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 ملخص

المشاركة بين القطاع العاا  االقطااع الصااع يعأا  شر عشاتاع لاه  التياق ايي ااة باين قطاة عان القطااع العاا  اع اه مت عان 

، اذلا  هحهياة ايشاليتق شا التاي شر  حار  داتبطدف قيا  الم ه مت بهقادل  ددعاة عشاارلو شا عأشالب ال أياة ال، الصاعالقطاع 

دالل عدة عحددة بمقابل شقت شا ثمن لهت  الصدعاة لحلاتق الم اهمت عان الم اه يدلن عأطاا شا عان قطاة القطااع العاا  المهعاقاد 

شهمياة اتاهتاييةية بالأ ا ة  رالم ه مت بهأ يذ عشتاع ش مائ  ذ شا يكرن يت  المشتاالاب يطدف إل  قيا  ،ععطا شا عن كتيطما

دفو عقاباال الاان ا ه االااق بهتاا  ، ااتااهلاللق لماادة عحااددة بحياا  لقاار  باارطأ  اذلاا  التااي شرل يمتكطااا الدالااةيقهلاااد الااالااي ا

 . األرل
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Abstract 

Participation between the public and the private sector means any project on which an 

agreement between a public sector and a private sector investor shall be agreed upon, in 

order to provide the service of the infrastructure projects and operation or otherwise, within a 

specified period for a fee or price for that service. The project is intended to enable the 

investor to carry out a development project of strategic importance to the national economy 

on land owned by the state and to exploit it for a specified period so that it pays for it. 
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 ةمقدمال

ع طاار  المشاااركة عااو القطاااع الصاااع شتااالي  اش راالااا  لشاامل      

ع اهمة القطاع الصاع ف  عشتاالاب القطااع العاا  فا  عن ك يتة 

عصهتف المةايب، ايأدرج هاذ  األتاالي  عان عةاتد القياا  ب الماال 

لياب ؤاي  ايأ يااذ المشااتاالاب إلاا  ياارلي ع ااالهررلااداب شا يلاام

عشتاالاب عهكاعتة عن يلمي  ابأاء ايشليل ال أية األتاتية األحاد 

، ة عاان  قاال اعراوااالب اعيااا  اكطتباااءعشااتاالاب المتافااع العاعاا

اعا إلاي ذلا  بطادف ايتاه ادة القلار  لماا هار عهااق لادر القطااع 

شههماام عصهتااف  اقااد .دارلااةكا اااب عاليااة افأيااة اإن إعالصاااع عاا

الحكرعااااب بمر ااارع الشاااتاكة باااين القطااااالين العاااا  االصااااع 

، لاذل  ي اعي ئز ايقهلاادلة األتاتاية ألر دالاةبااله ار  عن التكاا

الااادال المهقدعاااة االأاعياااة التاااي حاااد تاااراء إلاااي دتاااع الهأ يمااااب 

المؤت ااية االهشااتلعاب االااأ   له أاا  الهأ يماااب الهشاااركية الهاا  

عااان شقااال ددعاااة  كافاااة عاالمةهماااو الصااا قطاالاااابي ااااه  فيطاااا 

 يق اي  تيه  لمشاركةلعقرد ا هشتلع ، الهر يح الهأ ي  الشغتا طا
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  مشاركةعقد ال المبحث األول : مفهوم

 وأنواعها مشاركةالمبحث الثاني : الطبيعة القانونية لعقود ال

 

 المبحث األول

 مشاركةعقد المفهوم 

 تمهيد : 

الشتاكة ه  ع طر  حدل  ، عهعدد األاقق ، ذا شهمية عهزالادة ،     

اهاار عااتي ب بابعاااد الدلاادة ل ااتز عأطااا ال عااد امدارر ا الهأ يماا  

االهعااا   اايقهلاادر اايقهماااال  ا القاا ر   ، فطاا  يعاد بم ابااة 

الالقة طرلتة األقل بين الةطاب امدارلة بالدالة ا القطااع الصااع 

لقطااع الصااع بهقادل  دادعاب شا يأ ياذ عشاتاالاب يطدف إلي قيا  ا

دان امداالل بادار  عان كا م شقطزة الدالاة عأرطاة بهأ ياذها اذلا 

الحكرعة فا  الأطارل بالصادعاب االمشاتاالاب العاعاة اام اتاف 

 .  1التيطا الكن فقب عن دالل   ا  قدلد لتهعاقد ايقدل  الصدعة

طتااع عاان أعااا بااين القطاااالين العااا  االصاااع ي القااد المشاااركة     

، بمعأا  شن العقاد مه ادل القاائ  شتاتاا التاي ايي ااةع طر  الهعاان ال

بالم طر  الشاعل االقا ر   لتعقاد عان حيا  ا لاتاف إرادة كال عان 

عماا ال بالةطاااب عماا ال بالحكرعااة االقطاااع الصاااع   القطاااع العااا  

التاي الهعااان االه االال  (ه مارلةاالمؤت اب ال تدلة الصاواة ايتا

لهرظيااااف إعكا يايطااااا ال شااااتلة االماليااااة اامدارلااااة ا الهأ يميااااة 

االهكأرلرقياااة االمعتفياااة التااا  شتااااة عااان المشااااركة اايلهااازا  

باألهداف ، احتلة ايدهيار ، االم ؤالية المشهتكة االم اءلة عان 

 شقل يحقيع األهداف ايقهلادلة اايقهماالية اله  يط  العدد األك ات

عن شفتاد المةهمو الطا ي ثيت بعيد المدر الت  يطتعايطاا حها  لاهمكن 

المةهماو عاان عراك اة الهطاارراب المعاواتة بطتلقااة فاالتاة ايحقيااع 

 .2ا و يأاف   شفضل 

فاليابان ابتلطا يا اشعتلكاا رغا  الهقاد  ايقهلاادر الاذر يشاطد      

تاي شرل هذ  الدال إي ش طا يعه ت عن التااد ف  ية يد هذا العقد ال

الراقااو ، فقااد الماادب هااذ  الاادال إلاا  إبااتا  القاارد عشاااركة لهأ يااذ 

الصطب ايتهتاييةية لصادعاب ال أياة الهحهياة االصادعاب االمشاارلو 

ايقهلادلة ، ف  حين كا م الدال العتبية عه دتة  رع عا ف  إباتا  

هذ  العقرد اكاان اللاتل عان إبتاعطاا اتاهقطات ايتاه ماراب عان 

 . 3ج الدال ف  يح ين الأاء ال أية األتاتية شقل يطرلت بتاع

يصااها الشااتاكة ب اقاااق الهعاااان االه االاال باااين القطاااالين العاااا   

االصاااع المهعتقااة باتااه مار ايرظيااف عراردهااا ال شااتلة االماليااة 

اامدارلااة االهأ يميااة االهكأرلرقيااة االملااتفية التااي شتاااة عاان 

رلية المشااهتكة ، المشاااركة االشاا افية اايلهاازا  باألهااداف االم اا 

بطاادف يحقيااع الهأميااة ايقهلااادلة اايقهمااليااة بحياا  يااؤدر إلااي 

يطرلت المةهمو بةميو عةاييق اف ايق ايقر  الشتاكة ف  عضامر طا 

التا  يقاادل  الصادعاب العاعااة عاان داالل الهعاقااد عاو  ااتكاب القطاااع 

الصاااع لهلاامي  ابأاااء ايمرلاال ايشااليل ال أيااة األتاتااية لتصاادعاب 

صدعاب األدت  بشكل الا  ، اعو  طالاة عادة الهعاقاد يعارد العاعة الت

األعاات الااذر لااؤدر إلااي  ،شواارل ال أيااة األتاتااية إلااي عتكيااة الدالااة

 . 4زلادة حة  شورل الدالة 

يقر  الشتاكة ف  قرهتها التي يقدل  الصدعاب العاعة عن دالل      

قيااا  الدالااة بالهعاقااد عااو  اااتكاب القطاااع الصاااع ل أاااء ايمرلااال 

ليل ال أيااة األتاتااية لتصاادعاب العاعااة . عااو  طالااة عاادة الهعاقااد ايشاا

يؤال شورل ال أية األتاتية إلي عتكياة الدالاة ، األعات الاذر لاؤدر 

إلااي زلااادة حةاا  شواارل الدالااة ، الطااتق هااذا ال ت اااعج العدلااد عاان 

العأاواات الهعاقدلااة الهاا  يهاايح لتقطاااع الصاااع الم اااهمة فاا  يأ يااذ 

ال عهعددة ع ل الهلمي  االهمرلل اال أاء المشتاالاب عن دالل ش ك

االهشااليل ا امدارة ا اللاايا ة االصاادعاب األداات  ( فقااد إههماام 

 UNIDOعأ ماااة األعااا  المهحااادة لتهأمياااة اللاااأاالية   الير يااادا   

بمر اارع عشاااركة القطاااع العااا  عااو القطاااع الصاااع ، اذلاا  عاان 

يااة داالل عاا وادر الأطااا عان يرقيطااب بشاا ن يأمياة عشاتاالاب ال أ

ال أاااء اايتااهلالل  Botاألتاتااية الاان طتلااع عشااتاالاب ال اارب 

 .5ا قل المتكية 

الاادار ال ااارز  تااياقااد  رهاام الةمعيااة العاعااة لحعاا  المهحاادة ال      

لعقرد الشتاكة ف  يأمية القطاع ايقهلادر فقد ال اتب الان اهميهطاا 

باااألي    إذ يضااو فاا  االه ااار دار الشااتاكاب بااين القطاااالين العااا  

ع فااا  يح ااين يااارفيت ال أيااة الهحهياااة االصاادعاب العمرعياااة االصااا

يقهلاادلة اايقهماالياة اإداريطا التي  حار تاتي  عان شقال الهأمياة ا

، ايعهتف الةمعية العاعة بالحاقة إلي يارفيت بي اة عرايياة الم هداعة

يشةو اته مار القطااع الصااع فا  ال أياة الهحهياة ايتاالا   اراغل 

، ايشاادد التااي شهميااة ياارفيت د تااراءلملااتحة العاعااة لت تااد التااي حااا

الهحهيااة إقااتاءاب يه اا  بالك اااءة االشاا افية متااأاد عشااارلو ال أيااة 

، اذكتب الةمعية العاعة لحع  المهحدة الممرلة عن القطاع الصاع(

شن األحكاااا  الهشاااتلعية الأمرذقياااة لتةأاااة األعااا  المهحااادة لتقاااا رن 

مرلااة عاان القطاااع الهةااارر الاادال  بشاا ن عشااارلو ال أيااة الهحهيااة الم

، اي تيما ال تدان الأاعياة ، فا  ، تههيح ع االدة شك ت لتدال6الصاع

 .7يعزلز امدارة الةيدة اا و إطار يشتلع  عالئ  لطذ  المشاارلو 

عان داالل هاذا الم حا  تاارف  هطاتة الاي يعتلاف القارد الشااتاكة 

 :  اآلي ع يأا شهميهطا التي اله ليل 



 

 
59 

 

 76 - 57،   2021، كانون األول  2، العدد  2المجلد  ........ التنظيم الترشيعي –زياد   للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 المطلب األول

 المشاركةتعريف عقد 

 التشريعيأوال : التعريف 

اليق مباتا  افهح ال ات التي علاتاذا كان المشتع العتاق  قد        

إي ش ااق لاا  لضااو  ،قطااة ايدارة لعقاارد الشااتاكة عااو القطاااع الصاااع

يشتلعا الاعا ليأ   الحدد األطت العاعق لعقارد الشاتاكة ، فقاد ار  

ايقهلاد العتاق  الةدلد يةتباة قتقاة غيات ع اهقتة فا  العالقاة باين 

الحكرعااة االقطااااع الصااااع ، بااادشب عاااو قاااتاراب يااا عي  المأشااالب 

الهاا  كا اام  هيةهطااا ابهعاااد القطاااع الصاااع  1964ايقهلااادلة الااا  

المتيااااب اتاااه مار عهرتاااطة شا ك ياااتة اتااايطتة  اااتكاب الاان شلاااة 

القطاع العا  التي قميو قطاالاب ايقهلاد الرطأ  ، ايحدلدا دالل 

ظطاتب ي امية القطااع  فقاد يت  المدة بدالاة تاهيأاب القاتن الما ا 

المصااهتب ك دالااة لم طاار  الشااتاكة بااين القطاااالين العااا  االصاااع إذ 

الذر التف  1964ل أة  103ودرب الدة قرا ين ، ع ل قا رن رق  

 تكاب القطاع المصهتب ب  طا الشتكاب اله  ي ط  الدالة فيطا بأ  ة 

ل ااأة  ۲۱% ( عاان رشة عااال الشااتكة ، قااا رن الشااتكاب رقاا   51

الااذر تاامح به تاايت  ااتكاب ع اااهمة عصهتطااة ي ااط  فيطااا  ۱۹۹۷

( 20% ياليطا شا شك ت بأ  ة ييقل الن  الدالة عن دالل إحد  يشك

ل ااأة  ۲۲، ا قااا رن الشااتكاب العاعااة رقاا  عااال الشااتكةعاان رشة 

لحاع لتشاتكة العاعاة حاع  التاي ش اقعأاق  15إذ  لم المادة  ۱۹۹۷

المشاركة عو الشتكاب االمؤت اب العتبية ااألقأ ية بهأ يذ شالماال 

شن المةااال ع هاارق اذاب الالقااة ب هااداف الشااتكة داداال العااتاة  ، 

ا األقأ ياة ، الا  ل امح لتددرل ف   تاكاب عو الشتكاب العتبية ش

القا رن بالشتاكة عو القطااع الصااع العتاقا  اهار قلارر اا اح 

ف  فط  شهداف الشتاكة ، فهشةيو الدالة لتشتاكة عن    ق شلضا شن 

يقياة لح ز الشتكاء التي عزلاد عان يرظياف األعارال االص اتاب الحق

غيتهماا . القاد حاالام  االماال  ش اتراء التي الم اهر  المعأارر ش

-۲۰۱۰،  ۲۰۱۰-۲۰۱4تاييةياب الهأمياااة الرطأياااة لت اااأراب إتاااه

اكذل  ف  اثيقة العطد الدال  عاو العاتاة  2005–۲۰۰۷،  ۲۰۰۷

التي ي عيل دار القطاع الصاع ، إذ شكدب إلةاد بي ة عالئمة لتقطاع 

الصاااع القيااا   ااتاكة بااين الحكرعااة االقطاااع الصاااع اعشاااركة 

درلن التي ذل  إي إن ذلا  لا  اشن يدار عن ق ل القا ،المصاطت بيأطما

ايرقطاب باهمية عشاركة القطااع الصااع فا  المتياة  العد إي شهداف

   دليل ش اااق لااا  للااادر حهاااي اآلن قاااا رنالهأمياااة ايقهلاااادلة االااا

 .8بصلرع هذا المر رع 

اقد التف المشتع الملتر القد الشتاكة با ق   القد ي تعاق الةطاة 

ا بمقهضاا  بالقياا  بكال شا امدارلة عو  اتكة المشاتاع ا يعطاد إليطا

الماااادة ال ا ياااة عااان هاااذا بعاااأل األالماااال المألااارع التيطاااا فااا  

 .9القا رن 

فا  فت  اا  Parteriariat Public Priveددتام القارد المشااركة 

ل اااأة  35االمعااادل بالقاااا رن رقااا   2004 ل اااأة 599بااااألعت رقااا  

، العتف القد الشتاكة بين  ۲۰۰۹ل أة  ۱۷۹االقا رن رق   ۲۰۰۸

ب  ق   القد إدارر ،  -القطاالين العا  االصاع بالمعأ  ال أ  الدقيع 

لعطد بمقهضا  شحد ش صاع القا رن العا  إلي شحاد ش اصاع القاا رن 

الصاااع ، القيااا  بمطمااة  اااعتة يهعتااع بهمرلاال ايتااه مار المهعتااع 

ا باأل ااااالال االهةطيااااازاب الضاااااتارلة لتمتفاااااع العاااااا  ا إداريطااااا

ااتااهلاللطا اواايا هطا ، طاارال عاادة العقااد المحااددة ، افااع ط يعااة 

ايتااه مار شا طااتة الهمرلاال ، فاا  عقاباال ع ااالم عاليااة يتهااز  امدارة 

طااارال عااادة  دفعطا إلاااي  اااتكة المشاااتاع بشاااكل عةااازالمهعاقااادة بااا

 . 10الهعاقد 

اط قا لتهشتلو ال ت    اقه ا  المصاطت  تطا قرهتلا لتحكا        

، اقد حتع المشتع الملتر الت  التبب فا  قاا رن  بلحة العقد

المشاااركة الةدلااد بااين حااع  ااتكة المشااتاع القطاااع الصاااع فاا  

يقا   شلة ع هحقاب عالية   يات بياو المأهةااب شا إياحاة الصادعاب 

ر قاردة هاذ  ، بم اهرمدارة شا لتم هطتكين االمأه عينء الةطة ااتر

دة يلاادرها الةطااة الها  ي  اام بمقهضاا   اطاالمأهةااب شا الصاادعاب 

فهرزلاو المصااطت هار المحارر األتاتا  . 11امدارلة ف  هذا الشا ن 

فاا  ا ااو هيكاال الشااتاكة بااين القطاااع الحكاارع  االصاااع ، حياا  

ي مح الشتاكة بهرزلو شفضال لتمصااطت إذ لاه  يأ ياذ هاذ  الشاتاكاب 

كصدعاب اليت ك ورل ، االتي الأقيأل عن طتة الهأ يذ الهقتيدلة ، 

بين القطاع الحكرع  االصاع يتكز التاي المصتقااب فإن الشتاكة 

افقا لمعااليت الةاردة االك ااءة المهطت اة عان ق ال الدالاة الايت التاي 

 .دائما عن ق ل الدالة يةا   عربطاالمددالب ، اه  اللالة المأشردة 

يعد الممتكة المهحدة رائدا رئي يا فا  الشاتاكة باين القطااالين العاا   

 Privateع ادرة الهمرلال الصاواة    االصاع ، حي  ي أم تياتة

Finance Initiative ( PFI  فاا  الطاااد حكرعاااة  ۱۹۹۰عأاااذ

الهااا  بمرق طاااا قااادعم الحكرعاااة ال تلطا ياااة عارقتلااام يايشااات ، 

ي طيالب احرافز لتقطاع الصاع عن شقل ايتاه مار فا  المشاارلو  

  .العاعة

 اذل  بعد يتاقو تياتة الصلصلة اله  كا م قد عارتهطا عن ق ال

لشاار  القطااع الصااع فا   PFIبمرق  ع ادرة الهمرلال الصاواة 

يلمي  ابأاء ايمرلل ايشليل المشارلو ايقهلادلة عقابال يحلايتق 
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الت  الرائد الصدعاب المقدعة ، افع عدد زعأية له ع التيطا ، اياؤال 

 .12عتكية هذ  المشارلو بعد ذل  إلي القطاع الحكرع  ( 

الاان إحااد   ةاقطااة   اات المشااتع ام ةتياازر ال ااار االشااتاكة عاان 

تياتاب الحكرعاة الها  يطادف إلاي زلاادة دار القطااع الصااع فا  

 . 13يرفيت الصدعة العاعة 

 ثانيا : التعريف الفقهي لعقد المشاركة 

شهميااة قا ر ياااة  اعهعاادد األاقاااق ذ االقااد المشاااركة لهضااامن ع طرعاا

عة قا ر ية شتاتاطا ، فطر ال ارة الن  عأ ر 14ااقهلادلة ااقهماالية 

العقااد الااذر لأطتااع عاان ع اادش تااتطان امرادة ، اش ااق القااد ذا ط يعااة 

عاا ل ااهداليأا  ذالهكيياف القااا ر   لطاذا العقاد ، اهااداواة عان حياا  ا

ال ح  ف  الط يعة القا ر ية لعقرد المشاركة ، فطر القد عتك  حي  

لهأاااال المشااتاع ، باادءا عاان عتحتااة الهلاامي  احهاا  يمااا  يأ يااذ  

هلاللق اواايا هق ، العااد طاارل شعااد العقااد  هيةااة عأطقيااة ، العااد ااتاا

، كافة فيق ميما  عتاحل المشتاع عحل العقد اشتاتي االزعن الألت

باادءا عاان عتحتااة الهلاامي  حهاا  عتحتااة اللاايا ة عااتارا بمتحتهاا  

 .  15ام شاء اايتهلالل

( ، ب  طااا يعأاا   p.p.pاقااد الااتف رشر فقطاا  القاارد الشااتاكة        

باين يت ياة حاقاة الةمطارر اك ااءة القطااع الصااع اعارارد   الةمو

لصتااع فااتع ال اارة الهاا  لااه  عاان داللطااا يت يااة حاقااة الةمطاارر 

 .  16االتبحية ععا

االتفطا رشر ثان عن ال قق ب  طا   ، اي اة يعاقادر باين عشاتاع      

الااا    تااراء شكااان اطأيااا ش  إقتيميااا ( ابااين  ااتكة داوااة ، اذلاا  

ة شتاتاااية شا دااادعاب ياااددل الاااادة فااا   طااااة لهررلاااد شوااارل بأيااا

. االتفطاا رشر ثالا  ، ب  طاا   17الصدعاب اله  يقر  بطا الحكرعااب 

عةمرالة عن العالقااب المحهمتاة باين الطي ااب العاعاة االصاواة فا  

ارشر رابااو التفطااا 18تااياة ال أيااة األتاتااية االصاادعاب األداات  ، 

، ياددل فا   شلضا ب  طا   تاتطة عحتياة شا اكيال الحكرعاة عتكزلاة

الالقة يعاقدلة طرلتة األقل عو عررد داع ، اذل  لهرويل بعأل 

لية يشاييد المشاتاع ايمرلتاق ؤاالمررد ع  الصدعاب . بحي  لهحمل

ب  طاا  20اقاد التفطاا رشر دااعت عان ال قاق .  19اإداريق اوايا هق . 

 رع عان الشاتاكة ي داذ واررة  اتكاب ي ااه  فيطاا الدالاة شا شحاد 

ي اااه  فاا   اعاان ثاا ا  بةاازء عاان رشة المااال ش ااصاع القااا رن العاا

، فااإذا كا اام فاا  رشة المااال إدارة هااذ  الشااتكاب بقاادر ع اااهمهطا

الدالة شا شحد ش صاع القا رن العاا  ي ااه  با ك ت عان  لاف رشة 

المااال فإ طااا يهمهااو ب غت يااة فاا  عةتاات إدارة الشااتكة الكاارن لتدالااة 

، هاذ  الشاتكابافع العاعة عحل  شاط تيطتة فعتية التي إدارة المت

شة الماااال فاااإن الشاااتل  شعاااا إذا كا ااام الدالاااة ي ي ااااه  ب غت ياااة ر

ل الن المتفع لكرن ع هقال الن الشتل  العاا  الاذر ؤاالصاع الم 

ي لمااارة فاا  هااذ  الحالااة ، إي رقابااة عهعتقااة بالقراالااد األتاتااية 

لتمتافااع العاعااة ايصضااو الشااتكة فيمااا الاادا ذلاا  لقراالااد القااا رن 

 الصاع.

( ب  طا القاد ل ات  بقلاد  p.p.pالقرد الشتاكة    ن لنا تعريفويمك 

 صا الا  اذل  بقلد ش شاء  قفييحقيع عأ عة الاعة لكرن شحد طت

عشتاالاب بأية شتاتية ايحهية ايأمرلة لطاا بعاد اقهلاادر ايأمارر 

 ااقهماال  لحقع المأ عة االملتحة العاعة. 

 

 المطلب الثاني

 أهمية عقد المشاركة 

  ااتا ألهميااة يتاا  العقاارد الهاا  يااتد التااي عشااتاالاب ال أيااة      

 ايشتلعا  مرذقي 2004  شودرب األا  يهتال ف  الا  21األتاتية 

بش ن شحكا  عشارلو ال أية األتاتاية الممرلاة عان القطااع الصااع . 

ابعد هذا الهشتلو الأمرذق  إكماي لتدليل الهشاتلع  الاذر شوادريق 

ران الااادليل   الهشاااتلع  بشااا ن بعأااا ۲۰۰۱األا  ااايهتال فااا  الاااا  

 عشتاالاب ال أية األتاتية الممرلة عن القطاع الصاع .

عاة لحعا  المهحادة الاذر ااقد قاء ف  حي يااب قاتار الةمعياة الع     

شالهمااد هااذا القااا رن الأماارذق  ش طااا قااد االهمديااق شدااذا فاا  اياله ااار 

الصااع بالدار الذر يتع ق الالقة الشتاكة فيما بين القطاالين العا  ا

فاا  يح ااين ايقاادل  الصاادعاب العاعااة ا ال أيااة األتاتااية التااي الأحاار 

الااذر لحقااع الهأميااة ايقهلااادلة اايقهمااليااة الم ااهداعة . اكااذل  

االهتافااا عأطااا بالحاقااة إلااي ياارفيت بي ااة عالئمااة لهشااةيو فاا  ال أيااة 

األتاتااية عااو عتاالاااة الملااتحة العاعااة لتدالااة المعأيااة ايتااه مار 

، اكاااذل  ي كيااادا عااان الةمعياااة  investment Privateالصااااع 

العاعااة لحعاا  المهحاادة التاا  شهميااة فاالتيااة ا اا افية إقااتاءاب ي كياادا 

التي التغ ة ف  يط يع قراالاد الشا افية االعدالاة اايتاهداعة طرلتاة 

األقل اإزالة القيرد التي عشاركة القطااع الصااع فا  المتياة يأمياة 

 . 22ال أية األتاتية 

اي طت شهمية القرد الشتاكة ف  الحاد عان اقهاتال الدالاة اعاا      

يه عق عن عصاطت ، ادتع ترة عحت  قدلد لتهمرلال طرلال األقال، 

ادتااع تاارة قدلااد لتقطاااع الصاااع امدارة شواارل المشااتاالاب 

ايأمية ايقهلاد ادتع فتع المال ازلاادة ك ااءة الصادعاب العاعاة 

الشااتاكة فاا  المةهمعاااب ، اقااد ط ااع   ااا  23المقدعااة لتمااراطأين 



 

 
61 

 

 76 - 57،   2021، كانون األول  2، العدد  2المجلد  ........ التنظيم الترشيعي –زياد   للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

،  24األالااا  لتهأمياااة ايقهلاااادلة باي اااهتا  عاااو القطااااع الصااااع

اداوة بعد الزلاادة ال اكا ية فا  ال هاتة األدياتة اك اتة احهياقااب 

 PPP)25  (المراطأين عما دفو الحكرعة إلي إبتا  القرد الشتاكة 

يعااد القاارد الشااتاكة اتاايتة ع تاا  لأقاال الهكأرلرقيااا الحدل ااة بهكت ااة 

 رلاااة   ااا يا ، باااالأ ت إلاااي الهااازا  المهعاقاااد . بالهمرلااال اام شااااء عق

االهشليل االليا ة ف  عقابل يقا يق الم الم عن قطة امدارة ، عماا 

لعأااا  شن المتفاااع العاااا  لكااارن عحاااددا دائماااا فااا   ااارء الرتاااائل 

 . 26الهكأرلرقيا الحدل ة 

كمااا شن القاارد الشااتاكة يااؤدر إلااي قااذت ايتااه مار األقأ اا  ، عمااا 

فضاال لؤدر إلي ام عاا  ايقهلااد الارطأ  اد األ الادلن العاا  . 

شن القااارد الشاااتاكة يأطااارر التاااي اقه اااا  لتمصااااطت ، دان شن  الااان

يهحمتطا قطة امدارة احدها بل لشاركطا القطاع الصااع . فكماا لاه  

الها   -رة إلاي القطااع العاا  االصااع  قل المزلد عان المتكياة اامدا

لهمرلااال  عطماااةلقااار  عااان داللطاااا القطااااع الصااااع بهااارفيت ع اااالم 

عاان األال اااء الراقعااة التااي الميزا يااة العاعااة لتدالااة ،  -المشااتاالاب 

المكاااان لتحكرعااااة شن ي ااااه مت األعاااارال الهاااا  ياااا  يرفيتهااااا فاااا  

المشتاالاب األقل قدرة التي يحمل الع ء المال  عن دالل  اتاكة 

 .  27بين القطاع العا  االصاع

 مزايا عقود المشاركة :

زلاادة الاددل عان الشاتاكة  اتط شتاتا  ل قااء  زيادة الدخل : -1

الشتاكاب ااتهقتاراها ف  ايقهلاداب األقال  مارا ، الحهااج 

بقاااء الشااتاكاب إلااي اله ااادل شا اله االاال ال ااتم  بااين شالضاااء 

ل شثااات   اااتا ألن يااا ثيت الشاااتاكاب الأاقحاااة لقتااا ،الشاااتكاء

ها ، اي عماا لزلاد فتواة اتاهقتار ،الهعارل باين المهأاف اين

ي يا ثيت لطاا التاي الشاتاكاب ، لعأ  هذا شن العراعال األدات  

 طا يقد  عزلدا عن الهر يح لط يعاة  شا يطا ايطررهاا فا  إبل 

، الاذل  فإ أاا   اهطيو القارل با ن العائاد عان ابي ة شك ت يحضت

شتا ات يكرلأطاا فا  ال ي ااب الشتاكاب ل  ت الةزء األك ت عن 

 .28اايقهلادلة األقل يطرر

 & Windrumذكات اا ادرا  ا بيكاا تخفيي  التكياليف :   -2

Pyka ياادالر الشااتكاب إلااي القااد الشااتاكاب  شن هأااا  شتاا ات

فيمااا بيأطااا ، عاان شهمطااا ثالثااة الراعاال هاا  : ا ص ااال يكاااليف 

الهأ ااايع فااا  الشاااتاكاب عقار اااة بطاااا فااا  الشاااتكة الراحااادة ، 

اا ص ااال ياا ثيت الااد  اله كااد   ااتا لهرزلااو يكاااليف المصاااطتة 

صاااذر ، ثااا  المعترعااااب المتيااادة باااين عهاءالعالياااة باااين الحت ااا

 .29كل اللأاالة القتاراب ابين هي

اعهاداد الشاتاكة . 30تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين األطراف -3

لهشااامل المةاااايب األداااات  ع ااال عةااااال ال ياتاااة اال قافااااة 

االأراح  ايقهماالياة ا الحلارل التاي اعهياازاب اإقاتاءاب 

ي ضيتية ي لمكان الحلارل التيطاا بعيادة الان الشاتاكة . يأ  اع 

اب الأ ات الها  يقادعطا اداهالف اقطااعن الحترل امبداالياة ، 

الشااااتاكاب ا غال ااااا عااااا يح اااان الشااااتاكاب العالقاااااب بااااين 

المةمرالااب المهأرالاة ، ا يهرتاو فاا  الشاتاء شا الهمتا  لعاادد 

شك ت ايأمر المةهمعااب بشاكل شقارر بمشااركة اإدراج الك يات 

عما لةعتطا اتيتة قيدة لهعزلز  قاط القارة ااأل شاطة القائماة . 

 نف  بعأل األحيان إقابة قيادة الا ابالمكن شن يكرن الشتاك

عهطت اب بتاعج الهمرلل إذا عا يا  اتاهلالل المارارد المحادادة 

تاكاب إلي إحدا  عقارباب ب عالية شك ت عن شقل ذل  يميل الش

 31لقضالا المةهمو شا القضالا الهأ يمية . مرلية 

ا ل اهطيو شن لحقاع كال فتلاع يحقع الشتاكة  هائج شفضل عما  -4

ي ثيت الشاتكاء التا  شهاداف اقاي  بعضاط   عن دالل ةالتي حد

الاا عأل الاان طتلااع اله اااال االهرواال إلااي ععاااليت الماال 

، فه اااالد التااي دتااع بي ااة الماال دلأاعيكيااة الهليياات  32شفضاال 

داداال ال يتاقتاطياااب الحكرعيااة المحلااأة اي اامح الشااتاكة 

لتحكرعاااب بهأ يااذ الهليياات دان الهاا ثيت فاا  شالمالطااا الحقيقيااة 

 ياتاااة ايقهماالياااة االهرقاااق الم اااهق ت  المهعتقاااة بهطااارلت ال

 اإدارة يقيي  الصدعاب .

، فضاال 33المكن لعقارد الشاتاكة يشاةيو المأاف اة اايبهكاار   -5

ايعااد  ،الان يحقياع ايتاهقتار ا المتا ااة ا يص ايأل المصااطت

 .عشاركة  هائج الحترلعأاقشة اا34عدر شاتو لتهطرلت 

 :عيوب عقود المشاركة 

دائمااا عااا يصهتااف قااي  ااههماعاااب ال شاات عمااا قااد للااع  عاان  -1

المتية ايي اة التي شهداف المتية الشتاكة ، عو إعكا ية حدا  

 د ائت عالية   ( 

ا قد يشهمل عع   الشتاكاب التي  رع شا شك ت عان الأزاالااب  -2

 الدادتية ، 

اقااد ي لهمهااو األفااتاد بالهاادرل  الكاااف  لهحدلااد المشاااكل احاال  -3

ي يهمهااو بعااأل الشاتاكاب باااملهزا  الضااتارر ا  ،الأزاالااب

ا المتيااة دعااج ال قافاااب  ،لتح اااظ التااي بأيهطااا يحاام الضاالب

 المؤت ية المصهت ة لي م المتية تطتة .

ا شحيا ا عا  قل الميزا ياب إذا عا كا م يه  بالمشااركة ا  اادرة    -4

عااا لااه  الهرافااع بااين المةمرالاااب فاا  الشااتاكة التااي الرتااائل 

تيااة ادهيااار التااي الااتغ  عاان يقاادعطا، اي يااه  المالهكأرلرقيااة 

 .لذا فعمتية فأل الشتاكة يكرن وع ة. االشتكاء بعأالة دائما
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شن هاذ  العيارت عاتداد التيطاا بقارل ااحاد شي  من جانبنا ىونر     

لمكان شن  ه ااد  عان  ،اهر الدراتة المها ية االمعادة لشاكل واحيح

اذلا  إذا يا  إالادادها بشاكل واحيح اعان  ،داللطا كل هاذ  العيارت

اشن القرد الشتاكة ف  الرقم التاهن يعه ت طرة  ،ق ل عهصللين

الأةاة لالقهلاد الملتر ،   تا لعاد  قادرة الحكرعاة التاي يحقياع 

الهأميااة الم ااهداعة بم تدهااا هااذ  عاان  احيااة ، اعاان  احيااة ادااتر 

لقطااااع عحدادلاااة المااارارد المالياااة اال شاااتلة االهكأرلرقياااة لاااد  ا

الحكرع  ب    يعدد المةايب االمشارلو اله  لهطتا  يأ ياذها عان 

ق ل الحكرعة ايعمل الشتاكة التي يص يف حادة هاذا الهعادد  اين هاذ  

 المةايب عن دالل ي ادل ايلهزاعاب بين الشتكاء .

 

 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية لعقود المشاركة وأنواعها

 المطلب األول

 نية لعقود المشاركةالطبيعة القانو

إدارلااا  افيكارن القاد ،القاد المشااركة قااد لهمهاو بالط يعاة امدارلااة    

فيكاارن القااد عااد يا بحهااا ، اقااد  ،بحهااا ، اقااد لهمهااو بالط يعااة المد يااة

لهمهو بالط يعة امدارلة المد ية فيكرن القد إدارة عاد   ، اقاد لهمهاو 

بالط يعااة الداليااة فيكاارن القاادا عاان القاارد الهةااارة الداليااة ، ايحاام 

 اارء ذلاا  ادهتااف ال قااق حاارل الط يعااة القا ر يااة لعقاارد الشااتاكة ، 

الط يعاة القا ر ياة  المتي اة التاي يحدلاد المطماةالقا ر ية  لآلثار  تا 

 لطذا الأرع عن العقرد .

 الفرع األول

 االتجاه األول عقد المشاركة عقد من عقود القانون الخاص

لت  هذا اييةا  شن القرد الشاتاكة عان ق يال العقارد ذاب الطاابو     

 عن الحةج  : عال ي ، ال هأدان ف  هذا التشر الي  35المد  

ة لعقاارد الشاااتاكة لهعااارل عاااو شن القاارل بالط يعااة امدارلااا اوال :

عهطت اااب الهةااارة الداليااة الهاا  يهطتاا   اازال الدالااة إلاا  ع ااهرر 

األفتاد العادلين فا  الهعاقاد ، اال عاد الان شتاالي  القاا رن العاا  فا  

 الهعاقد . 

هاا  ابااتز واارر العقاارد الهاا  يااه  افقااا  ثانيييا : أن عقييود الشييراكة

ة شقااتت لعقاارد تااه ماراب الملااتلة ، حياا  ي اات  بلاايلة القدلاالال

القااا رن الصاااع ، اعااا ل اارد  عاان ع اادش تااتطان امدارة اباا ن العقااد 

 تلعة المهعاقدلن ، اإن  تط احهاراء العقاد التاي  اتاط اتاه أائية 

ذ  العقرد عن القرد ، اعن ث  يعد ه36غيت عهرافت ف  القرد الشتاكة 

 . القا رن الصاع

ر اح شطاتاف العمل التاي شن ل  عن الأاحية العمتية فقد قت ثالثا :

رلااا ، شا الهعاقااد فاا  القااد الشااتاكة ش ااق القااد عااد   الاايت القاادا إدا

 . يضميأق عا لشيت إلي ذل 

إذا كان وحيحا شن شحد شطتاف القد الشتاكة غال ا عا لكرن  رابعا :

عن ش اصاع القاا رن العاا    تاراء الدالاة شا الطي ااب شا الشاتكاب 

الهابعة لطا ( ، إي شن ليت كل القد ل تعق شحد ش صاع القا رن العاا  

بعد القد إدارلا ، فقد لتةا إلاي اتاائل القاا رن الصااع في ات  القاردا 

مدارلاة ع ، فشتط اقارد امدارة فا  العقارد ايصضو لتقا رن الصا

فقاد قضام المحكماة امدارلاة 37بذاياق .   تط يز  الكأق غيت كاف

العتيا ف  طعن ع اد  : العقرد اله  ل تعطا ش صاع القا رن العا  عو 

األفاااتاد بمأاتااا ة عمارتاااهطا لأشااااططا فااا  إدارة المتافاااع العاعاااة 

يعهااق القااردا ي دااذ فيطااا اي ااييتها لي اام تااراء ، فمأطااا عااا لعااد بط 

امدارة برتائل القا رن العاا  بروا طا تاتطة الاعاة يهمهاو بحقارة ا 

ة األفتاد ف  اعهيازاب ي لهمهو بم تطا المهعاقد ععطا ، اقد يأزل عأزل

 . 38عد ية ي هعين فيطا برتائل القا رن الصاع  يعاقده  فه ت  القرد

م اااتاف شن احهاااراء العقاااد التاااي تاااتطاب الدالاااة فااا  ا خامسيييا : 

ف  يأ ياذ عشاتاع الشاتاكة  -االتقابة التي شالمال الشتكة المهعاقدة 

ي يعاااد  اااتاطا اتاااه أائية باااالمعأ  ال أااا  لطاااا ، ألن الطااادف عااان  -

،  39الشااتط هاار اله كااد عاان ح اان شداء الشااتكة المهعاقاادة يلهزاعايطااا

اعن ث  يلمكن الهعتل بطذ  الشتاط ام  اء الل لة امدارلاة لعقاد 

يأ يميااة عاان شقاال  ألن هااذ  الشااتاط فاا  حقيقهطااا  ااتاط الشااتاكة

  مان ي ييت القد الشتاكة االهحقع عن  هائةق اثمار  . 

اكذل  األعات إذا يضامن القاد الشاتاكة  اتط ال  ااب الهشاتلع       

اهر  ما ة لتم ه مت ف  القد الشتاكة باله كيد التي الد  تتلان شلة 

ر طاا الارطأ  التا  القاد يعدلالب شا يلييتاب يةتلطا الدالة التي قا 

عاان  40الشااتاكة الم اات  بااين الدالااة االم ااه مت ، فيعه تهااا الاا عأل

 41الشتاط ايته أائية ، ارشر ي لعه تها كذل  .

اإذا يضااامن القاااد الشاااتاكة شع التاااي  اااتاط اتاااه أائية فإ اااق     

لهعارل عاو فت ا ة إباتا  ع ال يتا  العقارد فا  قاذت ايتاه ماراب 

رلااااة لقااااف عرقااااف العااااداء عاااان قا اااا  األقأ يااااة . فالط يعااااة امدا

الم ه متلن داوة األقا   إزاء ال تطة العاعة ف  الادال الأاعياة ، 

حياا  شن امدارة يهعاعاال ععطاا  ايهعاقااد التااي قااد  الم اااااة ايكييااف 

اي اااة عشااتاع الشااتاكة ب  طااا عاان القاارد امدارة الصا ااعة لتقااا رن 
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قاا رن الصاع لةد لق تأد ف  القا رن الملاتر ا هار عاا  اا فا  

الشتاكة الملتر ف  المادة األالي عاو الاد  الهقيياد ب حكاا  القاا رن 

بالهزاعاب المتافع العاعة االقاتار بالقاا رن  ۱۹۹۷ال أة  ۱۲۹رق  

فاا   اا ن عااأح ايعهيااازاب المهعتقااة باتااه مار  1958ل ااأة  61رقاا  

، افاع العاعاة ايعادلل  اتاط ايعهياازعرارد ال اتاة الط يعياة االمت

 49ي  المأاقلاااب االمزالااداب اللااادر بالقااا رن رقاا  اقااا رن يأ اا

غيتها عن القرا ين الصاوة بمأح الهزاعاب المتافع ، ا ۱۹۹۸ل أة 

 . 42العاعة 

القرد الشتاكة اله  ي تعطا امدارة عو األ اصاع الصاواة  ،لذا فأن

قد يتي ب بال أياة األتاتاية لتدالاة ، ايتةاا امدارة فيطاا إلاي شتاالي  

دان شن يهضمن  اتاطا اتاه أائية غيات ع لرفاة ، ا  القا رن الصاع

الأدئااذ ي يعااد القااردا إدارلااة باال القاارد إدارة عدلأااة يصضااو لتقااا رن 

االقضاء الصاع ، فهعتلاف العقاد امدارر افقاا لطاذا اييةاا  هار   

ذل  العقد الذر ل تعق  صا ععأرر الاا  بقلاد ي اييت عتفاع الاا  

داذ ب حكاا  القاا رن العاا  ، شا يأ يمق اي طت فيق  ياة امدارة فا  األ

ا لااة ذلاا  شن لهضاامن العقااد  ااتاطا اتااه أائية ا غياات ع لرفااة فاا  

القا رن الصاع شا شن لصرل المهعاقاد عاو امدارة اي اهتا  ع ا اتة 

 .43ف  ي ييت المتفع العا 

هاذا الاتشر عةمتطاا لادار فا  فتا   إليطاا ت  شن الحةج اله  اتهأد  

العقااد المااد   دان الهعااتل االهحتياال الهمييااز بااين العقااد ايدارر ا 

ج ةالعقد الشتاكة ل يان ط يعهق القا ر ية المكن عأاقشة ارد يت  الح

 :  اآلي التي الأحر 

ن يلشهتط  زال الدالة إلي عتي ة األ صاع العدلدلن حهاي ش -1

اان اتااهصدا  اتااائل القااا رن  ،لمكاان لطااا ابااتا  القااد الشااتاكة

العااا  فاا  ابااتا  ع اال هااذ  العقاارد يلكاارن الائقااا لحاارل دان 

 .ألن قطة ،ابتاعطا

باله كيااااد شن القاااارد الشااااتاكة اهاااا  احااااد اهاااا  ايتااااه ماراب  -2

الملااتلة ، اان ادااهالف طتلقااة ابتاعطااا اا يحدلااد ط يعهطااا 

عااا القا ر يااة يلااؤثت التااي يتاا  األهميااة ، الكاان يلرقااد هأااا  

اتاه أائية عاو العتا  شن هاذ   و ان لحهرر العقد التاي  اتاطلمأ

الشتاط يصضو الضا لم دش تتطان ايرادة بمعأاي شن الطاتف 

الصاااع حيأمااا لقااد  ق رلااق ردا التااي الةااات الةطااة ايدارلااة 

 .لكرن التي كاعل العت  بهت  الشتاط 

حجمشض ككن حيض   ويمكن دحض  ذض ا حجح ضن مضن دحاضو  ض  ون -3

،  ۲۰۱۰جسض ن  16 ض  ون حجمشض ككن ك ض   صت حجم دت ن مضن 

" تعد حج هضن ا جت سضيم مض   أن د علی/  25ف صت حجم دة ك   

حجوحضضدة حجمككةيضضن جلمشضض ككن ككحسضضن حجشضضكوا وحجموحصضض  ت 

الةاا  شن يهضاامن الكتاتااة التااي اقااق  ،الصاوااة بالمشااتاع

الشاتاط التئي اية لعقاد المشااركة ا  -الصلرع عاا لا ي  : د

لهكميتياة عاا بياان عاا لعه ات عأطاا  اتاطا غيت  عن ايي اقياب ا

ز التاي ا اق   يأ اي   3 4غيت قابتة لته اال   ا لم المادة 

حاااع الةطاااة امدارلاااة فااا  يعااادلل  اااتاط ال أااااء االهةطياااز 

االلاايا ة االهشااليل اايتااهلالل ا غياات ذلاا  عاان الهزاعاااب 

  تكة المشتاع ا شتت  لياب الهعرلأل الن هذا الهعدلل  

ن لهااا ن شن قاااا رن المشااااركة  اااا ايين الماااادييابإتاااهقتاء هااا     

وتاحة التي قراز شن لهضمن القد المشاركة  اتاطا غيات ع لرفاة 

اهاار عااا لةعاال القااد المشاااركة قتلاا  إلااي الط يعااة ايدارلااة اذا عااا 

 . يان ا مأم العقد  تاطا اته أائيةط قم قطة ايدارة هايان الماد

قرد اله  عن الع بال عل لرقد عن حي  الط يعة القا ر ية  رالان -4

 ي تهمااا قطااة امدارة احاادها لصضااو لتقااا رن الصاااع ااألداات

اقهلااتب هاذ  الحةااق التاي بيا ااق الاا   اقاادهاذا  ،لتقاا رن العااا 

 .تط يعة القا ر ية لعقد الشتاكةهعهتل لي

  

 الفرع الثاني

 الثاني عقد المشاركة هو عقد ادارياالتجاه 

شن المشااتع الملااتر ي أاا  الط يعااة امدارلااة  44لاات  رشر فقطاا   

ال قاتة ال ا ياة عان الماادة  الشتاكة ، التي التغ  عن الأا فا لعقرد 

األال  عن عراد امودار القا رن يأ ي  عشاركة القطاع الصاع ف  

 67عشااتاالاب ال أيااة األتاتااية االصاادعاب االمتافااع العاعااة رقاا  

التاي  اآلييةالقرا ين  اله  يأا التي الد  تتلان شحكا  ۲۰۱۰ل أة 

 ۱۹۹۷ل ااااأة  ۱۲۹القاااارد الشااااتاكة ا هاااا  شحكااااا  القااااا رن رقاااا  

 1958ل اأة  61بالهزاعاب المتافع العاعة ، االقاتار بالقاا رن رقا  

ف    ن عأح ايعهيازاب المهعتقة باته مار عرارد ال تاة الط يعية ا 

المتافاااع العاعاااة ايعااادلل  اااتاط ايعهيااااز ، قاااا رن المأاقلااااب 

، اغيتهاا عان  ۱۹۹۸ال اأة  ۸۹لداب اللادر بالقاا رن رقا  االمزا

اله  لدل ظاهتهاا بمأح الهزاعاب المتافع العاعة ، القرا ين الصاوة 

 .التي الد  ي أ  المشتع لتط يعة امدارلة العقرد الشتاكة

 ال هأد هذا التشر إلي حةهين : 

قتر المشتع ف  المادة ال ابعة عن قا رن يأ ي  عشااركة  األولى :  

القطاع الصاع ف  عشتاالاب ال أية األتاتية االصدعاب االمتافاع 

شن لتةطااة امدارلااة الحااع فاا  يعاادلل  ۲۰۱۰ل ااأة  67العاعااة رقاا  

 ااتاط ال أاااء االهةطيااز االهطاارلت بإراديطااا المأ ااتدة عهاا  اقهضاام 

 فإ ق قد اكه   ،هرافت هذا الحعق لالملتحة العاعة ذل  ، الهضح ش 
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االه  عن بين دلائلاطا اقارد  اتاط اتاه أائية  ،الل ة امدارلة

 .غيت ع لرفة ف  العقرد الصا عة لتقا رن الصاع

الأا فا  الماادة الصاع اة اال الثاين عان قاا رن المشاار   الثانية : 

، بةراز ايي اة الت  الهحكي  ف  حالاة ي ارلة  ۲۰۱۰ل أة  67رق  

كن بشتط عرافقة التةأة العتياا الاب بالطتة غيت القضائية ، الالأزا

عن القا رن  14ن المشاركة   اه  التةأة المشكتة ط قا لتمادة ؤالش

ا يشااكل بتئاتااة رئاايت عةتاات الاارزراء ،  ۲۰۱۰ل ااأة  67رقاا  

ار ، ن المالياااة اايتااااه مؤابالشااا االضااارلة الااارزراء المصهلااااين

ا ر يااة ، اامتااكان االمتافااع ، ن القؤااالهأميااة ايقهلااادلة ، االشاا

كة ، الهااارلي الااارزلت االأقااال ارئااايت الرحااادة المتكزلاااة لتمشاااار

ن الماليااة رئاتااة التةأااة فاا  حالااة غيااات رئاايت ؤاالمصااها بالشاا

عةتاات الاارزراء ( ، اهاار ذاب الشااتط الااذر ا ااهتطق المشااتع فاا  

االم اامي قااا رن الهحكااي  فاا  المااراد  ۱۹۹4ل ااأة  ۲۷القااا رن رقاا  

الهةارلة االذر شقاز ف  عادياق األالاي الهحكاي  فا  العقارد المد ية ا

امدارلة ، الكن بمرافقة الرزلت المصها شا عان لهارلي ادهلاواق 

بالأ  ة لح صاع اياله ارلة العاعة اي لةرز اله رلأل فا  ذلا  ، 

 االذر شت م  مأا الط يعة امدارلاة التاي القارد الشاتاكة ، اإي لماا

ن الشاتاكة الها  يقابال عرافقاة عان ؤاتيا لشاا هتط عرافقة التةأة الع

لهااارل  ادهلااااع األ اااصاع اياله ارلاااة العاعاااة . العااال ع ااات  

المشتع الملاتر فا  ي أياق لتط يعاة امدارلاة لعقارد الشاتاكة لايت 

التااي  -غتل ااا ذ ذلاا  شن المشااتع الملااتر عهاا ثت بالأ ااا  الالييأاا 

الشاتاكة عاو اله  ي أام الطاابو امدارر لعقارد  -ت يل الم ال فت  ا 

 القطاع الصاع . 

ااذا كاااااان القاااااد المشااااااركة ك حاااااد اآلليااااااب ايقهلاااااادلة ا       

(  ۲۷إي ابهاداء عان الاا  رقا     -ايته مارلة ، ل  لعتف ف  علت 

، إي شن شواااارلق  ۲۰۱۱ل ااااأة (  ۲۳۸ايئحهااااق الهأ يذلااااة رقاااا    

  .45القتن الهاتو الشت (  الياقذار  يمهد 

ذه  المشتع ال ت    وتاحة إلي االه اار القارد الشاتاكة عان      

الم ااادا العاعااة لطااذ   الااي بمااا لهاايح دضاارالطا 46العقاارد امدارلااة

الهاا  يلتاا  الملااتحة العاعااة التااي الصاوااة ايمااأح قطااة الطائ ااة 

امدارة العدلد عن ايعهيازاب لضمان يحقيع هذ  اللالة عن قا ا  ، 

الشاتاط القا ر ياة امق ارلاة التاي افتل ذاب المشتع العدلاد عان 

دا طا اعأحطا بالمقابل حتلة ك يتة عن المهعاقدلن اله  ي لقر  العقد 

مقاعااة  اارع عاان الهاارازن بااين شهااداف القطاااع الصاااع فاا  التبحيااة 

 اشهداف القطاع العا  ف  يحقيع الملتحة العاعة . 

القاد  ا هذ  الشتاط امق ارلة القا ر ية الالزعة لرقارد اواحة     

إدارلاا حاددها  اااله  يدل التاي االه اار القاد الشاتاكة القاد ،الشتاكة

 - 12عن المادة  aا  11اردب ف  المادة  -المشتع ال ت    بعأالة 

1414.L   االمعاادل  2004 ل ااأة ۵۷۹عاان األعاات الةمطااررر رقاا

 ۲۰۰۹ال ااأة  ۱۷۹االقااا رن رقاا   ۲۰۰۸ل ااأة  35بالقااا رن رقاا  

االه تهااا المشااتع ال ت  اا  القااردا  الصاااع بعقااد المشاااركة االهاا 

 -ادارلاااة   ع ااال : لمااادة العقاااد ا اق اااا  المصااااطت باااين الطاااتفين 

الهزاعاااب المهعاقااد المهلااتة بهطاارر ا إ هاقيااة المشااتاع الحقاارة 

رقاباة امدارة لهأ ياذ  -المالية لتمهعاقاد  اتاط حمالاة الاداعين العاا  

تااتطة  -اب الةاازاءاب االلتاعاااب الأااد امدااالل بايلهزاعاا -العقااد 

تاتطة امدارة  -امدارة لتهعدلل اا ال  ا  لادااال  الملاتحة العاعاة 

 ثااار إ طاااء الهعاقااد فيمااا لهعتااع باتااهمتار  -حااال الهأااازل الاان العقااد

قااراز الهحكااي  فاا  القاارد  -المتفااع العااا  اعتكيااة األعاارال العاعااة 

الشتاكة عو يط يع القا رن ال ت    ( ، عو يت  الحتلاة لتمهعاقادلن 

يحدلد عضمر طا بح ا  المشاتاع المقهاتق عر ارالا لتهعاقاد ، ف  

فهؤكد الل ة امق ارلة لتشتاط العقدلة ابطالن العقد إثت غيابطا شن 

 العقد هر القد إدارر كما  ا القا رن الت  ذل  .

بل شك ت عن ذل  ، فقاد ايةاق القا ا  امدارر ال ت  ا  إلاي إدراج  

بين الم ادا العاعاة لتعقارد  الهعدلل اال    لدااال  الملتحة العاعة

دان  اعان دان  اا بح تهاا فا  المقابال عان امدارلة اله  يط اع

عمارتهطا ، فط  تتطاب ي يق ل الهأازل الأطا أل طا عقاترة كاعهيااز 

 .47لإلدارة عتاالاة لدااال  الملتحة العاعة 

اقد ا هقد بعأل ال قق هذا اييةا  فا  شن إلاتاد العقاد اتاه أائية قاد     

ي لعد الدليل الرحيد التاي ايةاا  امدارة إلاي األداذ ب تاترت القاا رن 

العا  ، فقد ي لهضمن العقد شر  تاطا اته أائية ، اعاو ذلا  ل اه اد 

 إي اع هذا األتترت عن درقة اللتة اله  لأشا طا العقاد باين المهعاقاد

 .  48االمتفع

 تقييم االتجاه الثاني :

لقد شويم هذا اييةا  القارد المشااركة بالط يعاة ايدارلاة الكان      

رهاان ذلاا  بهاارافت ععاااليت العقااد ايدارر حهااي لكاارن القااد الشااتاكة 

القدا ادارلا ، الكن ال ؤال الذر لطتق    ق فا   ارء ذلا  ا عااذا 

اتاه أائية ا   اتاط دان شن لشهمل التاي عن لر ي  ابتا  القد  تاكة

اهر عال  لهعاتل لاق هاذا الاتشر اان كاان المشاتع ال ت  ا   اا 

اهر عاا شاواد باات  ،وتاحة التي االه ار يت  العقرد القردا ادارلة

ايقهطاااد ال قطاا  يةااا  ايقهطاااد حاارل ط يعااة يتاا  العقاارد ، بيأمااا 

المشتع الملات  لا  لعه ات يتا  العقارد القارد ادارلاة اهار عاا فاهح 

 اد حرل ال ح  الن ط يعة يت  العقرد . بات ايقهط
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 الفرع الثالث

 االتجاه الثالث عقد المشاركة ذو طبيعة خاصة

الااي ان ع طاار  شا المقلاارد بالعقااد افقاااا  ،49ايةااق رشر اداات       

لتأ تلة العاعة لتعقرد االه   ا التيطا القا رن الصاع ب  اق ال اارة 

شثاات  فاا   الاان يالقاا  إراديااين املةااات االق اارل التاا  اقااق ل  اام

 .المعقرد التيق

فالعقاااد ل اااهأد إلاااي امرادة الحقيقياااة عااان حيااا  ك الاااة يرافاااع        

إراديين م شااء ايلهازا  اي عقااد العقاد ، اشن إرادة المهعاقادلن ها  

اله  يحدد عدر ايلهزاعااب الها  لتي طاا العقاد ، شر شن ععأاا  حتلاة 

 امرادة ف  إ شاء العقرد اف  يحدلد شثارها .

اإن ع طاار  العقااد فاا  القااا رن الصاااع لأحلاات فاا  الالقاااب      

القا رن الصااع الكان هاذا ي لعأا  اتاه عاد شا الاد  ا ط ااة ع طار  

العقااد عاان  احيااة قا ر يااة اعاان ثاا  يط يقااق التااي العقاارد الهاا  ل تعطااا 

 القطاع العا  عو الصاع تراء شفتاد شا عؤت اب .

  ت يل المتافع العاعة إلاي فكما  عت  شن امدارة ك يتا عا يتةا ف     

إتترت ايي اة عو األفتاد ، شر يصتو الن    طا ثرت ال تطة العاعة 

ايهعاعاال عااو األفااتاد بطتلقااة يعاعاال بعضااط  الاا عأل ، فيأشااا بيأطااا 

 ابيأط  القد لتت  حداد اااق اب كل عن الطتفين .

اي رلاا  فيمااا قاااتر  فقااق القااا رن العاااا  اقضااا   ، شن القااارد      

 التااايي يصضاااو كتطاااا لأ اااا  قاااا ر ا ااحاااد الكأطاااا يهق ااا   امدارة

 : ق مين

القارد امدارة الهاا  يصضاو لتقااا رن العاا  ، اهاا  الها  شطتااع  -1

التيطا ال قاق اواطالق   العقارد امدارلاة   ايصضاو القضااء 

 عةتت الدالة

القرد امدارة اله  يصضاو لتقاا رن الصااع ، اهاذ  األدياتة   -2

الصاع ، ال تر التيق عا ل تر اله  لحكمطا قراالد القا رن 

التي العقرد اله  ل تعطا األفتاد فيما بيأط  عن قراالاد ااحكاا  

  ايالهيادر.بأ تها القضاء  الذا لكرن عصهل

ابما شن القرد المشااركة باين القطااالين العاا  االصااع ال اارة       

الن القاد عان حيا  الشاكل القاد إدارر ا عان حيا  المضامرن القاد 

قا ر    ةد شن القطاع العا  عم ال بالحكرعة الأد عد   ، ابالهحتيل ال

إبتا  القد عن القرد المشاركة كعقد اعهياز شا القد إدارة شا ددعق شا 

عؤت اب ، يأزل المتي ة  اعو القطاع الصاع شفتادا ش. ۰۰۰إلةار 

األفااتاد ايصتااو الأطااا ثاارت ال ااتطة العاعااة افاا  حااداد ذلاا  بطاادف 

 كافاة  يب ، ايقدل  اله اطيالبالرورل لتمأ عة العاعة عن حي  اله 

. االتياق ، فإ اق لرقاد ثماة فاتاة عر ارالية  ييت المتافع العاعاةله

بين العقرد امدارلاة االعقارد المد ياة ، فطا  قميعاا يهمهاو عان حيا  

يكرلأطاااا ا ثارهاااا باااذاب الصلاااائا ، فهرقاااد القااارد يصاااها بطاااا 

المحااااك  المدلأاااة شا الهةارلاااة اقااارهت اله تقاااة بيأطماااا هااار وااا ة 

 شصا المهعاقد . ال

فاااألالي يعقاادها امدارة   القطاااع الحكاارع  ( بلاا هطا تااتطة      

الاعااة بقلااد ي ااييت المتافااع العاعااة ، بصااالف ال ا يااة الهاا  يعقاادها 

 بل هطا  صلا شا فتد عن شفتاد المةهمو . 

االتي شلة حال ، لترورل إلي الط يعة القا ر ية لعقرد المشااركة     

الصاااع ، يلاال إلاا   هيةااة ع ادهااا شن هااذ  بااين القطاااالين العااا  ا

العقرد ه  ال ارة الن القرد ذاب ط يعة داوة عن حي  ش طا ال ارة 

باين عن حي  العالقة عا  اعد ي افيعه ت القد ،الن عزلج عا بين القدلن

حااددها  ااتاط العقااد اشحكاعااق ، يالقطاااالين العااا  االصاااع الهاا  

 عن حي  الشكتية القا ر ية لتعقد . اإدارل ااالقد

اذه  رشر ادت الاي ان القارد الشاتاكة لاه  القادها عان داالل   ا  

قا ر ية عصهت ة ، الكل القد ظتافق الصاوة ، بحي  للاع  ا او 

قاالاادة الاعااة عةااتدة يقضاا  باا ن القااد الشااتاكة القااد إدارر شا القااد 

عد   ، لذا يباد عان يكيياف كال القاد التاي حادة فا   ارء  اتاطق 

م باق بحيا  لكارن االأاوت  ، اال تاف االمالب ااب الها  شحاطا

الهكييف عه قا يماعا عو قرهت احقيقة العقد ، فاالعقرد الم تعاة باين 

الدالة االم ه مت لي م ذاب ط يعة ااحدة اي يصضو لأ ا  قا ر   

ااحد ، االع تة ف  ذل  بهحتيل كل القد التي حادة لمعتفاة شركا اق ، 

اشن ايي اة التي عشاتاع عان عشاتاالاب ال أياة األتاتاية الممرلاة 

ن ق اال القطاااع الصاااع لهأاااال الاادة المتياااب قا ر يااة لااأطأل بكاال عاا

عأطا ف  العادة القد ااحد ، فطر لأطرر التي إ شاء بأية يحهية عادلاة 

شا يرتاايعطا شا يحاادل طا ، اهااذ  العمتيااة لااأطأل بطااا فاا  العااادة القااد 

األ لال العاعة ، كما ش ق لأطارر التاي إدارة هاذ  ال أياة ااتاهلاللطا 

اهذ  العمتية لأطأل بطا فا  العاادة القاد ايلهازا  ، فهتة عن الزعن ، 

فضااال الاان التأياااب الهررلااد الهاا  يلاااح  اي اااة المشااتاع االهاا  

لهضاامأطا فاا  العااادة القااد الهررلااد ، كمااا شن هااذا ايي اااة لتقاا  التااي 

الااايع المتهااز  ع اا رلية يتيياا  يمرلاال هااذ  العمتياااب ، اهاار بطااذ  

فااإن كاال المتيااة  عاان ثاا االم ابااة لحقااع اظي ااة القااد القااتل العااا  ، 

قا ر ية لأطرر التيطا اي اة المشتاع يصضو ألحكاا  العقاد الصااع 

ح ا  ببطا ، فعمتية ام شاء يصضاو لعقاد ام شااء ااأل الال العاعاة 

األحرال ، االمتية امدارة شا الهشليل يصضاو ألحكاا  القاد المقاالاة 

 . 50شا القد ايلهزا  بح   األحرال 
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الط يعة الصاوة لعقرد المشاركة فا    ت  ان ونحن من جانبنا     

ا طاااا  ااارع عااان العقااارد لاااق ذاييهاااق الصاواااة ، لماااا لاااأ   عحتاااق عااان 

عر رالاب يمات الحياا  ايقهلاادلة اايقهماالياة عان  احياة اعان 

أل اق  ، احية ادتر يؤثت بال ت  شا باملةاات التاي الحيااة ال ياتاية

لعاد الماال عان  شر عن كان لمرل هذا المشتاع هر فا   اهياة األعات

 شالمال الحكرعة اله  شقدعم الت  شبتا  ع ل هذ  العقرد .

لااذا لةاا  ان لكاارن لم اال هااذ  العقاارد ط يعااة داوااة يه ااع عااو      

اللااتل الااذر ا شاا ب عاان شقتااق فقااد لحهاارر العقااد التااي  ااتاط 

اتااه أائية ياااارة ا اااتاط ع لرفاااة يااارة شداااتر اذلااا  التاااي ح ااا  

الاان ال ااتاف ال ياتااية المر اارع الااذر لأ مااق ذلاا  العقااد فضااال 

ال ائدة اقم اباتا  ذلا  العقاد ، اي ا  شن يتا  العقارد األوال فا  

 . 51يأ يذها له  بشكل اليأ 

اف  فت  ا لأعقد ايدهلاع بأ ات عأازالااب القارد الشاتاكة       

إلي عةتت الدالة ال ت    ف   ال هتة األديتة فلل فا  العدلاد عان 

 عأازالاب القرد الشتاكة ترف ايعتل لطا :

شاي : حكاا  عحكمااة ايتااه أاف امدارر فاا  فيتتااار فاا  قضااية   

CAA de Versailles   15رقااVEO0036  االلااادر بةت ااة

  2015لر يق  18

يهعتع هاذ  القضاية بعقاد  اتاكة باين كال عان ازارة ال ي اة االهأمياة 

اعر رع هذا العقد هر يمرلال  Eirenea SASالم هداعة ا تكة 

كيتاار عهاات  1648عتكااز واايا ة مدارة  63يأ يااذ اواايا ة ا إدارة ا

 كيتر عهت عن الطتة ال تلعة . ۳۰۰۰عن الطتة القرعية ا 

اافقااام التةأاااة العاعاااة لتشاااتاكة باااين القطااااع الحكااارع  االقطااااع  

الصاع التي يأ يذ هذا المشتاع الان طتلاع  باتا  القاد  اتاكة عاو 

القطاع الصاع ، اي  ال يت ف  اقتاءاب القد الشتاكة فقد يا  المال 

اقلة دال  لطا ازلت ال ي ة االهأمية الم اهداعة ارتام المأاقلاة عأ

اي  شبتا  القد عشاركة عو هذ  األدياتة  Eirenea SASعو  تكة 

 االاعا ۳۰اكا م شه  بأرد  يمرلل ايأ يذ االلايا ة ا امدارة داالل 

 عتيرن لررا 3497 تم لهت  المتاكز بإقمال  يكت ة يقدر بم

 Syndicat national des entreprises duثانيا : حكيم    

second oeuvre ( SNSO  ۲۰۱۰/۹/۱۹والصادر في  

، فقاد قاترب بتدلاة بارردا شن يةماو فاا   ۲۰۰۸فا   طالاة الاا       

الذر ل   ال تدلة   كل عتافقطا المصهت اة المأهشاتة التاي  اع أ  ااحد

، اقد شدب الدراتاب اله  يمام القياا   اعرقع 15عدار عا لقتت عن 

عهت  ۱۸۵۰۰الذر يلل ع احهق إل   ،د شدب إلي يكرلن عطأ بطا ق

عتبااو ، االااذر كااان التاا  درقااة الاليااة عاان األداء اذا قااردة بي يااة 

 ك يتة .

بعمال يقياي  تاابع ق ال ال ادء فا  ايصااذ  اقد قاعم بتدلة بارردا      

 إقتاءاب يحتلت ا إبتا  القد الشتاكة

ياا  شدااذ رشر التةأااة لاادال  اي كيااد يأ يااذ القاارد  ۲۰۱۰لرلياار  7فاا   

 الشتاكة 

قد اقت عةتت ال تدلة بم دش التةرء إلي القاد  ۲۰۱۰لرلير  19بهارل  

 الشتاكة

، فقااد شقاات عةتاات ال تدلااة ب أاارد القااد  ۲۰۱۱دل اام ت  19بهااارل   

الشتاكة االذر ل هطدف يأ يذ عدلأاة ال تدلاة هاذ  اتامح لتعمادة باان 

التيطاااا  مبعاااد شن رتااا Urbicitéو  اااتكة لرقاااو القاااد الشاااتاكة عااا

قاااا  العمااادة بهرقياااو القاااد  ثااا  ۲۰۱۱دل ااام ت  ۲۲المأاقلاااة . فااا  

 . Urbicitéالشتاكة عو  تكة 

 M. Gilles PELLISSTERثالثييا : تقرييير مفييول الدوليية  

 52 ۲۰۱۳ابريل  19بتاريخ 

 األلتلأدلاة الشاتكاب باين  زاع اقرد بلدد الهقتلت هذا اقاء      

Ryanair Ltd ا Airport Marketing Services Ltd عاو 

 Syndicat mixte des aeroports de لأقاباب المصهتطة الأقابة

Charente ، عطار بإدارة داع بشكل االمكت ة Angouleme ، 

 درقاة التاي ا قدلادة يعه ات االها  ،الدلادة قا ر ياة ي ا يب لطتق

 . الرقم ذاب ف  األهمية عن ك يتة

 المطلب الثاني

 أنواع عقود المشاركة

اداااذب دال العاااال  بالهزالاااد  حااار االهمااااد ع ااادش الشاااتاكة باااين      

القطاالين العا  االصاع لهشةيو القطاع الصاع الت  يرفيت شورل 

 ال أية الهحهية االصدعاب القائمة التي شتاتطا . 

إلي شن عشاارلو ال أياة الهحهياة  53ايشيت يةارت ال تدان المصهت ة     

شاااتاكة باااين لتكالأقااال ( هااا  المت اااحة فااا  العاااادة   ايقهلاااادلة 

القطاالين العا  االصاع شك ت عن عشارلو ال أية الهحهية ايقهماالية 

، 54  كالتالالة اللحية االهعتي  الميا  ا الطاقة ااييلايب االأقل 

شن المشاااارلو الهااا  يهمهاااو  أوال :اذلااا  ل الثاااة شتااا ات رئي اااية . 

بال العة المالية ايعالج ادهأاقااب اا احة فا  ع اار ال أياة الهحهياة 

ع ل عشارلو الطتة اال ك  الحدلدلة االمارا   االطاقاة ها  التاي 
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يهمهااو عاان ثاا  لو ذاب ععااديب العائااد المتي عااة ااألرقااح المشااار

 . 55بالةاذبية لتقطاع الصاع 

 ا عا يكرن عةدلة اعح ذة شك ات فا  شن رتر  ايتهصدا  غال ثانيا : 

شن عشاارلو ال أياة الهحهياة  ثالثا :عشارلو ال أية الهحهية ايقهلادلة  

ايقهلادلة الادة عا يح   ب تراة شك ات يطاررا يةماو باين الهشاييد 

ايارفيت الصادعاب ذاب اللااتة   ع ال بأااء ايشااليل اوايا ة طتلااع 

ايقهماالياااة ، بتتااار  عاااتار ( عقار اااة بمشاااارلو ال أياااة الهحهياااة 

ااتاااهأادا إلاااي هاااذ  اياله ااااراب ، فاااإن الهتكياااز التاااي ايتاااهعا ة 

بالشتاكة بين القطاالين العا  االصاع ف  بأاء الطتة لايت بااألعت 

الم ااهلتت   بمااا فاا  ذلاا  فاا  العدلااد عاان ال تاادان المشاااركة فاا  

  .الدراتاب التائدة(

الشتاكة اترف شيأاال عن دالل هذا المطت  شه  ش راع القرد       

 الصاع بشكل عرقز.

 أوال :   عقد االمتياز (  

الااتف بعااأل ال قااق القااد ايعهياااز ب  ااق اي اااة يحماال فيااق امدارة      

المتهز  المهعاقد ععطا ، اهر  اصا عان ش اصاع القاا رن الصااع 

  ليهق اعاهحمال عصااطتؤا  إدارة اي ييت عتفع الا  التي ع عطمة 

 . 56عقابل الحلرل التي رت  عن المأه عين بصدعاب المتفع 

فقد يطرر القد ايعهياز ف و ح القطاع الصاع لهرل  ع ا رلية       

شاتااو يهضاامن الهشااليل االلاايا ة اياارفيت ايتااه ماراب المطتربااة 

االتااي شتاااة شن ي اال الحكرعااة عالكااق لحواارل فاا   طالااة القااد 

الهاازا    لعقااد ايعهياااز . فقااد ظطااتب يعتل اااب قدلاادة  57ايعهياااز

المتافع العاعة .. ، هار اي ااة لكتاف فياق  اصا الاا   صلاا  دات 

باتااهلالل   عتفااع الااا    عقاباال عكافاا ة يهحاادد بأاااء التااي الأهااائج 

 المالية يتهلالل المتفع .

االااتف شلضااا باا ن   القااد الهاازا  المتفااع العااا  هاار يلااتف      

قا ر   يعطد امدارة بمرق ق إلي  اصا  دات الاا  شا دااع يأهقياق 

عن حي  الم دش بكاعال حتلهطاا ، اي ام  امدارة فا  هاذ  العمتياة   

  ، شعاا المهعاقاد  L'Autorite Concedanteبال اتطة الما حاة   

لهزاعاياق المهتي اة التاي القاد ايلهازا  فيطتع التيق المتهز  ، ايهم ال ا

ف  شن لؤعن المتهاز  التاي   قهاق ا ع ا رليهق ي اييت المتفاع   ط قاا 

لدفايت الشتاط ، اشن لقر  بإالاداد ام شااءاب األالياة لتمتفاع التاي 

عااااان  Redevancesشن يمكأااااق امدارة عاااان   ق الااااة إياااااااب   

لمهعاقاااد بعاااد المأه عاااين باااالمتفع لتمااادة المحاااددة بالعقاااد ، التهاااز  ا

ا قضاااء الماادة بأقاال المتفااع عاان إ شاااءايق إلااي حاارزة امدارة بحالااة 

 .  58قيدة 

االتي هذا الأحر فقد  مل الهعتلف الةدلد عا لحع القد امعهياز عان 

يطاارراب باا طتاف العقااد ، اعةاييااق ، ا  اعااق القااا ر   ، اكي يااة 

 :  كاآلي حلرل المتهز  التي المقابل المال  ، اعلدر  

إعهياز المتفع العاا  لا  لعاد قاواتا التاي  اتكاب القطااع شن   -1

لمؤت اااب الممكاان عااأح إعهياااز المتفااع العااا  الصاوااة ، فماان 

 . ةالاعة شا  تكاب اقهلادلة عصهتط

بالأ ت لرقارد إدارة المتافاع العاعاة ايقهلاادلة ، فإ اق لمكان  -2

 شن يدار المتافع العاعة امدارلة بطذا األتترت . .

ل المتهاااز  احااادة   قااااب يشاااليل عتفاااع الهص ياااف عااان يحميااا  -3

ايعهياز بهقدل  الةطة الما حة ع اهمة عالية ف  حايب ععيأة . 

 يعتلف عةتت الدالة لعقد الهزا  المتافع العاعة .

الهازا  المتفاع العاا  لايت إي 59 عرفته المحكمة اإلدارية العلييا     

  التي   قهاق القد إدارلا لهعطد شحد األفتاد شا الشتكاب بمقهضا  القيا

ايحااام ع ااا رليهق المالياااة بهكتياااف عااان الدالاااة شا إحاااد  احااادايطا 

امدارلااة ط قااا لتشااتاط الهاا  ير ااو ألداء ددعااة الاعااة لتةمطاارر 

عقاباال الهلااتلح لااق باتااهلالل المشااتاع لماادة عحااددة عاان الاازعن 

 ،فااايلهزا  القااد إدارر ذا ط يعااة داوااة ،ااتااهيالئق التااي األرباااق

لمادة عحاددة الهحمال لعاا  اي لكارن إي دارة المتفاع ااعر رالق إ

المتهااز  المشااتاع اشدطااار  الماليااة ، الهقا ااي الر ااا فاا   ااكل 

 رتر  لحلتطا عن المأه عين . 

 16/  12ف   369التفق ق   التشر بمةتت الدالة ف  فهرا  رق     

ب  ق : القاد لهعطاد بمقهضاا   اصا باان لقار  التاي ح اابق  1999 /

االت  ع  رليهق بإدارة عتفع الا  عهحمال عصاطتة اعا يهطت ق إدارة 

هذا المتفع عن ش لال المرعية إذا لز  األعت ، المأح ف  ت يل ذل  

عؤقهااا بعااأل ال ااتطة العاعااة ، اذلاا  عقاباال قعاال لؤدلااق إلااي قطااة 

لةمطااارر   يااات اتاااهعمالط  ن اامدارة عماااا لحلاااتق عااان شقااارر عااا

 .لتمتفع

عأق ب ن : الهازا   668التف القا رن المد   هذا العقد ف  المادة      

المتافااع العاعااة القااد اللااتل عأااق إدارة   عتفااع الااا  ذر واا لة 

اقهلادلة ، الكرن هذا العقد بين قطة امدارة المصهلة بهأ اي  هاذا 

متفاع عادة ععيأاة المتفع ابين فتد شا  تكة لعطاد ليطاا باتاهلالل ال

 .  عن الزعن
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  ب  ق القد له  ابتاعق بين كال عان  ويمكننا تعريف عقد االمتياز     

الحكرعة عن قطاة االقطااع الصاواة عان قطاة اداتر بقلاد ا شااء 

تاا  لحلاال التيااق دااالل فهااتة عاان عتفااع الااا  ا ادارايااق عقاباال ر

 .   ، ع ل عشتاع عهتا اي  اةالزعن

  B.O.Tثانيا : أنواع عقود 

لقد ي  يطرلت ويم ا ا راع الدلدة لم اهمة القطاع الصاع فا       

 : 60عشتاالاب ال أية األتاتية اعأطا التا ت يل الم ال ي الحلت 

 التحويل  -التشغيل  –التمليك  -عقود البناء  B.0.0.Tعقود   -1

اهاا  الااادة عااا يهاايح لتم ااه متلن بأاااء المشااتاع ا يمت ااق براتااطة 

تاطرلة يشاليتية اوايا هق يم ال فيطاا   تكة عؤقهة عحاوة لك ال لاق

الحكرعااة ايهاارلي ام ااتاف التااي اله تاايت االهشااليل دااالل فهااتة 

ايعهياز ابعد ا هطاء هذ  ال هتة لل ح المشتاع عتكية الاعاة لتدالاة 

 اعن ث  يأهط   تكة ايعهياز قا رن .

 -التأجير التمويلي  -بناء التملك المرحلي  B.O.L.Tعقود   -2

 والتمويل : 

الأرع للح م شاء المشتاالاب اله  يحهاج إلي  يب اععاداب هذا 

رشتمالية لهشليتطا كما يلتح ف  حال كا م الشاتكة المشاتفة التاي 

  يشااليتق فهقاار  بهاا قيت  لشااتكة شداات المشااتاع غياات قااادرة التااي

لهشاااليتق اإدارياااق داااالل فهاااتة ايعهيااااز شا يقااار  الحكرعاااة بهااا قيت 

  .يحلل التيق المشتاع عقابل حع اي ه اع ا الائد

 تحويل :  -تأجير  -بناء  B.R.Tعقود  -۳

هاااذا الأااارع عااان المشاااتاالاب لاااق ط يعاااة داواااة ع اااهمدة عااان    

دلرواااية المهعاااة المحهتاااة لتةمطااارر اياااتي ب هاااذ  الصلرواااية 

بالمكااان العائااد المهرلااد الأااق إذ ل ااهأد المشااتاع إلااي قابتيهااق لتهاا قيت 

 الطتة ال تلعة .  -المطاال  الشطتلة  -المرا   

  61امتالك -تمويل  -بناء  -تصميم  D.B.F.0۔ عقود 4

ط قا لطذا الأرع يه ع امدارة عو الم ه مت التاي إقاعاة عشاتاع       

بأية شتاتية افقا لتشتاط ال أية االهلميماب اله  يضعطا الحكرعاة 

براتطة شقطزيطا ايتهشارلة الهرل  المهعاقد   الم ه مت   األ  اة 

يمرلال ا لقر  بال ح  الن علاادر التي إقاعة المشتاع اي تي ق كم

ا لتضاارابب الهاا  يضااعطا لااق الدالااة ايحاام إ ااتافطا المشااتاع افقاا

ايأهقل عتكية المشتاع إلي الحكرعة بعاد ا هطااء عادة العقاد حيا  إن 

الحكرعة يحلل الت  عقابال األرل االتا  قيماة عحاددة   ا يا عان 

، الحع لتحكرعة يةدلد العقد داب عقابل فهح األعهياز لتم ه متاملتا

بشااتاط شفضاال عااو دفااو شا عااأح يشااليل المشااتاع لم ااه مت  داات 

 .مأات  لتم ه مت   عال  المشتاع (الهعرلأل ال

 

 تحويل : -تشغيل  -إمتالك  -تحديث  M.0.0.T. عقود  5 

لقلااد بطااذا الأاارع عاان العقاارد شن لهعطااد الم ااه مت يحاادل  شحااد      

المتافع العاعة شا شحد المشتاالاب األتاتاية ايطارلت  لهكأرلرقياا 

المشااتاع افقااا ألحاادا  الم ااهرلاب العالميااة اللاا ح عالكااا عؤقهااا 

لتمشتاع الهارل  يشاليتق داالل فهاتة ايعهيااز عان ق تاق ع ا اتة شا 

 لتدالة.لة ايعهياز يؤال عتكيهق الن طتلع الليت اف   طا

 :  62تشغيل -تملك  -بناء  B.0.0. عقود  6

ال ااارة الاان  ااتاكة بااين الحكرعااة االقطاااع الصاااع براتااطة      

 تكة اعهيااز يهارلي ام اتاف التاي الهشاليل اي لأهطا  هاذا الأارع 

بالهحرل إلي المتكية العاعة الن له  يةدلاد ايعهيااز شا ا هطااء العمات 

 المأاق  ( .  -ايفهتا   لتمشتاع   حقرل الأ ب 

 

 الخاتمة

ليااق عاان  هااائج ايروااياب اكمااا دايمااة ال حاا  بمااا يروااتأا ا  اارقز

  :ل ي 

 النتائج : 

الشتاكة يعطد بمرق طا الدالة شا المؤت ة العاعاة إلاي  اصا  -

داااع لماادة عحااددة يهأاتاا  عااو حةاا  ايتااه ماراب المتيقاا  

إ ةازهااا ، كمااا شن لطااا عطمااة  اااعتة اكتيااة يهضاامن الهمرلاال 

اال أاء اايتهلالل افا  بعاأل األحياان إدارة المتفاع العاا  . 

 : كاآلي يحدد الشتاكة شطتافا ا عر رالا ا

كة يةمااااو بااااين وااااأ ين عاااان فماااان حياااا  شطتفطااااا ، الشااااتا -

: األ اااااصاع اياله ارلاااااة العاعاااااة ااأل اااااصاع المهعاقااااادلن

اياله ارلااة الصاوااة شا الم ااه مت الصاااع ، اهاار لشااكل كيا ااا 

لهصااذ  ااكل  اااتكة ي اام   ااتكة المشاااتاع ، لاادلطا الك ااااءة 

اله  يؤهتطا لتصرل ف  شالمااة هاذ  االص تة االدرالة الكاعتة 

 المشارلو الضصمة .

كة يااتد التااي عتافااع ال أيااة ، فالشااتااعاان  احيااة عر اارالطا -

، اهاا  المأشاالب المادلااة االااأ   الهاا  ياارفت الصاادعاب الهحهيااة

لتةمطارر الاعاة بشاكل ع ا ات اغيات ع ا ات، الهأ ياذ عشاتاع 

ال أيااة الهحهيااة حياا  لااه  يلاامي  عتافااع قدلاادة لطااا ايشااييدها 

اإالاادادها ايشاااليتطا شا إوااالحطا شا يحااادل طا شا يرتااايعطا شا 

عااا  يشااليتطا اعاان الأاحيااة الماليااة ، فالمهعاقااد عااو الشااصا ال

  .ول التيطااحألهداف االأهائج الح   ابلهقا ي عقابال لهليت 

يةاارت ال تاادان المصهت اة يشاايت إلاي شن عشااارلو ال أياة الهحهيااة  -

ايقهلادلة   كالأقال ( ها  المت احة فا  العاادة الشاتاكة باين 
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القطاااالين العااا  االصاااع شك اات عاان عشااارلو ال أيااة الهحهيااة 

يااا  ا الطاقااة ا لهعتااي  المايقهمااليااة   كالتالالااة اللااحية اا

 ( .اييلايب االأقل

 التوصيات  

 رو  المشاتع العتاقا  بضاتارة ا او يشاتلو لاأ   شحكاا       

القاارد الشااتاكة ليةمااو  ااهاب األحكااا  المه تقااة التااي غااتار قااا رن 

 الشتاكة الملتر .

 

 الهوامش

                                                           
راقو د / عحمد عهرل  دكتارر المت ، دراتاة الان الشاتاكة عاو  1

القطاع الصاع عو الهتكز التي الهةتباة الملاتلة ، إدارة ال حار  

امدارة العاعااة لت حاار  الماليااة ، ازارة الماليااة ، عتااف  -االهمرلاال 

 5، ع  ۱۰۱رق  

راقو د / المت ال اد الصاالع المات الزال ا  ، القارد المشااركة باين  2

القطاالين العا  االصاع ، بحا  عقاد   اداة   القارد المشااركة باين 

( االهحكاااي  فااا  عأازالايطاااا   ،  PPPالقطاااالين العاااا  االصااااع   

 ۳ ۲۰۱۰ال اتكة األرد ياة الطا امية ، شكهاربت  -االمأعقد ف  الماان 

:  pp.pتاحال إباتا  القاد المشااركة اد / الماد المت ثابم حاعاد ، ع

( االهحكي  فا   pppارقة المل عقتمة ف   دا    القرد المشاركة   

عأازالهطا ، االمأعقدة ف  المأاعة ، ال حاتلن االمأعقادة بشاطت إبتلال 

 4ع  ۲۰۰۹

3 Hasan s Zakaria , New Directions in the search 

for and development of petroleum Resurces in the 

Developing countries . Vanderbilt Journal of 

Transnational law vol.9 

راقو د / لرتاف ال اد الحمياد ، القارد المشااركة اتايادة الدالاة ،  4

 . 4، ع ۲۰۰۸/  4 داة ال حتلن 

راقااااو د / افاااااء ال مااااان ، الشااااتاكة بااااين القطاااااالين الحكاااارع   5

ركق ااثارهااا االصاااع ، ارقااة الماال عقيمااة فاا   اادا  القاارد المشااا

PPP  ۱ع  ۲۰۰۷االمعقدة ف  القاهتة ، شغ طت 

6 United Nations Industrial Development 

Organization ( UNIDO ) . Guidelines for 

infrastructure development through Build Operate 

Trensfer BOT projers , UNIO , Vienna , 1996 , P. 

III . ( 5  )  

                                                                                           
عن قدال األالمال لطذ  الادارة  151بأد  58 الدارةراقو شالمال  7

واادر   A / Re5 / 58 / 76عأشرراب األعا  المهحادة اثيقاة رقا  

 1قااتار الةمعيااة العاعااة لحعاا  المهحاادة واادر فاا   8/1/2004فاا  

رقااد دللاام فتلااع يحاام ع اامي ال تلااع العاعاال  ۲۰۱۳دل اام ت 

 ام  األال اااكتم اليق عطماة ال حا  فا  ذالا  المر ارع يحام ع

 ۲۰۰۱عشارلو ال أية الهحهية الممرلة عان القطااع الصااع عان الاا  

المكن ايطالع التي الهقارلت اله  شالادها ااقتيطاا  ۲۰۰۳حهي الا  

الةمعياااااااة العاعاااااااة لالعااااااا  المهحااااااادة التاااااااي الاااااااتابب الهاااااااالي 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/wo

rking groups / 1PFIP.html ( 5 ) united nations 

economic commission for Europe . Guidebook On 

Promoting Good governance In Public - private 

partnerships, united nations New york and geneva 

, 2008. p.29 

لتمزلد عن اله اويل حرل القرد الشت اة لأ ت كل عن : ش  د عأا  8

ين القطاااالين العااا  لاار ت ح ااين ا زلأاا  التاا  قمعااة ، الشاات باا

، عةتاااة الكااارب لتعتااار   ۲۰۰۳االصااااع فااا  العاااتاة بعاااد الاااا  

اعااااا بعاااادها ، ا فيلاااال شكاااات   ۷۹، ع  ۲۰ ۱۹ايقهلااااادلة ، 

يلااررر اد فيلااال زلاادان ع ااايت الشاااتاكة بااين القطااااالين العاااا  

االصاع بين الهشتلو االهط يع ف  العتاة   عو ا ارة داواة إلاي 

، ةتة العتر  ايقهلادلة اايدارلةع القطاع اللأاال  ف  العتاة ( ،

اعاا بعادها ، ارد عطأاد  ۸۳عن ع  15تأهة  ۲۱قاععة بلداد ، ع 

قمياال كاااظ  العمااتر ، الشااتاكة ال ااياحية عااو القطاااع الصاااع عااو 

ام ااارة إلااي يةتبااة العااتاة ، عةتااة ايدارة اايقهلاااد ، الةاععااة 

 اعا بعدها ۳۳۰، ع  ۲۰۱٥تأة  ۱۰۰الم هألتلة . ع 

بإودار قا رن يأ ي  عشااركة  ۲۰۱۰ل أة  67ودر القا رن رق   9

القطاع الصااع فا  عشاتاالاب ال أياة الهحهياة األتاتاية االصادعاب 

عكترا فا  عاالر  11االمتافع العاعة ، عأشرر بالةتلدة التتمية ع 

 ،   ۲۰۱۰تأة 

راقاااو الماااادة األالااا  عااان القاااا رن ال ت  ااا  بمرقااا  األعااات  10

المعادل بمقهضاي القاا رن  ۲۰۰لرليت ذ  17الةمطررر اللادر ف  

 M. Dmitry ۲۰۰۹/۲/۱۷افا   ۲۰۰۸ رليار  ۲۸اللاادر فا  

Ivanov , les differentes formes de partenariats 

public - prive et le implantation en russie Cycle 

International Long Master en Administration 

Publique droit public . Université Robert Schuman 

( Strasbourg. Février 2007 p . 12.  



 

 
70 

 

 76 - 57،   2021، كانون األول  2، العدد  2المجلد  ........ التنظيم الترشيعي –زياد   للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

                                                                                           
عن األعات الماأ   لعقارد الشاتاكة  b/  11ش ارب إلي يت  المادة  11

عاان  L 1414 12االمااادة  ۲۰۰۸ل ااأة  35االمعاادل بالقااا رن رقاا  

 Code general des collectivitésقااا رن امدارة المحتيااة 

territoriales Un contrat de partenariat comporte 

nécessairement des clauses relatives : a ) ......... , b 

) Aux conditions dans lesquelles est établi le 

partage des risqué entre la tractant personne 

publique ( 4  المااادة )2010ل ااأة  67عاان القااا رن رقاا   4/2 

بشان إودار قا رن يأ ي  عشاركة القطااع الصااع فا  عشاتاالاب 

ال أية األتاتية االصدعاب االمتافاع العاعاة ، ياأا التاي ش اق   اي 

ي اادش  ااتكة المشااتاع فاا  يقا اا  شلااة ع ااهحقاب عاليااة   ياات بيااو 

المأهةاب شا إياحة الصادعاب افقاا لم اهرر األداء المألارع التياق 

امدارلااة المهعاقاادة  ااطادة بق اارل  فاا  العقااد إي بعااد إواادار الةطااة

 ع هرر قردة األالمال شا المأهةاب شا الصدعاب المهاحة  

لمزلد عن اله اويل راقو د عت  رعضان عحماد بطاي  ، امطاار  12

ا الرتااائل ال دلتااة له اارلة  PPPالقااا ر   لشااتالية القااد المشاااركة 

 ، 2001عأازالا ااق ، دار الأطضااة العتبيااة ، الط عااة األالاا  ، تااتة 

  19ع 

 Clémence RENEAUD , Les partenariats public - 

privé : un héritage positif pour les générations 

futures ? . Mémoire pour le Master professionnel : 

Management du secteur public : collectivités et 

partenaires , Université Lumière Lyon 2.6 

septembre 2007p.30 ERIC FRANK RINGO , 

Termination Compensation and State Concessions 

( Guarantees ) under the Public Private Partnership 

( PPP ) . Bucerius / WHU Master of Law and 

Business Program in partial fulfillment of the 

requirements for the award of the Master of Law 

and Business ( “ MLB " ) Degree , 2011 p.15     

 راقو الأا األوت    13

 The PFI is one of a range of govmment policies 

designed to increase private sector  involvement in 

the provision of public services Research paper 

No. 01/117 - 18 December 2001 , By Grahame 

Allen . Economic policy and Statics Section - 

House of Commons Library - The Britain 

                                                                                           
Parliament. An Electronic Version 

http://www.prliament.uk/documents/commons/lib/

research/rp2001/rp01-117.pdf.  

14  BRENET ( F. ) , MELLERAY ( F. ) . Les 

contrast de partenariat de l'ordonnance du 17 juin 

2004. une nouvelle espéce de contrats 

administratifs . LexisNexisLitec , Paris , 2005 , P. 

101.58 

15 Manambahaaka valéry fitzgerald ramonjavelo , 

les partenariats public - privé au canada : les 

facteurs critiques de succès , les mécanismes de 

coordination utilisés et le choix des modes de 

gouvernance , thèse présentée commeexigence 

partielle du programme conjoint de doctorat en 

administration , université du québec à montréal . 

janvier 2007 p.31 

16 Heilman , J. and G. Johnston , 1992. The Politics 

of Economics of Privatisation , University of 

Alabama Press , P.197 

17 M. Nicolas Desrumaux . L'évaluation 

économique préalab des partenariats public - privé 

Univ Lille Nord de France , Lille , janvier 2011 , 

mise à jour : Constanța , mai 2012p.1 = Jim 

Dempsey " Public - Private Partnerships , e - 

Government , and Privacy Center for Democracy 

& Technology , Nov 2006 , Page 1 

= Basically , a PPP is a contractual agreement 

between a public agency ( national , regional , 

state or local ) and a private company to supply 

infrastructure assets or services that traditionally 

have been provided by governments    

18 Klaus Felsinger " Public - Private Partnerships 

Handbook " - Asian Vevelopment Bank 

Publication Stock No. 071107 

19 Elisabetta Lossa and David Martimort " The 

Simple Micro - Economic of Public - Private 

Partnerships " . A Research Paper Series , Vol . 6 , 
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Issue 12 , No. 139. December 2008. Published in 

Centre for Economic and International Studies  

( راقاااو ذا كاعيتياااا واااالق الااادلن ، ايط ياااع القا ر ياااة لعقااارد  20

الشتاكة بين القطاالين العا  االصاع ، ارقة المل عقدعاة فا   اداة 

  امطار القا ر   لعقرد المشااركة باين القطااالين العاا  االصااع   

PPP حكاااي  فااا  عأازالايطاااا ، االمأعقاااد فااا   ااات  الشاااي  ( االه- 

عأشررة عن ق ل المأ مة  ۲۰۱۱قمطررلة علت العتبية ، دل م ت 

العتبيااة لتهأميااة امدارلااة قاععااة الاادال العتبيااة ، شالمااال عؤيمتايااق 

  ۱۲۹ع 

اقااد ط قاام فت  ااا القاارد الشاااتاكة عاان زعاان بعيااد لمزلااد عااان  21

 اله اويل راقو

Cyrille EMERY . contrat de partenariat . Étudiants 

du master de l'Université de Versailles .. 

septembre 2013.clause 20.21 

راقااو شحكااا  األا  اايهتال الهشااتلعية الأمرذقيااة بشاا ن عشااارلو  22

ال أية الهحهية الممرلة عن القطاع الصاع شالدائطا لةأة األع  المهحدة 

فاا  الاادارة ال ادتااة اال الثااين  ۲۰۰ 4لتقااا رن الهةااارر الاادال  

 ۲۰۰۳لرليق  11إلي  6/۳۰االه  القدب ف  فييأا عن 

راقو عحمد إبتاهي  عحمرد الشاافع  ، المشااركة باين القطااالين  23

 ۲۲، ع  ۲۰۱۲العا  االصاع ، دار الأطضة العتبية ، 

24 Manambahoaka valéry fitzgerald ramonjavelo . 

les partenariats public - privé au canada : les 

facteurs critiques de succès , les mécanismes de 

coordination utilisés et le choix des modes de 

gouvernance , thèse présentée commeexigence 

partielle du programme conjoint de doctorat en 

administration . université du québec à montréal . 

janvier 2007 p.24 Aymeric Blanc , Une approche 

sociologique et politique des contrats de 

partenariat public - privé La Lettre des 

économistes de l'AFD N ° 21 ( Decembre 2008 ) 

p.6 

25 Isabelle Le Meur . Les partenariats public - privé 

: un modèle dans les pays émergents ? 

Conservatoire National des Arts et Métiers - 

Master 2 en commerce international 2011.P.20   

http://www.memoireonline.com/a/fr/cart/show.  

                                                                                           
باين  PPP، الهحكي  ف  القرد الشتاكة راقو د / شحمد تيد احمد  26

 .Arjun P ۲۰القطاااع العااا  االصاااع ، عتقااو تااابع ، ع 

Gupta . 

 Governance Mechanisms for Infrastructure Public 

- Private Partnerships : Focus on India . B.S. Civil 

Engineering and B.A. Economics , 2011 

University of California , Berkeley.p . 56 

27 Charles nnason adighibe , public private 

partnership Infrastructure delivery : benefitsAnd 

costs for society , degree of doctor of philosophy 

science and engineering faculty queensland 

university of technology . 2015.p.61 

28 M . Nicolas Desrumaux . L'évaluation 

économique préalab des partenariats public - privé 

Univ Lille Nord de France , Lille . janvier 2011 , 

mise à jour : Constanta , mai 2012p.29 = Freddy 

HUET Partenariats publics - privés et concurrence 

pour le marche : quelles avancées depuis Demsetz 

( 1968 ) ? . l'Université Paris I ( Panthéon - 

Sorbonne ) .p . 83 

د / رفعااام ال ااايد الر ااا  ، إتااامااليل التاااي ب اااير   : راقاااو  29

ام دعاج االهحال اب ايتهتاييةية بين الشاتكاب فا  الادال العتبياة 

،  ۲۰۰ال حر  االدراتاب ، المأ ماة العتبياة لتهأمياة امدارلاة ، د 

 ۲۲۰ع 

30 M. Dmitry Ivanov , les differentes formes de 

partenariats public - prive et le implantation en 

russie . Cycle International Long Master en 

Administration Publique ibid . p.15 Lucien Rapp . 

Partenariats public - privé . Étudiants du master de 

l'Université Panthéon - Assas ( Paris II ) 

2013clause 430.720 Frank , E. Smith , A & 

Canada . ( 2000 ) . The partnership handbook ( 

Op.cit ) P.7 Weiwu ZOU . Relationship 

Management in Public Private Partnership , 

Infrastructure Projects , Degree of Doctor of 

Philosophy . at The University of Hong Kong , 

Hong Kong , March 2012. P39 

http://www.memoireonline.com/a/fr/cart/show
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فظ عحماااد الشاااتاكة باااين القطااااالين العاااا  ( عحمااارد ال اااد الحاااا 31

االصاع اعهطت اب الهأمية امعكا ياب االهحدلاب ، القاهتة ، علت 

المأ مااة العتبيااة لتهأميااة امدارلااة   قاععااة الاادال العتبيااة   ، ع 

۱۹. 

عحمااد عهاارل  دكااتارر عحمااد ، الشااتاكة بااين القطاااع العااا     32

 ) Public - Private Partnershipالحكرعاة االقطااع الصااع 

PPP )  ،( ۲۰۱۰  ع ، )  6. 

 Nordyanawati binti Rusmani , Public Private 

Partnership In New Zealand And Malaysia . A 

thesis 

 . Victoria University of Wellington in fulfilment 

of a Master of Commerce and Submitted to 

Administration . 2010. p.81 

رفعااام ال ااايد الر ااا  ، إتااامااليل التااا  ب اااير   : ام ااادعاج  33

االهحال اب ايتهتاييةية بين الشاتكاب فا  الادال العتبياة ، عتقاو 

 ۲۳۳تابع ،   

34 Frank , F. , Smith , A & Canada . ( 2000 ) The 

partnership handbook ( Op . cit ) P.7 ( ۱۱ ) 

حماد حاعاد احماد ، راقو فا  هاذا اييةاا  كاال عان :: در عااهت ع 35

  رتاااالة دكهاااررا  ، ، كتياااة  B.OTالأ اااا  القاااا ر   لعقاااد ال ااارب 

، د / عحماد  ۱۷۷ع  ۲۰۰الحقرة ، قاععة الزقازلع ، فتع بطا ، 

شبر العأين   عشتاالاب ال أية األتاتية الممرلة الان طتلاع القطااع 

تاا هم ت  ۳۰،  ۲۹الصاااع   بحاا  عقااد  فاا  عااؤيمت  اات  الشااي  

 د اللأ  ابتاهي  بعأران   الهأ ي  القا ر   لعقاد در  ةاي  ال ۲۰۰۱

عأح الهازا  المتافاع العاعاة فا  ظال قارا ين الصلصلاة المعاتاف 

كتياااة الحقااارة قاععاااة  -رتاااالة دكهاااررا   -(  B.O.Tبأ اااا  ال   

 74، ع  ۲۰۰۷القاهتة تأة 

( لتقو تا   ايداهالف حارل ط يعاة القارد الشاتاكة ا اذا  هار  36

اقرد يشتلو داع لهأ ي  يت  العقرد ، فكا م القرد الشتاكة ي ات  

ل اأة  89عا يحم ع تة قا رن المأاقلااب االمزالاداب العاعاة رقا  

، االه  راالا  الا عأل باان القاا رن تاالف الاذكت ي لأط اع  ۱۹۹۹

هااذا القااا رن فاا  قا اا  لاايت  التاا  القاارد الشااتاكة ، ذلاا  شن قراالااد

بالقتياال عأطااا ، ي يااهالئ  عااو الط يعااة القا ر يااة اايقهلااادلة لطااذ  

المشتاالاب ، اهر األعت الذر اي عهق العدلد عان الادال الها  يأهما  

إلي     القا رن المد   إلي إودار قرا ين داواة فا   اان ادهياار 

الهااازا   فاا  إطاااار عشااتاالاب ال أياااة األتاتااية الهااا  يالئاا  ط يعاااة

ل ااأة فاا   اا ن يعاادلل بعااأل  ۲۹۹المتافااع العاعااة شن القااا رن رقاا  

                                                                                           
المعادل  1996ل اأة  ۱۰۰ل أة القا رن رقا   84شحكا  القا رن رق  

ل ااأة  1بشااان إ شاااء القااا رن رقاا   ۱۹۷۹ل ااأة  ۱۲بالقااا رن رقاا  

بشاا ن إ شاااء  ۱۹۹۸ل ااأق  ۲۲المعاادل المعاادل بالقااا رن رقاا   1996

قاا ء  ۱۹۹۸ل ااأة  14ال حتلااة  اارن رقاا   اإدارة ايشااليل الماارا  

 ان عتفع اييلايب ال تكية االالتتكية .د / ح ان الطأاداار دار 

 .۲۰۰۷الأطضة العتبية 

راقااو د / تااتيمان الطمااارر ، األتاات العاعااة لتعقاارد امدارلااة ،  37

 ۹۳ -۹۲، ع  ۱۹۹۱دار ال كت العتب  ، ط الصاع ة ، 

 -45ل اأة  ۸۷4 4لطعان رقا  المحكمة امدارلة العتيا الملتلة ا 38

 ۲۰۰۲/۰۳/  ۱۳يارل  الةت ة 

( راقو د / الدراج شبر زلد ، الهحكي  ف  القرد ال هتال ، رتاالة  39

،  ۱۹۹۸دكهررا   رقشم ف  كتية الحقرة قاععة الين  مت ، تأة 

  606 

راقو د / عحمد ال د العزلز الت  بكت ، فكتة العقد امدارر ال ات  40

، ع  ۲۰۰۰الحداد ، رتالة دكهررا  ، قاععة حتران ، لأاالت تاأة 

227. 

راقو د / تاتاج شبار زلاد ، الهحكاي  فا  القارد ال هاتال ، رتاالة  41

،  ۱۹۹۸دكهررا  يرقشم ف  كتية الحقرة قاععة الين  مت ، تهة 

 67ع

 - شاات فاا  الةتلاادة التتاامية  - ۲۰۱۰ل ااأة  76( القااا رن رقاا   42

إوااادار  1الماااادة  ۲۰۱۰/۰۵/۱۸ع اااتر   ش ( بهاااارل   ۱۹العااادد 

ياااأا التاااي ا ش اااق   ي اااتر شحكاااا  القاااا رن المتافاااع التاااي القااارد 

المشاركة عو القطاع الصاع ا القرد ايتهشاراب الصاوة المهعتقة 

ل أيااة بطااا ، االهاا  ي تعطااا الةطاااب امدارلااة ، لهأ يااذ عشااتاالاب ا

األتاتية االصدعاب االمتافع العاعاة اإياحاة دادعايطا ، اي ي اتر 

بالهزاعاااب  ۱۹۶۷ل ااأة  ۱۲۹التا  هااذ  العقاارد شحكااا  القااا رن رقاا  

فاا   اا ن  1958ل ااأة  11المتافااع العاعااة ، االقااتار بالقااا رن رقاا  

عأح ايعهيازاب المهعتقة باته مار عرارد ال اتاة الط يعياة االمتافاع 

لل  ااااتاط ايعهياااااز ، اقااااا رن يأ ااااي  المأاقلاااااب العاعااااة ايعااااد

، اغيتهاا عاان  ۱۹۹۸ل ااأة  89االمزالاداب اللاادر بالقااا رن رقا  

 القرا ين الصاوة بمتح الهزاعاب المتافع العاعة

راقو د / ال ادالت اف ها ا  عحماد ل العقارد امدارلاة ، كتياة  4 43

 5الحقرة قاععة الزقازلع ، ع 

لحا  الزياق الهحكاي  فا  عأازالااب راقو د /  طات فاراة ال اد ا 44

المشتاالاب المقاعة بأ ا  الشتاكة بين القطااالين العاا  االصااع ، 

 51،  50ع  2014دار الأطضة العتبية ، 
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المزلااد عاان اله اواايل حاارل الةااذار الهارلصيااة لعقاارد الشااتاكة  45

راقو كل عن : د / إباتاهي  الدتارق  ال اد التطياف الشاطارر ، القاد 

، دراتااة عقار ااة ، رتااالة دكهااررا  ،  B.O.Tاعهياااز المتفااع العااا  

د قيطااان ح اان  ۱، هاااعص ع  ۲۰۰۳حقاارة الااين  اامت ، الااا  

، ازالاب الأا  ق الأطاط يعة فأل المأ، ا B.0Tشحمد  القرد ال رب 

د دالاااا  ح ااااين  34،  ۱۸ع ع  ۲۰۰۲دار الأطضااااة العتبيااااة 

وااااابت ال ااااد الع ااااي    اييةاهاااااب الحدل ااااة فاااا  القاااارد ايلهاااازا  

ايط يقايطااا التااي القاارد ال أاااء االهشااليل ا قاال المتكيااة   ال اارب   ، 

  ، ع  ۲۰۰۹رتاااالة دكهاااررا  ، كتياااة الحقااارة بةاععاااة شتااايرط 

 B , 0T  القااد اعهياااز المتفااع العااا   ، د ابااتاهي  الشااطارر24۲

 دراتة ف  عطار القا رن الادال  الصااع   دار الأطضاة العتبياة ، 

 ۹۰ع  ۲۰۱۳الط عة ال ا ية 

، الط عاة  PPPراقو د / رق  عح رد طاقن ، القارد الشاتاكة  46

 Lidee est enn venue de ۲۲، ع  ۲۰۰۷األالااي تااأة 

combler le vide juridique existant dans la trilogie 

contractuelle pubique francise : convention d 

occupation du domaine , marches publics et 

delegations de service public Rahael Apelbaum : 

Les PPP et developpement du droit public francais 

a I etranger : AJDA Editions Dalloz 2004 p . 1 

ر االه ات المشاتع شن القاد الشاتاكة القادا عان العقارد امدارلاة اللاد

حي  ياأا الماادة األال عان القاا رن ال ت  ا  شن شن القاد الشاتاكة 

القاادا عاان العقاارد امدارلااة حااين يااأا المااادة األالاا  عاان القااا رن 

ال ت    الصااع بعقارد الشاتاكة بمرقا  األعات الةمطاررر فا    

لرليااار  ۲۸اللاااادر فااا  المعااادل بمقهضاااي القاااا رن  ۲۰۰4لر يااار 

التااي شن القااد الشااتاكة القااد إدارر .  ۲۰۰۹/۲/۱۷، افاا   ۲۰۰۸

لعيد بمقهضا  شحد ا صاع القا رن العا  إلاي شحاد ش اصاع القاا رن 

القياااا  بمطماااة  ااااعتة يهعتاااع بهمرلااال ايتاااه مار المهعتاااع باأل ااالال 

االهةطياااازاب الضااااتارلة لتمتفااااع العااااا  اإداريطااااا ااتااااهلاللطا 

عدة العقد المحددة افاع ط يعاة ايتاه مار شا طاتة اويا هطا طرال 

الهمرلاال فاا  عقاباال ع ااالم عاليااة يتهااز  امدارة المهعاقاادة باادفعطا إلااي 

 تكة المشتاع بشكل عةازا طارال عادة ال هاتة الهعاقدلاة   ايأق ا  

العقاارد امدارلااة ي عااا لااذل  فاا  فت  ااا إلااي القاارد األ االال العاعااة 

March public العاا   االقاد ي ارلأل المتفاعkevice public 

contraits de delegation de  ا القرد الشتاكةles contatus 

le partenariuit public - prative   اقاد وادر الهقأاين القادل

اعأاو إباتا  العقارد امقمالياة  ۲۰۰۱عاارة  7لال لال العاعاة فا  

                                                                                           
Contrals glshattix   ف  حاين شن هاذ  العقارد كا ام يعاد   اذا ،

 le March d enterprise deقاالاة إ الال الاعاة   عان القارد ع

travaux public ( METP  بالأ ااا ة م شااااء الهةطيااازاب

اايتاااهلالل االقاااد اللااايا ة ، اكااااثت المرقاااف القا ااا  امدارر 

عن يقأين األ الال العاعاة  METPال ت    الذر شدتج يت  العقرد 

لةطاااة  METPال ااا   األهمياااة القلااارر لهتااا  العقااارد المتك اااة 

دارة عن الأاحية المالية اايقهلاادلة فقاد ي أاي المشاتع ال ت  ا  ام

عضمرن يت  العقرد المتك ة يحم ع م   دت اهار القارد الشاتاكة 

PPP  فعقااد الشااتاكة القااد إقمااال  لهضاامن ام شاااء اايتااهلالل ،

 اامدارة

47 la jurisprudence est fixee larret par du Conseil d 

Etat 2 fevrier dispose expressement que 1 

administration peut modifier unilateralement les 

conditions d execution de ses contrats en vertu des 

rsgles generals applicable aux contrats 

administratifs " . cest - a - dire la theorie generale 

des contrats administratifs . Cest un pouvoir 

auuquel 1 afministration ne saurait renoncer 

Conseil d Etat 6 mai 1985 association Eurolat : 

AJDA 1985 p . 620 ) . Sur le site : http : // fr . 

Jurisprdia.Org . Xiaowei Sun , De la relation entre 

service public et fonction publique . Etude 

comparee des droits f ran cais et chinois . Thèse en 

vue de l'obtention du grade de docteur en droit , 

université de franche comté école doctorale « 

langues , espaces , temps , sociétés centre de 

recherches juridiques de l'université de franch , le 

26 septembre 2014 à Besançon . p . 127 

راقاااو د / عحمااارد الااااطف ال قااااء ، ع اااادا القاااا رن امدارر ،  48

 ۱۲۰القاهتة ، دار ال كت العتب  ، دان تأة  شت ، ع 

راقو د عحمد ال اد الصاالع المات الزغ ا  ، القارد المشااركة باين  49

 6،  5القطاالين العا  االصاع عتقو تابع ، ع 

لمزلد عان اله اوايل راقاو كاال عان : / .د / شحماد ر ااد عحمارد  50

( فاا   B.0 , Tتااال    القااد ام شاااء اامدارة ايحرلاال المتكيااة   

، 2004 عةااال العالقاااب الداليااة الصاوااة   ، دار الأطضااة العتبيااة

د / شحمد عحت  عحمد إبتاهي  ، اآلثار القا ر ياة  - ۱۹۷ا  194ع 

المتافاااع العاعاااة المأاعاااة بأ اااا  ال  لتتقاباااة امدارلاااة لمشاااتاالاب
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B.0.T  بصياام   يط يااع  ۲۰۰۸  ، كتيااة الحقاارة بةاععااة شتاايرط

( فاا  يع اايت األاقاااف  B.O.Tالقااد ال أاااء االهشااليل اامالااادة   

االمتافااع العاعااة   بحاا  عقدعااة فاا  الاادارة الهاتااعة يحاام ع تااة 

إعاااارة  -امعااااراب العتبيااة المهحااادة  -عأ مااة الماااؤيمت امتااالع  

 ۲۲ع  B.0.0.Tعشتاالاب    ۲۰۰۹إلزلل  ۳۰ ۲۹لشارقة ا

راحااو دار عحمااد ال ااعيد ر اادر ،  ااتق احكااا  القااد ال يااو ، دار  51

 اعا بعدها ۱۰۹، ع  ۲۰۰۷الأطضة العتبية ، القاهتة ، 

52 Nºs 352750 et 362020 Syndicat mixte des 

Aéroports de Charente c / Sté Ryanair Ltd et autre 

Sentence arbitrale étrangère 7ème et 2ème sous - 

sections reunites Séance du 3 avril 2013 Lecture 

du 19 avril 2013 

 راقاو ، بت ااردلن اكيهارب  ، رلهشاارد هميأاو اغيات  ااراريز ، 53

امتااه مار العااا  االشااتاكة بااين القطاااالين العااا  االصاااع ، قضااالق 

 Nathalie Perrierاقهلااااادلة وااااأداة الأقااااد الاااادال  ، ع 

Monica Patricia Toro et Robert Pellerin . Une 

revue de la littérature sur le partenariat public 

privé en gestion de projets , Janvier 2014 , 

CIRRELT - 2014-04 , clause 2.1 . p.2 

54 ) Nathalie Perrier Monica Patricia Toro et 

Robert Pellerin . Une revue de la littérature sur le 

partenariat public privé en gestion de projets , 

Janvier 2014 , CIRRELT - 2014-04 , clause 2.2 , 

p.2 

55 ) Pierre heitzmann the contract de partenariat : a 

new form of french public private partnership 

allowing the use of arbitration to adjudicate 

disputes . The International Construction Law 

Review , 2006.p.22 such as the BOT ( Build - 

Operate - Transfer ) , BOOT ( Build - Own - 

Operate - Transfer ) , DBFO ( Design Build - 

Finance - Operate ) or BOO ( Build - Own - 

Operate ) contracts which are usually described as 

the most common forms of PPPS 

راقاااو ، دا  تاااعاد الشاااتقاار ، العقااارد امدارلاااة دار الأطضاااة  56

 .49،ع ۱۹۹۹العتبية ، 

                                                                                           
57 Par Julien Fouret et Me Dany Khayat centre 

international pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements ( c.i.r.d.i. ) . ( 2004 ) 

17.1 Revue québécoise de droit international p.208   

هااد  الهعتل اااب عشااار إليطااا لاادر دار ابااتاهي  الشااطاار ، القاارد  58

، دراتاااة عقار اااة ، دار الكهاااات  B.O.Tاعهيااااز المتافاااع العاعاااة 

 . Clémence RENEAUD، اعااا بعاادها  ۲۲الحاادل  ، ع 

Les partenariats public - privé : un héritage positif 

pour les générations futures ? . Mémoire pour le 

Master professionnel : Management du secteur 

public : collectivités et partenaires , Université 

Lumière Lyon 2.6 septembre 2007 p.13 

 ۱۹۹۰/  ۲۰/  ۲ة قت ة  ۱۹ل  ۳۹۷الطعن رق   59

راقاااو ، د افااااء ال ماااان ، الشاااتاكة باااين القطااااالين الحكااارع   60

االصاع ، ارقة المل عقتمة الي  أر    القارد المشااركة ااثارهاا ، 

 ۷۰۸، ع  ۲۰۰۷القاهتة ، شغ طت 

راقاااو ، د . افااااء الماااان ، الشاااتاكة باااين القطااااالين الحكااارع   61

 ۹االصاع ، عتقو تابع ، ع 

62 united nations economic commission for Europe 

, Guidebook On Promoting Good gouvernance In 

Public - private partnerships , united nations New 

york and geneva , 2008.p.2 

 

 المصادر 

   د : إبااتاهي  الدتاارق  ال ااد التطيااف الشااطاار ، القااد اعهياااز

، دراتة عقار ة ، رتالة دكهررا  ، حقرة  B0Tالمتفع العا  

  ۲۰۰۳الين  مت ، الا  

 القاااد اعهيااااز المتفاااع العاااا   -د : اباااتاهي  الشاااطاارB.0.T 

 دراتااة عقار ااة( رتااالة دكهااررا  كتيااة الحقاارة بةاععااة الااين 

د عحماااد التابااا    القااارد  ۱۵۰ا  149ع  ۲۰۰۳ - ااامت 

دراتاااة فااا  اطاااار  - B.O.Tالهشاااييد اايتاااهلالل االه اااتي  

القا رن الدال  الصاع   دار الأطضة العتبية ، الط عة ال ا ياة 

۲۰۱۳  

  د : شحمد ر اد عحمرد تال    القاد ام شااء اامدارة ايحرلال

( ف  عةال العالقاب الدالياة الصاواة ، دار  B.0.Tالمتكية   

 ۲۰۰4الأطضة العتبية 
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   د . شحماااد عحااات  عحماااد إباااتاهي  ، اآلثاااار القا ر ياااة لتتقاباااة

رلااااة لمشااااتاالاب المتافااااع العاعااااة المقاعااااة بأ ااااا  ال امدا

B.O.T ۲۰۰۸، كتية الحقرة بةاععة شتيرط  

   د : شحمد عحمد شحمد بصيام   يط ياع القاد ال أااء االهشاليل ا

( ف  يعميت األاقاف االمتافع العاعة بح   B.O.Tامالادة   

عقد  ، ف  الدارة الهاتعة الشتة يحام ع تاة عأ ماة الماؤيمت 

-۳۰إعااارة الشااارقة  -امعاااراب العتبيااة المهحاادة  -امتااالع  

  B.0.0.Tعشتاالاب  ۲۰۰۹إبتلل  ۲۹

  د : قيطان ح ن شحمد ، القرد ال اربB.0.T  اط يعاة فاأل ،

د :  ۲۰۰۲المأازالااااب الأا ااا ة الأطاااا ، دار الأطضاااة العتبياااة 

دال  ح ين وابت ال د الع ي  اييةاهااب الحدل اة فا  القارد 

قارد ال أااء االهشاليل ا قال المتكيااة ايلهازا  ايط يقايطاا التاي ال

 ۲۰۰۹ال رب ا رتالة دكهررا  ، كتية الحقرة بةاععة شتيرط 

   د : رقاا  عحماارد طاااقن ، القاارد الشااتاكةPPP  الط عااة ،

د : رفعم ال يد الر   ، إتامااليل التا   ۲۰۰۷األالي تأة 

ب ااير   : ام اادعاج ا الهحال اااب ايتااهتاييةية بااين الشااتكاب 

ال حاار  االدراتاااب ، المأ مااة العتبيااة  فاا  الاادال العتبيااة

 ،  ۲۰۰۵لتهأمية امدارلة ، 

  د : تاااتاج شبااار زلاااد ، الهحكاااي  فااا  القااارد ال هاااتال ، رتاااالة

دكهاررا   رقشام فا  كتياة الحقاارة قاععاة الاين  امت ، تااأة 

۱۹۹۸  

  ، د : تاعاد الشاتقاار ، العقاارد امدارلاة دار الأطضاة العتبيااة

۱۹۹۹  

  تات العاعاة لتعقارد امدارلاة ، دار د : تتيمان الطمااار ، األ

 ۱۹۹۱ال كت العتب  ، ط الصاع ة ، 

   د :  طات فااراة ال اد الحا  الازب ، الهحكاي  فا  عأازالااب

المشاااتاالاب المقاعاااة بأ اااا  الشاااتاكة باااين القطااااالين العاااا  

  ۲۰۱4االصاع ، دار الأطضة العتبية ، 

  د : الماااد الماات ثاباام حاعااد ، عتاحاال إبااتا  القااد المشاااركة

ppp   ارقاة الماال عقدعااة فا   اادا  القاارد المشاااركة ،ppp  )

االهحكااي  فاا  عأازالهطااا ، ا المأعقاادة فاا  المأاعااة ، ال حااتلن 

 4ع  ۲۰۰۸االمأعقدة بشطت التلل 

   د : الماات ال ااد الصااالع الماات الزال اا  ، القاارد المشاااركة بااين

القطااالين العااا  االصااع ، بحاا  عقااد   اداة القاارد المشاااركة 

( ا الهحكااااي  فاااا   PPPبااااين القطاااااالين العااااا  االصاااااع   

الممتكة األرد ياة الطا امية  -عأازالايطا   ، االمأعقد ف  المان 

 ، شكهربت

                                                                                           
   ر يااة لعقاارد الشااتاكة د : كاعيتيااا وااالق الاادلن ، ايط يااع القا

بااين القطاااالين العااا  االصاااع ، ارقااة الماال عقدعااة فاا   ااداة 

امطار القا ر   لعقرد المشاركة بين القطاالين العا  االصااع 

  PPP   االهحكي  ف  عأازالايطا ، االمأعقد ف   ت  الشاي )- 

عأشااررة عاان ق اال  ۲۰۱۱قمطررلااة علاات العتبيااة ، دل اام ت 

مدارلاااة قاععاااة الااادال العتبياااة ، المأ ماااة العتبياااة لتهأمياااة ا

 شالمال عؤيمتاب 

  د : عاااهت عحمااد حاعااد شحمااد ، الأ ااا  القااا ر   لعقااد ال اارب

B.O.T  ، رتالة دكهاررا  ، ، كتياة الحقارة قاععاة الزقاازلع

 فتع بطا ، 

 2004  د : عحمااد ابااتاهي  عحماارد الشااافع  ، المشاااركة بااين

 ، القطاالين العا  االصاع ، دار الأطضة العتبية 

 ۲۰۱۲  د : عحماااد شبااار العأاااين عشاااتاالاب ال أياااة األتاتاااية

الممرلة الن طتلع القطاع الصاع بح  عقد  ف  عؤيمت  ت  

 ۲۰۰۱ت هم ت  ۳۰،  ۲۹الشي  

   د . عحماااد ال اااعيد ر ااادر ،  اااتق احكاااا  القاااد ال ياااو ، دار

 ۲۰۰۷الأطضة العتبية ، القاهتة ، 

  دارر ال اات د . عحمااد ال ااد العزلااز التاا  بكاات ، فكااتة العقااد ام

 الحداد ، رتالة دكهررا  ، قاععة حتران ، لأالت تأة 

 ۲۰۰۰  د . عحمد عهرل  دكتارر المت ، دراتة الن الشاتاكة

عو القطاع الصاع عو الهتكز التي الهةتباة الملاتلة ، إدارة 

امدارة العاعااة لت حاار  الماليااة ، ازارة  -ال حاار  االهمرلاال 

القااا رن امدارر ،  الماليااة د : عحماارد الاااطف ال أاااء ، ع ااادا

 القاهتة ، دار ال كت العتب  ، دان تأة يشت

   د : عأ  رعضان عحمد بطي  ، امطار القا ر   لشتالية القاد

ا الرتاااائل ال دلتاااة له ااارلة عأازالاياااق ، دار  PPPالمشااااركة 

 ۲۰۰۱الأطضة العتبية ، الط عة األال  ، تأة 

   د عتاا  لاار ت ح اااين ا زلأاا  التاا  قمعاااة . الشااتاكة باااين

، عةتاة  ۲۰۰۳القطاالين العا  االصاع فا  العاتاة بعاد الاا  

 الكرب لتعتر  ايقهلادلة ، 

 ۲۰۱۹  ، د : فيلاال شكاات  يلااررر اد فيلاال زلاادان تااطت

الشتاكة بين القطاالين العا  االصااع باين الهشاتلو االهط ياع 

فاا  العااتاة   عااو ا ااارة داوااة إلااي القطاااع اللااأاال  فاا  

 ادلة اايدارلة ، قاععة بلدادالعتاة ( ، عةتة العتر  ايقهل

   د : عطأد قميل كاظ  العمتر ، الشتاكة ال ياحية عاو القطااع

الصااااع عاااو ام اااارة إلاااي يةتباااة العاااتاة ، عةتاااة األدارة 

 ۲۰۱۰تأة  1.5اايقهلاد ، الةاععة الم هأليتلة ، ع 
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   د : يةااا   ال ااد اللأاا  ابااتاهي  بعأااران الهأ ااي  القااا ر   لعقااد

افاااع العاعاااة فااا  ظااال قااارا ين الصلصلاااة عاااأح الهااازا  المت

كتياااة  -رتاااالة دكهاااررا   -(  B.O.Tالمعاااتاف بأ اااا  ال   

 الحقرة قاععة القاهتة تأة 

 ۲۰۰۷   د : افاااء ال مااان ، الشااتاكة بااين القطاااالين الحكاارع

االصاااع ، ارقااة الماال عقدعااة الاا   اادا    القاارد المشاااركة 

 ۲۰۰۷ا ثارها القاهتة ، شغ طت 

 غة األجنبيةقائمة المراجع بالل 

 Arjun P. Gupta . Governance Mechanisms for 

Infrastructure Public - Private Partnerships : 

2011 University of Focus on India , B.S. Civil 

Engineering and B.A. Economics California , 

Berkeley . p . 56 

 Aymeric Blanc , Une approche sociologique et 

politique des contrats de partenariat public 

privé La Lettre des Économistes de l'AFD N ° 

21 ( Decembre 2008  

 BRENET ( F. ) , MELLERAY ( F. ) , Les 

contrast de partenariat de l'ordonnance du 17 

juin 2004 , une nouvelle espéce de contrats 

administratifs , LexisNexis Litec , Paris , 2005. 

 Nathalie Perrier , Monica Patricia Toro et 

Robert Pellerin , Une revue de la littérature sur 

le partenariat public privé en gestion de projets 

, Janvier 2014 , - CIRRELT - 2014-04 , 

 Nordyanawati binti Rusmani , Public Private 

Partnership In New Zealand And Malaysia , A 

thesis , Submitted to the Victoria University of 

Wellington in fulfilment of a Master of 

Commerce and Administration , 2010  

 Olivier Ratheaux , Comment monter un PPP 

dans un pays à risque sur un petit marché et 

dans quels buts ? Quelques leçons de 

l'expérience , La Lettre des économistes de 

l'AFD N ° 21 ( Decembre 2008 ( ا   - Par Julien 

Fouret et Me Dany Khayat centre international 

pour le règlement des différends relatifs aux 

                                                                                           
investissements ( c.i.r.d.i. ) . ( 2004 ) 17.1 

Revue québécoise de droit international  

 Pierre heitzmann , the contract de partenariat : 

a new form of french public private 

partnership allowing the use of arbitration to 

adjudicate disputes , The International 

Construction Law Review , 2006 . - - Weiwu 

ZOU , Relationship Management in Public 

Private Partnership , Infrastructure Projects , 

Degree of Doctor of Philosophy , at The 

University of Hong Kong , Hong Kong March 

2012 

 Xiaowei Sun , De la relation entre service 

public et fonction publique . Etude comparee 

des droits f ran cais et chinois , Thèse en vue 

de l'obtention du grade de docteur en droit 

université de franche - comté école doctorale « 

langues , espaces , temps , sociétés centre de 

recherches juridiques de l'université de franch , 

le 26 septembre 2014 à Besançon  ,  

 


