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 المقدمة
 

إن للقطاع الخاص دور هام في مساندة القطاع العام في تمويل مشـاريع             
ة تتضـمن الجوانـب الفنيـة و الماليـة و            به من خبر   زالتنمية ، وذلك لما يتمي    

 على الدولة  جذبـه و فـتح المجـال أمامـه             باإلدارية و التجارية ، مما يتوج     
و إقامة مشاريع البنية األساسية و التي تعتبر         اإلنتاجيةلالستثمار في القطاعات    

ألي دولة من الدول ضمن األولويات في جدول أعمالها لما فيهـا مـن تحسـين              
 .يشية و تحفيز النشاط اإلنتاجي الظروف المع

 شكال من أشكال مشـاركة القطـاع        BOTويعتبر نظام تمويل المشاريع      
له القطاع الخاص عقد امتياز يقـوم بموجبـه         ظالخاص ، حيث تمنح الدولة في       

بدراسة تطوير و تنفيذ مشروع معين يقوم بتصميمه و بناءه وتملكه و تشغيله و              
دد من السنوات ، وفي نهاية مـدة االمتيـاز تنتقـل             و استغالله تجاريا لع    إدارته

 .ملكية المشروع إلى الدولة 
تتعدد أشكال مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام فـي تمويـل مشـاريع             

مة التنمية ، تبعا لحاجة الدولة ومتطلبات المشروع ، وبناءا على ذلك تتعدد األنظ            
 :المتبعة من مشروع آلخر منها 

 BOOT اء ، التملك ، التشغيل ، نقل الملكيةالبننظام         
 ROTنظام التحديث ، التشغيل ، نقل الملكية 

 BTنظام البناء ، نقل الملكية                  
  تمويل مشاريع التنمية خارج الموازنات العامة وغيرها السابقةاألنواعتتيح  و

 .   دون أية زيادة في الدين العام للدولة 
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 وطريقة حصـول القطـاع الخـاص علـى          BOTيف نظام   تعر: أوال  
 المشاريع من خالله

 مراحل متتالية هي    هو نظام استثماري للمشاريع الحكومية يتم على ثالث        •
 .البناء و التشغيل و التحويل :
لبناء أحد  ) امتياز  ( تمنح الدولة مانحة االمتياز القطاع الخاص ترخيص         •

تمويله على نفقته الخاصة ، وتشغيل      مشاريع البنية األساسية أو التحتية و     
المرفق و صيانته وتحصيل الرسوم  مقابل تقديم الخدمة لسـداد أعبـاء             

 مسئوال مسئولية كاملة عن     التمويل و تحقيق فائض ربح معقول و يكون       
المشروع حتى نهاية مدة االمتياز ، ثم يقوم بنقل ملكية المشـروع إلـى              

 .القطاع العام بكافة أصوله 

 طريقة منح القطاع الخاص حـق       اختياردولة مانحة االمتياز في     تعتمد ال  •
و متطلبـات   لحاجـة الدولـة     االمتياز على المناقصة أو المزايدة وفقـا        

 .المشروع  
 
   BOTأطراف نظام : ثانيا  
  :األطراف األساسيون . أ

وتقوم بإعداد الدراسات و    ) : الحكومة  ( أو أي من أجهزتها مثل       الدولة -1
 ، ثم تبرم اتفاق امتياز مع       BOTلمشاريع التي سيتم إنشاؤها بنظام      الخطط ل 

 .تقوم بموجبه بدور الرقابة أثناء منح االمتياز شركة المشروع ، 
تتكون من اتحاد مجموعـة مـن       :  )شركة المشروع   (  القطاع الخاص    -2

الشركات المتخصصة في مجال التصميم والتوريـد والتشـييد يطلـق علـى             
لكونسرتيوم ، تبرم اتفاق مع الحكومة تقوم بمقتضاه ببناء ثـم           اتحادها معا ا  

تشغيل وإدارة مشروع ما خالل االمتياز لتحقيق أرباح إلى جانـب اسـترداد             
 .تكاليف البناء والتشغيل ثم تسليمه بعد انقضاء الفترة المتفق عليها بالعقد 
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 :األطراف الغير أساسيين . ب
ات الالزمة لتنفيذ المشروع بوسائله الذاتية      ويقوم بكافة العملي  :  المقاول   -1

إبتداءا من إعداد التصميمات ثم تشييد المشروع وتوريد ما يلزمه مـن آالت             
 . الالزمة له اوتركيبها ونقل التكنولوجي

تقدم التمويل الالزم إلنشاء المشروع من خالل إصدار السندات         :  البنوك   -2
 .لية أو منح القروض أو غيرها من الصيغ التموي

 . اتفاقات توريد المواد مع شركة المشروع يعقد:  مصنع ومورد المواد -3
يقوم بتشغيل المشروع خالل فترة االمتياز مقابـل مصـروفات          :  المشغل   -4

 .تشغيل تدفعها شركة المشروع من عائداته 
يساعد الباحث شركة المشروع في بحـث المشـروع         :  باحث المشروع    -5

 .قابل مصروفات البحث الدراسي على أن يكون ذلك في م
المقرضين والمساهمين في رأس مال شركة المشروع       :  رعاة المشروع    -6

 .ويتلقون الفوائد واألرباح من شركة المشروع 
تقوم بالتغطية التأمينية للمخاطر التي قـد       :  مؤسسات الضمان والتأمين     -7

  .BOTتتعرض لها مشروعات 
 المستهدفين بمنتجات المشـروع الـذين       عامة المواطنين :  المستخدمون   -8

 .يدفعون عائدات التشغيل وغرضهم األساسي استفادة من استخدام المشروع 
 

    للقطاع العامBOTمميزات نظام  : ثالثا
 نقل عبء التمويل ومخاطر التشغيل التجاري للمشاريع الضـخمة إلـى            -1

ولة أعباء مالية   عاتق القطاع الخاص ، مما يؤدي إلى عدم تحميل ميزانية الد          
 .مباشرة أو االلتجاء إلى االقتراض المحلي والخارجي 

 . التنمية السريعة للمشاريع األساسية التي ال تجد التمويل الالزم السريع -2
 كفاءة التشغيل و تحسين الخدمة لمستخدمي المشروع لمـا يتمتـع بـه              -3

  .القطاع الخاص من خبرة فنية و إدارية تفوق القطاع العام 
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 دراسة الجدوى االقتصادية من قبل الطرفين تخفض مـن نسـبة فشـل              -4
 .المشروع في المستقبل 

 المتطورة من قبل القطاع الخاص يؤدي إلـى تخفـيض           ا نقل التكنولوجي  -5
 .التكاليف إلى جانب السرعة في إنشاء و تشييد و تحسين األداء العام 

ة االمتياز الممنوح للقطاع  استرجاع ملكية المشروع للدولة بعد انتهاء فتر-6
 .الخاص بعكس الخصخصة 

 تحسين أداء القطاع العام وذلك بقياس مستوى أدائه نسبة إلى مشروعات -7
  .BOTمماثلة تم إنشاءها بنظام 

 تأهيل العمالة الوطنية و إكسابهم خبرة تفيد الدولة بعد تسلمها المشروع            -8
 .إلدارته بعد فترة االمتياز 

 سوق العمل ، وذلك حينما يلجأ  القطاع الخاص إلى مصادر             تحسين أداء  -9
 .تمويل متعددة مما ينشط حركة سوق المال في الدولة 

 خلق فرص عمل جديدة ، حيث أن عمليات اإلنشاء و التي تستغرق من               -10
 . سنوات تؤدي إلى خلق فرص حقيقية لشركات المقاوالت الوطنية ) 3-5(

 
 :التحتية واع الخاص في مشاريع البنية األساسية مشاركة القط أنواع :رابعا 

يقـوم القطـاع   : (BOOT) ام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية  نظ-1
الخاص ببناء المرفق وتملك أصوله أثناء فترة االمتياز فال يخضـع لهيمنـة             
الدولة وإن خضع لرقابتها مما يعزز ملكية القطاع الخاص بصورة أكبر فـي             

والضرائب على مستخدمي المشروع وهذا ما يميز هذا النظام         فرض الرسوم   
 الذي يخضع المشاريع بصورة أكبر لرقابة الدولـة مانحـة           BOTعن نظام   
 .االمتياز 

يقوم القطـاع الخـاص     ) : ROT( نظام التحديث والتشغيل ونقل الملكية       -2
 هذا  رفق قديم وتشغيله بكفاءة ثم نقله إلى ملكية الدولة ، وتكاليف          مبتحديث  

. النظام ال تشمل بناء المرفق مما يقلل من قيمة ما تتحمله الدولة من تمويل               
يقوم القطاع الخاص ببنـاء المرفـق        : BT)( نظام البناء ونقل الملكية      -3
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وتسليمه للدولة فور االنتهاء منه ، ويستخدم هذا النظام في أغلب المناقصات            
اء وال يقـوم القطـاع الخـاص        العامة في الدولة التي يطبع عليها طابع البن       

بتشغيل المرفق بعد االنتهاء من عملية البناء وهذا مـا يميـزه عـن نظـام                
BOT. 
 مساندة القطاع العام ، تختلـف        أخرى تمكن القطاع الخاص من     أنواعوهناك  
 . وفقا لحاجة الدولة ومتطلبات المشروع األنواع هذه

 
  في خاص المحلي القطاع ال الشروط و الضوابط لتفعيل دور       : خامسا
    BOT نظام مشاريع

 الدارة المشـروع بعـد فتـرة        ة توظيف العمالة الوطنية و إكسابها الخبر      -1
 .االمتياز 

إذا كـان ذو    ) في إنشاء و صيانة المشـروع       (  استعمال المنتج المحلي     -2
 .مستوى فني مؤهل 

ت  األولوية لمقدمي العطاء المحليين بشرط االلتـزام بالمواصـفا         إعطاء -3
 .الفنية للجودة و حسن تأدية العمل 

 . استخدام االستشاريين المحليين للقيام بأعمال التصميم للمشروعات -4
 االستعانة بالمقاولين المحليين كمقاولين بالباطن إذا دعت الحاجة للشركة          -5

 .صاحبة االمتياز 
 

 BOTأسس موافقة المستثمر األجنبي للمشاريع بنظام   :سادسا
 . العائد المالي المتوقع -1
 . االستقرار السياسي و االقتصادي للدولة المستثمر بها -2
 . السياسات المتعلقة بالنقد الدولي و مدى تطور األسواق المالية -3
 . طبيعة القوانين التي تشجع و تنظم و تراقب االستثمارات الوافدة -4
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ات التي تتخذها الـدول و       المخاطر الغير تجارية والتي تنتج من اإلجراء       -5
 .تتصل باألوضاع السياسية و االقتصادية و األمنية العامة 

 
االستثمار و دورها في جـذب المسـتثمر        مؤسسات ضمان    : سابعا

 األجنبي 
 تأمين االستثمار للمخاطر الغيـر تجاريـة وهـدفها          قع على عاتقها  ي •

لك من  األساسي هو تشجيع المستثمر األجنبي بالمشاريع الكبيرة و ذ        
  . جيد مناخ استثماري المخاطر الخاصة باالستثمار وخلقخالل تجاوز

عملية االستثمار تعتمد على تقييم درجة المخاطرة و مقارنتهـا          إن    •
 و   الغيـر مسـتقرة     المحققة من عملية االستثمار في البيئة      باألرباح

 وهذا الدور الـذي تقـوم فيـه          ، ن معا بالفرص البديلة   امقارنة االثن 
   .المتوقعة   من ارتفاع المخاطرللحدت الضمان مؤسسا

 
 BOT   اريعالسياسات الخاصة بدورة حياة مش : ثامنا

  .سليمةيكون على أسس علمية و اقتصادية و فنية :  اختيار المشروع -1
 الفنيـة و    دراسة الجدوى مـن النـواحي     عن طريق   :  تحليل المشروع    -2

 . المالية و االجتماعية و البيئية
ختيار الموقع المناسب للمشروع و تقييم التكنولوجيا المستخدمة لطبيعة          ا -3

 .االحتياج 
 – رأس المـال     – المعدات و اآلالت     –األرض  (  التقييم المبدئي للتكاليف     -4

 ..... ) . الخ –الكهرباء 
 . تأهيل الشركات المتقدمة و تحديد معايير االختيار -5
 للرد على جميع االستفسارات وأيضـا        االختيار التمهيدي للشركات وذلك    -6

 .متطلبات المشروع بشكل مفصل 
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 عـن المزايـدات أو      اإلعـالن وفيها يـتم     : تقييم العطاءات   و  العطاءات -7
يشترط توافر الشفافية الكاملة عنـد التقيـيم ألن التكـاليف           و   ،المناقصات  

 . الماليينعداد العطاءات تدخل في عدادإلالمالية التي يتحملها القطاع الخاص 
ويتم عن طريق مستشارين ذوي خبرة خاصة على كثير من          :  التفاوض   -8

 .الجوانب الفنية و المالية 
ويكون وفقا للشروط العامة و الخاصة المتفـق        :  متابعة تنفيذ المشروع     -9

  .عليها في العقد المبرم بين الحكومة و القطاع الخاص
 .ة الترخيص  إعادة المشروع للدولة بعد انتهاء فتر-10
 الذي يقوم بمراعاة مصالح المالك      ستشاري المالك  ويكلف في هذه المهمة ا     *

  .وهي الدولة أو أي من أجهزتها 
 

 BOTالمراحل التي تمر بها مشروعات :  تاسعا
 . مرحلة التخطيط و اإلعداد -1
 . المرحلة التمهيدية للتنفيذ -2
 . مرحلة التنفيذ الفعلي -3
 .و الصيانة  مرحلة التشغيل -4
 . مرحلة نقل ملكية المشروع إلى الدولة مانحة االمتياز -5

 
 BOT معايير و عوامل نجاح تطبيق نظام : عاشرا

 أن تقدم الحكومة تصور و دراسة وافية علـى المرحلـة القادمـة مـن                -1
 إنتاجيـا ( المشاريع المستقبلية و التأكد من أنها ضمن خطة الحكومة للتنمية           

 ) .يا و بشريا و بيئ
 أن تضمن الحكومة حصولها على أفضل المشاريع اقتصـاديا وبأفضـل            -2

 .شروط ممكنة 
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 أن تكفل الحكومة للقطاع الخاص وجود قاعدة سياسية مسـتقرة تهيـئ             -3
مناخا قويا مواتيا لقيام القطاع الخاص باستثمارات علـى المـدى الطويـل،                  

 .السرعة في اتخاذ القرار و تحلي جهازها اإلداري بالكفاءة و المرونة و 
 أن تتصف العقود المتعلقة بالمشروع بالصياغة الجيدة و الدقـة البالغـة             -4

 .وتكون على قدر كبير من الوضوح و الشفافية 
 يجب أن يتميز القائمون بالمشروع بالخبرة و الكفاءة و أن تتوفر لـديهم          -5

 . احتياطات مالية قوية 
ات األساسية لسداد قـروض المشـروع            إن المصدر األساسي و الضمان     -6

و فوائده و تحقيق هامش ربح معقول يعتمد على اإليرادات المستقبلية التـي             
يدرها المشروع من خالل مستخدمي المشروع ، لذا على شـركة المشـروع             

 .رفع مستوى أدائها خالل فترة االمتياز 
 

   BOTالصعوبات التي تواجه تطبيق نظام :  عشر إحدى
 ، طويلةص المرونة في النظام القانوني الذي يترك المنازعات لسنوات   نق -1

 . حتى توجههاوالتي يمكن خالل هذه المدة أن تفقد الشركة قوتها الدافعة بل
 المشروع بعد فترة ةرادالفنية الكافية في القطاع العام إل عدم توفر الخبرة -2

 .االمتياز 
  .لمشروع  عدم اختيار الموقع المناسب القامة ا-3
 

  BOTأمثلة على مشاريع  : إثناعشر
 الغـاز   – الـنفط    –الطاقـة   ( مثـل   :  الثروة الطبيعية     مجاالت استخراج  -1

 ) .الطبيعي 
 . محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي -2
 الطـرق   – الموانئ   – المطارات   –الجسور  (  خدمات النقل والمواصالت     -3

 ) .السريعة 
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 ). المجمعات التجارية–المجمعات السكنية (االستثماري  المجال العقاري و-4
 ) . الجامعات –المدارس (  المجال التعليمي -5
 . شبكات االتصاالت واإلنترنت -6
 . المجال السياحي كالمنتجعات السياحية المختلفة -7
 ) . الترفيهية – الثقافية –الرياضية (  المجاالت األخرى -8

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  …تمةالخا
      



 11

ومزاياه وأنواعه وبعض األمور المتعلقـة   )   BOT (نظام    بعد التطرق إلى 
أصبح ضرورة حتمية وأسلوب حديث لكثيـر مـن    )  BOT (نظامبه  نجد أن 

بنية أساسية ذات كفاءة عالية لكي تتصل       تأسيس  الدول النامية والتي تحتاج إلى      
نية األساسية بمثابـة حلقـة   ون تلك البباالقتصاد العالمي المتطور ، وعادة ما تك     

فأي دولة تحتاج إلى طرق سريعة جيـدة        . ربط الدول باألسواق العالمية     تاتصال  
لنقل البضائع من والى الدولة ، وموانئ بحرية وجوية تعمل بكفاءة ، ومحطـات              
كهربائية ومائية كافية الستيعاب النمو السكاني في المستقبل ، وشبكة اتصـاالت            

أو اإلنترنـت لتسـهيل حركـة نقـل         ) الهاتفي(سواء االتصال التقليدي    متطورة  
المعلومات سواء داخل الدولة أو إلى الخارج ، أيضا تحتاج إلى أنابيب الوقـود              

فتلـك  . المختلفة كالنفط والغاز الطبيعي الستيراد وتصـدير الوقـود بسـهولة            
 ال  األسـس  تلـك    األساسيات تعتبر بمثابة بطاقة دخول لألسواق العالمية وبدون       

تستطيع الدولة أن تنمو وتزدهر بسرعة مقارنة بباقي الدول ، بل سـوف تـؤثر          
البنية التحتية الضعيفة على عدة أمور أهمها انخفاض إنتاجية الفرد العامل لعدم            

فمثال ال توجد أية مقارنة بإنتاجية الفرد       . توفر أساسيات الحياة العصرية المتينة      
البنية التحتيـة   أسس  لمتحدة والصومال ، وذلك لعدم توفر        الواليات ا  فيالعامل    

 .الجيدة في الدولة الثانية أو انعدامها تماما عند مقارنتها باألولى 
 

  وغيره من األنظمة    )BOT ( نظام     ولقد اصبح بناء تلك المرافق من خالل        
بمشاركة القطاع الخاص أمرا سهال مقارنة بـالعقود الماضـية بسـبب التغيـر              

لواضح في االقتصاد العالمي  من اقتصـاديات دول منعزلـة نوعـا مـا إلـى                 ا
اقتصاديات مترابطة وذلك بفضل إنشاء منظمـات واتفاقيـات اقتصـادية هامـة             

ومنظمة التجـارة العالميـة    )  EUROPEAN UNION(كاالتحاد األوروبي 
)WROLD TRADE ORGANIZATION (WTO)  .(  كما حـرص  

على تسهيل إعطاء القروض للشركات  )   WORLD BANK(البنك العالمي 
لتطبيق نظام  لذلك تتسابق الدول النامية     . العالمية لبناء مجتمعات الدول الناشئة      

BOT             لبناء وتعديل مرافقها العامة من خالل طرح المناقصات العالمية لجـذب 
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واحد حسب   ) BOT( المستثمرين فمثال نجد أن مصر بعدما كان لديها مشروع          
 UNITED NATION INDUSTRIAL DEVOLOPMENTئية إحصا

ORGNAIZATION (UNIDO) 38 أصبح لديها أكثـر مـن   1996 لعام 
في أقل مـن خمـس       ) BOT  (  هذا النظام  مشروع حالي ومستقبلي من خالل    

وذلك بفضل حرص  الحكومة المصـرية لمواكبـة التطـور الحـالي             . سنوات  
 القطاع الخاص إقامة أحدث المرافـق  فتستطيع الدولة بالتعاون مع . والمستقبلي  

العامة وأفضل المشاريع اإلنشائية على مستوى عالمي وبزمن قياسي وبتكلفـة           
 .أقل لكال القطاعين العام منه والخاص

 


