييحي يحكييع عقييج البييػت السعتسييج عمييى الق
العامة لمقانػن اإلداري، يعسيج إليى م حقية  تذيكيل ىيحا 
الشطييام القييانػني الػليييج مييغ مفخقييات مخخجييات القييانػن 
السقارن، خاصة القانػن الفخندي، آمميغ مغ وراء ذليظ 
تقجيع استشارة قانػنية متػاضعة لسذخعيشا العخب في ىحا 
السجال الحي غيخ مغ الجور التقميجي لمستعاقج مغ مقيجم 

 خجمة إلى شخيظ تجاري في تذغيل السذخوع. 
و سييتكػن السعالجيية مييغ خيي ل محييػريغ ل جابيية عييغ  
سالم االشيكال: نفريل فيي السحيػر األول بساـيية عقيج 

و األشيييييييخاك  (B.O.T)البشييييييياء والتذيييييييغيل والتحػييييييييل 
السذياركة ؼييو ميع ذكيخ أىيع نساذجيو، ؼيسيا سيشعالن فييي 

والتذيييغيل  السحيييػر ال ييياني مجيييال اسيييتخجام عقيييج البشييياء
فيييييي مجيييييال الصاقيييييات الستجيييييجدة  (B.O.T)والتحػييييييل 

وميياىي مخاحييل تشفيييح مذييخوعات البشييية التحتييية  و أىييع 
التجارب العخبيية و الجوليية لسذيخوعات نطيام البيػت فيي 

 ىحا السجال.
 اٌّػٛل ا ٚي: 

 (B.O.T)مفيػم عقج البشاء والتذغيل والتحػيل 
ميييخت مذييياركة القصييياع الخييياص فيييي مجيييال البشيييية     

األساسييية عييغ شخيييق التعاقييج بهسييمػب البشيياء والتذييغيل 
بسخاحييييل مختمفيييية فقييييج كييييان  (B.O.T)ونقييييل السمكييييية 

األسيييمػب الديييائج فيييي اليييجول الشاميييية فيييي الخسدييييشات 
والدييييتيشات مييييغ القييييخن العذييييخيغ ىييييػ ؾيييييام الحكػميييية 

غ البشيػك الجوليية باالقتخاض ميغ اليجول األجشبيية ، أو مي
إلنذاء السذخوعات الخاصة بالبشيية األساسيية ، وتختيب 
عمييى ذلييظ إرىيياق ميدانيييات الييجول الشامييية نتيجيية سييجاد 
ىيحه األقدياو والفػائيج الديشػية، لجرجية أن بعيس الييجول 
اضصخت إلى تخريز نديبة عاليية ميغ اليجخل القيػمي 

 لمجيػن الخارجية.
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غ حمييػل أخييخى وقيج دفييع ذلييظ ىييحه الييجول إلييى البحييث عيي
غييييخ االقتيييخاض، وميييغ ىييييحه الحميييػل تذيييجيع القصيييياع 
الخيياص عمييى السذيياركة فييي أعسييال البشييية األساسييية، 

 والتػسع في الدػق الحخة.
أوال: تعخيييييييف عقييييييج البشيييييياء والتذييييييغيل والتحػيييييييل 

(B.O.T) 
بتقدييساتيا الك ييخة صيػرا ججييجة  (B.O.T)تس ل عقيػد 

مخ فخضيو الػاقيع ومدتحجثة مغ العقػد اإلدارية ، وىحا أ
بسيييا يديييتمدم معيييو وضيييع تعخييييف محيييجد وواضييي  لييييحه 

ىي اخترار ل  ثية  (B.O.T)العقػد، ومرصم  البػت 
– Build –Operate اصص حات بالمغة االنجميديية،)

Transfer بسعشييييى البشيييياء والتذييييغيل ونقييييل السمكييييية )
لييحا فييإن معطييع التعخيفييات الفقيييية ليييحه  12)التحػيييل (

العقييػد تييجور حييػل ىييحا السزييسػن، كسييا قامييت بعييس 
الجولييييية بتعخيييييف ىييييحا الذييييكل مييييغ أشييييكال  السشطسييييات

التسػيييل ، وىشيياك العجيييج مييغ التذييخيعات التييي وضييعت 
 :تعخيفا محجدا ليحا العقج. وفقا لسا سػك يهتي

 :(B.O.T)اٌدعميف اٌفمٙي ٌعمف اٌةٛج  -1
اكتدبت عقػد البػت أىسيتيا الخاصة نطخا ألنيا        

تكفييييل لمجوليييية تقييييجيع الخييييجمات العاميييية وفقييييا لخصصيييييا 
التشسػية دون التقيج بقجرة مػازناتيا لتسػييل االسيت سارات 
العاميية ، وتحسييل عييغ كاىميييا عييبء تسػيييل مذييخوعات 
عس قة تحتاج إلى تسػيل ضيخع وتشقيل ىيحا العيبء إليى 

ليييحا أصيييبحت ىيييحه العقيييػد عييياتق القصييياع  الخييياص ، 
مػضع اىتسام مغ الفقو سيػاء فيي فخنديا أو فيي مريخ 
ورغيييع حجاثييية الحيييجيث عشييييا ، حييياول الفقيييو الفخنديييي 
والسرييخي وضييع تعخيييف جييامع ليييحه العقييػد رغييع تعييجد 

 أشكاليا.
عقيييػد  13فقيييج عيييخك جانيييب ميييغ الفقيييو السريييخي       

البػت :بهنيا تميظ السذيخوعات التيي تعييج بييا الحكػمية 
                                                 

13
 .22دمحم ضّاي ِطٍك قٔيةاج اٌّمضع اًٌابك  - 

12
   (B.O.T)ـ/غّاـت عةف اٌمناق غّاـت اٌدػىيُ في عمٛـ اٌةٛج  -- 

  ص  3112ـال اٌطاِعدددث اٌطفيدددفت   ا يدددىٕفليث   ِظدددم   يدددٕث 

؛ ضال هللا عٍي ضال هللا اٌّما   إٌااَ اٌمأٛٔي ٌٍّمافدك اٌعاِدث 11

ارلدظدداـيث  ـلايددث ِمالٔددث ( ليدداٌث ِمفِددث ٌٕيددً ـلضددث اٌددفودٛلاٖ 

 

إلى إحجى الذخكات وششية كانت أو أجشبيية سيػاء كانيت 
شيييخكة ميييغ شيييخكات القصييياع العيييام أو القصييياع الخييياص 
وتديييسى شيييخكة السذيييخوع، وذليييظ إلنذييياء مخفيييق عيييام 
وتذيغيمو لحدييابيا ميجة مييغ اليدمغ ثييع تشقيل ممكيتييو إلييى 
الجولة ، وإن كان لييذ ىشيا مانعيا ميغ أن يقيػم شيخز 

السخافق االقتريادية  شبيعي بإنذاء وتصػيخ وتحجيث أحج
وتسػيميييو عميييى نفقتيييو الخاصييية وعميييى أن يستميييظ ىيييحا 
السخفييييق أو يذييييغمو بشفدييييو عييييغ شخيييييق الغيييييخ مقابييييل 

 حرػلو عمى عائج تذغيل السخفق شيمة مجة العقج. 
عمييييى أنييييو 12وعخفييييو جانييييب أخييييخ مييييغ الفقييييو الجدائييييخي 

"اسييت سار يتييػلى ؼييييو القصيياع الخييياص إنذيياء وتذيييغيل 
البشيييية التحتيييية، عميييى أن ييييتع واسيييتغ ل أحيييج مذييياريع 

تحػيمو مخة أخخى لمجولة بعج فتخة زمشيية كاؼيية ييتع فيييا 
اسيييييتخداد رأس ميييييال السديييييت سخ وتحقييييييق معيييييجل ربييييي  
مشاسييب"،  أي أن تسييش  الحكػميية بسػجييب عقييج البييػت 
إليييى القصييياع الخييياص )شيييخكة السذيييخوع( حيييق امتيييياز 
يتزيييسغ بشييياء و تذيييغيل مذيييخوع ميييا فيييي مجيييال البشيييية 

ة وإدارتو خ ل فتخة االمتياز الستفيق عميييا، عميى التحتي
 . أن تشتقل السمكية إلى الجولة مانحة االمتياز

كسا عخفو مجمذ مجسع الفقيو اإلسي مي اليجولي        
السشب ييق عييغ مشطسيية السيي تسخ اإلسيي مي بهنييو: "اتفيياق 
مالييظ، أو ميييغ يس ميييو، مييع مسيييػل )شيييخكة السذيييخوع( ، 

وؾيبس العائيج مشييا، كيام   عمى إقامة مشذيهة وإدارتييا،
أو حديييب االتفييياق، خييي ل فتيييخة متفيييق عميييييا، بقريييج 
اسيييتخداد رأس السيييال أو حديييب السديييت سخ، ميييع تحقييييق 

                                                                       
اٌػمددٛق  ضاِعددث عدديٓ شددّى   ِظددم   اًٌددٕث فددي اٌمددأْٛ   وٍيددث 

؛ ـ/ وّددددداي ؽٍةدددددث اٌّددددددٌٛي 129  ص  3112/3112اٌطاِعيدددددث 

 B.O.Tيوِث   إٌااَ اٌمأٛٔي ٌعمٛـ اٌةٕاء ٚاٌدشغيً ٚٔمً اٌٍّىيث 

 ـلايث ِمالٔث (   ـال إٌٙؼدث اٌعمبيدث   اٌمدا٘مت  ِظدم   ؽةعدث   

  . 11  ص  3111يٕث 
 

 
12

  (  (B.O.Tايدث عةدف اٌمداـل   ٔاداَ اٌةدٛج ـرٌي عةف اٌطٍيدً  ـ/ب- 

ولٌيث خعالفيث ًِدػفزث فدي ِطداي اريددسّال ٚإـالت اٌّمافدك اٌعاِدث 

  ِطٍددث اٌّفىدددم ٌٍفلايددداج اٌمأٛٔيددث ٚاًٌيايددديث   ضاِعدددث ؾّددديى 

ـددددد  خددددداليؽ إٌشدددددم 12  اٌّطٍدددددف 12ٍِيأدددددث   اٌطهائدددددم   اٌعدددددفـ 

 .22  ص  11/13/3131
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عائج معقػل، ثع تديميع السشذيهة صيالحة لي داء السخجيػ 
11مشيا

 . 

خعميف إٌّاّاج اٌفٌٚيث ٌعمف اٌةٛج  -2

(B.O.T): 
عخفيييييييييت لجشييييييييية األميييييييييع الستحيييييييييجة لمقيييييييييانػن       

: بهنيييا شيييكل  B.O.T'' عقييػد  16الشسػذجي''االندييتخال
مغ أشكال تسػيل السذاريع، تسيش  بسقتزياه حكػمية ميا 
لفتيييخة زمشيييية محيييجدة أحيييج االتحيييادات  الساليييية ''تديييسى 
شخاكة السذخوع '' امتيازا لتشفييح مذيخوع معييغ عميى أن 

شيياء والتذييغيل واإلدارة لعييجد تقييػم  الذييخكة السييحكػرة بالب
مغ الديشػات وتديتخد تكياليف البشياء وتحقيق أرباحيا ميغ 
تذغيل السذخوع واسيتغ لو تجارييا عميى أن تشقيل ممكيية 

 .17السذخوع إلى الحكػمة بعج نياية االمتياز
بهنييو:'' اتفيياق )  UNIDO18وعخفتييو مشطسيية اليػنيييجو)

تعاقييجي بسقتزيياه يتييػلى أحييج أشييخاص القصيياع الخيياص 
ذيياء أحييج السخافييق األساسييية فييي الجوليية بسييا فييي ذلييظ إن

عسمييييية الترييييسيع والتسػيييييل والؿيييييام بهعسييييال التذييييغيل 
والريييانة ليييحا السخفييق ، وتقييػم ىييحه الذخرييية بييإدارة 
وتذييغيل السخفييق خيي ل فتييخة زمشييية محييجدة ،يدييس  ليييا 
فييييا بفييخض رسييػم مشاسييبة عمييى السشتفعيييغ  مييغ ىييحا 

                                                 
11

اٌةٛج ِا٘يدٗ ِٚهايداٖ   ِطٍدث ا غيداء ـ/دمحم ـِاْ قبيع   عمف -  

  اٌّطٍدددف 31  اٌطهائدددم   اٌعدددفـ  11  ضاِعددث اٌػددداش ٌؿؼدددم باخٕددث 

  .222.   ص 21/11/3131  خاليؽ إٌشم 31
11

ٌطٕدث ا ِددُ اٌّدػدفت ٌٍمدأْٛ اٌدطددالا اٌدفٌٚي  ا ًٚٔدديدماي(   - 

( اٌّدعلؼ 31- ـ 3311اٌدي أٔشقح بّمدؼ  لمال اٌطّعيث اٌعاِث 

  خؼددطٍع بددفٚل ٘دداَ فددي خطددٛيم  1911ْ ا ٚي/ ـيًددّةم وددأٛ 12

قٌده ا ؽددال عّدو باٌٛريددث اًٌّدٕفت إٌيٙددا فدي خعهيدده ِٕايدمث لددأْٛ 

اٌدطددالت اٌفٌٚيددث ٚخػفيسددٗ خددفليطيا  بوعددفاـ طددىٛن خشددميعيث ٚييددم 

خشميعيث في عفـ ِدٓ ِطدارج اٌمدأْٛ اٌدطدالا ا يايديث ٚخدمٚيص 

ف ِدٓ اٌدفظديً يٕادم اٌدمابؾ ايدؿفاَ خٍده اٌظدىٛن ٚاعدّاـ٘دا ٌّهيد

 ا ٌىدمٚٔي :

https://uncitral.un.org/ar  عٍددددد   2/3/3131اؽٍدددددع عٍيدددددٗ بدددددداليؽ

 . 12:11اًٌاعث 
12
 .332بٛنيف بٛلٔاْ  اٌّمضع اًٌابك   ص-
12

ِٕاّث ا ُِ اٌّدػفت  ٌدّٕيث اٌظدٕاعيث  اٌيٛٔيدفٚ ( ٘دي ٚواٌدث  - 

ِدؿظظددث ِددٓ ٚوددارج ا ِددُ اٌّدػددفت خعّددً عٍدد  خشددطيع اٌدّٕيددث 

اٌظٕاعيث بٙف  اٌػف ِدٓ  اٌفمدم ٚخػميدك عٌّٛدث شداٍِث ٚايددفاِث 

 ٌّهيف ِٓ اٌدفظيً يٕام اٌمابؾ ا ٌىدمٚٔي :  بيقيث .

unido.htm-tents/orghttp://tfig.itcilo.org/AR/con اؽٍدددع عٍيدددٗ بدددداليؽ  

 .12:11عٍ   اًٌاعث  2/3/3131
 

و  أال تدييييج عسيييا ىيييػ السخفيييق ،وأيييية رسيييػم أخيييخى بذيييخ 
مقتييخح فييي العصيياء ومييا ىييػ مشرييػص عميييو فييي شمييب 
اتفيياق السذييخوع لتسكيييغ تمييظ الذخرييية مييغ اسييتخجاع 
األمييػال التييي اسييت سختيا ومريياريف التذييغيل والريييانة 
باإلضافة إلى عائج مشاسب عمى االست سار ، وفي نياية 
السيييجة الدمشيييية السحيييجدة تمتيييدم تميييظ الذخريييية بإعيييادة 

 .19لمحكػمة السخفق 
ُّ إٌض عٍ  ٘كا ا يٍٛ  ِٓ اٌعمٛـ -2  ٚ لف خ

ميغ ال ئحية التشفيحيية لشطيام  146و  145في السيادة  
عميييى  145السشافديييات الديييعػدي، فقيييج نريييت السيييادة 

أنييييو:" إذا كييييان التييييهجيخ أو االسييييت سار مقابييييل إنذيييياء 
مشذآت ت ؤل ممكيتيا لمجية الحكػمية بعج نيايية العقيج 

ميييغ الشطيييام.يخاعى  62إلييييو السيييادة وفقيييا لسيييا أشيييارت 
باإلضافة  إلى قػاعج التيهجيخ و االسيت سار السذيار إلييو 

 في ىحه ال ئحة مايمي:
عمييييى الجييييية الحكػمييييية أن تزييييع الذييييخوو و  -1.3

السػاصفات و السخصصيات و كسييات األعسيال السصخوحية 
 ل ست سار.

تعتسييج الجييية التريياميع و السخصصييات اليشجسييية -2.3
لمسذخوع السعجة ميغ قبيل السديت سخ، و يحيق   التفريمية

 ليا اإلشخاك عمى  التشفيح إشخافا كميا أو جدئيا. 
يجب عميى السديت سخ االلتيدام  برييانة السذيخوع -/3.3

 و تخميسو حتى تدميسو بعج نياية عقج االست سار. 
تديييتمع الجيييية السذيييخوع كيييام  بعيييج انتيييياء ميييجة -4.3

و السبييييياني و  االسيييييت سار، و يذيييييسل ذليييييظ السشذيييييآت 
التجييدات و التهثييث و األجييدة السشقػلية ميغ معيجات و 

و تيي ول ممكييية جسيييع السشذييآت التييي يذيييجىا  آليييات.
السدييت سخ أو السدييتهجخ لمجييية السيي جخة. و ليييا الحييق 
بإلدامو بإزالتيا إذا رغبت ذلظ. باست شاء ما يتع است ساره 

فييحا مييغ الشطييام. مييا لييع يكييغ مش 62وفقييا ألحكييام السييادة 
خ فييييا لمذييييخوو و السػاصييييفات السعتسييييجة مييييغ الجييييية 

".  ن حييظ مييغ خيي ل التعيياريف الدييابقة أّن نطييام 146

                                                 
19

ٌٍّهيدددف ِدددٓ اٌّعٍِٛددداج لاضدددع ـٌيدددً ا ِدددُ اٌّدػدددفت ٌٍدّٕيدددث  - 

 .1991ٌعاَ  UNIDO   اٌظٕاعيث

https://uncitral.un.org/ar
https://uncitral.un.org/ar
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-unido.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-unido.htm
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(B.O.T)  ىييػ نييػع مييغ أنييػاع الذييخاكة بيييغ القصيياعيغ
العيييام والخييياص يتيييػلى بسػجبيييو القصييياع الخييياص بشييياء 
وتذغيل  احج مذاريع البشية التحتية عمى أن يتع تحػيل 

بعيييج فتيييخة محيييجدة، ييييتع فيييييا  أو نقيييل السمكيييية لمحكػمييية
استخجاع رأس السال و تحقييق أربياح عسميية التذيغيل و 

 االستغ ل. 
يشديييجع ميييع مبيييجأيغ  (B.O.T)إّن تصبييييق نطيييام      

 :31اقترادييغ أساسيغ ىسا
السبجأ األول: إبخاز مد ولية الجولة عغ تػافخ -

 الخجمات الجساوية لسد ولياتيا الكاممة عشيا.
تعديد دور القصاع الخاص  بسا ؼيو  السبجأ ال اني:-

البشػك لجيػد الجولة في ىحا السجال لتجارك أوجو 
الشقز في السػارد السالية العامة، حيث تدتكسل عغ 
شخيق التػجو القتراد الدػق و التػجو نحػ التحخر 
مغ القيػد التي تعػق االست سار و بخوز ضاىخة 

 العػلسة.
ثانيا: أشكال وأشخاك عقج البشاء والتذيغيل والتحػييل 

(B.O.T) 
تتعجد أساليب الذخاكة بيغ القصاع العام و القصاع    

الخاص في تقجيع السذخوعات الخجمية برفة عامة  و 
 درجة مداىستيا عمى الشحػ التالي:

 (B.O.T)أ / أشىاي عمف اٌةٕاء ٚاٌدشغيً ٚاٌدػٛيً 

الذكل الخئيذ لعقج البػت مغ السيع عجم الخمط بيغ  
)البشاء والتذغيل ونقل السمكية( والعقػد السذابية لو 

  :والتي تتفق معو في ك يخ مغ العشاصخ، ومشيا ما يمي
عمددٛـ اٌةٕدداء ٚاٌدٍّدده ٚاٌدشددغيً ٚٔمددً اٌٍّىيددث  :-1  

Build Own- Operate - Transfer 
)B.O.O.T0) 

 

ويسكغ تدسيتو بعقج البشاء والتسمظ والتذغيل      
والتحػيل. ويتزسغ ؾيام اإلدارة بسش  امتياز لذخكة 
السذخوع لبشاء مخفق وتسمكو وتذغيمو لسجة معيشة وبعج 
انتياء ىحه السجة يتع نقل ممكية السخفق إلى الجية 

                                                 
31
 .332بٛنيف بٛنٔاْ  اٌّمضع اًٌابك  ص   -

وتتسيد  .مانحة االمتياز بحالة مستازة وقابمة ل ستسخار
 عغ الرػرة الدابقة في أنيا تتي  لمذخكة ىحه الرػرة

السذخوع مجة العقج في حيغ يكػن السذخوع ممكية 
 21لمجية اإلدارية أثشاء البشاء والتذغيل في عقج

(B.O.T.)  
 B.L.Tعمددٛـ اٌةٕدداء ٚا يطددال ٚٔمددً اٌٍّىيددث: -3

Build –Lease-Transfer 
عمى وفق ىحه الرػرة تقػم شخكة السذخوع بإنذاء 

وتسمكو ثع تهجيخه إلى الجية اإلدارية التي تقػم السخفق 
بتذغيمو بشفديا أو أن تعيج إلى أشخاك أخخى لغخض 

 .22استغ لو
-Build-Ownعمددف اٌةٕدداء ٚ اٌدٍّدده ٚاٌدشددغيً: -2

Operate  ((BOO 
يعتبخ مغ أساليب الخرخرة الكاممة  يتع مش          

القصاع الخاص مد وليات البشاء و التذغيل و اإلدارة 
، حيث تقػم بػاسصتو شخكة السذخوع  23بكامميا

صاحبة االمتياز باإلشخاك عمى التذغيل دون نقل 
ممكية السذخوع في نياية العقج وإنسا يتع تججيج االمتياز 

ل خ ليا الجولة عمى نريب مغ لسجة زمشية أخخى تحر
24اإليخادات التي يحققيا السذخوع مقابل مش  االمتياز

                                                                         . 

 عمددددف اٌدظددددّيُ ٚاٌةٕدددداء ٚاٌدّٛيددددً ٚاٌدشددددغيً:-4
Design-Build-Finance-Operate ((DBFO 

  

 بعسمية السدت سخ يقػم أن الرػرة ىحه ومفاد        
الخاص  مالو مغ وتسػيمو وبشائو السذخوع ترسيع

                                                 
31

ـ/ِدددانْ ٌيٍدددٛ لاػدددي   اٌدطدددٛل اٌػدددفير ٌعمدددف ارٌددددهاَ عمدددف -  

دشدددغيً ٚٔمدددً اٌٍّىيدددث  اٌةدددٛج (  ِطٍدددث وٍيدددث اٌػمدددٛق اٌةٕددداء ٚاٌ

  خدددددداليؽ  2  اٌّطٍددددددف  11ضاِعددددددث إٌٙددددددميٓ   اٌعددددددماق   اٌعددددددفـ

  .12  ص  3111إٌشم 
33

ـ/أبدددٛبىم أغّدددف عسّددداْ   عمدددٛـ اٌةدددٛج ِٚدطٍةددداج خطةيمٙدددا - 

  اٌّطٍدددددف  22فدددددي اٌعدددددماق  ِطٍدددددث اٌمافدددددفيٓ  اٌعدددددماق   اٌعدددددفـ 

  .212  ص 3112  خاليؽ إٌشم يٕث 11
32
لًدددددٛلا فٙيّددددددث  لًددددددٛلا إخظددددددا   ـٚل اٌشددددددماوث بدددددديٓ  -

اٌمطدددددداعيٓ اٌعدددددداَ ٚ اٌؿدددددداص فددددددي غّايددددددث اٌةيقددددددث ٚ اٌدّٕيددددددث 

اًٌّددددددفاِث ياٌمدددددأْٛ اٌطهائدددددما  
ا

ٌّطٍدددددث اٌفٌٚيدددددث ٌٍدؿطددددديؾ ٚ 

  ضددددأفي 13  اٌعددددفـ12اٌدعّيددددم ٚ اٌدّٕيددددث اًٌّدددددفاِث   اٌّطٍددددف 

 .29  ص3131

  اٌّمضع اًٌابك   ـرٌي عةف اٌطٍيً  ـ/بايث عةف اٌماـل  - 

.29ص
24
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 الحاالت في األسمػب ىحا إلى الجولة وتمجه وتذغيمو،
 مبالغ مالية وتتصمب ضخسة السذاريع فييا تكػن  التي
 األسمػب ىحا وفي تػفيخىا، عغ الحكػمة تعجد قج كبيخة
 عمى تحرلوإنسا  السخفق ممكية الجولة تدتخد ال أيزا
 شخكة مغ األرباح مغ ندبة وعمى العقار ثسغ

 نياية لمسدت سخ في فتبقى السخفق ممكية أما السذخوع،
.العقج مجة

31
 

 أؽما  عمف اٌةٕاء ٚاٌدشغيً ٚاٌدػٛيً : /  

(B.O.T) 

الجولة مانحة االمتياز: تشذه الع قة التعاقجية في -/1
عقػد البػت بيغ الجولة مانحة االمتياز وشخكة 
السذخوع، إذ تعتبخ الجولة ىي السالظ األصمي لمسذخوع 
رغع تشازليا عشو خ ل فتخة تشفيح العقج لرال  
السدت سخ مغ أجل ضسان حدغ إدارتو وتذغيمو، حيث 

عمى مخحمة إبخام العقج فقط بل  أن دور الجولة ال يقترخ
يدتسخ في جسيع مخاحل إنجاز السذخوع خاصة مغ 
حيث الستابعة و اإلشخاك و الخقابة التي تفخضيا عمى 
السذخوع في مختمم مخاحمو إلى غاية نقل ممكيتو إلييا 

في نياية العقج وىػ في حالة جيجة صال  الستغ ل  
االمتياز  في مقابل ذلظ فإنو يقع عمى الجولة مانحة

يقام عميو  عمى الخرػص تػفيخ السكان الحي 
السذخوع و الزسانات القانػنية واإلجخائية لحساية 

.االست سار عمى أرضيا
31

 

:العشرخ ال اني اٌٙيقث اٌؿاطث أٚ شموث اٌّشمٚع -/3
األساسي في عقج البػت ىػ الييئة الخاصة أو ما 
يصمق عميو تدسية ''شخكة السذخوع '' وتتػلى ىحه 
الييئة تهميغ األصػل السصمػبة إلقامة السذخوع 
مػضػع عقج البػت .كسا يسكغ أن تجيخ بعس األصػل 

 Leaseالسسمػكة لمجولة وفقا لعقج إيجار 

                                                 
31
أ/ أغّدددف غميدددم  إٌاددداَ اٌمدددأٛٔي ٌعمدددٛـ اٌةدددٛج ٚـٚل٘دددا فدددي  -

خّٛيددددً اريدددددسّال فددددي ِطدددداي أطددددان ِشدددداليع اٌةٕيددددث اٌدػديددددث   

ِطٍددددث اٌمددددأْٛ اٌعدددداَ اٌطهائددددما ٚاٌّمددددالْ   ضاِعددددث اٌطيوٌددددي 

  خدددداليؽ إٌشددددم  11اٌيددددابى يدددديفا بٍعةدددداو  اٌطهائددددم   اٌعددددفـ

  .112-112 ص  1/1/3112

ـرٌي عةف اٌطٍيً  ـ/بايث عةف اٌماـل   اٌّمضع اًٌابك    - 

.23ص
26

  

مغ شخكة أو مجسػعة  وتتكػن عادة الييئة الخاصة
اتحاد مالي  شخكات ذات قجرة مالية تذكل ؼيسا بيشيا

''Consortium  وعمى سبيل الس ال يتكػن االتحاد .''
مغ شخكة ىشجسية متخررة وشخكة تػريج تجييدات 
ثقيمة، ويسكغ أن يشزع إلى اإلتحاد شخكة متخررة 

 في مجال اإلدارة والتذغيل.
جة السذخوع إلى عجة وتتكػن ىحه االتحادات بفعل حا

 اختراصات في أك خ مغ مجال، نطخا إلى أن عقج

البػت يتزسغ عجة مخاحل تبجأ بالترسيع والبشاء مخورا 
 .27باإلدارة والتذغيل وصػال إلى الريانة والتجريب

يتصمب  ِماٚي اٌعّاي إٌٙفييث ٚ اٌةٕاء: -2
السذخوع السقام بشطام البػت أنذصة معسارية معقجة و 

جات ثقيمة. و لزسان تشفيح السذخوع في تػريج مع
الػقت السحجد و بالتكمفة الستفق عمييا أمام السداىسيغ 
و السقخضيغ، يجب عمى مقاول البشاء أن يعتسج عمى 
شخكات تتستع بال قة و الكفاءة و الخبخة  العالية و 
القػة السالية و سيق ليا تشفيح مذاريع مساثمة، و يعتبخ 

خكة السذخوع، عقج تراميع و العقج بيغ السقاول وش
 .28بشاء بدعخ ثابت

غالبا ما تػقع القائسة شموث اٌدشغيً ٚ اٌظيأث:  -2
بالسذخوع عقجا مع السقاول في السذخوع في مخحمة 
مبكخة لتشفيح التػصيات خ ل مخحمة الترسيع لزسان 

 أن الػحجة يتع تذغيميا بهعمى كفاءة مسكشة.
الباشغ بالشدبة  كالسقاوليغ مغِٛلـٚ اٌّعفاج:  -1

لمسقاول الخئيدي ل عسال اليشجسية أثشاء مخحمة البشاء، 
حيث يػقعػن عقػدا التػريج السعجات بتكمفة معقػلة، و 
يفزل في السذخوعات السقامة بشطام البػت االعتساد 
عمى  التكشػلػجيا السجخبة، ألن التكشػلػجيا غيخ مجخبة 

لكل مغ  لمسعجات تحسل قجرا مغ السخاشخة بالشدبة 
 الحكػمة و السقخضيغ.

                                                 
32

ِددددمٚاْ ِػددددي اٌددددفيٓ اٌمطددددا   إـالت أشددددؿاص اٌمددددأْٛ -  

اٌؿدددداص ٌٍّمافددددك اٌعاِددددث ارلدظدددداـيث فددددي ٌةٕدددداْ   ليدددداٌث ٌٕيددددً 

ـلضدددث اٌدددفودٛلاٖ فدددي اٌػمدددٛق   وٍيدددث اٌػمدددٛق   ضاِعدددث بيدددمٚج 

  .192ث   ص اٌعمبيث   ٌةٕاْ   إًٌث اٌطاِعي

.332بٛنيف بٛنٔاْ  اٌّمضع اًٌابك  ص -
28  
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: يداىع رعاة السذخوع بشريب ِعيًاج اٌدّٛيً -1
كبيخ مغ التسػيل، بيشسا يهتي الجدء الستبقي مغ البشػك 
التجارية و الس سدات السالية الجولية عغ شخيق 

 .29اتفاؾيات االقتخاض ال شائية
 

كيؽية استخجام عقج البشاء  اٌّػٛل اٌسأي :
مغ اجل تسػيل و  (B.O.T)والتذغيل والتحػيل  

 تصػيخ مذاريع البشية التحتية لمصاقات الستججدة.
يسكغ لمذخاكة بيغ القصاعيغ العام و الخاص أن      

تكػن أداة لتمبية االحتياجات الخاصة بخجمات البشية 
التحتية   و عشج ترسيع ىحة الذخاكة بذكل جيج و 
تشفيحىا قي بيئة متػازنة تشطيسيا، يسكغ أن تحقق 
السديج مغ الكفاءة      و االستجامة لتػفيخ الخجمات 
العامة و تػزيع أفزل لمسخاشخ بيغ الجيات العامة و 

 الخاصة.
كسا أن عقج البػت يسكغ أن يكػن مػضػع أي        

مخفق قابل لتحقيق اإليخادات الحاتية التي تكفي لتغصية 
نفقات البشاء والتذغيل وتحقيق قجر مغ األرباح، ومغ 
بيغ أىع ىحه السجاالت التي كانت مػضػعا لعقػد 
البػت الصاقة  الستججدة، ومشيا :إنذاء وتذغيل معامل 

كيخبائية، وإقامة وتذغيل مخفق تػزيع إنتاج الصاقة ال
الكيخباء والسياه إلى السػاششيغ، وإقامة وتذغيل سجود 
مائية إلنتاج  الصاقة الكيخبائية، وإنذاء وتذغيل 

30 مرافي تكخيخ الشفط
. 

  :اٌّدطفـت اٌطالاج أٚر : ِفَٙٛ

 السدتجامة، ولحلظ التشسية تحقيق في ميعّ  دور لمصاقة
 السدتقبميّ  السرجر ىي جّجدةالست الصاقات أنّ  نجج

 بيجك األحفػرية لمصاقة بجي  ستكػن  التي لمصاقة
 غاز انبعاث مغ الحجّ  شخيق عغ البيئة، عمى السحافطة

                                                 
39

أِددً ٔطدداظ اٌةشيشدددي  ٔادداَ اٌةٕدداء ٚ اٌدشددغيً ٚ اٌدػٛيدددً   - 

ِطٍدددث ضًدددم اٌدّٕيدددث  اٌّعٙددددف اٌعمبدددي ٌٍدؿطددديؾ  اٌىٛيدددح  عددددفـ 

 .11  ص3112  ٔٛفّةم 21

 
21
ـ/ ِدددمٚاْ ِػددددي اٌدددفيٓ اٌمطددددا   ؽدددمق ؾظؿظددددث اٌّمافددددك -

خفددددددددٛيغ  – BOTٌّؿدٍطددددددددث اٌشددددددددمواج ا–اٌعاِددددددددث  ارِديددددددددان 

اٌّمفدددك اٌعددداَ ( ـلايدددث ِمالٔدددث (  ِٕشدددٛلاج اٌػٍةدددي اٌػمٛليدددث 

  .211  ص 3111  بيمٚج   ٌةٕاْ  اٌطةعث اٌسأيث يٕث 

 الصاقات فإن ذلظ عغ فز  ،31الكخبػن  أكديج ثاني
 لمبيئة. وصجيقة أبجية تعتبخ الستجّجدة

 

 خعميف اٌطالاج اٌّدطفـت ٚ ِظاـل٘ا:-أ/

تمظ الصاقات التي " يقرج بالصاقات الستججدة  ىي    
يتكخر وجػدىا في الصبيعة عمى نحػ تمقائي ودوري 
بسعشى أنيا الصاقة السدتسجة مغ السػارد الصبيعية التي 
تتججد أو التي ال يسكغ أن تشفح، كسا تعخك الصاقة 
الستججدة بهنيا الصاقة التي تػلج مغ مرجر شبيعي ال 

ة في كل مكان عمى سص  األرض يشزب وىي متػفخ 
. تتسيد الصاقات  ويسكغ تحػيميا بديػلة إلى شاقة

الستججدة بهنيا أبجية وصجيقة لمبيئة، وىي بحلظ عمى 
قابمة  ( خ ك الصاقات غيخ الستججدة

السػجػدة غالبا في مخدون جامج في )  لمشزػب
األرض ال يسكغ االستفادة مشيا إال بعج تجخل اإلندان 

مشو ومرادر الصاقة الستججدة تختمم كميا إلخخاجيا 
عغ ال خوة البتخولية حيث أن مخمفاتيا ال تتدبب في 
تمػيث البيئة كسا ىػ الحال عميو عشج احتخاق 

 .32البتخول
كحلظ نعشي"بالصاقة الستججدة"الكيخباء التي يتع       

تػليجىا مغ الذسذ والخياح والكتمة الحيػية والحخارة 
وكحلظ الػقػد الحيػي والييجروجيغ  الجػؼية والسائية،

22السدتخخج مغ السرادر الستججدة
. 

كسا عخفيا بخنامن األمع الستحجة لحساية البيئة أنيا     
وبارة عغ شاقة التي يكػن مرجرىا مخدون ثابت     

                                                 
21
لغيّددددث بٛطددددةيع طدددداٌع ٚ أؾددددمْٚ  ـٚل اٌطالدددداج اٌّدطددددفـت -

ـلايدددث غاٌدددث ارخػددداـ -فدددي ـعدددُ اٌدٛضدددٗ ٔػدددٛ ارلدظددداـ ا ؾؼدددم

 -ا ٚلٚبددددددي
ا 

ٌٍدؿطدددددديؾ ٚ اٌدعّيددددددم ٚ اٌدّٕيددددددث ٌّطٍددددددث اٌفٌٚيددددددث 

 .21  ص3131  13  اٌعفـ12اًٌّدفاِث   اٌّطٍف 
 

23
فمٚغددددداج غدددددفت   اٌطالددددداج اٌّدطدددددفـت وّدددددفؾً ٌدػميدددددك -  

اٌدّٕيدددث اًٌّددددفاِث فدددي اٌطهائدددم  ـلايدددث ٌٛالدددع ِشدددمٚع خطةيدددك 

اٌطالددددث اٌشًّدددديث فددددي اٌطٕددددٛ  اٌىةيددددم فددددي اٌطهائددددم (   ِطٍددددث 

   11  اٌطهائدددم   اٌعدددفـ اٌةاغدددر ضاِعدددث لاطدددفا ِمبددداظ ٚللٍدددث 

 .111-129 ص  3113خاليؽ إٌشم يٕث 

 22
دمحم ؽدددددداٌةي   دمحم يدددددداغً   أّ٘يددددددث اٌطالددددددث اٌّدطددددددفـت فددددددي -

غّايدددث اٌةيقدددث  ضدددً اٌدّٕيدددث اًٌّددددفاِث  عدددمع خطمبدددث أٌّأيدددا 

( ِطٍددددث اٌةاغددددر  ضاِعددددث لاطددددفا ِمبدددداظ ٚللٍددددث   اٌطهائددددم   

 . 312  ص  3112  خاليؽ إٌشم  11اٌعفـ
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ومحجود في الصبيعة، تتججد برفة دورية أسخع مغ 
22وتيخة استي كيا

. 

مغ  13في نّز السادة  ولقج ذكخ السذّخع الجدائخي      
، مرادر الصاقات الستجّجدة كسا 1935-14القانػن 

: " ىي أشكال الّصاقات الكيخبائّية أو الحخكّية أو  يهتي
الحخارّية  أو الغازّية،  السحّرل  عمييا انص قا مغ 
تحػيل اإلشعاعات الذسدّية وقّػة الخياح والحخارة 

سائّية وتقشيات الجػؼّية والشفايات العزػّية والّصاقة ال
        ". استعسال الكتمة الحيػية

ما يقابميا حدب التذخيع األوروبي بشز السادة        
 77/2111الفقخة أ و ج مغ التعميسة األوربية رقع  12

والتي تعصي تعخيفاق لسرادر الصاقة الستجّجدة، وكحا 
                         مغ مرادر شاقة متججدة عمى أنو:  لمكيخباء السشتجة

 -مرادر الصاقة الستججدة ىي: شاقة الخياح-"الفقخة أ
شاقة السّج  -شاقة األمػاج–الصاقة الحخارية  –الذسذ 

 -الكتمة الحيػية -الصاقة الكيخو السائية -والجدر
غاز محّصات ترؽية السياه السدتعسمة  -ترخيف الغاز

 الغاز الحيػي.  –
 

شاقة متجّجدة: كيخباء مشتجة عغ مرادر  -الفقخة ج
كيخباء مشتجة عغ شخيق مشذآت تدتعسل حرخيا 
شاقات متجّجدة، وكحا كسية الكيخباء السشتجة مغ خ ل 
شاقات متجّجدة في السشذآت التي تدتعسل الصاقات 
 التقميجية". ندتشتن مغ خ ل الشرػص الدابقة الحكخ

أّن مرادر الصاقة الستججدة  تتسيد بقابمية استغ ليا 
دون أن ي دي ذلظ إلى استشفاذ مشبعيا، السدتسخ 

فالصاقة الستججدة ىي تمظ التي نحرل عمييا مغ خ ل 
تيارات الصاقة التي يتكخر وجػدىا في الصبيعة عمى 

                                                 نحػ تمقائي ودوري.

مغ التعميسة  12كسا أّنو تصبيقا لشز السادة          
أع ه، عمى دول أعزاء االتحاد األوروبي  السحكػرة

                                                 
.23يّث بٛطةيع طاٌع ٚ أؾمْٚ  اٌّمضع اًٌابك  صلغ -

34
  

21
  ٚ 3112أٚج  12اٌّددددددددددددعلؼ فددددددددددددي  19-12اٌمددددددددددددأْٛ  -

اٌّدعٍدددددددك بدمليدددددددث اٌطالددددددداج اٌّدطدددددددفـت فدددددددي إؽدددددددال اٌدّٕيدددددددث 

                 (.3112أٚج  12اٌّعلؾث في  13اًٌّدفاِث    ش.ل عفـ 

التهّكج مغ أّن مرجر الكيخباء السشتن عغ شخيق 
الصاقات الستجّجدة مزسػن وحدب السعاييخ 
السػضػوية وكحا الذفاؼية وعجم التسييد، أك خ مغ ذلظ 

عمى  2113أكتػبخ  27تّع تحجيج تاريخ أقراه 
ّتباع السدتػى الجاخمي لكل دولة مغ أجل التشفيح، و ا

كّل سمصة عسػمية نيجا حاسسا عشجما تدس  ليا 
 الطخوك بحلظ و ىي:

 
 اٌطالث اٌشًّيث : -1

 األرض عمى السػجػدة الصاقة مرادر جسيع أن نعمع 
 يػم كل تذخق  التي الذسدية، الصاقة مغ أوال نذهت قج

 كيمػات 1 إلى ترل شاقة لتعصييا األرضية الكخة عمى
 العالع في انتذارا األك خ الصاقة وىي السكعب، الستخ/

 عمى يرعب مجانا الشائية السشاشق إلى ترل حيث
 إلى اإلشارة تججر ، و 36إلييا الػصػل أخخى  مرادر

 محل لتحل األقػى  السخش  تعتبخ الذسدية الصاقة أن
 نجاح خ ل مغ الكيخباء، إنتاج في نزػبو بعج البتخول

 إلى الذسذ تحػل أشعة  التي الفػتػفػلتيظ ألػاح
 تكشػلػجيا الذسدية الحخارية الصاقة تعتبخ كيخباء، كسا

  ك يخة فسػاردىا بعيج، حج إلى وواعجة ندبيا ججيجة
 غخبي جشػبي : م ل محجودة، البيئة عمى وآثارىا

 األوربية الجول و إفخيؿيا و األمخيكية الستحجة الػاليات
.واستخاليا الريغ و الستػسط عمى السصمة

37
 ويعػد  

 الحي العذخيغ القخن  إلى الذسدية الصاقة استخجام
 الذسدية، الصاقة تصبيقات في تصػر حخكة أكبخ شيج
 )عامي بيغ الذسدية البخار ماكشة صشعت حيث

 الصاقة يدتخجم جياز ترسيع وتع ،(1902-1908
 .381911 بيؽي دلؽيا عام الدراعة ألغخاض الذسدية

                                                 
21
 اٌّدطفـت  اٌطالث خعهيه فمص ٚ إِىأياج لشيف  لياع -

 .91ص  2007 اٌطهائم 
22
 في ٚـٚل٘ا اٌّدطفـت اٌطالث ٚآفاق ٚالع خىٛاشح  عــّاـ -

 اٌػاش ضاِعث ِاضيًديم  لياٌث اٌطهائم  في اًٌّدفاِث اٌدّٕيث
 لًُ اٌدًييم  عٍَٛ ٚ اٌدطاليث ٚ ارلدظاـيث اٌعٍَٛ وٍيث ٌؿؼم 

 .32ص  2012 ارلدظاـيث  اٌعٍَٛ
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 ؽالث اٌمياظ: -3

الصاقة السدتخخجة مغ الصاقة الحخكية لمخياح  
باستخجام الخير الجائخة لتحػيل الصاقة السيكانيكية إلى 
شاقة كيخبائية في السػلج وىي إحجى أنػاع الصاقة 

 الخياح شاقة استغ ل الرعب مغ الستججدة. يعتبخ
 الفيشيقيػن  استخجم فقج الصبيعة، في اليػاء تغيخ بدبب
 في الستػسط لمبحخ الذخقي ذاشئال عمى الخياح شاقة
 الصاقة استخجمت كسا سشة، 4000 مشح األشخعة دفع

 في البمجان مغ ك يخ في اليػاء شػاحيغ إدارة في الخياح
  .39الحبػب شحغ وفي اآلبار مغ السياه رفع
 اٌطالث اٌّائيث: - 2

أو ما يعخك بالصاقة البحخية وىي شاقة ماء البحخ  
الكامشة والحخكية والحخارية والكيسيائية التي يسكغ 
تحػيميا لتػفيخ الكيخباء والصاقة الحخارية أو مياه 

وىشاك العجيج مغ الصخق ل ستفادة مشيا، م ل  شخب، 
خدانات لسػجات السج وتػربيشات تحت الساء لتيارات 

حػالت الحخارة لتحػيل الصاقة الحخارية السحيط والسج، وم
.بالسحيصات

21
 

 عمى الصاقة إلنتاج رئيدي مرجر السائية الصاقة تعتبخ
 السياه تجفق مغ تشتن أنيا حيث العالسي، السدتػى 
 في األمػاج ت شع مغ أو الذ الت مغ وسقػشيا

 شاقة إلى مائية شاقة تحػيل يسكغ حيث البحار،
 مػارد أرخز ىي السائية الصاقة أن ناـيظ كيخبائية،

 خاصة شبيعية ضخوك يتصمب استخجاميا لكغ الصاقة،
 الدائج السشاخ و السياه كسية و السائي بالسجخى  تتعمق
 االقترادية الطخوك جانب إلى ىحا التزاريذ، وكحلظ

 وجػد عجم و الدػق  مغ السػارد بقخب تتعمق التي

                                                                       
22
 اٌّدطفـت  ٚ اٌطفيفت اٌطالث ِفيميث إٌّاضُ  ٚ اٌطالث ٚنالت -

 39ص  2007 اٌطهائم  اٌّدطفـت  اٌطالاج ـٌيً
29
 اٌّٛالـ  ايدغوي اًٌّدفاِث اٌدّٕيث اٌٍةفا  عٛٔي ٔهال -

 إٌشم  ٚ ٌٍطةاعث ـضٍث ـال ا لـْ   اٌّدطفـت اٌطالث ٚ اٌطةيعيث

 273-272ص  2015

.12ِٕكل يٛيف دمحم اٌشمِاْ  اٌّمضع اًٌابك  ص - 
40

  

.لمصاقة األخخى  السػارد مغ مشافدة
 ضيػر يعػد و  41

 تفصغ مغ أول ىع الحيغ اإلغخيق إلى السائية الصاقة
 لتجويخ كاؼية قػة ذي الشيخ جخيان كان إذا أنو إلى

 نفديا الجاري  الساء قػى  استبجال ؼيسكغ الجوالب،
 القخن  في انتذخت قج و الحيػان، أو العبج       بجيج
 و الديتػن  لعرخ السائية الصػاحيغ السي دي ال اني
.غيخىا

 42
 

 :ؽالث اٌػمالت اٌطٛفيث -2

الحخارة الجػؼية ىي شاقات حخارية دفيشة في أعساق 
األرض ومػجػدة بذكل مخدون مغ السياه الداخشة أو 
البخار والرخػر الحارة، لكغ الحخارة السدتغمة حاليا 
عغ شخيق الػسائل التقشية الستػافخة، ىي السياه 

ة الداخشة والبخار الحار، بيشسا حقػل الرخػر الحار 
مازالت قيج الجرس والبحث والتصػيخ. وحتى اآلن، ليذ 
ىشاك دراسات شاممة حػل حجع ومجى إمكان استغ ل 
ىحه السػارد، إذ أن ندبة استخجاميا ال تدال ضئيمة، 
وتبقى زيادة مداىسة ىحا السرجر في تمبية احتياجات 
اإلندان رىشا بالتصػرات التكشػلػجية وأعسال البحث 

تجخي مدتؿب . وتدتعسل ىحه الصاقات والتشقيب التي س
لتػليج الكيخباء، كسا يسكغ استعساليا في مجاالت أخخى 
كالتجفئة السخكدية واالستخجامات الدراوية والرشاوية 
واألغخاض الصبية، وتجؽيف السحاصيل في صشاعة 
الػرق والشدين، وتدتخجم اليشابيع الداخشة في الجدائخ 

43ألغخاض شبية وسياحية
. 

 

كسا يتس ل مبجأ حخارة األرض الجػؼية                 
في استخخاج الصاقة السػجػدة في التخبة الستعساليا في       

شكل تجفئة أو كيخباء، حيث تختفع الحخارة أساسا مغ 
سص  األرض نحػ باششيا، وارتفاع درجة الحخارة يتغيخ 

                                                 
21

 عظددم بفايددث ٚ اٌّعاطددم اٌعمبددي اٌعمددً غددافأ أشددم   - 

 اٌدٛنيددع  ٚ ٌٍٕشددم اٌعٍّيددث اٌّعمفددث وٕددٛن ا لـْ  اٌةدددمٚي 

 246ص  2009
23
 اٌفٌٚيث اٌفال اًٌّدفاِث  اٌدّٕيث ِةاـئ ِٛشيح  ـٚضوو -

 .17  ص2000 ِظم  اٌسمافيث  ٌويدسّالاج
 22

 .312ص دمحم ؽاٌةي   دمحم ياغً   اٌّمضع اًٌابك    - 
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حدب العسق، ويتع إنتاج ىحه الحخارة أساسا عغ شخيق 
إلشعاعي الصبيعي لمرخػر السكػنة لمقذخة الشذاو ا

األرضية، وال يتع الحرػل عمى ىحه الحخارة إال إذا 
كانت السكػنات الجيػلػجية لباشغ األرض تحتػي عمى 
مدامات و نفػذية وتحتػي أيزا عمى شبقات خازنة 

.44بخار الساء( شبقات جػؼية بيا ماء أو( لمساء
 

  :الحية الكتمة شاقة-/5
 األصل في الذائعة الصاقة مرادر مغ مرجر ىي

 و الرمبة السخمفات بجانب الحيػاني، األصل و الشباتي
 عبخ شاقتيا إش ق يسكغ والتي ، والبذخية الرشاوية

 الخغع وعمى ، 45التفػيخ أو التخسيخ أو السباشخ الحخق 
 ال الصاقة، استعسال مجاالت في الحاصمة التصػرات مغ
 أوساو و آسيا جشػب في وحيجا مرجرا الشػع ىحا يدال

 .إفخيؿيا
 التشسية تحقيق في الستجّجدة الصاقات دور-ب/

 السدتجامة:
 مجال في كبيخة أىسية الستجّجدة لمصاقات           
  البيئة عمى السحافطة في خاّصة السدتجامة التشسية

 أىّسيا: نحكخ والتشسية
 لمتشسية الدياسية واألبعاد الستجّجدة الصاقة-/1

 السدتجامة:
 األجشجة القخن الػاحج و العذخون إلى دعت        
 الغ ك بحساية السختبصة األىجاك مغ مجسػعة تجديج
 مع الصاقة لقصاع الدمبية التهثيخات مغ والحجّ  الجػي 
 الصاقة، وضخوك مرادر تػزيع في العجالة مخاعاة
 الصاقة مرادر عمى القػمي دخميا يعتسج التي الجول

 الصاقة نطع تغييخ عمييا يرعب التي وتمظ األولية،
 الصاقة وبخامن سياسات بتصػيخ بيا. وذلظ القائسة

 مغ مدين تصػيخ عمى العسل خ ل مغ  السدتجامة
 مغ لمحجّ  لمبيئة تمػي ا األقلّ  الستػّفخة الصاقة مرادر

 م ل الصاقة، لقصاع السخغػبة غيخ البيئية التهثيخات

                                                 
 

22
 .111فمٚغاج غفت   اٌّمضع اًٌابك   - 
21

 اٌّدطفـت  ٚ اٌطفيفت اٌطالث ِفيميث إٌّاضُ  ٚ ٚنالت اٌطالث

 .39ص  2007 اٌطهائم  اٌّدطفـت  اٌطالاج ـٌيً

 البحػث بخنامن الحخاري، ودعع االحتباس غازات انبعاث
 الصاقة، استخجام وأساليب نطع كفاءة مغ لمخفع ال زمة

 قصاع سياسات بيغ التكامل  تحقيق إلى باإلضافة
 و خاّصة في األخخى، االقترادية والقصاعات الصاقة
46والرشاعة الصاقة قصاعي

. 

 

 ارلدظاـيثٚارضدّاعيث ٚا بعاـ اٌّدطّفـت اٌطالث -3

 اًٌّدفاِث: ٌٍدّٕيث

 الفخد استي ك متػّسط بيغ وثيق ارتباو ىشاك      
 الجول في خاصة البذخية التشسية وم ّشخ الصاقة، مغ

 الصاقة مرادر مغ الفخد استي ك ي دي كسا الشامية،
 البذخية التشسية م ّشخات تحديغ في ىاما دورا التجارية

والرحة  التعميع خجمات تحديغ في تهثيخىا شخيق عغ
 واضحة برػرة الكيخباء وتعصي السعيذة(، )مدتػى 
 الديادة ضلّ  وغيخىا. وفي والتكييف والتبخيج كاإلنارة
 لمشسّػ الدكاني، فإنّ  نتيجة االستي ك في السّصخدة

 استسخار وقابمية استخجام كفاءة تذجيع يتصّمب األمخ
 م ئسة تدعيخة سياسات وضع خ ل مغ الصاقة مػارد

 الخشيج االستي ك كفاءة زيادة حػافد إتاحة شهنيا مغ
47عق نية برفة الصبيعية لمسػارد والسدتجام

 

تجارب الجول في اعتساد عقج البشاء والتذغيل  -ج/
 في الصاقات الستججدة: (B.O.T)والتحػيل 

ىشاك أم مة عجيجة لسذاريع البشية التحتية  مقامة     
، و ىي تس ل نسػذجا لمذخاكة (B.O.T)وفقا لشطام  

القصاعيغ العام و الخاص في مجال الصاقات بيغ 
 الستججدة، يسكغ أن نحكخ مشيا:

 عمى الرعيج العخبي:-/1
                                                 

.113فمٚغاج غفت   اٌّمضع اًٌابك   -
46

  
22
؛ 311دمحم ؽدددددداٌةي   دمحم يدددددداغً   اٌّمضددددددع اًٌددددددابك   ص   - 

ـ/ٌٙيدددددا أغّدددددف دمحم  أ/ ؾًٕددددداء ٔاطدددددم عىٍدددددٛ   أّ٘يدددددث اٌطالدددددث 

اٌّدطددددفـت فددددي غّايددددث اٌةيقددددث  ضددددً اٌدّٕيددددث اًٌّدددددفاِث   لًددددُ 

عٍدددَٛ اٌفيهيددداء   وٍيدددث اٌدمبيدددث ٌعٍدددَٛ اٌظددديمفث  ابدددٓ اٌٙيدددسُ (   

  2  ص 3119ضاِعددددددث بغددددددفاـ   اٌعددددددماق   اًٌددددددٕث اٌطاِعيددددددث 

ِدٛاضدددددددف عٍددددددد  اٌدددددددمابؾ ا ٌىدمٚٔدددددددي : اؽٍدددددددع عٍيدددددددٗ بدددددددداليؽ 

 11:11عٍ  اًٌاعث  11/3/3131:
https://ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/wp-

content/uploads/sites/27/2019 
 

https://ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites/27/2019
https://ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites/27/2019
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 تجخبة الجسيػرية المبشانية: -/1.1
أقخت وزارة الصاقة والسياه  المبشانية مذخوع تعجيل 
التعخيفات ؼيسا يخز الكسيات السقابمة لسا ىػ مشتن 

ػن إلى عبخ الصاقة الستججدة، ورفعت مذخوع قان
مجمذ الػزراء لتذجيع إنتاج الكيخباء مغ مرادرىا، 
والحي نز "خ فا  ألي نز آخخ"، يجاز لػزيخ الصاقة 

والسياه بعج مػافقة مجمذ الػزراء التعاقج بصخيقة  
B.O.T  أو ما يذابييا إلنذاء  معامل ججيجة، لرال

م سدة كيخباء لبشان، إلنتاج الصاقة الكيخبائية 
يات الستاحة كافة بسا فييا الصاقة بالػسائل والتقش

ميغاوات وذلظ عغ شخيق  2511الستججدة وحتى حجود 
48استجراج عخوض عالسي"، وفقا لمسخاسمة

. 

 

 تجخبة اإلمارات العخبية الستحجة:-/2.1

 33اٌمأْٛ اٌّػٍي للُ  أصجرت حكػمة دبي     

، الحي يشطع عقػد الذخاكة بيغ القصاعيغ 3111ًٌٕث 
ييجك القانػن إلى تذجيع   العام والخاص في اإلمارة.

القصاع الخاص عمى السذاركة في تصػيخ السذاريع، 
وزيادة االست سارات في مختمم السجاالت. ووفقاق ألحكام 

ع الذخاكة ىحا القانػن السحمي، يجػز أن يقتخح مذخو 
أي مغ الجيات الحكػمية، أو إحجى جيات القصاع 

     الخاص.

حيث يشز القانػن كحلظ عمى شخوو السػافقة عمى    
السذاريع، وشخق وتسػيل وأنساو الذخاكات، وال يجيد 

عاماق( مغ  31القانػن أن تتجاوز مجة عقج الذخاكة )
 تاريخ التشفيح. تمتدم دولة اإلمارات العخبية الستحجة

بخفس برستيا الكخبػنية، وتدتعج لتػليج ما ال يقل 

                                                 
22

ِظدددٍػث ا بػددداذ ٚاٌفلايددداج  اٌّفيميدددث اٌطالدددث اٌّدطدددفـت   - 

اٌعاِددددث ٌٍفلايدددداج ٚاٌّعٍِٛدددداج   ِطٍددددى إٌددددٛا    اٌطّٙٛليددددث 

 .عٍددددددددددد  اٌدددددددددددمابؾ ا ٌىدمٚٔدددددددددددي : 3111اٌٍةٕأيدددددددددددث  

https://www.lp.gov.lb/Resources اؽٍدددددددددددددددع عٍيددددددددددددددددٗ بددددددددددددددددداليؽ  

 .31:11عٍ  اًٌاعث  2/3/3131:

 

 
 

% مغ إجسالي الصاقة باستخجام تقشيات 27عغ 
 ولتحقيق .2121مشخفزة االنبعاثات الكخبػنية بحمػل 

القصاع الخاص هذا الهدف، حشدت الدولة خبرات 
ورأس السال الجولي، مغ خ ل شخاكات شػيمة األجل 

 بيغ القصاعيغ العام والخاص.

مذاريع البشية التحية القائسة والستػقعة ث ثة  تتزسغ
مذاريع لمصاقة الستججدة عمى مدتػى السخافق 

 الخجمية، باستخجام التكشػلػجيا الذسدية الفػلتزػئية:
  مجيشة مرجر لسذخوعات الصاقة الذسدية

مشاشق  وشاقة الخياح في أبػ ضبي، والتي تستج عبخ
 جغخاؼية مختمفة.

 لسػاص ت في دبي، مذخوعات ىيئة الصخق وا
 ومغ بيشيا تصػيخ ساحة االتحاد

  والحي يذسل تسجيج 2121مذخوع مدار ،
خط متخو دبي مغ جبل عمي إلى مػقع إكدبػ 

212149
 

 تجخبة  جسيػرية مرخ العخبية :-/3.1
و في مجال مذخوعات الصاقة الذسدية يسكغ 
لمسدت سخيغ إنذاء وتسمظ وتذغيل محصات إنتاج 

مرادر الصاقة الستججدة، ويتع بيع الكيخباء مغ أحج 
الصاقة الكيخبائية السشتجة لذخكة نقل الكيخباء أو 
شخكات تػزيع الكيخباء السخخز ليا بسػجب عقج شخاء 

 .الصاقة
تع اإلع ن عغ دعػة  2113/  7/  27و بتاريخ  

السدت سخيغ السحمييغ واألجانب مغ ذوى الخبخة لتقجيع 
ات تػليج الكيخباء خبخاتيع في تشفيح مذخوعات محص

بالصاقة الذسدية وذلظ إلنذاء محصات تػليج بالخ يا 

                                                 
 

29
عٍدد  اٌددمابؾ (PPPs) اٌشددماوث بدديٓ اٌمطدداعيٓ اٌعدداَ ٚاٌؿدداص- 

عٍددددد  اًٌددددداعث  2/3/3131ا ٌىدمٚٔدددددي : اؽٍدددددع عٍيدددددٗ بدددددداليؽ 

31:3 

https://u.ae/ar-ae/information-and-

services/business/publi/c-p/rivate. 

 

http://ogp.dubai.gov.ae/documants/pdf/ltk2odq4mzgwmw.pdf
http://ogp.dubai.gov.ae/documants/pdf/ltk2odq4mzgwmw.pdf
https://www.lp.gov.lb/Resources
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ميجاوات مقدسة إلي  211الفػتػفػلصية بقجرة إجسالية 
ميجاوات مغ خ ل نطام  21عذخ قصع كل مشيا بقجرة 

البػت، ويقػم الستقجم بترسيع وتسػيل وإنذاء وتسمظ 
وتذغيل السحصة وبيع الصاقة الكيخبائية لمذخكة 

سرخية لشقل الكيخباء لسجة عذخون عام بسػجب ال
50اتفاؾية لذخاء القػى الكيخبائية

. 

 عمى الرعيج األجشبي:-/2
 تجخبة السسمكة الستحجة البخيصانية:-/1.2

 Sheffieldقّخرت جامعة   2002عسميا، وفي سشة  
Hall an  " بالسائة" مغ  5بالسسمكة الستحجة تغصية

احتياجاتيا بالكيخباء الخزخاء، وليحا أسشجت العقج إلى 
بالكيخباء الخزخاء أفزل متخّش  قام بتدويج الجامعة 

بالسائة"، مّسا تّع تخؽيس ندبة إفخازات غاز   3بشدبة "
بالسائة في  2إلى  1.5ثاني أوكديج الكخبػن مغ

عالية الدشة، فكانت لس ل ىاتو التجابيخ القائسة عمى الف
11الصاقػية نتائن ايجابية عمى البيئة

     . 

 تجخبة ىػلشجا:                      -/2.2
وفي الدياق نفدو، تّع تدويج كّل السباني وكحا اإلنارة 

الػاقعة جشػب شخق  Brabantالعسػمية في مشصقة 
ىػلشجا بالكيخباء الخزخاء، أك خ مغ ذلظ وقعت سشة 

بمجية في مشصقة التعاون  21مغ شيخ مارس  2002
عمى عقج  مغ أجل الحرػل عمى   Eindhovenلي 

خجمة بهحدغ ثسغ وتغصية السرمحة الستعاقجة حػالي 
بالسائة مغ احتياجاتيا لمصاقة الخزخاء الشطيفة  75

مميػن كيمػ وات ساعي، فكانت الشتيجة 29مّسا يقارب 
ة مغ خ ل العقج السػّقع عميو تػفيخ لمتكمفة اإلجسالي

أورو مقارنة بالعقػد السبخمة  621.111مقجرة ب 
 قجيسا. 

                                                 
11

 يٕام اٌمابؾ ا ٌىدمٚٔي ٌٛنالت اٌىٙمباء ٚاٌطالث اٌّدطفـت : - 

http://nrea.gov.eg/Investors/BooSystem  ٗاؽٍع عٍي

 .31:12عٍ  اًٌاعث  12/3/3131بداليؽ 
51-  Commission européenne   Acheter vert un 

manuel sur les marches publics écologique 

Luxembourg office des publications officielles 

des communautés européennes  2005 ،p52.    

 السذخوع التجخيبي بهلسانيا :-/3.2
في ألسانيا، تّع بعث بخنامن "  1996في سشة     

وسائل دعع لمسبادرات السحمية"، مغ خ ل إلدامية 
استعسال السشتػجات التي تخّفس الشفايات، واستعسال 

تتزّسغ بيانات  مػاد مدتخجعة، و كحلظ شخاء مػاد
 .52مدتجامة، وسيػلة اإلص ح و إعادة االستعسال

كسا أشمقت الػزارة األلسانية لمبحث والتكشػلػجيات    
، مذخوعا 1983باالتحاد مع  المجشة األوروبية سشة 

تجخيبيا يتزّسغ استبجال الصاقة التقميجية بالصاقة 
الذسدية لتجفئة مياه السداب  بفزل تػؾيع صفقة 

خؽيس الدعخ، وبالتالي جحب أكبخ عجد سسحت بت
 مسكغ مغ الستخّشحيغ لشيل العقج في القصاع الخاص .

، أّدى بخنامن تججيج السباني 2116وفي سشة     
واسع الشصاق في  ألسانيا كحلظ، استيّل بالسذاركة بيغ 
نقابات العّسال، وأصحاب العسل ومشّطسات غيخ 

مميار  111ة الحكػمية، إلى حذج است سارات بمغت قخاب
وضيفة في قصاع  311.111أورو، وتػفيخ حػالي 

 البشاء، وتعديد الصاقة الستجّجدة معقػلة التكمفة.
ثانيا:مخاحل اعتساد عقج البشاء والتذغيل والتحػيل 

(B.O.T)  في مجال مذخوعات البشية التحتية لمصاقات
 الستججدة. 

أكجت UNIDOأنو مغ خ ل متابعتيا لمك يخ مغ 
مع الستحجة لمتشسية الرشاوية ) خاصة في مشطسة األ

اليشج، السذخوعات االست سارية في مجال البشية التحتية 
والسقامة وفق عقج البػت  خاصة في : الفمبيغ، 
بشغ دش، باكدتان، ماليديا، البخازيل، األرجشتيغ، 

 :                    53فشدوي  وغيخىا يسخ بالسخاحل التالية
 صيط واإلعجاد:مخحمة التخ -أ/  
 ويتع في ىحه السخحمة:  
تحجيج السذخوع السدمع إنذاؤه ثع دراسة الججوى  -

 االقترادية إلقامة السذخوع؛

                                                 
52

 OCDE, Marchés publics et environnement (Problémes et solution 

pratiques), 2000, p 58.   
12
 ٚ ِايٍيٙا. 339بٛنيف بٛنياْ  اٌّمضع اًٌابك  ص  -
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تحجيج مػاصفات السذخوع وسعتو و شاقتو اإلنتاجية  -
وكحلظ مػقعو و عشػانو اإليكػلػجي الحي يدس  
لمسدت سخيغ بتحجيج ما ُيشتَطخ مشيع، وفي الػقت نفدو 

رسالة لسغ يخيج أن يتخّش ، بهّن الذخوو البيئية تػصيل 
 لمسشتن أو الخجمة تمعب دوراق ىاّماق في ىحه السذخوع. 

 عال ووم ال ذلظ: مذخوع بشاء لسشذهة ذات مخدود شاق
 ". ججا  
يتع اختيار مرادر الخامات وتحجيج أسػاق ترخيف  -

الدمع التي سػك يشتجيا السذخوع والعس ء 
 السدتيجفيغ بسشتجاتو؛                                                                         

إعجاد السدتشجات الستعمقة بالسذخوع والجعػة إلى  -
ذخكات الستشافدة العصاءات الخاصة بو ثع دعػة ال

لمتحزيخ لتقجيع العصاءات، ويدتعيغ بهشخاك السذخوع 
في ىحه السخحمة بالعجيج مغ الخبخاء لتقجيع الجراسات 

 واالستذارات ال زمة؛                                                                                                      
أحج السدت سخيغ الحي يقجم تخسية العصاء عمى  -

أفزل العصاءات لتشفيح السذخوع وؾيام الحكػمة بإبخام 
 اتفاق مش  االمتياز مع السدت سخ.                                                                                      

وعميو إن سياسة إبخام عقػد البػت  يسكغ أن تفذل في 
 دقيق ل سئمة اآلتية:غياب تصبيق 

في أي مخحمة بالزبط يتع إدراج االشتخاشات  -/1
 البيئية في العقج ؟

 لسغ نتػجو مغ أجل تػفيخ الصمب اإليكػلػجي ؟-/2
 أي السعاييخ اإليكػلػجية ندتعسل ؟ -/3
إذن الحفاا عمى البيئة في مجال عقػد البػت حدب  

از رأي الباح ة ىػ مد ولية الجولة السانحة ل متي
بالجرجة األولى، والحي ُيتخَجع باألداء البيئي األفزل في 
عقج البػت، يعشي مغ يكػن قادراق عمى تحجيج احتياجيو، 
اختيار اإلجخاء السشاسب، تحجيج  معاييخ بيئية ذات 

عمى التفاوض مع السدت سخيغ، تجّشب صمة، قادراق 
 زيادة خصخ خخق اإلجخاءات في حالة نقز الكفاءة

 البيئية.

وعسػما، ىحا القمق والححر يجب أن يتيخجع  
مييغ شييخك الجوليية السانحيية ل متييياز بيياحتخام مبييجأيغ 

 :ىاّميغ

 السبجأ األول: الحرػل عمى أفزل عخض لتشفيح
 السذخوع.

 ونديية. : ضسان وجػدة مشافدة عادلة السبجأ ال اني

  مخحمة التسييجية لمتشفيح: -ب/

سذخوع وتبجأ ىحه السخحمة مشح اختيار شخكة ال
وتشتيي باإلقفال السالي، أي البجء الفعمي لتسػيل 
السذخوع وبجء صخك الجفعات الشقجية التي 
يدتمدميا السذخوع، وتذسل ىحه السخحمة الخصػات 

  :54التالية
بعج رسػ العصاء واختيار الذخكة ذات أفزل  -

عخض مالي وفشي، تعسج الذخكة ؼيسا بيغ أشخافيا 
يكمة تشفيح السذخوع في حالة عجم  عمى تهسيذ ـو
تهسذ الذخكة بعج، ويتع تقجيع رؤوس األمػال 

 السبجئية لمتهسيذ والذخوع في التشفيح؛ 
التفاوض مع السقاوليغ والسػرديغ وشخكات  -

الريانة التي قج تذتخك في السذخوع التذغيل و 
بػية االتفاق عمى أفزل األسعار ومعجالت التشفيح 

 واشتخاشات الجػدة وما إلى ذلظ؛ 
تػؾيع اتفاؾية القخوض ال زمة مع األشخاك  -

الحيغ سيكػنػن دائشيغ لذخكة السذخوع لمحرػل 
عمى األمػال اإلضاؼية التي تكػن مصمػبة إلنذاء 

 شخكة السذخوع؛

                                                 
12
دمحم طدددددوظ  ـٚل اٌشدددددماوث بددددديٓ اٌمطددددداعيٓ اٌعددددداَ ٚاٌؿددددداص  

ٚفدددك –فدددي لفدددع عٛائدددف اريددددسّال فدددي اٌةٕددد  اٌدػديدددث ٌولدظددداـ

غاٌدددث بعدددغ الدظددداـياج -ٔاددداَ اٌةٕددداء ٚاٌدشدددغيً ٚٔمدددً اٌٍّىيدددث 

  أؽمٚغدددددددث ـوددددددددٛلاٖ عٍدددددددَٛ فدددددددي اٌعٍدددددددَٛ -اٌدددددددفٚي اٌعمبيدددددددث

ارلدظددداـيث  خؿظدددض ٔمدددٛـ ٚبٕدددٛن  ضاِعدددث غًددديةث بدددٓ بدددٛعٍي 

 .                 112  ص 3112-3111ٍف  اٌش
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إلقفال السالي وىػ التاريخ الحي يبجأ ؼيو ا -
السقخضػن وأ  صحاب رؤوس السال السذاركػن 
في السذخوع في تقجيع مداىساتيع السالية لمسذخوع 

بعج مداعجتو عمى عسميات ترسيع وبشاء  
السذخوع وشخاء السعجات والسػاد الخام لمبجء في 

 .تشفيح السذخوع في الػاقع

 : مخحمة التشفيح الفعمي -ج/ 
 ويتع في ىحه السخحمة :  

ؾيام السقاوليغ والسػرديغ بتشفيح التداماتيع  -
 وإقامة وحجات السذخوع وتخكيب معجاتو وآالتو

وإعجاده ل ستغ ل التجاري، ويتع إجخاء بعس 
االختبارات عمى السذخوع لمتحقق مغ دقة التشفيح 

 ومخاعاة السػاصفات السصمػبة؛ 
تقػم شخكة السذخوع باست م السذخوع مغ  -

 القائسيغ عمى تشفيحه؛ 
مغ حق الجولة أو الحكػمة أن تتابع عغ شخيق  -

مس مييا تشفيح السذخوع مع القائسيغ عمى تشفيحه 
وفقا لمسػاصفات الستفق عمييا عغ شخيق مس مييا 

 في لجان االست م. 
 

 مخحمة التذغيل والريانة:  -د/ 

شخكة السذخوع عسمية التذغيل تتػلى فييا 
أو قج تتعاقج مع شخكة أخخى لتتػلى وتدتخجم 
اإليخادات السحرمة خ ل فتخة التذغيل في استخداد 
رأس السال، التذغيل والريانة وتحقيق األرباح 
السخصصة، ومغ حق الحكػمة التهكج مغ عسمية 

 التذغيل والريانة تتع وفق السعاييخ السحجدة.

ممكية السذخوع إلى الجولة  مخحمة نقل -ه/  
 مانحة االمتياز: 

بعج انتياء فتخة االمتياز يتع تحػيل ممكية  
السذخوع لمحكػمة التي قج تخى التعاقج مغ ججيج 

مع الذخكة نفديا لتدتسخ في التذغيل أو تعيج 
بالتذغيل لصخك آخخ مغ القصاع الخاص أو قج 
 تتػلى بشفديا عسمية التذغيل. ويقع االختيار بيغ

 أحج البجائل الدابقة باالستشاد إلى أحج العامميغ:

  مرال  الجولة العميا و تػجياتيا نحػ شخاكة
 القصاع الخاص؛

  مجى شعػر الحكػمة بهن إدارة و تذغيل
السذخوع ستتع بالذكل الحي يحقق أكبخ قجر 
مسكغ مغ الكفاءة في مجال جػدة اإلنتاج و 

 .تكمفة السشتن

 ؾاخّث:

في ختام ىحه الجراسة استخمرشا أنو في        
إشار االىتسام بحساية البيئة مغ أجل تحقيق 
التشسية السدتجامة ، سعت الجول إلى تصػيخ الصاقة 
التقميجية،  واعتساد الصاقة الستججدة لسا ليا مغ 
دور فعال في تحقيق التشسية االقترادية و 

يع البشية االجتساوية و البيئية،  وبػية إنجاز مذار 
التحتية لمصاقات الستججدة اعتسجت عمى عقػد 

 شخاكة القصاع العام مع القصاع الخاص.
مغ أىع   (B.O.T)حيث يعتبخ عقج البػت       

و أشيخ اآلليات التسػيمية السصبقة في مذخوعات 
البشية التحتية بالذخاكة بيغ القصاعيغ العام و 

لقصاعيغ  الخاص،  لسا لو مغ أىسية و مدايا لك  ا
وىحا ثابت مغ خ ل تجارب الجول في االعتساد 

 عميو خرػص في مجال الصاقات الستججدة.
ىحه األخيخة ليا أىسية باعتبارىا عقػد تشطع     

ع قات الذخز الصبيعي بالذخز الصبيعي 
وع قة الذخز الصبيعي بالذخز السعشػي 
وع قة  الذخز السعشػي بالذخز السعشػي، كسا 
تشطع ع قة األشخاص الصبيعييغ والسعشػييغ 
بالجولة، كسا أنيا تكتدب أىسية بالغة كػنيا 
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النتذار وتديع في التشسية أصبحت واسعة  ا
االقترادية والتشسية السدتجامة وتعج نػعا مغ 
العقػد  التي تديع بتػفيخ بدعخ اقترادي، ويػفخ 

 شخوو آمشو لمبيئة، 
وأصبحت تذكل ركشا أساسيا في اقتراديات  الجول 
والس سدات واألفخاد، كسا تدتسج أىسيتيا نتيجة 

ػع ىحه تشػع مرادر استسجادىا مسا ي دي إلى تش
العقػد، وتشػع متصمبات كل عقج عمى حجه، وال شظ  
أن تصػر االقتراد قج أسيع في تجاخل العقػد 
وتشػع نساذجيا بدبب تشػع متصمبات عقػد الصاقة 
الستججدة التي أصبحت تتجاخل فييا شخاكات 
القصاعات العام والخاص مغ خ ل، استخجام 

الستججدة  العقػد الفخدية والجولية، وأن عقػد الصاقة
تجخل في ك يخ مغ مرادر اإلنتاج، وعقػد اإلدارة 
والتػزيع و استخجام القػى البذخية والبشاء، و أدى 

 B.O.T االىتسام بيا إلى استخجام نساذج عقػد ال
 .وغيخىا مغ العقػد

 
 لائّث اٌّماضع

 

 اٌّماضع باٌٍغث اٌعمبيث: -: أٚر
 اٌىدا : -1

السصيخي ، أسامة مجلػل خخيز أبػ ىمبية  *
خػصرة السخافق العسػمية بشطام البشاء والتذغيل 

( ، مصبعة وزارة اإلع م ،مرخ ،  B.O.Tوالتحػيل )
 بجون سشة نذخ

–د/دمحم جسال مصمق ذنيبات، القانػن اإلداري *
، مكتبة القانػن و االقتراد، الخياض، -دراسة مقارنة

 بجون ذكخ تاريخ الشذخ،
د/ مخوان محي الجيغ القصب ، شخق * 

الذخكات السختمصة –خرخرة السخافق العامة )االمتياز 
BOT –  ،) تفػيس السخفق العام()دراسة مقارنة

مشذػرات الحمبي الحقػؾية ، بيخوت ، لبشان ،الصبعة 
 ،2115ال انية سشة 

د/ كسال شمبة الستػلي س مة ، الشطام القانػني  *
)دراسة    B.O.Tونقل السمكية  لعقػد البشاء والتذغيل

( ، دار الشيزة العخبية ، القاىخة ،مرخ ، شبعة مقارنة
 .2111سشة 

حسادة عبج الخزاق حسادة ،التحكيع في عقػد *
، ار الجامعة الججيجة ، اإلسكشجرية، د (B.O.T)البػت 

 . 2113مرخ ، شبعة  سشة 
 تعديد فخص و إمكانيات رشيج، د/ رياض *
 .91ص ،2007 الجدائخ، الستججدة، الصاقة
 بجاية و السعاصخ العخبي العقل د/حافظ أشخك، *
 لمشذيخ العمسيية السعخفية كشيػز األردن، البتيخول، عريخ

 246ص ،2009 والتػزيع،
 التشسييية مبييادئ مػشيييت، دوجيي س د/  *

 مريخ، ال قاؼيية، ل ست سارات الجولية الجار السدتجامة،

2000 
 

 اٌّمارج :  -3

سيييابت عبيييج الخحسيييان ،صييي ح دمحم ، ميييػالي  *
عمييى ىييػاري ،نطييام البييػت ودوره فييي إدارة وتدييييخ 
السخفيييق العيييام )تجيييارب عخبيييية (،السجمييية الجدائخيييية 
السالييية العاميية ، جامعيية أبييػ بكييخ بمقايييج تمسدييان ، 

الشذيييييييييييييخ ، تييييييييييييياريخ 18الجدائيييييييييييييخ ، العيييييييييييييجد 
11/12/2118. 

حسييييج شييييحجة أبييييػ سييييخحان، عقييييج البييييػت أ *
(B.O.T)   حؿيقتييييو وتكييفييييو الفقيييييي وحكسييييو

الذييخعي ،دراسييات عمييػم الذييخيعة والقييانػن ، العييجد 
 . 2119، سشة  46، السجمج 13

بػزيييج بػرنييان ،نطييام البشيياء والتذييغيل ونقييل *
كهلييية لتسػيييل مذيياريع البشييية   (B.O.T)السمكييية 

التحتية ، مجمة االقتراد والتشسية البذخية ، جامعية 
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 18، السجميج  11ي ، العجد عمي لػنيد 12البميجة 
 .2117جػان  31، تاريخ الشذخ 

داللي عبج الجميل ،د/باية عبج القيادر ، نطيام *
كهليية تعاقجييية مديتحجثة فييي   (  (B.O.Tالبيػت 

مجييييال االسييييت سار وإدارة السخافييييق العاميييية ، مجميييية 
السفكييييخ لمجراسييييات القانػنييييية والدياسييييية ، جامعيييية 

يي، 13، السجميج 14 خسيذ مميانة ، الجدائخ ، العيجد
 . 15/12/2121تاريخ الشذخ 

د/دمحم دمييييان ذبييييي  ، عقييييج البييييػت ماىيتييييو  *
ومدايييياه ، مجمييية األحيييياء ، جامعييية الحييياج لخزيييخ 

، 21، السجميييييج 25، الجدائيييييخ ، العيييييجد  11باتشييييية 
 .31/16/2121تاريخ الشذخ 

د/ميازن ليمييػ راضييي ، التصيػر الحييجيث لعقييج  *
ونقييل السمكييية )البييػت  االلتييدام عقييج البشيياء والتذييغيل

(، مجميية كمييية الحقييػق جامعيية الشيييخيغ ، العييخاق ، 
 . 2115، تاريخ الشذخ  7، السجمج  11العجد

د/أبيييييػبكخ أحسيييييج ع سيييييان ، عقيييييػد البيييييػت  *
ومتصمبييييات تصبيقيييييا فييييي العييييخاق ،مجميييية الخافييييجيغ 

، تييياريخ الشذيييخ 11، السجميييج  38،العيييخاق ، العيييجد 
 2118سشة 

طيييام القيييانػني لعقيييػد أ/ أحسيييج حخييييخ ،الش  *
البػت ودورىا في تسػيل االست سار في مجيال انجياز 
مذيييياريع البشييييية التحتييييية ، مجميييية القييييانػن العييييام 
الجدائيييييخي والسقيييييارن ، جامعييييية الجي ليييييي الييييييابذ 

، تياريخ الشذيخ  16سيجي بمعبياس، الجدائيخ ، العيجد
6/6/2117 . 

رحيسييييية بػصيييييبيع صيييييال  و أخيييييخون، دور  *
فييي دعييع التػجييو نحييػ االقتريياد الصاقييات الستجييجدة 

، السجميية -دراسيية حاليية االتحيياد األوروبييي-األخزييخ
الجولييية لمتخصيييط و التعسيييخ و التشسييية السدييتجامة،  

 ،2121، 12، العجد17السجمج 

 الصاقية وآفياق واقيع تكػاشيت، د/عيييساد *
 فيي السديتجامة التشسيية فيي ودورىيا الستجيجدة
 لخزيخ، الحياج جامعية ماجيديتيخ، رسيالة الجدائخ،

 عميػم و التجاريية و االقتريادية العميػم كميية
 ،2012 االقترادية، العمػم قدع التدييخ،

 
 أؽمٚغاج اٌفودٛلاٖ :  -2

مييخوان محييي الييجيغ القصييب ، إدارة أشييخاص * 
القيييانػن الخييياص لمسخافيييق العامييية االقتريييادية فيييي 
لبشييان ، رسييالة لشيييل درجيية الييجكتػراه فييي الحقييػق ، 

جامعييية بييييخوت العخبيييية ، لبشيييان ،  كميييية الحقيييػق ،
 الدشة الجامعية

نجييياتي عبيييج الغشيييي إبيييخاـيع غيييازي ، التشطييييع *
القييانػني لعقييج مييش  التييدام السخافييق العاميية فييي ضييل 

 (B.O.T)قيييػانيغ الخرخرييية السعيييخوك بشطيييام ال
مقارنيية ، رسييالة لشيييل –تصبيؿييية –دراسيية تهصيييمية 

شيييييادة الييييجكتػراه فييييي الحقييييػق ،كمييييية الحقييييػق ، 
جامعييييييية القييييييياىخة ، مريييييييخ ، الديييييييشة الجامعيييييييية 

2116/2117 . 
جيييار ل عميييي جيييار ل السيييخي ، الشطيييام  *  

دراسييييية  القيييييانػني لمسخافيييييق العامييييية االقتريييييادية )
(،رسيييالة مقجمييية لشييييل درجييية اليييجكتػراه فيييي مقارنة

القيييانػن ، كميييية الحقيييػق ،جامعييية عييييغ شيييسذ ، 
  . 2113/2114مرخ ، الدشة الجامعية 

ت حييجة ، الصاقييات الستجييجدة كسييجخل فخوحييا* 
لتحقيق التشسية السدتجامة في الجدائخ )دراسة لػاقيع 
مذخوع تصبيق الصاقة الذسدية فيي الجشيػب الكبييخ 
في الجدائخ ( ، مجمة الباحث جامعة قاصجي مخبياح 

، تيياريخ الشذييخ سييشة  11ورقميية ، الجدائييخ ، العييجد 
2112 . 
دمحم صيييي ح، دور الذييييخاكة بيييييغ القصيييياعيغ  *

العيام والخيياص فيي رفييع عػائيج االسييت سار فيي البشييى 



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 24 No. 1  March 2021 

18 
 

وفق نطام البشاء والتذيغيل ونقيل –التحتية ل قتراد 
حاليية بعييس اقتريياديات الييجول العخبييية،  -السمكييية 

أشخوحة دكتػراه عمػم العميػم االقتريادية، تخريز 
 نقيييػد وبشيييػك، جامعييية حدييييبة بيييغ بيييػعمي الذيييمم،

 .2115-2114الجدائخ، سشة 
دمحم شييييالبي ، دمحم سيييياحل ، أىسييييية الصاقيييية  *

الستججدة في حساية البيئة ألجيل التشسيية السديتجامة 
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SUMMARY 

Because of the problems left by traditional energy that affected the environment because it causes gases to 

be emitted, which leads to environmental pollution, alternative energy, which is renewable energies, had 

to be adopted because its sources are clean and thus the possibility of mitigating climate change. 

Within the framework of embodying this, countries have completed infrastructure projects for renewable 

energies, and among the methods of achieving them is the adoption of the partnership method between 

the public and private sectors. The Building, Operation and Transfer (B.O.T) contract, which is 

considered one of the newly introduced administrative contracts, has special significance because it 

guarantees the state to provide services in accordance with its development plans and has many 

advantages. 

There are experiences of many Arab countries that have adopted this method as part of implementing 

renewable energy projects. 
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