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 انًهخض

طنخولنخ فٌ هذح حلزلغ حلطزَعش حلقخنونَةش لعقةم م ةه وهةو اقةم حلؼةزحيش حلةذً ٍكةو        

رَن ؿ ظَن حكمهمخ حلمولش حلمظمؼلش رخإلدحرس وحلـ ش حلؼخنَش هٌ حلقطةخ  حلاةخؽ حلمظمؼةل 

رخلؼةةزٍا حلاةةخؽ حو حلممةةو  وتزةةل حلظطةةزع للطزَعةةش ازؿنةةخ الةةي م  ةةو  هةةذح حلعقةةم 

لق حلـورس مظزقخً فقظمنخ حلزلغ الةي مطلزةَن طنخولنةخ فةٌ وطعزٍ خطه حلماظل ش كظي طظ

حلمطلذ حالو  م  و  اقم حلؼزحيش من كَغ طعزٍ ه وحرزس خـخثـه حلممَشس لةه وفةٌ 

حلمطلذ حلؼخنٌ حلظكََف حلقخنونٌ ل ذح حلعقم وطنخولنةخ فَةه حلطزَعةش حلممنَةش وحالدحرٍةش مة  

ؿةوال حلةي حلاخطمةش حلظةٌ طوؿةلنخ طزؿَق حلطزَعش حالدحرٍش وألطةزخد طةنذيزهخ طزخاةخً و

 فَ خ لزعق حلنظخثؾ وحلظوؿَخص يمخ طنزى.

 كهًاخ يفتاحٍح ,ػمذ ششاكح ,لطاع ػاو ,لطاع خاص, طثٍؼح لإٍََح
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ABSTRAC 

      In this search we discussed the legal nature of an important 

contract, which is a partnership contract between the two sides, 

one of which is the state represented by the administration and 

the other is the private sector represented by the private partner 

or financier. The first is the concept of the partnership contract 

in terms of its definition and its most distinctive characteristics. 

To the conclusion that we reached  results and recommendations 

as we will see. 

Key words:A partnership contract,public sector,Private 

sector, Legal nature 

 انًمذيح

 تًٍٓذ -أال :

طعم ػزحيش حلقطخ  حلعخ       
 

م  حلقطخ  حلاةخؽ
 

مؼةخرٍ  ٍلكم ةخ حلعقةم حلمزةز  رَن مةخ 

وحلةةةذً ٍظمَةةةش رطةةةو  حلمةةةمس  وٍةةةظه حللـةةةوم حلَةةةه للخؿةةةش حللكومةةةخص لزفةةة  حلمظةةةظوى 

حالتظـةةخدً وحالؿظمةةخاٌ لؼةةعز خ ومةة  سٍةةخدس حالازةةخم حلملقةةخس الةةي اخطق ةةخ فلةة  اةةن 

كخؿظ خ للاززس حل نَش وحلظكنولوؿَخ حللمٍؼش م  اـش حلموحسنخص فٌ حغلذ حالكَةخ  اةن 

زَش يل حالكظَخؿةخص دفعةش وحكةمس فقخمةض هةذك حللكومةخص ربنعةخع حلع تةش رَن ةخ ورةَن طل

حلقطةةخ  حلاةةخؽ رةةؤ  حرزمةةض معةةه نواةةخ مةةن حلعقةةود ٍظةةمي اقةةم حلؼةةزحيش وخخؿةةش فةةٌ 

حُونش حالخَزس للل حلمعل ص حا ك . وحطـ ض ل ذح حلطزٍق لظموٍل مؼةخرٍع خ رةمو  

يل وفوحثةم طزحيمَةةش رلَةغ طع ةم للقطةةخ  حللـةوم حلةي حالتظةةزحف ومةخ ٍظةظظزعه مةةن مؼةخ
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حلاةةخؽ رمؼةةخرٍ  رنةةي طلظَةةش الةةي ح  ٍكةةو  ربػةةزحب حلمولةةش و رتخرظ ةةخ وممخرطةةش 

 طلطخط خ يمخ فٌ حلعقود حالدحرٍش حالخزى.

 اسثاب اختٍاس انًٕضٕع -ثاٍَا :

حلظعزٍةةةةف رم  ةةةةو  اقةةةةود حلؼةةةةزحيش يونةةةةه مـةةةةطلق كةةةةمٍغ واةةةةزف ط خؿةةةةَله  -1

وحلظنزَةةةه حلةةةي حطةةةظامح  هةةةذح حلنةةةو  مةةةن حلعقةةةود لظنؼةةةَن حلظةةةٌ تةةةم ال طةةةظه م ك ظ ةةةخ 

 حلظعخو  رَن حلمولش وحالفزحد .

حل ةةةةزوب حلمخلَةةةةش حلاخنقةةةةش حلظةةةةٌ طمةةةةز رلَةةةةخس حلةةةةمو  حلظةةةةٌ طـعةةةةل حالدحرس غَةةةةز  -2

تةةةخدرس الةةةي حاةةةخدس رنةةةخم وحامةةةخر حلزنةةةي حلظلظَةةةش وططوٍزهةةةخ ن ةةةزح للعـةةةش حلمةةةخلٌ 

حلةةذً ٍعةةةخنٌ منةةةه ويؼةةزس حلةةةمٍو  حلاخرؿَةةةش  وطوؿةةةه حلمولةةش اةةةمس حطـخهةةةخص ال طقةةةمر 

وحكةةةم مةةة  حللخؿةةةش  مع ةةةخ الةةةي ممخرطةةةش دورهةةةخ فةةةٌ حلمـةةةخالص ؿمَع ةةةخ فةةةٌ وتةةةض

حلمللةةةةش ل ةةةةذك حلاةةةةممخص   وملخف ظنةةةةخ رـةةةةورس خخؿةةةةش و لةةةةا رعةةةةم حلةةةةممخر حلةةةةذً 

مخل ةةةخ نظَـةةةش حلظازٍةةةذ مةةةن تزةةةل حلمـةةةخمَ  حالرهخرَةةةش حلمظةةةللش حلةةةذً ػةةةمل ؿمَةةة  

م خؿةةةةل حللَةةةةخس مةةةةن حلمظظؼةةةة َخص وحلـظةةةةور وحلطةةةةزع وحلظعلةةةةَه ودوحثةةةةز حلمولةةةةش 

قةةةود ٍمؼةةةل وطةةةَلش ا ؿَةةةش مةةةن حلاممَةةةش لةةةذح فةةةؤ  حللـةةةوم حلةةةي هةةةذح حلنةةةو  مةةةن حلع

نخكَةةةةةش طةةةةةؤمَن ؿمَةةةةة  مظةةةةةظلشمخص حاةةةةةخدس حلزنةةةةةخم وطقةةةةةمٍه حلاممةةةةةش حلمطلورةةةةةش مةةةةة  

 حطظامح   حالدحرس لظلطخط خ طـخك امل حلؼزٍا حلاخؽ.

حلظؤيَم الي حدحرٍش اقم حلؼزحيش و لا ألؿل داه حالدحرس رخلظلطخص حلظٌ طظمظ  ر خ  -3

لش حلعخمش وكمخٍش ملل حلعقم انم وكعه فٌ حلعقود حالدحرٍش حالخزى راخٍش للمـل

 طلض طـزب حلقطخ  حلاخؽ.
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 اشكانٍح انثحث -ثانثا :

ح  حػكخلَش حلزلغ طمور كو  طكََف حلطزَعش حلقخنونَش لعقم حلؼزحيش حلظةٌ ه ةزص فةٌ  

طلمٍمهخ اةمس حطـخهةخص ولكةل حطـةخك مززرحطةه وحطةزخرهي ومةخهٌ حلعلةش ورحم طلمٍةم هةذك 

ولقةم طنخولنةخ رلؼنةخ   حلقةخنونٌ لعقةم حلؼةزحيش فةٌ حلقةخنو  حلعزحتةٌيمخ حلظةنم  و؟حلطزَعش 

 -الي وفق حلظقظَه حالطٌ :

 حلمطلذ حالو : م  و  اقم حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ

 طعزٍف  اقم حلؼزحيش  -حل ز  حالو  :

 حلظعزٍف حللغوً  -حوال:

 طعزٍف حلمن مخص حلمولَش لعقم حلؼزحيش  -ػخنَخ :

 حلظعزٍف حلظؼزٍعٌ-ػخلؼخ :

 حل ز  حلؼخنٌ : خـخثؾ اقم حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ

 حوال :حلطزَعش حلمزيزش لعقود حلؼزحيش

 ػخنَخ : حلطزَعش حلعخؿلش لعقود حلؼزحيش

 ػخلؼخ : خخؿَش طقخطه حلماخمز رَن حالدحرس وحلؼزٍا حلاخؽ 

 رحرعخ: طعمد مَخدٍن ومـخالص ططزَق اقود حلؼزحيش

 حلمطلذ حلؼخنٌ : حلظكََف حلقخنونٌ لعقود حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ

 حل ز  حالو  :حلطزَعش حلممنَش

 حل ز  حلؼخنٌ : حلطزَعش حالدحرٍش 
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Iأ.انًطهة االٔل. 

 يفٕٓو ػمذ انششاكح تٍٍ انمطاػٍٍ انؼاو ٔانخاص

أدى ططةةةور طَخطةةةش حتظـةةةخد حلظةةةوع حللةةةز الةةةي فةةةظق مزٍةةةق حلمؼةةةخريش  نلةةةو       

طموٍةةةةل ورنةةةةخم وطؼةةةةغَل مؼةةةةزواخص حلزنَةةةةش حألطخطةةةةَش حلظلظَةةةةش حلظةةةةٌ يخنةةةةض ككةةةةزحً 

الةةةي حلمولةةةش  ا  يةةةخ  أمةةةخ  هةةةذك حلةةةمو  افظةةةخف حلمـةةةخ  للؼةةةزٍا حلاةةةخؽ وامةةة ع 

ذك حلغخٍةةةش مةةةن حلنؼةةةخم حالتظـةةةخدً ُلَةةةخص حلظةةةوع حللةةةز. و طظةةةعي حلةةةمو  لزلةةةو  هةةة

خةةةة   اةةةةمس وطةةةةخثل   من ةةةةخ حللـةةةةوم الةةةةي  حلقطةةةةخ  حلاةةةةخؽ لظموٍةةةةل حإلنؼةةةةخمحص 

وحلمزحفةةةةق حلعخمةةةةش مةةةةن خةةةة   اقةةةةود حلؼةةةةزحيش رةةةةَن حلقطةةةةخاَن حلعةةةةخ  وحلاةةةةخؽ ا  

ٍلقةةق هةةذح حلةةنمن مةةن حلظعختةةم امكخنَةةش دخةةو  حلةةمو  فةةٌ حألطةةوحع حلعخلمَةةش رطزٍقةةش 

حلقطةةخ  حلاةةخؽ فةةٌ مـةةخ  حلمةةةوحرد أيؼةةز فخالَةةش رمةةخ ٍلقةةق حالفةةخدس مةةن حمكخنَةةخص 

حلمخدٍةةةش وحلزؼةةةزٍش وحلازةةةزس حإلدحرٍةةةش وحلظقنَةةةش. لكةةةن مةةةخ هةةةو اقةةةم حلؼةةةزحيشي ومةةةخ 

 خـخثـه حلظٌ طمَشك ان غَزك من حلعقود حالخزى حلظٌ طززم خ حالدحرسي 

لإلؿخرش ان هذك حلظظخإالص طنظنخو   فٌ حل ز  حالو   م  و  اقم حلؼةزحيش و فةٌ       

 .خـخثـه حلممَشس له حل ز  حلؼخنٌ

I.انفشع االٔل1.أ. 

 تؼشٌف ػمذ انششاكح 

حيظظةةزض اقةةود حلؼةةزحيش حهمَةةش رخلغةةش فةةٌ حُونةةش حالخَةةزس ح  حؿةةزلض طلـةةؤ حلَ ةةخ       

حلمو  حلغنَش تزل حلمو  حلنخمَش ح  طه طموٍل حلمؼةخرٍ  مةن خة   هةذح حلنةو  مةن حلعقةود 
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ن زحً لمخ طوفزك من خممخص وحسحلش حازخم ان يخهل حالدحرس حلعخمش وألؿةل حاللمةخ  ر ةذح 

حلعقم ف  رم لنخ من طلمٍم حمزحب حلعقم 
(1)

 :   

حالدحرس يممؼل ان  حلقطخ  حلعخ -1
(2 )

وطؼمل حلمولش وحلـمخاخص حلمللَةش وحلمئطظةخص 

 وحلمنؼآص حلعخمش حللخؿلش الي موحفقش مظزقش ألرزح  حلعقم

حلؼزٍا حلاخؽ )حلقطةخ  حلاةخؽ-2
(3)

( وهةو حلؼةاؾ حلمعنةوً حلاةخؽ حلمللةٌ حو  

 حالؿنزٌ.

ػةةزيش حلمؼةةزو  وهةةٌ حلؼةةزيش حلمكونةةش الةةي ػةةكل ػةةزيش حطةة ه حو  حص مظةةئولَش -3

ملةةمدس مزقةةخً للظؼةةزٍ  حلـةةخرً حلعمةةل رةةه وٍنلـةةز غزكةة خ حالؿظمةةخاٌ فةةٌ طن َةةذ 

وهنةخ  اةمس طعةخرٍف لعقةم حلؼةزحيش من ةخ موكو  حلعقم وطنلل رعمك وطنظ ةٌ رخنظ خثةه. 

 -حللغوً ومن خ حلظؼزٍعٌ وحلمئطظخطٌ ويمخ ٍلٌ :

 أال: انتؼشٌف انهغٕي  

ػةخر ك فَقةخ  حػةزيه فةٌ حمةزك حً –ػةزك  –حلؼزحيش لغشً مؤخو س من ل ظ حػز         

خدس حدخله فَه  وٍقخ  حػز ك رةخ  )حلعَةخ  رةخ ( رمعنةي ؿعةل لةه ػةزٍكخك فةٌ حلملةا وحلعزة

وحلؼزيش هٌ اقم رَن حػنَن حو حيؼز للقَةخ  رعمةل مؼةظز  يمةن ٍظؼةخر  مة  غَةزك فةٌ 

طـخرس أو مخ ٍؼخر  خ
 
ةخ ق اِلْرنِةِه " ( ولقم ؿخم فٌ حلقزآ  حلكزٍه توله طعخلي4) اِْ  تكةخ ك لقْقمك وك

                                                           
(1 )

حلمظعلةق رعقةود حلؼةزحيش رةَن حلقطةخ  حلعةخ  وحلاةخؽ حلظونظةٌ حلـةخدر 2115لظةنش 44حل ـل حلؼخنٌ من حلزخد حالو  من حلقخنو  امد  

 .3312  ؽ 2115دٍظمزز  1حلمنؼور فٌ ؿزٍمس حلزحثم حلزطمٌ للـم ورٍش حلظونظَش   2115نوفمزز 22
(2  )

حلقطةخ  حلعةخ  وٍعنةٌ ) طلةا حلمئطظةخص حلكزةزى حو حلمؼةزواخص حو حل َجةخص حلعخمةش حلظةٌ طنؼةج خ حللكومةش لكةٌ طةئدً نؼةخمخص طنموٍةش 

ماظل ش الي ػكل طل  حو خممخص حو غَزهخ   وٍظزحوف نؼخم خ رَن طقةمٍه حلاةممخص حالطخطةَش مؼةل حلنقةل وحلك زرةخم وحلمةخم وغَزهةخ ورةَن 

إلنظخؽ حلظل  حلـةنخاَش حلزثَظةش يخللمٍةم وحل ةوال  وحلمةوحد حلكَمَخوٍةش (... ٍن ةز د. حدرٍةض اةشح    مؼةك ص حدحرس  طقمٍه حلظموٍل حلظنموً

. 42(  ؽ 2111 )حلقخهزس: حلؼزيش حلعزرَش حلمظلمس للظظوٍق وحلظورٍمحص   1حلظنمَش   م
 

(3 )
حل َجخص حالهلَش يخلمئطظخص وحلؼةزيخص وحلظةٌ ٍنؼةج خ حالفةزحد  حلقطخ  حلاخؽ وٍعني ره هو حلقطخ  غَز حلمملو  للمولش رل لألفزحد حو 

حو ؿمخاخص رؤموحل ه حلاخؿش وٍظعي هذح حلقطخ  حلي طلقَق حالررخف ف و ٍعمل فٌ هل هزوب حكظكخرٍش تةم ال ٍاظلةف حنظخؿ ةخ و ي خمط ةخ 

 .11ان مئطظخص حلقطخ  حلعخ   ٍن ز حٍلخ د. حدرٍض اشح    مـمر طزق  يزك   ؽ
 (4)

 .341  ؽ2114عـه حلوؿَش  مـم  حللغش حلعزرَش   محلم 
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ةْز ك لك قْلةه   ِ ۖ اِ َّ حلؼِّ ٌَّ الك طقْؼِزْ  رِخ َّ هقوك ٍكِع قهق ٍكخ رقنك ِ ةَه "وك اك
  (5)

ف نةخ ػةز  حً ٍـعةل لةه  

نـَزخ منه حً حن ه ػزيخم 
  

 
وهةو حخظـةخر لـملةش  p3حو حلزمش   pppوٍزمش لعقود حلؼزحيش رَن حلقطخاَن رخلزمش

public-private-partnership   حلاخؿش–حلعخمش –وطعنٌ حلؼزحيش
(6)

.
 

 ثاٍَا: تؼشٌف انًُظًاخ انذٔنٍح نؼمذ انششاكح 

لقةةم تخمةةض اةةمس مئطظةةخص مخلَةةش  ومن مةةخص معظةةزب ر ةةخ فةةٌ حلعةةخله ول ةةخ مكخنظ ةةخ       

 حلمعظززس رَن حلمو  رظعزٍف اقم حلؼزحيش ومن هذك حلمئطظخص وحلمن مخص مخ ٍلٌ :

 يُظًح االيى انًتحذج -1

لقةةم ازفةةض من مةةش حالمةةه حلمظلةةمس اقةةم حلؼةةزحيش الةةي حنةةه :حط ةةخع حو طزطَةةذ مةةواٌ  

وطعخونٌ ٍظ ق فَه ؿمَ  حلـ ةخص حلمؼةخريش الةي حلعمةل معةخ لظلقَةق غةزف حو هةمب 

مؼةةظز  ولكةةل من مةةخ مظةةئولَخطه ومةةوحردك فةةٌ كةةَن ازفةةض حلؼةةزٍا حلاةةخؽ رؤنةةه 

حلظـخرٍش حلمئطظخص حو حالامخ  حلزرلَش حو مـمواش من حلظلخل خص 
(2)1

 

 طُذٔق انُمذ انذٔنً-2

وٍعزب اقةم حلؼةزحيش كظةذ وؿ ةش ن ةز ؿةنموع حلنقةم حلةمولٌ رؤنةه حلظزطَزةخص حلظةٌ  

طظمق للقطخ  حلاخؽ رظقمٍه حؿو  و خةممخص حلزنَةش حلظلظَةش وحلظةٌ يخنةض طقةم  طقلَةمٍخ 

ٍش من خ   حللكومش وطظزيش اقود حلؼزحيش فٌ امس مـخالص للزني حلظلظَةش وحالتظـةخد

                                                           
 (5)

 (.13طورس لقمخ  حٍُش ) 
 (6)

  .. وحٍلخ ٍن ز12( ؽ 2114كمخدس ازم حلزسحع كمخدس  اقود حلؼزحيش   ) رمو  مكخ  نؼز: دحر حلـخمعش حلـمٍمس   1د 

E.R .yescombe ,puplic-private partnerships( principles of policy and finance) ,1
st
 

edition, 2007,Britain,page2.     
 (2)

رَظزو دومَظزٍو 
 

 " طقزٍز رعنوح  طزطَزخص حلؼزحيش رَن من ومش حالمه حلمظلمس وحلقطخ  حلاخؽ فٌ طَخع خطةش حلظنمَةش حلمظةظمحمش لعةخ  

  1 3  ؽ 2112وكمس حلظ ظَغ حلمزيشٍش   حالمه حلمظلمس  ؿنَف    "  2131
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وحالؿظمخاَةةش وطظزيةةش غخلزةةخ الةةي رنةةخم و طؼةةغَل حلمظظؼةة َخص وحلمةةمحرص وحلظةةـو  

وحلطزع وحالن خع وحلمطخرحص وحلموحنت وملطخص حلمخم وحلك زرخم
(1 )

. 

تُك انتًٍُح االسٌٍٕح -3
(4 )

 

ازب هذح حلزنا اقود حلؼزحيش رؤن خ حلع تةش حلعقمٍةش موٍلةش حالؿةل رةَن تطةخاَن حلعةخ  

وحلاةةخؽ فةةٌ مـةةخ  طموٍةةل وطـةةمَه وطن َةةذ وطؼةةغَل حلمؼةةزواخص وخةةممخص حلزنةةي 

حلظلظَش وحلظٌ يخنض طقم  طخرقخ ورـورس طقلَمٍش من تزل حلمولش 
(11      . )

 

اِ  اقةود حلؼةزحيش يمةخ ازف ةةخ  ستسسًانًجهس  االلتظسادي ٔاالجتًساػً ناتحساد االٔ-4

حلمـلض هٌ حدحس مزنش حتظـخدٍش ودٍنخمَكَش وحلظٌ طظظعمل لظلقَق حلعمٍم من حالهةمحب 

حالتظـةةخدٍش وحالؿظمخاَةةش وحلزَجَةةش مؼةةل حلظنمَةةش حلمظةةظمحمش وحلظؼةةغَل وحغلةةذ مةةخ طزيةةش 

طن َذ هذك حلعقود الي مؼخرٍ  حلزني حلظلظَش
(11)

حلم وكةَش للظقزٍةز حلةذً نؼةزطه  ووفقةخ 

   فب  مـطلق حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاةخؽ ٍؼةَز 2114حألورورَش فٌ اخ  

امومخ الي أػكخ  حلظعخو  رَن حلظلطخص حلعخمش واخله حلؼزيخص حلظٌ ط مب الي طةوفَز 

 طظمَةش املَةخص  و حلظموٍل  رنخم أو طزمَه أو ادحرس أو ؿَخنش رنَش طلظَةش وطقةمٍه خممةش

PPP ل ذح حلظقزٍزحلؼزحيش وفقخ
(12)

 رخالطٌ : 

                                                           
 (1)

ملمم ؿ ف  " دور حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعةخ  وحلاةخؽ فةٌ رفة  حلعوحثةم فةٌ حلزنةي حلظلظَةش ل تظـةخد وفةق ن ةخ  حلزنةخم وحلظؼةغَل  

 1 31(  ؽ 2115ونقل حلملكَش  ") رطخلش مخؿظظَز  ؿخمعش كظزش رن الٌ   
(4)

فٌ حل لزَن طؼمل امس أمزحب ط مب الي طعشٍش حلظنمَش حالتظـخدٍش وحالؿظمخاَش فةٌ منطقةش  مقزهخ1466مئطظش مخلَش حنؼؤص اخ  وهو 

آطةَخ وحلملةَن حل ةخدً و لةا مةن خة   طةةوفَز حلقةزوف وحلمظةخامس حلظقنَةش وحالطةظؼمخر طزيةش حامةةخ  حلزنةا فةٌ حلزنةي حلظلظَةش مؼةل حلمةةخم  

 يمةةخ ٍ ةةظه رقطةةخ  حلـةةلش  حلشرحاةةش  وادحرس حلقطةةخ  حلعةةخ  ٍن ةةزٌ  وحلظعلةةَه. حلطختةةش  حلنقةةل  طكنولوؿَةةخ حلمعلومةةخص وططةةوٍز حلقطةةخ  حلمةةخل

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/27/ 
 (11)

 1 31ملمم ؿ ف   مـمر طزق  يزك   ؽ 
 (11)

حلظطزَقةةخص حلمن مةةش للظنمَةةش حالدحرٍةةش (  - -حلمنةةخهؾ-اةةخد  ملمةةود حلزػةةَم  حدحرس  حلؼةةزيش رةةَن حلقطةةخاَن حلعةةخ  وحلاةةخؽ )حلم ةةخهَه 

. 4(  ؽ 2116 )مـز: دحر حل كز حلعزرٌ  
 

(12)
تةةةود و لع  حلمـظم  رؼؤنةةةو  حتخاةةةن حلؼةةةزحيخص رةةَن حلقطةةةخاَن حلعةةةخ  وحلاةةخؽ   طقزٍةةز حللـنةةةش حالورورَةةش" 

هةةذح حلظقزٍةةز مظةةخف الةةي ػةةزكش حإلنظزنةةض الةةي  3  ؽ 2114رزٍل   / أنَظخ 31"  حلـةةخدرفٌ لعخمشسحص حخالمظَح

  طةةةةخرٍر حخةةةةز  http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-733-notice.htmlحلعنةةةةوح  حلظةةةةخلٌ:

   . 11:11  حلظخاش  2114-1-1سٍخرس 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/27/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/27/
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حلمةةمس حلطوٍلةةش نظةةزَخ للع تةةش   طنطةةوً الةةي حلظعةةخو  رةةَن حلؼةةزٍا حلعةةخ  وحلؼةةزٍا -1

 حلاخؽ .

 مزٍقش طموٍل حلمؼزو  حلمقم  ؿشثَخً من حلقطخ  حلاخؽ وحلظزطَزخص حلمعقمس . -2

حلةةمور حل ةةخ  للمؼةةغل حالتظـةةخدً حلةةذً ٍؼةةخر  فةةٌ مزحكةةل ماظل ةةش مةةن حلمؼةةزو   -3

ـةةمَه وحلظن َةةذ و حلظن َةةذ وحلظموٍةةل(  فةةٌ كةةَن ٍزيةةش حلممؼةةل حلعةةخ  الةةي طعزٍةةف )حلظ

 حألهمحب حلظٌ ٍظعَن طلقَق خ من كَغ حلمـللش حلعخمش.

طوسٍ  حلماخمز رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاةخؽ   وهةو يةل كخلةش الةي كةمس   ولةَض  -4

 .رخللزورس أ  ؿمَ  حلماخمز ٍـذ ح  ٍ ظزك خ حلؼزٍا خخؽ

 ٌف انتششٌؼًثانثا: انتؼش

لقم ه زص رؼةؤ  اقةود حلؼةزحيش الةي مظةظوى حلظؼةزٍعخص حلقخنونَةش اةمس طعةخرٍف     

 ٍمكن  يز حلزعق من خ الي طزَل حلمؼخ  ال حللـز والي حلنلو حالطٌ:

لقم ازب حلمؼةز  حل زنظةٌ رموؿةذ حلمةخدس حالولةي مةن   تؼشٌف انًششع انفشَسً-1

اقم حلؼزحيش رؤنه اقةم حدحرً ٍع ةم  2114طموس طنش  12حلـخدر فٌ  554تخنو  رته

رمقظلخك حكم حػاخؽ حلقخنو  حلعخ  حلةي حكةم حػةاخؽ حلقةخنو  حلاةخؽ حلقَةخ  رظموٍةل 

حطظؼمخر مظعلق رؤامخ  وطـ َشحص كزورٍش لمزفق اخ  وأدحرطةه وحطةظغ له وؿةَخنظه 

س مـشثةش مةوح  مةمس حلعقةممو  ممس حلعقم مقخرل مزلة  مةخلٌ طمفعةه حالدحرس ورـةور
(13  )

حالمز حلذً ٍ  ه من نؾ هذك حلمةخدس ح  حلمؼةز  حل زنظةٌ تةم اةمهخ اقةودح حدحرٍةش حً 

طالةة  للقةةخنو  حالدحرً اكةةض حلقةةخنو  حالنـلَةةشً حلةةذً ال ٍعةةمهخ يةةذلا وحلمؼةةز  

حل زنظةةٌ حطةةظقخهخ منةةه لكةةن لةةه ٍنقل ةةخ وٍطزق ةةخ كزفَةةخ رةةل رمةةخ ٍ ثةةه وٍظوحفةةق وحلزَجةةش 

                                                           
(13)

 حلمةةن ه لعقةةم حلؼةةزحيش فةةٌ فزنظةةخ    موتةة  حلكظزونةةٌ 2114طمةةوس  12حلـةةخدر فةةٌ 554حلمةةخدس حالولةةي مةةن حالمةةز حلـةةخدر رتةةه  
ppp.world  bank.org legislation  2111-11-1 حخز سٍخرس. 
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ش م  حلعله أك  حلن خ  حلقلخثٌ حالنكلَشً هو ن خ  موكم وغَز مشدوؽ راة ب حل زنظَ

حلن خ  حل زنظٌ حلمشدوؽ 
(14)

. 

لقةةم اةةزب حلمؼةةز  حلمـةةزً اقةةود حلؼةةزحيش رموؿةةذ   تؼشٌسسف انًشسسشع انًظسسشي-2

( مةةن تةةخنو  طن ةةَه مؼةةخريش حلقطةةخ  حلاةةخؽ فةةٌ مؼةةزواخص حلزنَةةش 1نةةؾ حلمةةخدس )

ن ةةخ "اقةةم طززمةةه حلـ ةةش حالدحرٍةةش مةة  ػةةزيش حلمؼةةزو  حالطخطةةَش وحلمزحفةةق حلعخمةةش رؤ

وطع م حلَ خ رمقظلخك رخلقَخ  ركل حو رعق حالامخ  حلمنـوؽ الَ خ فةٌ حلمةخدس حلؼخنَةش 

من هةذح حلقةخنو  وػةزيش حلمؼةزو  اِنمةخ ٍقـةم ر ةخ :هةٌ حلؼةزيش حلمظةخهمش حلمـةزٍش 

حلعقم حلظٌ ٍئطظ خ ؿخكذ حلعطخم حل خثش وٍكو  ازك خ هو حل خثش رظن َذ
 ("15.)

 

( مةن 2لقم اةزب حلمؼةز  حالردنةٌ رموؿةذ نةؾ حلمةخدس) تؼشٌف انًششع االسدًَ-3

اقةةم حلؼةةزحيش رؤنةةه "حط ةةخع 2114تةةخنو  حلؼةةزحيش رةةَن حلقطةةخاَن حلعةةخ  وحلاةةخؽ لظةةنش 

ٍزةةز  رةةَن حلـ ةةش حللكومَةةش وحً ؿ ةةش مةةن ؿ ةةخص حلقطةةخ  حلاةةخؽ وحلةةذً طلةةمد فَةةه 

حلظشحمخص حلطةزفَن وفقةخ ألككةخ  هةذح حلقةخنو  حلؼزوم وحالككخ  وحالؿزحمحص وكقوع و

وحالن مةةش حلـةةخدرس رمقظلةةخك" 
(16)

وٍ كةةظ أك  حلمؼةةز  حالردنةةٌ لةةه ٍمَةةش حلؼةةزٍا  

 حلاخؽ فَمخ ح ح يخ  من حلقطخ  حلاخؽ حلمللٌ حو حالؿنزٌ.

حمةخ حلمؼةز  حلظونظةٌ فقةم اةزب اقةم حلؼةزحيش رموؿةذ تؼشٌف انًشسشع انتَٕسسً -4

رؤنه "اقةم يظةخرٌ ولمةمس  2115لظنش  44و  من حلقخنو  رته ( من حلزخد حال3حل ـل )

ملمدس ٍع م رمقظلخك ػةاؾ امةومٌ حلةي ػةزٍا خةخؽ رم مةش ػةخملش طظعلةق يلَةخ حو 

                                                           
(14)

(  ؽ 2111د. رؿذ ملمود مخؿن  اقود حلمؼخريش رَن حلقطخاَن حللكومٌ وحلاخؽ  )رمو  مكةخ  نؼةز: دحر حلن لةش حلعزرَةش    

324-325. 
(15)

حلمـةزً  حلمنؼةور فةٌ 2111لظةنش 62طن َه مؼخريش حلقطخ  حلاةخؽ فةٌ مؼةزواخص حلزنَةش حالطخطةَش وحلمزحفةق حلعخمةش رتةه  تخنو  

 .2111مخٍو  طنش  11مكزر )أ(   14حلـزٍمس حلزطمَش   حلعمد 
(16)

 2114-11-2حالردنَةش  حلمنؼةور فةٌ حلـزٍةمس حلزطةمَش  2114لظةنش  31تخنو  حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ حالردنةٌ رتةه  

 .6351 ؽ 
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ؿشثَخ رظـمَه وحكمحع منؼآص حو طـ َشحص حو رني طلظَش مخدٍةش حو المخدٍةش كةزورٍش 

لظوفَز مزفق اخ  
(12)

. 

حلنةو  مةن حلعقةود ورـةورس وحفَةش ورؼةكل فٌ كَن حلقةخنو  حلعزحتةٌ لةه ٍظعةزف ل ةذح 

تخنو  ماـؾ ل ذح حلنو  من حلعقود حلظةٌ رخطةض وطةَلش ألػةزح  حلقطةخ  حلاةخؽ فةٌ 

 حامخ  حلمولش وطلض حػزحب وحاَن حالدحرس.

ومن خة   مةخ طةزق مةن طعةخرٍف ٍمكننةخ حلقةو  رةؤ  اقةم حلؼةزحيش رةَن حلقطةخاَن       

ٍمؼةةل حالدحرس وحالخةةز ٍمؼةةل حلقطةةخ  حلعةةخ  وحلاةةخؽ هةةو اقةةم رةةَن ػاـةةَن حكةةمهمخ 

حلاةةخؽ ٍعنةةي رظن ةةَه حلع تةةش حلظعختمٍةةش رَن مةةخ كةةو  حنؼةةخم و طؼةةغَل و ؿةةَخنش وحدحرس 

 مزفق من مزحفق حلزني حلظلظَش مقخرل اخثم مخلٌ ٍظه حالط خع الَه ولممس ملمدس .  

I.انفشع انثا2ًَ.أ. 

 خظائض ػمذ انششاكح 

خ  م مق رثَظش حو خـخثؾ ٍظمَش ر خ اقم حلؼةزحيش ممخ طقم  ٍمكن حلقو  أكنه هن      

 امخ طوحك وحرزس هذك حلاـخثؾ هٌ :

 أال :انطثٍؼح انًشكثح نؼمذ انششاكح 

حلعقم حلمزيذ وهو حط خع رَن مزفَن الي حرةزح  ؿة قش طؼةمل الةي اقةمٍن حو حيؼةز    

ؿمَة  حللقةوع يعقم حلزَ  وحالٍـخر وحلمقخولش وحل زش وغَز  لةا مةن حلعقةود رلَةغ طعةم 

وحاللظشحمخص حلمظزطزش الَ خ ؿملش وحكةمس ال طقزةل حلظ زٍةق و حلظـشثةش  رمؼخرةش حػةخر لعقةم 

وحكةةم
(11)

حو هةةو حلعقةةم حلةةذً ٍظنةةخو  اةةمس املَةةخص تخنونَةةش طكةةو  فةةٌ مـموا ةةخ اقةةمح  

مظمَشح ان رختٌ حلعقود ا  ٍكو  مزيذ من امس اقود حلظةٌ ٍظزطةذ مةن خ ل ةخ ه ةور 

                                                           

( تخنو  حلؼزحيش حلظونظٌ. 12)
 

(11)
 .2(   ؽ 2115 )رمو  مكخ  نؼز: دحر حلقله للنؼز   1د .نشٍه كمخد  حلعقود حلمزيزش فٌ حل قه حالط مٌ   م 
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أخزى وحلظٌ تم طكو  اقودح مزيزةش مظةمخس ومؼةخ    حلوؿود اقودحً الي كَش   أو خزوؽ

الةي  لةا اقةم حإلٍـةخر حلم لةٌ الةي طملةةا حلعقةخر أو اقةود مزيزةش غَةز مظةمخس ومةةن 

 ؿور هذح حلنو  حلعقم حل نمتٌ
(14)

. 

اِ  اقةةم حلؼةةزحيش ٍظمَةةش رؤنةةه مةةن حلعقةةود حلظةةٌ طكةةو  مزَعظ ةةخ مزيزةةش لمةةخ حي ألنةةه        

من اقم وحكم و لا ٍزؿ  حلي حلمزحكل حلظٌ ٍمز ر ةخ حلعقةم رةممحً مةن  ٍؼظمل الي حيؼز

مزكلةةش حلظـةةمَه ػةةه حلظؼةةغَل وحالطةةظغ   وحلـةةَخنش فلةة  اةةن اِنةةه ٍظلةةمن حلقَةةخ  

رؤكمحع منؼآص وحتخمش حرنَش وطوفَز طـ َةشحص السمةش للمزفةق  وطعةم حلطزَعةش حلمزيزةش 

حلعقم ورظال ةه فة  ٍمكةن حللـةوم  للعقم رمؼخرش ػزم مزمثٌ وكزورً إليمخ  حرزح  هذح

حلي حرزحمه 
(21 )

-CE/21اِ  مـمر حلطزَعش حلمزيزش نـمك فٌ حلظوؿَه حالوررةٌ رتةه )

( وحلةةةذً ٍعنةةةي رظنظةةةَق حالؿةةةزحمحص رؼةةةؤ  حرطةةةخم توحاةةةم حالػةةةغخ  حلعخمةةةش 2114

وحلظورٍمحص وحلاممخص حلعخمش 
(21.)

 

ي لإلؿخرةش اةن هةذح  ح يشكثحنكٍ انتساؤل ْٕ كٍف ٌتى انتٕطم انى أٌَ انؼمذ رٔ طثٍؼ 

حلظظخإ  نزى أك  حػزخص  حلطزَعش حلمزيزش للمؼةزو  هةو حلظةشح  ٍقة  الةي اةخطق حالدحرس 

 فقم طئدً حلـوحنذ حلقخنونَةش حلةي ؿةعورش حلوؿةو  حلةي طلمٍةم مزَعةش حلمؼةزو  فةب ح 

يخنةةةض حالدحرس ال طظةةةظطَ  حالكخمةةةش حلكخملةةةش رخلـوحنةةةذ وحلمؼةةةك ص حلقخنونَةةةش يخفةةةش 

طةةش رخلمؼةةزو  مؼةةل كقةةوع وحلظشحمةةخص يةةل مةةزب وطقَةةَه حلماةةخمز حلملَطةةش حلمزطز

رخلمؼزو  وحلمقخرل حلمخلٌ لؼةزيش حلمؼةزو  كظةي طظلـةل مةخ حن قظةه مة  هةخمغ ررةق 

معقو  هذح من ؿ ش  ومن ؿ ش حخزى تم طئدً حلـوحنذ حلمخلَش حلي ؿعورش حلوؿةو  

ظةظؼمز وحلمةوردٍن  ويةذلا حلي طلمٍم مزَعش حلمؼزو  يـعورش طلمٍم حلع تش رةَن حلم

                                                           
(14)

 .24(  ؽ 2114  )حالطكنمرٍش: مكظزش حلوفخم حلقخنونَش  1د. طمَز طنخغو   مـخدر حاللظشح    م 
(21)

د .ؿنخ  ؿخطه مؼظض  "حلن ةخ  حلقةخنونٌ لعقةود حلمؼةخريش رةَن حلقطةخاَن حلعةخ  و حلاةخؽ "درحطةش مقخرنةش"   " )حمزوكةش ديظةورحك    

 .23-22(  ؽ2116ؿخمعش رغمحد   
(21)

 حلذً حػخر رؤ  حلـ ش حالدحرٍش لكٌ طلـؤ لمؼةزواخص مزيزةش ٍـةذ ح  طكةو  رـةمد مؼةزو  ٍظةظلَل معةه موكةواَخ ح  طلةمد مظةزقخ 

حلوطخثل حلك َلش إلػزخ  مظطلزخط خ وهذح مخ ٍنطزق الي مؼزواخص حلزني حلظلظَش حلظٌ ٍكو  فَ خ طموٍ  مزيزخ طن ةذ اةن مزٍةق اقةم ػةزحيش 

 .41-42ٍن ز د .رؿذ مخؿن   مـمر طزق  يزك   ؽ
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مةةمس حلعقةةم حلطوٍلةةش واةةم  تةةمرس حالدحرس الةةي وكةة  طـةةور مةةخلٌ مظةةزق ٍطزةةق الةةي 

مزحكل حلمؼزو  يخفش مَلش ممس حلعقم و حلـةعورخص حاة ك هةٌ مةخ طـعةل حلعقةم مزيزةخ 

ورةةذلا ٍمكةةن اةةمك مةةئه  كظةةي ٍزةةز  يعقةةم ػةةزحيش 
(22)

.وهنةةخ  رأً ٍقةةو  اِنةةه ٍمكةةن 

حطةةظا ؽ حلطزَعةةش حلمزيزةةش لعقةةم حلؼةةزحيش رعةةم حؿةةزحم درحطةةخص مظاــةةش كةةو  

حلمؼزو  وطلض حػزحب حلوكمس حلمزيشٍش للمؼخريش و لا لزَةخ  ؿةموى مؼةزو  
(23 )

حلمؼخريش وكمخ  مظظوى حالنظخؽ وحلاممخص وؿودس حؿو  حلمزحفةق وؿةَخنظ خ و لةا 

( حلظةٌ حػةخرص حلةي 4مـزً لعقةود حلمؼةخريش فةٌ حلمةخدس)كظذ مخ ورد فٌ حلقخنو  حل

وؿةود حؿةزحم درحطةخص طقعةم طلةض حػةزحب حلوكةمس حلمزيشٍةش لزَةخ  ؿةموى حلمؼةزو  

 وكمخ  حلاممخص وؿودس حؿو  حلمزفق وؿَخنظ خ .

 ثاٍَا: انطثٍؼح انؼاجهح نؼمٕد انششاكح 

لةش إلػةزخ  كخؿةش طظمَةش ركون ةخ حطةظـخرش طةزٍعش واخؿPPP اِ  اقةود حلؼةزحيش ح      

مللةةةش لظلقَةةةق مـةةةللش اخمةةةش يؤنؼةةةخم ملطةةةش ي زرةةةخم حو مَنةةةخم حو مطةةةخرحص حو حً 

مؼزو  كَوً حخز ال طظظطَ  حالدحرس طن َذك حو حلظؤخز فٌ طن َذك ن ةزح لقلةش حمكخنَخط ةخ 

حلظموٍلَش حو اـش حلمَشحنَةش حو طاـةَؾ حلموحسنةش لمؼةخرٍ  حيؼةز كَوٍةش حالمةز حلةذً 

حلاخؽ لَؼخر  فٌ طموٍل حلمؼخرٍ   ٍظظماٌ داوس حلقطخ 
(24.)

 

وهنةةخ ٍقؼةةخر حلظةةئح  اةةن نةةو  حالطةةظعـخ  حلمزةةزر إلرةةزح  اقةةم ػةةزحيش وهةةل ٍقعةةم       

حالطظعـخ  مززرحً إلرزح  اقم حلؼزحيش أ ح يخ  هذح حالطظعـخ  نظَـةش طةؤخَز مظعمةم مةن 

 تزل حالدحرس ي

                                                           
(22)

 .41-42د .كمخدس ازم حلزسحع  مـمر طزق  يزك   ؽ 
(23)

اةش مةن حلمرحطةخص حلعلمَةش حلؼةخملش لكخفةش ؿوحنةذ حلمؼةزو  حو حلمؼةزواخص حلمقظزكةش حلمقـود رمرحطةش ؿةموى حلمؼةزو  هةٌ مـمو 

وحلظٌ تم طكو  حمخ ػكل درحطخص حولَش حو درحطخص ط ـَلَش رلَغ ٍظه حلظوؿل من خ ل خ حلي حخظَخر رمٍل حو فزؿش حفلةل مةن رةَن اةمس 

ؿخطةةه حلعَظةةخوً   درحطةةخص حلـةةموى حالتظـةةخدٍش وطقَةةَه رةةمحثل حو فةةزؽ رخلؼةةكل حلةةذً ٍلةةمن طلقةةق حلغخٍةةش حلمزؿةةوس .ٍن ةةز د .يةةخهه 

 .41( ؽ  2115  )امخ  حالرد  :دحر حلمنخهؾ للنؼز وحلظوسٍ     2حلمؼزواخص)طللَل ن زً وططزَقٌ (  م
(24)

د. طةمَز رزهةخ  
 

ٌ   "ورتةةش امةل رعنةةوح  اقةود حلمؼةةخريش رةَن حلقطةةخاَن فةٌ حلن ةةخ  حل زنظةٌ   " نةةموس اقةود حلمؼةةخريش وحلظلكةَه فةة

 .144  منؼورحص حلمن مش حلعزرَش للظنمَش حالدحرٍش   مـز ؽ2111-منخساخط خ حلمنعقمس فٌ حلزلزٍن
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رس ف  ٍعةم مزةزرح إلرةزح  حلعقةم فٌ هذك حللخلش ح ح يخ  حلظؤخَز مظعمم من تزل ؿ ش حالدح

فخلظزذ ٍـذ أك  ٍكو  خخرؽ ان حرحدس حالدحرس وهذح حلزحً ملل ن ز  فخلزعق ٍقةو  

رةةؤك  حلعقةةم ٍزةةز  وطعختةةذ حالدحرس فخلمـةةللش حلعخمةةش حهةةه وهةةٌ حالولةةي فةةٌ طلقَق ةةخ 
(25)

 

ورزأٍنخ هذح حالمز ٍظز  كظةذ وحطـخهةخص حلمولةش فةٌ حدحرس حمورهةخ وكظةذ حل ةزوب 

 َطش رخلموكو  وحالطزخد حلظٌ داض حالدحرس حلظؤخز فٌ حنـخس همف خ .حلمل

وحلظظخإ  حلؼخنٌ حلةذً ٍقؼةخر مةخهٌ درؿةش حالطةظعـخ  حلمطلورةشي وفةٌ هةذك حللخلةش       

ٍمكن حلقو  اِ  حالطظعـخ  حلزظَن يخفٌ للـوم إلرزح  اقةم حلؼةزحيش ألنةه ح ح يةخ  الةي 

ٍةئدً حلةي اةم  طمكةن حالدحرس مةن حرةزح  اقةم درؿش يزَزس من حلـظخمش فؤ  هذح حالمةز 

حلؼزحيش حال فٌ كخلش حالرنَش حلظٌ الي وػا حالن َخر وحلظةقوم حالمةز حلةذً ٍةئدً حلةي 

حلمظخص رخطظمزحر وحنظ خ  طَز حلمزفق حلعخ  
(26.)

 

 ثانثا :خاطٍح تماسى انًخاطش تٍٍ االداسج ٔانششٌك انخاص

طقخطةه حلماةخمز  ولكةن مةخهٌ حلماةخمزي ٍمظخس اقم حلؼزحيش امةخ طةوحك راخؿةَش       

ويَةةف ٍةةظه طلمٍةةمهخي حلماةةخمزس هةةٌ فزؿةةش كةةموع وحتعةةش م خؿجةةش حو خطةةؤ لةةه ٍظةةَقن 

كموػه مظزقخ طئدً حلي طعزٍق حلمؼزو  للاطز و حؿخرظه رخألكزحر  حً اِنةه ٍوؿةم 

حكظمخلَةةش فقةةم طلةةمع حو ال طلةةمع لةةذح حالمةةز ٍظطلةةذ حطزةةخ  طةةلو  حكظةةزحسً رةةؤ  طنقظةةه 

هةةذك حلماةةخمز رةةَن حالدحرس وحلؼةةزٍا حلاةةخؽ حمةةخ اةةن طقَةةَه هةةذك حلماةةخمز فَةةظه طكل ةةش 

كظذ كخلش يةل اقةم وحالهةمحب حلظةٌ ٍظزع ةخ حلؼةاؾ حلعةخ  )حالدحرس(  حمةخ اةن طلمٍةم 

هذك حلماخمز فَظه من خ   مـة وفش حلماةخمز حلظةٌ ٍلةع خ حلؼةزٍا حلعةخ  وحلاةخؽ 

لماةةخمز حلظةةٌ ٍمكةةن أك  ٍظعةةزف ل ةةخ فةةٌ حالط ةةخع حلمزةةمثٌ لعقةةم حلؼةةزحيش فَةةظه طلمٍةةم ح

حلمؼزو  اخدس وحلظـخوسحص حلشمنَش وحلظكخلَف حلظٌ ٍنزغٌ حخةذهخ فةٌ ن ةز حالاظزةخر و 

                                                           
(25)

 .E.R .yescombe, op.cit ,page. 26وحٍلخ  51د. كمخدس ازم حلزسحع  مـمر طزق  يزك   ؽ 
(26)

  E.R .yescombe, op.cit ,page.18,وحٍلخ  51د .كمخدس ازم حلزسحع  مـمر طزق  يزك  ؽ 
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ٍعظمةةم طوسٍةة  هةةذك حلماةةخمز حلةةي كةةم يزَةةز الةةي مزَعةةش حلمؼةةزو  الطةةَمخ حلاـةةخثؾ 

حلظقنَش و ماخمزك حلظةٌ طةئػز الةي حلزنةخم حو حالطةظغ   وطؼةمل ماةخمز خة   مزكلةش 

َه وحلزنخم وحلظؼغَل وطكو  حمخ دحثمش حو مئتظش حلظـم
(22)

. 

وكزً رخلذيز أك  حلماخمز طاظلف ان حلقةوس حلقةخهزس حلظةٌ ٍةزحد ر ةخ يةل كةمع ال       

دخل إلرحدس حالنظخ  فٌ وتواه ولَض رخإلمكخ  طوتعةه حو درم نظخثـةه ممةخ ٍـعةل طن َةذ 

حاللظةةشح  مظةةظلَ  ومةةن ػةةه ٍظزطةةذ الَةةه اِا ةةخم حلمةةمٍن مةةن حً حلظةةشح  
(21)

ور ةةذح نـةةم  

مز ٍظه حتظظخ  حلاظخثز رَن حالدحرس وحلؼةزٍا حلاةخؽ فةٌ حالخظ ب حنه فٌ كخلش حلماخ

كَن رخلقوس حلقخهزس ٍظه حن خم حلعقةم رةَن حلةمحثن وحلمةمٍن وطعةم خخؿةَش حتظظةخ  حلماةخمز 

 هٌ حرزس مخ ٍمَش اقم حلؼزحيش ان حلعقود حالخزى حلظٌ طكو  فَ خ حالدحرس مزفخ .

حلماخمز وطلمةل حالازةخم حلنخؿمةش طظزلور حهمَش طقخطه  ح ٔنٓزِ انخاطٍح اًٍْح :       

 ان خ رَن حلطزفَن فٌ حالمور حالطَش:

 وؿود آلَش مظكخملش طلمن حلظوحس  حلعقمً فٌ كخلش حخظ له -1

للـز وطةموٍن حلماةخمز حلظةٌ مةن حلممكةن أك  ٍظعةزف ل ةخ حلمؼةزو  وطؼزَظ ةخ فةٌ -2

طكةو  كـةش  حلعقم  ممخ ٍةئدً حلةي طةوفَز حالةي درؿةش مةن حلؼزوطَةش وحالطةظقزحر وكظةي

لـمَ  حالمزحب
(24)

 

                                                           

 
)27(Les contrats DE partenaria :GUIDE METHODOLOGIQUE-Ministere de 

Economie-desfinances et de l industrie-version Du 25 mars 2011-page 41. 
         وحٍلخ 2111مخرص  25اقود حلؼزحيش حلملَل حلمن ـٌ لوسحرس حالتظـخد وحلمخلَش وحلـنخاَش حل زنظٌ حلـخدر فٌ 

 HK yong, public-private partnerships policy, commonwealth secretariat ,London 

,2010, page33. 
(21)

د. ازةم حلةزسحع حلظةن ورً    حلوطةَن   حلـةشم حلظةخر   حلمـلةم حالو )حلعقةود حلةوحردس الةي حلعمةل ( )رةمو  مكةخ  نؼةز: دحر حلن لةش  

 . 111حلعزرَش   رمو  طنش (  ؽ
(24)

ٌ   حلن خ  حلقخنونٌ لعقود حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حللكومٌ وحلاخؽ درحطةش مقخرنةش    )رةمو  مكةخ  نؼةز: دحر د. هخنٌ ازفخص ؿزل 

 .231-231(  ؽ2112حلن لش حلعزرَش  
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يزز حلمؼزواخص حلمقخمش رن ةخ  حلؼةزحيش وكةاخمظ خ حكةخفش للطزَعةش حلمزيزةش حلظةٌ -3

طظلمن حلعمٍةم مةن حلعقةود وطمةز رخلعمٍةم مةن حلمزحكةل وحالامةخ  حلقخنونَةش فلة  اةن 

(طنش والرم من وؿود ماخمز خ   هذك حلمةمس 31-5مو  ممس حلعقم حلظٌ طظزحوف رَن )

حلمظئو  ان طلمل هذك حلعقزةخص ويَةف ٍةظه موحؿ ظ ةخ   لةذح طةه حلظوؿةل حلةي  فمن هو

 حٍـخد مـ وفش حلماخمز طلمل يل مخ طزق  يزك.

اِ  أغلذ حلظؼزٍعخص حلقخنونَش تم نـض الي كزورس وؿود هذح حلؼزم لعمَّ حلعقم       

ٍظلةمن حلمزز  اقم ػزحيش ومن هذك حلظؼةزٍعخص حلقةخنو  حلظونظةٌ حلةذً حػةخر حلةي ح  

مؼزو  حلؼةزحيش حؿةزحمحص وحكةلش لعملَةش طقخطةه وطوسٍة  حلماةخمز فقةم حلةش  حلـ ةش 

حلمظعختمس انم حاةمحد درحطةش حلـةموى أك  ط ةزد تظةمخ خخؿةخ لظللَةل حلماةخمز حلمظوتعةش 

وحاللَةةش حلمظزعةةش لظوسٍع ةةخ و لةةا لظلقَةةق حلظةةوحس  حلعقةةمً
(31)

ويةةذلا فعةةل حلمؼةةز   

مز ولكةن رنةوحكٌ ملةمدس من ةخ طعةمٍل حلقةوحنَن حلمـزً حلذً كمد حطض طوسٍ  حلماخ

حو حللخدع حلم خؿت حو حلقوس حلقخهزس
(31  )

وممخ ٍ كظ أك  حلمؼز  هنخ لةه ٍعةخلؾ ػةزوم 

حتظظةةخ  حلماةةخمز رؼةةكل يةةخفٌ رةةل ؿعل ةةخ فةةٌ كةةخالص كةةَقش حالمةةز حلةةذً ال ٍظنخطةةذ 

ي وحلم  ةةو  حلوحطةة  للماةةخمز ممةةخ ٍ كةةظ أك  حلنـةةوؽ حلظؼةةزٍعَش حاةة ك نـةةض الةة

وؿود ػزم حتظظخ  حلماخمز رمو  حٍزحد طعزٍف خخؽ ل ذح حلؼزم والَةه فبِنةه ٍمكننةخ 

حلقو  اِ  حتظظخ  حلماخمز اِنمخ هو طلمٍةم وطوسٍة  نظةذ حلماةخمز حلملَطةش رخلمؼةزو  

رَن يل من حالدحرس وحلؼزٍا حلاخؽ وطؼمل امس نوحكٌ من خ طعةمٍل حلقةوحنَن حل كقةش 

لم خؿجةةش حو كظةةي كةةخالص حلقةةوس حلقةةخهزس وٍةةظه هةةذح حالط ةةخع لعملَةةش حالرةةزح  حو حللةةوحدع ح

كمن ؿلظش مؼظزيش رَن ممؼلٌ حالدحرس وحلؼزٍا حلاخؽ وكظذ كخلش يةل اقةم الةي 

 كمس .

 

                                                           
(31)

 ( من حلزخد حلؼخنٌ من حلقخنو  حلظونظٌ لعقود حلؼزحيش.6حل ـل ) 
(31)

 . 1211لظنش  62فقزس )م( من حلقخنو  حلمـزً رته  34حلمخدس رته   
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 تؼذد يٍادٌٍ ٔيجاالخ تطثٍك ػمٕد انششاكح  -ساتؼا:

اخدس انم حلن ز حلي اقود حلؼزحيش نزى اِ  حو  مخ ٍظزخدر حلي حلةذهن طظةخإالً اةن       

حلمـخالص حلظٌ ٍمكةن ططزَةق هةذح حلنةو  مةن حلعقةود الَ ةخ هةل هةٌ مـةخالص ملةمدس ح  

 مـخالص م ظوكش ي

لإلؿخرةةش اةةن هةةذح حلظظةةخإ  نقةةو  اِنةةه ٍوؿةةم مـةةخالص مظنواةةش وماظل ةةش ٍمكةةن فَ ةةخ       

حلنو  من حلعقود حالمز حلذً حيمطه حلعمٍم من حلقةوحنَن حلماظـةش ر ةذح حلعقةم ططزَق هذح 

وحلمن مش له من خ حلقخنو  حالردنٌ ا  ؿعل حلمؼز  حالردنٌ يل حلقطخاخص حالتظـةخدٍش 

ملةةةة  لمؼةةةةخرٍ  حلؼةةةةزحيش مؼةةةةل حلمطةةةةخرحص وطةةةةكا حللمٍةةةةم وحلطةةةةزع وحلـظةةةةور 

ظَةةش يةةذلا ٍمكةةن حللـةةوم حلةةي وحلمظظؼةة َخص وغَزهةةخ حلعمٍةةم مةةن مؼةةخرٍ  حلزنةةي حلظل

حلؼزحيش فٌ طن َذ مؼخرٍ  مؼل رنخم حلمـمعخص حلـةنخاَش وحلمزحيةش حلظـخرٍةش وموحتةف 

حلظةةَخرحص وغَزهةةخ مةةن حلمؼةةخرٍ  حلظةةٌ ال طكةةو  رخللةةزورس مزحفةةق رنةةي طلظَةةش 
(32)

  

( تةخنو  طن ةَه مؼةخريش حلقطةخ  2ورخلمؼل حٍلةخ حػةخر حلمؼةز  حلمـةزً فةٌ حلمةخدس )

حلؼةزحيش فةةٌ طموٍةةل وحنؼةخم وطـ َةةش وططةوٍز وؿةةَخنش مؼةةزواخص حلاةخؽ موكةةو  

حلزنةةي حلظلظَةةش وحلمزحفةةق حلعخمةةش طةةوحم يخنةةض حتظـةةخدٍش مؼةةل حالطـةةخالص حل طةةلكَش 

وحلطختةةش وحلمَةةخك و حلطةةزع ح  يخنةةض حؿظمخاَةةش يخلـةةلش وحلظعلةةَه ون كةةظ أك  حلمؼةةز  

حالتظـةةةخدٍش  حلمـةةةزً تةةةم ػةةةمل ؿمَةةة  مؼةةةخرٍ  حلزنةةةي حلظلظَةةةش وحلمزحفةةةق حلعخمةةةش

 وحالؿظمخاَش وهو موتف كظن ح  حرظعم ان طقََم اقود حلؼزحيش رمـخ  ملمد.

 -ممخ طزق ن كظ اِ  أكهه حلاـخثؾ حلظٌ طمَش اقم حلؼزحيش ان غَزك هٌ :      

 لعقم حلؼزحيش مزَعش مزيزش طنز  من حلمزحكل حلعمٍمس حلظٌ ٍمز ر خ حلعقم.-1

                                                           
(32)

)) طكو  ؿمَ  حلقطخاخص حالتظـخدٍش تخرلش لمؼخرٍ  حلؼةزحيش رةَن حلقطةخاَن حلعةخ  وحلاةخؽ رخطةظؼنخم -( حلظٌ نـض الي حنه:4حلمخدس ) 

 مخ ٍقزرك مـلض حلوسرحم رنخم الي طنظَذ حلمـلض (( من حلقخنو  حالردنٌ لعقود حلؼزحيش.
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ظـخرش إلػزخ  كخؿخص مللش طلقق مـللش اخمةش ال له مزَعش اخؿلش ح  حنه ٍكو  حط -2

 طظظطَ  حالدحرس طن َذهخ ن زح ألطزخد طه  يزهخ طخرقخ .

أكهةةه خخؿةةَش ٍمكةةن م ك ظ ةةخ هةةٌ طقخطةةه حلماةةخمز رةةَن حالدحرس وحلؼةةزٍا حلاةةخؽ -3

 وهذح مخ لَض له وؿود فٌ حلعقود حالخزى حلظٌ طززم خ حالدحرس .

ططزَق اقم حلؼزحيش فَ ةخ ممةخ ٍـعلةه اقةمح مزنةخ  خخؿَش طعمد حلمـخالص حلظٌ ٍمكن -4

 غَز ملـور رمـخ  ملمد .

هذح ونؤمل من حلمؼز  حلعزحتٌ انم ؿَخغش تخنو  لعقةم حلؼةزحيش أك  ٍظزة  حلظةزَل       

ن ظةةةه حلةةةذً حطزعظةةةه حلظؼةةةزٍعخص حلمةةةذيورس طةةةخرقخ واةةةم  كـةةةز هةةةذك حلعقةةةود رمزحفةةةق 

مَةةة  حلمـةةةخالص حالتظـةةةخدٍش ومـةةةخالص ملةةةمدس و لةةةا كظةةةي ٍةةةظه حطةةةظامحم خ فةةةٌ ؿ

وحالؿظمخاَةةش حالمةةز حلةةذً ٍلةةمن حالرطقةةخم فةةٌ مظةةظوى حلاةةممخص حلمقممةةش الةةي ؿمَةة  

حالؿعمس فل  ان كخؿش حلعزحع حلمللش لمؼةخريش حلقطةخ  حلاةخؽ فةٌ حلزنةخم وحاةخدس 

 حامخر مؼخرٍ  حلزني حلظلظَش .

Iًَب.انًطهة انثا. 

 انتكٍٍف انمإًََ نؼمٕد انششاكح 

لقم طؼزعض حرحم حل ق خم وط زتض ػَعخً فٌ طلمٍم حلطزَعش حلقخنونَةش لعقةود حلؼةزحيش       

وتم ه زص امس حطـخهخص رؼؤن خ ف نخ  من امهخ اقودح  حص مزَعش ممنَةش وهنةخ  مةن 

امهخ اقودح خخؿش وحطـخك حخز حاظززهخ اقودح  حص مزَعش حدحرٍش ولكل من ه مززرحطةه 

 و حلغخٍش ورحم طلمٍم حلطزَعش حلقخنونَش للعقميوحطزخره لكن مخهٌ حلعلش ح

رمحٍش نقو  اِ  طلمٍم حلطزَعش حلقخنونَش لعقود حلؼزحيش طؼخر ربللخف فةٌ حلزلةمح   حص       

حلقلخم حلمشدوؽ حرزسهخ فزنظخ وطكمن حلعلش فةٌ طلمٍةم حلقةخنو  حلوحؿةذ حلظطزَةق انةم 
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لن ز فةٌ حلمنخساةخص حو نؼوم خة ب حو نةشح  اةن حلعقةم و ؿ ةش حلقلةخم حلماةظؾ رةخ

حلا فةةخص حلظةةٌ طنؼةةؤ رةةَن حالدحرس وحلؼةةزٍا حلاةةخؽ ف نةةخ طزةةزس حهمَةةش معزفةةش حلطزَعةةش 

حلقخنونَةةش  اكةةةض حللةةخ  فةةةٌ حلةةمو  حلظةةةٌ طؤخةةذ رخلن ةةةخ  حلقلةةخثٌ حلموكةةةم يخلقلةةةخم 

حالنكلَةةشً وحالمزٍكةةٌ اِ  اِ  طلمٍةةم حلطزَعةةش حلقخنونَةةش لَظةةض مظةةؤلش  حص حهمَةةش ال  

نونَش ططزق الةي حالفةزحد وحالدحرس رةمو  حً حطةظؼنخم حلقوحام حلقخ
(33)

وتةم ه ةزص اةمس  

حطـخهخص فٌ طلمٍةم حلطزَعةش حلقخنونَةش لعقةم حلؼةزحيش ف نةخ  مةن حالطـخهةخص حلظةٌ تَلةض 

رؤن ةةخ  حص مزَعةةش ممنَةةش وهنةةخ  حطـةةخك تةةخ  رؤن ةةخ  حص مزَعةةش حدحرٍةةش وطةةنظنخو  هةةذٍن 

 حالطـخهَن فٌ حل زاَن حالطََن:

I..انفشع االٔل1ب. 

  ػمٕد انششاكح راخ طثٍؼح يذٍَح 

رلظةةذ هةةذح حلةةزأً فةةؤ  اقةةود حلؼةةزحيش طعةةم مةةن اقةةود حلقةةخنو  حلاةةخؽ حً اِن ةةخ       

طال  لقوحام حلقخنو  حلاخؽ ولَض لقوحام حلقخنو  حالدحرً وهةذح معنةخك اِ  حلعقةم لةن 

  لةإلدحرس حللةق فةٌ ٍظلمن ػزومخ حطظؼنخثَش غَز مؤلوفش فٌ حلظعخمةل حً اِنةه لةن ٍكةو

طعةةةمٍل رنةةةود حلعقةةةم فةةةٌ حً وتةةةض  حو حللةةةق فةةةٌ حلغةةةخم حلعقةةةم حو حؿةةةمحر طعلَمةةةخص حو 

طوؿَ ةةخص للمظعختةةم مع ةةخ 
(34)

وهةةذح حلةةزأً ٍـةةعذ حالخةةذ رةةه ولظةةزذ رثةةَض وهةةو أك   

حالدحرس طظةةؤ  اةةن ؿمَةة  حامخل ةةخ حلظةةٌ طـةةمر من ةةخ حطةةظنخدح لن زٍةةش فعةةل حالمَةةز حلظةةٌ 

حرظةةما خ مـلةةض حلمولةةش حل زنظةةٌ وٍمكةةن طعزٍةةف هةةذك حالامةةخ  رؤن ةةخ طلةةا حالامةةخ  

حلمؼةةزواش حلظةةٌ طـةةمر اةةن حلظةةلطش حالدحرٍةةش وطةةئدً حلةةي كـةةو  كةةزر رةةخلمزيش 

لمخلٌ للمظعختم مع خ ورلخلش ططزَق هذك حلن زٍةش فةؤ  حلظةوحس  حلمةخلٌ ٍعةود للعقةم وٍةظه ح

                                                           
(33)

م  وم خ ومزَعظ خ حلقخنونَش " رلغ منؼور فةٌ حلمـلةش حلمولَةش –حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ طَف رخؿض حل وحاَز " اقود حلؼزحيش رَن  

 ( :2116حغظطض  21تطز ) -للقخنو    حلموكش 
(34)

 .156د. طمَز رزهخ     مـمر طزق  يزك   ؽ 
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طعوٍق حلمظعختم ان حالكزحر حلظٌ للقظه وهةذح حلظعةوٍق ٍكةو  رمقةمحر حللةزر 
(35)

 

الي اِ  حالطـخك حللمٍغ لمـلض حلمولش حل زنظٌ ٍمَل حلي ام  حلظوطة  فةٌ ططزَةق هةذك 

لـخدرس من حلـ ةش حالدحرٍةش حلمظعختةمس فقةن رمعنةي أك  حلن زٍش وكـزهخ رخإلؿزحمحص ح

سٍخدس حلعذم حلمخلٌ ؿةخم نظَـةش امةل ؿةمر مةن حلـ ةش حالدحرٍةش حلمظعختةم مع ةخ ن ظة خ 

ولَض نظَـش امل حطاذطه حلظةلطخص حالخةزى يخلظؼةزٍعَش وحلقلةخثَش
(36)

واِ  مئٍةمً ,  

 هذح حالطـخك ل ه كــ ه وحلظٌ طختوهخ الي حلنلو حالطٌ :

دور حالدحرس فةةةٌ اقةةةود حلؼةةةزحيش هةةةو دور ملةةةمود للغخٍةةةش ح  ٍظةةةَطز حلؼةةةزٍا  اِ -1

حلاخؽ الي حدحرس حلمؼزو  وطظةََزك مة  وؿةود رتخرةش وحػةزحب حالدحرس الةي املَةش 

طظََز حالمور فقن 
(32)

. 

اِ  اقةةود حلؼةةزحيش حكةةلض اخلمَةةش حلنطةةخع رغةةه كةةمحػظ خ وأو  نؼةةوم ل ةةخ يةةخ  فةةٌ -2

حلموكةةم  حالمةةز حلةةذً ٍـعةةل حالدحرس وحلؼةةزٍا حلاةةخؽ حنكلظةةزح  حص حلن ةةخ  حلقلةةخثٌ 

رمزيش تخنونٌ  وحكم وتم يَ ض هذك حلعقود الي اِن خ اقود دولش ل خ حلعمٍم مةن ؿة خص 

حلقةخنو  حلعةخ  وحلاةخؽ وحلةمولٌ و لةا يون ةةخ طزةز  روحطةطش ػةاؾ معنةوً اةخ  مةة  

ش لمةمس ػاؾ من حػاخؽ حلقخنو  حلاخؽ  يمخ اِ  ملل حلعقم ٍنـذ الةي رنةي طلظَة

موٍلش فَلـل حلؼزٍا حلاخؽ الي مقخرةل معةَن وٍزقةي لةإلدحرس كةق حالػةزحب الةي 

طن َذ حلعقم حً ح  هذك حلعقود ممنَش وحلطزَعش طزؿ  كظذ حلن ةخ  حلقةخنونٌ للمولةش حلظةٌ 

حوؿمط خ 
(31.)

 

اِ  حغلةةةذ هةةةذك حلعقةةةود طكةةةو  كةةةمن حمةةةخر مةةةخ ٍعةةةزب رخلظـةةةخرس حلمولَةةةش وحتخمةةةش  -3

خ طقو  ر خ ػزيخص دولَش وفٌ كخلش تَخ  نشح  حو خ ب فخألمز مؼزواخص كامش غخلز

                                                           
(35)

 .522(  ؽ 2112مٍمس  د .ملمم رفعض ازم حلوهخد حلن زٍش حلعخمش للقخنو  حالدحرً   )رمو  مكخ  نؼز: دحر حلـخمعش حلـ 
(36) 

حلعقةةود حالدحرٍةةش( )حلقخهزس: دحر حل كةةز حلعزرةةٌ   -حللةةزن حالدحرً-د. اةةخد  حلظةةعَم حرةةو حلاَةةز  حلقةةخنو  حالدحرً )حلقةةزحرحص حالدحرٍةةش

 .451-444(  ؽ 2111
(32)

د. كمخدس ازم 
 

 .25حلزسحع   مـمر طزق  يزك   ؽ 
(31)

 رعمهخ.ومخ  31د. رؿذ مخؿن   مـمر طزق  يزك   ؽ  
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ٍلل مةن خة   حلظلكةَه ولةَض مةن خة   حلقلةخم
(34)

  وهةذح حلةزأً مةزدود وال ٍئخةذ 

 الي حم ته خخؿش واِ  حلطزَعش حالدحرٍش للعقم 

ال طمنة  مةةن كةةل حالمةز حو حلاةة ب مةةن خةة   حلظلكةَه وهةةذح مةةخ نـةمك فةةٌ نةةؾ حلمةةخدس 

 2114( لظنش 1طعلَمخص طن َذ حلعقود حللكومَش حلعزحتَش رته ) (/ػخنَخ من1)
(41)

 . 

اِ  حلمولش رلخؿش مخطش للنمو حالتظـخدً وألؿل  لا فبِن ةخ ال طقةو  رظطزَةق حلن زٍةش -4

حلعخمش للعقود حالدحرٍش فٌ اقود حلؼةزحيش و لةا ألؿةل حطةظقطخد مظعختةمٍن مع ةخ حلةذٍن 

حتظـخدٍش يزَةزس ل ةخ كمخٍةش دولَةش  حالمةز حلةذً غخلزخ مخ ٍكونو  ػزيش دولَش  حص توس 

ٍلةةز  حالدحرس مةةن طةةلطخط خ فةةٌ موحؿ ةةش هةةذك حلؼةةزيخص و غخلزةةخ مةةخ طظنةةخس  اةةن هةةذك 

حلظلطخص فٌ طزَل حلظعختم مع خ  وحال فبِ  حالدحرس لن طـم مةن ٍظعختةم مع ةخ ف نةخ ٍطغةي 

حلـخنذ حالتظـخدً الي حلـخنذ حلقةخنونٌ 
(41 )

لَةش طمنة  حالدحرس فمظطلزةخص حلظـةخرس حلمو

مةةن طلةةمَن اقودهةةخ مةة  حلؼةةزٍا حلاةةخؽ ػةةزوم حطةةظؼنخثَش الةةي حطةةخص أك  حلظةةَخدس 

للمولش ملمدس دحخةل حمةخر حتلَم ةخ حلـغزحفةٌ لةذح طقةف حالدحرس مة  حلؼةزٍا حلاةخؽ ح ح 

يخ  حؿنزٌ الي تم  حلمظخوحس وططزق توحام حلقخنو  حلاخؽ 
(42 )

 

 -تٍذ أٌ ْزِ انحجج نى تسهى يٍ تٕجٍّ سٓاو انُمذ نٓا ٔػهى انُحٕ االتً :       

حلةةزد الةةي أك  اقةةود حلؼةةزحيش حو  مةةخ ه ةةزص رةةبنكلظزح حلظةةٌ طؤخةةذ رن ةةخ  حلقلةةخم -1

حلموكم وامط خ اقودح ممنَةش فةَمكن حلقةو  اِ  هةذك حلعقةود هةٌ اقةود دولةش فةٌ حنكلظةزح 

ز  وطن ةةذ طلةةض م لةةش تخنونَةةش وحدحرٍةةش طظةةمق ولَظةةض اقةةود تةةخنو  خةةخؽ حً ان ةةخ طزةة

للقطةةةخ  حلاةةةخؽ رؤنؼةةةخم  وحطةةةظغ   وحدحرس حلمزفةةةق حلعةةةخ  مقخرةةةل اخثةةةم مةةةخلٌ ٍمفعةةةه 

                                                           
(34)

 .54ؿنخ  ؿخطه مؼظض  مـمر طزق  يزك  ؽ  
(41)

( /ػخنَخ حلظٌ نـض الي حنه: ))انم اةم  حلظوؿةل حلةي حط ةخع ودً ٍةظه حللـةوم حلةي حكةم حطةخلَذ حلظةٌ ٍـةذ حلةنؾ الَ ةخ فةٌ 1حلمخدس ) 

 حكخلش حلنشح  حلي حلملكمش حلماظـش..((-حلظلكَه ....د-حلعقم..أ
(41)

واقةةم حلزنةةخم وحلظملةةا وحلظؼةةغَل ونقةةل  B.O.Tلطزَعةةش حلقخنونَةةش لعقةةم حلزنةةخم وحلظؼةةغَل ونقةةل حلملكَةةش د. ؿمةةخ  اؼمةةخ  ؿززٍةةل  " ح 

 .15(: ؽ2111 " رلغ منؼور   حؿمحرحص مزيش حلزلوع حالدحرٍش  فٌ حيخدٍمَش حلظخدحص للعلو  حالدحرٍش  )B.O.O.Tحلملكَش
(42)

نونٌ لعقم حلزنخم  وحلظؼغَل ونقل حلملكَش )حلزوص( " مـلش ؿخمعش حالنزةخر د .اخرب ؿخلق مالف و د. ا م كظَن الٌ  " حلظن َه حلقخ 

 .12( : ؽ1للعلو  حلقخنونَش وحلظَخطَش   حلعمد )
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حلؼاؾ حلعخ  وطلض رتخرش وحػزحب حلـ ش حالدحرٍش حلظٌ طلطخط خ طمَةل للقةخنو  حلعةخ  

حيؼز ممخ طمَل للقخنو  حلاخؽ 
(43.)

 

ـةةخدً للمولةةش وطؼةةـَ  حالطةةظؼمخرحص فَ ةةخ وحلظةةٌ اِ  حلةةزأً حلقخثةةل رةةخ  حلظوؿةةه حالتظ-2

ٍكو  فَ خ حطزخ  حطخلَذ حلقخنو  حلاخؽ هو مـزد منخػمس من تزل رعةق حل ق ةخم كظةي 

طظز  حلمولش حطخلَذ حلقخنو  حلاخؽ
(44)

. 

اِ  حلعززس فٌ طقزٍةز يةو  حلعقةم حدحرً ح  مةن اقةود حلقةخنو  حلاةخؽ طكةو  رظللَةل -3

لش طلقَق مـةللش خخؿةش فخلعقةم هةو  و مزَعةش ممنَةش حلغزف منه فخ ح يخ  همب حلمو

حمخ ح ح يخ  حل مب من حلعقم هو طلقَق مـةللش اخمةش فخلعقةم ٍؤخةذ وؿةف اقةم حدحرً 

حً ٍنظمٌ لطخث ش اقود حلقخنو  حلعةخ  حً ح  حلعقةود حلمظعلقةش رةؤموح  حلمولةش حلاخؿةش ال 

مزفةق اةخ  لعةمك اقةمحً طعم اقمحً حدحرٍخً حالمةز حلةذً ٍعنةٌ وؿةود حطـةخ  حلعقةم رنؼةخم 

حدحرٍخ فَمخ امح  لا ف و اقم طلكمه توحام حلقخنو  حلاخؽ 
(45.)

 

اِ  هذح حالطـخك حلذً ام اقود حلؼزحيش من تزَل حلعقود حلممنَش حؿزق فٌ غَز مللةه -4

خخؿةةش رعةةم ؿةةمور تةةوحنَن اةةمس طةةن ه هةةذك حلعقةةود وحلظةةٌ حػةةخرص فةةٌ نـوؿةة خ حلةةي 

وحلظةةٌ ٍمكةةن أك  طمخرطةة خ يظعةةمٍل حلعقةةم وحلزتخرةةش  حلظةةلطخص حلظةةٌ طظمظةة  حالدحرس فَ ةةخ

وطلطش فزف حلـشحمحص وحلغزحمخص ومـخدرس حلظؤمَنخص حلظٌ طنزَن خ رخلظ ـَل الكقخ 

 حالمز حلذً ٍل ٌ ؿ ش حلعقم حالدحرً الي هذك حلعقود.

 

 

 

                                                           
(43)

 .24د. كمخدس ازم حلزسحع  مـمر طزق  يزك   ؽ 
(44)

 .HK yong ,op.cit, page. 48وحٍلخ ٍن ز  21د. كمخدس ازم حلزسحع   مـمر طزق  يزك ؽ 
(45)

 .413د. اخد  حلظعَم حرو حلاَز  مـمر طزق  يزك  ؽ 
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I.انفشع انثا2ًَ.ب. 

 انطثٍؼح االداسٌح نؼمٕد انششاكح

ٍذهذ حلزعق حلي اِ  حلعقم حالدحرً هو حلعقم حلذً ٍكو  أككم حمزحفه ؿ ش حدحرٍةش       

مظمؼلش رؼاؾ معنوً اخ  حو ؿ خس حدحرً ٍقعم طلطش رطمَش اخمش ط ةمب حلةي طظةََز 

حلمزحفق حلعخمش رخنظ خ  وحمزحد لظلقَةق مـةللش اخمةش وطزطكةش الةي حطةخلَذ ووطةخثل 

وػةزوم غَةز مؤلوفةش فةٌ حلعقةود حلاخكةعش للقةخنو  حلقخنو  حلعخ  من وؿود حؿةزحمحص 

حلاةةخؽ 
(46)

حو حلعقةةم حلةةذً ٍززمةةه ػةةاؾ معنةةوً اةةخ  ورقـةةم طظةةََز مزفةةق اةةخ  حو  

طن َمه وط  ز فَه نَش حالدحرس فٌ حالخذ رؤككخ  حلقخنو  حلعةخ  
(42 )

وٍعةزب حٍلةخ رخنةه: 

وط  ةز  لا حلعقم حلذً ٍززمه ػاؾ معنوً اخ  رقـم طظةََز مزفةق اةخ  حو طن َمةه 

فَه نَش حالدحرس فٌ حالخذ رؤككخ  حلقخنو  حلعخ  وأك  ٍظلمن هذح حلعقةم ػةزومخ حطةظؼنخثَش 

وغَز مؤلوفش فٌ حلقةخنو  حلاةخؽ حو أك  ٍاةو  حلمظعختةم مة  حالدحرس حالػةظزح  مزخػةزس 

فٌ طظةََز حلمزفةق حلعةخ  
(41  )

ومةن هةذح حلظعزٍةف ٍظلةق لنةخ أك  للعقةم حالدحرً حريةخ   

وهٌ 
(44)

: 

 طكو  حالدحرس حو حكم حالػاخؽ حلقخنونَش حلعخمش مزفخ فٌ حلعقمأك   .1

 أك  ٍظـل حلعقم رمزفق اخ  .2

 أك  ٍزطكش حلعقم الي حطخلَذ حلقخنو  حلعخ   .3

وٍمكننةةخ م ك ةةش اةةمس توحطةةه مؼةةظزيش مةةن خةة   حلمقخرنةةش رةةَن طعزٍ ةةٌ حلعقةةم       

 حالدحرً واقم حلؼزحيش وهٌ:

 رٍش وحلطزب حلؼخنٌ تطخ  خخؽ..حكم حمزحب حلعقمٍن ٍكو  ؿ ش حدح1
                                                           

(46)
 2115 )حالرد : دحر حلؼقخفةش للنؼةز وحلظوسٍة    1د. ازم حل خدً رؼخر ؿمَل  حلعقم حالدحرً حلـوحنذ حلقخنونَش وحالدحرٍش وحالدرَةش   م 

 .21(  ؽ
(42)

 .425د. ملمم رفعض ازم حلوهخد   مـمر طزق  يزك   ؽ 
(41)

 .12  ؽwww.pdffactory.comحرو رحص   حلعقود حالدحرٍش    د. ملمم حلؼخفعٌ  
(44)

 ومخ رعمهخ. 36(  ؽ2111د. ملمم خلف حلـزورً   حلعقود حالدحرٍش  )حالرد : دحر حلؼقخفش للنؼز وحلظوسٍ    

http://www.pdffactory.com/
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. فٌ ي  حلعقمٍن ٍنـذ  ملله الي مزفق اخ   ولكن ر وحرع طكةو  حوطة  فةٌ اقةم 2

 حلؼزحيش انه فٌ حلعقم حالدحرً.

.ممخرطش حالدحرس دورهخ وحطظامحم خ لظةلطخط خ فةٌ ية  حلعقةمٍن مةن رتخرةش وحػةزحب 3

حالوتخص حلظٌ طظةظوؿذ وفزف ؿشحمحص الي حلطزب حلمال وحمكخنَش طعمٍل حلعقم فٌ 

 لا واِ  يخنض طلطش حالدحرس فٌ اقود حلؼزحيش طاظلف مزقةخً وحطظةخاخً رةخخظ ب كخؿةش 

 حلمولش وهزوف خ لـذد حالموح  حلاخؿش.

ورمخ اِنه هنخ  توحطه طكخد طكو  لـَقش رزعل خ فٌ حلعقمٍن فةَمكن حلقةو  أك  اقةم       

حلؼةةزحيش  لةةه مزَعةةش حدحرٍةةش خخؿةةش واِنةةه ٍةةظه طلةةمَنه ػةةزومخ غَةةز مؤلوفةةش فةةٌ اقةةود 

حلقةةخنو  حلاةةخؽ  لةةذح ف نةةخ  حطـةةخك ٍةةزى حنةةه اقةةم حدحرً لظةةوحفز ؿمَةة  حريةةخ  حلعقةةم 

حلممنَش له ٍظظطَعوح نكزح  هذك حالريخ  حلمؼظزيش حمخ حالدحرً  رل اِ  مئٍمً حلطزَعش 

رخلنظةةزش الكظةةوحم اقةةود حلؼةةزحيش الةةي ػةةزوم حطةةظؼنخثَش ٍـةةذ حلةةنؾ الَ ةةخ كظةةي ٍةةظه 

حاللظشح  ر خ فخلزد الي  لا ٍكةو  رخنةه كظةي فةٌ كخلةش اةم  حلةنؾ الَ ةخ ؿةزحكش فةٌ 

حلعةةخ  فةة  ٍـةةوس حلعقةةم فةةؤ  حالدحرس ٍزقةةي ل ةةخ حللةةق فةةٌ ممخرطةةظ خ ألن ةةخ طمةةض حلن ةةخ  

ماخل ظ خ حو حالط خع الي  لا لمخ فَ خ مةن كةمخ  حلمـةللش حلعخمةش 
(51 )

رخإلكةخفش حلةي 

ح  حالدحرس دورهخ حلزثَظٌ ال ٍـذ ن َه وهو وحؿز ةخ فةٌ طظةََز حلمزفةق حلعةخ  رخنظ ةخ  

وحمةةزحد ومةةخ ٍظزعةةه مةةن كةةمخ  طةةوفَز حلاةةممخص  حل سمةةش وحالطخطةةَش للـم ةةور دو  

ل خ كق حلزتخرش وحلمظخرعش وحالػزحب وحلظمخل مظي مخ حتظلي حالمةز طوتف حو حنقطخ  و

 لا  وٍنـزب دورهخ فٌ طعةمٍل ػةزوم وحككةخ  حلعقةم  ويةذلا فةزف ؿةشحمحص فةٌ 

كخلش حالخ   وحطظزدحد حلمزفق تزل حنظ خم ممس حلعقم كظذ مخ طقلَه حلمـللش حلعخمةش 

(51.)
 

                                                           
(51)

 .11د. طَف رخؿض حل وحاَز   مـمر طزق  يزك   ؽ 
(51)

طةةظخ نخ د. اةةخرب  ؿةةخلق مالةةف   "ملخكةةزحص فةةٌ حلن ةةخ  حلقةةخنونٌ لعقةةود حلؼةةزحيش تةةممض لطلزةةش حلمرحطةةخص حلعلَةةخ للعةةخ  ٍن ةةز ح 

 يلَش حلقخنو  وحلعلو  حلظَخطَش .-( غَز منؼورس"   ؿخمعش حالنزخر2111-2112حلمرحطٌ)
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 ثل رخلطزَعش حالدحرٍش لعقم حلؼزحيش هٌ :وح  حهه حالطخنَم حلمئٍمس ل ذح حلزأً حلقخ      

 أك  حكم مزفٌ حلعقم هو حلمولش حو حكم حؿ شط خ-1

أك  حل مب ورحم اقم حلؼزحيش هو طلقَق مـللش اخمش حكخفش حلي حلمشحٍخ حلظٌ طقو  -2

حالدحرس رمنل خ مؼل حالا خم من حللزحثذ حو منق تطعش حرف إلتخمةش حلمؼةزو  وهةذك 

 ةخ حالدحرس فةٌ حلعقةود حالدحرٍةش حلمشحٍخ اخدس مخ طمنل
(52 )

غَةز أك  حالخةظ ب كةو  هةذك 

حلطزَعةةش طؼةةخر فةةٌ نخكَةةش حاظزةةخرك اقةةم حػةةغخ  اخمةةش ح  اقةةم ط ةةوٍق مزفةةق اةةخ 
 

وهةةذح 

حلاةة ب مةةزدود حٍلةةخً  لةةا أك  اقةةود حلؼةةزحيش طاظلةةف اةةن هةةذٍن حلعقةةمٍن ورـةةورس 

من الةي ؿةورس رثَظَش مةن كَةغ حلمقخرةل حلمةخلٌ كَةغ ٍكةو  فةٌ اقةود حلؼةزحيش مةئ

حتظخم ػة زٍش حو طةنوٍش حو نـةف طةنوٍش حكةخفش حلةي اةم  وؿةود ا تةش رةَن حلمنظ ة  

ورةةَن حلؼةةزٍا حلاةةخؽ  حً أك  حلمقخرةةل حلمةةخلٌ غَةةز مةةزطزن رنظةةخثؾ حالطةةظغ   مؼةةل مةةخ 

حللخ  الَه فٌ اقمً حلظشح  حلمزحفق وحالػغخ  حلعخمش
(53)

 . 

ؿظمعض هذك حلؼزوم حلؼ ػش يةؤك  حلعقةم حكظوحم حلعقم الي ػزوم حطظؼنخثَش فمظي مخ ح-3

  و مزَعش حدحرٍش وهو مخ نـمك فٌ اقود حلؼزحيش والي حلنلو حالطٌ :

رخلنظزش للؼزم حالو  وهو ح  ٍكو  حكم مزفٌ حلعقم ؿ ةش ككومَةش حو ؿ ةخس مةن       

–حؿ شس حلمولش حلمزيشٍش حو ال مزيشٍش حالتلَمَش حو حلمللَةش وحلظةٌ تةم طكةو  ملخف ةش 

مئطظش اخمش فقم كةمدص حلقةوأكنَن حلماظـةش رعقةود حلؼةزحيش رةؤك  طكةو  حلـ ةش –ش ممٍن

( مةن تةخنو  طن ةَه مؼةخريش حلقطةخ  1حللكومَش حكم مزفٌ حلعقم كَغ نـةض حلمةخدس )

الةةي أكنةةه"....حلـ خص حالدحرٍةةش :حلةةوسحرحص  2111لظةةنش 62حلاةةخؽ حلمـةةزً رتةةه 

حالػاخؽ حالاظزخرٍةش حلعخمةش ....."  وحل َجخص حلعخمش حلاممَش وحالتظـخدٍش وغَزهخ من

 2114لظةنش  31(من تخنو  حلؼزحيش رَن حلقطخ  حلعخ  وحلاةخؽ رتةه 2ويذلا حلمخدس )

                                                           
(52 )

. 61د. هخنٌ ازفخص ؿزلٌ   مـمر طزق  يزك   ؽ
 

(53 )
(   2116حكمةةم تخطةةه   حلطزَعةةش حلقخنونَةةش لعقةةود حلؼةةزحيش رةةَن حلقطةةخ  حلعةةخ  وحلاةةخؽ   )حلقةةخهزس: دحر حلن لةةش حلعزرَةةش   ؿةةخف1ٌد 

ومخ رعمهخ.  153ؽ
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حالردنةةٌ حلظةةٌ نـةةض الةةي أكنةةه: "...حلـ ةةش حللكومَةةش: حً وسحرس حو دحثةةزس حو مئطظةةش 

رطمَش حو مئطظش اخمش حو هَجش حو مـلض حو ػةزيش مملويةش لللكومةش حو حلظةٌ طظةخهه 

% "   حمخ رخلنظزش للؼزم حلؼخنٌ وهو حطـةخ  حلعقةم رةخلمزفق 51َ خ رنظزش ال طقل ان ف

حلعخ  ف ذح ال خ ب الَه كَغ ٍكخد حل قةه أك  ٍـمة  الةي طةوحفز هةذح حلؼةزم فةٌ اقةود 

حلؼةةزحيش 
(54 )

حمةةخ رخلنظةةزش للؼةةزم حلؼخلةةغ وهةةو وؿةةود ػةةزوم حطةةظؼنخثَش هةةو مةةخ ٍؼَةةز 

طزَعش حالدحرٍش لعقةم حلؼةزحيش أكنةه لةَض يةل وؿةود حلا ب كوله ورلظذ من أكنكزوح حل

للمولةةش مزفةةخ فةةٌ اقةةم ٍـعلةةه حدحرٍةةخً أل  حلمولةةش تةةم طظعختةةم روطةةخثل حلقةةخنو  حلاةةخؽ و 

الطةةَمخ انةةممخ طكةةو  رلخؿةةش لظكنولوؿَةةخ كمٍؼةةش حو حمةةوح  يزَةةزس ال طقةةمم خ حلؼةةزيخص 

ش اةن حطةظامح  حطةخلَذ حلمللَش فظظعختم م  ػزيش دولَش طمظلا هذك حلظقنَش فظظالةي حلمولة

حلقةةخنو  حلعةةخ  وطظعختةةم يؤن ةةخ فةةزد اةةخدً كةةمن توحاةةم حلقةةخنو  حلاةةخؽ
(55 )

حال ح  هةةذح 

حلا ب مزدود كَغ ح  اقم حلؼزحيش ٍزد فَه مـمواةش مةن حلؼةزوم حالطةظؼنخثَش حلظةٌ 

طئٍم طمظعه رخلطزَعش حالدحرٍةش وحلظةٌ طظةوحفز حٍلةخ فةٌ حلعقةود حالدحرٍةش وهةٌ مةخ ٍطلةق 

 خص حالدحرس حو حمظَخسحص حالدحرس فٌ موحؿ ش حلؼزٍا حلاخؽ و هٌ :الَ خ طلط

 طلطش حالدحرس فٌ حلزتخرش الي حامخ  حلؼزٍا حلاخؽ.-1

 طلطش حالدحرس فٌ حلظعمٍل وحٍقخ  حلـشحمحص وحلغزحمخص حلظؤخَزٍش .-2

طةةلطش حالدحرس فةةٌ حن ةةخم اقةةم حلؼةةزحيش ربرحدط ةةخ حلمن ةةزدس دو  حلزؿةةو  حلةةي ػةةزيش -3

 .حلمؼزو 

يذلا أػةخر حلمؼةز  حل زنظةٌ ؿةزحكش حلةي ح  اقةم حلؼةزحيش هةو اقةم  و مزَعةش       

حدحرٍش وهو حكم حنوح  حلعقةود حالدحرٍةش حلمعمةو  ر ةخ فةٌ فزنظةخ وهةذح مةخ حيمطةه حلمةخدس 

حلظةٌ نـةض  2114ٍونَةو12حالولي من حلقخنو  حل زنظةٌ رموؿةذ حالمةز حلـةخدر فةٌ 

                                                           
(54  )

. 121ؿخفٌ حكمم تخطه   مـمر طزق  يزك   ؽ1د
 

(55 )
.511د .ملمم رفعض ازم حلوهخد   مـمر طزق  يزك   ؽ  
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الي "أ  اقم حلؼزحيش اقم حدحرً ٍع م رمقظلخك حكم حػةاخؽ حلقةخنو  حلعةخ  حلةي حكةم 

حػاخؽ حلقخنو  حلاخؽ حلقَخ  رم مش ػخملش طظعلةق رظموٍةل حالطةظؼمخر....." ولةه ٍكظةف 

حلمؼةةز  حل زنظةةٌ رةةذلا رةةل حطـةةه حٍلةةخ حلةةي حدرحؽ طةةلطظٌ حلظعةةمٍل وحل ظةةر لةةموحاٌ 

للعقةةود حالدحرٍةةش ططزةةق دو  حللخؿةةش حلةةي وؿةةود  حلمـةةللش حلعخمةةش رةةَن حلمزةةخدة حلعخمةةش

نةةؾ ٍـَشهةةخ فةةٌ حلعقةةم وال ٍلةةو  نةةؾ رل زهةةخ فةةٌ حلمقخرةةل ف ةةٌ طةةلطخص ال ٍـةةوس 

حلظنخس  ان خ لمظخط خ رخلن خ  حلعخ  
(56)

. 

ونلن نئٍةم هةذح حالطـةخك رةؤ  لعقةود حلؼةزحيش مزَعةش حدحرٍةش ولَظةض مزَعةش ممنَةش       

تظـةةخدً رقةةمر مةةخ هةةو كمخٍةةش حلمـةةللش حلعخمةةش و لةةا لةةَض للوتةةوب روؿةةه حلنمةةو حال

وحلل خه الي حلمخ  حلعخ  لللم من حل ظخد حلمظظؼزً وحالرقخم الةي هَزةش حلمولةش وكظةي 

طكو  حلمولش توٍش ودراةخ روؿةه يةل مةن ٍاةخلف رنةود حلعقةم ن ةزح لمظةخص حلعقةم حلزنةي 

لمخٍةةش طكةةو  حلظلظَةةش وحلمزحفةةق حلعخمةةش حللَوٍةةش حلظةةٌ ط ةةه حلمـظمةة  وحالفةةزحد لةةذح فخل

رخلمرؿةةش حالولةةي للمـةةللش حلعخمةةش حال ح  هةةذح ال ٍعنةةٌ ح  مـةةللش حلؼةةزٍا حلاةةخؽ 

م مورس رل الي حلعكض طمخمخ فخ  كقوته مـخنش من حلظ اذ وله كمخنخص امٍمس فةٌ 

موحؿ ش حالدحرس وله كق حلمطخلزش رظعوٍق مظي مخ حتظلي حالمز  لةا   لةذح ف ةٌ كخلةش 

قود حلؼزحيش ٍمض حلوحت  حلعزحتٌ فبننخ نةماو حلمؼةز  طلزٍز حو وك  تخنو  خخؽ لع

 حرظمحم حلي وك  طعزٍف مظكخمل مزَنخ فَه حلطزَعش حلقخنونَش للعقم .

حنةه والةي حلةزغه مةن ططزَةق توحاةم حلقةخنو   ٔال تذ يٍ االشاسج انى َمطسح يًٓسح      

لةذً ٍعظزةز حلعخ  الي اقود حلؼزحيش فةؤ   لةا ال ٍعنةٌ حهمةخ  توحاةم حلقةخنو  حلمةمنٌ ح

حلمزؿ  حالطخطٌ وحلعخ  لـمَ  حلعقود وحلظـزفخص حلقخنونَش لةذح فةؤ  حلقخكةٌ حالدحرً 

                                                           
(56 )

 .34  ؽ2113لظلكَه فٌ اقود حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ  دحر حلن لش حلعزرَش  د.حكمم طَم حكمم ملمود  ح 
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ٍظظطَ  ح  ٍطزق مةخ ٍ ثةه مةن توحاةم حلممنَةش وحلةزوحرن رةَن حالدحرس وحالفةزحد ولةه ح  

ٍغ ل ان خ ح  يخنض غَز م ثمش حو ٍطورهخ كظي ط ثه
(52)

 . 

رعم ح  ططزتنخ حلي حلطزَعش حلقخنونَش لعقم حلؼزحيش الرم من معزفش مةخ هةو حالطةخص       

حلقةةخنونٌ ل ةةذح حلعقةةم فةةٌ حلقةةخنو  حلعزحتةةٌ ي ح  حلظةةنم حلقةةخنونٌ للؼةةزحيش فةةٌ حلظؼةةزٍ  

حلمعةم   1442( لظةنش 22حلعزحتٌ نـمك فٌ تخنو  حلؼةزيخص حلعخمةش رتةه )
(51 )

ح  ؿةخم 

للؼزيش حلعخمةش حطةظؼمخر حل ةوحثق  -( حلظٌ نـض " حوالً :15) فٌ حل ـل حلزحر  حلمخدس

حلنقمٍةةش رخلمظةةخهمش فةةٌ حلؼةةزيخص حلمظةةخهمش حو حلمؼةةخريش مع ةةخ فةةٌ طن َةةذ حامةةخ   حص 

ا تةةش رؤهةةمحب حلؼةةزيش دحخةةل حلعةةزحع وحطظلـةةخ  موحفقةةش مـلةةض حلةةوسرحم ح ح يةةخ  

نةؾ الةي " للؼةزيش  حلمؼزو  خخرؽ حلعزحع " وحٍلخ فٌ حلزنةم ػخلؼةخً مةن ن ةض حلمةخدس

كق حلمؼخريش م  حلؼزيخص وحلمئطظخص حلعزحتَش وحلعزرَةش وحالؿنزَةش حلزؿةَنش لظن َةذ 

حامخ   حص ا تش رؤهمحب حلؼةزيش دحخةل حلعةزحع " وٍمكةن م ك ةش حمةور مةن خة   

 هذٍن حلنـَن وهٌ :

طه تـز حلمؼخريخص فٌ مـخ  ملمد وهو حطةظؼمخر حل ةوحثق حلنقمٍةش دو  مـةخالص  -1

 ى فٌ كَن حنه فٌ حلزنم ػخلؼخ له ٍؼظزم  لا .حخز

هنةةخ  ػةةزوم وكةةع خ حلمؼةةز  حلعزحتةةٌ لظقزٍةةز كةةق حلؼةةزيش فةةٌ حلؼةةزحيش مةة  -2

حلؼزيخص حالخةزى من ةخ ح  طكةو  حالامةخ   حص ا تةش رؤهةمحب حلؼةزيش حلعخمةش دحخةل 

حلعزحع وحطظلـخ  حلموحفقش لمـلض حلوسرحم ح ح يخ  حلمؼزو  حلمطلود طن َذك خخرؽ 

 عزحع .حل

حلمعةم  رؼةكل  2116لظةنش  13وحٍلخً نـم حطخطخً حخز فٌ تخنو  حالطةظؼمخر رتةه       

غَةز مزخػةةز فةةٌ رةةخد حالا ةةخمحص مةةن حلزطةو  وحللةةزحثذ كَةةغ حؿَةةش لل َجةةش حلومنَةةش 

                                                           
(52)

 .12د. طَف رخؿض حل وحاَز  مـمر طزق  يزك   ؽ 
(51  )

حلمنؼةور فةٌ ؿزٍةمس حلوتةخث  حلعزحتَةش   حلعةمد  2115( لظةنش 21حلظعةمٍل حلاةخمض رتةه ) 1442لظنش  22تخنو  حلؼزيخص حلعخمش رته 

 .2115-1-12طخرٍر    4326
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ل طظؼمخر سٍخدس امد طنَن حالا خم من حللزحثذ وحلزطو  ٍظنخطةذ رؼةكل مةزدً مة  

( طةنش ح ح يخنةض 15سٍخدس نظزش مؼخريش حلمظظؼمز حلعزحتةٌ فةٌ حلمؼةزو  لظـةل حلةي )

% 51نظةةزش ػةةزحيش حلمظةةظؼمز حلعزحتةةٌ فةةٌ حلمؼةةزو  حيؼةةز مةةن 
(54 )

يةةذلا نـةةم    

( 442تزحرحً لمـلض حلوسرحم حلعمد )
(61)

الةي يخفةش حلةوسحرحص وحلـ ةخص غَةز حلمعمه  

حلمزطزطش روسحرس تم طلمن وك  آلَش لمؼخريش حلؼزيخص حلعخمةش فةٌ وسحرس حلـةنخاش 

( مةةةن تةةةخنو  15وحلمعةةةخد  وحلةةةوسحرحص حالخةةةزى حطةةةظنخدحً للزنةةةم )ػخلؼةةةخ( مةةةن حلمةةةخدس )

حلؼزيخص حلعخمش وحلظٌ حاظمةم فَةه الةي كةوحرن طزةَن آلَةش حرةزح  حلؼةزيخص حلعخمةش فةٌ 

رحص اقود ػزحيش م  ػزيخص ازحتَش حو ازرَش حو حؿنزَش   وح  حلقَمةش حلقخنونَةش حلوسح

طنزؼق ان يونه تزحرحً حدحرٍخً ؿخدر من ؿ ش الَخ طظمظ  رقوس تخنونَةش طظةظنم  ل ذح حلقزحر

حلظٌ منلةض مـلةض حلةوسرحم  2115/ػخلؼخً ( من حلمطظور حلعزحتٌ لظنش 11حلي حلمخدس )

 ظعلَمخص وحلقزحرحص ر مب طن َذ حلقوحنَن . ؿ كَش حؿمحر حالن مش وحل

ممخ طزق ٍ  ز لنخ ح  حطخص مؼخريش حلؼزيخص حلعخمش للؼزيخص حلاخؿش هةو فةٌ       

حلمعةم  و  1442لظةنش  22من تخنو  حلؼزيخص حلعخمةش رتةه  15حلنؾ حلقخنونٌ للمخدس 

 نةةزى حنةةه حطةةخص فكةةزً ن ةةزً ل كةةزس حلمؼةةخريش الٍمكةةن حغ خلةةه الةةي حلةةزغه مةةن ح 

( حاة ك رقةخنو  حلظعةمٍل حلاةخمض لقةخنو  15حلمؼز  تم حلغةي حلزنةم حلؼخلةغ مةن حلمةخدس )

للؼةزيش كةق حلمؼةخريش مة   –" ػخلؼةخ -وحلظٌ طنؾ الي :2115حلؼزيخص حلعخمش  طنش 

حلؼةةزيخص حلعزحتَةةش وحلعزرَةةش وحالؿنزَةةش حلزؿةةَنش لظن َةةذ حامةةخ   حص ا تةةش رؤهةةمحب 

ح  ف ةه حلمؼةز  للمؼةخريش هنةخ تةم حنـةزب حلةي  حلؼزيش دحخل حلعةزحع " ف نةخ ن كةظ

حلؼةزيخص حلاخؿةةش فقةن دو  ح  ٍمظةةم حلةي معنةةي مؼةخريش حلقطةةخ  حلعةخ  لةةذح فةخ  فكةةزس 

( والٍمكن حغ خ  هذح حالطةخص   ونةزى كةزورس وؿةود 15حلؼزحيش نـمهخ فٌ حلمخدس )

                                                           
(54  )

 حلمعم  . 2116لظنش  13/ ػخلؼخ ( من تخنو  حالطظؼمخر حلعزحتٌ رته 15ٍزحؿ  نؾ حلمخدس )
(61  )

  حلمظلةمن كةوحرن حرةزح  اقةم ػةزحيش  2113-11-12حلـلظش حلظخرعش وحالررعَن   طةخرٍر حالنعقةخد  442تزحر مـلض حلوسرحم رته 

حلـنخاش وحلمعخد  وحلةوسحرحص حالخةزى مة  حلؼةزيخص حلاخؿةش حلعزحتَةش وحلعزرَةش وحالؿنزَةش وفقةخً رَن حلؼزيخص حلعخمش حلعخملش فٌ وسحرس 

 من تخنو  حلؼزيخص حلعخمش. 15ألككخ  حلمخدس 
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تةةخنو  خةةخؽ ٍةةن ه اقةةم حلؼةةزحيش ورؼةةكل وحكةةق وطةة ل رلَةةغ ٍزةةزس فَةةه كقةةوع 

حلطزفَن والي نلو مظظقل ان رقَش حلقوحنَن مؼل مخ ورد فٌ رعق حلقةوحنَن ووحؿزخص 

رؼةةةؤ  طن ةةةَه مؼةةةخريش حلقطةةةخ   2111لظةةةنش  62حالخةةةزى يخلقةةةخنو  حلمـةةةزً رتةةةه 

حلاخؽ فٌ مؼخرٍ  حلزني حلظلظَش ورؼكل ٍ ثه حلوك  حلقةخنونٌ فةٌ حلعةزحع لألطةظ خدس 

ٍةةل مؼةةخرٍ  حلزنةةي حلظلظَةةش حلقـةةوى مةةن اقةةود حلؼةةزحيش رؤاظزخرهةةخ آلَةةش م مةةش لظمو

 وحالرطقخم رخلاممخص حلمقممش للمـظم  . 

 انخاتًح

رعةةم ح  طنخولنةةخ فةةٌ حلزلةةغ موكةةو  طعزٍةةف اقةةم حلؼةةزحيش رةةَن حلقطةةخاَن حلعةةخ        

وحلاخؽ ومزَعظه حلقخنونَةش مةن خة   طقظةَمه حلةي مطلزةَن  طنخولنةخ فَ مةخ م  ةو  اقةم 

ظٌ طمَةشك اةن غَةزك مةن حلعقةود حالخةزى حلؼزحيش من كَغ طعزٍ ه ورَخ  خـخثـه حل

حلظةةةٌ طكةةةو  حالدحرس مزفةةةخ فَ ةةةخ فةةةٌ حلمطلةةةذ حالو  وطنخولنةةةخ حلطزَعةةةش حلقخنونَةةةش لعقةةةم 

حلؼزحيش فةٌ حلمطلةذ حلؼةخنٌ طوؿةلنخ لمـمواةش مةن حلنظةخثؾ وحلظوؿةَخص طةنزَن خ الةي 

 حلنلو حالطٌ :

 انُتائج -أالً :

ح  اقةم حلؼةزحيش حكةم حاللَةخص رعم درحطةظنخ للعقةم وطمَةشك اةن غَةزك حطلةق لنةخ  .1

حلظٌ ٍظه حطزخا خ لظموٍل مؼةزواخص حلزنةي حلظلظَةش وحلمزحفةق حلعخمةش كَةغ ٍقةو  

حلؼةةةزٍا حلاةةةخؽ رظموٍةةةل طـةةةمَه حلمؼةةةزو  وحنؼةةةخثه وطـ َةةةشك وحطةةةظامح  

 حلظكنولوؿَخ حللمٍؼش .

طظطلةةةذ اقةةةود حلؼةةةزحيش حلقَةةةخ  رمرحطةةةخص ؿةةةموى ػةةةخملش ودتَقةةةش للمؼةةةخرٍ    .2

رعقود حلؼزحيش و ٍئخذ انةم حاةمحدهخ درحطةش وحتعَةش للعوحمةل حلمطلود ػمول خ 

حلمةةئػزس فةةٌ حلمؼةةزو  مةةن حلنخكَةةش حلقخنونَةةش وحالتظـةةخدٍش وحالمنَةةش وحلزَجَةةش 

 وحلزؼزٍش ومقخرنش هذك حلمؼخرٍ  رخل زؽ حلزمٍلش لغزف حخظَخر حالفلل .
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 ٍنزغٌ طوحفز امس ػزوم فٌ حلمؼزو  حلمزحد اتخمظه ان مزٍق اقةم حلمؼةخريش .3

أهم خ حلطزَعش حلمزيزش وحلعخؿلش للمؼزو  فل ً ان ألَه طوسٍ  حلماةخمز رةَن 

ي  حلطزفَن حلظٌ ٍمكن حلظعزف ل خ فٌ ماظلةف مزحكةل حلعقةم وهةذح يلةه دو  

حإلخةة   رخلطزٍقةةش حلظةةٌ ٍلـةةل ر ةةخ حلمظعختةةم الةةي كقوتةةه حلمخلَةةش فةةٌ موحؿ ةةش 

ألطةةخلَذ حلظعختمٍةةش حلـ ةةش حلعخمةةش يظمََةةش أطخطةةٌ ل ةةذح حلعقةةم اةةن غَةةزك مةةن ح

 حألخزى .

ح  اقةةم حلؼةةزحيش مةةن حهةةه اقةةود مؼةةخريش حلقطةةخ  حلاةةخؽ فةةٌ مؼةةخرٍ  حلزنةةي  .4

حلظلظَش وهو اقم حدحرً ٍال  للمزخدة حلعخمةش للعقةود حالدحرٍةش فةٌ كخلةش اةم  

وؿود تخنو  خخؽ ره ٍن ه ؿوحنزه حل نَش وحلمخلَش وحالدحرٍش فظظمظ  حالدحرس فَةه 

 حلؼزٍا حلاخؽ . رظلطخص حطظؼنخثَش طـخك

 انتٕطٍاخ    -ثاٍَا :

ألهمَش اقود حلؼزحيش فٌ رنخم وحاخدس حامةخر حلزنةي حلظلظَةش نةماو حلمؼةز  حلعزحتةٌ -1

حلي حالخذ ر ذح حلنو  من حلعقود لموحيزش حلظطور حللمٍغ ومخ طقظلةَه مظطلزةخص حلعةَغ 

حلةمو  فٌ هةذح حلعـةز وحؿةمحر طؼةزٍ  خةخؽ ٍةن ه حككةخ  اقةم حلؼةزحيش حطةوس رزقَةش 

 حالخزى حلظٌ حؿمرص توحنَن خخؿش ل ذح حلنو  من حلعقود .

نماو حلمؼز  حلعزحتٌ الي طقزٍز حلطزَعش حالدحرٍش لعقود حلؼزحيش رنؾ ؿزٍق فةٌ -2

حلقةةخنو  و لةةا لقطةة  حلطزٍةةق أمةةخ  أً خةة ب ٍمكةةن أ  ٍؼةةور رؼةةؤ  مزَعظ ةةخ   وغَةةز 

خنونٌ أيؼةز ط طةش و لةا خخب أ  طقزٍز حلـ ش حالدحرٍش من ػؤنه وكع خ فٌ أمخر تة

لغزف حالطظ خدس من ن ه حلقخنو  حالدحرً فٌ هذح حلمـةخ  ولةماه حلظةلطخص حلممنوكةش 

 لإلدحرس يمخ فعل حلمؼز  حل زنظٌ ح  ؿعل خ اقودحً حدحرٍش رنؾ حلقخنو .

ٍلزذ امل دورحص مظاــش ومظعمقش رؼؤ  حلمزطكشحص حألطخطَش حلظٌ طقةو  الَ ةخ -3

ارزحم ةخ ومظطلزةخص طن َةذهخ لمةخ ل ةذك حلعقةود مةن أهمَةش تـةوى اقود حلؼةزحيش ويَ َةش 
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الي حلـعَم حالطظؼمخرً وحالتظـةخدً للمولةش   فلة ً اةن ااةمحد مةوه َن ماظـةَن 

وطةةمرٍز ه مةةن حلنةةوحكٌ حلقخنونَةةش وحل نَةةش حل سمةةش لاةةوف حلم خوكةةخص مةة  حلقطةةخ  

طمكةن ه مةن درحطةش حلاخؽ حلمزحد حلظعختم معه رخلؼكل حلذً ٍكظز ه م خرحص ط خوكةَش 

ومنختؼش ػزوم حلعقم تزةل ارزحمةه حنط تةخً مةن حنةه يلمةخ سحدص حلظقنَةش حلظ خوكةَش يلمةخ 

أمكن  لا ؿَخغش حلعقم رـورس طةلَمش وملةمدك رؼةكل وحكةق للقةوع وحلظشحمةخص يةل 

مزب   وهذح مخ ٍنطزق الةي اقةود حلمؼةخريش لكون ةخ طظطلةذ طلةخفز اةمس ؿ ةود مةن 

دٍَن وم نمطَن رغَش طلقَق حألهمحب حلمزؿةوس مةن ارزحم ةخ تخنونَن ومظظؼخرٍن حتظـخ

. 

نعظقم أ  ػمش كخؿش كقَقش ال  ٍقظ ٌ حلمؼةز  حلعزحتةٌ حػةز حلظؼةزٍعخص حلظةٌ ن مةض -4

اقود حلؼزحيش فٌ امس مظةخثل أهم ةخ حلؼةزوم حلوحؿةذ طوحفزهةخ أو ادرحؿ ةخ فةٌ حلعقةم 

تظظةخ  حلماةخمز ومعةخٍَزك يؼزم حلطزَعش حلمزيزش للعقم أو حلعخؿلش فل ً ان ػةزوم ح

حلظٌ ٍمكن طللق رؤمزحب حلعقم خ   أٍه فظزس من فظزحص حلظن َذ رخلؼكل حلةذً ٍظـةخود 

مةة  أهمَةةش فكةةزس حلماةةخمز وحلَةةه طوسٍع ةةخ فةةٌ اقةةود حلمؼةةخريش والةةي غةةزحر مةةخ طزنظةةه 

أو  2114( لظةنش 554حلظؼزٍعخص حلمن مش ل ذك حلعقود يؤمز حلمؼخريش حل زنظٌ رته )

 . 2111( لظنش 62مؼخريش حلمـزً رته )تخنو  حل
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 لائًح انًظادس ٔانًشاجغ

 حلقزآ  حلكزٍه :

 (.13طورس لقمخ  حٍُش )

 انكتة -أال ً:

 .2114حلمعـه حلوؿَش. مـم  حللغش حلعزرَش . م .1

.حلقةةةخهزس: حلؼةةةزيش حلعزرَةةةش  1د.حدرٍةةةض اةةةشح   مؼةةةك ص حدحرس حلظنمَةةةش . م .2

 .  2111حلمظلمس للظظوٍق وحلظورٍمحص .

د. كمخدس ازم حلةزسحع كمةخدس .اقةود حلؼةزحيش .رةمو  مكةخ  نؼةز: دحر حلـخمعةش  .3

 .2114حلـمٍمس . 

د. رؿذ ملمود مخؿن .اقود حلمؼةخريش رةَن حلقطةخاَن حللكةومٌ وحلاةخؽ  .  .4

 .2111رمو  مكخ  نؼز:دحر حلن لش حلعزرَش . 

.حالطةةكنمرٍش:  مكظزةةش حلوفةةخم حلقخنونَةةش 1ز طنةةخغو . مـةةخدر حاللظةةشح    مد. طةةمَ .5

.2114  . 

د. ؿةةخفٌ حكمةةم تخطةةه . حلطزَعةةش حلقخنونَةةش لعقةةود حلؼةةزحيش رةةَن حلقطةةخ  حلعةةخ   .6

 . 2116وحلاخؽ .حلقخهزس: دحر حلن لش حلعزرَش . 

حللةةةزن -د. اةةةخد  حلظةةةعَم حرةةةو حلاَةةةز. حلقةةةخنو  حالدحرً )حلقةةةزحرحص حالدحرٍةةةش .2

 .2111حلعقود حالدحرٍش( .)حلقخهزس :دحر حل كز حلعزرٌ . -حالدحرً

-اخد  ملمود حلزػَم. حدحرس  حلؼزيش رةَن حلقطةخاَن حلعةخ  وحلاةخؽ )حلم ةخهَه .1

حلظطزَقةةخص حلمن مةةش للظنمَةةش حالدحرٍةةش (  .مـةةز: دحر حل كةةز حلعزرةةٌ  - -حلمنةةخهؾ

.2116 . 
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   حلمـلةةم حالو )حلعقةةود د. ازةةم حلةةزسحع حلظةةن ورً .  حلوطةةَن   حلـةةشم حلظةةخر .4

 حلوحردس الي حلعمل (. رمو  مكخ  نؼز:دحر حلن لش حلعزرَش . رمو  طنش. 

د. ازم حل خدً رؼخر ؿمَل .حلعقم حالدحرً حلـوحنةذ حلقخنونَةش وحالدحرٍةش  .11

 . 2115.حالرد : دحر حلؼقخفش للنؼز وحلظوسٍ  . 1وحالدرَش . م

تظـةةةخدٍش وطقَةةةةَه د. يةةةخهه ؿخطةةةه حلعَظةةةةخوً . درحطةةةخص حلـةةةةموى حال .11

حالرد : دحر حلمنةةةخهؾ –.امةةةخ   2حلمؼةةةزواخص)طللَل ن ةةةزً وططزَقةةةٌ (. م

 .  2115للنؼز وحلظوسٍ   .

د. ملمم خلف حلـزورً . حلعقةود حالدحرٍةش . حالرد : دحر حلؼقخفةش للنؼةز  .12

 .2111وحلظوسٍ  . 

د. ملمةةم رفعةةض ازةةم حلوهةةخد. حلن زٍةةش حلعخمةةش للقةةخنو  حالدحرً .رةةمو   .13

 .2112دحر حلـخمعش حلـمٍمس .  مكخ  نؼز:

.رةةمو  مكةةخ   1د. نشٍةةه كمةةخد. حلعقةةود حلمزيزةةش فةةٌ حل قةةه حالطةة مٌ . م .14

 . 2115نؼز: دحر حلقله للنؼز .

د. هخنٌ ازفخص ؿزلٌ . حلن خ  حلقخنونٌ لعقود حلؼزحيش رَن حلقطةخاَن  .15

حللكةةومٌ وحلاةةخؽ درحطةةش مقخرنةةش . رةةمو  مكةةخ  نؼةةز: دحر حلن لةةش حلعزرَةةش 

.2112. 

 ثاٍَا: انًجاخ انؼهًٍح

د. اةةخرب ؿةةخلق مالةةف و د. اةة م كظةةَن الةةٌ ." حلظن ةةَه حلقةةخنونٌ لعقةةم  .1

حلزنةةخم  وحلظؼةةةغَل ونقةةةل حلملكَةةش )حلزةةةوص(." مـلةةةش ؿخمعةةش حالنزةةةخر للعلةةةو  

 حلقخنونَش وحلظَخطَش   حلعمد حالو  .
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رَظةةزو دومَظزٍةةو   طقزٍةةز رعنةةوح  طزطَزةةخص حلؼةةزحيش رةةَن من ومةةش حالمةةه  .2

   2131س وحلقطخ  حلاخؽ فةٌ طةَخع خطةش حلظنمَةش حلمظةظمحمش لعةخ  حلمظلم

  1 2112وكمس حلظ ظَغ حلمزيشٍش   حالمه حلمظلمس  ؿنَف   

د. طمَز رزهخ  ." ورتش امةل رعنةوح  اقةود حلمؼةخريش رةَن حلقطةخاَن فةٌ  .3

حلن خ  حل زنظٌ ." نةموس اقةود حلمؼةخريش وحلظلكةَه فةٌ منخساخط ةخ حلمنعقةمس 

   منؼورحص حلمن مش حلعزرَش للظنمَش حالدحرٍش   مـز.2111-فٌ حلزلزٍن

–طةةَف رةةخؿض حل ةةوحاَز." اقةةود حلؼةةزحيش رةةَن حلقطةةخاَن حلعةةخ  وحلاةةخؽ  .4

م  وم ةةخ ومزَعظ ةةخ حلقخنونَةةش" .رلةةغ منؼةةور فةةٌ حلمـلةةش حلمولَةةش للقةةخنو  . 

 ( 2116تطز  .) -حلموكش

حلزنةةخم وحلظؼةةغَل ونقةةل  د. ؿمةةخ  اؼمةةخ  ؿززٍةةل ." حلطزَعةةش حلقخنونَةةش لعقةةم .5

." B.O.O.Tواقم حلزنخم وحلظملةا وحلظؼةغَل ونقةل حلملكَةش B.O.Tحلملكَش 

رلغ منؼةور   حؿةمحرحص مزيةش حلزلةوع حالدحرٍةش  فةٌ حيخدٍمَةش حلظةخدحص 

 (.2111للعلو  حالدحرٍش )

د. اخرب  ؿخلق مالف ." ملخكزحص فٌ حلن خ  حلقخنونٌ لعقود حلؼزحيش  .6

( غَز منؼورس 2111-2112حلعلَخ للعخ  حلمرحطٌ)تممض لطلزش حلمرحطخص 

 يلَش حلقخنو  وحلعلو  حلظَخطَش .-".ؿخمعش حالنزخر

 انشسائم ٔاالطاسٌح -ثانثا :

ملمم ؿ ف ." دور حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ فٌ رف  حلعوحثم  .1

 فٌ حلزني حلظلظَش ل تظـخد وفق ن خ  حلزنخم وحلظؼغَل ونقل حلملكَش ." رطخلش

 . 2115مخؿظظَز  ؿخمعش كظزش رن الٌ . 

د .ؿنخ  ؿخطه مؼظض." حلن خ  حلقخنونٌ لعقود حلمؼخريش رةَن حلقطةخاَن حلعةخ  و  .2

 .  2116حلاخؽ "درحطش مقخرنش" ."  حمزوكش ديظورحك   ؿخمعش رغمحد .
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 انكتة االجُثٍح -ساتؼا:

1. E.R .yescombe ,puplic-private partnerships( principles 

of policy and finance) ,1st edition, 2007,Britain,page2  . 

2. HK yong, public-private partnerships policy, 

commonwealth secretariat ,London ,2010, page33. 

 انًٕالغ االنكتشٍَٔح  -خايسا :

1. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/2

7/ 

 . www.pdffactory.comد. ملمم حلؼخفعٌ حرو رحص   حلعقود حالدحرٍش    .2

نةو  تخطقزٍز حللـنش حالورورَةش اةن حلؼةزحيخص رةَن حلقطةخاَن حلعةخ  وحلاةخؽ   .3

ل رزٍ  / أنَظخ 31"  حلـةةةةةخدرفٌلعخمش سحص حالمظَختةةةةةود و حلع  حلمـظم  رؼؤح

هةةةةذح حلظقزٍةةةةز مظةةةةخف الةةةةي ػةةةةزكش حإلنظزنةةةةض الةةةةي حلعنةةةةوح   3  ؽ 2114

-http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-733حلظةةةةةةةةةةةةةةةةخلٌ:

notice.html  11:11  حلظخاش  2114-1-1  طخرٍر حخز سٍخرس .   

 انمٕاٍٍَ ٔ االٔايش ٔانمشاساخ -سادسا :

 حلمعم  1442لظنش  22تخنو  حلؼزيخص حلعخمش رته  .1

 2114لظنش   554حالمز حلمن ه لعقم حلؼزحيش فٌ فزنظخ رته  .2

تخنو  طن َه مؼخريش حلقطخ  حلاخؽ فٌ مؼزواخص حلزنَش حالطخطةَش وحلمزحفةق  .3

 حلمـزً. 2111لظنش 62حلعخمش رته 

تةةخنو  اقةةود حلؼةةزحيش حلةةملَل حلمن ـةةٌ لةةوسحرس حالتظـةةخد وحلمخلَةةش وحلـةةنخاَش  .4

 2111مخرص  25حل زنظٌ حلـخدر فٌ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/27/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/27/
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5. Les contrats DE partenaria :GUIDE 

METHODOLOGIQUE-Ministere de Economie-

desfinances et de l industrie-version Du 25 mars 2011 

 .2113للعخ   442تزحر مـلض حلوسرحم حلعزحتٌ رته  .6

 . 2114لظنش  31تخنو  حلؼزحيش رَن حلقطخاَن حلعخ  وحلاخؽ حالردنٌ رته  .2

لظةةنش  44ش رةةَن حلقطةةخ  حلعةةخ  وحلاةةخؽ حلظونظةةٌ اةةمد تةةخنو  اقةةود حلؼةةزحي  .1

2115. 

 

 

 


