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Experience has proven the limited ability of governments to
implement all public projects that meet the growing needs of their
societies. The belief in the countries has been established that it is
difficult for the public sector to attract all the competencies
needed to establish and develop the public utility and
infrastructure projects sector on the one hand, On the other
hand, providing the necessary funds to finance public investments
to implement these projects, which prompted governments to
resort to exploiting the technical and financing capabilities of the
private sector by creating frameworks for joint cooperation
between the public and private sectors The practical reality has
proven that the private sector, with its specialized elements of
expertise, has become more efficient than the public sector in
creating public assets, as well as maintaining and managing
them, and with the limited ability of the public sector and state
budgets to pump More public investments in infrastructure
projects Some countries have begun to reconsider the cooperation
frameworks that may combine the public and private sectors.
B.O.T contracts are considered the most expensive and most
common and widespread image between contracts, and it is a
modern and developed image. Contracts with the administration
build and operate the facility for a certain period and then
returned to the state at the end of the contract with the
administration build and operate the facility for a certain period
and then returned to the state at the end of the contract.
Key words: Public Utilities, Modern Roads, The State, The Public
Sector, The Private Sector.
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ِ
العامة
الطرق احلديثة إلاداة ال َْم َراف ُق ّ
كاةزان صدةالدين أمحد ةشيد

2

امللخص:

العامة اليت تفي اب ِإلحتياجات املتزايدة
أثبتت التجربة حمدودية قدرة احلكومات على تنفيذ كافة املَ ْشُروعات ّ
العام جلميع الكفاءات الالزمة ِإلنشاء
جملتمعاهتا ،فقد ترسخ االعتقاد لدى الدول بصعوبة جذب الْ َقطَّاع ّ
ِ
العامة والبنية األساسية من جانب ،وتوفري االعتمادات الالزمة لتمويل
وتطوير قطاع َم ْشُروعات الْ َمَراف ُق ّ
العامة لتنفيذ تلك امل ْشُروعات من جانب آخر ،وهو األمر الذي دفع ابحلكومات إِىل اللجوء
االست مارات ّ
َ
الستغالل القدرات الفنية والتمويلية للقطاع اخلَاص ِمن ِخ ِ
الل اجياد أطر للتعاون املشرتك بني الْ َقطَّاعني
ّ ْ
اص وقد أثبت الواقع العملي أ َّ
اص مبا ميتلكه من عناصر ذات خربة متخصصة
َن الْ َقطَّ َ
ّ
اع اخلَ ّ
العام واخلَ ّ
العامة ،فضالا عن صيانت ا وإدارهتا ،ومع حمدودية
أصبح أك ر كفاءة من الْ َقطَّ ِاع ّ
العام يف إِنشاء األصول ّ
العامة يف َم ْشُروعات البنية التحتية
العام وموازانت الدول على ِ
قدرة الْ َقطَّاع ّ
ضخ مزيد من االست مارات ّ
ِ
اص ،وتُ ُّ
عد ُع ُقود
بدأت بعض الدول يف إِعادة النظر يف أطر التعاون اليت قد جتمع بني الْ َقطَّاعني ّ
العام واخلَ ّ
الع ُقود ،وهي
التشييد واالستغالل والتسليم  B.O.Tهي الصورة الغالية واألك ر شيوعا وانتشارا بني ُ
صورةٌ حدي ةٌ ومتطورةٌ وتقوم املعاقد مع ْاإلدارة ببناء وتشغيل املرفق مل ّدة معينة مث اعادته إِىل الدَّولَ ِة يف ِ
هناية
ْ
َْ ُ ُ
الع ْقد.
َ
ِ
اص.
عامة ،الطرق احلدي ة ،الد َّْولَة ،الْ َقطَّاع ّ
الكلمات املفتاحية :الْ َمَراف ُق ال ّ
العام ،الْ َقطَّاع اخلَ ّ

املقدمة:

ِ
العام كان وما زال هوية الد َّْولَة ومعيار درجة رقي ا وأتخرها،
َّولَة جسم خالايه ال َْم َراف ُق ّ
قدمي ا قيل "الد ْ
فق ّ
العامة" ،هذا املَْر ُ
حىت ابت التعبري ال َقانُوين للفلسفة السياسية واملرتكز األساسي يف ََْت ِد ِ
يث الد َّْولَةَّ ،
وإن عملية ََْت ِديث الد َّْولَة
ّ
العام والْ ُم ْجتَ َم ُع
فق ّ
العامة ،ومن هنا أتيت صوابية العالقة الدايلكتيكية بني املَْر ُ
 Modernizationجتد مرتكزاهتا يف مرافق ا ّ
ِ
ِ
والْ ُم َع َِّرب َعْن َ ا أب َّ
يث يف الْ ُم ْجتَ َم ِع نفسه .
العامة هو ََْت ِد ٌ
َن ُك َّل ََْتديث يف الْ َمَراف ِق ّ
ويرجع ظ ور الْمرافِق العامة إِىل ظ وِر الدَّولَة ،فظ رت يف بداية األمر بدوٍر ُحم ٍ
دود أل َّ
َن الد َّْولَة كان دورها حمدودا وم د
ََ ُ ّ
ْ
ِ
ِ
العام ووضع قواعد خاصة هبا يعود إىل ال ورة الفرنسية سنة ،1789ومرت وظيفة الد َّْولَة بعدة تطورات عرب التاريخ
فق ّ
نشأة فكر املَْر ُ
الشكل احلديث بع ُق ِ
ِ
ِ
ود البوت وصورها األشكال
ابلشكل التقليدي إِىل
 ,وأثر ذلك املقرتن على تطور نشأة ُع ُقود االمتياز
ُ
ِ
العامة اثقلت ِم َيزانِيَّة الد َّْولَة وزادت من اعبائ ا املاليَّة ونتيجة لألزمات
املستخدمة والطرق التقليدية يف إدارة وتسيري الْ َمَراف ُق ّ
االقتصاديَّة واملاليَّة والتطورات اليت طرأت على الْ ُم ْجتَ َم ِع وازدايد احلاجات االجتماعيَّة أدى إِىل تطوِر ُمتطلبات الْ ُم ْجتَ َم ُع ،وكذلك
ِ
العامة،
الضغوطات اخلارجية كانت السبب لتدخل الد َّْولَة يف اجملاالت االقتصاديَّة واحتكارها األحادي مل مة الن وض ابلْ َمَراف ِق ّ
ولكن ابملقابل فأ َّ
العامل الدافع من خروج الد َّْولَة من سياسة االحتكار وتوج ا حنو الشراكة
َن هذه األزمات هي اليت شكلت ّ
ِ
العامة.
اص إلدارة الْ َمَراف ُق ّ
والتعامل مع الْ َقطَّاع اخلَ ّ
3د ، .جامعة تكريت،
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ةابعا :خطة البحث:

لغرض ا ِإلحاطة مبوضوع البحث مت تناوله وفق خطة حبث تكونت من مقدمة وثالث مطالب وكما يلي:

املطلب األول :ماهية ُع ُقود البوت. BOT
املطلب ال اين :أَنواع ُع ُقود البوت. BOT
املطلب ال الث :الطبيعة ال َقانُونيّة لعُ ُقود البوت. BOT
وأخريا ِ
اخلاِتةُ اليت تضمنت أهم االستنتاجات والتوصيات اليت توصلت إلي ا خالل هذه ِ
الد ّراسة.
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أَولا :أمهية البحث:
تكْمن َِ
ِ
العامة ،وإبراز أفضل الطرق واألَساليب احلدي ة
أهّيَّةُ
ُ
موضوع البحث يف اظ ار ال غرات اليت تتخلل تسيري الْ َمَراف ُق ّ
َ ُُ
ِ
ِ
العامة ،هذا ابإلضافة إِىل أ َّ
العام ،يتم ل بطرق إدارة الْ َمَرافِ ُق
َن موضوع حب نا تناول موضوع ا متجددا يف ال َقانُون ّ
لتسيري الْ َمَراف ُق ّ
فعال يف ٍ
الل اشخاص ال َقانُون اخلَاص وفسح اجملال أمام قطاع اخلَاص ليقوم بدوٍر ٍ
العامة ِمن ِخ ِ
عملية التَّنمية االقتصاديَّة ،يف الوقت
ّ
ّ
ّ ْ
اليت تفتقر ك ري من الدول وال سيّما الدول النامية إِىل ِ
نقص اخلربات سواءا كانت مالية ،أَو فنية ،أَو قَانُونية ،وطرق احلدي ة إلدارة
ِ
ِ
نقل التكنولوجية احلدي ة واملتقدمة واخلربات الفنية إِىل الد َّْولَ ِة املضيفة.
الْ َمَراف ُق ّ
العامة مما يؤدي إىل ِّ
اثني ا :أَهداف البحث:
ِ
العامة بواسطة أَشخاص ال َقانُون
يكمن هدف البحث هذا كونه يسلط الضوء على أَهم الوسائل احلدي ة الدارة الْ َمَراف ُق ّ
الل ابراز أَهم الطرق احلدي ة اليت مت االعتماد علي ا يف تسيري الْمرافِق العامة ِمن ِخ ِ
اخلَاصِ ،من ِخ ِ
الل جتسيد روح التعاون بني
ََ ُ ّ ْ
ّ ْ
ِ
ِ
العامة ،ابإلضافة إِىل تسليط الضوء على َع ْقد البوت) (B.O.Tكأسلوب دويل أَك ر
الْ َقطَّاعني ا ّ
تسيري الْ َمَراف ُق ّ
لعام واخلَ ّ
اص يف ّ
ِ
ِ
امكانية األَخذ به يف تيسري الْ َم َشا ِريع ال ُكْب َرى.
العامة وجناح العمل به يف خمتلف الد َّْولَة مما مينع من
حداثة لتيسري الْ َمَراف ُق ّ
اثلث ا :أشكالية البحث:
ِ
قبل أشخاص ال َقانُون
إِ َّن أشكالية هذا البحث يُ ري لدينا أشكالية قَانُونية تتمحور حول صيغة إدارة الْ َمَراف ُق ّ
العامة من ِّ
ِ
ٍ ٍ
العامة ،ودورها يف ِ
العام الذي تتزايد
تقدمي خدمات فعالة للصاحل ّ
اص ومربراته ومدى جناح طرق احلدي ة يف إدارة الْ َمَراف ُق ّ
اخلَ ّ
حاجياته ومتطلباته ابستمرار نتيجة عدم قدرة ْاإلدارة على ِ
ابإلدارة املباشرة نظرا لتشعب ا ،وكذلك تسليط
تلبية هذه املتطلبات ْ
ِ
العامة وإِدارهتا.
الضوء على مدى جناح الطرق احلدي ة يف تسي ِري الْ َمَراف ُق ّ
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ونتيجة توسع نشاط ْاإلدارة وتشعب احلياة االقتصاديَّة وعجز ِم َيزانِيَّة الد َّْولَة وال سيّما الفقرية من ا عن توف ِري األ َْم َوال الالزمة
لتمويل الْم َشا ِريع االقتصاديَّة الضخمة أدى إِىل ظ ور نوع حديث من العُ ُقود ِْ
الع ُقود اليت ظ رت واليت يُ َع ُّد من
اإل َدا ِريَّة ومن اهم ُ
َ
الع ُقود ِْ
ِ
اإل َداريَّة احلدي ة هي العُ ُقود البوت  B.O.Tاليت سيكون حمور حب نا هذا.
ُ
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طلب األ ََّول
ال َْم ُ

ماهية عُ ُقواد البوت الـ)(B.O.T

ِ ِ ِ
ِ
تُ ُّ
اص إبِعطائه الك ري
عد عُ ُقود ال ) (B.O.Tأبنواع ا املختلفة من
األساليب احلدي ة ،اليت م ْن خالِلا نشجع الْ َقطَّاع اخلَ ّ
من املزااي واحلوافز والتس يالت ِمن ِخ ِ
الل مشاركته بتمويل َم ْشُروعات البنية األساسية واملرافق اخلدمية اليت َتتاج إِىل إِستِ َمارات
ْ
ابهظة قد يصعب على املِيزانِيَّة العامة للدولة تدبريها ،وال سيما يف ِ
جمال ِتويل هذه امل ْشُروعات وانشائ ا وتشغيل ا واحلديث يف
َ
ّ
ّ
َ
خمتلف جوانبه التنظيمية والتشريعية والقضائيةِ ،من ِخ ِ
ِ
الل تعدد صوره وتنوع أَوجه نشاطه يف ظل األَخذ ابلنظام االقتصادي احلر
ْ
وآبليات املنافسة يف دوائر األسواق املفتوحة حملي ا ودولي ا (العزاوي ،2016 ،صفحة .)21
ِ
الف ْقه على خمتلف مشاربه على البحث عن تعر ٍ
ٍ
يف َلع ْقد
أما خبصوص إجياد تعريف جام ٍع ومان ٍع َلع ْقد البوت فقد دأب ُ
ِ
العام أَو عُ ُقود
الع ْقد ضمن عُ ُقود ال َقانُون ّ
البوت ،فجاءت هذه التعريفات يف جممل ا متأثرة ابلنزاعات الف ْق ُ ية اليت َتول إِدراج هذا َ
اص أَو على أَنَّهُ ُمي ل َع ْقد ذو طبيعة خاصة.
ال َقانُون اخلَ ّ
العام) بتكليف أَحد أَشخاص
الع ْقد الذي مبقتضاه تقوم ُّ
السلطة املاحنة (أَحد أَ ْشخاص ال َقانُون ّ
َويُ َعَّرف َع ْقد البوت أبَنَّهَُ ( :
مسؤوليته ومل ّدةٍ ُحمدَّدةٍ
ِ
ال َقانُون اخلاص – شخص طبيعي أَو معنوي وطين أَو أَجنَيب مب ِ
العام وعلى
فق
مة إِنشاء أَو إِستغالل امل ْر
ّ
ُ
َ ّ
ْ ّ
فق ،ويف هناية م ّدة ا ِإللتِزام يلتزم إبعادة املر َفق حلالة جيدة وبدون مقابل ُإِىل اجل ةِ
وحيصل على مقابل االنتفاع من املنتفعني ابملر ِ
َْ ُ
ُ
َْ
املاحنة)( .محادة ،2012 ،صفحة .)77
(ع ْقد مبقتضاه تتع د الدَّولَة أَو إحدى الوزارات أَو اجل ات ِْ ِ
اص
َويُ َعِّرفهُ البعض أبَنَّهَُ :
اإل َدا ِريَّة إىل أَحد شركات الْ َقطَّاع اخلَ ّ
ْ
ِ
مرفق ٍ
َجنَبيّة أَو ُخمتلطة إبِنشاء ٍ
خدماته إِىل مج وِر املنتفعني مل ّدة ُمعينة َتت إِشراف اجل ة
عام وإِدارته وتقدمي
سواءا كانت وطنية أَو أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِْ
فق إِىل الد َّْولَة أَو اجل ة
الع ْقد على أَ ْن تنقل ُملكيَّة هذا املَ ْشُروع أَو املَْر ُ
اإل َدا ِريَّة ورقابت ا مع احلصول على إيرادات املَ ْشُروع خالل َ
ِ
ِ
ِ
ِْ
الشروط اليت تتضمن ا إدارة
العامة فضالا عن
اإل َدا ِريَّة الْ ُمتَ َعاق َدة يف هناية املُّدة مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة لسري الْ َمَراف ُق ّ
َع ْقد االمتياز)( .نصار ،2000 ،صفحة .)96
ِ
ِ
اص إِنشاء إحدى املرافق
كما يعرف َع ْقد ) (B.o.tأبَنَّهُ ( :إتفاق تعاقدي مبقتضاه يتوىل ُم ْستَ ْمر من الْ َقطَّ ِاع اخلَ ّ
ِ
ِ
فق
األساسية يف الد َّْولَ ِة مبا يف ذلك التصميم والتحويل والقيام
فق أَو يقوم هذا املُ ْستَ ْمر إبدارة وتشغيل املَْر ُ
ابلتشغيل والصيانة هبذا املَْر ُ
فق وأَية رسوم أخرى بشرط أَ ْن ال تزيد عن ما
خالل فرتة زمنية ُحمدَّدة يسمح له في ا بفرض رسوم مناسبة على املنتفعني من هذا املَْر ُ
هو مقرتح وما هو منصوص عليه يف ِ
طلب اتفاق امل ْشُروع وذلك لتمكني امل ْستَ ْ ِمر من إِسرتجاع األ َْم َوال اليت است مرها ومصاريف
ُ
َ
التشغيل والصيانة ابإلضافة إِىل ٍ
ٍ
فق إِىل احلكومة أَو
عائد
مناسب على االست مار ويف هناية املُّدة الزمنية املُحدَّدة يلتزم إبعادة املَْر ُ
ِ
العامة) ،1996 ،B.o.t( .صفحة )288
ُم ْستَ ْمر جديد يتم اختياره عن طريق املمارسة ّ
ويرى بعض ِ
الف ْقهُ أ َّ
َن َع ْقد البوت ) (B.o.tأَنَّهُ ( :عبارة عن َع ْقد من ُع ُقود إِلتِزام ْاإلدارة إلحدى الشركات أَو ا ِإلَتادات
اصة اليت تنتفع ابمل ْشُروع الذي اقامته أَو ذلك يف مقابل إِلتِزام شركة امل ْشُروع ابآليت :تصميم امل ْشُروع ،بناء امل ْشُروع ،امتالك
املاليَّة اخلَ ّ
َ
َ
َ
َ
امل ْشُروع ،تشغيل امل ْشُروع حلساهبا ،إدارة امل ْشُروع واستغالله مل ّدة يتفق عل ا وتطوير امل ْشُروع وصيانته ومحايته وفق ا للبنود الواردة يف
َ
ُ
َ
َ
َ
الع ْق ِد)( .الشرع ،2010 ،صفحة .)214
َ

أَما خبصوص ج ود املنظمات الدولية املتخصصة فقد َعَّرفت جلنة األمم املتحدة لل َقانُون التجاري الدويل األَونستريال
 Unictral nation commission on imternational trade low unitedلعام َ 1996ع ْقد البوت
)ِ (B.o.tأبَنَّهُ ( :شكل من أشكال ِتويل امل ْشُروعات ِتنح مبقتضاه حكومة ما جمموعة من امل ْستَ ْ ِمرين امتيازا لصوغ َم ْشُروع بعينه
ُ
َ
وتشغيله وادارته واستغالله جتارايا) ،2002 ،Uncitral :united nation( .صفحة .)98
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ِم ْن ِخ ِ
الل طرحنا للتعاةيف أعاله ُيُْ ِك ُن لنا نستنتج ما يلي:

َجنَبيّة.
 .1البوت )َ (B.o.tع ْقد يتم مبوجبه اتفاق من ْاإلدارة أَو أحد هيئاهتا ويبني فرد أَو شركة وطنية أَو أ ْ
ِ
العامة قد يكون إِنشاء مرافق البنية التحتية أَو يقصد من ا تقدمي اخلدمات
الع ْقد ) (B.o.tهو إِنشاء الْ َمَراف ُق ّ
 .2الغرض من هذا َ
ِ
العامة.
للمواطنني م ْن أ ْ
َج ِل إِشباع حاجاهتم ّ
ِ
ِ
ِ
 .3يقع على ِ
العامة.
عاتق املُ ْستَ ْمر يف َع ْقد البوت )ِ (B.o.tتويل وبناء وتشغيل أحد َم ْشُروعات البنية التحتية أَو الْ َمَراف ُق ّ
الع ْقد خالل ُم ّدة زمنية ُحمدَّدة يطلق علي ا ُم ّدة ا ِإللتِزام أَو االست مار.
 .4يكون َ
 .5يقوم امل ْستَ ْ ِمر أبنفاق مبالغ مالية يف مراحل َتضري واعداد امل ْشُروع وتغطية هذه النفقات ،حيصل امل ْستَ ْ ِمر خالل ُم ّدة ا ِإللتِزام
ُ
َ
ُ
الع ْقد على مبالغ مالية من املنتفعني من اخلدمات املقدمة ِلم واحلصول على ربح معقول.
مبُّدة َ
اإلدا ِريَّة املاحنة بصورةٍ جمان ٍية ٍ
ِ
ِ
وحبالة جاهزة للتشغيل ،وهذا
فق إِىل اجل ة ِْ َ
 .6يلتزم املُ ْستَ ْمر يف هناية املُّدة ا ِإللتزام إبعادة املَ ْشُروع أَو املَْر ُ
ما ُمييز ع ْقد البوت عن اخلصخصة ،واخلصخصة ع ْقد يتم مبوجبه نقل امل ِ
لكيَّة من الْ َقطَّاع ّ ِ
اص( .اجلبوري2019 ،
َ
َ
العام إىل اخلَ ّ
ُ
 ،صفحة )117
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ويف نفس السياق َعَّرفت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو ) َع ْقد البوت على أَنَّهُ( :إِتفاق تعاقدي تتوىل
ِ
ِ
العامة األساسية يف الد َّْولَة مبا يف ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام أبعمال إدارة
مبوجبه شركة املَ ْشُروع إِنشاء أَحد الْ َمَراف ُق ّ
فق خالل فرتة زمنية ُحمدَّدة يسمح ِلا في ا بفرض رسوم مناسبة
فق ،وتتوىل شركة املَ ْشُروع إدارة تشغيل املَْر ُ
التشغيل والصيانة ِلذا املَْر ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
فق وأَية رسوم نرى شرط
على املستفيدين م ْن خالل فرتة زمنية ُحمدَّدة يسمح ِلا بفرض رسوم مناسبة على املستفيدين م ْن خالل املَْر ُ
الع ْقد املربم ،وذلك لتمكني شركة امل ْشُروع من
ال تتجاوز ما هو مقدم يف العطاء وما هو منصوص عليه يف دفرت الشروط إِلتِزام أَو
َ
َ
اسرتجاع األ َْم َوال اليت است مرهتا ومصاريف التشغيل والصيانة ،ابإلضافة إِىل عائد مناسب ل ِإلستِ َمار ،ويف هناية امل ّدة تقوم الشركة
ُ
ٍ
إبعادة امل ْشروع إِىل ْاإلدارة ،أَو إِىل ٍ
خاصة جديدةٍ عن طريق ْاإلدارة وفقا لألساليب ال َقانُونيّة النافذة يف كيفية طرح العطاءات).
هيئة
َ ُ
(محادة ،2012 ،صفحة .)82
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مل تكتف جلنة األمم املتحدة هبذا التعريف فقط بل َعَّرفته يف عام مبا يلي( :يوصف َم ْشُروع البنية التحتية أبَنَّهُ َم ْشُروع –
السلطة الْ ُمتَ َعاقِ َدة أَو ْاإلدارة ،صاحب ا ِإللتِزام لتمويل وتشييد مرفق أَو نظام للبنية التحتية ،وتعطي هذا
البوت " عندما ختتار ُّ
السلطة الْ ُمتَ َعاقِ َدة).
فق بعد انقاص ا إِىل ُّ
فق على أساس جتاري لفرتة معينة .مث يتم إعادة – َتويل -املَْر ُ
الكيان َح َّق تشغيل املَْر ُ
(نصار ،2000 ،صفحة .)36

Karzan Sadradeen Ahmad RASHID

طلب الثاين
ال َْم ُ

واد البوت
أنواع عُ ُق َ

إِ َّن ع ُقود البناء والتشغيل ونقل امل ِ
لكيَّة ليست شكالا واحدا وإمنا تتعدد صورها ،هذا ابإلضافة إِىل األنواع الرئيسية اليت تعين
ُ َ
ُ
ِ
ِ
الع ْقد،
البناء والتشغيل ونقل املُلكيَّة فإ َّن الواقع العملي قد افرز صورا جديدة ومغايرة يف ِّ
بعض أَو ُك ِّل العناصر اليت يتكون من ا َ
وسنبحث يف صورها كاآليت:
أَولا – َع ْقد البناء والتمليك والتشغيل ونقل املُ ِ
لكيَّة ) (B.o.tوهي اختصاة للكلمات Build . own. Operate .
transfer .

ي ع ُّد ع ْقد ) (B.o.tمن الع ُق ِ
ود املستحدثة اليت افرزهنا التطورات االقتصاديَّة احلدي ة والتوجه حنو تقليل االعتماد على موازنة
َُ َ
ُ
الدَّولَة يف ِتويل احلاجات ،ف و ع ْقد أَوجدته احلاجة العلمية ،لذلك مل جند تشريعات قد تطرقت إِىل تعر ِ
يفه ،وأ َّ
َن تعريفي قد ورد يف
َ
ْ
ِ
كتاابت الف ْق ُ اءُ واملنظمات الدولية ،اليت تعين بعمالت اإلصالح االقتصاديَّة واخلصخصة ،عرفت جلنة األمم املتحدة للقانون
السلطة ال ُْمتَـ َعاقِ َد صاحب امتياز لتمويل وتشييد
النموذجي عام َ 2001ع ْقد )ِ (B.o.tأبَنَّهُ " :املَ ْش ُروع الذي ختتاةه فيه ُّ
مرفق أَو نظام للبنية التحتية ،وتعطي هذا الكيان حق تشغيل املرفق على أساس جتاةي ملد معينة ،تنقل م ِ
لكيَّة املرفق بعد
ُ
ِ
اص
انقضائها اىل ُّ
الع ْقد بني الشخص ّ
السلطة ال ُْمتَـ َعاق َد " (البدري ،2018 ،صفحة  ،)99ويربم هذا َ
العام وشركة الْ َقطَّاع اخلَ ّ
ِ
الع ْقد ،على أَ ْن تكون ُم ّدة
تُسمى شركة املَ ْشُروع للقيام ببناء َم ْشُروع مع ِتلكه وتشغله لقاء استفادهتا من عوائد التشغيل طوال ُم ّدة َ
اص إبعادة امل ْشُروع
الع ْقد كافية السرتداد كافة التكاليف ونفقات املَ ْشُروع وهامش ربح معقول ،وابنت اء ُم ّدة َ
َ
الع ْقد يقوم الْ َقطَّاع اخلَ ّ
َ
إِىل اجل ة احلكومية سواءا مبقابل أَو بدون مقابل حسب االتفاق،على أَ ْن يكون امل ْشُروع ممكن ا تشغيله عند اعادته للدولة ومن هنا
َ
وع ْقد )( .(B.o.o.tالكاديكي ،2020 ،صفحة .)211
يظ ر الفرق بني َع ْقد)َ (B.o.t
َن ع ُقود ) (B.o.o.tختتلف من ِ
وهبذا يرى البعض من فُق ِاء ال َقانُون أ َّ
صيغة عُ ُقود ) (B.o.tيف ُملكِيَّ ِة امل ْشُروع يف حني
َ
ُ
َ
لكيَّة لشركة امل ْشروع يف ع ُق ِ
َن م ِ
تكون هذه امل ِ
َّ
أ
ف
االمتياز،
ود ) (B.o.o.tمث يتم نقل ا مرة أخرى إِىل الد َّْولَة بعد انت اء ُم ّدة
لكيَّةَ
ُ
ُ
َ ُ
امل ْشروع يف ع ُْق ِ
ِ
ِ
َّ
وع يبىن حلساهبا (قايد ،بدون اتريخ نشر ،صفحة .)9
ر
ش
امل
َن
أ
ذلك
ة
ي
ر
ا
د
اإل
ة
للج
تكون
)(B.o.t
البوت
د
ْ
َّ
ْ
َ
َ ُ َ
َ
َ ُ
اثنيا – البناء ونقل املُ ِ
لكيَّة والتشغيل B.T.O
تعرب حروف  B.T.Oعن الكلمات التالية ابللغة اإلنكليزية)  B )Buildبناء )T (transferنقل امل ِ
لكيَّة
ُ
 (operate) Oتشغيل (حسن ،2006 ،صفحة .)63
وهنا تقوم شركة امل ْشُروع ببناء َم ْشُروع مث تنقل ملكيته للدولة ،اليت تقوم إببرام َع ْقد اخر مع شركة امل ْشُروع إلدارته وتشغيله
َ
َ
َّ
الع ْقد يتضمن َع ْقدين أَحدها َع ْقد بناء َم ْشُروع عام
هذا
َن
أ
أي
التشغيل،
ادات
ر
ا
حصيل
بت
ا
قيام
مع
خالل امل ّدة املتفق علي ا
َ
ُ
واآلخر َع ْقد إدارة وتشغيل مل ْشُروع عام ،على أ َّ
َن تكون ُم ّدة َع ْقد ْاإلدارة كافية السرتداد كافة مصاريف ونفقات إقامة امل ْشُروع
َ
َ
(سليمان ،2019 ،صفحة .)115
يتميز هذا ال َع ْقد بتحمل شركة امل ْشُروع خماطر إقامة امل ْشُروع مبا خيفف عن الد َّْولَة عبئ التمويل وإقامة م ل هذه امل ْشُروعات
َ
َ
َ
للم ْشُروع واالستفادة من خريات الْ َقطَّاع
ا
ملكيت
حيكم
،
وع
ر
ش
امل
وتشغيل
إدارة
ة
د
م
خالل
مع خضوعه ِليمن الد َّْولَة ورقابت ا
ُّ
َ
َ ُْ
اص يف جمال ْاإلدارة ورفع كفاءة التشغيل( .حسن ،2006 ،صفحة .)62
اخلَ ّ
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الع ْقد مث تعيده
يف هذه الصورة تقوم شركة املَ ْشُروع ابستئجار َم ْشُروع قائم من اجل ة احلكومية مث جتدده وَتدثه وتشغله فرتة َ
مرة أخرى إِىل اجل ة ِْ
اإل َدا ِريَّة بصورة حدي ة دون مقابل (علي ،2016 ،صفحة  ،)166وهذا يعين أ َّ
َن املتعاقد مع ْاإلدارة يتحمل
ُ
ِ
ِ
إبنشائه وتشغيله مث إعادة ُملكيته مرة أخرى إِىل الد َّْولَة.
فق وتشغيله أَو متعلقة
أعباء املَ ْشُروع سواءا يتعلق بتجديد املَْر ُ
خامس ا – التصميم والبناء والتمويل والتشغيل D.B.F.O
الع ْقد تتفق ْاإلدارة
وهي اختصار للكلمات التالية )  (Design – Build –Finance –Operateمبوجب هذا َ
اص وهذا األخري يقوم بتصميم
َجنَبيّة وسواءا كانت شركة من شركات الْ َقطَّاع ّ
مع إحدى الشركات الوطنية كانت أَم أ ْ
العام أَو اخلَ ّ
وبناء وِتويل األ َْم َوال وامدادها إبدارة وصيانة املنشأة أَو صيانة اخلدمات مبوجب اتفاق طويل األجل( .حسن ،2006 ،صفحة
.)8
ساادسا -التَ ْح ِديث والتملك والتشغيل والتحويل M.O.O.T
الع ُقود هبذا االسم اختصارا لكلمات  ،Modernize-own-operate – transferويف هذا
وقد مسيت هذه ُ
الع ْقد تقوم شركة امل ْشُروع بتَ ْح ِديث مرفق عام قائم يعاين من مشاكل َتتاج إِىل عالج م ل امداده أبحدث تكنولوجيا وتطوير
َ
َ
العام للدولة ،وهي
فق ّ
الع ْقد يعود املَْر ُ
الع ْقد ،وبعد انت اء َ
أسلوب ْاإلدارة مث تقوم بتشغيله لقاء َتصيل العائدات املتوقعة خالل ُم ّدة َ
قريبة من الشبه َبع ْق ِد ال  B.O.O.Tومن حيث جتديد َم ْشُروع قائم وتشغيله مث نقل ملكيته للدولة عند هناية ال َع ْقد( .حجازي،
 ،2008صفحة )63
وخيتلف هذا الع ْقد عن ع ُق ِ
ود ال  B.O.O.Tمن حيث أ َّ
وع قائ ٍم إالَّ أَنَّهُ حيتاج
ود  M.O.O.Tترد على َم ْشُر ٍ
َن عُ ُق َ
ُ
َ
ٍ
إِىل ََْت ِد ٍ
ٍ
وجتديد وتطوير ،1997 ،J.M( .صفحة .)957
يث
سابعا – َع ْقد البناء والتمويل والتحويل B.F.T

الع ْقد يقوم امل ْستَ ْ ِمر أَو الشركة بتمويل أَحد امل ْشُروعات األساسية
وتعين ُع ُقود البناء والتمويل والتحويل ،يف هذا النوع من َ
َ
ُ
ِ
بسداد تكلفة هذا التمويل إِىل امل ْستَ ْ ِمر أَو شركة امل ْشُروع على أقساط( .الب جي ،2014 ،صفحة )118
على أَ ْن تقوم الد َّْولَة
َ
ُ
اثمن اُ -ع ُقواد البناء والتأجري والتحويل B.L.T
ُمسيت هذه العُ ُقود هبذا االسم اختصارا للكلمات  ،Build- Lease – Transferوهنا تقوم شركة امل ْشُروع ببناء
َ
َم ْشُروع مع استئجاره مل ّدة ُمعينة حبيث تكون كافية ِإلسرتداد تكاليف نفقات البناء مع َتقيق هامش ربح معقول ،أَو تقوم شركة
ِ
امل ْشروع بتأجريهِ إِىل م ُست ْ ِم ٍر آخر إلدار ِ
ِ
الع ْقد اما أَ ْن تقوم الد َّْولَة إبعادة
هناية
ويف
تشغيله
على
قادرة
غري
كانت
ذا
إ
وتشغيله
ته
ُ َْ
َ
َ ُ
الع ْقد بتحمل شركة امل ْشُروع كافة خماطر امل ْشُروع خالل مراحل ِتويل
أتجريه مرة أخرى أَو تقوم إبدارته أَو تشغيله بنفس ا وي مر هذا َ
َ
َ
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يكون الع ْقد يف هذا األسلوب غري حمدد امل ّدة ما دام هناك استمرارا للتشغيل ودون إِلزام بنقل امل ِ
لكيَّة للج ة املالكة ،وهبذا
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الع ُقود إال يف حاالت الضرورة والنادرة كأن تنت ي
ِتتلك شركة املَ ْشُروع أَو ُم ْستَ ْمر املَ ْشُروع كامالا وال ترحب الدول هبذا النوع من ُ
ِِ
للم ْشُروع( .إبراهيم ،2017 ،صفحة .)21
حاجة الد َّْولَة من املَ ْشُروع بعد انت اء فرتة اإللتزام وانت اء العمر االفرتاضي َ
وما يعاب على هذا النوع من الع ُق ِ
ود أب ََّهنا قد تفقد الد َّْولَة هيمنت ا على طبيعة امل ْشُروع الذي يتغري نشاطه بقرا ٍر من املالك
ُ
َ
اص )( .علي ،2016 ،صفحة .)155
األصلي ( الْ َقطَّاع اخلَ ّ
ةابع ا – الجياة والتجديد والتشغيل ونقل املُ ِ
لكيَّة : L.R.O.T
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وبناء وتشغيل وصيانة امل ْشُروع وختفيف عبئ ِتويل هذه امل ْشُروعات عن الد َّْولَة ،مع خضوع ا ِليمنة الد َّْولَة ورقابت ا( .سليمان،
َ
َ
 ،2019صفحة .)118
اتسع ا – َع ْقد التأجري والتدةيب والتحويل L.T.T

ِ
اص ) بتمويل
الع ْقد يقوم املُ ْستَ ْمر (الْ َقطَّاع اخلَ ّ
وهي اختصار للكلمات  ،Lease-Training- Transferويف هذا َ
العاملني التابعني للدولة مث أتجري امل ْشُروع للحكومة لتقوم بتشغيله خالل فرتة زمنية ُحمدَّدة على أَ ْن تعود إِىل
إقامة املَ ْشُروع وتدريب ّ
َ
اص بعد ذلك( .علي ،2016 ،صفحة .)168
اخلَ ّ
عاشراَ -ع ْقد إعااد التأهيل واملُ ِ
لكيَّة والتشغيل R.O.O
الع ُقود تكون مل ْشُروعات قائمة ،ولكن ا
وهي اختصار لكلمات  ،Rehabilitate.Own.Operateهذه ُ
َ
أصبحت غري اقتصاديَّة حبكم اهتالك وأتكل أصوِلا واحتياج ا إِىل عمليات اصالح وصيانة وتطوير خلطوط اإلنتاج لذلك تقوم
ْاإلدارة بعرض ا على شركات خاصة للقيام هبذه العمليات مقابل ُع ُقود امتياز تتضمن االمتالك والتشغيل لكن امل ْشُروع ال يعود
َ
للدولة مرة أخرى وهو من قبيل اخلصخصة( .الطيب ،2019 ،صفحة . )171
كانت هذه اهم صور َع ْقد ال )(B.O.Tوال خيفى ما بني هذه الصور من تداخل وتشابه لكنه مت اعتمادها والعمل هبا،
لكوهنا تصب يف بوتقة واحدة وأَ ْن اختلفت الظروف احمليطة ابمل ْشُروع سواءا كانت تلك املتعلقة ابمل ْشُروع ذاته أَو سياسة الد َّْولَة ،إالَّ
َ
َ
الع ُقود وهو قيام الْ َقطَّ
أ َّ
اص بتويل م ام ِتويل واست مار أمالك الد َّْولَة ذات الطبيعة
اخل
اع
َ
َن هناك هدف مشرتك جملموع هذه ُ
ّ
االقتصاديَّة .
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طلب الثالث
ال َْم ُ

تنع ْقد ِلا والية الفصل فيما ي ور بشأهنا
تبدو أهية التكييف ال َقانُوينّ لعُ ُقود البوت  B.O.Tيف َتديد ج ة القضاء اليت َ
من منازعات ،وكذلك َتديد ال َقانُون الواجب لتطبيق على العالقة الع ْقدية فإذا ما اتسم ع ْقد البوت أبَنَّه ع ْقد من ع ُق ِ
ود ال َقانُون
ُ
ُ َ
َ
َ
اصَّ ،
اص ،اما إذا اتسم أبَنَّهُ
فإن احملاكم العادية هي اليت ختتص مبا ي ور بشأنه من منازعات وتطبيق بشأنه قواعد ال َقانُون اخلَ ّ
اخلَ ّ

الع ُقود ويطبق علي ا قواعد
َع ْقد اداري فتختص حماكم جملس الد َّْولَة (القضاء اإلاداةي) يف الفصل يف املنازعات اخلَ ّ
اصة هبذه ُ
العام.
ال َقانُون ّ
َن البوت B.O.Tليس ع ْقدا وأََّمنا هو تنظيم اقتصادي هبا يرى جانب من ِ
الف ْقهُ أب َّ
يف حني ذهب رأي أخر أب َّ
َن َع ْقد
َ
البوت ذات طبيعة خاصة .عليه سنقسم هذا املوضوع إِىل أربعة اقسام وكالتايل:
أَولا -الطبيعة التنظيمية لعُ ُقواد البوت :B.O.T

ذهب رأي إِىل أ َّ
ود البناء والتشغيل ونقل امللكِيَّة (  ) B.O.Tليس اتفاقا أَو َع ْقدا أََّمنا هو تنظيم اقتصادي يلزم
َن ُع ُق
َ
ُ
لتنفيذها إِبرام العديد من االتفاقيات املتشابكة واملتعددة بني اطراف خمتلفة بل أ َّ
َن هذه األطراف قد تتعارض مصاحل ا( .نصار،
 ،2000صفحة .)51
وهذا الرأي ينكر الطبيعة لتعاقدية لع ُقود البناء والتشغيل ونقل امل ِ
لكيَّة وخيرج هبا عن الطبيعة التّعاقدية إِىل الطبيعة التنظيمية
ُ
ُ
بدعوى أَنَّهُ يتضمن العديد من االتفاقيات اليت قد تتعارض في ا مصاحل أطراف ا.

اصة لعُ ُقواد البوت :B.O.T
اثنيا -الطبيعة اخلَ ّ

يرى بعض الكتاب ،أب َّ
ود التصميم والبناء والتشغيل يصعب وضع ا َتت إطار قَانُوين ُحمدد أَو اسباغ طبيعة ُحمدَّدة
َن ُع ُق َ
علي ا سواءا كانت مدينة إدارية ،وابلتايل يكون من املستحيل وضع تكييف قَانُوين واحد ينطبق عليه ،2006 ،richer( .صفحة
)107
الع ْقد من
وهذا يعين أَنَّهُ حيتوي يف طياته وسائل ال َقانُون ّ
اص ،وبعض أنصار هذا الرأي يُ َع ُّد هذا َ
العام ووسائل ال َقانُون اخلَ ّ
ِ
اص وذلك على أساس أ َّ
َن هذه العُ ُقود شأهنا شأن ُع ُقود االست مار ال تقبل
ُ
الع ُقود املدنية وختضع يف منازعاهتا لقواعد ال َقانُون اخلَ ّ
بطبيعت ا أَ ْن تتضمن شروط است نائية (جعفر ،2000 ،صفحة .)83
ويرى البعض اآلخر أب َّ
فق وادارته
َن َع ْقد البوت  B.O.Tخيضع ألحكام ال َقانُون اإلداري يف نواحيه املتعلقة بتنظيم املَْر ُ
ِ
يب ليست كل ا ذات طبيعة واحدة وال ختضع لنظام قَانُوين واحد.
فالع ُقود اليت تربم ا الد َّْولَة املُ ْستَ ْمر األ ْ
وأَسعاره املقررة ،عليه ُ
َجنَ ّ
(جي ان ،2017 ،صفحة .)49
ونستطيع القول أب َّ
ود البوت ذات طبيعة خاصة لألسباب األتية:
َن عُ ُق َ

العامة وال تتضمن شروطا غري
العام إالَّ أ ََّهنا قد ال تتمتع ْاإلدارة ُّ
فق ّ
الع ْقد ابملَْر ُ
ابلسلطة ّ
ُ .1ع ُقود البوت تكون ُع ُقودا إدارية :يتعلق َ
الع ْقد اإلداري.
مألوفة ابعتبارها من شروط َ
 .2ال يوجد تنظيم تشريعي يعاجل هذه النوعية من الع ُق ِ
ود بشكل عام على الرغم من ظ ور بعض القوانني يعاجل بعض األمور تتعلق
ُ
بنوعية َم ْشُروعات البنية األساسية املراد ِتويل ا يفرد لعُ ُقود نظام ا خاص ا( .بدر ،2010 ،صفحة .)375
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اثلثا – الطبيعة املدنية ُلع ُقواد البوت :B.O.T

يرى انصار هذا االجتاه أب َّ
اص سواء أبحكام ال َقانُون املدين أَو ال َقانُون
َن هذه ُ
الع ُقود ختضع يف تنظيم ا لقواعد ال َقانُون اخلَ ّ
التجاري واستند انصار هذا الرأي إِىل الرباهني واحلجج التالية:
 .1ال تتوفر يف ع ْقد البوت شروط عناصر الع ْقد اإلداري وال سيما الشرط الذي يتعلق بوجود شروط غري مألوفة است نائية يف ع ُق ِ
ود
ُ
َ
ّ
َ
اص( .عفتان ،219 ،صفحة )30
ال َقانُون اخلَ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العامة،
العامة أَو إِلتزام األشغال ّ
للم ْستَ ْمر الذي رهنه ،وهذا األمر الذي يتحقق يف إِلتزام الْ َمَراف ُق ّ
ُ .2ملكيَّة املَ ْشُروع تكون خالصة ُ
حبسبان أ َّ ِ
الع ُقود خالصة للدولة( .الب جي ،2014 ،صفحة .)98
َن ُملكيَّةَ املَ ْشُروع يف هذه ُ
 .3يرى أَنصار هذا الرأي أب َّ
الع ْقد شريعة املتعاقدين يسودها
َن هذه العُ ُقود تقوم على مبادئ ال َقانُون املدين ألَنَّهُ يستند على مبدأ َ
ِ ِ
الع ْقد هذا ابإلضافة إِىل عدم وجود دور للدولة إِذ
الع ْقد يساوي ابحلُُقوق وا ِإللتزامات املتبادلة بني طريف َ
مبدأ سلطان ْاإلدارة وهذا َ
ِ
ِ
اص مع وجود رقابة لإلدارة فقط(( .)3الدويب،2004 ،
تكون ُّ
للم ْستَ ْمر اخلَ ّ
السلطة وهيمنته يف تسيري املَ ْشُروع وإدارته كاملة ُ
صفحة .)142
ةابع ا -الطبيعة ِْ
اإل َادا ِةيَّة ُلع ُقواد البوت :B.O.T
يذهب غالبية ِ
الف ْقهُ إِىل تكييف عُ ُقود البوت  B.O.Tأب ََّهنا ُع ُقود إدارية وأ ََّهنا ختضع لل َقانُون اإلداري من حيث التّعاقد
ود ا ِإللتِزام ابلْمرافِق العامة ،وهذا الع ْقد من الع ُق ِ
وق وا ِإللتِزامات املرتتبة عليه ،وي ع ُّد صور حدي ة من ع ُق ِ
وأساليب تنظيمه ،واحل ُق ِ
ود
ُ
ُ
َ
ََ ُ ّ
َُ
ُ
ِ
ِْ
العام ،حىت وإ ْن كانت
الع ْقد وابلتايل خيضع ألحكام ال َقانُون ّ
اإل َدا ِريَّة بطبيعت ا ومتفق علي ا فق ا وقضاء إذا كانت ْاإلدارة طرف ا يف َ
ف إِ َىل إِ ِ
ِ
يف مظاهرها اخلارجية تَ ْ ِد ُ ِ
نشاء مرفق عام يقدم خدماته للمواطنني
للم ْستَ ْ ِمر إالَّ أَنَّهُ يف
احلقيقة تَ ْ ِد ُ
ف إ َىل جلب أرابح ُ
العامة( .جربيل ،2001 ،صفحة )85
وَتقق املصلحة ّ
ِ
ويستند أصحاب هذا الرأي على أ َّ
اص من حيث أَطراف
َن ُع ُق َ
ود البوت في ا مجيع شروط اليت مييزها عن عُ ُقود ال َقانُون اخلَ ّ
ِ
ِ
ِ
ابإلضافة إِىل أ َّ
الع ْقد حيث أ َّ
العامة ،اما شروط
العام ،هذا
الع ْقد من أ
َشخاص ال َقانُون ّ
الع ْق َد يتعلق ابلْ َمَراف ُق ّ
َن َ
َن احد طريف َ
َ
ِ
اص ف و متوافر َّ
ود البوت ختول ْاإلدارة ُّس ْلطَة الرقابة واألشراف اثناء مرحليت البناء
ألن ُع ُق َ
است نائية غري مألوفة يف ال َقانُون اخلَ ّ
واالستغالل( .احلبشي ،2008 ،صفحة )29
أبن ُع ُقود البوت هي عُ ُقود إدارية بطبيعت ا وذلك التصاِلا مبر ٍ ٍ
وحنن نرى َّ
فق
فق عام والذي جيب احلرص على سري هذا املَْر ُ
ابنتظام واطراد.
وأخريا فقد استقر ِ
الف ْقهُ والقضاء احلديث على أ َّ
َن َع ْقد ا ِإللتِزام هو َع ْقد إِداري خيضع لل َقانُون اإلداري يف النواحي املتعلقة
بتنظي ِم املرفق وإدارته وأسعاره املقررة ،وخيضع يف غري ذلك لقواعد ال َقانُون املدين كغريهِ من الع ُق ِ
ود( .علي ،2016 ،صفحة )172
َْ ُ
ُ

() 3
،ع ُقود التشييد واالستغالل والتسليم ،دراسة يف اطار القانون اخلاص  ،دار الن ضة العربية  ،القاهرة  ،2004 ،ص.142
د .حممد الدويب ُ
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أَولا :النتائج:

َن ْاإلدارة العامة تقوم بتكليف أحد األَ ْشخاص ال َقانُون اخلاص وطين أَو أَجنَيب مب ِ
 .1توصلنا إِىل أ َّ
مة إِنشاء أَو استغالل الْ َمَرافِ ُق
ّ
َ ّ
ْ ّ
العامة وعلى مسؤولية ويف هناية م ّدة ا ِإللتِزام يلتزم إبعادة املرافق ٍ
حبالة جيدةٍ وبدون ُمقابل.
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
 .2إِ َّن َع ْقد البوت ليس َع ْقدا مدني ا وال تنظيم ا ُمستقالا وليس له طبيعة خاصة وإمنا هو َع ْقد من العُ ُقود ْاإل َداريَّة.
َن ع ْقد البوت ليس نوعا واحدا وأََّمنا يوجد أنواع عديدة من ع ُق ِ
ود البوت لهُ نظام قَانُونية خاصة لِ ُك ِّل َع ْقد.
ُ
 .3توصلنا إِىل أ َّ َ
ِ
الع ُقود ِْ
اإل َدا ِريَّة تلجأ ْاإلدارة إِىل ابرام ا يف حاالت تعجز الد َّْولَة عن تسيري
 .4إِ َّن َع ْقد البوت من العُ ُقود املستخدمة يف جمال ُ
واستغالل مرافق ا ابلطرق التقليدية.
اثنيا :التوصيات :

العامة وأَ ْن يقوم بدراسة حول امل ْشُروع لبيان مدى اتباعه
َج ِل تسيري الْ َمَرافِ ُق
 .1إِ َّن من واجب ْاإلدارة قبل أَ ْن يربم أي َع ْقد ِم ْن أ
ْ
ّ
َ
ِ
َج ِل إجناح امل ْشُروع وَتقيق خدمة أفضل للجم ور.
الطرق املناسبة التقليدية واحلدي ة م ْن أ ْ
َ
 .2نوصي امل َشِّرع العَِراقي ابإلسراع إبصدار قَانُون خاص ُبع ُقود البوت  B.O.Tكونه يساهم يف الن وض ابالقتصاد الوطين
ُ
وكذلك يؤدي إِىل تقدمي خدمات أفضل جلم ور املواطنني.
 .3نوصي بتحديد ُم ّدة َع ْقد  B.o.tوال جيوز أَ ْن يكون مدهتا طويلة جدا ،أل َّ
َن ذلك يتعارض مع املنطق االست ماري للمرفق
االقتصادي.
 .4إِنشاء أج زة رقابة فاعلة على املستوايت ِْ
اإل َدا ِريَّة واملاليَّة والتقنية وتكون كفيلة مبراقبة شروط تنفيذ َع ْقد البوت  b.o.tوكذلك
مراقبة مداخيل امل ْستَ ْ ِمر.
ُ
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ِ
الع ْقد وانواع ا
العامة عن طريق َع ْقد البوت  B.O.Tوبني تعريف َ
تناولنا يف حب نا هذا الطرق احلدي ة إلدارة الْ َمَراف ُق ّ
الع ْقد مث توصلنا إِىل نتائج وبعض من التوصيات.
والطبيعة ال َقانُونيّة ِلذا َ

Issue: 4

ِ
اخلاِتةُ

Karzan Sadradeen Ahmad RASHID

قائمة املصاادة واملراجع
أولا :الكتب العربية:
وع ْقد البوت  ،B.O.Tدار الن ضة العربية ،القاهرة.2003 ،
د .أمحد سالمة بدر ،العُ ُقود االدرية َ

د .اك م وجيه سليمان ،التنظيم ال َقانُوينّ ُلع ُقود ال  ،B.O.Tالتشييد واالستغالل والتسليم  ,دراسة مقارنة ،ط ،1الشامل للنشر
والتوزيع  ,األردن.2019 ،
د .بو حالة الطيبُ ،ع ُقود ا ِإلنشاءات اِلندسية الدولية املربمة وفق ا لشروط َع ْقد االَتاد الدويل للم ندسني االستشاريني (الفيد يك
) واليات تسوية املنازعات الناشئة عن ا ،دار الفكر وال َقانُون للنشر والتوزيع ،املنصورة. 2019،

د .جابر جر نصار ،الوجيز يف العُ ُقود ِْ
اإل َدا ِريَّة ،دار الن ضة العربية ،القاهرة.2000 ،
ِ
العامة ،دراسة َتليلية نقدية تطبيقية مقارنة ،ط ،1دار
د .حسن عبد هللا حسنَ ،ع ْقد املشاركة لتمويل وإِنشاء وإدارة الْ َمَراف ُق ّ
اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية.2006 ،
العام بني القضاء والتحكيم،ط ،1دار اجلامعة اجلديدة،
فق ّ
د .محادة عبد الرزاق محادة ،منازعات َع ْقد امتياز املَْر ُ
اإلسكندرية.2012،
ِ
الع ُقود ِْ
العامة الضرورية ،دراسة َتليلية مقارنة ،منشورات زين
اإل َدا ِريَّة املستحدثة ودورها يف تنظيم الْ َمَراف ُق ّ
د  .ستار جبار البدريُ ،
احلُُقوقِية ،بريوت ،لبنان.2018 ،
العام ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات ال َقانُونيّة،القاهرة.2016 ،
الع ْقد اإلداري ،إدارة ِتويل املَ ْشُروع ّ
د .سعيد حسني عليَ ،
اص،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة
مسرية عمر علي حممد الكاديكي ،الرقابة على ُع ُقود الشراكة بني الْ َقطَّاع احلكومي والْ َقطَّاع اخلَ ّ
اجلديدة ،اإلسكندرية.2020 ،
األستاذ شامل هادي جنم العزاوي،إِلتِزامات الْمت عاقِ َدة يف ع ُقود التشييد ونقل امل ِ
لكيَّة ) ،(B.O.Tط،1املركز القومي لإلصدارات
ُ
َُ َ
ُ
ال َقانُونيّة ،القاهرة. 2016،
عبد الفتاح بيومي حجازي ،عُ ُقود البوت ،ال َقانُون املقارن ،در الكتب ال َقانُونيّة ،مصر. 2008 ،

عصام امحد الب جي ،الطبيعة ال َقانُونيّة ُلع ُقود(،)B.O.Tط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية. 2014 ،

د .عصام فرج هللا حمسن إبراهيم ،مدى االستفادة من التّعاقد مع طرف وطين يف عُ ُقود (،(B.O.Tط 1دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية.2017 ،

اص ،دار الن ضة العربية ،القاهرة.2004،
د .حممد الدويبُ ،ع ُقود التشييد واالستغالل والتسليم،دراسة يف اطار ال َقانُون اخلَ ّ

د .حممد أنس قاسم جعفر ،العقود اإلداري ة" دراس ة مقارن ة لنظم املناقص ات واملزايدات مع دراسة للق انون رق م  89لس نة ،١٩٩٨
دار الن ض ة العربي ة ،القاهرة.٢٠٠٠ ،
مصطفى عبد احملسن احلبشي ،الوجيز يف عُ ُقود البوت  ،B.O.Tدار الكتب ال َقانُونيّة ،مصر.2008 ،

العامة بني الواقع واملأمول ،دراسة مقارنة ،ط ،1اإلسكندرية،دار
د .ميادة عبد القادر إمساعيل التنظيم ال َقانُوين خلصخصة املرافق ّ
اجلامعة اجلديدة. 2016،
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العام ،رسالة ماجستري كلية ال َقانُون والعلوم السياسية،جامعة زاين عاشور
فق ّ
شوحيات زهرة جي ان ،شجاعة أساليب تسيري املَْر ُ
ابجلفة. 2017،
حممد امحد رحيل عفتان ،النظام ال َقانُوينّ َلع ْقد التصميم والبناء والتشغيل ( )D.B.Oيف ضوء ُع ُقود الفيديك ،،دراسة
مقارنة،رسالة دكتوراه مقدم من كلية احلُُقوق،جامعة عني مشس .
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مجال ع مان جربيل ،الطبيعة ال َقانُونية لع ْقد البناء والتشغيل ونقل امل ِ
لكيَّة ،حبث نقدم ضمن سلسلة امدادات البحوث ِْ
اإل َدا ِريَّة
ّ َ
ُ
األكادميية السادات للعلوم ِْ
اإل َدا ِريَّة .2001
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د .ميادة عبد القادر إمساعيل التنظيم ال َقانُوينّ د .حممد هبجت قايد ،إقامة امل ْشُروعات االقتصاديَّة وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل
َ
امل ِ
لكيَّة ال  ،B.O.Tدار الن ضة العربية ،مصر ،بدون اتريخ نشر.
ُ
ِ
العامة االقتصاديَّة ،دراسة مقارنة ،ط  ،1دار الفكر ،دمشق.2010 ،
اص يف إدارة الْ َمَراف ُق ّ
د .يعرب حممد الشرع دور القضاع اخلَ ّ
اثني ا :الرسائل واألطاةيح:

