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 داءـــــــــــاإلى
 الحمد هلل الذي أنار لنا طريقنا وكان لنا خير عون.

والوقار؛ إلى من عممنا العطاء بدون انتظار مو اهلل بالييبة نيدي ثمرة جيدنا إلى من كمّ 
الذي  ،إلى من نحمل اسمو وما أشبعنا الزمان منو .إلى من كان شمعة تحترق لتضيء طريقنا

فدورك في حياتك  ،فموال روحك التي تحوم عمينا لما واصمنا مسيرتنا ،رحل إلى وطن النائمين
تمنينا اليوم كثيرا أن ترانا ونحن  .ىايطفؤ ت المصباح الذي ينير حياتنا و ، فأناومماتك كان واحدً 
لكن شاءت األقدار أن تكون بقبرك؛ فيارب  ،ونرى ابتسامتك التي تغمرنا فرًحا ،نرفع قبعتنا عاليا

 .«أبانا»اجعمو في الفردوس األعمى بعدد ما نبض قمبنا شوًقا إليو 

إلى من  من كل تمييد.إال أنو يعجز المسان  ،رغم كثرة اإلىداءات والتعابير الخاصة بذلك
إلى من كانت  .إلى من آمنت بنا وحفزتنا ونصحتنا .وفينيا حقيا فنا مجمدات لشكرىا ماإذا ألّ 

 .«أمنا»إلى نور أعيننا  .األم واألب مًعا

 ونخص بالذكر أخواتي وأزواجين؛ أخي وزوجتو. ،الى كل أفراد عائمتنا

 إلى كل أصدقائنا بدون استثناء.

 لنا يد المساعدة الذين قدمو إلى كل األساتذة ا

إنو نعم  ،إلى كل ىؤالء نيدي ىذا العمل ونسأل اهلل عز وجل أن يوفقنا لما فيو الخير
 المولى ونعم المصير.

 

 خديجة /رقية



 

دير ـــــــــكر وتقــــــش  
صبر عمى المشاق التي واجيتنا في إنجاز ىذا الحمد هلل والشكر لو كمو أن وفقنا وأليمنا ال

 .إبراىيممن سورة  7من اآلية  َّ يئ ...ِّ ُّ َّ ...ُّ: وبعد قولو تعالى العمل.

، ستاذنا الفاضل، الدكتور سمير شيياني، لقبولو اإلشراف عمينانتقدم بالشكر الجزيل إلى أ
من خالل إرشاداتو  ؛ىذا العمل قديم النصيحة والتوجيو لنا طيمة إنجازالذي لم يدخر وسًعا في ت

 فكان لنا ِنْعَم المشرف. ،القيمة وتوجيياتو لنا

األفاضل أعضاء لجنة المناقشة عمى رحابة صدورىم،  كما نتوجو بالشكر إلى أساتذتنا
ثرائيا بآرائيم وتوجيياتيم الّسديدة،  بقبول مذكرتنا، الذين تكبدوا عناء التمحيص والتدقيق فييا، وا 

 سعة.النابعة من خبرتيم الوا

ِنعم ، التي كانت لنا ِنعم األستاذة و وال ننسى أن نقدم شكرنا إلى الدكتورة خديجة غازي
 األخت بتوجيينا ونصحنا وتقديميا لممالحظات القيمة عمى مدار سنوات الدراسة.

جامعة البويرة، بالشكر إلى كافة أساتذة كمية الحقوق والعموم السياسية يو توجوال ننسى 
لى كل من مدّ و   لنا يد العون من قريب أو بعيد. ا 

 

 



 

 قائمة المختصرات 
 : جريدة رسمية.ر .ج

 ج: جزء.

 ص: صفحة.

 م: ميالدي.

 ه: ىجري.

 ج: قانون مدني جزائري..مق.

 ق.إ.م.إ: قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 

 د.س.ن: دون سنة النشر. 

 مج: مجمد.
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 مقدمة
شيدت الساحة العالمية خالل السنوات األخيرة تنافسا كبيًرا بين أغمبية الدول لجذب 

ة إلييا، التي تزايدت أىميتيا مع اتجاه اقتصاديات دول العالم نحو المزيد جنبياالستثمارات األ
والحرية االقتصادية والتوجو نحو اقتصاد السوق، الذي يعتمد عمى جذب االستثمار من االنفتاح 

 المباشر كأحد اآلليات األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية، ولعل السبب في ذلك يعود جنبياأل
المباشر، إذ يعد أىم محركات النمو  جنبيالدور الذي أضحى يقوم بو االستثمار األإلى 

 العالم سواء المتقدمة منيا أو النامية.االقتصادي لدول 
ة المباشرة والتي تكمن في الدور الذي تمارسو عمى النمو جنبيونظًرا ألىمية االستثمارات األ

والتنمية في البالد المضيفة، حتى أصبحت كفاءة النظام االقتصادي لدولة ما تقاس بمدى قدرتو 
قامة المشروعات؛جنبيعمى جذب االستثمارات األ خصوًصا المشروعات الضخمة ذات  ة وا 

مع شركة  (B.O.Tالميزانيات الكبيرة التي تستوجب لتمويميا غالًبا التعاقد وفق نظام البوت)
 المشروع؛ وىذا لما لو من خصائص ومزايا تتالءم مع ضخامة وأىمية ىذه المشروعات.

أن تسميت  ( من حيث المصطمح والتنظيم القانوني حديث النشأة، عمىB.O.Tوعقد البوت)
لم تعرف إال في بداية الثمانينات، حيث أطمقيا رئيس الوزراء التركي السابق "  (B.O.T)البوت

" عند اجتماعو برجال األعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات  Turgot Ozal " تورجوت أوزال
بضرورة والمقاولين والخواص، عقب نجاحو في االنتخابات وعرضو لبرنامجو االقتصادي الجديد 

القطاع الخاّص من أجل النيوض بعممية التنمية، إلى  إسناد المشاريع المتعّمقة بالبنى التحتية
 .(1)حتى أصبح يسمى معادلة أوزال

 ,Build, Operate( أو ما يسمى بعقد البناء والتشغيل والتحويل "B.O.Tفعقد البوت)
Transfer،" قامة، وتسييره مقتضاه أن تقوم الجية المانحة بتمكين شركة ال مشروع من تمويل وا 

وقبض العائد؛ خالل مدة من الزمن متفق عمييا، يتصور أن تسترد فييا أوخالليا شركة 

                                                             

سمير شيياني، عمي معزوز، الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل)البوت( في إطار مبدأ سمطان اإلرادة، المجمد  (1)
 .159، ص2020الجزائر،  ، الشمف،02، العدد 06
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 المشروع رأسماليا مع تحقيق عائد مقبول، وفي نياية المدة تقوم شركة المشروع بتسميم المشروع
 الجية المانحة.إلى 

متعدّدة، تبدأ بمرحمة الّتحضير لممشروع بمراحل ( B.O.T)تمر عممية ابرام عقد البوت 
الجية المانحة، وتتوّسط المرحمتين إلى  واختيار شركة المشروع وتنتيي بمرحمة إعادة المشروع

مراحل عّدة، مما يجعل العالقة التعاقدية شديدة الّتعقيد، وااللتزامات كثيرة ومّتشعبة وىذا مالو 
 (.B.O.Tعقد البوت)بالغ األثر في تحّديد الطبيعة القانونية ل

( عمى تييئة قوانينيا الداخمية؛ بحيث B.O.Tوتعمد كل الدول المضيفة لمشاريع عقد البوت)
تتسابق من أجل تقديم الحوافز والتسييالت واإلعفاءات المختمفة الضريبية منيا والجمركية؛ 

 ة إلييا، وتحقيق االطمئنان لشركة المشروع المنفذة.جنبيلجذب االستثمارات األ
أىمية عقد البوت باعتباره في حد ذاتو نموذًجا مستحدثًا إلى  تستند ىذه الدراسة في أىميتيا

في مجال االستثمار وتحقيق المنافع االقتصادية لطرفيو، وىو نفس اليدف الذي يسعى 
 لتحقيقو. جنبياالستثمار األ

القانونية، ( وتحديد طبيعتو B.O.Tالتعريف بنظام البوت)إلى  كما تيدف ىذه الدراسة
اإللمام بمراحل تنفيذ المشروعات، وأىم أطرافو، فاسحة المجال لالطالع عمى إلى  باإلضافة

ة ووطنية، ىذا من جية، أجنبي( في عدة دول B.O.Tبعض التجارب التطبيقية لنظام البوت)
 بيان مدى نجاعة المعاممة القانونية التي خصيا المشرع لالستثمارإلى  ومن جية أخرى السعي

المباشر والمستثمرين األجانب، والوقوف عمى مدى كفاية ونجاعة الضمانات  جنبياأل
 واالمتيازات الممنوحة لممستثمرين األجانب من أجل استقطابيم لالستثمار في الجزائر.

الذي يكتسب أىمّية من الناحية –البحث في ىذا الموضوع إلى  إّن األمر الذي دفعنا
 اإلقبال الواسع والكبير من قبل الدول المتقدمة والنامية التي تسعى ىو -القانونية واالقتصادية

تحقيق إلى  التعاقد بنظام البوت، الذي وجدوا فيو خير سبيلإلى  تطوير بنيتيا االقتصاديةإلى 
توجو إلى  ة، باإلضافةجنبيىذا الغرض من خالل دوره الكبير في جذب االستثمارات األ

مشاريعيم الخاصة سواء كانت اقتصادية أو سياحية أو حتى  إقامةإلى  المستثمرين الخواص
اختيار إلى  ترفييية وفق ىذا العقد، خالفا لما ىوا متعارف عميو. كما ُيعد دافعا موضوعيا أيضا

ىذا الموضوع ىو حصر البعض لتمويل مشاريع البنى التحتية وفق نظام عقد البوت، في حين 
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الخاصة أيضا، وبذلك يعالج مشكمة نقص التمويل لمثل توسعت دائرتو ليشمل تمويل المشاريع 
بالدراسة  جنبيىاتو المشاريع. وكذلك ندرة المراجع التي جمعت بين عقد البوت واالستثمار األ

والتحميل المستفيض، ىذا في ظل غياب تّصور مكتمل وواضح في الجزائر حول ىذا العقد؛ كل 
 موضوع.ىذا كّون لدينا رغبة قوية في معالجة ىذا ال

إن عقد البوت  أضحى من أىم األساليب االستثمارية التي تعمل عمى إنعاش االقتصاد 
ودفع عجمة التنمية االقتصادية، وذلك باعتباره فاعال أساسًيا في مجال إقامة وتسيير المشاريع 
الضخمة ذات الميزانيات الكبيرة؛ لما يتميز بو من خصائص عّدة تجعل منو آلية مناسبة 

 طرح اإلشكالية اآلتية: إلى  ، وىذا ما دفعناجنبيمثمى الستقطاب االستثمار األ ووسيمة
ة، جنبي( في مجال جذب االستثمارات األB.O.T) ما ىو الدور الذي يمعبو عقد البوت     

لى أي مدى يمكن اعتبار ىذا العقد كآلية ذات نجاعة اقتصادية تساىم في خمق التنمية  وا 
 المحمية؟

 ة الرئيسة تنبثق منيا مجموعة من التساؤالت الفرعية كاآلتي:ىذه اإلشكالي
في ظل اعتباره آلية من آليات جذب  (B.O.T) ماىي الطبيعة القانونية لعقد البوت -

 ؟جنبياالستثمار األ
 وىل يقتصر العقد بين الّدولة أو أحد أجيزتيا وبين أحد أشخاص القطاع الخاص؟  -
( B.O.Tالتي قدميا المشرع الجزائري وفق عقد البوت) فيم تتمثل الضمانات والحوافز -

 ة؟جنبيلجذب االستثمارات األ
عمى المستوى  جنبي( في جذب االستثمار األB.O.Tأي مدى ساىم عقد البوت)إلى  -

 ؟جنبيالوطني  واأل
من  ؛ لما لو(B.O.T) عقد البوت في دراسة موضوع،إننا نجد ىذه التساؤالت تدفعنا لممضي 

، موضحين بذلك أىم آراء ووجيات نظر الفقياء جنبيأىمية في استقطاب االستثمار األ
والمنظمات الدولية بشأن ىذا العقد، وكذلك خصائصو وتمييزه عما يشتبو من العقود، مع 

طبيعتو القانونية، لنبين بعد ذلك النظام القانوني إلبرام ىذا العقد من خالل توضيح إلى  اإلشارة
 .األولالتعاقدي واآلثار المترتبة عنو؛ ىذا في الفصل مساره 
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 جنبيالضمانات االستثمارية المقدمة لممستثمر األإلى  أما الفصل الثاني فنتطرق فيو
الضمانات إلى  (؛ بدًءا بالضمانات القانونية والمالية، وصواًل B.O.Tبموجب عقد البوت)

بموجب عقد البوت  جنبيممستثمر األالقضائية، لنبين بعد ذلك مختمف الحوافز المقدمة ل
(B.O.T؛ الضريبية والتمويمية واإلجرائية، وبعدىا نتعرض)  مدى مساىمة عقد إلى

عمميا من خالل إعطاء مجموعة من التجارب  جنبي( في جذب االستثمار األB.O.Tالبوت)
 الدولية والوطنية.

تطرق إليو بعض إن موضوع عقد البوت ليس جديًدا من حيث موضوع الّدراسة، فقد 
 ( نجد:B.O.Tالباحثين الجزائريين عمى ِقمتيم ؛ ومن بين ىذه الدراسات السابقة لعقد البوت)

: إطار الستقبال القطاع الخاص في B.O.Tعقد البوت »مذكرة ماجستير بعنوان:  -
، حيث اكتفت ىذه المذكرة بدراسة 2011، لمباحثة سميرة حصايم، عام «مشاريع البنية التحتية

 لنظام القانوني لعقد البوت فقط .ا
( B.O.Tالنظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الممكية)»مذكرة ماجستير بعنوان:  -

، وكذلك مذكرة ماجستير 2012/2013لمباحث صييب صبوع، عام  «وتطبيقاتو في الجزائر
لمباحثة ىاجر  «ر( وتطبيقاتو في الجزائB.O.Tعقد البناء والتشغيل ونقل الممكية)»بعنوان 

، حيث اكتفى الباحثان كذلك بتناول النظام القانوني لعقد البوت 2013/2014شماشمة، عام 
أنو عقد إلى  دون ذكر تطبيقاتو في الجزائر كما ىو مذكور في العنوان الذي ُأِشير فيو كذلك 

ة المانحة وال الجيإلى  بناء وتشغيل ونقل الممكية، في حين أن الممكية تحول من شركة المشروع
 تنقل.
البناء والتشغيل والتحويل( كآلية لجذب )(B.O.Tعقود البوت)»مذكرة ماستر بعنوان  -

، حيث تناول الباحث 2018/2019لمباحث نوفل رؤوف بركاني، عام «ةجنبياالستثمارات األ
ياسة عقد البوت عمى أنو عقد إداري خاص بتمويل المرافق العامة فقط وىذا التكييف  يتنافى وس

، حاصرا بذلك طرفي العقد في الدولة أو أحد أجيزتيا مع مستثمر من جنبيجذب االستثمار األ
القطاع الخاص وىذا ما سنقوم بمناقشتو في متن الموضوع الحًقا؛ فضال عن الحالة التي 
تناوليا الباحث بالذكر، وىي اإلضافة التي جاءت بيا ىذه المذكرة  إذا  ما قورنت بالدراسات 

 ابقة.الس
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في مثل ىذه الدراسات ال شك أّن أّول منيج عممي يستعين بو الباحث ىو المنيج الوصفي؛ 
 كون الموضوع يتطمب نقل آراء الفقياء والمنظمات الدولية في المسألة محل الدراسة، باإلضافة

المنيج التحميمي الذي يتطمب تفسير تمك اآلراء والنصوص ثم نقدىا؛ ثم الخروج بنتائج إلى 
 عينة بشأنيا.م



 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

عقد البوت كأسموب الستقبال مشاريع التنمية 
 االقتصادية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى الفصل األول
 

 عقد البوت مفيوم  :األولالمبحث(B.O.T) 
 عقد البوتالتعريف ب: األولالمطمب (B.O.T). 

 تعريف عقد البوتاألولالفرع : (B.O.T.) 
خصائص عقد البوتالفرع الثاني : (B.O.T.) 
صور عقد البوتالفرع الثالث : (B.O.T. 
الفرع الرابع: ( تمييز عقد البوتB.O.T) .عن العقود التي تشتبو 

 :البوتالطبيعة القانونية لعقد المطمب الثاني (B.O.T). 
 :اعتبار عقد البوت عقًدا من عقود القانون العام.الفرع األول 
:اعتبار عقد البوت عقًدا من عقود القانون الخاص. الفرع الثاني 
:اعتبار عقد البوت عقًدا من عقود القانون الدولي. الفرع الثالث 
:اعتبار عقد البوت عقًدا ذو طبيعة خاصة. الفرع الرابع 
 وآثاره الثاني: النظام القانوني إلبرام عقد البوتالمبحث. 
 إبرام عقد البوت: األولالمطمب (B.O.T). 

 :الفرع األول(أطراف عقد البوتB.O.T). 
 :مسار التعاقد بنظام البوتالفرع الثاني(B.O.T.)  
 :اآلثار المترتبة عمى األطراف المتعاقدة بنظام البوتالمطمب الثاني (B.O.T.) 

 زامات شركة المشروع في عقد البوت حقوق والت :األولالفرع(B.O.T). 
 :حقوق والتزامات الجية المانحة.الفرع الثاني 
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عقد البوت كأسموب الستقبال مشاريع التنمية : األولالفصل 
 االقتصادية

ومع لجوء  بكل أبعادىا االقتصادية والتكنولوجية وحتى السياسية، العولمةفي ظل إنشار 
األعباء المالية عمى  ازدادت، وتحرير التجارة الدولية السوق اقتصادنظام إلى  أغمب الدول

غير قادرة عمى تمويل كافة مشاريع البنية التحتية وتشغيميا  فأصبحت ،الدول مما أثقل كاىميا
 .(1)مات المطموبة منيا عمى الوجو األكملبصورة دائمة بما يوفر الخد

وعمى ىذا ظير عقد البوت كأحد أساليب التمويل التعاقدي الذي يسمح بمشاركة القطاع 
 ،عمى مشاريعيا االستراتيجيةوالذي يضمن لمدولة السيطرة  ،الخاص في المشاريع العمومية

، (2)بإنشاء أو إقامة مشاريع البنية التحتية -اأجنبيسواء كان محميا أو -بموجبو يقوم المستثمر 
ل أو ينقل ىذه المدة يحوّ  انتياءوعند  ،واستغاللو مدة طويمة من الزمن ،ويل خاص منوبتم

 .(3)ا لياا خالصً الدولة ليصبح حقً إلى  ممكية ىذا المشروع
وبما أن مصطمح البوت عموما من المصطمحات غير الشائعة في الوسط المعرفي 

تحديد اإلطار المفاىيمي لعقد البوت لتعريف ىذا العقد و إلى  القانوني، كان البد لنا من التطرق
الصور التي يأخذىا إلى  باإلضافة ،تشتبوالخصائص التي تميزه عن غيره من العقود التي 

ليذا العقد عمى النظام القانوني  االطالع (، وبعدىااألولاقع العممي )المبحث تطبيقو في الو 
 .)المبحث الثاني(وآثاره 
 

                                                             

" كآلية لترقية االستثمار الوقفي في الجزائر، مجمة العربية لألبحاث والدراسات في B.O.T" لطيفة بن حمود، عقود البوت (1)
 .245، ص2021، الجزائر، 1، العدد 13نسانية واالجتماعية، مجمد العموم اإل

( وتطبيقاتو في الجزائر، مذكرة ماجيستير، تخصص قانون B.O.Tىاجر شماشمة، عقد البناء والتشغيل ونقل الممكية ) (2)
 .7، ص2014-2013اإلدارة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة  أم البواقي، 

رادة، مجمة سمير شيياني، عمي معزوز، الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل )البوت( في إطار مبدأ سمطان اإل (3)
 .158، ص2020، جامعة  الشمف، الجزائر، 2، العدد 6المجمد  لقانونية المقارنة،الدراسات ا
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 (B.O.T)عقد البوت  مو مفي: األولالمبحث 
التي تطورت في ظل النظام القانوني  ،من العقود المستحدثة (B.O.T)ُيعد عقد البوت  

تمبية لمعولمة االقتصادية  (1)األنجموساكسوني، حيث ظير ىذا العقد كأسموب تعاقدي تمويمي
وتزايد ظيور ىذا النوع من العقود في السنوات األخيرة من خالل اإلقبال الواسع من الدول عمى 

  .partenariat public, prive (ppp)  إبرامو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
لزاما عمينا حتى نستطيع أن نقيم ىذا األسموب ودوره الحقيقي في التنمية  ا كانولذ

إلى  ( وكذلك التطرقاألول)المطمب  (B.O.T)االقتصادية أن نتعرف عمى مفيوم عقد البوت 
الجدل الذي يثيره تكييفو القانوني، موضحين موقف المشرع الجزائري من تكييف عقد البوت 

(B.O.T) )المطمب الثاني(. 

 (B.O.T)عقد البوت ب التعريف: األولالمطمب 
)الفرع  اتعريفو لغة واصطالحً إلى  التطرقإلى  من ال بد أوال ،لإللمام بمفيوم عقد البوت 
نو مع شيوع عقد البوت ثم صوره )الفرع الثالث(؛ أل وتبيان خصائصو )الفرع الثاني(. ،(األول

الدولة  مسؤولية المستثمر المتعاقد مع فييا تمفتخصور،  عدة لوظيرت  عمميا وانتشاره
  .من العقود األخرى )الفرع الرابع( تمييزه عما يشتبو بوب نقوم ثم كل صورة؛ باختالف

 (B.O.T) تعريف عقد البوت : األولفرع ال

بالرغم من  (2)شأن تحديد تعريف دقيق لعقد البوتتباينت آراء الفقياء ورجال القانون ب
فقط عمى المشتغمين بالحقل القانوني بل األمر لم يقتصر و ؛ في كثير من دول العالم انتشاره

الصواب إلى  تعريف أقربإلى  نصل . وحتى(3)والمجان الدولية المنظماتإلى  امتد االىتمام
العقد يتطمب األمر تحديد مدلولو المغوي )أوال( ثم استطالع رأي الفقو حول الموضوع  ليذا

 .)ثالثا( تعريف المنظمات الدوليةإلى  إضافة)ثانيا(، 
                                                             

إطار الستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، مذكرة ماجيستير في  : B.O.Tسميرة حصايم، عقود البوت  (1)
   .ص، 2011، جامعة تيزي وزو، والعموم السياسية قانون التعاون الدولي، كمية الحقوق

 المعنى ذاتو.إلى  ستعمل لمداللةتُ كميا  ؛بوت، مشاريع بوت، نظام بوت، أسموب البوت (2)
وتطبيقاتو في الجزائر، مذكرة ماجيستير في   (BOT)لنظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الممكية ا ،صييب صبوع (3)

 . 4، ص2012/2013 قسنطينة، القانون وتسيير اإلقميم، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة
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 (B.O.T)أوال: التعريف المغوي لعقد البوت 
ى لعدة مصطمحات اقتصادية األولمختصر يحمل األحرف  ىي ،(B.O.T)كممة "بوت" 
(Build, Operate, Transfer) :ىي (1)لجممة إنجميزية

(2)
بالمغة العربية عمى النحو  وترجمتيا. 

 تعني:  (B.O.T)فحروف ، التشغيل ونقل الممكية()البناء،  اآلتي:
B: Build )بمعنى يبني أو يشيد والغرض منيا إقامة مشروع. ،)البناء 
O :Operate )المشروع. وتسيير بمعنى يشغل أو يدير أي تشغيل ،)التشغيل 
T: Transfer (3)الجية المانحةإلى  بمعنى نقل ممكية المشروع ،()نقل الممكية أو تحويميا. 

 األولوىو الحرف  ،لمتسمية سالفة الذكر "O"ىناك من الفقياء من يضيف حرف آخر الـ 
(B.O.O.T)والتي تعني "التممك" ليصبح المصطمح  « Own »من كممة 

(4)
ويقابميا بالمغة  ،

وفي كثير من األحيان ُيستعمل  .(5)البناء والتشغيل والتممك ونقل الممكية اصطالحالعربية 
 .(6)اإليضاحنفس المفيوم أو لمزيادة في المصطمحان لمداللة عمى 

 ثانيا: التعريف الفقهي

نورد  وفق وجية نظر كل شخص أو جية، تباينت التعريفات الواردة بشأن عقد البوت،
 :عمى النحو اآلتي بعضيا

 بيا الحكومة البوت ىو تمك المشروعات التي َتْعَيدُ  عقد»أن:  رجابر جاد نصايرى الدكتور 
ة وسواء كانت شركة من شركات القطاع العام أو أجنبيإحدى الشركات وطنية كانت أم إلى 

وذلك إلنشاء مرفق عام وتشغيمو لحسابيا مدة من الزمن ثم  ،الخاص )وتسمى شركة المشروع(
                                                             

كمية أصول  ةدراسة فقيية مقارنة، مجم (B.O.T) بوت محمود صديق رشوان، عقد اإلنشاء والتشغيل وتحويل الممكية  (1)
 .737، ص2014 مصر، ،أسيوط ،32الدين، العدد 

         Exploiter, Construire, Transférer وىي اختصار جممة:  C.E.F ( ويقابميا بالفرنسية مصطمح 2)
 .82ص ،2006لبنان،  طرابمس، الحديثة لمكتاب، المؤسسة ، B.O.Tعقد ال لياس ناصيف،(  إ3)
العمومية الخاصة، مجمة دائرة البحوث والدراسات  اكةكنظام لمشر  (B.O.T)نقل الممكية و  نزيية عالل، عقد البناء والتشغيل  (4)

 .109، ص2020، جانفي 8، العدد مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية القانونية والسياسية،
تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم  ،مذكرة ماستر ،BOOT-BOTزىير بن عيسى، التحكيم في عقود الـ  (5)

 .12، ص2015-2014السياسية، جامعة أم البواقي، 
 .50، صالسابقمرجع الصييب صبوع،  (6)
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عقود إلقامة مشروعات عامة »: أنياآخر ب عرفياو  .(1)«الدولة أو الجية اإلداريةإلى  نقل ممكيتو
 واستغالليابإدارتيا  إليياوغالبا ما تعيد  ،)مرافق( تبرميا الدولة مع إحدى المؤسسات دون غيرىا

ممن ينتفعون بتمك بحيث ُتحِصل المؤسسة رسوما  ،لمدة يتفق عمى تحديدىا قبل تسميميا لمدولة
 . وقدالثمن طيمة المدة المحددة ىو استغاللياويكون  -االمتيازوىذه خاصية -المشروعات 

 .(2)«لممؤسسة تدفع مبالغ محددة الثمن يكون
يتم بين جية حكومية مع شركة أو  (B.O.T)يتبين أن عقد البوت التعرفين السابقين  باستقراء

 التعريفيتم االتفاق عمييا، لكن يالحظ أن لمشروع مدة من الزمن اتشغيل لتقوم ب، (3)مؤسسة
، كما أن ىذا األخير ذلك إمكانية ذكر مسألة إعادة نقل الممكية والثاني لم يتطرق إلييا األول

ة حصول كيفيإلى  استغالل شركة المشروع لممرفق دون الجزم بذلك وىذا غير صحيح، لكنو أشار
 .ذلكلم يذكر الذي  األولالتعريف  بخالف لمشروعنجازىا ليذا امؤسسة المشروع عمى مقابل إ

اتفاق المالك أو من يمثمو » :ىوأن المقصود بيذا العقد إلى  مجمع الفقو اإلسالميوذىب 
دارتيا حسب  وأ ،وقبض العائد منيا كامالً  ،مع ممول )شركة المشروع( عمى إقامة منشأة وا 

ثم  ،رأس مال المستثمر مع تحقيق عائد معقول استردادخالل فترة متفق عمييا بقصد  ،االتفاق
 .(4)«و منياجتسميم المنشأة صالحة األداء المر 

عقد البوت ل هعدم حصر  من حيثأن ىذا التعريف يختمف عن التعريفات السابقة، نالحظ 
كيفية حصول المستثمر  كما بّينأحوط، و  بين جية حكومية ومؤسسة، بل عمم األمر وىذا أوسع

أمر ميم وىو وجوب تسميم المشروع لمالكو صالًحا لمغرض الذي أعّد لو، إلى  وأشارعمى حقو، 
 .مدة استغالل المستثمر لممشروع ىو طول أمر ىامإلى  لكن لم يشر

                                                             

والتطور الحديث لعقد االلتزام، دراسة نقدية لمنظرية التقميدية لعقد االلتزام، دار  B.O.Tجابر جاد نصار، عقود البوت  (1)
 .38، ص2002، مصر، النيضة العربية، القاىرة

دارة المرافق العامة B.O.Tأحمد بشناق، توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل (2) دراسة فقيية، مجمة كمية الشريعة  في إنشاء وا 
 . 314، ص     ، ليبيا،األولوالقانون، العدد 

 جية أو شخصا (B.O.T) بنظام التمويل عن الباحث يكون قد ،(la privatisation) الخصخصة نحو االتجاه ظل في (3)
( في تعمير األوقاف والمرافق B.O.Tواإلعادة )أحمد محمد أحمد بخيت، تطبيق عقد البناء والتشغيل  في ذلك: انظرخاصة. 
-26 الموافق 1430ى األول جمادى 05إلى  1مارات العربية المتحدة، من ، اإل19، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العدد العامة
 .15، ص2009 أبريل 30
 .314أشار إليو أحمد بشناق، المرجع السابق، ص (4)
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 بعض المنظمات الدولية لعقد البىتثالثا: تعريف 

 إن المنظمات الدولية التي تعنى باالقتصاد والتنمية في العالم مثل اليونيدو واليونسترال قد
 كاآلتي: نذكرىاB.O.T   الـلعقد  اتحرصت عمى وضع تعريف

(1) تعريف منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية -1
UNIDO  

اتفاق تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد أشخاص القطاع  عرفت ىذه المنظمة عقد البوت بأنو
ويل والقيام والتمة بما في ذلك عممية التصميم الخاص إنشاء أحد المرافق األساسية في الدول

يسمح ليا فييا بفرض رسوم  ،دةخالل فترة زمنية محدّ  ،بأعمال التشغيل والصيانة ليذا المرفق
ال تزيد عما ىو مقترح في ن مناسبة عمى المنتفعين من ىذا المرفق، وأية رسوم أخرى بشرط أ

المشروع لتمكين تمك الشخصية من استرجاع  اتفاقوما ىو منصوص عميو في صمب  ،العطاء
عائد مناسب عمى إلى  األموال التي استثمرىا ومصاريف التشغيل والصيانة باإلضافة

إلى  الزمنية المحددة تمتزم الشخصية الخاصة بإعادة المرفق، وفي نياية المدة االستثمار
 .(2)العامة ةالممارس شخصية خاصة جديدة تم اختيارىا عن طريقإلى  الحكومة، أو

ما أضافو ىذا التعريف ىو إمكانية شمول عقد البوت لعممية التصميم والصيانة، كما رّكز 
 .عمى كيفية حصول شركة المشروع عمى حقيا مقابل إنجاز المشروع

  :(UNCITRAL) متحدة لمقانون التجاري الدوليتعريف لجنة األمم ال -2
: أنو على (BOT)بوت الأوردت لجنة األمم المتحدة القانون التجاري الدولي تعريفا لعقد 

ح بمقتضاه حكومة ما مجموعة من المستثمرين، ُيشار منشكل من أشكال تمويل المشاريع ت»
دارة مشروع معين واستغاللو تجاريا اامتيازً  ،إلييم باالتحاد المالي لممشروع  ،لتطوير وتشغيل وا 

وتتولى الشركة أو االتحاد المالي لممشروع خالل مدة العقد إقامة المشروع وتشغيل االمتياز 
 .(3)«االتفاق المبرم بين الحكومة وصاحب االمتيازإلى  الممنوح باالستناد
الخمط بين  يوا يؤخذ عممقانوني؛ كال االقتصادي أكثر من النمط يغمب عميوىذا التعريف 

                                                             
(1) UNIDO :United Nations Industrial Development Organization. 

 تعزيز وتسريع وتيرة التنمية الصناعية المستدامة في الدول النامية لمحد من الفقر في العالم وحماية البيئة.إلى  مؤسسة دولية تسعى
 .45م، ص2003، القاىرة، مصر. د، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، دB.O.Tإبراىيم الشياوي، عقد امتياز المرفق العام  (2)
، مذكرة ماجيستير تخصص قانون عام، كمية B.O.Tالمتعاقد مع اإلدارة في عقود البوت  التزاماتوليد مصطفى الطراونة،  (3)

 .29، ص2014، األردن، الحقوق، جامعة الشرق األوسط
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في  ((B.O.T عقدحصر التمويل بمقتضى ذلك أن إلى  أضف .(1)االمتيازعقد عقد البوت و 
فهذا النمط معزوف  لو، لم يعد سمة مميزة (2)المشروعات األساسية أو مشروعات البنية التحتية

ا بمشزوعاث البنيت التحتيتولم يكن حينها ، ، والتسميت جديدة فقط،اقديم    .خاص 
ما المالك لموقع إنشاء أنو اتفاق بين طرفين أحدى عمى وعميو يمكن أن نعرف عقد البوت

قامتو وتشغيمو لصالح المالك؛ عمى  لو؛ األخر الممولالمشروع و  الذي يقوم بتمويل المشروع وا 
 ثم يقوم بتحويل المشروع لممالك. ؛أنو لو االنتفاع بذلك مدة محددة

 (B.O.T) خصائص عقد البوت :الفرع الثاني

 :تجعمو مختمفا عن غيره من العقود أىميايتميز عقد البوت بمجموعة من الخصائص التي 
 :((B.O.Tخصوصية أطراف عقد البوت أوال: 

الدولة أو أحد األشخاص  أي ،أشخاص القانون العام عقد البوت يبرم بين ناألصل أ
 ،بالشخصية القانونيةتمتع اص القانون الخاص يخأش من آخرطرف  التابعة ليا، مع المعنوية
 أجانب أم كانواسواء  ،من مجموعة من المستثمرينتشكل غالبا ت ،بشركة المشروع يدعى

بين شخصين  أو حتى ،عقد البوت بين شخصين من أشخاص القانون العام، قد يتم (3)وطنيين
 .أعاله من أشخاص القانون الخاص، فضال عن الحالة المذكورة

 جية المانحة تمويل المشاريع ذات الميزانيات الكبيرةلتجنب الوسيمة  (B.O.T) عقد البوت :ثانيا
لجوء الجية إلى  الرئيسي دافعفيو ال ؛(B.O.T)عنصر في عقود البوت أىم يشكل التمويل 

عمى استخدام التمويل  -أساسا -حيث يرتكز ىذا النظام  ؛B.O.Tنظام الـ وفق متعاقد ل المانحة
تتطمب ميزانية  ،وىي مشاريع ضخمة ،مشروعات البنية التحتيةإلنشاء شركة المشروع من 
تتمخص في عدم تحمل ميزانية الجية يحقق ميزة كبرى  (B.O.T)وبذلك فإن نظام البوت  كبيرة.

                                                             

وما يماثميا )دراسة مقارنة(، دار الجامعة  BOTوائل محمد السيد إسماعيل، المشكالت القانونية التي تثيرىا عقود ال (1)
 .21، ص2011الجديدة، مصر، 

نظام االتصاالت  ،الكيربائية طاقةمحطات توليد ال :المرافق العامة التي توفر خدمات أساسية لمجميور مثل البنية التحتية: (2)
مياه، مرافق ومعدات جمع النفايات، التجييزات المادية المحطات إزالة مموحة المياه، محطات معالجة  ،شبكات البيانات ،الياتفية

 .06، صسترالدليل اليون :انظر... لنقل العمومي، الطرق والجسور واألنفاق، الموانئ، الخطوط الجويةاوشبكات 

 .43بق، صاسالمرجع الجاد ناصر، جابر   (3)
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وىو الوسيمة التي ُيأمل منيا أن تحقق  .(1)ألية تكاليف لتمويل المشروع ولسداد القروض المانحة
دارة المشروع  إلى  االقتصادي الخدميالتوازن المنشود بين نقل مخاطر ومسؤوليات إنشاء وا 

 .وتوفير الخدمات لمجميور بالسعر المعقول من جية أخرى ،شركة المشروع من جية
 المانحةيخضع لرقابة الجية  (B.O.T): عقد البوت ثالثا

خاصة  ،عمى سيره فتشر و المشروع  أن تراقب مجية المانحة المتعاقدةليحق  في ىذا العقد
ة إذ تضمن من خالليا حسن سير المرفق العام وتحقيق الغاي ،البناء والتشغيل في مرحمتي

التحقق من أن  من خالل ،المرجوة التي تسعى إلييا الجية المانحة من خالل إبراميا لعقد البوت
ا من الناحية الفنية واإلدارية صحيحً  اتنفيذ قام بتنفيذ ىذا العقد المشروع( المتعاقد )شركة

 .(2)مواصفات المنصوص عمييا في العقد عند تنفيذهالشروط و الممتزما ب ،والمالية
 :طويمة مدةبعقد محدد  (B.O.T)عقد البوت رابعا: 
تكون  ،االمتيازفي شكل امتياز لمدة محددة تسمى مدة  -غالبا- (B.O.T)منح عقد البوت يُ 

فقات إنشاء المشروع أو المرفق أو صيانتو أو من تغطية ن شركة المشروعلتمكين  ؛طويمة نسبيا
ويتم ذلك  ،عمى إيرادات مالية أو أرباح كنتيجة الستغالل المرفق ياحصولإلى  إضافة ،تجديده

، وقد يكون (3)في شكل رسوم تتقاضاىا شركة المشروع من المنتفعين من المرفق بدل الخدمات
 دفع المقابل من الجية المانحة لممشروع وفق نسبة معينة محددة في االتفاق.

 لجية المانحة لممشروعاإلى  عودة ممكية المشروع المنجز: خامسا
تقوم الشركة  الجية المانحة، حيث بعد انتياء فترة االستغاللإلى  كية المشروع تعودن ممإ
 .(4)لمجية المانحةستثمرة بنقل إدارة المشروع الم

                                                             

 .442، ص2020، الجزائر، 25، العدد 20محمد ذمان ذبيح، عقد البوت ماىية ومزاياه، مجمة األحياء، المجمد  (1)
، وآثره في إحداث التنمية المستدامة" دراسة تطبيقية عمى اليمن"، مذكرة ماجستير،  B.O.Tعقد الـ أحمد ىاذي أحمد ديك،  (2)

العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري، معيد النقل الدولي والموجستيات، قسم المعامالت الدولية القانونية التجارية  األكاديمية
 .13، صوالموجستيات، مصر

عقد البوت، مذكرة ماستر في إدارة األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة بن شرقي رقيق بمعربي، أحمد قادة،  (3)
 .22، ص2018مميانة،  خميس

 العراق، ،األول د، مجمة مداد األدب، العد.B.O مشروعية عقود )البناء والتشغيل والتحويل( الجبوري،عباس  خزعلعدنان  (4)
 .415-414سنة نشر، ص دون
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 (B.O.T) صور عقد البوت :الفرع الثالث
 إال ،الصورة األكثر شيوعا في مختمف الدول ىووفق ما ذكرنا  (B.O.T)إن عقد البوت 

امتيازات  أثبت الواقع العممي وجود صور أخرى لمعقد تتباين فييا الصورة الوحيدة، إذ ليست أنو
 وىي متعددة نذكر منيا: تيا عميوشركة المشروع )المستثمر( وسمط

(L.R.O.T)التشغيل ونقل الممكية التجديد و و  يجار: عقد اإلأوال
(1)

 

يقوم لممستثمر، ل موجود فعالمشروع  بإيجارفي مفيوم ىذه الصورة  تقوم الجية المانحة
عادة إصالحو وصيانتو وتحديثو ثم تشغيمو فيما بعد طول مدة  بعمميات ترميم وتجديد المشروع وا 

وىنا يقوم الجية المانحة، مالكو األصمي المتمثل في إلى  عمى أن يتم تحويل ىذا المرفق ،العقد
 .(2)آخرشخص إلى  أو نفس المستثمرإلى  أو بتجديد إيجاره فسوىذا األخير بتشغيمو بن

(B.O.O ) د البناء، التممك والتشغيلعق :ثانيا
(3) 

شركة المشروع، تقوم شركة المشروع و  المانحةيبرم عقد البناء والتممك والتشغيل بين الجية 
يتم تجديد الجية المانحة ألّنو إلى  تشغيمو والتصرف فيو، حيث ال تنتقل ممكية المشروعو بتممكو 

مر آخر شرط تعويض المستثمر العقد مّرة أخرى مع شركة المشروع أو يتم منحو لمستث
 .لمجية المانحة ، عكس عقد البوت التي تعود فيو ممكية المشروع(4)األول
(B.T.O)د البناء ونقل الممكية والتشغيل : عقثالثا

(5)              

 لكن مباشرة بعد إتمام المشروع من طرف المستثمر، الجية المانحةإلى  تنتقل الممكية ىنا
عطائو الحق في تشغيليمكن   .(6)فترة زمنية محددةالمشروع  إبرام عقد جديد مع المستثمر وا 

                                                             

(1) Lease, Rewal, Operate, Transfer. 

االستثمار في مجال مشاريع البنية التحتية، مجمة القانون العام ويل مأحمد حرير، النظام القانوني لعقود البوت ودورىا في ت (2)
 .107، ص2017الجزائر،  جامعة سيدي بمعباس، ،06العدد  ،الجزائري والمقارن

(3)  Build, Own, Operate. 

 .40(  وليد مصطفى الطراونة، المرجع السابق، ص(4
(5) Build, Transfer, Operate. 

بين سمطة اإلدارة وسمطة اإلرادة، مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية،  B.O.Tأمال بولغاب، عقد البوت  (6)
 .141-140، ص2013، الجزائر، جانفي 03المركز الجامعي لتمنراست، العدد 
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(D.B.F.O)تشغيل الويل و التمبناء و التصميم و الد : عقرابعا
(1)

         

 ،بالمشروعالجية المانحة بأخذ زمام المبادرة إلقناع  المستثمريقوم العقود،  منىذا النوع  في
نشاؤه وتحويمو وتشغيموإليو تصميم دُ نَ سْ فيُ   .(2)و وا 

(M.O.O.T): عقد التحديث والتمميك والتشغيل والتحويل خامسا
(3)  

وفق منظومة  ،تطويره تكنولوجياتعيّد المستثمر بتحديث المشروع و ىذا النوع من العقد يفي 
 . (4)المالك دون مقابلإلى  بعدىاعيده في لتولى تشغيمو لفترة معينة ، ويعالية التقنية

 (5)(B.L.T) يجار ونقل الممكية: عقد البناء واإلسادسا

الجية إلى  ثم تؤجره ،ة العقدكو مدّ ببناء المشروع وتممّ  شكل تقوم شركة المشروعفي ىذا ال
  .(6)عن طريق آخرين أوالتي تقوم إما بتشغيمو بنفسيا 

ىو قيام  يافي جميع أن المتفق عميو يظير ليذه الصور من التعاقد بعد العرض الموجز
 ،ذات الطبيعة االقتصادية ميام تحويل واستثمار أمالك الجية المانحةبتولي  شركة المشروع

 .(7)وىو اليدف المشترك بينيما
 عن العقود التي تشتبو (B.O.T) تمييز عقد البوت :الفرع الرابع

قد نجد عدة عقود بالرغم من الخصائص السالف ذكرىا والتي تميز عقد البوت، إال أننا 
 إزاحة وجو االشتباه فييا. ينبغي عمينا و،تشتبو مع

                                                             

(1)Design, Build, Finance, Operate. 

، سمسمة دورية تعني بقضايا التنمية في األقطار العربية، B.O.Tلتحويل أمال نجاح البشبيشي، نظام البناء والتشغيل وا (2)
 . 07، ص2004الكويت، نوفمبر  ،35العدد 

(3)  Modernize, Own, Operate and Transfer. 

العام، ة، أطروحة دكتوراه في القانون جنبيفيصل عميان إلياس الشديفات، دور العقود اإلدارية في جذب االستثمارات األ  (4)
 .115، ص2010كمية الحقوق، جامعة دمشق، 

(5) Build,  Lease, Transfer 

 التي تعني بناء المشروع وايجاره ونقل ممكيتو فقط.( B.L.T؛ بدال من ) (B.O.L.O.T)وفق ىذا التعريف يفترض تسميتو 

 .122، صبقاسالمرجع الإلياس ناصيف،  (6)
 .125، صالمرجع نفسو (7)
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 :صةخصوعقد الخ (B.O.T)أوال: التمييز بين عقد البوت 
 04-01األمر رقم من  13المادة  في )أو الخوصصة( الخصخصة المشرع الجزائري عرف

 كل صفقة تتجسد» بأنيا: المتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية واالقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا
أو معنويين خاضعين لمقانون الخاص من غير المؤسسات  طبيعيينأشخاص إلى  نقل الممكية في

مال المؤسسة أو جزء منو تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة كل رأس :، وتشمل ىذه الممكيةالعمومية
ازل عن أسيم حصص ذلك عن طريق التنو  ،لمقانون العام الخاضعون نالمعنويوأو األشخاص و/

 .(1)«المالرأسزيادة في اجتماعية أو إكتتاب ل
عقد إداري تبرمو الجية اإلدارية المتعاقدة كطرف أول مع طرف  الخصخصة عقدوبالتالي ف

في بيع مشروع ممموك  األوليتصرف الطرف  بمقتضاه، القطاع الخاص )المستثمر(من  ثان
 .(2)الطرف الثاني كميا أو جزئياإلى  لمدولة بنقل ممكيتو

أموال عامة  نفي أن كال العقدين يتناوالصة خصعقد الخ B.O.Tيشبو عقد البوت وىنا 
، لكن وجو شركة المشروعل موال العامةاأل كيتمم لعقدينا مضمونو  ،مكيا الجية المانحةتتم

د إبرام مباشرة بمجر قل ممكية المشروع عقد الخصخصة تنفي في أن  يظير االختالف بينيما
في  أما .عمى المشروع ومراقبتو شرافلمدولة اإل فيو ال يحقو  وبشكل نيائي، المستثمرإلى  عقد

 شراف والرقابةاإلمع بقاء حق  ،دةلكن لفترة محدّ ، تنتقل ممكية المشروع لممستثمرفعقد البوت 
صة يقع عمى خصأن عقد الخ ذلكإلى  أضف .(3)عمى المشروع اودائمً  اثابتً  لمجية المانحة

 .(4)جديدمشروع ىو إنشاء  B.O.Tمحل عقد البوت أن موجود أصال في حين مشروع 
 ن امتياز المرفق العامع (B.O.T)ز عقد البوت يثانيا: تمي

مرفق ما ىو إال صورة حديثة لعقد امتياز ال (B.O.T) يرى أغمب الفقياء أن عقد البوت

                                                             

 معدل ومتمم.، 09، ص2001غشت  22، الصادرة في 47، ج ر، العدد 2001 تغش 20مؤرخ في  (1)
 .130بق، صاسالمرجع الإلياس ناصيف،  (2)
كمية الحقوق، جامعة  ،الطبيعة القانونية لعقد البوت، مذكرة ماجستير في القانون الخاصأحمد رمضان صبحي الشرايعة،  (3)

 .30، ص2011الشرق األوسط، األردن،
: من اإلدارة الخاصة لممرافق العامة االقتصادية وخوصصتيا، المجمة األكاديمية  B.O.Tنمديمي، ماىية عقد البوت رحيمة( 4)

 .124، ص2017، جامعة بجاية، الجزائر، 2لمبحوث القانونية، العدد
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 .(1)بنشاط مرفق عام واتصل ،فيو ااإلدارة طرف العام، وىو عقد إداري بطبيعتو متى كانت
إداري موضوعو إدارة أحد المرافق العامة في الدولة لمدة محددة  عقد»: ىوامتياز المرفق العام ف

احب االمتياز نفقات تشغيل المشروع ومخاطره المالية مقابل صيتحمل بموجبو  ،في العقد
 .(2)«تقاضي رسوم من المنتفعين بخدماتو لقاء تقديم الخدمة ليم

ففي  في المسائل الجوىرية؛لعام اامتياز المرفق د مع عق (B.O.T) د البوتوعميو يتشابو عق
ليتحمل بذلك الممتزم عبء ومخاطر  المستثمرإلى  لمرفق وتشغيموإدارة ا يتم إسناد كمييما

 .(3)لعقد المبرم بين المستثمر والجية المانحةالتشغيل طوال مدة ا
ن المرفق العام في عقود امتياز أ :تتمثل في بين العقدينبعض االختالفات  مع ذلك، ىناك

ا ألجل تسييره وتقديم الخدمات ويسمم لصاحب االمتياز جاىزً  ،المرافق العامة يكون موجود أصاًل 
طوال يقوم المستثمر بتصميم المشروع وبنائو وتسييره  (B.O.T)أما في عقد البوت  .(4)لمجميور

 .(5)مدة العقد المتفق عمييا، ثم تحويمو
  وعقد األشغال العامة: B.O.Tثالثا: التمييز بين عقد البوت 

ذلك االتفاق المبرم بين اإلدارة وأحد األفراد أو » بأنو: عقد األشغال العامة الفقو عرف
الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق 

 .(6)«مقابل ما تم االتفاق عميو وفقا لمشروط الواردة بالعقد ،منفعة عامة
 ن كال العقدين يجريمن حيث إ (B.O.T)عقد األشغال العمومية مع عقد البوت  يشتبوىنا و 
أن كال إلى  مقابل بدل معين يتم االتفاق عميو، إضافة ،المعنية لمصمحة الجية المانحة تنفيذه

 .(1)إدارية عامة جية العقدين يكون أحد أطرافو
                                                             

 .137بق، صاسالمرجع الإلياس ناصيف، : انظر  (1)
دراسة مقارنة، مذكرة ( B.O.T)موسى جميل دويك، التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الممكية محمد عمر  (2)

 .44، ص2016ماجيستير في القانون الخاص، جامعة القدس، فمسطين، 
 .44بق، صاسالمرجع السميرة حصايم،   (3)

 .33قادة ، بن شرقي رقيق بن عربي، المرجع السابق، ص(  أحمد (4
 األخيرة ىذه البوت، تقوم فييا عقد إطار في المشروع لشركة المانحة الجية تقدميا أصال موجودة مشاريع ىناك مع ذلك(  (5

 .(L.R.O.Tو M.O.O.T)البوت  عقد صور في سابقا في تناولناه ما وىذا فقط؛ وتجديدىا بتحديثيا
 .74بق ، صاسالمرجع الأمال بولغاب،   (6)
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ففي عقد األشغال العامة  ؛إال أنيما يختمفان في مسائل متعددة ،رغم التشابو بين العقدين
من ذلك يقوم  وعند االنتياء ،صيانتو لصالح اإلدارةترميمو أو  وأيقوم المقاول بإنشاء المرفق 

بإنشاء  كأصل عامالمستثمر فيو يقوم  الذي عكس عقد البوت ،يره بمعرفتيالكي تد بتسميمو إلييا
وبعد انتياء العقد  ،دة العقد المبرم بينو وبين الجية المانحةالمرفق ثم يتممكو ويستغمو طوال م

أن إلى  باإلضافة ،(2)تشغيموفي  لالستمراربحالة صالحة  الجية المانحةإلى  يقوم بإعادتو
في عقد البوت  اأم ،المقاول في عقود األشغال العامة يتحصل عمى حقوقو المادية من اإلدارة

B.O.T الجية المانحة  من من الجميور أو تتحصل عمى حقوقيا المادية إما فشركة المشروع
 .(3)ي حالة شراء الخدمة من طرف الجية المانحة لممشروعف

 (B.O.T)الطبيعة القانونية لعقد البوت : المطمب الثاني
من فئات معينة دراجو تحت فئة إلعقد البوت ىو  الطبيعة القانونيةإن الغرض من تحديد 

تحديد القانون أو النصوص التي  :مثل مسائل القانونية،بعض ال وذلك لتحديد ؛العقود المعروفة
اآلثار المترتبة عنو،  ومعرفة ، بين أطرافو ، ال سيما في حالة التنازععمى ىذا العقد نطبقت

كيفية انعقاده أو تعديمو أو إنيائو معرفة  وقبل ذلك، بالفصل في النزاع القضاء المختصومعرفة 
من  (B.O.T)يف القانوني لعقد البوت يالتكالتصدي لمسألة  كان من الالزم عميناوليذا  ؛..الخ

 .خالل هذا المطلب

 ولم يتناولو المشرع ،القانونيةعمى األنظمة نسبيا  عقد البوت من العقود الحديثةبما أن و 
إلى  ىذا العقد لردّ فما كان عمى الفقو إال أن يجتيد  ؛بالتنظيم ةجنبيالجزائري وال التشريعات األ

عة القانونية لعقد البوت يحول تحديد الطب والقضاء الفقو ىنا ثار جدال فيو  .نظام قانوني معين
B.O.T، المختمفة في ىاتو المسألة والقضائية الفقييةواالتجاىات العديد من اآلراء  وظيرت، 
 ي:عمى النحو اآلتفي ىذا الفرع  إلييا نتطرق

=                                                             

 .128بق، صاسالمرجع الإلياس ناصيف،   (1)
 .49-48بق، صاسالمرجع الجميل دويك،  عمر موسى محمد  (2)
 .57سابق، صالمرجع الىاجر شماشمة،   (3)
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 العام القانون اعتبار عقد البوت من عقود: األولالفرع 
نو من عقود أي إ ،من العقود اإلدارية B.O.Tبأن عقد البوت  من الفقو والقضاء يرى جانب
 الحجج واألدلة اآلتية لدعم رأييم:إلى  أيويستند أصحاب ىذا الر  .(1)القانون العام

التي  العامة المرافق التزامعقد البوت ما ىو إال صورة حديثة ومتطورة من عقود أن  -1
 .(2)ظيرت في السابق، والتي تعد عقودا إدارية

أن يكون أحد  :ر وشروط العقد اإلداري الثالثة، وىييلمعاي B.O.Tخضوع عقد البوت  -2
أن يحتوي العقد عمى  العام،في العقد من أشخاص القانون العام، أن يتعمق العقد بالمرفق طر 

 .(3)ير مألوفة في عقود القانون الخاصغ استثنائيةشروط 

أن بعض التشريعات المقارنة جعمت ىذا النمط من العقود عقودا إدارية؛ حيث نص  -3
بأن  المتعمق بعقود الشراكة 559-2004في األمر  -عمى سبيل المثال-المشرع الفرنسي 

عقد البوت  وأن ،القانون العام أو القانون الخاص ىي عقود إداريةالعقود المبرمة مع أشخاص 
(B.O.T)  (4)من بينياُيعّد. 

المتمثمة في إنشاء  ،ىو تحقيق المصمحة العامة (B.O.Tاليدف من عقد البوت )أّن  -4
   .وبذلك فيو عقد إداري ؛عموميةغاية كل إدارة وىو  ،وتجديد المرافق العامة وتسييرىا

إلى  نصار ىذا االتجاه، إال أنو تعّرضالمقدمة من قبل أالبراىين الحجج و  كلرغم لكن 
 :جممة من االنتقادات أىّميا

قد يكونا من أشخاص أن عقد البوت ال يكون طرفاه دائمًّا من أشخاص القانون العام بل   -1
أشخاص إلى  أجمع الفقو عمى أن العقد الذي ال يكون أحد أطرافو ينتمي وقد القانون الخاص

                                                             

 .160بق، صاسالمرجع السمير شيياني، عمي معزوز، في ذلك:  انظر  (1)
 .189، ص2017الجزائر،،أدرار، 2ستثمار وفق عقد البوت، مجمة القانون والمجتمع، العدد االنورة سعيداني،   (2)
 .15ص بق،اسالمرجع الأحمد رمضان صبحي الشرايعة،   (3)

 ذلك: إلى  إداري. أشار عقد بأنو يصنفو كي باحتواء عقد البوت عمى أحد ىذه الشروط يكتفي من ىناك ذلك، زيادة عمى
 .52-51بق، صاسالمرجع الجابر جاد نصار، 

 .161، صالسابقمرجع السمير شيياني، عمي معزوز،   (4)
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 .(1)القانون العاّم، ال يكون عقًدا إدارًيا مطمًقا
 ،تحقيق المصمحة العامةمن إبرام عقد البوت حيان ال يكون اليدف أنو في كثير من األ -2

نما محل العقد. في حين أن القول بالطبيعة  تحقيق الربح واالستغالل االقتصادي لممشروع وا 
 حيث يؤدي اعتناق الدول ليذا ؛اإلدارية لعقد البوت أمر يتعارض مع سياسة تشجيع االستثمار

عراضيم عن استثمار أمواليم بتمك الدول حتى يجتنبوا تخويف المستثمرين وا  إلى  التكييف
 عية والقضائية التي يتعرضوا ليا.المخاطر التشري

أن تبتعد عن  جنبيالرأي أنو يجب عمى الدولة لكي تجذب االستثمار األ ىذا نصاريرى ألذا 
  ة والوطنية.جنبيعمى زيادة االستثمارات األ لممساعدةوىذا  ،عقد البوت بخصوص عامأحكام القانون ال

 خاصمن عقود القانون ال عقًداعقد البوت اعتبار : الفرع الثاني

، ال من عقود من عقود القانون الخاص (B.O.T) البوتيرى أنصار ىذا الرأي أن عقود 
 :ما يأتيإلى  واستند أنصار ىذا الرأي القانون العام،

أال  ،من العقود التي تقوم عمى مبدأ أساسي في القانون الخاص (B.O.T) عقد البوتأّن  -
وىذا ما  .أي أن التعاقد يكون وفق مبدأ سمطان اإلرادة ،"العقد شريعة المتعاقدين"ىو مبدأ و 

حيث  ،عقود القانون الخاص أكثر من عقود القانون العامإلى  أقرب (B.O.T) يجعل عقد البوت
 .(2)التزامات متساوية بين طرفي العقدحقوق و و تقوم عمى أساس

غير  افال تستطيع الدولة تضمينيا شروطً  ،من عقود االستثمار B.O.Tالبوت  عقودأن  -
، وىذا أمر فرضتو متطمبات التجارة الدولية، (3)داريةالعقود اإلتجعميا مصنفة ضمن مألوفة 

 .(1)بحيث تتنازل الدولة عن بعض امتيازاتيا لتكون ضمن ىذا العقد مثل األفراد العاديين

                                                             

عادة والتشغيل اإلنشاء لعقود القانوني النظام ماىر، محمد ( ماىر(1  النيضة دار منشورة، دكتوراه رسالة ،B.O.T المشروع وا 
 .185، ص2005 مصر، القاىرة، العربية،

 ليتصف بيذه الصفة.ىذا اإلجماع فيو نظر؛ ألنو سبق وذكرنا أن ىناك من اكتفى بتوافر ركن واحد من أركان العقد اإلداري 
 .109، ص2008، دار الكتب القانونية، مصر، في القانون المقارن B.O.Tعبد الفتاح بيومي الحجازي، عقود البوت   (2)
 .52بق، صاسالمرجع ، الطراونةمصطفى الوليد   (3)
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لمقضاء العادي  (B.O.T)عقد البوت  تصاص في المنازعات التي تترتب عنانعقاد االخ -
القضاء إلى  ، فينعقد االختصاص بشأنو(2)اختصاص القضاء اإلداري فييا مأو التحكيم وعد

العادي باعتباره من عقود االستثمار؛ ما لم يرد بالعقد شرط التحكيم أو تسوية ودية بالوسائل 
 غير القضائية.

أن القضاء الفرنسي قرر في مرات كثيرة بأن العقد الذي يكون أحد أطرافو من أشخاص  -
 .(3)الخاص يبقى دوما من العقود الخاصةالقانون 

عقد القانون العام عمى اعتبار أن عقد البوت  نصارمن طرف أأيضا، قد انتقد ىذا الرأي و 
دولة في إنياء ة الأحقيّ إلى  باإلضافةوذلك لقيام الدولة فيو بالرقابة عمى شركة المشروع،  ؛إداري

تشريعي الثبات ال شروطإلى  باإلضافة، (4)المتعاقد معياطرف الثاني إلى  العقد دون الرجوع
 تؤكد أن العقد عقدٌ و  ،استثنائية اتعتبر شروطً المتوافرة في مثل ىذا العقد،  ،وعدم المساس بالعقد

 .في القانون الخاص مثل ىذه الشروطنو ال يوجد إداري؛ ذلك أ

 من عقود القانون الدولي عقًداعقد البوت اعتبار  :الفرع الثالث

ألنيا تتم  ؛من قبيل عقود التجارة الدولية (B.O.T) أنصار ىذا الرأي أن عقد البوتاعتبر 
، (5)ذات طابع دولي تنصب عمى أعمال تجارية ،اقتصادية استثماريةفي إطار مشاريع 

 .كان فردا أو شركة ، سواءجنبيأن أغمبيا تبرم بين الدولة والمستثمر األإلى  باإلضافة

عدة اتجاىات إلى  و، حيث انقسم الفق(B.O.T) تساؤل حول دولية عقد البوت ثار وليذا
 ية:آلتالمعايير اإلى  ولمعرفة ذلك البد من التطرق

=                                                             

 .51 -50جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص: انظر  (1)
 .51 -50نفسو، صجابر جاد نصار، المرجع : انظر  (2)

 .165، صالسابقمرجع السمير شيياني، عمي معزوز، ذلك: إلى  (  أشار(3
 خاصة. أشخاص في وليس الدولة في متمثمة كانت المانحة الجية أن حالة في ( ىذا طبعا(4

 ليتصف بيذه الصفة.ىذا اإلجماع فيو نظر؛ ألنو سبق وذكرنا أن ىناك من اكتفى بتوافر ركن واحد من أركان العقد اإلداري 
دارة المرافق العامة، BOTنظام البوت)عبد الجميل داللي، باية عبد القادر،  (5) ( كآلية تعاقدية مستحدثة في مجال االستثمار وا 

 .81ص ،2020، الجزائر، ديسمبر4، العدد 3مجمة المفكر لمدراسات القانونية والسياسية، المجمد 
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 :التقميدي المعيار القانوني -1

بأكثر من  القانونيةه دوليا التصال عناصر  عقًدا (B.O.T)طبقا ليذا المعيار يعد عقد البوت 
مثال - ةجنبيكان عنصر أو أكثر من عناصر العقد تتصف باألوىذا في حالة ني، نظام قانو 

أي أن جميع العناصر القانونية لمعقد تعتبر مؤثرة في دوليتو متى  -ةأجنبيشركة المشروع 
أحدىا ، وتتمثل ىذه العناصر في الموطن ، الجنسية، مكان ابرام إلى  ةجنبيتطرقت الصفة األ
 .(1)العقد، ومكان تنفيذه

انتقاد شديد، ألنو يتسم بالجمود، وألنو ايضا اعتبر العقد دوليا إلى  تعرض ىذا المعيار
بغض النظر عن أىمية ىذا العنصر داخل  في الرابطة التعاقدية أجنبيتواجد عنصر  لمجرد

 .(2)الرابطة التعاقدية

 المعيار االقتصادي:  -2

التجارة الدولية وذلك بانتقال األموال  وفقا ليذا المعيار يكون العقد دوليا متى تعمق بمصالح
والتكنولوجيا ل والمعدات اة واألمو جنبيعن طريق جمب االستثمارات األ(3)بين الدول والقيم

ألحد عناصره القانونية  ارتباطلم يكن ىناك  نوا   تنفيذ المشروعات داخل الدولة، حتىالمتقدمة ل
نستخمص أن انصار ىذا الراي يجزمون بأن ىذا العقد من  وومن .(4)بأكثر من نظام قانوني واحد

عقود التجارة الدولية ألنو يتعمق بمصالح التجارة الدولية وينطوي عمى رابطة تتجاوز اإلقتصاد 
             الداخمي لدولة معينة حيث يتضمن جذب االستثمارات واألموال والمعدات 

موال عبر لدولة طالما يترتب عميو حركة وانتقال األالتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ مشروع داخل او 
 الحدود. غير أنو انتقد ىذا المعيار أنو غامض وأقل حسًما ووضوًحا من المعيار القانوني.

                                                             

، مجمة الواحات B.O.Tكيحول، الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الممكية حميدة زينب موالي عمار، بوزيد  (1)
 .446، ص2017، الجزائر، 02، العدد 10لمبحوث والدراسات، جامعة غرداية، المجمد 

 .56المرجع السابق، ص(  صييب صيبوع، (2
 .34ص المرجع السابق، ،وائل محمد السيد اسماعيل (3)
القطاع الخاص لممرافق العامة، مذكرة ماستر،  إلدارةكأسموب مستحدث  B.O.Tجالل، سييمة إمرارن، عقد البوت  ةنزي (4)

 .21، ص2014/2015الجمفة، بتخصص دولة ومؤسسات، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة زيان عشور 
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 المعيار المختمط )المزدوج(: -3

جامعا بين  ،يتمتع بالصفة الدولية (B.O.T)قد البوت عأن  يعتبر أنصار ىذا االتجاه
فيو يبرم بين الدولة أو  ،المعيارين السابقين، إذ يتصل بأكثر من نظام واحد )المعيار القانوني(

لتنفيذ المشروعات داخل الدولة بيدف تشجيع جذب  جنبيأحد أشخاصيا والمستثمر األ
  .(1)االستثمارات )المعيار االقتصادي(

 مثال  فقد يكون عقد البوت داخمًيا، يتم إبراما االتجاه من حيث إمكانية أن نصار ىذأ انتقد
جزائريا يتعاقد مع الدولة أو أي جية أخرى إلنشاء مشروع في الجزائر يتعمق بمرفق  المستثمر

 صفة الدولية في ذلك.الأين  مثال  ، فيناعام أو أي مرفق يقدم خدمة لمجميور

 ذو طبيعة خاصة  عقًدا : عقد البوتالفرع الرابع

ذو  ((B.O.Tد البوت يرى أصحاب ىذا االتجاه بأن عق ،االتجاىات السابقةعمى خالف 
ن لكل عقد ظروفو الخاصة، إفة، إذ يتم إبرامو من خالل نظم قانونية مختم وكون ؛طبيعة خاصة

من العقود اإلدارية أو  B.O.Tبحيث يصعب وضع قواعد عامة مجردة، تقتضي بأن عقد البوت 
ووضعو تحت  ةٍ دَ بد من تفحص وتكييف كل عقد عمى حِ لذلك ال ؛من عقود القانون الخاص

بحيث يكون التكييف متسقا مع حقيقة العقد وكاشفا عن ، (2)النظام القانوني الذي يحكمو
 .الخصوصية التي تميز كل عقد عن اآلخر

ذا غمبت عميو الصفة  فإذا غمبت عميو الصفة اإلدارية طبقنا عميو قواعد القانون العام، وا 
قتصادية أو التجارية طبقنا عميو قواعد القانون الخاص أو مبادئ التجارة الدولية. وأكثر من اال

ذلك ال يوجد ما يمنع حتى القاضي اإلداري من أن يطبق قواعد القانون الخاص عمى ىذا العقد 
 .(3)لفض النزاع المعروض عميو

                                                             

يذىا، دراسة تحميمية عمى ضوء نظرية العقد في التشريع إبرام تنف-عوض عبد اهلل، العقود التجارية الدولية مفاوضاتيايسرى  (1)
 .91، ص2009الجزائري، إصدارات مكتب اليسرى لممحاماة واالستشارات، الخرطوم، السودان، 

 .59، صابقسالمرجع السميرة حصايم،   (2)
 .146بق ، صاسالمرجع الأمال بولغاب،  (3)
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       لممستثمرين األجانبنات الممنوحة الشروط والضماإلى  من خالل ما سبق، وبالنظر
من طرف الجزائر، فإن تكييف العقود التي تبرميا الجية المانحة في مجال االستثمار يقترب 

ولممرونة التي يبدييا أحيانا  من القانون الخاص لعدم تضمنيا معايير نظرية العقد اإلداريأحيانا 
 .ه يتم في إطار عقود االمتيازفي ىذا المجال، ويقترب أحيانا أخرى من القانون العام باعبار 

طبيعتو القانونية، إلى  وعمى العموم، فإن مثل ىذا العقد يتضمن في طياتو وبنوده ما يشير
ال  ، بأنبفّض المنازعات الّتي قد تنشأ بين الّطرفين بعض البنود المتعمقةومن ذلك تضمينو 
بل يتم الفصل فييا عن طريق الّتحكيم أو عن طريق القضاء  مثال، ينعقد لمجمس الدولة

 .(1)العاديّ 

                                                             

 .180ماىر محمد ماىر، المرجع السابق، ص (1)
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 لقانوني إلبرام عقد البوت وآثارهالنظام ا: المبحث الثاني
ذلك الرتباط  أىمية بالغة؛ (B.O.T) القانوني لمتعاقد وفق أسموب البوت تحتل دراسة النظام 

مدور الذي أصبح يمعبو عمى الساحة الدولية بالعديد من التعاقدات، وكذلك ل ىذا النوع من العقود
. لذا (1)التي تعد العمود الفقري لمشاريع التنمية االقتصادية، في مجال تمويل إقامة البنية التحتية

المطمب إبرامو )إلى  أن نتطرق -حتى نستطيع دراسة النظام القانوني ليذا العقد-كان لزاما عمينا
 بين أطرافو )المطمب الثاني(. (، واآلثار المترتبةاألول

 (B.O.Tإبرام عقد البوت ): األولالمطمب 
في تنفيذ عقد البوت العديد من األطراف، حيث يبرم العقد األصمي بين الدولة يتداخل  

(، كما يمزم إلبرام عقد البوت العديد من اإلجراءات، بدءا األولوشركة المشروع )الفرع 
 وصوال لصياغة العقد )الفرع الثاني(.و باإلجراءات السابقة لمتعاقد 

 (B.O.T)ف عقد البوت اأطر  :األولالفرع 
يتميز عقد البوت بتعدد األطراف فيو، حيث تعتبر الدولة والمستثمر المتعاقد معيا ىم  

يقوم المستثمر األطراف الثانوية التي إلى  األطراف الرئيسية لعقد البوت )أوال(، باإلضافة
بموجب العقد األصمي  ترتبة عنوالم االلتزاماتبالتعاقد معيم لتنفيذ  المانحةالمتعاقد مع الجية 

 )ثانيا(.
 (B.O.T)أوال: األطراف الرئيسية في عقد البوت 

 :عدة أطراف رئيسية ىم (B.O.T)يشترك في عقد البوت 
 : الجية المانحة -1

كونيا من إلى  النظردون والمالكة لمحل إقامة المشروع  وىي الجية الراغبة في التعاقد،
أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، فيستوي أن تكون الدولة أو أحد ىيئاتيا 

 اإلدارية، وقد يكون شخص طبيعي أو قد شخص معنوي خاص.
 

                                                             

 .78بق، صاسالمرجع الصييب صبوع،  (1)
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 شركة المشروع )المستثمر(: -2
تمويل وبناء يتمتع بمالئة تجعمو قادًرا عمى  -طبيعي أو معنوي-وىو شخص أو أكثر

دارة المشروع حسب االتفاق المبرم وتشغيلوتشييد  لمدة  صاحبة المشروع مع الجية المانحة وا 
 .(1)محددة في العقد

 " واليدف من االلتجاءConsortiumالكونسورتيوم وُيطمق عمى اتحاد الشركات مصطمح "
التي تميز مشروعات البنية التحتية وكذلك الرغبة  الباىظةىذه اآللية ىو مجابية التكاليف إلى 

 .(2)في توزيع المخاطر بين المساىمين
الذي يساىم في تحقيق  اختصاصووتتألف شركة المشروع من مجموعة شركات كل منيا لو 

تضامنية بين مجموع  المانحة، والمسؤولية قد تكونم الجية وتكون مسؤولة أما ،المشروع
وقد  ،مسؤولية كل شركة عضو تشمل كل أعمال وأخطاء الشركات األخرىن الشركات حيث إ

 . (3)تكون المسؤولية فردية بحيث تكون كل شركة عضو مسؤولة فقط عن أعماليا
 (B.O.T)ثانيا: األطراف الثانوية في عقد البوت 

 يمي: إلى جانب األطراف الرئيسية لعقد البوت، توجد عدة أطراف ليذا العقد يمكن بيانيا فيما
 ويل:مؤسسات التم -1

 البنوكيساىم رعاة المشروع بنصيب كبير من التمويل، بينما يأتي الجزء المتبقي من 
 .(4)عن طريق اتفاقيات االقتراض الثانوية الدولية والمؤسسات المالية التجارية

 المقاولون:  -2
مخول من شركة المشروع بتنفيذ المشروع بوسائمو  ،ىو شخص طبيعي أو معنوي: المقاول

يد وتركيب المعدات الالزمة إعداد وتصميم وتشييد وتور  الذاتية، بحيث يكون ىو المسؤول عمى
                                                             

، 14مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدولي، العدد ، B.O.Tناىد عمي حسن السيد، حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الممكية   (1)
 .06، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دون سنة النشر، ص4ج
( في مجال العالقات الدولية الخاصة، دار الّنيضة B.O.Tوالّتحويل )اد محمود، عقد اإلنشاء واإلدارة سالم أحمد رشّ  (2)

 .80، ص2004العربية، القاىرة، 
 .44بق، صاسالمرجع ال، عصييب صبو   (3)
 .05بق، صاسالمرجع ال، بيشيبشال نجاح أمال  (4)
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 .لممشروع المراد إقامتو
 صبح من الصعب قيام المقاول ونظرا لضخامة حجم المشروعات المنفذة بعقد البوت أ

المتخصصة عن طريق عقود مقاولة من  المنشآتبتنفيذىا وحده دون االستعانة ببعض 
 .(1)الباطن

  الموردون )المعدات(: -3
وذلك لتزويد المشروع ببعض المعدات واآلالت التي تدخل في تشييد المشروع وتكون الزمة 

  .(2)لتشغميو في مراحل الحقة
 شركة التشغيل والصيانة:  -4

المشروع عقدا من الباطن مع إحدى الشركات لتشغيل وصيانة  غالبا ما توقع شركة
 .(3)المشروع

 مؤسسات التأمين: -5
فإن شركة المشروع تمجأ  ،نظرا لكثرة المخاطر التي تتعرض ليا مشروعات عقد البوت 

 .(4)لمتعاقد مع مؤسسات الضمان وشركات التأمين من أجل تأمين ىذه المخاطر
 الخبراء واالستشاريون: -6

 الخبراء الذين يقوم بتحديد جدوىإلى  تقوم شركة المشروع بتعزيز خبراتيا التقنية بالمجوء 
الخ، وكذلك تحضير مستندات العطاء وتقدير تصادية، االجتماعية، المالية...المشروع االق

 .( 1)ومستشارين قانونيينالتعاقد مع خبراء ماليين إلى  العروض، إذ تمجأ

                                                             

حقيقتو وتكييفو الفقيي وحكمو الشرعي، مجمة الدراسات، عموم الشريعة  B.O.Tعقد البوت أبو سرحان،  دةأحمد شحا (1)
 .404، ص2019، األردن، 3، العدد46والقانون، المجمد 

ىي عقود يبرميا المقاول األصمي مع شخص طبيعي أو معنوي يتعيد ىذا األخير بتنفيذ جزء أو : الباطن من ولةعقود المقا
المشروع وتنحصر عالقتو بالمقاول األصمي دون أن يكون لو أية صمة بالمستثمر )شركة أجزاء من األعمال الالزمة إلنشاء 

 .المشروع(
 .249(  لطيفة بن حمود، المرجع السابق، ص(2
 .05أمال نجاح البشيشي، المرجع السابق، ص  ((3
 .405بق، صاسالمرجع ال، أبو سرحان أحمد شحادة  (4)
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 (2)(B.O.T): شبكة العالقات بين األطراف المختمفة في مشروعات 01الشكل

 (B.O.T)مسار التعاقد بنظام البوت  :الفرع الثاني
فإن عممية إبرامو تمتد  ،وطول مدتو واآلثار المترتبة عميو (B.O.T)نظرا ألىمية عقد البوت 

نشاءه وفيما  يمي بيان ىذه المراحل:  بإجراءات ومراحل عديدة يسبق بعضيا تكوينو وا 
=                                                             

 .249ص، السابقمرجع اللطيفة بن حمود،   (1)
 .168سمير شيياني، عمي معزوز، المرجع السابق، ص   ((2

 عقد التمويل

 شركة المشروع )الممتزم(

 إتفاق المساىمين )المؤسسين( تمويل خارجي تمويل داخمي

 الحكومة أو الجياز التابع ليا

 اتفاق التراخيص أو االلتزام

 عقد المقاولة

التشغيل عقود  عقود التأمين
والتأمين 

المستشارون 
االقتصاديون 

 والفنيون والقانونيون

 عقود التوريد
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 لمتعاقد أوال: اإلجراءات السابقة
ودراسة  ،تتمثل اإلجراءات السابقة لمتعاقد في تحديد المشروع المزمع تنفيذه بنظام البوت

عداد الوثائق جدوى المشروع، و   لمتعاقد.ية األولا 
 تحديد المشروع: -1

 قوم الدولة باختيار المشروع بناءحيث تالمشروع نقطة البداية لعقد البوت تعد مرحمة تحديد 
  .(1)عمى دراسات وأسس عممية واقتصادية وفنية

وال شك في أن ىذه المرحمة تعتبر  ،الفنية مواصفاتوالمشروع تحديده وبيان  اختياريتضمن  
وعمى الجية اإلدارية أن تقوم  ،من أىم المراحل التي تؤثر في نجاح المشروع من عدمو

بدراسات الجدوى التي تكفل ليا تحديد مواصفات المشروع الفنية ومقدرة ىذا المشروع عمى جذب 
  .(2)المستثمر واقناعو بمردوده االقتصادي

 وأىدافياشى مع خطة الدولة االقتصادية ، ألنو يتممية كبيرةيمثل تحديد المشروع أى
وأىمية تنفيذه في ضوء حاجات المجتمع وقدرتيا عمى إنشاء المرفق العام،  وتطمعاتيا
 .(3)وأولوياتو

لكن وع المطموب إقامتو وأسموب تمويمو، في غالب األحيان تقوم الجية اإلدارية بتحديد المشر  
فكرة تحديد المشروع من المستثمر فيقوم بعرضيا عمى الجية اإلدارية ىذا ال ينفي أن تكون 

 .(4)لمموافقة عمييا
 دراسة جدوى المشروع: -2

عمى أنيا مجموعة من األسس العممية المستمدة من عموم االقتصاد ، تعرف دراسة الجدوى
ودراستيا وتحميميا لبيانات والمعمومات االتي تستخدم في تجميع  ،والمحاسبة وبحوث العمميات

ة صالحية تنفيذ المشروع، وذلك من عدتحديد مدى إلى  في ضوء محيطيا، بقصد التوصل

                                                             

 .66بق، صاسالمرجع الىاجر شماشمة،   (1)
 .110بق، صاسالمرجع الجابر جاد نصار،   (2)
 .79ق، صاسبالمرجع الإلياس ناصيف،   (3)
 .405بق، صاسالمرجع الأحمد شحادة أبو سرحان،   (4)
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   .(1)جوانب: قانونية، مالية، تسويقية، اجتماعية وبيئية
دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية أىمية بالغة وكبيرة في عقد البوت، حيث يحتاج  وتحتل

جدوى المبدئية والتي تبرز فييا أىمية المشروع الذي سيتم إبرام دراسة الإلى  إبرام عقد البوت
ومدى تأثيره عمى االقتصاد  ،العقد بشأنو والغرض منو والفوائد التي ستعود عمى المجتمع

 دراسة الجدوى بالمراحل التالية: وتمر، (2)الوطني وتنميتو وتقدمو
 ،وأثره االقتصادي عمى الدولة ،تنفيذه واليدف منو والفائدة المترتبة عنتحديد المشروع  -

مشروعات البنية األساسية ، وتحديد درجة مالءمة المرافق و يموواختيار التكنولوجيا المناسبة لتشغ
 .(3)إلنشاء المشروع وتشغيمو

بما يعود بالفائدة المباشرة سواءًا عمى المنتفعين أو  ،اختيار الموقع المناسب لممشروع - 
 .(4)عمى شركة المشروع

المعدات واآلالت والبنية األرض و  دراسة التكاليف المبدئية لممشروع بما في ذلك - 
 .(5)األساسية واالستثمارية الالزمة لو

تقدير األسعار المتوقعة لمخدمة التي سيقدميا المشروع، بحيث تتناسب والقدرات المالية  - 
  .(6)لممستيمك العادي دون أن تشكل أعباء عميو

جية المانحة الراغبة القيام بدراسة جدوى المشروع فإنو يقع عمى عاتق ال عبءوفيما يخص 
أجانب لتحقيق دراسة جدوى  وأمحميين  واستشاريينمع إمكانية االستعانة بخبراء  في التعاقد

راسة جدوى خاصة بيا لمتحقق من وفي المقابل تقوم شركة المشروع بإعداد د ،شاممة وفعالة
 . (7)ل التعاقد لألرباح والكفاءة االقتصاديةتحقيق المشروع مح مدى

                                                             

 .64صبق، اسالمرجع السميرة حصايم،  (1)
ى، منشورات حمبي الحقوقية، بيروت، األولعمى عثمان، تسوية المنازعات الناشئة في مرحمة إبرام العقود اإلدارية، الطبعة  (2)

 .103-102، ص2015
 .179ق، صابسالمرجع الالياس ناصيف،  ؛157، صقباسالمرجع الي، و إبراىيم الشيا (3)
 .179، صنفسومرجع ال إلياس ناصيف، (4)
 .157مرجع سابق، صالإبراىيم الشياوي،  (5)
 .66بق، صاسالمرجع المحمد عمر موسى جميل دويك،  (6)
 .83بق، صاسالمرجع العبد الجميل داللي، عبد القادر باية،   (7)
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ويحتوي دفتر الشروط عمى كافة المواصفات التي يجب أن يحوز عمييا العارضون والتي 
 الجيةإلى  من نقل ممكية المشروعومواصفات تض ،من شأنيا الحصول عمى تكنولوجيا متقدمة

بحالة جيدة، كما يتضمن دفتر الشروط بيانات المستندات  االلتزامفي نياية مدة  المانحة
حيث أثبت الواقع العممي أنو من ، (1)العرض توفرىا في مقدم التي يجبوالشروط والمؤىالت 

إلى  األفضل أن تستغرق عممية التحضير في إعداد الدفاتر فترة زمنية معقولة تؤدي في النياية
بر عدد ممكن من المستثمرين وتحقق أكبر قدر أفضل الشروط، بحيث تجذب أكإلى  التوصل

 .(2)من المنافسة بين المتقدمين
 ثانيا: طرح المشروع لمتعاقد

يد الموضوع ودراسة الجدوى، وقبل إبرام العقد تقوم الجية المانحة دمن تح االنتياءبعد 
عن  كاستثناء( وأسموب التراضي 1) وفق أسموب المناقصة كمبدأ عامبطرح المشروع لمتعاقد 

  :كاآلتي (2) المبدأ العام
  أسموب المناقصة: -1
 اإلعالن عن المناقصة: -1-1

إلى  من حيث األساس القانوني ال يشكل اإلعالن عن المناقصة إيجابا موجيا من اإلدارة
 التعاقد.إلى  من يريد التعاقد معيا، بل ىو مجرد دعوة

كل إلى  وبمقتضاه توجو الدعوة ؛أساسيا ال تتم بدونو عن المناقصة إجراءً  يعتبر اإلعالن
االطالع عمى إلى  وىو يتضمن دعوة ؛الممتزمين لالشتراك بالمناقصة والتعاقد مع اإلدارة

  .(3)الجية اإلدارية المانحةإلى  تقديم العروضالشروط الموضوعية التي يتم عمى أساسيا 
النشر الحديثة التي تكفل عالن في الصحف اليومية أو غير ذلك من وسائل ويكون اإل

 .(4)قداميم عمى ابرام العقدالمستثمرين أو المختصين المتوقع إعالن لكافة وصول اإل

                                                             

 .85بق، صاسالمرجع الصييب صبوع،   (1)
 .68-67بق، صاسالمرجع المحمد عمر موسى جميل دويك،   (2)
 .193المرجع السابق، صإلياس ناصيف،   (3)
 .86بق، صاسالمرجع الصييب صبوع،   (4)
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 ،تقوم الجية اإلدارية بطرح المشروع لمتعاقد إما عن طريق طمب العروض كقاعدة عامة
أو عن طريق إجراء التراضي  247-15من المرسوم الرئاسي  40وىذا ما نصت عميو المادة 

 ،المتعمق بالصفقات العمومية 247-15لرئاسي من المرسوم ا 14دة والذي عرفتو الما كاستثناء
موضوع المناقصة وكافة بياناتيا، كما يتضمن المعايير الالزم  ؛اإلعالنىذا ويجب أن يتضمن 

تى يمكن لممستثمر أن يفوز بالمشروع، وتتعمق ىذه المعايير عادة بالوقت الالزم لتنفيذ توافرىا ح
 .(1)المشروع وتكمفة تقديم الخدمة لمجميور وفترة تشغيل المشروع

نستنتج من خالل ما سبق أن اإلعالن عن المناقصة يكون اجراًء أساسيا إذا إعتبرنا عقد 
، لكننا قد ال نمر بياذه المرحمة ويمكن أن -أجيزتيا طرًفا فيوالدولة أو أحد -البوت عقًدا إداريا 

خاص تكون مفاوضات واتفاقات عمى قدم المساواة اذا اعتبرنا عقد البوت من عقود القانون ال
 أي الدولة ليست طرف فيو.

 :)دفتر الشروط(ية لمتعاقداألولإعداد الوثائق  -1-2
تعاقد )أىميا دفتر الشروط( أحد اإلجراءات ُيعد إعداد الوثائق الخاصة لطرح المشروع لم

ية لمدخول في عممية االختيار قصد اإلرساء عمى شركة المشروع المناسبة األولالتحضيرية و 
إعداد وثائق  المركبة ، حيث تتطمب طبيعتو(B.O.T)إلقامة البنية التحتية بنظام البوت 
تغطية كافة الجوانب الفنية لممشروع بما في ذلك إلى  ومستندات عمى نحو مستفيض تؤدي

ي، وطمب تقديم االقتراحات وكافة التعميمات بشأن األولي لمتعاقد ووثائق االختيار األولالمخطط 
 .(2)إعدادىا

كما تتضمن المستندات كافة االتفاقيات الرئيسية، بما فييا الصيغة المبدئية التفاقيات البوت 
والمعايير التي عمى أساسيا يتم تنظيم العالقة بين الجية المانحة  أو مسودة اتفاق المشروع،

 .(3)وشركة المشروع المرتقبة، وىو ما يضمن كفاءة إجراءات االختبار وشفافيتيا
أن الجية المانحة الراغبة في التعاقد ىي من تتولى إعداد دفتر إلى  كما تجدر اإلشارة

                                                             

 .405بق، صاسالمرجع الة أبو سرحان، دأحمد شح  (1)
 
 66سابق، صالمرجع السميرة حصايم،   (2)
 .37بق، صاسالمرجع ال،  إمرازان سييمة  زينة جالل،  (3)
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م وفقيا إبرام الصفقة العمومية وتنفيذىا وىذا الشروط الذي يتضمن البنود والشروط التي يت
 .(1)247-15من المرسوم الرئاسي  26دة نص الماإلى  بالرجوع

 القدرة: إثبات األىمية و  -1-3
يق اإلعالن، ويتوجب عمى من يريد عن طر شروطيا االطالع عمى المناقصة و ي يجر 
إثبات  عميو لكنو قبل تقديم العطاء)العرض(، يقتضي ،(2)في المناقصة أن يقدم عرضو االشتراك

ى أن يقوم كل من األوليتم ذلك بإحدى الطريقتين: الطريقة يتو وقدرتو عمى تنفيذ المشروع، و أىم
تو السابقة في المشاريع يريد التعاقد مع اإلدارة بتقديم عرضو مرفقا بو المستندات التي تثبت خبر 

انتشارا من ىي األكثر ، و أما الطريقة الثانية.(3)تمك المشاريع المدة التي عمل بيا فياألخرى و 
المستندات الدالة عمى الخبرات واألعمال لوثائق و يم المتقدمين لممناقصة ايي تقدالناحية العممية ف

 .(4)ة قبل تقديم العطاءالسابق
 :تقديموإعداد العطاء و  -1-4

لمواصفات الواردة المشروط و  االعطاء وفقً  دارة بإعدادالراغب بالتعاقد مع اإل يقوم المستثمر 
الجية  ىااإلجراءات التي تحددبالمواعيد و  االلتزامى المستثمر بحيث يجب عم في دفتر الشروط؛

ذلك عن طريق خطة في عرضو مصادر تمويل المشروع، و  عمى المتعيد أن يحددو  .(5)اإلدارية
، كما يجب أن يتضمن عرضو تنفيذىاالضمانات التي تكفل مالية، تعين مصادر ىذا التمويل و 

 .(6)الرسومات الخاصة بالمشروع، وخطة التنفيذ ومراحمو الزمنيةو الخرائط 
من خالل ما سبق نستخمص أن إعداد العطاء وتقديمو يكون بيذه الطريقة في حالة اعتبار 

جارة عقد البوت عقد امتياز فقط، لكن قد ال يكون كذلك في حالة اعتباره عقد خاص أو عقد ت
 دولية، وىنا تكون مفاوضات ويكون الطرفان متساويان وبالتالي سيكون االتفاق عمى كل شئ.

                                                             

، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16الموافق  ىـ1436ذي الحجة عام  2، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  (1)
 .2015سبتمبر  20ىـ الموافق 1436ذي الحجة  06، الصادر بتاريخ 50العمومية وتعويضات المرافق العامة، ج ر، العدد 

 .193، صالسابق مرجعالإلياس ناصيف،   (2)
 .69ص بق،اسالمرجع المحمد عمر موسى جميل الدويك،   (3)
 .87ص بق،اسالمرجع الصييب صبوع،   (4)
 .70ص بق،اسالمرجع ال دويك، محمد عمر موسى جميل  (5)
 .88بق، صاسالمرجع اللياس ناصيف، إ  (6)
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يوقع ماليا إلعداد العطاء، و  اتحاد ويشكموامستثمرين كما يمكن أن يجتمع عدد من ال
فييا نسبة مساىمة كل منيم في رأسمال والدور الذي  يحددونمبدئية  اتفاقية االتحادأعضاء 

 .(1)وغيرىا ،يقوم بو كل عضو في المشروع
 : المتعاقد واختيارتقييم العطاءات  -1-5

بعد تمقي العروض من قبل المتعيدين، تقوم لجنة فحص العروض بتدقيق الوثائق 
المطموبة ورفض العروض غير والعروض المقدمة لتعمن قبول عروض من تتوافر فييم الشروط 

التي قدمت بتقييم كافة العطاءات  ذه المرحمةالمجنة المختصة في ىتقوم .ثم (2)مكتممة الشروط
رساء المناقصة عميو. أ اختيارجل لممناقصة العامة التي أعمنت عنيا من أ من و فضل عرض وا 

القانونيين الماليين والتقنيين و  االستشاريينان تواجد الضروري في ىاذه المرحمة العمل عمى ضم
 اختياربجانب الحكومة، وىي بصدد تقييم تمك العطاءات المختمفة من أوجو عدة بغية 

 .(3)األفضل
 المتعمق بالصفقات العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي  71/01وقد نصت المادة 

المنشأة بموجب أحكام تقييم العروض ظرفة من طرف لجنة فتح األظرفة و يتم فتح األ »:أنو عمى
، حيث يتم إجراء فتح األظرفة في جمسة عمنية حسب نص «.من ىذا المرسوم.. 160المادة 
المجنة لممتعاقد ال يعني إبرام العقد، بل  اختيار، غير أن المرسوم ذات من (4)70/01المادة 

 إبرامو من قبل السمطة المختصة.البد من أن يتم 
 أسموب التراضي:-2

بأنو إجراء  المتعمق بالصفقات العمومية 247-15 مرسوم الرئاسيمن ال 14عرفتو المادة 
استثنائي يّرد عمى القاعدة العامة، أال وىي المناقصة، وعميو إجراء المناقصة يقوم عمى أساس 
اإلشيار الذي يعّد كقاعدة عامة إلبرام الصفقات، أما إجراء التراضي كاستثناء يقوم عمى أساس 

                                                             

)بناء وتشغيل ونقل الممكية( كآلية لدمج القطاع الخاص في مشاريع البنية  BOTبورحمة منجية، عبد المالك ميري، نظام   (1)
 .50، ص2019، الجزائر، ديسمبر04، العدد07المجمد ،االقتصاديالتحتية في الجزائر، مجمة التكامل 

 . 89، صالسابقمرجع الصييب صبوع،   (2)
 .50ص، بقاسالمرجع البورحمة منجية، عبد المالك ميري،   (3)
ظرفة المتعمقة بممف الترشح والعروض التقنية والمالية في يتم فتح األ» :247-15من المرسوم الرئاسي  01/ 70المادة   (4)

 .«.جمسة عمنية ..
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المتعاقد معيا. ولتراضي شكمين؛ التراضي البسيط و  المفاوضة والتراضي بين الجية المتعاقدة
 .(1)والتراضي بعد االستشارة

 تكوينوإبرام العقد و  ثالثا:
برام عداد و فإنو يمر إ المتعاقد، واختيارراءات السابقة عمى ابرام العقد من اإلج االنتياءبعد 

برامو.ىي: المفاوضات و بالعديد من اإلجراءات و  اختياره العقد مع المستثمر الذي تم   صياغة العقد وا 
 المفاوضات القانونية:-1

المتعاقدة، التي تحدد بدقة موضوع المشروع المراد  بدء المفاوضات الجيةتتولى المبادرة في 
ناصر إنجازه، وقد تختار إحدى الشركات المرشحة لمدخول معيا في مفاوضات حول مختمف ع

 ،تائج التي قد يتمخض عنيا التفاوضلمشروط والن ابرام العقد وفقً إإلى  المشروع، التي قد تؤدي
 .(2)ليس ىناك ما يمنع أن تكون شركة المشروع ىي الطرف البادئ بالتفاوضو 

    الصيانة لفني من المشروع وبخطة التشغيل و عادة ما تبدأ مرحمة المفاوضات بالجانب او 
(Les négociations techniques،) حتجاجات كل من طرفي العقدوبعد ذلك وفي ضوء ا        

 ( Les négociations juridiques ) القانونية تبدأ المفاوضات  ليا  االستجابة مدى قدرتو عمىو 
وبذلك جوىر المفاوضات المتعمقة بإبرام عقد  .(3)تيدف تحديد شروط التعاقد وأحكاموالتي تس 

 البوت تدور وتنصب حول مسائل معينة اقتصادية وقانونية تخص المشروع.
أخرى  وجيات شركة المشروع من جيةت بين الجية المتعاقدة و ويمكن أن تجرى المفاوضا

عقد امتياز  تكون المفاوضات عندما ال يكون عقد البوتو  (4)كالبنوك والموردين من جية ثانية.
 أو عندما نكون أمام اتفاقية إطار.

 المشروع وممحقاتيا:  اتفاقيةالتوقيع عمى  -2
 المقدم من المناقص اءعمى العط الجية المعمنة المشروع بعد موافقة اتفاقيةالتوقيع عمى  يتم

                                                             

 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  14المادة  انظر:(  (1
 .201ص بق،اسالمرجع الإلياس ناصيف،   (2)
 .78ص بق،اسالمرجع الىاجر شماشمة،   (3)
 .194ص بق،اسالرجع المنورة سعداني،   (4)
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شركة القطاع ل التعاقد بين الحكومة المضيفة و وىي الوثيقة التي تمث ،وتكوين شركة المشروع
 .(1)لتنفيذ المشروع االنطالقالخاص، ونقطة 

المشروع مجموعة المسائل القانونية المحددة لنطاق المشروع، والغرض منو  اتفاقيةتضم 
مسألة توزيع المخاطر بين و وجميع التفاصيل المتعمقة بالتنفيذ، من حقوق والتزامات األطراف، 

إلى  باإلضافةاجب التطبيق وكيفية تسوية المنازعات، القانون الو و الرعاة الخصوصين والحكومة، 
م مختمف النصوص القانونية التي تحكم عممية استعانة طرفي العقد بأطراف خارجية، إلتما

 .(2)و الدائمة الخاصة بالمشروعبعض العمميات والميام المؤقتة أ
بنيان تعاقدي، ساس القانوني ألي االعتبارات تجعل من اتفاقية المشروع األكل ىذه  

المتواصمة عميو، لضمان كفاءتو وتحقيق األىداف  وعنصر التحكيم في إدارة المشروع والرقابة
 خبراء مختصين في ىذا المجال.إلى  لك فإن صياغتيا بشكل سميم يحتاجلذ اإلجمالية لو؛

ت فإنو من الضروري الدخول في ترتيبا ،ونظرا لمتعقيد الشديد الذي تتميز بو عقود البوت
ع وتبرم تنفيذا لعقود البوت، وتتمثل في عقود و المشر  باتفاقيةتعاقدية متعددة ترتبط في جوىرىا 

عقود شراء الخدمة، عقود  الصيانة، عقود التوريد،، عقود المقاولة، عقود التشغيل و التمويل
  .(3)التأمين

 (B.O.Tاآلثار المترتبة عمى األطراف المتعاقدة بنظام البوت ): المطمب الثاني
امات متقابمة في ذمة كل حقوق والتز  الممزمة لجانبين، ينتج عنويعتبر عقد البوت من العقود 

فحقوق والتزامات شركة المشروع )فرع أول( تقابميا حقوق والتزامات الجية اإلدارية  من طرفيو؛
 المتعاقدة )الفرع الثاني(.

 .البوتحقوق والتزامات شركة المشروع في عقد  :األولالفرع 
برام عقد البوت بين شركة المشروع والجية اإلدارية المتعاقدة )الدولة( ثبوت يترتب عمى إ 

 العديد من الحقوق لشركة المشروع )أوال( كما يترتب عمييا أيضا التزام بالعديد من الواجبات )ثانيا(.

                                                             

 .49ص بق،اسالمرجع ال بن شرقي رقيق بمعربي، احمد قادة،  (1)
 .49ص بق،اسالمرجع السميرة حصايم،   (2)
 .197-196بق، صاسالمرجع النورة سعداني،   (3)
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 أوال: حقوق شركة المشروع
يمكن إجماليا  مواجية الجية المانحة و قوق في تتمتع شركة المشروع في عقد البوت بعدة ح 

 فيما يمي:
 حق شركة المشروع في الحصول عمى المقابل المالي )العوائد(:  -1

الرئيسي لشركة المشروع مع الجية المانحة في إبرام العقود  إن المقابل المالي ىو الدافع
ويتخذ المقابل المالي أحد الصورتين: أوليما شكل الثمن ويكون ذلك في عقود  اإلستثمارية

، وثانييما شكل وفي شركة المشروع الثمن من الجية المانحةالتوريد واألشغال العامة، بحيث تست
   .(2)المشروع الرسوم عمى المنتفعين مقابل ما يقدمو من خدماتركة حيث تفرض ش، (1)الرسم
إال أن ىذه  ،مطمق الحرية في تعديل ىذا الرسم تعتبر أن الجية المانحةراء معظم اآل 

نما تخضع  قيدين أساسين ىما:إلى  الحرية ليست مطمقة وا 
التدخل التشريعي في مجال تحديد الرسم: قد يحدد المشرع صراحة السعر الذي  :األولالقيد 

ل تحديد سعر الكيرباء والغاز يتعين أن تقدم عمى أساسو الخدمة لممنتفعين بالمرفق العام مث
والممتزم مجتمعين أو منفردين  .الخ، َوِحيَنِئٍذ إذن ال يمكن لكل من الجية المانحةوالسفر ..

الجزائري  ذلك في التشريع ، ومن أمثمة(3)الخروج عن القيود التشريعية المقررة في ىذا الشأن
، التي نصت عمى كيفية تحديد تسعيرة المتعمق بالمياه 12-05من القانون  137المادة 

الذي يحدد ، (4)270-07الخدمات العمومية لممياه والتي حددت عن طريق مرسوم تنفيذي رقم 
والقيد الثاني: احترام مبدأ المساواة في شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي، 

بين المنتفعين عموما،  الرسوم بين المنتفعين الذي يقتضي بضرورة التسوية في الرسوم
                                                             

 جية المانحةيقدمو من خدمات نيابة عن اليعرف الرسم بأنو المقابل المالي الذي يحصل عميو المستثمر مقابل ما  (1)
جابر جاد نصار،  انظر. الجية المانحة من جميور المنتفعين بشكل مباشر وليس من شروعوبتفويض منيا إلدارة وتشغيل الم

 .155بق، صاسالمرجع ال
 .45زينة جالل، سييمة إمرازن، المرجع السابق، ص  (2)
 .225صإبراىيم الشياوي، المرجع السابق،   (3)
، يحدد شروط وكيفيات 2007سبتمبر 11ىـ الموافق  1425شعبان عام    ، المؤرخ في 270-07المرسوم التنفيذي رقم  (4)

 16ىـ الموافق 1428رمضان عام  04، الصادر بتاريخ 57إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي، الجريدة الرسمية العدد 
 . 2007سبتمبر 
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 .(1)والمقصود بالمساواة ىو توحيد المعاممة بين المنتفعين متى تماثمت الظروف
 حق شركة المشروع في ضمان التوازن المالي:  -2

وف لم تكن موجودة بعض الظر  عقد البوت والتي قد يتخمميا تغيرطول مدة إلى  بالنظر
بفعل  سواء كانت ىذه الظروف ،شأنيا التأثير عمى التوازن المالي لمعقد أثناء إبرامو والتي

كإصدارىا قوانين تزيد من أعباء شركة المشروع، أو نتيجة ظروف طارئة غير متوقعة  ،الدولة
يكون بموجبيا ليذا األخير حق المطالبة بإعادة  ،قد ترىق كاىل المستثمر وتكبده خسائر معتبرة

نظريات  ىذا الحق جميا من خالل ثالثيبدو و  (2)وىذا فيو نظر عويضالتوازن المالي والت
 ابتدعيا الفقو والقضاء وىي: 

  نظرية عمل األميرLe fait de prince 
  نظرية الظروف الطارئةLa théorie de l’imprévision 
  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةLa théorie de la sujétion imprévues  

  :Le fait de princeاألمير  عملنظرية  أ(
ُيقصد بيذه النظرية صدور عمل أو إجراء من سمطة عامة بصورة غير متوقعة وبدون خطأ 

اإلخالل بالتوازن المالي لمعقد اإلداري مما إلى  من جانبيا، ويترتب عميو ضرر لممتعاقد يؤدي
توازنو المالي لعقد االمتياز نحو يعيد  األضرار التي تصيبو، عمى عن كافة (3)يستوجب تعويضو

  .(4)واالقتصادي وفق الحالة الطبيعية التي كان عمييا لحظة إبرامو
 التعويض عن كافة األضرار ال يعني إعادة التوازن العقدي بل قد يؤدي لكن ىذا منتقد، ألن

 .إرىاق الطرف األخرإلى 
 :(5)النطباق عمل األمير أىمياة شروط وقد استقر الفقو والقضاء االداري عمى ضرورة توافر عد

                                                             

 .283السابق، صإلياس ناصيف، المرجع  (1)
 .86بق، صاسالمرجع ال( عبد الجميل داللي، عبد القادر باية، 2)
 .163بق، صاسالمرجع الجابر جاد نصار،  (3)
 .294بق، صاسالمرجع الإلياس ناصيف،  (4)
 84-83بق، صاسالمرجع المحمد موسى جميل دويك،  (5)
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 .أن يتعمق األمر بإجراء مشروع ينصب عمى عقد إداري 
 الجية اإلدارية المتعاقدة في ىذا العقد. أن يصدر ىذا اإلجراء من 
 إبرام العقد. ن اإلدارة المتعاقدة غير متوقع عنديجب أن يكون ىذا اإلجراء الصادر ع 
 ضرر بالمتعاقد.إلحاق إلى  ء الصادر عن اإلدارةأن يؤدي اإلجرا 

تنفيذ التزاماتو إذا صار التنفيذ  متعاقد منقد يترتب عمى إعمال ىذه النظرية إعفاء ال
حسب  عقد نتيجة استحالة التنفيذ، كما يجوز لو في ىذه الحالة االنفساخ بقوة القانون لممستحيال

 . (2)التأخير، أو إعفاء المتعاقد من غرامات (1)من القانون المدني 121نص المادة 
 :La théorie de l’imprévision ب(  نظرية الظروف الطارئة 

وف لم تكن متوقعة عن إبرام ُمؤدى ىذه النظرية أنو إذا طرأ أثناء تنفيذ العقد اإلداري ظر  
اختالل التوازن المالي لمعقد بحيث أصبح التنفيذ مستحيال وأكثر تكمفة مما قدره إلى  العقد، أدت

المتعاقدان بداية وترتب عمى ذلك خسارة استثنائية وفادحة ال يمكن لممتعاقد تحمميا فإن من حق 
ىذه الخسائر فتقوم اإلدارة ىذا األخير أن يطمب من الجية االدارية المتعاقدة مشاركتو في تحمل 

 .(3)يض شركة المشروع تعويضا جزئيابتعو 
 :(4)ولتطبيق ىذه النظرية ال بد من توافر شروط معينة أىميا

 .حدوث ظرف طارئ لم يكن متوقعا وقت التعاقد ويجعل تنفيذ العقد مرىقا 
 .أال يكون لألطراف المتعاقدة دور في إحداث الظرف الطارئ 
 بشكل جذري.التوازن المالي لمعقد إلى  أن يؤدي الظرف الطارئ 
من  107/03تشريع الجزائري في نص المادة ونجد أساس تطبيق ىذه النظرية في ال 

غير أنو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا وترتب »القانون المدني: 
                                                             

يتضمن القانون  1975سبتمبر،  26الموافق  1395رمضان  20مؤرخ في  75/58األمر رقم من  121المادة  انظر ((1
 .1975سبتمبر  30، الصادر في 78العدد  الجريدة الرسمية، معدل ومتمم  المدني

 .118بق، صاسالمرجع السميرة حصايم،   (2)
 .121بق، صاسالمرجع الصييب صبوع،   (3)
 .227، ص2000القانون اإلداري، الجزء الثاني: النشاط االداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمارعوابدي، (4)
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ن لم يصبح مستحيال، صار مرىقا لممدين بحيث عمى حدوثيا أن تنفيذ االلتزام  التعاقدي، وا 
خسارة فادحة جاز لمقاضي تبعا لمظروف وبعد مراعاة لمصمحة الطرفين أن يرد االلتزام ييدده ب
 .«الحد المعقول، ويقع باطال كل اتفاق عمى خالف ذلكإلى  المرىق

ذا كانت ىذه النظرية تصمح جزئيا في نطاق القانون  ىذه المادة تتعمق بالظروف الطارئة، وا 
قانون المدني أو التجاري، أما بالنسبة لمسألة مراعاة اإلداري، فإنيا بخالف ذلك في نطاق ال

الحد إلى  مصمحة الطرفين ال تعني التعويض عن جميع األضرار، بل إن رد االلتزام المرىق
 المعقول ال يعني التعويض أصاًل.

  La théorie de la sujétion imprévues :نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةج( 
داري وىناك خالف في فقو القانون االداري حول ىذه أوجدىا القضاء اإلىي نظرية قديمة، 

 .النظرية كنظرية قانونية مستقمة عن نظرية الظروف الطارئة في مجال قانون العقود االدارية
                                  .(1)وتطبيق ىذه النظرية غالبا ما يكون في نطاق عقود األشغال العامة

ساس مواجية المتعاقد أثناء تنفيذ التزاماتو لمشاكل وصعوبات النظرية عمى أتقوم ىذه 
مادية، ذات طبيعة استثنائية، لم يكن لو أن يتوقعيا أثناء إبرام العقد وىي في الغالب صعوبات 

 .(2)(أرض صخرية مثال) طبيعية كعدم صالحية األرض محل األشغال 
الطارئة من حيث أن التعويض عن الضرر يكون تختمف ىذه النظرية عن نظرية الظروف  

، وكذلك من حيث المصدر؛فالظرف الطارئ قد ال يكون ماديا كامال ويشمل جميع األضرار
 . (3)بخالف ىذه النظرية

 :(4)البد من توافر شروط معينة وىيولتطبيق ىذه النظرية 
 .أن تكون الصعوبات مادية وغير عادية أو استثنائية 
  ي الوسع فأن تكون الصعوبات طارئة أي غير متوقعة أو ال يمكن توقعيا أو لم يكن

                                                             

 .228بق، صاسالمرجع العمار عوابدي،  ( 1)
 .120، 119بق، صاسالمرجع السميرة حصايم،   (2)
 .120-119بق، صاسالمرجع الالياس ناصيف،   (3)
 .347جابر جاد نصار، العقود االدارية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، دون سنة النشر، ص  (4)
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 توقعيا عند التعاقد.
  د وتزيد في في العقما ىو متفق عميو أن يترتب عمى تنفيذ العقد نفقات تتجاوز األسعار

 دارة.أعباء المتعاقد مع اإل
  العقد أو تزيد ب تخل تب عمى ىذه الصعوبات ضرر عمى شركة المشروع من شأنياأن يتر

 .من أعبائو المالية
                 حق شركة المشروع في الحصول عمى ضمانات وامتيازات استثمارية: -3

قامة المرفق زات وحوافز استثمارية تمكنيا من إيحق لشركة المشروع االستفادة من امتيا 
الذي نص عمى مجموعة من  (1)09-16قانون االستثمار إلى  العام موضوع العقد وىذا بالرجوع
 .عفاء من الضرائب والرسومل حق اإلثاالمتيازات الممنوحة لممستثمر م

 ثانيا: التزامات شركة المشروع
تتعدد وتتنوع االلتزامات  .في مقابل الحقوق التي تتمتع بيا شركة المشروع في عقد البوت

 بموجب ىذا العقد وىي كما يمي:   الُممقاة عمى عاتقيا
 التزامات متعمقة بالمشروع ذاتو. - 
 .تجاه الجية المانحةوالتزامات شركة المشروع  - 

 التزامات متعمقة بالمشروع ذاتو: -1
تقع عمى عاتق المستثمر أو شركة المشروع العديد من االلتزامات المتعمقة بالمشروع ذاتو 

 يا فيما يمي:نذكر أىم
 االلتزام بإنشاء المشروع بالمواصفات المتفق عمييا خالل المدة المحددة:  -1-1

نشائ و وتوفير مصادر التمويل الالزمة لو، بحسب الشروط التي إن عممية تصميم المشروع وا 
خالل الوقت المحدد تعتبر جميعيا االلتزام األكبر والرئيسي ، تفاق عمييا مع الجية المانحةتم اال

 تضمن ثالثة عناصر:وىو التزام ي، لشركة المشروع
                                                             

، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر، العدد 2016أوت سنة  03 الموافقىـ  1423شوال عام  29مؤرخ في  09-16القانون   (1)
 .2016غشت سنة  الموافقىـ،  1437شوال عام  29، الصادر بتاريخ 46
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 االتفاق عمييا مع الجية المانحة إنشاء المشروع بحسب الشروط التي تم. 
 .االلتزام بالمدة والفترة الزمنية المحددة لممشروع 
 (1)التزام شركة المشروع بالتنفيذ بنفسيا. 

الجية روط التي تم االتفاق عمييا مع االلتزام بإنشاء المشروع بحسب الش-1-1-1
  : المانحة

و عمى نفقتيا الخاصة، وفقا ميم المرفق وانشائيمثل االلتزام الجوىري لشركة المشروع في تص
 .(2)بتحقيق نتيجة المشروط والمواصفات المتفق عمييا، حيث يعد ىذا االلتزام التزامً 

وىنا المشروع  هتنفيذوعمى ىذا األساس يتم   ال بد لممشروع من تصميم مرحمة التصميم:
 .من الرسومات والتصميمات الخاصة بالمشروع خٍ سَ نُ بِ  تحتفظ الجية المانحة

. وىنا يجب عمى الجية وىي مرحمة التنفيذ الفعمي لممشروعتييئة الموقع لتنفيذ المشروع: 
 أن تقوم بتسميم الموقع لشركة المشروع وتضمن عدم التعرض. المانحة

المشروع وفقا لممواصفات الفنية المتفق عمييا،  تقوم شركة المشروع ببناءمرحمة التشييد: 
 .(3)حيث يمتزم بتنفيذ الرسومات والتصميمات واالشتراطات الواردة في العقد

 شركة المشروع باآلجال المحددة في تنفيذ العقد: إلتزام -1-1-2
ك أن ام شركة المشروع بالتقيد بالمدة الزمنية لتنفيذ العقد وذلإلز إلى  تذىب أغمب التشريعات
، (4)ضرار بالطابع العامير المرافق العامة واإلاإلخالل بحسن سإلى  عدم مراعاة تمك المدة يؤدي

تنفيذ العقد في الظروف العادية  الدولة سمطة فرض غرامات عند التأخير في كحيث تمم
كالقوة القاىرة أو  ؛استثنائية ينجم عنيا التأخير في التنفيذ ااستثناء الحاالت التي تشكل ظروفً ب

                                                             

 .63بق، صاسالمرجع الوليد مصطفى الطراونة،   (1)
 .103بق، صاسالمرجع السميرة حصايم،   (2)
 .89بق، صاسالمرجع الىاجر شماشمة،   (3)
( البناء والتشغيل والتحويل )نقل الممكية(، ورقة B.O.Tعبد المطيف نايف، دراسة في عقود التزام المرافق العامة البوت ) (4)

  -مايو 30بتاريخ   انعقد بيروت، لبنان، دارية في الدول العربية،عمل، مقدمة في إطار المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم اإل
 .13، ص2016يوليو 1
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 .(1)مع شركة المشروع ادرة عن الجية المانحةنتيجة أفعال ص
 التزام شركة المشروع بتنفيذ العقد بنفسيا: -1-1-3

وبالتالي ال يجوز األصل أن تقوم شركة المشروع بإنجاز المشروع المتفق عميو بنفسيا، 
ال أدى  فسخ العقد وتحميميا إلى  ذلكلشركة المشروع التنازل عن تنفيذ العقد لطرف آخر وا 

 .(2)لممسؤولية
ذلك  أما فيما يتعمق بتعاقد شركة المشروع من الباطن فاألمر جائز، شريطة أن يكون

في بنود العقد أو في ممحق بإشراف شركة المشروع والجية المانحة، وبعد موافقة الجية المانحة 
نما  اطن متعاقدا مع الجية المانحةاقد من البلو مع مالحظة أن ىذه الموافقة ال تجعل المتع وا 

تبقى شركة المشروع ىي المسؤولة الوحيدة عن تنفيذ وعمى ذلك  ،تجعل ىذا التعاقد مشروعا
 .(3)التزاماتيا أمام الجية المانحة

  التزام شركة المشروع بالتشغيل والصيانة: -1-2
التزام جديد وىو أن تتولى خير انتيائيا من تنفيذ ىذا األبعد  يترتب عمى شركة المشروع

 ومن ثم تدريب العاممين عميو. ،ىذا المشروع وصيانتو تشغيل
 التزام شركة المشروع بالتشغيل: -1-2-1

ن التشغيل ىو الذي شركة المشروع، إذ إإلى  د بالنسبةيمثل االلتزام بالتشغيل جوىر العق
 .لو الحصول عمى األرباحيكفل  يكفل ليا استرداد ما أنفقتو في بناء المشروع وتجييزاتو، كما

الخدمة الناتجة عن ىذا االلتزام  نبة لجية المانحة إذ إومن ناحية أخرى ال تخفى أىميتو بالنس
 .(4)ىو ما تتوخاه من العقد
االلتزام بيا  ي يتعين عمى شركة المشروعالمبادئ العامة التالجية المانحة وغالبا ما تضع 

طراد،  مبدأ و أثناء تشغيل المشروع طوال مدة العقد وىي: مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام وا 
                                                             

 .86بق، صاسالمرجع العبد الجميل داللي، عبد القادر باية،  (1)
، مجمة -القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الممكيةدراسة في التنظيم -عقد البوت عارف صالح مخمف، عالء حسين عمي، (2)

 .04ص بدون سنة نشر، العراق، الرمادي، ،01العدد  جامعة االنبار لمعموم القانونية والسياسية،
 .203نورة سعداني، المرجع السابق، ص (3)
 .263إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  (4)
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 .(1)مبدأ المساواةو قابمية المرفق العام لمتغير والتعديل، 
 التزام شركة المشروع بالصيانة:  -1-2-2

المشروع في نياية مدة تتجمى أىمية االلتزام بصيانة المشروع في أنو يتوجب عمى شركة 
لمتشغيل،  احالة جيدة تجعمو صالحً  فيالجية المانحة إلى  العقد أن تقوم بتحويل ممكية المشروع

وىو أمر يحتم عمى شركة المشروع االلتزام بإجراء الصيانة الدورية الالزمة حتى يظل المشروع 
مواعيد محددة لمصيانة، ويجب أن يتضمن  عقد البوت وىنا يجب أن يتضمن. (2)بحالة جيدة

لتحقق من أن الصيانة تمت بشكل في االنص عمى مدى سمطة ودور الجية المانحة  كذلك
إجراء الصيانة وفي حالة لم ينص العقد عمى ىذه المواعيد فإن التزام شركة المشروع ب جدي،

 .(3)عميو العرف يكون وفقا لما يجري
 : اه الجية المانحةج  ت  التزامات شركة المشروع  -2

 يقع عمى عاتق شركة المشروع عدة التزامات اتجاه االدارة التي تعاقد معيا وىي: 
 االلتزام بنقل التكنولوجيا، -
 .الجية المانحةإلى  االلتزام بإعادة وتسميم المشروع -

  االلتزام بنقل التكنولوجيا: -2-1
بكونيا محصمة إجمالية من المعارف والخبرات والميارات  عرفت منظمة اليونيدو التكنولوجيا

نشاء وتشغيل أحد مشروعات البنية  إلى  التحتية باإلضافةالالزمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وا 
 .(4)دارية والتنظيمية والتسويقية ذات الصمة بالمشروع المقصودالجوانب اإل

يحقق االلتزام بنقل التكنولوجيا مصمحة لكل من طرفي القعد، فشركة المشروع ليا مصمحة  
التي تسيل ليا إدارة المشروع وتحصيل أكبر قدر من الفوائد جدية في نقل التكنولوجيا الحديثة 

                                                             

ى، األولوفقا ألحكام التشريع الرسمي، وفقا ألحكام التشريع المصري، الطبعة  B.O.T عبد السند حسن يمامة، نظام البوت (1)
 .133، ص2000دون دار النشر، مصر، 

 .76بق، ذكره، صاسالمرجع الوليد مصطفى الطراونة،   (2)
 .151-150جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  (3)
 .113صييب صبوع، المرجع السابق، ص  (4)
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، العاممة وتساعد في تقديم خدمة رفيعة المستوى أنيا تقمل من االعتماد عمى األيديواألرباح، ذلك 
الحديثة التي تساعد في  ا مصمحة في الحصول عمى التكنولوجياومن جيتيا فإن الدولة المتعاقدة لي

 .(1)تحقيق التنمية االقتصادية
ممكية، فأين نقل تحويل الو نشاء، تشغيل، إغير سميم، فالبوت ىو  وىذا التعريف في اعتقادنا 

 ؟التكنولوجيا ىنا
  :الجية المانحةإلى  بتحويل المشروع االلتزام -2-2

، فبانتياء مدة B.O.Tتعتبر مرحمة تحويل المشروع المرحمة األخيرة من مراحل عقد البوت 
المصمحة المتعاقدة بحالة إلى  العقد تمتزم شركة المشروع بتحويل ممكية المرفق موضوع العقد

ألن  ؛مقابلالجية المتعاقدة دون إلى  ، واألصل أن المشروع يحول(2)جيدة، وبدون قيد أو شرط
غير أن ذلك ال  .نفقتو في مرحمة البناء مع األرباح والفوائدشركة المشروع تكون قد استردت ما أ

يمنع من أن ينص العقد عمى حصول شركة المشروع عمى تعويض عادل أو عمى تعويض 
 .(3)رمزي حسب األحوال

 لتزامات الجية المانحةحقوق وا :الفرع الثاني

اه المستثمر )أوال(، جَ تُ بوت بعض الحقوق والسمطات لمدولة البوت ثبرام عقد يترتب عمى إ
 ا العديد من االلتزامات )ثانيا(.كما يترتب عمييا ايض

 ق وسمطات الجية المانحةأوال: حقو

مجموعة من الحقوق والسمطات التي تمارسيا في مواجية المانحة لمجية  عقد البوت  يمنح 
 والسمطات فيما يمي: شركة المشروع وتتمثل ىذه الحقوق 

 سمطة الرقابة عمى تنفيذ العقد:  -1
محل عقد البوت عمى المشروع عيدت إدارة وتشغيل  عمى الرغم من أن الجية المانحة

                                                             

 .151المرجع السابق، ص جابر جاد نصار، (1)
 .279إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص (2)
 .152جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص (3)
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نيائيا، بل تتمتع بحق متابعة ورقابة  لك ال يعني تخمييا عن ىذه المشروعالقطاع الخاص فإن ذ
التحتية  التشييد يشكل جزء من بنيتيا محللكون المرافق  ؛شركة المشروع في تنفيذ العقد

 قبة نشاطيا، حيث يستند إعطاء الجية المانحة حق االشراف والرقابةمما يحتم مرا ؛األساسية
والثاني يتعمق بالتزام شركة المشروع بإعادة ممكية  ،يتعمق بطول مدة العقد األول مبررين:إلى 

لالستغالل بعد نياية المدة المحددة في حالة جيدة وصالح الجية المانحة إلى  المشروع
 247-15اسي ئمن المرسوم الر  156المادة وقد نصت بيذا الشأن عمى سبيل المثال ،(1)لمعقد

 عمى سمطة الرقابة قبل وأثناء وبعد تنفيذ العقد.المتعمق بالصفقات العمومية 
رسال إ وتمارس الجية المانحة حقيا في الرقابة واإلشراف عمى تنفيذ العقد من خالل

من سير والتأكد  ،موقع العمل وتنفيذ المشروعإلى  مندوبين من الميندسين والفنيين لمدخول
كما تشمل الرقابة  .(2)المقررة والمواصفات الفنية المتفق عمييا في العقد لممواعيدالتنفيذ وفقا 

مطابقتيا في تنفيذ العقد والتأكد من جودتيا و  دوات المستخدمةواأل التأكد من صالحية المواد
 .لممواصفات المتفق عمييا في العقد

 في تعديل العقد: سمطة الجية المانحة -2

أو  اجتماعيةفإنو خالل ىذه المدة قد تطرأ تغيرات سياسية أو  ؛نظرا لطول مدة عقد البوت 
تحتم عمى الدولة ضرورة التدخل وتعديل شروط العقد، وبعض االلتزامات التعاقدية بما  اقتصادية

ضافة في ىذه الشروط أو إلاب ءسوا ةيضمن حسن سير المرفق العام وتحقيق المصمحة العام
 االنقاص منيا.

ممارسة  عمى تقتصر ،  فيي(3)وسمطة الجية االدارية المتعاقدة ليست مطمقة بل مقيدة
 : (4)سمطة التعديل وفق ضوابط تتمثل فيما يمي

 أي أن سمطة التعديل ال تمس  ،تغيير جوىر العقد األصميإلى  أال يؤدي ىذا التعديل
                                                             

 .84بق، صاسالمرجع العبد الجميل داللي، عبد القادر باية،  (1)
، 2008الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  B.O.Tعصام أحمد البيجي، عقد البوت  (2)

 .202ص
 .198بق، صاسالمرجع النورة سعداني،   (3)
 87، صابقسالمرجع الىاجر شماشمة،   (4)
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 جميع شروط العقد بل تمك المتعمقة بتسيير المرفق العام فقط.
 .مراعاة مبدأ المشروعية 
 ضرورة وجود ظروف استثنائية تستدعي تعديل العقد. 

 في توقيع الجزاءات:  سمطة الجية المانحة -3

المتعاقد معيا في عقد البوت والتي  ع الدولة بسمطة توقيع الجزاءات عمىتتمتاألصل أن 
ير في تندرج في إطار امتيازات السمطة العامة، وذلك في حالة التقصير أو االمتناع أو التأخ

وأخطر السمطات التي تتمتع بيا الدولة في ىذه السمطة من أشد تعد و  تنفيذ التزاماتو التعاقدية.
و مرفق عام يفترض سيره بانتظام لكون موضوع العقد ى نظرا ،مواجية المستثمر المتعاقد معيا

 .(1)مقتضيات المصمحة العامةواطراد لتحقيق النفع العام و 
       من المرسوم الرئاسي 147لمادة وىذا ما نصت عميو ا ؛وقد تكون ىذه الجزاءات مالية

الغاية منيا حمل شركة المشروع عمى التنفيذ وقد  أو جزاءات أخرى سالف الذكر،  15-247
 .(2)حق الدولة في فسخ العقدإلى  تصل ىذه الجزاءات

 :فسخ العقد في سمطة الجية المانحة -4

لخطأ شركة المشروع عند ارتكاب ائي والذي تمارسو الجية المانحة عمى عكس الفسخ الجز 
 طرفالفإن الفسخ لممصمحة العامة يمكن أن تمارسو االدارة دون وجود خطأ من  ،تقصيرأو 

يمكن »:السالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي  150المتعاقد معيا وىذا ما أكدتو المادة 
لممصمحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد عندما يكون مبررا بسبب 

 .«حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد المصمحة العامة
غير أن المشرع الجزائري لم ينص عمى كيفية تقدير المصمحة العامة وبذلك فإن لمجية 

وىذا يفتح باب التعسف والمحسوبية بل ىذا الشرط يقضي عمى  مطمق السمطة التقديريةالمانحة 
 .ضي الفسخجمب االستثمارات، لذا وجب وضع ضوابط لممصمحة العامة التي تقت

                                                             

 .85بق، صاسالمرجع العبد الجميل داللي،عبد القادر باية،   (1)
 .11عبد المطيف نايف، المرجع السابق، ص  (2)
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 ثانيا: التزامات الجية المانحة
 يقع عمى عاتق الدولة بموجب عقد البوت مجموعة من االلتزامات تتمثل أىميا فيما يمي:

 دارية:جراءات القانونية واإلااللتزام بتبسيط اإل -1
ومختمف  في إطار تشجيع وترقية االستثمار تمتزم الدولة في عقد البوت بتقديم الدعم 

ل تبسيط إجراءات التسجيل وذلك من خال ،دارية والتنظيمية لممستثمرينالتسييالت القانونية واإل
، وتوفير المعمومات والبيانات الضرورية لممستثمرين ،االستثماريةجازات لممشاريع ومنح اإل

تكييف إلى  ير األمن في المناطق االستثمارية، باإلضافةدارية وتوفوالقضاء عمى العراقيل اإل
المنظومة القانونية بما يكفل تشجيع وتحفيز االستثمارات خاصة تمك الناقمة لمختمف القدرات 

 .(1)الفنية والتقنية والتكنولوجية الحديثة
دارية التزام ىام وجوىري تبسيط اإلجراءات اإلإلى  كما يقع عمى عاتق الدولة باإلضافة

ن شركة المشروع أثناء تنفيذىا لمعقد تدخل يث إورة تبسيط إجراءات التقاضي، حضر يتمثل في 
كالمقاولين والموردين وغيرىم، وقد تحدث بعض  ،في العديد من العالقات القانونية مع الغير

 .(2)أثناء تنفيذىم لألعمال المعيودة إلييم المنازعات معيم
 االلتزام بمبدأ حسن النية في التنفيذ:  -2

العامة التي تقرىا التشريعات المختمفة، ويعد من المبادئ مبدأ حسن النية من المبادئ 
األساسية في القانون المدني، حيث يقع عمى عاتق الدولة االلتزام بتنفيذ بنود العقد المتعمقة بيا 

فيذ عمى ىذه الشروط فقط بل يشمل واحترام جميع الشروط المذكورة في العقد، وال يقتصر التن
 .(3)وفقا لمقانون والعرف وبحسب طبيعة االلتزاميضا ما ُيعد من مستمزماتو أ

 االلتزام بتسميم الموقع الذي ٌيبنى عميو المشروع: -3
لصالحيا أن توفر الموقع الذي  المشروع محل العقد يجب عمى الجية المانحة الذي سيقام 

وىذا  المانحةلمشروع وتبقى ممكية الموقع لمجية شركة اإلى  قل حيازتوُيبنى عميو المشروع، وتن

                                                             

 .85عبد القادر باية، المرجع السابق، ص عبد الجميل داللي،  (1)
 .101محمد عمر موسي جميل دويك، المرجع السابق، ص  (2)
 .199نورة سعداني، المرجع السابق، ص  (3)
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ممموك ألحد الخواص فإن الجية ، أما إذا كان الموقع (1)من أجل البدء في مرحمة التشييد والبناء
إذا يتعين عمييا قبل تسميميا لشركة المشروع القيام بإجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة المانحة

 .كانت ىذه الجية المانحة متمثمة في الدولة
 

                                                             

مقال منشور عمى الموقع االلكتروني  ونقل الممكية،دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل  عالء الجوعاني، (1)
 .      http//www.mohamah.net/answerالتالي:
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العوامل المحفزة التي يقدميا عقد البوت لممستثمر 
 األجنبي



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الضمانات االستثمارية المقدمة لممستثمر األجنبي  :األولالمبحث
 (B.O.T)بموجب عقد البوت 

 الضمانات القانونية التي يمنحيا عقد البوت  :األولالمطمب(B.O.T ) لممستثمر
 األجنبي 

 الضمانات التشريعية الممنوحة لممستثمر األجنبي عن طريق عقد  :األولالفرع
 (B.O.T)البوت 

الضمانات القضائية الممنوحة لممستثمر األجنبي عن طريق عقد  :الفرع الثاني
   (B.O.T) البوت

 :التي يمنحيا عقد البوت  الضمانات الماليةالمطمب الثاني (B.O.T ) لممستثمر 
  جنبياأل
:المقصىد بحزكت رؤوس األمىال الفرع األول 
 :تكريس المشرع الجزائري لمبدأ حرية تحويل رؤوس األموالالفرع الثاني 
:االمتيازات االستثمارية التي يقدميا عقد الـ المبحث الثانيB.O.T 

 في جذب االستثمارات األجنبية محميا ودوليا اومدى مساىمتي
 ـالبموجب عقد  جنبياالستثمارية المقدمة لممستثمر األ االمتيازات: األولالمطمبBOT 

 ـبموجب عقد ال جنبيالضريبية الممنوحة لممستثمر األ : االمتيازاتاألولالفرع BOT 
 :ـبموجب عقد ال جنبيالتمويمية الممنوحة لممستثمر األ االمتيازاتالفرع الثانيBOT 
ممستثمر األجنبي بموجب عقد الـالممنوحة ل : االمتيازات االجرائيةالفرع الثالثBOT 
مدى مساىمة عقد البوتالمطمب الثاني :(B.O.T)  ةجنبيفي جذب االستثمارات األ 

 جنبي.األالمستوى الوطني والعربي و  عمى
 األجنبية في استخدام عقد البوت : مدى نجاعة التجارباألولالفرع (B.O.T)  
في استخدام عقد البوتتجربة الجزائر مدى نجاعة : تقييم الفرع الثاني (B.O.T) 

 محتوى الفصل الثاني 
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العوامل المحفزة التي يقدميا عقد البوت لممستثمر  الفصل الثاني:
 جنبياأل

يعد في الوقت الحاضر الوسيمة األىم واألنجح التي تستعين بيا  (B.O.T)إن عقد البوت 
دارة مرافق البنية التحتية، أمام القصور ة، من جنبيالدول لجمب االستثمارات األ أجل تمويل وا 

الذي أظيره نظام الخصخصة من جية، وانتشار ظاىرة العجز في ميزانية الكثير من الدول من 
         . (1)جية أخرى ، فضال عن نقص الخبرة واإلمكانيات الفنية

عكفت ىذه الدول عمى ة؛ جنبيونظرا لمسعي المستمر لمدول المضيفة لجذب االستثمارات األ
 ، باإلضافة(المبحث األول)في نظام عقد البوت  جنبيتقديم تسييالت وضمانات لممستثمر األ

اطمئنانا عمى مشروعو االستثماري  جنبيمنح امتيازات استثمارية تحقق لممستثمر األإلى 
)المبحث الثاني(، وسنعرض في ىذا المبحث أيضا مساىمة عقد البوت في استقطاب 

ة من خالل توضيح التجارب الدولية لعقود البوت وجيود الجزائر لتشجيع جنبيتثمارات األاالس
 وفقا ليذا العقد. جنبياالستثمار األ

                                                             

، العراق، 38، العدد10أبو بكر أحمد عثمان، عقود البوت ومتطمبات تطبيقيا في العراق، مجمة الرافدين لمحقوق، المجمد  (1)
 .301، ص2008
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بموجب  جنبيالضمانات االستثمارية المقدمة لممستثمر األ: المبحث األول
 (B.O.T)عقد البوت 

في كثير من الدول ىو  االقتصاديةالمحركات األساسية لمتنمية من بين أىم اآلليات و 
البحث عن السبل التي تكفل ليا إلى  لذلك تسعى الدول النامية؛ اشرالمب جنبياأل االستثمار
حسن الطرق التي القت رواجا في أو  .ةجنبياجتذاب رؤوس األموال األو  االستثماراتاستقطاب 

محفزة تضم في  وىذا يأتي من خالل خمق بيئة استثمارية ،(B.O.Tىذا المجال ىو عقد البوت )
استثمار إلى  ودفعو جنبيأكثر فعالية من شأنيا إقناع المستثمر األمحتواىا ضمانات استثمارية 

لذا سنتناول في ىذا المبحث مأنينة عمى أراضي الدولة المضيفة؛ أموالو بكل أريحية وط
 الضمانات القانونية في المطمب األول، والضمانات المالية في المطمب الثاني.

 جنبي( لممستثمر األB.O.Tالضمانات القانونية التي يمنحيا عقد البوت ): المطمب األول

عن طريق عقد البوت  جنبياأل لالستثمارتعتبر الضمانات التي تمنحيا الدولة المضيفة 
(B.O.T ًركيزة جوىرية في استقطاب المستثمرين حيث تشكل أمان ،)أمواليم؛ لرؤوس  واستقراًرا ا

توفير العديد من الضمانات بموجب إلى  معظم الدول عند استقطاب االستثماراتلذلك تعكف 
االتفاقيات والمعاىدات الدولية المصادق عمييا وكذلك قوانينيا الداخمية، وقد كرست الجزائر العديد 

المتعمق بترقية االستثمار، نذكرىا في الفرعين اآلتيين، حيث  09-16من الضمانات في القانون 
بموجب عقد البوت،  جنبيالضمانات التشريعية الممنوحة لممستثمر األإلى  ي الفرع األولنتطرق ف

 بموجب عقد البوت في الفرع الثاني. جنبيثم الضمانات القضائية الممنوحة لممستثمر األ

 (B.O.Tعن طريق عقد البوت ) جنبيالممنوحة لممستثمر األالتشريعية الضمانات  الفرع األول:
المباشر ضمانات قبمية في مرحمة ما قبل إنجاز  جنبيالجزائري لممستثمر األ أعطى المشرع

)أوال(، الثبات التشريعي  جنبيالمشروع تتمثل في مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني واأل
ضمانات قانونية بعدية مقررة بعد إنجاز المستثمر لممشروع والمتمثمة في إلى  )ثانيا(، باإلضافة
 من مخاطر نزع الممكية واالستيالء )ثالثا(.ضمان الحماية 
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 المستثمر الوطنيو  جنبياألأوال: ضمان عدم التمييز في المعاممة بين كل من المستثمر 

والمستثمر  جنبيالدولة المضيفة لممشروع مع المستثمر األ ن تتعاملبيذا الضمان أيقصد 
الوطني بنفس المعاممة، وتكون منصفة وعادلة، أي أن يتمتع كالىما بنفس الحقوق ويتحمالن 

فالمعاممة الوطنية نظام قانوني تمتزم بموجبو الدولة المضيفة لالستثمار بمنح  ،(1)نفس الواجبات
تمنحيا المستثمرين األجانب معاممة متساوية وشبيية ال تقل تفضياًل عن المعاممة التي 

بنفس شروط المنافسة التي يتمتع بيا  جنبيلمستثمرييا الوطنيين، وبالتالي يتمتع المستثمر األ
  . (2)المستثمر الوطني داخل تمك الدولة

وال يكفي لتكريس مبدأ المساواة بين المستثمرين تحقيق مبدأ المعاممة الوطنية بإلغاء التمييز 
البد كذلك من إلغاء التمييز بين المستثمرين األجانب  بين المستثمرين األجانب والوطنيين، بل

 .(4)، وذلك عمال بمبدأ شرط الدولة األولى بالرعاية(3)فيما بينيم
عمل المشرع الجزائري جاىدا لتكريس ىذا المبدأ في القوانين الوطنية، وكان اإللغاء الفعمي 

 ،(5)1990بصدور قانون النقد والقرض لسنة  جنبيلمتمييز بين المستثمر الوطني والمستثمر األ
الذي اعتمد معيار الُمِقيم وغير الُمِقيم، بعدما كان يعتمد عمى معيار الجنسية، ثم صدر بعد 

 (7)03-01 ا ىذا المبدأ، ثم جاء بعده األمرليكرس نيائي (6)12-93ذلك المرسوم التشريعي 

                                                             

المتعمق بترقية االستثمار، مجمة الباحث لمدراسات  09-16في ظل القانون رقم  جنبياأل االستثمارسارة عزوز، ضمانات  (1)
 .585، ص 2021، الجزائر، 01، العدد08األكاديمية، المجمد 

ليندة بمحارث، محاضرات في مقياس قانون االستثمار، ألقيت عمى طمبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون أعمال، كمية  (2)
 .84، ص2019/2020البويرة، الجزائر،  السياسية، جامعةالحقوق والعموم 

 .86، صالمرجع نفسو (3)
يقصد  بو أن تتعيد الدولة المضيفة لالستثمار بمقتضى اتفاقية تبرم بينيا وبين دولة مصدرة : ى بالرعايةاألولشرط الدولة  (4)

لالستثمار، بمعاممة االستثمارات التابعة ليذه الدولة أفضل معاممة، أي أن تمنح الدولة المضيفة لممستثمر جميع الضمانات 
نادية والي،  انظريا أو تمك الضمانات والمزايا التي تقررىا فيما بعد. والمزايا المقررة بموجب قوانينيا أو االتفاقيات المصادقة عمي

، تخصص قانون، كمية جنبية، أطروحة دكتوراهالنظام القانوني الجزائري لالستثمار ومدى فعاليتو في استقطاب االستثمارات األ
 .206م السياسية، جامعة تيزي وزو، صالحقوق والعمو 

 .1990أفريل  18، الصادر في 16، يتعمق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90القانون  (5)
 .1993 أكتوبر 10في ، الصادر 64، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر، عدد 1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93 المرسوم التشريعي (6)
 .2001أوت  22، الصادر بتاريخ 47، يتعمق بتطوير االستثمار، ج ر ، عدد 2001 أوت 20المؤرخ في  03-01مر األ (7)
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يأتي في األخير مكرسا ىذا المبدأ بموجب منو، ل 14ليؤكد بصفة قاطعة ىذا المبدأ في المادة 
مع مراعاة  »تنص عمى : بترقية االستثمار التي المتعمق (1)09-16من القانون  21المادة 

أحكام االتفاقيات الثنائية والجيوية والمتعددة األطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتمقى 
نصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب معاممة م

 .«المرتبطة باستثماراتيم
 1990ولبعث الثقة واالطمئنان أكثر لدى المستثمرين األجانب، لجأت الجزائر منذ سنة 

بإبرام العديد من االتفاقيات المتعددة األطراف والثنائية في مجال تشجيع وحماية االستثمارات 
 أغمب دول العالم سواء الغربية أو العربية.ة التي أبرمتيا مع جنبياأل

ومن االتفاقيات المتعددة األطراف التي تقر بيذا المبدأ نجد منيا عمى سبيل المثال ال 
 الحصر االتفاقيات اآلتية:

: تم توقيع ىذه االتفاقية اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي -
، بيدف توثيق العالقات االقتصادية وتكثيف (2)بالجزائر 1990ة جويمي 23المغاربية بتاريخ 

التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي. حيث تضمنت ىذه االتفاقية عمى مبدأ عدم 
 التمييز بين المستثمرين المغاربة في فصميا الثاني تحت عنوان" معاممة االستثمار".

من االتفاق عمى عدم المعاممة  30ين نصت المادة : أ(3)اتفاق الشراكة األوروبي المتوسطي -
 التمييزية بين دول االتحاد األوربي والدولة الجزائرية. 

نستنتج من خالل االتفاقيات متعددة األطراف أن الجزائر أولت أىمية كبيرة لمبدأ عدم 
 .جنبيالتمييز وذلك حمايًة وتشجيًعا لممستثمر األ

                                                             

 2016أوت  03، الصادر في 46، يتعمق بترقية االستثمار ،ج ر، العدد 2016أوت  03، مؤرخ في 09-16قانون  (1)
  معدل ومتمم.

، والمصادق 1990جويمية  23الجزائر بتاريخ االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بين دول  المغرب العربي، الموقعة في  (2)
 .1991فيفري  06، صادر في 06، ج ر عدد1990ديسمبر سنة  22في المؤرخ  420-90عمييا بموجب المرسوم الرئاسي 

 المجموعة االوربيةو  االتفاق االوربي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جية، (3)
والوثيقة النيائية المرفقة  7الرقم إلى  1والبروتوكوالت  من   6إلى  1أخرى، وكذا مالحقو من  الدول االعضاء فييا من جية،و 

أفريل  27المؤرخ في   159-05، والمصادق عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002أفريل  22بو، الموقع بفالونسيا في 
 .2005ريل أف 30، صادر في 31، ج ر عدد 2005سنة 
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التي أبرمتيا الجزائر فنجد معظميا استقر عمى إقرار مبدأ أما بخصوص االتفاقيات الثنائية 
 عدم التمييز بين االستثمارات؛ والتي نذكر منيا ما يمي:

االتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر وتونس التي تنص عمى مبدأ المعاممة الوطنية من خالل  -
 .(1)نص مادتيا الثالثة الفقرة الثانية

المبرمة بين الجزائر والدانمارك التي تنص عمى شرط الدولة األولى بالرعايا  االتفاقية الثنائية  -
 .(2)من خالل نص مادتيا الثانية الفقرة الثانية

االتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر وىوالندا التي تنص عمى المعاممة العادلة والمنصفة من  -
 .(3)خالل نص مادتيا الثالثة الفقرة األولى

من خالل االتفاقيات الثنائية المذكورة أعاله أنيا نصت عمى مبدأ المعاممة الوطنية نالحظ 
تثمرين، وشرط الدولة األولى بالرعايا وىما العنصرين األساسيين لتكريس مبدأ عدم التمييز بين المس

 . في اتفاقية الجزائر وىولندا ممة العادلة والمنصفة" مثمما جاءالمعاكما يمكن أن نجد مصطمح "
عدم التمييز في المعاممة بين المستثمرين، دليل عمى رغبة  وبتالي فتكريس الجزائر لمبدأ

قباليم االستثمار بجمب  رأس ماليم إلى  الدولة لفتح المجال أمام المستثمرين األجانب وا 
 الستثمارىا عمى األراضي الجزائرية.   

 التشريعي ثانيا: ضمان االستقرار

ن كان يبحث عن النظام  لي المستثمر أىميةيو  كبيرة لضمان االستقرار التشريعي؛ ألنو وا 
القانوني الذي يتمشى مع مصالحو فإنو ييتم بدرجة أكبر بمدى استقرار ىذا النظام الذي يحكم 

                                                             

، 2006فيفري  16االتفاق بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجميورية التونسية، الموقع بتونس في  (1)
نوفمبر  14المؤرخ في  404-06المتعمق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات،  والمصادق عميو بموجب المرسوم الرئاسي 

 .2006نوفمبر  19في  ، صادر73، ج ر عدد2006
االتفاق حول والحماية المتبادلتين لالستثمارات، بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مممكة الدنمارك،  (2)

، والمصادق عميو 2002أكتوبر  28و 2002جوان  12، وتبادل الرسائل المؤرخة في 1999جانفي  25الموقع بالجزائر في 
 .2004جانفي  07الصادر في  02، ج ر عدد 2003ديسمبر سنة  30المؤرخ في  525-03الرئاسي رقم بموجب المرسوم 

االتفاق حول الترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات، بين حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مممكة  (3)
 01، المؤرخ في 378-07ق عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، والمصاد2007مارس سنة  20ىولندا، الموقع بالىاي في 

 .2007ديسمبر  12، الصادر في 78، ج ر عدد 2007ديسمبر سنة 
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استثماره؛ لذلك نجد أغمب الدول عممت عمى تضمين مبدأ االستقرار التشريعي في قانونيا 
 الداخمي إلزالة مخاوف المستثمر.

تجميد دور إلى  تمك الشروط التي تيدف »ويعرف شرط االستقرار التشريعي عمى أنو:
الدولة كسمطة تشريعية وطرف في العقد وفي الوقت نفسو يمنعيا من تغيير القواعد القانونية 
النافذة وقت إبراميا، إذ تتعيد الدولة بمقتضاه بعدم إصدار تشريعات جديدة تسري عمى العقد 

لمعقد   االقتصادي بالتوازن   معيا، عمى نحو يخل المتعاقد  جنبيوبين الطرف األ المبرم بينيا
 .(1)«المتعاقد معيا جنبيويترتب عميو اإلضرار بالطرف األ

التعريف ذكر التجميد، وذكر عدم اإلخالل بالتوازن العقدي، وىما أمران غير متالزمين، إذ 
   يمكن إجراء تعديالت ال تخل بالتوازن العقدي، بل قد يكون فييا امتيازات إضافية لممستثمر. 

ويظير من خالل ىذا التعريف أن مبدأ االستقرار التشريعي ال يعني بالضرورة تجميد تشريع 
  المضيفة ، فاألصل في العقود المبرمة بين الدولةجنبيلالستثمار األ ولة المضيفة الد

أن يسري عمييا القانون الصادر وقت التعاقد ال بعده؛ مع استبعاد  جنبيوالمستثمر األ لالستثمار
كافة التعديالت التي كان يمكن أن تطرأ مستقبال عمى تشريع الدولة المضيفة. وعميو فإن شرط 

قانون ثابت إلى  جنبيقرار التشريعي ييدف إلخضاع العقد المبرم بين الدولة والمستثمر األاالست
 .(2)ومحدد ومعروف لدى األطراف منذ لحظة إبرامو حتى انقضائو

يعتبر مبدأ االستقرار التشريعي أحد أىم الضمانات التي تمنحيا الدولة المضيفة لالستثمار 
األمر الذي يستتبع معو تطوير االقتصاد الوطني، حيث  ة،جنبيمن أجل جذب االستثمارات األ

عمل المشرع الجزائري جاىدا لتكريس ىذا المبدأ في القوانين الجزائرية، فجاء النص عمى ىذا 
منو  39المتعمق بترقية االستثمار في المادة  12-93المبدأ بداية من خالل المرسوم التشريعي 

اءات التي قد تطرأ في المستقبل عمى االستثمارات ال تطبق المراجعات واإللغ»التي تنص: 
. بمعنى أن ىناك حماية «المنجزة في إطار ىذا المرسوم التشريعي إال إذا طمب المستثمر ذلك

من التعديالت التشريعية التي قد تطرأ في المستقبل. ولم يتغير ىذا المبدأ بعد  جنبيلمطرف األ
                                                             

بيق عمييا، وسائل تسوية ماىيتيا، القانون الواجب التط) في العالقات الدولية الخاصة االستثماربشار محمد األسعد، عقود  (1)
 .293، ص 2006لبنان،  الحقوقية،ات الحمبي منشور  ،ىاألول(، الطبعة نزاعاتيا

 .56، ص 2010النشر، الجزائر، و  حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار، دار ىومة لمطباعة (2)
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من األمر         15المذكور أعاله، حيث نصت المادة  12-93إلغاء المرسوم التشريعي 
المتعمق بترقية االستثمار تكريس  09-16. ليأكد في ظل القانون (1)عمى نفس الشرط 01-03

ال تسري األثار الناجمة عن مراجعة أو  »منو التي نصت عمى: 22ة ىذا المبدأ بموجب الماد
إلغاء ىذا القانون التي قد تطرأ مستقبال عمى االستثمار المنجز في إطار ىذا القانون إال إذا 

 .«طمب المستثمر ذلك صراحة
من خالل نص ىذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري كرس مبدأ االستقرار التشريعي، أي 

طبيق التعديالت أو القوانين الجديدة المتعمقة باالستثمار عمى االستثمارات المنجزة في ظل عدم ت
القانون الحالي، وىذا ىو األصل. وىذا في الحقيقة تطبيق لمقواعد العامة في القانون المدني 

من التقنين المدني(، غير أنو كاستثناء من ىذا المبدأ، يمكن أن يطبق  02)المادة  وغيره
انون الجديد أو التعديالت عمى المستثمر، في حالة طمبو ذلك صراحة أي بناًء عمى إرادتو، الق

ويكون ىذا عادة عندما يحتوي القانون الجديد ضمانات ومزايا أفضل، حيث يقوم المستثمر 
ANDIبالتصريح بذلك أمام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

(2)
الحصول عمى مزايا طلب يو  

 .(3)الجديدالقانون 
منح المشرع الضمان الكافي لالستثمارات  09-16من القانون  (4)35وقد أكدت المادة 

 .(5)غاية زوال مدة ىذه المزاياإلى  المنجزة في إطار النصوص القانونية السابقة
ومما سبق ذكره نستخمص أن االستقرار التشريعي ذو أىمية كبيرة، وىذا ما يدفع المستثمرين 

التطمع اليو واشتراطو قبل االقدام عمى استثماراتيم، فيذا االستقرار كفيل بأن يجذب إلى  األجانب
                                                             

 .03-01من األمر  15: المادة انظر (1)
(2) ANDI : ـل اختصارىو Investissement ’Agence Nationnel De Déveleppement de L. 

المتعمق بترقية االستثمار، مجمة  09-16لمجزائر عمى ضوء القانون  جنبيضمانات جذب االستثمار األشوقي لبيك،  (3)
 .240، ص 2018 المسيمة، الجزائر،جامعة ، 01، العدد 03الدراسات والبحوث القانونية، مجمد 

يتحفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا والحقوق األخرى التي استفاد  »: 09-16من القانون  35المادة  (4)
 .«منيا بموجب التشريعات السابقة ليذا القانون، والتي أنشأت تدابير لتشجيع االستثمارات

ر السابقة ليذا القانون تبقى االستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عمييا في القوانين المتعمقة بترقية وتطوير االستثما 
 .  «غاية انقضاء مدة ىذه المزاياإلى  وكذا مجموع النصوص الالحقة، خاضعة ليذه القوانين

ة، مذكرة ماستر جنبياأل االستثماراتوالتشغيل والتحويل( كآلية لجذب  )البناء (B.O.Tنوفل رؤوف بركاني، عقد البوت ) (5)
 .81، ص 2018/2019 م البواقي،أ تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
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عطاء ديناميكية وحركية كبيرتين لالقتصاد الوطني.  جنبياالستثمارات األ  ة وا 
 ثالثا: ضمان الحماية من مخاطر نزع الممكية واالستيالء

اىتمام المستثمرين خاصة منيم األجانب تعتبر الممكية من أىم المواضيع التي يرتكز عمييا 
في البمد المضيف، حيث يتخوف ىؤالء من أن تمارس الدولة ضدىم حقيا في نزع الممكية بصورة 

ة وفي إطار سياسة التحفيز جنبيتعسفية؛ لذلك نجد الدول التي ترغب في جذب رؤوس األموال األ
ة بمجموعة من الضمانات التي التي تطبقيا، تعمل جاىدة عمى إحاطة حقيا في نزع الممكي

 .(1)تمنحيا لممستثمر، رغبة في التقميل من مخاوفو وتشجيعو عمى اتخاذ قرار االستثمار
وقد أولى المشرع الجزائري مكانة ىامة لمبدأ عدم نزع الممكية باعتباره مبًدأ دستورًيا،      

من  60أكدتو المادة  . كما(2)2016من التعديل الدستوري لسنة  22وىذا ما أكدتو المادة 
، لكن يبقى اإلشكال في عبارة " إال في إطار القانون"، إذ أن (3)2020التعديل الدستوري لسنة 

 من التقنين المدني. 677ىذا المبدأ منصوص عميو أيضا في المادة 
سالف الذكر التي  09-16من القانون  23وقد كرس المشرع ىذا المبدأ بموجب المادة 

زيادة عمى القواعد التي تحكم نزع الممكية ال يمكن أن تكون االستثمارات  »:نصت عمى ما يمي
 .«المنجزة موضوع استيالء إال في الحاالت المنصوص عمييا في التشريع المعمول بو

 .«يترتب عمى ىذا االستيالء ونزع الممكية تعويض عادل ومنصف
اًنا بعدم نزع الممكية بشكل من خالل نص المادة يظير أن المشرع الجزائري لم ُيْعِط ضم

نما ضمن لممستثمر األ أو االستيالء عمييا إال طبقا  (4)عدم نزع ممكية استثماره جنبيمطمق وا 

                                                             

سميرة عماروش، محاضرات في قانون االستثمار، القيت عمى طمبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون أعمال، كمية  (1)
 .71، ص 2016/2017، 2الحقوق والعموم السياسية، جامعة  سطيف

 صادر بموجب ،2016 . التعديل الدستوري لسنة«ومنصف عادل تعويض عميو ويترتب القانون إطار في إال الممكية نزع يتم ال» (2)
 .2016 الصادر سنة ،14، ج ر عدد 2016مارس سنة  06الموافق  1437جمادى األول عام  26، المؤرخ في 01-16القانون رقم 

ديسمبر  30الموافق  1442جمادى  15، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي الصادر بموجب  2020دستور  (3)
 2020، الصادر سنة 82، ج ر عدد 2020

: يكون عن طريق قرارات إدارية تصدر عن السمطة التنفيذية تتضمن نزع الممكية لممنفعة العامة مقابل تعويض الممكيةنقل  (4)
: محمد جريفيمي، مدى نجاعة الضمانات القانونية لترقية انظرا، أجنبي يحصل عميو صاحب األموال، سواء كان وطنًيا أو

= 
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، أي ذلك المتعمق بنزع الممكية الخاصة من أجل المنفعة (1)لما ينص عميو التشريع المعمول بو
وفي حدود الحاالت المنصوص  العامة أو تمك المتعمقة بأحكام االستيالء المؤقت أو الدائم،

،ألنو (2)عمييا وباحترام إجراءاتو وشروطو، ويجب أن يترتب عمى ذلك تعويض عادل ومنصف
حتى ولو كانت الدولة تممك السيادة عمى إقميميا وأراضييا وليا الحق في االستيالء عمى 

ى بجبر الضرر المشاريع المقامة عمييا باستخدام الطرق القانونية فإنيا ممزمة من جية أخر 
طبقا لقواعد القانون الداخمي  جنبيالذي يمحق بصاحب الممكية المنزوعة منو وىو المستثمر األ

والدولي بالطرق العادلة والمنصفة التي تعوض من األموال المستثمرة، وبالتالي ىذا ما يتوقف 
 عميو رغبة المستثمرين األجانب في تحقيق مشروعاتيم في دولة ما. 

 (B.O.T)البوت  عن طريق عقد جنبيني: الضمانات القضائية الممنوحة لممستثمر األالفرع الثا

وذلك لتنمية موارد الدولة  ،ة المباشرةجنبيمن أجل  تحقيق الجذب األكبر لالستثمارات األ
 جنبيتأمين مشاريع المستثمر األالمضيفة فإنو يتوجب عمى ىذه األخيرة توفير الحماية الكافية ل

  جنبياأل ضمانات يتكيف معيا المستثمرإلى  إن تشجيع ىذه االستثمارات يحتاجف بناء عميو،و 
المتعاقد  جنبي( لممستثمر األB.O.Tالضمانات القضائية التي يقدميا عقد البوت ) ىمومن أ

 ؛ لذلك سارعت أغمب الدول(3)عنو بواسطة التحكيمبموجبو ىو ضمان تسوية النزاعات الناشئة 
مفيوم التحكيم إلى  الوسيمة في قانونيا الوطني بما فييا الجزائر. وسنتطرقتكريس ىذه إلى 

 .B.O.Tالتحكيم في عقد الـإلى  )ثانيا( وأخيرا مبررات المجوء )أوال( ثم أنواع التحكيم

=                                                             

، 10في التشريع الجزائري، مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة تامنغست، المجمد جنبياالستثمار األ
 . 331، ص 2021، تمنراست، الجزائر،01العدد

: ىو إجراء قانوني مؤداه استيالء الدولة مؤقتا عمى العقارات الممموكة لألفراد في الحاالت الطارئة والمستعجمة، االستيالء (1)
: عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، انظربعد إتباع إجراءات معينة مقابل دفع تعويض عادل. 

. فاالستيالء نوعان أحدىما نص عميو 620، ص 1998بي الحقوقية، بيروت، )حق الممكية(، الجزء الثامن، منشورات الحم
من التقنين المدني ويتعمق باألمالك الشاغرة التي ال مالك ليا فتستولي عمييا الدولة وتعتبر ممًكا ليا  773المشرع في المادة 

األشخاص العاديين، وقد يقع عمى  وقد يتم من طرف الدولة أو 3مكرر 681-679والنوع الثاني منصوص عميو في المواد 
 الخدمات أو عمى األموال.

 .588سارة عزوز، المرجع السابق، ص  (2)
ى، منشورات حمبي األولبشار محمد االسعد، الفعالية الدولية لمتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، الطبعة  (3)

 .23، ص 2009الحقوقية، لبنان، 



 جنبياأل لممستثمر البوت عقد يقدميا التي المحفزة العوامل  ثاني                     الفصل ال

   

 أوال: مفيوم التحكيم
 يمجأ إليو ااستثنائي اتحكيم منازعات االستثمار ضمانة إجرائية لحسم االستثمار وطريقيعّد 

أطراف عقد االستثمار بناًء عمى اتفاقيما المتخذ إما شرطا يرد ضمن بنود عقد االستثمار قبل 
نشوء النزاع أو مشارطة تحكيم تبرم قبل أو بعد نشوء النزاع وذلك بيدف حل نزاعاتيم بعيًدا عن 

 .(1)المماطمة بحكم ممزم ونيائي يقطع دابر الخصومة
وما يمييا من قانون اإلجراءات  975التحكيم بموجب المواد وقد نص المشرع الجزائري عمى 

المدنية واإلدارية وحدد كيفياتو وشروطو وآثاره. فعرف المشرع الجزائري التحكيم بمقتضى المادة 
يعد التحكيم دوليا، بمفيوم ىذا  »من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي نصت عمى: 1039

 .(2)«النزاعات المتعمقة بالمصالح االقتصادية لدولتين عمى االقلالقانون، التحكيم الذي يخص 
المالحظ من صياغة المادة أن المشرع الجزائري وضع شرطين حتى نكون أمام التحكيم 
التجاري الدولي وىما: أن يكون دوليا، وأن يكون متعمقا بنزاع حول مصالح ذات طابع 

 د المعيار االقتصادي في تعريفو لمتحكيم.اقتصادي، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد اعتم
كما أولى المشرع الجزائري أىمية بالغة لمثل ىذه الضمانات إدراكا منو لمدى أىميتيا في 

 09-16من القانون 24ة، حيث كرس ىذا المبدأ بموجب المادة جنبيجذب االستثمارات األ
والدولة  جنبيتثمر األيخضع كل خالف بين المس »المتعمق بترقية االستثمار التي تنص :

أو يكون بسبب إجراء اتخذتو الدولة الجزائرية في حقو  جنبيالجزائرية يتسبب فيو المستثمر األ
لمجيات القضائية الجزائرية المختصة إقميميا، إال في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة 

في حالة وجود اتفاق مع االطراف أبرمتيا الدولة الجزائرية تتعمق بالمصالحة والتحكيم، أو 
 .«المستثمر ينص عمى بند تسوية يسمح لمطرفين باالتفاق عمى تحكيم خاص

ويظير من نص المادة أن المشرع الجزائري أعطى لمجيات القضائية الجزائرية صالحية 
والدولة الجزائرية ممثمة   جنبيالنظر في كل منازعات االستثمار التي قد تثور بين المستثمر األ

في مؤسساتيا المختمفة، وىو ما يعد تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة عمى االشخاص واألموال 
                                                             

ى، مكتبة السنيوري، العراق، األولبالبطالن عمى أحكام التحكيم التجاري الدولي، الطبعة  ناصر مجيد عباس، الطعن (1)
 .25-22، ص ص 2011

 .2008أبريل  23الصادر في ، 21يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد ،2008فبراير 25مؤرخ في 09-08قانون   (2)
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التحكيم إما في إلى  الموجودة عمى إقميميا كأصل عام، واستثناء يسمح لمطرفين بإمكانية المجوء
لجزائر تتعمق بالمصالحة صورة التحكيم الخاص أو وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة أبرمتيا ا

 .(1)والتحكيم
 ثانيا: أنواع التحكيم

تتعدد أنواع التحكيم في الممارسة العممية من حيث مدى حرية المجوء إليو وكذلك من حيث 
 مدى وجود منظمة تديره، ومن حيث النطاق الجغرافي نبرزىا عمى النحو اآلتي:

 من حيث مدى حرية المجوء اليو:  -1

 .جبارياإل التحكيمالتحكيم االختياري و نا نميز بين ى
 التحكيم االختياري:-1-1

نيم إراديا، وكذلك اختيار طراف لحل الخالفات التي تطرأ بيىو التحكيم الذي يمجأ إليو األ
طراف وفقا لمبدأ لتي تطبق عمى التحكيم بناًء عمى إرادة األا القواعدالمحكمين واإلجراءات و 

ىذه الوسيمة عن تراٍض بينيم إال أن إلى  تجاه إرادة األطراف، لكن بالرغم من اسمطان اإلرادة
قبولو بسبب القوة إلى  الواقع العممي شيد أحيانا تحكيما اختياريا يضطر أحد الطرفين

إبرام العقد األصمي معو لما يقدمو من تمويل، ومع إلى  االقتصادية لمطرف االخر، أو حاجتو
  .(2)ذلك يعد تحكيما اختياريا

 جباري:التحكيم اإل -1-2
ستثناء من عمى المجوء إليو في نزاعاتيم، وىو االىو التحكيم الذي يجبر فيو الخصوم 

سواء فيما يتعمق بالمجوء إليو أو فيما يتعمق  ،ففيو تنعدم إرادة االطراف التحكيم االختياري،
ا التحكيم ، حيث يأخذ ىذباختيار الجية التي تتواله، ويصبح التحكيم نظاما مفروضا عمييم

صورتين: إما أن يكتفي المشرع بفرض التحكيم ويترك لمخصوم حرية اختيار المحكم وتعيين 
ما أن يتدخل المشرع فيضع تنظيما إلزاميا إلجراءات التحكيم ككل، فال  إجراءات التحكيم، وا 

                                                             

في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانون  جنبيالحوافز والحواجز القانونية لالستثمار األ وليد لعماري، (1)
 .46، ص 2010/2011أعمال، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .284، ص المرجع السابقنادية والي،  (2)
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  .(1)يكون إلرادة الخصوم أي دور في التحكيم
 من حيث مدى وجود أنظمة تديره: -2

 التمييز بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسساتي.ىنا يتم 
 :)التحكيم الخاص(التحكيم الحر -2-1

التحكيم الذي يتولى الخصوم إقامتو بمناسبة نزاع معين لمفصل »عرف ىذا التحكيم بأنو: 
ارون القواعد اإلجرائية والموضوعية في ىذا النزاع، فيختارون بأنفسيم المحكم أو المحكمين ويخت

 .(2)«المحكمون، وتنتيي ميمة المحكمين بإصدار حكم فاصل في النزاع يمتزم بياالتي 
يتمتع ىذا النوع من التحكيم بمزايا عديدة نظرا لخضوعو لإلرادة المشتركة بين المتنازعين 
وىو أكثر مرونة وسرعة، ويتم المجوء إليو في بعض المنازعات كما ىوا الحال في المنازعات 

والتحكيم في مجال المنافسة بين الشركات وفي براءات االختراع وذلك لما البحرية الدولية، 
 يحقق من سرية في ىذه األحوال.

التحكيم الخاص في اتفاقيات تحكيم منازعات عقود إلى  ويمكن أن نشير كمثال عمى المجوء
، حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، (3)االستثمار، االتفاقية المبرمة بين مصر والجزائر

 تحت العنوان "تسوية الخالفات المتعمقة باالستثمارات".  2الفقرة  7تم النص عمييا في المادة 
 التحكيم النظامي(:) التحكيم المؤسسي -2-2

مؤسسة تحكيمية عمى األطراف عمى عرض النزاع القائم بينيما،  فيو ىو التحكيم الذي يتفق
شراف والرقابة اإلدارية حيث تتولى ىذه المؤسسة عممية اإل معينة، ووفقا لقواعد التحكيم فييا،

حدىم حسب ية المختارة بتعيين المحكمين أو أعمى الدعوى التحكيمية، وتقوم الييئة التحكيم
                                                             

ة الثانية ماستر، تخصص قانون أعمال، محمد عيساوي، محاضرات في التحكيم التجاري الدولي، ألقيت عمى طمبة السن (1)
 .10، ص2019/2020كمية الحقوف والعموم السياسية، جامعة، البويرة ، الجزائر، 

عالء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ضوء القوانين الوضعية والمعاىدات  (2)
 .53، ص 2008قارنة(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، الدولية وأحكام محاكم التحكيم)دراسة م

االتفاق المبرم بين الدولة الجزائرية والجميورية المصرية، المتعمق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات وامتناع االزدواج  (3)
 76، ج ر رقم 1998أكتوبر  11في مؤرخ  320-98الضريبي والتيريب الضريبي، المصادق عميو بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .1998أكتوبر  11المؤرخة في 
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س . ومن أىميا محكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية بباري(1)اتفاق الطرفين
ICC)) والمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في واشنطن ،(CIRDI) ومحكمة التحكيم ،

أن بعض مؤسسات التحكيم الدائمة قد انشأ إلى  وتجدر اإلشارة( LCIA)الدولي في لندن
لالختصاص بنوع من المنازعات دون غيرىا مثل المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعمقة 

 .جنبيما يعد ضمانة وامتياز لممستثمر األ باالستثمار وىذا
وقد تم االعتراف بالتحكيم المؤسسي في التشريعات الدولية والوطنية بموجب اتفاقيات دولية 

قميمية من ذلك اتفاقية نيويورك   .  (2)الخاص باالعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذىا 10/06/1958وا 
التحكيم الحر لما يحققو من مزايا لمعممية التحكيم المؤسسي بدال من إلى  وتم المجوء

التحكيمية، مما يجعمو أكثر كفاءة في إدارة تحكيم المنازعات الكبيرة القيمة وذات الطبيعة التقنية 
 المعقدة وىذا ما يتمشى مع طبيعة عقد البوت.

ورد  التحكيم المؤسسي، ماإلى  ومن امثمة اتفاقيات تحكيم منازعات عقود االستثمار التي تحيل
وشركة  (3)من اتفاقية استثمار المبرمة بين وكالة دعم االستثمارات ودعميا ومتابعتيا 9في المادة 

وراسكوم تيميكوم الجزائر. وكذلك اتفاقية أالمتصرفة باسم ولحساب  ،م.م.وراسكوم تيميكوم القابضة شأ
( الكويت kcsصاالت المتنقمة )االستثمار بين الوكالة الوطنية لترقية االستثمار والشركة الوطنية لالت

 .تحت عنوان تسوية الخالفات 13المتصرف باسم ولحساب الوطنية التصاالت الجزائر في البند 
 من حيث النطاق الجغرافي: -3

التحكيم الوطني والتحكيم الدولي؛ حيث يمكن أن نقول بصفة عامة بأن  نميز ىنا بين
التحكيم يكون وطنيا إذا اتصمت جميع عناصره بدولة معينة دون غيرىا) موضوع النزاع، جنسية 
الخصوم، جنسية المحكمين، القانون الواجب التطبيق، المكان الذي يجري فيو(. أما التحكيم 

 .(4)م الذي يتعمق بعقد دولي أو مصالح تجارة دولية بصفة عامةالتجاري الدولي فيو التحكي
                                                             

 .285نادية والي، المرجع السابق، ص   (1)
بتحفظ وقد تم نشرىا في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد  88/233انضمت الجزائر إلييا بموجب المرسوم رقم  (2)

 .86-83، ص 48
 .03-01وير االستثمار في األمر حمت محميا الوكالة الوطنية لتط (3)
 .20حسان نوفل، المرجع السابق، ص (4)
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بموجب المرسوم خاصة  التجاري الدولي لجزائر عمى التحكيم عامة والتحكيما نفتاحابعد 
حاولت مرة أخرى مواكبة التطورات المتسارعة في ىذا المجال فقد أوردت  09-93التشريعي 

المتضمن قانون  09-08ي بموجب قانون بعض التعديالت عمى التحكيم التجاري الدول
اإلجراءات المدنية واإلدارية، حيث وسع من نطاق تطبيق التحكيم التجاري وذلك باألخذ 
بالمعيار االقتصادي، كما جاء بمجموعة من التقسيمات الجديدة والمفصمة، كالفصل بين 

 . (1)التحكيم الداخمي والتحكيم الدولي
 .BOTالتحكيم في عقود الـإلى  ثالثا: مبررات المجوء

إلى  BOTيرجع ذيوع التحكيم كوسيمة لفض المنازعات في إطار العقود الدولية ومنيا عقد الـ
 عدة أسباب أىميا:

توفير الكثير من إلى  يتميز التحكيم بإجراءات مرنة تؤدي :البساطة في اإلجراءاتالسرعة و  -1
، في مواجية البطء الشديد إلجراءات التقاضي أمام المحاكم، إذ يتميز القضاء دائما (2)الوقت

بإجراءات معقدة وطويمة ومتعددة الدرجات مما قد يترتب عنو إلحاق خسائر في مجال 
ة المنشأة وفق نظام البوت، والتي ترتبط بعامل الزمن في تنفيذىا؛ لذا يفضل جنبياالستثمارات األ

التحكيم في عقود البوت؛ لما يقدمو من عدالة سريعة تمكن من إلى  اع المجوءأطراف النز 
 .(3)استئناف تنفيذ ىذا العقد

: عمى عكس ما ىو معروف في القضاء الوطني وأين تعد العالنية من سرية التحكيم -2
أمًرا بالغ األىمية ومن المميزات الضمانات الجوىرية، فإن سرية التحكيم في مجال عقد البوت تعد 

الجوىرية فيو؛ ألنو في مثل ىذه العقود يترتب عمى عالنية األسرار المينية واالقتصادية اإلضرار 
إلى  التخفيف من تضخيم النزاع وتؤديإلى  بمركز أطراف عقد البوت، كما أن السرية قد تؤدي
 .(4)األطراف المتنازعةتسويتو وديا وبالتالي استمرارية العالقة العقدية بين 

                                                             

 .24-23ص ، السابقمرجع ال محمد عيساوي، (1)
 .19، ص المرجع السابقسعد، الفعالية الدولية لتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، بشار محمد األ (2)
 .346، ص المرجع السابقإلياس ناصيف،  (3)
سناء بولقواس، أىمية التحكيم كأسموب لحل منازعات عقود البوت في انشاء وتسيير المرافق العامة ومخاطره عمى الدولة  (4)

 . 146، ص2015، 1، جامعة الجزائر04، العدد 52المضيفة، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، المجمد 
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ألطراف النزاع حرية اختيار نوع التحكيم؛ فميم أن يختاروا أن  :حرية األطراف في التحكيم -3
ا أو مؤسساتيا ، وليم حرية اختيار المحكم أو المحكمين، والقانون الواجب (1)يكون التحكيم خاصًّ

 وزمانو.التطبيق ومكان انعقاده 
: بمعنى أن وجود اتفاق التحكيم أو صحتو أو نفاذه ال يتوقف عمى استقالل اتفاق التحكيم -4

مصير العقد األصمي، وتبعا لذلك يظل االختصاص معقودا لييئة التحكيم لمفصل في حقوق 
كان والتزامات أطراف النزاع، والحكم في الطمبات والدفوع، حتى إذا كان العقد ذاتو غير نافذ أو 

 .(2)باطاًل وال أثر لو
إلى  : إن الفصل في المنازعات الناشئة عن عقد البوت يحتاجالتحكيم قضاء متخصص -5

الخبرة والمعرفة القانونية والفنية المتخصصة الالزمة لتسوية منازعاتيا؛ لذلك فإن أطراف ىذه 
نة بخبراء عمى كفاءة المنازعات يفضمون أسموب التحكيم؛ ألنو أقرب لمعدالة إلمكانية االستعا

عالية عممية وقانونية، فالمحكم المختص أقدر عمى العدالة؛ ألنو أكثر كفاءة في استيعاب  
تفاصيل النزاع وتعقيداتو من القاضي الذي ينظر كل أنواع المنازعات دون أن يكون متخصصا 

 .  (3)في مجال النزاع
ة من خالل جنبياالستثمارات األمما تقدم يمكننا القول أن الجزائر حرصت عمى جذب 

إقرارىا لمتحكيم كوسيمة لفض منازعات االستثمار، من أجل الحصول عمى المصداقية الضرورية 
في مجال العالقات االقتصادية وتأكيد ثقة المستثمرين األجانب وبذلك أصبح يعد من أفضل 

 الضمانات اإلجرائية لالستثمار.

                                                             

 ة المباشرة في الجزائر عمى ضوء اتفاقيات منظمة التجارة الدولية،جنبيلالستثمارات األجمال بوستة، النظام القانوني  (1)
 .107، ص 2016/2017، الجزائر، 1أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة باتنة

 . 141سميرة حصايم، المرجع السابق، ص  (2)
 .147-146السابق، ص سناء بولقواس ، المرجع  (3)
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( لممستثمر B.O.Tلتي يمنحيا عقد البوت )الضمانات المالية ا: المطمب الثاني
 جنبياأل

تحويل األموال من بين أىم الضمانات التي تمنحيا الدولة المضيفة لممستثمر يعد ضمان  
ة، فيو من أىم اإلجراءات جنبي، ويعتبره البعض شرطا أساسيا لجذب رؤوس األموال األجنبياأل

عدم السماح بيذا التحويل يعتبر نوعا من التحفيزية التي تقوم بيا الدولة المضيفة؛ ألن 
المصادرة، فما الفائدة التي يجنييا المستثمر إذا كان محروما من حق تحويل المبالغ المالية التي 
استثمرىا في الدولة المضيفة، وتحويل أرباحو وعائدات استثماره ونتائج التنازل عن مشروعو أو 

  ؟(1)تصفيتو

 ؤوس األموالالفرع األول: المقصود بحركة ر 

الدولة المضيفة لالستثمار إلى  دخال رأس مالوعمى إ جنبيال يقتصر دور المستثمر األ
نما  بمده إلى  عادة تحويل رؤوس أموالتتمثل في إأن يضمن عممية أخرى أيضا  لوفقط، وا 

وىذه ىي النقطة  ، أو إلى البمدان أو الجيات التي رغب في تحويل أو نقل أموالو إلييا.األصمي
مكانية عدم سماح إمسألة يتخوفون من ، حيث التي تثير اىتمام جميع المستثمرين األجانب

فرض عدة بسبب أو صعوبة عممية التحويل  ،الخارجإلى  الدولة المضيفة إعادة تحويل أمواليم
جراءات معقدة   .لعمميةتتعمق باشروط وا 

قصود بعممية التحويل )أوال(، وكذا المقصود من تحديد المفي ىذا الفرع ب أردنا أن نقوم لذا
 عممية إعادة التحويل في القانون الجزائري )ثانيا(.

 أوال: تحديد المقصود بعممية التحويل
 نتيجةإلى  ن البحث عن المقصود بعممية التحويل في القانون الجزائري، يجعمنا نتوصلإ

                                                             

، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة وىران، جنبيليمى سالم، الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األ (1)
 .111، ص 2011/2012
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، وىذا أمر غير بيا تحديد المقصودلكن دون ا عن عممية التحويل، ىناك حديث أن تتمثل في
مستغرب من المشرع، إذ إن عممية تحديد التعاريف ليس من صميم عمل المشرع، وال يمجأ إلييا 

ىذه إلى  قد أشار نجد المشرع الجزائري إال استثاًء، لكن في إطار وضع النصوص القانونية،
ن النقد والقرض وقانون العممية في مختمف النصوص المنظمة لالستثمار، خاصة منيا قانو 

الخارج إلى  االستثمار، والتي ترخص جميعيا لممقيمين أو غير المقيمين بتحويل رؤوس األموال
 .(1)وفق شروط يحددىا القانون

المتعمق بالنقد  11-03من األمر  126المادة في نص  وىنا نجد المشرع الجزائري قد
كما . «بتحويل رؤوس األموال إلى الخارج...يرخص لممقيمين في الجزائر »: عمى أنووالقرض 

تستفيد من ضمان »: بأنوالمتعمق بترقية االستثمار،  09-16من القانون  25المادة في نص 
تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنو، االستثمارات المنجزة انطالقا من حصص في 

المتعمق  01-09من النظام  1 ونص أيضا في المادة .«رأس المال في شكل حصص نقدية...
 وغير المقيمين أجنبية، جنسية من الطبيعيين باألشخاص الخاصة الصعبة العممة بحسابات
لألشخاص الطبيعيين ذوي  يسمح»، بأنو: (2)المقيمين غير المعنويين واألشخاص المقيمين

الجنسية األجنبية المقيمين أو غير المقيمين واألشخاص المعنويين غير المقيمين بفتح حساب 
 .«مقيد بعممة أجنبية قابمة لمتحويل بكل حرية لدى بنك وسيط معتمد بالعممة الصعبة

من خروج رؤوس األموال ىو  من خالل ىذه النصوص يمكن القول إن المقصود بالتحويل
المقيمين في الجزائر والخاضعين لمقانون األجانب الخارج من طرف األشخاص إلى  الجزائر

أشخاص الجزائر من طرف إلى  الجزائري. كما يقصد بو أيضا دخول رؤوس األموال من الخارج

                                                             

لى الجزائر في مجال االستثمار، مذكرة ماجستير، كمية  (1) نعيمة بن أوديع، النظام القانوني لحركة رؤوس األموال من وا 
 .25-24ص ص، 2010جامعة تيزي وزو،  الحقوق،

 .25، ص2009أبريل  29، صادر في 25، ج.ر عدد 2009فبراير  17مؤرخ في (2)
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 .(1)جل ممارسة نشاطات استثمارية في الجزائرغير مقيمين في الجزائر أل

 ية إعادة التحويلثانيا: تحديد المقصود من عمم

الخارج وىذه األموال ىي إلى  يقصد بعممية إعادة التحويل خروج االموال من الجزائر
عبارة عن نتائج لالستثمار الذي سبق تمويمو بواسطة رؤوس أموال مستوردة من الخارج، 
والرأسمال االصمي المستثمر في الجزائر، وىذه العممية تولي مجمس النقد والقرض تنظيميا 

 .(2)ضع اجراءات وقواعد خاصة بيا، وذلك بموجب أنظمة وتعميمات خاصة بياوو 

كما يمكن الحديث عن عممية إعادة الّتحويل لرؤوس االموال التابعة لألشخاص 
الخاضعين لمقانون الجزائري بمعنى المقيمين، التي سبق تحويميا ألجل تمويل نشاطات في 

إلى  الذي ىو عبارة عن دخولو  ات المتعمقة بذلكنالخارج حسبما تنص عميو القوانين والتنظيم
الجزائر التي تكون عبارة عن نواتج االستثمار المنجز في االرج وكذا الرأسمال األصمي 
المستثمر المحصل عميو بعد التصفية، أو التعويض المقدم في حالة نزع ممكية االستثمار 

 لممنفعة العامة. 

 ي لمبدأ حرية تحويل رؤوس األموال الفرع الثاني: تكريس المشرع الجزائر 

يبحث المستثمرون األجانب دائما عمى مناخ آمن ومناسب لتوطين رؤوس أمواليم 
وىذا ما جعل الدول المضيفة لالستثمار تحرص كثيرا عمى إقرار ضمانات مالية الضخمة، 

فعالة تحمي راس المال الوافد إلييا في مقدمتيا ضمانة حرية رؤوس االموال وىذا كوسيمة 
الستقطابو. اذ يمكن أن نستشف موقف المشرع الجزائري اتجاه حركة رؤوس االموال من خالل 

                                                             

 .104، صالمرجع السابق ليندة بمحارث، (1)
 .27نعيمة بن أوديع، المرجع السابق، ص  (2)
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كل من قانون النقد والقرض)أوال(، قانون االستثمار)ثانيا(، وكذا االتفاقيات الدولية المبرمة في 
 ىذا المجال)ثالثا(.

 أوال: ضمان تحويل رؤوس األموال في إطار قانون النقد والقرض

د تبنى المشرع الجزائري ألول مرة مبدأ حرية تحويل رؤوس االموال بموجب القانون رقم لق
خاص غير المقيمين في تحويل المتعمق بالنقد والقرض، الذي أقر صراحة حق األش 90-10

أجل االستثمار، كما فتح أماميم إمكانية إعادة تحويل األرباح  الجزائر منإلى  مواليمرؤوس أ
تجة عنيا، وقد تّم النص في نفس القانون عمى الترخيص لممقيمين في الجزائر والمداخيل النا

بتحويل رؤوس األموال لمخارج لتمويل نشاطات خارجية متممة الستثماراتيم في الجزائر ضمن 
 .(1)شروط يحددىا مجمس النقد والقرض

أكد ، فقد 10-90المتعمق بالنقد والقرض الممغي لمقانون  11-03أما بصدور األمر 
الخارج بغرض االستثمار إلى  المشرع فقط عمى حق التحويل الحر لرؤوس األموال من الجزائر

يرخص لممقيمين في  »منو التي تنص عمى ما يمي:  01فقرة  126وذلك من خالل المادة 
الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكممة لنشاطيم إلى  الجزائر بتحويل رؤوس األموال

 .(2)«تاج السمع والخدمات في الجزائرالمتعمقة بإن

لى  من خالل ما سبق نالحظ أن المشرع قد أعاد تكريس مبدأ تحويل رؤوس األموال من وا 
الجزائر من طرف المقيمين ألجل االستثمار بالشروط التي وضعيا، في حين لم نجد في ىذا 

أمواليم ألجل استثمارىا القانون ما يؤكد عمى ضمان تحويل األشخاص غير المقيمين لرؤوس 
نما وألن 10-90في الجزائر، كما كان واردا في القانون رقم  ، وذلك ليس معناه إلغاؤه، وا 

                                                             

 .10-90من القانون رقم  187و 184، 183عمى التوالي المواد  انظر  (1)
 .2003أوت  27، صادر في 52، يتعمق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03رقم أمر   (2)
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قامت بإبرام العديد من االتفاقيات  2003غاية إلى  1990الجزائر خالل الفترة الممتدة من 
يرة التي أكدت جميعيا الدولية الثنائية ومتعددة األطراف لتشجيع وحماية االستثمارات، ىذه األخ

عمى مثل ىذا الضمان الرئيسي لجذب االستثمارات لألحسن، فمم يكن ىناك داعي إلعادة تكرار 
 إدماجو في قانون النقد والقرض.

 ثانيا: ضمان تحويل رؤوس األموال في إطار قوانين االستثمار

الجزائر إلى  بعد نصو عمى امكانية األجانب تحويل رؤوس أمواليم إن المشرع الجزائري
ألجل االستثمار فييا، وكذا إمكانية إعادة تحويميا فيما بعد وذلك في قانون النقد والقرض، جاء 

الذي جاء ليكرس حرية  12-93نفس الشيء في قانون االستثمار بموجب المرسوم التشريعي 
 .(1)منو 12االستثمار في الجزائر في المادة 

ع الجزائري نفس الضمانات التي منحيا في فقد أدرج المشر  03-01أما بصدور األمر
الممغى، ولكن ىذه المرة أدرج ضمان إعادة تحويل رؤوس األموال  12-93المرسوم التنفيذي 

 .03-01، وىذا ضمن األحكام الختامية لألمر(2)منو 31المستثمرة ونواتجيا في المادة 

من المرسوم  12ادة فالمشرع الجزائري في ىذا األمر لم يغير شيًئا من مضمون نص الم
الجديد الوحيد فيو الذي يذكر ىو التغيير في موقع ىذه المادة فبعدما كانت و  ،12-93التنفيذي 

 ضمن الضمانات االساسية أصبحت ضمن األحكام الختامية.

المتعمق بترقية  09-16ىذا الضمان في إطار القانون  وقد أكد المشرع الجزائري
الفصل المتعمق بالضمانات الممنوحة لالستثمارات، وذلك في االستثمار أين أعاد إدراجو في 

                                                             

 .12-93من المرسوم التنفيذي  12: المادة نظر  (1)
 .03-01من األمر  31: المادة انظر  (2)



 جنبياأل لممستثمر البوت عقد يقدميا التي المحفزة العوامل  ثاني                     الفصل ال

   

، حيث منح ضمانة حرية التحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة (1)منو 25نص المادة 
عنو جميع االستثمارات المنجزة انطالقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية 

قابمة لمتحويل ويسعرىا بنك الجزائر بانتظام، مستوردة عن الطريق المصرفي ومدونة بعممية 
كذلك يطبق ضمان التحويل عمى الحصص العينية المنجزة حسب األشكال المنصوص عمييا 
في القانون شرط أن يكون مصدرىا خارجيا، وأن تكون محل تقييم حسب القواعد واإلجراءات 

ل الناتجة عن التنازل أو ، كما يتضمن ضمان التحويل المداخي(2)التي تحكم انشاء الشركات
ن كان المبمغ  أجنبيالتصفية سواًء كان ذلك بصفة كمية أو جزئية، إذا كان مصدرىا  حتى وا 

المتحصل عميو من تصفية االستثمار يفوق راس المال المستثمر الذي تم توظيفو في المشروع 
 .(3)االستثماري في البداية

 تفاقيات الدوليةثالثا: ضمان تحويل رؤوس األموال في إطار اال 

يتم تنظيم العمميات المالية الدولية بشكل أو بأخر في جميع الدول، ولما كان لمتدفقات 
و أوسع وأشمل، وبذلك مة عمى وجولرؤوس األموال الدولية مظيرا بالغ األىمية في بروز الع

وأمام حاجة  جل استقطاب أكبر قدر ممكن من ىذه التدفقات أصبحت الدول تتنافس من أ
 الدولية الجماعيةرفع احتياطيا من العممة الصعبة أبرمت العديد من االتفاقيات إلى  لجزائرا

ومنيا الثنائية منظمة لتحويل رؤوس األموال كون أنيا تساىم في عممية التنمية االقتصادية 
 االجتماعية، وعموما يمكن القول أن ىذه االتفاقيات الدولية تضم أحكاما قانونية مماثمة لتمكو 

 دقة أكثر.و  المنصوص عمييا في التشريعات الوطنية مع توضيح

برمتيا الجزائر نجد اتفاقية اتحاد المغرب العربي تفاقيات المتعددة األطراف التي أومن اال

                                                             

 .09-16من القانون  25: المادة انظر  (1)
 .106ليندة بمحارث، المرجع السابق، ص   (2)
 .363، ص 2014ة في القانون الجزائري، الطبعة الثامنة، دار ىومة، الجزائر، جنبيمحند واعمي عيبوط، االستثمارات األ (3)
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لتشجيع وضمان االستثمار بين دول المغرب العربي أين تم االعتراف بحق تحويل المستثمرين 
الخارج بكل حرية وكذلك عائداتيم االستثمارية وأي إلى  األجانب في الجزائر لرؤوس أمواليم

 .(1)دفوعات أخرى متعمقة باالستثمار

ومن بين االتفاقيات الثنائية التي ابرمتيا الجزائر وتضمنت في موادىا حرية تحويل  
والتي تضمن حرية مواطني  (2)من االتفاقية الجزائرية الفرنسية 06رؤوس األموال نجد المادة 

لدولتين في تحويل عوائد استثماراتيم وجميع المبالغ الناتجة عن تصفية استثماراتيم أو ىاتين ا
أن ىذه االتفاقية ليا ميزة المبالغ القابمة لمتحويل دون الفوائد. إلى  نزع ممكيتيم وتجدر اإلشارة

حيث ، (4)، اتفاق الجزائر وتونس(3)اتفاقيات أخرى منيا اتفاق الجزائر والنيجرإلى  باإلضافة
المنتمي لمدولة المتعاقدة بحرية تحويل األموال التي جمبيا والمداخيل  جنبييتمتع المستثمر األ

 التي حققيا أثناء مباشرة استثماره في البمد المضيف.

                                                             

 من االتفاقية الدولية لتشجيع االستثمار بين دول المغرب العربي. 11: المادة انظر (1)

حكومة الجميورية الفرنسية الموقع عميو و  الديمقراطية الشعبيةمن االتفاق المبرم بين الجميورية الجزائرية  06: المادة انظر (2)
، المتعمق بشأن تشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، المصادق عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993فيفري  13بتاريخ 

 .1994جانفي  02، الصادر في 01، ج ر العدد 1994جانفي  02مؤرخ في  94-01
الموقع ة الشعبية وحكومة جميورية النيجر من االتفاق المبرم بين حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطي 05: المادة انظر (3)

، المتعمق بالتشجيع والحماية المتبادلين لالستثمارات، المصادق عميو بالمرسوم الرئاسي رقم 1998مارس  16بالجزائر يوم 
  .2000أوت سنة  23رة في ، صاد52، ج ر عدد 2000سنة  22، مؤرخ في 2000-247

 من االتفاق المبرم بين حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجميورية التونسية. 06: المادة انظر (4)
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ومدى  B.O.Tاالمتيازات االستثمارية التي يقدميا عقد الـ: المبحث الثاني
 ودولياة محميا جنبيمساىمتيا في جذب االستثمارات األ

المباشر أىم أىداف السياسة العامة في كل من  جنبيتعتبر عممية جذب االستثمار األ
عمى تقديم  الدول النامية والمتقدمة عمى حد سواء، ولتحقيق ىذا اليدف عممت العديد من الدول

قدمت الجزائر أشكااًل مختمفة  جنبي، واستقطابا لالستثمار األ(1)الحوافز المغرية الجتذابو
)المطمب األول(. وقد أدت المنافسة بين  BOTومتعددة من الحوافز وفق نمط أو أسموب عقد الـ

تنوع التجارب الغربية والعربية إلى  BOTمن خالل نظام الـ جنبيالدول لجذب االستثمار األ
   )المبحث الثاني(. BOTحول استخدام عقد البوت 

 بموجب عقد الـ جنبياأل الحوافز االستثمارية المقدمة لممستثمر: المطمب األول
B.O.T 

 جنبيلجذب االستثمار األفي قانون االستثمار  الضمانات القانونية التي كرستيا الجزائرإن 
بحجم األعباء التي ستقع عميو من جية والمساعدات  المستثمر الىتماملم تكن كافية، وذلك 

واإلعفاءات التي سيتمقاىا من الدولة المضيفة. بما فييا سيولة اإلجراءات من جية أخرى، 
منح تشجيعات ال تقل أىمية عن الضمانات السابق إلى  وبالتالي غالبا ما تمجأ الدول المضيفة

يازات الضريبية )الفرع األول( والتمويمية)الفرع ذكرىا لذا فيي تكمميا، تتمثل في مختمف االمت
 الثاني(، باإلضافة لالمتيازات اإلجرائية )الفرع الثالث(. 

 B.O.Tبموجب عقد الـ  جنبياالمتيازات الضريبية الممنوحة لممستثمر األ الفرع األول:

لى إ ة، لجأجنبيسعيا من المشرع الجزائري لتحفيز المستثمرين وجذب رؤوس األموال األ
في  09-16ذات الطبيعة الجبائية والضريبية ضمن قانون االستثمار المزياوضع مجموعة 

                                                             

( مع 2004-1995المباشر في دول شمال إفريقيا خالل الفترة ) جنبيوىيبة بن داودية، واقع وآفاق تدفق االستثمار األ (1)
التركيز عمى الجزائر، مصر، المغرب، تونس، مذكرة الماجستير في العموم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، كمية العموم 

 .122، ص 2004/2005اإلنسانية والعموم االجتماعية، جامعة الشمف الجزائر، 
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 أربعة أنواع ىي:إلى  الفصل الثاني منو، ويمكن تقسيميا

  .المزايا المشتركة لكل االستثمارات القابمة لالستفادة 
  الشغل.المزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو المنشئة لمناصب 
 (1)المزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني. 
  المزايا االستثنائية لالستثمارات التي تتم في المناطق التي تتطمب تنميتيا مساىمة

 .(2)خاصة من الدولة

 وسيتم التفصيل في ىذه المزايا وفق الترتيب المذكور أعاله:

 المشتركة لكل االستثمارات القابمة لالستفادةأوال: المزايا 

مة في قانون االستثمار ثمارات الداخع االستا تمك المزايا التي تخص جميع أنوايقصد بي
، منو 05و 02المادتين  يالمتعمق بترقية االستثمار، والتي حددىا المشرع في نص 16-09

دة ،وتوسيع قدرات االنتاج و/أو ونجد منيا اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدي
إعادة التأىيل المتعمقة بالنشاطات والسمع التي ليست محل استثناء من المزايا، المساىمات في 

 رأس مال الشركة...الخ

المتعمق  09-16من القانون  12وقد ذكر المشرع ىذا النوع من المزايا في نص المادة 
ت ضريبية يستفيد منيا المستثمر سواًء كان وطنيا بترقية االستثمار، وقد وردت في صورة إعفاءا

 ا وىذا عمى مرحمتين ىما:أجنبيأو 

 مرحمة اإلنجاز:مزايا  -1

قدم المشرع جممة من اإلعفاءات والتخفيضات اليامة نوجزىا في النقاط في ىذه المرحمة 
 اآلتية:

                                                             

 .09-16القانون من  07: المادة انظر (1)
 .09-16من القانون  13المادة :انظر (2)
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نجاز المستوردة التي تدخل مباشرة في إ اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السمع -
 ؛االستثمار

فيما يخص السمع والخدمات المستوردة أو  (1)اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة -
 تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار؛ المقتناة محميا التي

المقتنيات اإلعفاء من دفع حق نقل الممكية بعوض والرسم عمى اإلشيار العقاري عن كل  -
 المعني؛ العقارية التي تتم في إطار االستثمار

اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم عمى اإلشيار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية  -
المتضمنة حق االمتياز عمى األمالك العقارية المبنية وغير المبنية إلنجاز المشاريع 

  ؛لحق االمتياز الممنوح االستثمارية، وتطبق ىذه المزايا عمى المدة الدنيا
المحددة من قبل مصالح  السنوية (2)اريةجمن مبمغ اإلتاوة اإلي ٪90تخفيض بنسبة  -

 لدولة خالل فترة إنجاز االستثمار؛أمالك ا
اإلعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري عمى الممكيات العقارية التي تدخل في إطار  -

 ؛تثمار ابتداء من تاريخ االقتناءاالس
اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية لمشركات والزيادات في رأس  -

 .(3)المال

قدم امتيازات أو مزايا في المجال الضريبي  03-01المشرع الجزائري بموجب األمر 
 9لجمب االستثمار، لكن ىذه المزايا لم تكن مشجعة لممستثمرين تم النص عمييا في المادة 

 تمثمت في:منو وقد 

اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السمع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل  -

                                                             

: ىي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة عمى اإلنفاق، تمجأ إلييا الدولة في سعييا لزيادة الضريبة عمى القيمة المضافة (1)
تنقل عمى كاىمو داخل المواد أو مواردىا المالية وتفرض عمى الزيادة في قيمة السمع والخدمات وتؤدي من طرف المستيمك بعد أن 

الخدمات، بينما تحصميا الدولة عمى المستوى المنتج أو مقدم الخدمات. انظر: قاسم نايف عموان، نجية ميالد الزياني، ضريبة 
 .207، ص 2008التطبيق(، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، -القياس-القيمة المضافة) المفاىيم

 : ىو حق التمتع باألراضي الممنوحة عن طريق حق االمتياز وتقوم إدارة أمالك الدولة بتحديد مبمغيا. تاوة اإليجاريةاإل  (2)
 .09-16من القانون  12المادة  :انظر  (3)
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 مباشرة في انجاز االستثمار؛

اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع والخدمات غير المستثناة  - 
 ار؛المستوردة أو المقتناة محميا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثم

اإلعفاء من دفع حق نقل الممكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار  -
 االستثمار المعني.

ظيرت اإلرادة التشريعية الجادة لجمب االستثمار وتشجيعو  09-16لكن بموجب القانون 
 حيث تضمن ىذا القانون مزايا أكثر وأكبر كما سبق ذكرىا أعاله. 

 ستغالل:مرحمة االمزايا  -2

حيث  ،09-16القانون  من فقرتيا الثالثة في 12ا ىذه المرحمة بموجب المادة حددت مزاي
يستفيد المستثمرين من إعفاءات مدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ معاينة الشروع          في 
االستغالل، بموجب محضر تعده المصالح الجبائية بطمب من المستثمر. وتتمثل إعفاءات ىذه 

 حمة فيما يمي:المر 

 ؛(1)(IBSعفاء من الضريبة عمى أرباح الشركة)اإل -
 ؛(2)(TAPاإلعفاء من الرسم عمى النشاط الميني) -
من مبمغ اإلتاوة االيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك  ٪50تخفيض بنسبة  -
 .(3)الدولة

                                                             

: ىي ضريبة سنوية تفرض عمى األرباح  Impôt sur les Bénéfices des Sociétés الضريبة عمى أرباح الشركة (1)
المحققة من قبل شركات األموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح باألرباح لدى اإلدارة الضريبية حيث تخضع 

 لمضريبة عمى أرباح الشركات.
:  وىو رسم يفرض عمى رقم األعمال الذي  La Taxe sur l’activité Professionnelleالرسم عمى النشاط الميني  (2)

توزع حصيمتو و  ارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري)ميني(، وىذا ميما كانت نتيجة المؤسسةيحققو األشخاص المم
 عمى البمديات، الواليات، والصندوق المشترك لمجماعات المحمية .

 .09-16من القانون  12: المادة انظر  (3)
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لالستفادة من ىذه اإلعفاءات سنوات األولى  3ويظير جميا ىنا أن المشرع بتحديده لمدة 
ة في بداياتيا عمى أن يخضع المستثمر جنبيالضريبية إرادتو الحقيقية لتشجيع االستثمارات األ

بعد ذلك لمنظام الجبائي الحقيقي بشكل عادي، ما لم يكن استثماره مصنًفا ضمن االستثمارات 
 .(1)ن االستثمارذات األىمية الخاصة، فيحصل حينيا عمى مزايا إضافية بموجب قانو 

ثانيا: المزايا االستثنائية لالستثمارات التي تتم في مناطق التي تتطمب تنميتيا مساىمة 
 خاصة من الدولة

في المناطق المطموب ترقيتيا عادي إال أنو ُأْنِشَئ  ىذا النوع من االستثمارات في أصمو
أو أي منطقة أخرى محددة مساىمة خاصة من قبل الدولة والواقعة في الجنوب واليضاب العميا 

،فعند اختيار المستثمر ليذه المناطق إلنجاز استثماره تكون المزايا (2)عن طريق التنظيم
إلى  ، وىذا النوع من االستثمارات ينقسم بدوره13الممنوحة عمى النحو المحدد بموجب المادة 

 مرحمة إنجاز ومرحمة استغالل.

 نجاز:مرحمة اإل مزايا  -1

بموجب المادة ايا العامة المذكورة أعاله، تستفيد االستثمارات في ىذه المرحمة زيادة عمى المز 
 االستثمار من المزايا اآلتية:بترقية المتعمق  09-16من القانون  13/2

تكفل الدولة كميا أو جزئيا بنفقات األشغال المتعمقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز  -
 قبل الوكالة؛ االستثمار، وذلك بعد تقييميا من

تخفيض مبمغ اإلتاوة اإلجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة بعنوان منح  -
سنوات إذا كانت 10األراضي عن طريق االمتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، وذلك لدة 

قبل ىذه المشاريع مقدمة في اليضاب العميا أو تمك المناطق التي تتطمب مساىمة خاصة من 

                                                             

، مجمة العموم 09-16في الجزائر وفق قانون  جنبييوسف زروق، عبد القادر رقاب، ضمانات وحوافز االستثمار األ (1)
 .110، ص 2017، جامعة الجمفة، الجزائر،08القانونية واالجتماعية، ، العدد 

 .62وليد لعماري، المرجع السابق، ص   (2)
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سنة لالستثمارات المقدمة في مناطق الجنوب الكبير، عمى أن ترتفع بعد ىذه  15الدولة، ولمدة 
 من مبمغ االتاوة؛ ٪50إلى  المدة

المالحظ ىنا أن المشرع الجزائري قد أعاد ذكر المزايا العامة المذكورة سابًقا، وىي ال تمثل 
ات عمى اختالفيا، كل ما في األمر أن في نظرنا مزايا خاصة، ألنيا تطبق عمى كل االستثمار 

 المشرع فضل االستثمارات بمزايا إضافية؛ نظرا لطبيعة المناطق مجال اإلستثمار التي تحتاج
 . (1)تنمية أكبر بالمقارنة مع المناطق الشماليةإلى 

 مرحمة االستغالل:مزايا  -1

 02عمييا في الفقرة  تستفيد المشاريع االستثمارية في ىذه المناطق من المزايا المنصوص
سنوات ابتداًء من تاريخ الشروع في مرحمة  10أعاله لمدة  12البندان أ، ب من المادة 

االستغالل والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية بناء عمى طمب 
 .(2)المستثمر

 ناصب الشغلمتياز و/أو المنشئة لمثالثا: المزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات اال

من  15خصص المشرع الجزائري ليذا النوع من االستثمارات مزايا خاصة حسب المادة  
ستفادة من حيث يمكن لمنشاطات السياحية والصناعية والفالحية اال؛ 09-16قانون االستثمار 

 مزايا من نفسىناك  تإذا كان أفضل التحفيزاتكما يستفيد المستثمر من المزايا المذكورة آنفا. 
 .(3)سواء بموجب التشريع المعمول بو أو قانون االستثمارالطبيعة  

منصب شغل لمفترة األولى من تسجيل  100كما تستفيد االستثمارات المنشئة ألكثر من 
سنوات من  05نياية السنة األولى من بداية االستغالل من: اإلعفاء لمدة إلى  االستثمار

                                                             

 .110، ص المرجع السابق يوسف بن زروق، عبد القادر رقاب،  (1)
 .09-16من القانون  13: المادة انظر  (2)
 .49ليندة بمحارث، المرجع السابق، ص   (3)
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 .(1)سنوات من الرسم عمى النشاط الميني 05لمدة الضريبة عمى أرباح الشركات، واإلعفاء 

أي أن المشرع الجزائري اشترط، عمى المستثمر لمحصول عمى المزايا الجبائية المذكورة 
منصب شغل دائم، واليدف واضح من وراء ذلك، وىو محاولة التخفيف  100أعاله أن يوفر 

االجتماعية لمعمال، كما يسيم في من مشكل البطالة في الجزائر؛ مما يسيم في تحقيق التنمية 
 ة. جنبيتحقيق التنمية االقتصادية من وراء تشجيع االستثمارات األ

 رابعا: المزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني
المتعمق بترقية  09-16من القانون  18في نص المادة ذكر المزايا االستثنائية ورد 

، بحيث تمنح ىذه (2)االستثمار، لكن ذكرىا جاء عمى سبيل المثال وليس عمى سبيل الحصر
المزايا عمى أساس االتفاقيات التي تبرميا الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التي تتصرف باسم 
الدولة مع المستثمر بعد موافقة المجمس الوطني لالستثمار، وىي تخص فقط تمك التي تشكل 

. ونذكر من 09-16من القانون  17، وىذا ما حددتو المادة (3)اصة لالقتصاد الوطنيأىمية خ
 ىذه المزايا ما يمي:

المتعمق بالمزايا المشتركة لكل  12تمديد مدة مزايا االستغالل التي ذكرىا نص المادة  -
 سنوات؛ 10إلى  االستثمارات القابمة لالستفادة لفترة يمكن أن تصل

فيض من الحقوق الجمركية والجبائية وكل االقتطاعات ذات الطابع        اإلعفاء أو التخ -
  قمتفعانات أو الدعم المالي، التي قد تمنح  خالل  مرحمة اإلنجاز حسب المدة الالجبائي واإل

 .(4)عمييا إلنجاز المشروع

 B.O.Tبموجب عقد الـ  جنبيالفرع الثاني: االمتيازات التمويمية الممنوحة لممستثمر األ
 جنبييقصد بالحوافز التمويمية مختمف الوسائل والمساعدات المالية التي تمنح لممستثمر األ

من أجل دعم إنجاز وتحقيق استثماره، خاصة مصاريف البنية التحتية الالزمة إلنجاز 
                                                             

 .111يوسف زروق، عبد القادر رقاب، المرجع السابق ، ص   (1)
 .09-16من القانون  18: المادة انظر  (2)
 .49ليندة بمحارث، المرجع السابق، ص   (3)
 .09-16من القانون  18: المادة انظر  (4)
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 .(1)االستثمار، ويدخل في ذلك العقارات واألراضي الالزمة إلنجاز المشاريع عمييا

التعريف بأن الحوافز التمويمية ىي مختمف المساعدات المالية التي تمنحيا يتضح من 
 من أجل تدعيم إنجاز مشروعو االستثماري. جنبيالدولة المضيفة لممستثمر األ

رغم ضعف الجانب التمويمي في القانون الجزائري، وعدم إعطائو أىمية كبيرة في جذب 
، إال أن ىناك بعض الحوافز ذات الطبيعة التمويمية مقارنة بالحوافز الجبائية جنبيالمستثمر األ

المشجعة لالستثمار في الجزائر، سواء تمك التي جاء بيا قانون االستثمار الجزائري أو بعض 
 القوانين المكممة.

إلى  المتعمق بترقية باالستثمار نجد أن المشرع لم ينصرف 09-16القانون إلى  فبالرجوع
 (2)أ-13/1؛ فبموجب المادة 13ي إطار ما جاء في نص المادة ىذا النوع من الحوافز إال ف

التي تتعمق بالمزايا االستثنائية لالستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطمب تنميتيا مساىمة 
...تتكفل الدولة كميا أو جزئيا »خاصة من الدولة بما فييا تمك التابعة لمجنوب واليضاب العميا 

.وقد وضع المشرع الجزائري «بالمنشآت األساسية إلنشاء االستثمار... بنفقات األشغال المتعمقة
لالستفادة بيذا التحفيز شرطا يتعمق بضرورة تقييم ىذه النفقات من طرف الوكالة أوال وعمى 

 .(3)ضرورة تحديد كيفيات تطبيق ىذه األحكام عن طريق التنظيم الحقا

غ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة ب الذي يتعمق بتخفيض مبم-13/1أما في نص المادة 
من قبل مصالح الدولة، بالنسبة لممستثمر الذي يستفيد من امتياز عمى قطعة أرض تابعة 

( سنوات بالنسبة لممشاريع 10لمدولة، بغرض إنجاز مشروع استثماري وىذا لمدة عشر )
( سنة لممشاريع 15شر )االستثمارية المقامة في المناطق التابعة لميضاب العميا، ومدة خمسة ع

 .(4)االستثمارية المقامة في الجنوب الكبير
                                                             

 .70وليد لعماري، المرجع السابق، ص   (1)
 .09-16من القانون  13المادة  :انظر  (2)
المجمد  في القانون الجزائري، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، لالستثمارنبيل ونوغي، نظام المزايا والتسييالت الممنوحة  (3)

 .113، ص 2019، جامعة  الجمفة، الجزائر، 03، العدد12
 .64بق، ص اسالمرجع السميرة عماروش،  (4)
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الذي يحدد شرط وكيفيات منح االمتياز عمى  (1)04-08أحكام األمر إلى  وبالرجوع
األراضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة الموجية إلنجاز مشاريع استثمارية، نجد أنو يمكن 

إلى  از عمى قطعة أرض تابعة لمدولة لمدة قد تصلمن االستفادة من امتي جنبيلممستثمر األ
وذلك بمنحو امتياز  (2)152-09سنة، وفقا لمشروط المحددة بنص المرسوم التنفيذي رقم  99

في إطار مزاد عمني أو بالتراضي في مقابل دفع إتاوة إجارية سنوية. وتندرج ىذه التسييالت في 
إطار السعي لحل مشكل العقار المخصص إلنجاز المشاريع االستثمارية الذي يظل يشكل 

 .(3)حاجزا كبيرا أمام المستثمرين في الجزائر

 B.O.Tبموجب عقد الـ  جنبيئية الممنوحة لممستثمر األالفرع الثالث: االمتيازات االجرا

جذب المستثمر و جراءات إدارية تساىم في تشجيع فز في استحداث إوتتمثل ىذه الحوا
 )أوال(، وانشاء أجيزة تتكفل بمتابعة وترقية االستثمار)ثانيا(.جنبياأل

 إلدارية الخاصة بعممية االستثمارأوال: تبسيط اإلجراءات ا

المتعمق بترقية االستثمار، يكون ىذا األخير قد ترك  09-16في نظرة مسحية لمقانون 
تنظيم الوكالة لتطوير االستثمار وسيرىا ألمر التنظيم الذي يتوقع صدوره مستقبال، وبالفعل 

 (5)356-06المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي رقم  (4)100-17صدر المرسوم التنفيذي 

                                                             

وكيفيات منح   شروط ، يتعمق بتحديد      الموافق أّول سبتمبر سنة 1429ؤّرخ في أّول رمضان عام م 04-08أمر  (1)
 03، الصادر بتاريخ 49ة، ج ر عدد االمتياز لألراضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز مشاريع استثماري

 .2008سبتمبر 
، يحدد شروط منح االمتياز عمى األراضي التابعة لألمالك 2009ماي  2، مؤرخ في 152-09رقم  المرسوم التنفيذي (2)

 .2009مايو  6الصادرة في  27، ج ر العدد 2009مايو  2الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز المشاريع االستثمارية، مؤرخ في 
 .114نبيل ونوغي، المرجع السابق، ص  (3)
يعدل ويتمم  ،2017مارس  05الموافق  1438جمادى الثانية عام  06مؤرخ في  100-17 المرسوم التنفيذي رقم (4)

، والمتضمن صالحيات 2006أكتوبر سنة 09 الموافق1427رمضان عام  16المؤرخ في  356-06المرسوم التنفيذي رقم 
 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيميا وسيرىا.

والمتضمن صالحيات الوكالة  2006أكتوبر  09الموافق  1427رمضان  16المؤرخ في  356-06المرسوم التنفيذي رقم  (5)
 الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيميا وسيرىا.
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لوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيميا وسيرىا، والمرسوم التنفيذي المتضمن صالحيات ا
المحدد لكيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشيادة المتعمقة بو.  (1)102-17رقم 

 وبناًء عمى ما سبق فإن أىم اإلجراءات اإلدارية التي اتخذت لتشجيع االستثمار تتمثل فيما يمي:

 سجيل لمحصول عمى المزايا:االكتفاء بالت -1

تخفيف إجراءات القيام بإنشاء المستثمر لمشروعو إلى  سعيا من المشرع الجزائري
عمى اكتفاء الوكالة بتسجيل االستثمارات، في حين أن  09-16االستثماري نص القانون 

في  القوانين السابقة كانت تمزم بالتصريح باالستثمار لدى الوكالة كإجراء أولي عمى الشروع
 .(2)االستثمار

اإلجراء المكتوب »التسجيل بأنو:  102-17من المرسوم التنفيذي  2وقد عرفت المادة 
الذي يعبر من خاللو المستثمر عن إرادتو في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي إلنتاج السمع 

تقدميا . وتتجسد عممية التسجيل في ملء استمارة  تعتبر بمثابة شيادة تسجيل «والخدمات
 . (3)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تحمل مجموعة من البيانات

عمى إعداد شيادة التسجيل من  102-17من المرسوم التنفيذي  09كما نصت المادة 
. بحيث (4)طرف المصالح المؤىمة لموكالة بعد التأكد من أن ىذا النشاط غير مستثنى من المزايا

عممية التسجيل كما يمكن ذلك من طرف كل شخص يمثمو  يمكن لممستثمر أن يباشر بنفسو
بناًء عمى وكالة مصادق عمييا تعد وفقا لنموذج محدد ويكون ذلك أمام أي ىيئة المركزية 

 .(5)لموكالة يختارىا المستثمر

من المرسوم السابق عمى تسجيل االستثمارات التي يساوي مبمغيا أو  03كما نصت المادة 
                                                             

، حدد كيفيات تسجيل 2017مارس  05الموافق  1438جمادى الثانية عام  06مؤرخ في  102-17مرسوم تنفيذي رقم  (1)
 مقة بو.االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشيادة المتع

 .09-16من القانون  4المادة  :انظر  (2)
 .41بق، ص اسالمرجع الليندة بمحارث،   (3)
 .102-17من المرسوم التنفيذي  09المادة  :انظر  (4)
 .102-17من المرسوم التنفيذي  06المادة  :انظر  (5)
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وكذلك التي تمثل أىمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني بعد قرار من  ماليير دينار 5يفوق 
 .(1)المجمس الوطني لتطوير االستثمار كقرينة عمى إمكانية المستثمر من االستفادة من المزايا

 إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي: -2
ات جراءاإل إن حرص المشرع الجزائري عمى تحرير العممية االستثمارية من مختمف

استحداث آلية الشباك الوحيد الالمركزي والذي يعد ىيكاًل محمًيا بالوكالة إلى  البيروقراطية قاده
عالوة -الوطنية لتطوير االستثمار؛ حيث يوجد ىذا الشباك عمى مستوى كل والية وَيُظم داخمو 

ت التي ليا ممثمين عن االدارات والييئا -عن إطارات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار نفسيا
صمة بعممية االستثمار مثل إدارة الجمارك، بنك الجزائر، السجل التجاري، األمالك الوطنية، 
دارة التشغيل في  التييئة العمرانية والبيئية، ممثل المجمس الشعبي البمدي، إدارة الضرائب وا 

كل إلى  نبيجبعض الواليات مثل عنابة ووىران ...إلخ، وبالتالي عوض أن يتوجو المستثمر األ
إدارة أو ىيئة عمى ِحَدٍة مما يستغرق وقتا كبيرا ومصاريف كثيرة، تم جمع ممثمين عن ىذه 
الييئات في مكتب واحد مما يوفر الوقت والمال، وبالتالي تحقيق ربح أكبر، وليذا فإن إنشاء 

وبالتالي جذب رؤوس األموال لمبالد  جنبيىذه المكاتب لو دور فعال في جذب المستثمر األ
. والواليات التي تم التعيين فييا ىي: الجزائر، البميدة، قسنطينة، (2)وتحقيق تنمية اقتصادية

 وىران، عنابة، ورقمة، األغواط.

ويكمف ىذا الشباك بالقيام باستقبال المستثمرين واستالم ممف تسجيميم وتسميم شيادات 
تكفل بخدمات االدارات والييئات الممثمة داخل مختمف المراكز التسجيل ذات الصمة وكذا ال

إلى  حيث أن ميمة الشباك لم تعد تقتصر عمى تقديم المعمومة البسيطة بل أصبحت تمتد
 .(3)االنتياء من جميع اإلجراءات المطموبة

 القضاء:إلى  تكريس حق الطعن والمجوء -3
حق المستثمر في الطعن إذا رأى أنو قد غبن من  09-16 من القانون 11كرست المادة 

                                                             

 .68سميرة عماروش، المرجع السابق، ص   (1)
 .113المرجع السابق، ص  يوسف زروق، عبد القادر رقاب،  (2)
 .16:24عمى الساعة  2021ماي  25، بتاريخ  www.andi.dzثمار، الموقع الرسمي لموكالة الوطنية لتطوير االست  (3)

http://www.andi.dz/
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اإلدارة أو الييئة المكمفة بمنح مزايا االستثمار ولم َيْسَتفيْد من المزايا والتحفيزات المكفولة بموجب 
ىذا القانون، أن يطعن أمام لجنة خاصة تحدد تشكيمتيا عن طريق التنظيم دون المساس بحقو 

 .(1)ائية المختصةالجيات القضإلى  في المجوء

 المكمفة بتطوير وترقية االستثمارثانيا: األجيزة اإلدارية 

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار-1

إطار دعم وتطوير اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر، منح المشرع بموجب قانون في 
ثمار المنشأة منو ميام وصالحيات لموكالة الوطنية لالست 26في المادة  09-16االستثمار 

التنفيذي بعد أن كانت تدعى في صمب المرسوم  03-01من األمر  06بموجب أحكام المادة 
 03" وحددت مياميا مؤخرا بنص المادة  APSI"وكالة ترقية ومتابعة االستثمارات 94-319

 .(2)100-17من المرسوم التنفيذي 

عمومية إدارية تتمتع عمى أنيا مؤسسة  09-16من القانون  26وقد عرفتيا المادة 
بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي، حيث أوكمت لموكالة في إطار تشجيع االستثمار 

 وتبسيط االجراءات الصالحيات اآلتية:

 تسجيل االستثمارات؛ -
 ترقية االستثمارات في الجزائر والترويج ليا في الخارج؛ -
 ترقية الفرص واإلمكانيات المحمية؛ -
نجاز المشاريع؛تسييل مما -  رسة األعمال ومتابعة تأسيس الشركات وا 
 دعم المستثمرين ومساعدتيم ومرافقتيم؛ -
 اإلعالم والتحسين في مواقع األعمال؛  -
عداد اتفاقية  - تأىيل المشاريع ذات األىمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني وتقييميا وا 

 االستثمار لمموافقة عمييا؛االستثمار التي تعرض عمى المجمس الوطني لتطوير 
                                                             

 ، المصدر السابق.09-16من القانون  11المادة  انظر:  (1)
 . 100-17من المرسوم التنفيذي  03: المدة انظر (2)
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 ؛(1)المساىمة في تسيير نفقات دعم االستثمار -
 أعاله. 14تسيير حافظة المشاريع السابقة ليذا القانون وتمك المذكورة في المادة  -

وىي  100-17من المرسوم التنفيذي  03ما تم النص عميو في المادة إلى  باإلضافة
 كاآلتي:

 المرتبطة بالمؤسسة واالستثمار لفائدة المستثمرين؛ نشر المعمومةو  جمع ومعالجة -
 مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فييا ما بعد االنجاز؛ -
عداد إحصائيات اإلنجاز وتحميميا؛ -  تسجيل االستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وا 
وتبسيط إجراءات وشكميات إنشاء  تسييل بالتعاون مع اإلدارات المعنية الترتيبات لممستثمرين -

نجاز المشاريع وتساىم بيذا الصدد، في تحسين مناخ االستثمار  المؤسسات وشروط استغالليا وا 
 في كل جوانبو؛

 ترقية الشراكة والفرص الجزائرية لالستثمار عبر اإلقميم الوطني وفي الخارج.  -

سست لدى الوكالة الوطنية وفي إطار ضمان تقديم خدمة أحسن لصالح تطوير االستثمار أ
( مراكز تضم مجموع المصالح المؤىمة لتقديم الخدمات الضرورية 4لتطوير االستثمار أربعة )

 إلنشاء المؤسسات ودعميا وتطوير وكذا إنجاز المشاريع، وتتمثل ىذه المراكز في: 

فائدة مركز تسيير المزايا، ويكمف بتسيير المزايا والتحفيزات المختمفة الموضوعية ل -
 االستثمارات بواسطة التشريع الساري المفعول باستثناء تمك الموكمة لموكالة؛

مركز استيفاء اإلجراءات، ويكمف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات  -
نشاء المشاريع؛  وا 

 مركز الدعم إلنشاء المؤسسات، ويكمف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات؛ -
 الترقية اإلقميمية، ويكمف بضمان ترقية الفرص واإلمكانات المحمية.مركز  -

 المجمس الوطني لالستثمار:-2
المتعمق بتطوير االستثمار  03-01من األمر  18مادة لقد تم إنشاء ىذا المجمس بموجب ال

                                                             

 .09-16من القانون  26المادة  انظر: (1)
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وىو موضوع تحت رئاسة وسمطة رئيس الحكومة، وحددت تشكيمتو وسيره بموجب المرسوم 
 .(1)355-06التنفيذي 

يجتمع المجمس الوطني لالستثمار مرة كل ثالثة أشير عمى األقل، ويمكن استدعاؤه عند 
 .(2)الحاجة بناًء عمى طمب من رئيسو، أو بطمب من أحد اعضائو

ويساىم المجمس مباشرة في تنفيذ التشريع الخاص باالستثمار، ويتولى عمى الخصوص طبقا 
 عدة ميام منيا: 355-06من المرسوم التنفيذي  03لنص المادة 

 ميمة اقتراح استراتيجية لتطوير االستثمار؛ -
يدرس البرنامج الوطني لترقية االستثمار ويوافق عميو ويحدد األىداف في مجال تطوير  -

 االستثمار؛
اقتراح مواءمة التدابير التحفيزية لالستثمار مع التطورات ويدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا  -

 تعديل ليا؛جديدة وكذا كل 
 يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أىمية بالنسبة لالقتصاد الوطني ويوافق عمييا؛ -
يفصل في المناطق التي تستفيد من النظام االستثنائي كما يدرس ويوافق عمى قائمة  -

 النشاطات والسمع المستثناة وكذا تعديميا وتحيينيا؛
 .(3)المبرمة في اطار النظام االستثنائي لممزاياكما يصادق عمى اتفاقيات االستثمار  -

ويتمتع المجمس بسمطات ىامة في مجال منح امتيازات لممستثمرين خصوصا تمك 
ماليير  5)االستثمارات التي تفوق قيمتيا  09-16من القانون  14المنصوص عمييا في المادة 

ات ذات األىمية الخاصة المتعمقة باالستثمار  17دينار(، وتمك المنصوص عمييا في المادة 
 .(4)لالقتصاد الوطني

                                                             

يتعمق بصالحيات المجمس الوطني لالستثمار وتشكيمو  2006أكتوير  9مؤرخ في  355-06المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 .2006أكتوبر  11، صادر بتاريخ 64وتنظيمو وسيره ، ج ر عدد 

 .355-06 التنفيذي من المرسوم 4و 3 تانالماد انظر  (2)
 .355-06من المرسوم التنفيذي  03: المادة انظر  (3)
 .09-16من القانون  17والمادة  14المادة  :انظر  (4)

= 
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ة جنبيفي جذب االستثمارات األ( BOT) مدى مساىمة عقد البوت: المطمب الثاني
 جنبيعمى المستوى الوطني والعربي واأل

متقدمة  اكانت م الدول في اآلونة االخيرة، سواءً معظإلى  (BOT)امتدت مشروعات البوت 
وسنقوم في ىذا المطمب بعرض بعض التجارب الدولية لعقد البوت، لنظير من  ،أم نامية

خالليا مدى نجاعة التعاقد بأسموب البوت في جذب االستثمارات، وبالتالي تحقيق األىداف 
التنموية عمى مختمف األصعدة )الفرع األول(، مع تقييم جيود الجزائر ومدى نجاعة التجربة 

 وفق ىذا العقد )الفرع الثاني(. جنبيار األالجزائرية لتشجيع االستثم

  (B.O.T)ة في استخدام عقد البوت جنبيالفرع األول: مدى نجاعة التجارب األ

نظرا لإليجابيات التي يتحمى بيا عقد البوت خصوصا في مجال تمويل مشاريع البنى 
و كمحاولة منيم التحتية، تأممت العديد من الدول الغربية والعربية عمى حد سواء بالمجوء إلي

 لالستفادة من ىذه اإليجابيات.

 التجارب الغربية أوال:

لكننا حاولنا اختيار  ،كثيرة(  BOT) إن تجارب الدول الغربية في تطبيق مشروعات البوت
اختيار ىذا النمط من العقود، والتي القت صدى إلى  بعض تجارب الدول التي كانت سباقة

 مقبواًل.

 نفق القنال(: -برطانيا ) مشروع المانش -تجربة فرنسا -1

 يتمثل نفق المانش في النفق الذيمن طرف اليندي ألبرت ماتيو، و  1802إلى  فكرتو تعود
اريع البنية التحتية برطانيا، ويعتبر ىذا المشروع من أقدم مشيقع تحت بحر المانش بين فرنسا و 

 الفنية،الخاص من الناحية المالية و قطاع الممولة من طرف الو وفق أسموب البوت،  التي ُأقيمت
وىي شركة مشاركة مكونة من " EUROTUNNEL"ويروتانال  حيث قامت بو شركة المشروع

=                                                             
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سنة  55مميار دوالر أمريكي، وكانت مدة االمتياز  19عشر شركات، وقدرت تكاليف المشروع بـ
كقروض من  ٪81وقد حصمت عمى  ٪19، ساىمت شركة المشروع ب(1)2042تنتيي سنة 

إلى  1987بنك، حيث تأخر إنجاز المشروع بعامين أين انطمقت بو األشغال سنة  208
1992(2). 

ومن بين الفوائد المجنية من طرف فرنسا وبرطانيا من خالل ىذا المشروع، تقصير المسافة 
بين  تخفيض تكمفة السفر؛ كما أن قيمة التجارةإلى  كمم فقط؛ باإلضافة 50والزمن بين البمدين 

 مميار دوالر سنويا. 160ما يقرب من إلى  المممكة المتحدة وأوروبا عبره وصمت

 التجربة التركية:-2

تطمح تركيا ألن تكون واحدة من أفضل االقتصاديات أداًء في العالم، فقد نفذت حوالي 
من حجم االستثمارات العالمية في البنى التحتية متصدرة بذلك دول العالم في حجم  40٪
مميار  44.7ستثمارات المتعمقة بالبنى التحتية، وقد وصمت قيمة االستثمار في البنى التحتية اال

 ، ومن أمثمة ىذه المشاريع نجد:(3)دوالر

: الذي يعمل تحت مضيف البوسفور ويربط بين كل من الجانب األوربي ممر أوراسيا -
نفق أوراسيا المخصص  ، ويمتد2016ديسمبر  20واآلسيوي من إسطنبول، ُأفتتح رسميا في 

 منيا تحت قاع مضيق البوسفور، إضافة 34كيمومتر، في حين  14.6لممركبات عمى مسافة 
جزء في الطرف األوروبي وآخر في الجانب اآلسياوي، وىو مزود بآلية مقاومة الزالزل، إلى 

ياًبا بين طرفي مدينة اسو  ألف سيارة من العبور من خاللو ذىاًبا 90والذي ُيّمكن  طنبول، وقد ا 
دقيقة؛ وتم إنجازه من طرف شركات وطنية تركية  15إلى  100قّمص مّدة الرحالت من 

                                                             

محمد صالح، البشير عبد الكريم، أسموب البوت كآلية لتشييد مشروعات البنية التحتية، تجارب دولية وعربية مختارة، مجمة  (1)
دارية، المجمد   . 196، ص2015،جامعة بسكرة، الجزائر، 01، العدد09أبحاث اقتصادية وا 

 (BOT)مشروعات البناء والتشغيل ونقل الممكية -ةتحديث البنية التحتيو  محمد صالح، السياسات العمومية الحديثة لبناء (2)
 .2014المسيمة، الجزائر، جامعة ، 12، العدد 07، مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، المجمد -نموذجا

،  www.Fanarrealty.com/5-big- projects of turkey://httpsا، ضخم المشاريع التركية عميك التعرف عمييأمن   (3)
 .22:45، 2021جوان  25طمع عميو بتاريخ ا
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بمشاركة العديد من الشركات العالمية األمريكية والبريطانية واليولندية واأللمانية واإليطالية 
 .(1)لتمويل البناء وتشغيمو  B.O.Tوالفرنسية اعتمادا عمى نظام 

: أو ما يسمى أيضا جسر السمطان سميم األول، وىو ثالث جسر بعد ثجسر البوسفور الثال -
جسر البوسفور وجسر السمطان محمد الفاتح؛ يربط بين ضفتي إسطنبول األسيوية واألوربية، 

 8ممرات؛  10، وىو يضم 2016أوت  26وىو من أطول جسر معمق في العالم، وافتتح في 
متر ىو طولو اإلجمالي، وقد أتاح المشروع  2164آخرين لسكة الحديد،  2و منيا لمسيارات

 1.75االقتصاد عوائد مالية بمغت إلى  فرصة لمعمل، كما أضافت أعمال البناء 6000حوالي 
 .(2)مميار ليرة تركية

ىو مشروع النقل بالسكك الحديدية في مدينة اسطنبول التركية ويشمل عمى  مشروع مرمراي: -
نفق السكك الحديدية البحري تحت مضيق البوسفور وكذلك تحديث خطوط السكك الحديدية في 

عمى  "جيزه"إلى  عمى الجانب األوربي "خمفالي"الضواحي الموجودة عمى طول بحر مرمرة من 
متر تحت البوسفور،  50عن قناة مزدوجة محفورة عمى عمق الجانب اآلسيوي، والنفق عبارة 

محطات األرض والعديد من ىذه المحطات المقامة فوق سطح  23ويتكون خط مرمرة من 
االرض ىي محطات تم تجديدىا وبناءىا عمى نفس خط قطار الضواحي القديم، ومشروع 

قاومة لمزلزال وفي األنفاق بين أوربا وآسيا عبر األنفاق الم 75000مرمراي صمم من أجل نقل 
اإلسمنتية المزدوجة تحت سطح البحر. ومنح عقد بناء المشروع لتجميع ياباني تركي قادتو 

اليابانية، والشركات  "كوماجاي غومي"، وشمل التجميع شركة 2004شركة تايسي في يوليو 
 2004شروع سنة ، انطمق الم"تركيا لمتجارة"و "نور أول لمبناء"و "غاما لمصناعات"التركية، 

لكن تأخر المشروع عن ما كان  2009حيث كان من المخطط أن يكتمل المشروع بحمول أفريل 
ى من األولمقراًرا لو نتيجة الكتشافات أثرية عثر عمييا في الموقع، وأخيرا افتتحت المرحمة 

ديدية . وتشمل المرحمة الثانية من المشروع تجديد خطوط السكك الح2013المشروع في أكتوبر 
                                                             

وسيمة سعود، عباس فرحات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع إنشاء البنية التحتية في تركيا، مجمة  (1)
 .215البشائر االقتصادية، ص 

، ar.wikipedia.org/wiki/: http//، األولجسر البوسفور الثالث، عمى الموقع الرسمي لويكيبيديا، جسر السمطان سميم  (2)
 .14:24، 2021جوان  26طمع عميو ا
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ستخدام النقل بالسكك الحديدية نتياء من المشروع أن ترتفع نسبة االمالية، ومن المتوقع بعد اال
 .(1)٪27.7إلى  ٪36في اسطنبول من 

: يعتبر المطار من أكبر المشاريع التي يتم تنفيذىا في البالد المطار الثالث في اسطنبول -
مميار يورو بجانب تكمفة جميع االستثمارات  33حتى األن، فمن المتوقع أن تبمغ تكمفتو حوالي 

مميون راكب، وسيكون لممطار  150إلى  والعائد السنوي، ويتميز بقدرتو عمى استيعاب ما يصل
دور حيوي في جعل اسطنبول مركز عالمي لمسفر جًوا، ستضم المرحمة األولى من بناء المطار 

مميون  90كاب بقدرة عمى استيعاب جانب مبنى لمر إلى  مدرجين إلقالع الطائرات وىبوطيا
 .(2)راكب سنويا

: تم البدء بشكل فعمي بالفعاليات الالزمة من أجل مشروع نفق نفق اسطنبول الكبير -
اسطنبول الكبير الذي سيربط القارتين اآلسيوية واألوربية من تحت سطح البحر والذي سوف يتم 

بشكل يومي، وسوف يبنى عمى ثالث مميون شخص  6.5استخدامو عند االنتياء منو من قبل 
طوابق ويضم في بنيتو طريق بري وسكة حديدية في نفس الوقت، والذي سيكون األول من نوعو 
في ىذا السياق. وسوف يكون ىذا النفق الكبير األول من نوعو عالميا حيث سوف يضم سكة 

 .(3)لقطار األنفاق ايضا بداخمو

 التجربة الصينية: -3
التحتية من بينيا أربعة إلقامة مشروعات البنية  (BOT)اعتمدت الصين نظام البوت 

مميون  616بمغت تكمفتيا   "LAIBIN" محطة توليد كيرباء بالفحم في مقاطعةىي: مشاريع و 
بالكامل، وثاني مشروع ىو معالجة المياه في  أجنبيدوالر، وتمت تمويميا برأس مال 

"CHENGDU مميون دوالر، والمشروع الثالث ىو محطة توليد  100االستثمارية "، وتبمغ تكمفتو

                                                             

 -عطا اهلل بن مسعود، عبد الحميد أعمر، عامر تواتي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية (1)
 .226-225، ص2020، الجمفة،2، عدد 18، مجمة دراسات اقتصادية، مجمد -التجربة التركية نموذجا

 .214وسيمة سعود، عباس فرحات، المرجع السابق، ص   (2)
 .18:55، 2021جوان 24، أطمع عميو يوم istanbul.imtilak.net: https// بدء أعمال نفق اسطنبول الكبير،   (3)
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 .HUBEI"(1)"، أما المشروع الرابع فيو إقامة كوبري في مقاطعة "CHANGSHAكيرباء في "

 التجربة الماليزية: -3

(، فقد قامت بأكثر من BOT)ا في اعتمادىا عمى مشاريع البوتظيرت ماليزيا نجاحا كبيرً أ
ليا دور كبير في تطوير بنيتيا التحتية؛ األمر الذي انعكس إيجابيا عمى مشروعا، وكان  40

، "Bridjeنموىا االقتصادي. اكتممت تسعة منيا وىي تعمل، ومن بين مشاريعيا الناجحة جسر "
. وقد تبع النجاح كمم 848جنوب بطول -الطريق شمالالسريع، و " Shah Alamوطريق "

 . (2)أندونيسيا، ىونغ كونغ، والفمبين ودول أخرى الماليزي في مشاريع البوت تايمندا،

 تجربة األرجنتين: -4

مثمة الواقعية ة من األالصرف في مدينة بيونيس أيرس االرجنتينيتعتبر تجربة شبكة المياه و 
 1993( عمميا، حيث كانت ىذه الشبكة حتى عام BOTالمثالية في مشاريع البوت )الناجحة و 

إلى  : العجز الواضح في توفير المياه باإلضافةىمياأتعاني من مشاكل كثيرة  و  ،لمدولة اكً مم
 ROTالتكمفة المرتفعة لمتسعيرة. وبعد أن تحولت تمك الشبكة بالكامل لمقطاع الخاص وفق نظام 

مناقصة بخفض سنة تعيدت الشركة الفائزة بال 30)نظام التحديث، التشغيل، نقل الممكية( لمدة  
ألف مواطن  600إلى  وقامت الشركة بتوسيع شبكة المياه لتصل٪ 27إلى  لمياهنسبة تسعيرة ا

الدولة جديد، كما أزالت العجز في توفير المياه لممواطنين، وىنا عمت المنفعة جميع األطراف: 
 انخفاضمع  بتوفير جميع الخدمات  المواطنو نفاق عمى الشبكة، بعدم تحمميا عبء اإل

 .(3)التسعيرة، والشركة بزيادة إيرادىا خالل سنة مالية كاممة

                                                             

نماذج –كآلية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  BOT رشيد فراح، كريمة فرحي، تنفيذ مشاريع البنية التحتية بنظام (1)
 . 306، ص2017الجزائر، جامعة عنابة،51واإلدارة والقانون، العدد  االقتصاد، مجمة التواصل في -تطبيقية

عقد  إلى تسيير المرافق العامة من عقد االمتيازو  سناء بولقواس، التسيير المفوض لممرافق العامة والتحوالت في انشاء (2)
 .404، ص 2019، جامعة الشمف، الجزائر، 21، العدد15البوت، مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، المجمد 

، مذكرة ماجستير في العموم -دراسة مشروع الطريق السيار "شرق غرب"-كمال لحول، اختيار المشاريع العمومية (3)
، 2013/2014االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة تممسان، االقتصادية، تخصص تسيير المالية العامة، كمية العموم 

 .58ص 
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 ثانيا: التجارب العربية 

بما فييا الدول العربية، وفي ىذه النقطة  معظم الدولإلى  (BOT)امتدت مشروعات البوت 
 بعض النماذج التي تم تنفيذىا في الواقع عمى المستوى العربي.إلى  نشير

 التجربة المصرية: -1

واشتقاقاتو  (BOT) الدول العربية التي جرى فييا استخدام نظام البوتُأولى مصر من  تعد
بكثافة، وفي مجاالت مختمفة، ولعل أول وأشير مشروعات البوت في العالم ىو مشروع قناة 

بين الحكومة المصرية من جية والشركة  1854السويس الذي تم بموجب عقد ُابرم سنة 
البحرية التي يرأسيا الفرنسي "فرديناند ديميسبس" من جية أخرى، وقد تم العالمية لقناة السويس 

سنة، إال أنو تم انياء امتياز شركة قناة  99، وكانت مدة االمتياز 1869افتتاح القناة سنة 
وىو ما أطمق  1956السويس قبل انتياء مدة االمتياز بنحو ثالثة عشر سنة وذلك في عام 

. وال أحد ينكر األىمية االقتصادية لقناة السويس بالنسبة لمتجارة (1)عميو تأميم قناة السويس
 العالمية ككل وليس بالنسبة لمصر فقط.

مشروع قناة السويس ىناك مشروعات مختمفة في مجال الطاقة منيا: إنشاء إلى  باإلضافة
حيث بدأ من منطقة شمال غرب خميج السويس في الجزء الجنوبي  (BOT)محطة بنظام البوت 

وكذلك مشروع إنشاء مطارين دوليين بمنطقتي َمْرَسي  .18/02/2002التشغيل التجريبي في 
 .(2)َعَمم والعممين

 :التجربة السودانية -2

لمخروج من معضمة القروض، وذلك من خالل  (BOT)استخدمت السودان صيغة البوت 
الطريق السريع بين مشروع تنفيذ ، و 2006ع محطة مياه المنارة سنة تجربتين ىما: مشرو 

النجاح، فقد صون ىاتين التجربتين بين الفشل و قد قيم المخت، و 1988" سنة ىياو  مدينتي "عطبرة
                                                             

 .306صبق، اسالمرجع الرشيد فراح، كريمة فرحي،   (1)
 .198بق، ص اسالمرجع المحمد صالح، البشير عبد الكريم،  (2)
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حيث أدخل عممة  نجح المشاريع المنفذة بنظام البوتأتبر مشروع محطة مياه المنارة من اع
عية، كما من األىداف الموضو  %95ة لمبالد من شركات وبنوك خارجية، وحقق أكبر من أجنبي

أدخل وسائل جديدة في عمميات ترسيب المياه والتخمص من مخمفات تنقية المياه لممحافظة عمى 
سالمة البنية وعدم تموث مياه النيل. وقد أوصى المختصون بضرورة تعميم تجربة البوت في 
السودان في محطات مثل محطة مياه أبو سعد وسويا. وفي المقابل فشل مشروع تنفيذ الطريق 

غياب القوانين المنظمة إلى  لسريع مع إحدى الشركات الخميجية، وأعاد المختصون سبب الفشلا
 . (1)لمتعاقد عن طريق البوت في السودان

  التجربة الكويتية: -3

عقد تطوير  برزىابوت في العديد من المشاريع، ولعل أعرفت دولة الكويت التعاقد بنظام ال
المطار الدولي في الكويت، وكذا عقود بناء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة 

سنة، وشركة المشروع ىي شركة  30الصميبية، حيث تم االتفاق عمى إنجاز المشروع في مدة 
مع ثالث شركات عمالقة. وتم  (2)"محمد عبد المحسن الخرافي" وذلك باالشتراك مع كونسرتيوم

 .2005تتاح المشروع سنة اف

 B.O.Tـوقد طرحت الشبكة الوطنية الكويتية في موقعيا عمى االنترنت حممة من مشاريع ال
مشاريع العديد من األسواق البحرية، مشروع و  كمشروع الواجية البحرية، ،تابعة لبمدية الكويت

B.O.T  ،مدينة المستقبل، ) مشروع المنطقة الحرةو لتوسعة مطار حمد صباح األحمد الدولي
 .ميناء الشويخ(...الخ

في الكويت كشف عن مخالفات بالجممة،  B.O.Tغير أن ديوان المحاسبة عن المشاريع الـ

                                                             

في السودان، مجمة العموم العموم االقتصادية،  BOTأميرة عمي محمد المكي، عبد المطمب عمي ابنعوف، تجربة نظام  (1)
 .196، ص 2017، السودان، 2جامعة السودان لمعموم وتكنولوجيا ، الجزء 

: يعني التعاون والمشاركة والممكية المشتركة، وقد شاع استخدام ىذا المصطمح في العالقات التجارية الدولية في كونسرتيوم (2)
مختمفة من أشكال التعاون بين المقاولين الصناعة اإلنشائية لوضع صورا بداية الخمسينات من القرن العشرين، خاصة في 

في مجاالت البناء والتشغيل ونقل الممكية، مجمة  b.o.tالقانونية لعقد البوت في ذلك: أمال بولغاب، الطبيعة  انظرالدوليين. 
 .78، ص 2015، جامعة بسكرة، الجزائر،  2، العدد15العموم اإلنسانية، المجمد 
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ووجود تجاوزات وتعديات عمى أمالك الدولة نتيجة ضعف اإلجراءات الحكومية حيال ىذه 
 . (1)التجاوزات

  التجربة المبنانية: -4

في تنفيذ مشروعات البنية التحتية  B.O.T التي اعتمدت نظاملبنان من بين الدول العربية 
 France Télécom"الشركة الفرنسيةبين الدولة المبنانية و  B.O.Tوالمشروعات الكبرى، كعقد 

International "   عقدسنوات، و 10ع الياتف النقال لمدة تشغيل مشرو لتنفيذ و B.O.Tبين  

" الكويتية وشركة "محمد عبد الخرافي وأوالدهبنان في ل االستثماراتالمؤسسة العامة لتشجيع 
سنة، ثم إعادتو بحالة  15ة تشغيمو لمدالسيارات في مطار بيروت الدولي و لتمويل إنشاء مواقف 

           .(2)المبنانية، وغيرىا الكثيرالدولة إلى  جيدة

 B.O.Tالفرع الثاني: تقييم مدى نجاعة  تجربة الجزائر في استخدام عقد البوت 

وعـدم نصـيا صـراحة  عمى الرغم من خمو المنظومة القانونية في الجزائر من تسـمية "البـوت"
اء إال أنــو باســتقر  ،أحــد أشــخاص القــانون الخــاصالدولــة و  فــي األصــل بــينبرامــو إعميــو كعقــد يــتم 

التنظيميـــة الخاصـــة بتنظـــيم مجـــاالت محـــددة يالحـــظ أنيـــا أحكـــام بعـــض النصـــوص التشـــريعية و 
ر االمتيـاز، البوت بصفة ضمنية كأسموب لمتعاقد من خالل تحديد عناصره في إطـا تطرقت لعقد

 : (3)نجد من أىميا ما يمي

 مجال الموارد المائيةأوال: في 
المادة إلى  نالحظ أن المشرع الجزائري فتح مجال التعاقد بأسموب البوت ونجد ذلك بالرجوع 

                                                             

، 2021جوان  www.national.kuwait.com  ،02في الكويت، موقع الشبكة الوطنية الكويتية BOTممف مشاريع  (1)
14:34. 

أسماء تخنوني، تقييم تجربة الجزائر في إشراك القطاع الخاص بواسطة النماذج التمويمية الحديثة لتحقيق التنمية  (2)
المستدامة)عقد البناء والتشغيل ونقل الممكية نموذجا(، مركز جيل البحث العممي، مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة، العدد 

 .93، ص2019، لبنان، 32
 .14ص المرجع السابق، يل داللي، عبد القادر باية،عبد الجم  (3)
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تخضع كذلك » :والتي جاء في نصيا المتعمق بقانون المياه 12-05من القانون رقم  17
واليياكل التي تعتبر ممكا يرجع لمدولة بدون  آتعمومية االصطناعية لممياه، المنشمالك اللأل

مقابل بعد نفاذ عقد االمتياز أو التفويض لإلنجاز واالستغالل المبرم مع شخص طبيعي أو 
 .(1)«اصمعنوي خاضع لمقانون العام أو القانون الخ

ص المادة السابقة أن المشرع الجزائري ذكر في ىاتو المادة جميع المراحل نستخمص من ن
البناء( واالستغالل وبعدىا استرجاع الدولة  وأوىي )اإلنجاز  B.O.Tالتي يمر بيا عقد البوت 

 .لمممكية بعد نفاذ عقد التفويض وبدون مقابل

  ه تيبازة مع الشركة الكنديكة ميامن المشاريع الموقعة في ىذا اإلطار العقد المبرم بين شر  
SNC CAVALIN سبانية واإلACCIANA AGUA  مميون دوالر المتضمن تصميم  15بقيمة

نشاء وتشغيل محطة تحمية المياه لمدة   SNCسنة، كما تحصمت نفس الشركة  25وا 

CAVALIN  180عمى عقد إلنجاز محطة تحمية مياه البحر بمنطقة فوكة بوالية تيبازة بقيمة 
اه تسيير شركة المي SEAAL، وكذلك خوض الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات (2)دوالرمميون 

مميون  120وبموجب قيمة  2005برم ىذا العقد في نوفمبر أوالتطيير لوالية الجزائر حيث 
 .(3)2006مارس  01التنفيذ بتاريخ  أورو ودخل حيز

 في مجال الكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتثانيا: 
حق تمنحو الدولة لممتعامل  االمتياز» أن: عمى(4)01-02من القانون  02المادة  تنص
ويطورىا فوق إقميم محدد ولمدة محددة بيدف بيع الكيرباء أو الغاز الموزع  بموجبو شبكةيشغل 

                                                             

،المتعمق بالمياه، الجريدة  2005أوت سنة  4الموافق  1426جمادى الثانية عام  28، المؤرخ في 12-05القانون رقم  (1)
 .06، ص 2005سبتمبر  04الموافق ل  1426رجب  30، الصادرة في 60الرسمية عدد 

استقبال القانون الجزائري لعقود البناء والتشغيل ونقل الممكية، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية في مدى محمد إقمولي،  (2)
 .210، ص2013، الجزائر05، العدد 50واالقتصادية والسياسية، كمية الحقوق، المجمد 

ه والقطاع الخاص في الجزائر، صونيا نايل، نموذج الشراكة االستراتيجية بين المؤسسات العمومية المسيرة لخدمات الميا (3)
 .39، ص 2018الجزائر، تبسة، جامعة ، 23العدد مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة، 

، يتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فبراير  05 الموافق 1422ذي القعدة  22المؤرخ في  01-02قانون  (4)
 .07-05، ص 2002فبراير  06 الموافق 1426ذي القعدة  23 ، الصادرة في08القنوات، الجريدة الرسمية العدد 
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 .«بواسطة القنوات

تنجز المنشآت الجديدة إلنتاج الكيرباء ويستغميا » من نفس القانون: 07وكذلك نص المادة 
 .«خاضع لمقانون الخاص أو العام حائز رخصة لالستغالل أو معنويكل شخص طبيعي 

من خالل استقراء لمنصين السابقين وأخذا بمراحل نظام البوت المتمثمة في البناء والتشغيل 
األساسية لمدولة فإن المشروع قد فتح ونقل الممكية )التحويل( الذي ينصب عمى المرافق العامة و 

 ألن توزيع الكيرباء والغاز يدخل ضمن نشاط المرافق العامة. ؛المجال لمتعاقد بنظام البوت

شركة الكيرباء سكيكدة التابعة لشركات  عقد نجد في ىذا الشأن ومن المشاريع التي أبرمت
 SNCمع مجموعة   AECقة عمومية متمثمة في سوناطراك وسونمغاز والوكالة الوطنية لمطا

LAVADIN  نشاء وتشغيل محطة توليد الكيرباء لمدة  600بقيمة  12مميون دوالر، لتصميم وا 
 .(1)سنة، قابمة لمتجديد لنفس المدة

 ثالثا: مشروع ميناء الوسط

عمى أن يتم البدء في أشغال اإلنجاز بعد وىو مشروع سينجز وفق شراكة صينية جزائرية 
أن المشروع سيتم إنجازه عمى ثالث مراحل ستخصص إلى  الوصية، مشيراموافقة الوزارة 

المرحمة األولى؛ ومدتيا أربع سنوات، ألشغال حماية المحيط وتجييزه بأرصفة خاصة لحاممة 
كيمومتر من الطريق السريع الذي  40الحاويات وأخرى باستالم البضائع األخرى، فضال عن 

أن عرف عدة مراحل إلى  مستوى العفرون ، وتمت اإلشارة سيربط الميناء بالطريق السيار عمى
، قبل أن يوافق مجمس الوزراء 2012تخص اوال دراسة اختيار األرضية التي انتيى منيا في 

 عمى إطالق المشروع رسميا. 2015في العام 

ويعد ىذا الميناء من بين أىم المشاريع المخصصة لنقل السمع في الجزائر سيشكل قطبا 
تنمية االقتصادية بعد ربطو بشبكة النقل بالسكك الحديدية والطرق السريعة مما سيمكنو ميما لم

مستقبال من إجراء مبادالت تجارية مع إفريقيا؛ وينتظر أن يسيم المشروع في ترقية المبادالت 
                                                             

 . 13-12بق، صاسالمرجع السميرة حصايم،  (1)
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ميل فقط عمى الخط  16التجارية وطنيا ودوليا بشكل فعال حيث يتواجد الميناء عمى بعد 
من حركة المالحة الدولية، كما سيكون منفذا تجاريا لمدول  ٪21وسطي الذي يمثل البحري المت

 .(1)اإلفريقية التي ال تممك واجية بحرية بفضل ربط الميناء بالطريق العابر لمصحراء
ومن المشاريع التي نقترحيا لمقيام بيا وفق نظام البوت الذي يتميز بخصائص ومزايا تجعمو 

الضخمة ذات الميزانيات الكبيرة؛ مشروع الطاقات المتجددة وخير مثال عمى مناسبا لممشاريع 
وفق دراسات -ذلك مشروع الطاقة الشمسية مع الشركة األلمانية الذي لم يتم ، إذ تمتمك الجزائر

مرات  ـ: أربعأكبر حجم من الطاقة الشمسية في حوض البحر األبيض المتوسط ب -بحثية
مرة من حاجة الدول األوربية لمطاقة  60طاقة، وىو ما يشكل مجمل االستيالك العالمي لم

الكيربائية. بل أكدت الوكالة الفضائية األلمانية أن الصحراء الجزائرية ىي أكبر خزان لمطاقة 
اآلف ساعة سنويا، وىو أعمى  3الشمسية في العالم، حيث تدوم اإلشعاعات الشمسية فييا 

نقل بالسكك الحديدية شمال جنوب وذلك لما لو من مستوى إلشراق الشمس. وكذلك مشروع ال
 أىمية استراتيجية خصوصا حركة البضائع كما تسيم في استغالل المناجم.

                                                             

، 2021جوان  aljazairalyoum.com :// http  ،04، موقع B.O.Tميناء شرشال بشراكة جزائرية صينية بطريقة بطريقة  (1)
22:24. 
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 خاتمة:
ة، أظير لنا أّنو موضوع لو جنبي( كآلية لجذب االستثمارات األB.O.Tإّن دراسة عقد البوت)

أىميتو عمى الساحة القانونية واالقتصادية، ومّما يؤكد ذلك اإلقبال الكبير عميو من طرف الكثير 
مفيومو، تكييفو القانوني وحتى تحديد أطرافو؛ من الدول وكذلك كثرة الجدل بشأنو من حيث 

نظرا لتشابكو وتعقيده، إال أنو يعتبر في نظرنا أحسن وسيمة يمكن أن تستعين بيا الدول لتحقيق 
 ة.جنبيتنميتيا االقتصادية من خالل جذب أكبر عدد ممكن من االستثمارات األ

ين الدولة أو أحد أجيزتيا ( يبرم بB.O.Tوقد أوضحنا في بداية الموضوع أّن عقد البوت)
التابعة ليا مع أشخاص القانون الخاص، والذي يسمى بشركة المشروع، بحيث يتولى ىذا 
األخير بناء أحد المرافق العامة كالطرقات والمطارات، من خالل تصميم المرفق العام وتمويل 

ام وتشغيمو بنائو وتشغيمو وصيانتو، عمى أن يقوم المستثمر الخاص باستغالل المرفق الع
لمصمحتو طيمة المدة المتفق عمييا في العقد مع تحصيل رسوم التشغيل عمى أن يتم تسميم ىذا 

 الدولة بانتياء مدة العقد في حالة جيدة.إلى  المرفق
غير أن ىذا االتجاه بدأ يتغير، وذلك بتوسيع دائرة تمويل عقد البوت لممشاريع الخاصة 

إبرام عقد البوت بين شخصين من أشخاص القانون العام؛ كما  الترفييية والسياحية، مع إمكانية
 أو حتى بين شخصين من أشخاص القانون الخاص.

وبذلك أصبح عقد البوت من األنظمة التعاقدية التي تعود بالنفع الكبير عمى الدولة المضيفة 
 لو؛ باعتباره أحد األساليب االستثمارية الحديثة عمى الساحة الدولية والوطنية.

وقد تبنت دراستنا التعريف الذي أورده المجمع الفقيي اإلسالمي باعتباره األقرب لمفيوم عقد 
( ويفتح المجال لجميع أشخاص B.O.Tالبوت؛ كونو يبتعد عن الترجمة الحرفية لعقد البوت )

 القانون العامة والخاصة لمتعاقد وفق نظام البوت.
زه عن غيره من العقود التي تشتبو كعقد كما تبين لنا بأن عقد البوت يتسم بخصائص تمي

 الخصخصة وعقد امتياز المرفق العام وعقد األشغال العامة.
وقد تبين لنا أن عقد البوت قد يكون أحيانا من عقود القانون الخاص؛ ألن الدولة كطرف 
في ىذا العقد تقف عمى قدم المساواة مع شركة المشروع وفق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين 
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معروف في عقود القانون الخاص، مع إمكانية التعاقد من الباطن نظًرا لضخامة المشروعات ال
المنعقدة وفقو. كما قد يكون من عقود القانون متى تمتعت الدولة في تعاقدىا بامتياز السمطة 

 العامة.
ورأينا أن عقد البوت يتكون من مجموعة من األطراف المتعددة والمتصمة منيا ما يعد من 

بيل األطراف األصمية كالجية المانحة، وشركة المشروع، ومنيا ما يعد من قبيل األطراف ق
 الثانوية كالمقاولين والموردين والخبراء واالستشاريين...الخ 

تحسين فرص نمو اقتصادىا، خطت خطوات ممموسة في إلى  والجزائر، ضمن إطار سعييا
في ظل عالم يتسم بالمنافسة الحادة، وترجمت مجال توفير متطمبات البيئة الجاذبة لالستثمار 

ىذه السياسة من خالل الضمانات والحوافز التي منحيا االستثمار لممستثمرين الوطنيين 
 واألجانب.

رادتيا القوية في جذب االستثمارات األ ة، وذلك من جنبيكما أبدت الجزائر رغبتيا الشديدة وا 
لتشريعات والقوانين المحفزة لالستثمار خالل انتياج سياسة اإلصالح وسن مجموعة من ا

 االستقرار السياسي.إلى  باإلضافة
ىذه الّدراسة وىذه النتائج التي وصمنا إلييا تقتضي منا أّن نورد بعض االقتراحات 

 والتوصيات التي نراىا مناسبة في ىذا المجال عمى النحو اآلتي:
والتشغيل والتحويل بغرض ضبط أحكاميا تكثيف البحث الفقيي والقانوني لعقود البناء  -1

 المختمفة.
إدراج ىذا العقد في مناىج التدريس الجامعية، وتنظيم ممتقيات لمتعرف عمى مختمف  -2

 جوانبو القانونية واالقتصادية.
االعتماد عمى دراسات الجدوى لزيادة فرص نجاح المشروعات القائمة وفقا لنظام  -3
 البوت.
دة طويمة جًدا، بحيث نضمن أن تكون مدة معقولة ال ىي عدم جعل مدة العقد م-4

في ربوعيا، وال ىي  جنبيتعاظم النفوذ األإلى  بالطويمة التي تكبل الدولة وأجيزتيا وتُقِضي
 بالقصيرة بحيث ال تتمكن شركة المشروع من استرداد نفقاتيا وتحقيق ىامش ربح معقول.
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 مختمف جوانبو القانونية.( ينظم B.O.Tإصدار تشريع خاص بعقد البوت) -5
العمل عمى االستفادة من خبرات وتجارب الدول السابقة والناجحة في اعتماد نظام  -6
 (.B.O.Tالبوت)
( B.O.Tأن تكون المؤسسات االستشارية بشأن تشييد المشروعات المنفذة بنظام البوت) -7

طاع الخاص الوطني، وفي القإلى  وتشغيميا؛ تابعة لمحكومة كأساتذة اليندسة مثال، أو تنتمي
حالة عدم توافر ىذه الكفاءات في القطاعين العام والخاص الوطنيين يجب أن تكون المؤسسات 
االستشارية مؤسسات محايدة مختارة من الجية المانحة المتعاقدة وليست مفروضة من قبل 

ة الواجب شركة المشروع؛ وذلك لضمان التزام شركة المشروع بالمواصفات المعمارية والفني
 اتباعيا في إقامة المشروع.

من المرسوم  150وضع ضوابط قانونية لممصمحة العامة المشار إلييا في المادة  -8
المتعمق بالصفقات العمومية؛ وذلك بتقميص تدخل المصمحة المتعاقدة لفسخ  247-15الرئاسي 

عدم تركيا خاضعة العقد ويكون ذلك بوضع معايير يتم عمى أساسيا تقدير المصمحة العامة و 
لمسمطة التقديرية لممصمحة المتعاقدة؛ لما ليا من أثر سمبي من ناحية جذب االستثمارات 

 ة.جنبياأل
عمى الجزائر أن تعمل عمى تعزيز اإلطار التشريعي الخاص باالستثمار والعمل عمى  -9

حوافز إضافية، منح ضمانات و إلى  استقراره وثباتو وىذا لكسب ثقة المستثمرين األجانب، اضافة
 والتوسيع من اإلعفاءات الضريبية والجمركية لممستثمرين المتعاقدين بموجب عقد البوت. 

ىذه ىي أىم الّنتائج والتوصيات التي أمكننا الوصول إلييا في دراستنا، فإن أصبنا فبتوفيق 
ن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان.   من الّمو؛ وا 
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 مة المراجعقائ

 أوال: الكتب

، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، B.O.Tإبراىيم الشياوي، عقد امتياز المرفق العام  -
 م.2003ه/1424دون ذكر دار النشر، القاىرة، مصر  

 .2006لبنان،  طرابمس، المؤسسة الحديثة لمكتاب، ، B.O.Tعقد ال إلياس ناصيف، -
بشار محمد االسعد، الفعالية الدولية لمتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، الطبعة  -

 .2009ت حمبي الحقوقية، لبنان، ى، منشورااألول
بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة) ماىيتيا، القانون الواجب  -

 .2006الطبعة األولى منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، التطبيق عمييا، وسائل تسوية نزاعاتيا (، 
 جابر جاد نصار، العقود االدارية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، دون سنة نشر. -
والتطور الحديث لعقد االلتزام، دراسة نقدية لمنظرية  B.O.Tجابر جاد نصار، عقود البوت  -

 .2002التقميدية لعقد االلتزام، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
 .2010حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر،  -
( في مجال العالقات الدولية B.O.Tوالّتحويل )سالم أحمد رّشاد محمود، عقد اإلنشاء واإلدارة  -

 .2004الخاصة، دار الّنيضة العربية، القاىرة، 
عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، )حق الممكية(، الجزء الثامن،  -

 1998منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
وفقا ألحكام التشريع الرسمي، وفقا ألحكام  B.O.T عبد السند حسن يمامة، نظام البوت -

 .2000ى، دون دار النشر، مصر، األولالتشريع المصري، الطبعة 
، دار الكتب القانونية، في القانون المقارن B.O.Tعبد الفتاح بيومي الحجازي، عقود البوت  -

 .2008مصر، 
الحديثة، دار الجامعة الطريق لبناء مرافق الدولة  B.O.Tعصام أحمد البيجي، عقد البوت  -

 .2008الجديدة، االسكندرية، 
عالء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ضوء  -



 جنبياأل لممستثمر البوت عقد يقدميا التي المحفزة العوامل  ثاني                     الفصل ال

    

القوانين الوضعية والمعاىدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم)دراسة مقارنة(، دار الجامعة 
 .2008دة، اإلسكندرية، مصر، الجدي

ى، األولعمى عثمان، تسوية المنازعات الناشئة في مرحمة إبرام العقود اإلدارية، الطبعة  -
 .2015منشورات حمبي الحقوقية، بيروت، 

عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء الثاني: النشاط االداري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
 .2000الجزائر، 

التطبيق(، -القياس-ياني، ضريبة القيمة المضافة) المفاىيمقاسم نايف عموان، نجية ميالد الز  -
 .2008األولى، عمان، األردن، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة 

ة في القانون الجزائري، الطبعة الثامنة، دار ىومة، جنبيمحند واعمي عيبوط، االستثمارات األ -
 .2014ئر، الجزا
 .2010لتحوالت الجديدة، دار بمقيس، دار البيضاء، الجزائر، نادية ضريفي، تسيير المرفق العام وا -
ى، األولناصر مجيد عباس، الطعن بالبطالن عمى أحكام التحكيم التجاري الدولي، الطبعة  -

 .2011سنيوري، العراق، مكتبة ال
وما يماثميا  BOTوائل محمد السيد إسماعيل، المشكالت القانونية التي تثيرىا عقود ال -

 .2011)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
إبرام تنفيذىا، دراسة تحميمية عمى -يسرى عوض عبد اهلل، العقود التجارية الدولية مفاوضاتيا -

ضوء نظرية العقد في التشريع الجزائري، إصدارات مكتب اليسرى لممحاماة واالستشارات، 
 .2009الخرطوم، السودان، 

 ثانيا: الرسائل والمذكرات
  :الرسائل -1
ة المباشرة في الجزائر عمى ضوء اتفاقيات جنبيجمال بوستة، النظام القانوني لالستثمارات األ -

منظمة التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم 
 .2016/2017، الجزائر، 1السياسية، جامعة باتنة

ة، أطروحة جنبيعميان إلياس الشديفات، دور العقود اإلدارية في جذب االستثمارات األفيصل  -
 .2010دكتوراه في القانون العام، كمية الحقوق، جامعة دمشق، 



 جنبياأل لممستثمر البوت عقد يقدميا التي المحفزة العوامل  ثاني                     الفصل ال

    

نادية والي، النظام القانوني الجزائري لالستثمار ومدى فعاليتو في استقطاب االستثمارات  -
ه في العموم، تخصص قانون، كمية الحقوق والعموم ة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراجنبياأل

 ، دون سنة نشر.تيزي وزوالسياسية، جامعة 
 :مذكرات الماجستير -2
أحمد رمضان صبحي الشرايعة، الطبيعة القانونية لعقد البوت، مذكرة ماجستير في القانون  - 

 .2011الخاص، كمية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن،
، وآثره في إحداث التنمية المستدامة" دراسة تطبيقية  B.O.Tعقد الـ أحمد ىاذي أحمد ديك،  -

عمى اليمن"، مذكرة ماجستير، األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري، معيد النقل 
 .الدولي والموجستيات، قسم المعامالت الدولية القانونية التجارية والموجستيات، مصر

بنية إطار الستقبال القطاع الخاص في مشاريع ال: B.O.Tسميرة حصايم، عقود البوت  -
السياسية، جامعة تيزي قانون التعاون الدولي، كمية الحقوق والعموم  في رالتحتية، مذكرة ماجيستي

 .2011وزو، 
وتطبيقاتو في   (BOT)صييب صبوع، النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الممكية  -

الجزائر، مذكرة ماجيستير في القانون وتسيير اإلقميم، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
 .2012/2013قسنطينة، 

، مذكرة -دراسة مشروع الطريق السيار "شرق غرب"-كمال لحول، اختيار المشاريع العمومية -
امة، كمية العموم االقتصادية ماجستير في العموم االقتصادية، تخصص تسيير المالية الع

 .2013/2014والتجارية وعموم التسيير، جامعة تممسان، 
حقوق، ، مذكرة ماجستير، كمية الجنبيليمى سالم، الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمر األ -

 .2011/2012جامعة وىران، 
( B.O.Tونقل الممكية )محمد عمر موسى جميل دويك، التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل  -

 .2016دراسة مقارنة، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص، جامعة القدس، فمسطين، 
لى الجزائر في مجال  نعيمة - بن أوديع، النظام القانوني لحركة رؤوس األموال من وا 

 .2010ية الحقوق، جامعة تيزي وزو، االستثمار، مذكرة ماجستير، كم
( وتطبيقاتو في الجزائر، مذكرة ماجيستير، B.O.Tالبناء والتشغيل ونقل الممكية )ىاجر شماشمة، عقد  -
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 .2014-2013تخصص قانون اإلدارة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة  أم البواقي، 
في الجزائر، مذكرة ماجستير في  جنبيوليد لعماري، الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار األ -

 .2010/2011ص قانون أعمال، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، القانون، تخص
، مذكرة B.O.Tوليد مصطفى الطراونة، التزامات المتعاقد مع اإلدارة في عقود البوت  -

 .2014ماجيستير تخصص قانون عام، كمية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
المباشر في دول شمال إفريقيا خالل  جنبيوىيبة بن داودية، واقع وآفاق تدفق االستثمار األ -

( مع التركيز عمى الجزائر، مصر، المغرب، تونس، مذكرة الماجستير في 2004-1995الفترة )
 العموم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية، جامعة

 .2004/2005الشمف الجزائر، 

 :مذكرات الماستر -3
قادة، بن شرقي رقيق بمعربي، عقد البوت، مذكرة ماستر في إدارة األعمال، كمية  أحمد -

 .2018الحقوق والعموم السياسية، جامعة خميس مميانة، 
، مذكرة ماستر، تخصص قانون BOOT-BOTزىير بن عيسى، التحكيم في عقود الـ  -

 .2015-2014أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أم البواقي، 
كأسموب مستحدث إلدارة القطاع الخاص  B.O.Tزينة جالل، سييمة إمرارن، عقد البوت  -

لممرافق العامة، مذكرة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
 .2014/2015زيان عشور بالجمفة، 

يل( كآلية لجذب )البناء والتشغيل والتحو  (B.O.Tنوفل رؤوف بركاني، عقد البوت ) -
ة، مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جنبياالستثمارات األ

 .2018/2019جامعة  أم البواقي، 

 ثالثا: المقاالت
أبو بكر أحمد عثمان، عقود البوت ومتطمبات تطبيقيا في العراق، مجمة الرافدين لمحقوق،  -

 .2008، العراق، 38، العدد10المجمد 
دارة المرافق العامة B.O.Tأحمد بشناق، توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل -  في إنشاء وا 
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 .     ، ليبيا،األولدراسة فقيية، مجمة كمية الشريعة والقانون، العدد 
أحمد حرير، النظام القانوني لعقود البوت ودورىا في تمويل االستثمار في مجال مشاريع البنية  -

 ، جامعة سيدي بمعباس، الجزائر.06مجمة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد التحتية، 
حقيقتو وتكييفو الفقيي وحكمو الشرعي، مجمة  B.O.Tأحمد شحادة أبو سرحان، عقد البوت  -

 .2019، األردن، 3، العدد46الدراسات، عموم الشريعة والقانون، المجمد 
( في تعمير األوقاف B.O.Tالبناء والتشغيل واإلعادة )أحمد محمد أحمد بخيت، تطبيق عقد  -

إلى  1، اإلمارات العربية المتحدة، من 19، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العدد والمرافق العامة
 .2009أبريل  30-26الموافق  1430ى األولجمادى  05

ج التمويمية أسماء تخنوني، تقييم تجربة الجزائر في إشراك القطاع الخاص بواسطة النماذ -
الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة)عقد البناء والتشغيل ونقل الممكية نموذجا(، مركز جيل البحث 

 .2019، لبنان، 32مقة، العدد العممي، مجمة جيل األبحاث القانونية المع
في مجاالت البناء والتشغيل ونقل الممكية،  b.o.tأمال بولغاب، الطبيعة القانونية لعقد البوت  -

 .2015، جامعة بسكرة، الجزائر،  2، العدد15مجمة العموم اإلنسانية، المجمد 
بين سمطة اإلدارة وسمطة اإلرادة، مجمة االجتياد لمدراسات  B.O.Tأمال بولغاب، عقد البوت  -

 .2013الجزائر، جانفي ، 03القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي لتمنراست، العدد 
، سمسمة دورية تعني بقضايا B.O.Tأمال نجاح البشبيشي، نظام البناء والتشغيل والتحويل  -

 .2004، الكويت، نوفمبر 35التنمية في األقطار العربية، العدد 
في السودان، مجمة  BOTأميرة عمي محمد المكي، عبد المطمب عمي ابنعوف، تجربة نظام  -

 .2017، السودان، 2الجزء  االقتصادية، جامعة السودان لمعموم وتكنولوجيا ،العموم العموم 
)بناء وتشغيل ونقل الممكية( كآلية لدمج  BOTبورحمة منجية، عبد المالك ميري، نظام  -

، 07القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في الجزائر، مجمة التكامل االقتصادي، المجمد
 .2019، الجزائر، ديسمبر04العدد

حميدة زينب موالي عمار، بوزيد كيحول، الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل  -
، 02، العدد 10الواحات لمبحوث والدراسات، جامعة غرداية، المجمد ، مجمة B.O.Tالممكية 
 .2017الجزائر، 
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 : من اإلدارة الخاصة لممرافق العامة االقتصادية B.O.Tرحيمة نمديمي، ماىية عقد البوت -
 .2017، جامعة بجاية، الجزائر، 2خوصصتيا، المجمة األكاديمية لمبحوث القانونية، العددو 

كآلية لتحقيق التنمية  BOT رشيد فراح، كريمة فرحي، تنفيذ مشاريع البنية التحتية بنظام -
، مجمة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، العدد -نماذج تطبيقية–االقتصادية واالجتماعية 

 .2017الجزائر، ،جامعة عنابة51
المتعمق بترقية  09-16م في ظل القانون رق جنبيسارة عزوز، ضمانات االستثمار األ -

  .2021، الجزائر، 01، العدد08االستثمار، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، المجمد 
سمير شيياني، عمي معزوز، الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل )البوت( في  -

، جامعة  2العدد  ،6إطار مبدأ سمطان اإلرادة، مجمة الدراسات القانونية المقارنة، المجمد 
 .2020الشمف، الجزائر، 

تسيير المرافق العامة و  سناء بولقواس، التسيير المفوض لممرافق العامة والتحوالت في انشاء -
، 21، العدد15عقد البوت، مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، المجمد إلى  من عقد االمتياز
 .2019الجزائر،  جامعة الشمف،

سناء بولقواس، أىمية التحكيم كأسموب لحل منازعات عقود البوت في انشاء وتسيير المرافق  -
العامة ومخاطره عمى الدولة المضيفة، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، 

  .2015، 1، جامعة الجزائر04، العدد 52المجمد 
المتعمق  09-16لمجزائر عمى ضوء القانون  جنبيشوقي لبيك، ضمانات جذب االستثمار األ -

، جامعة المسيمة، 01، العدد 03بترقية االستثمار، مجمة الدراسات والبحوث القانونية، مجمد 
 .2018 الجزائر،

صونيا نايل، نموذج الشراكة االستراتيجية بين المؤسسات العمومية المسيرة لخدمات المياه  -
، جامعة تبسة، 23جمة جيل األبحاث القانونية المعمقة، العدد والقطاع الخاص في الجزائر، م

 .2018، الجزائر
دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء -عارف صالح مخمف، عالء حسين عمي، عقد البوت -

، الرمادي، 01، مجمة جامعة االنبار لمعموم القانونية والسياسية، العدد -والتشغيل ونقل الممكية
 سنة نشر.العراق، بدون 
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( كآلية تعاقدية مستحدثة في مجال BOTعبد الجميل داللي، باية عبد القادر، نظام البوت) -
دارة المرافق العامة، مجمة المفكر لمدراسات القانونية والسياسية، المجمد  ، 4، العدد 3االستثمار وا 

 .2020زائر، ديسمبرالج
مجمة  ،B.O.T  مشروعية عقود )البناء والتشغيل والتحويل( الجبوري،عباس  خزعلعدنان  -

 سنة نشر. ، العراق، دوناألولمداد األدب، العدد 
عطا اهلل بن مسعود، عبد الحميد أعمر، عامر تواتي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -

، عدد 18مجمد  ة،، مجمة دراسات اقتصادي-التجربة التركية نموذجا -في مشاريع البنية التحتية
 .2020 ، الجمفة،2
" كآلية لترقية االستثمار الوقفي في الجزائر، مجمة العربية B.O.T" لطيفة بن حمود، عقود البوت -

 .2021، الجزائر، 01، العدد13لألبحاث والدراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعية، مجمد 
ود البناء والتشغيل ونقل الممكية، المجمة محمد إقمولي، في مدى استقبال القانون الجزائري لعق -

، 05العدد ،50، كمية الحقوق، المجمدالجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية
 .2013الجزائر

في التشريع  جنبيمحمد جريفيمي، مدى نجاعة الضمانات القانونية لترقية االستثمار األ -
، 10الجزائري، مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة تامنغست، المجمد

  .2021، تمنراست، الجزائر،01العدد
، الجزائر، 25، العدد 20محمد ذمان ذبيح، عقد البوت ماىية ومزاياه، مجمة األحياء، المجمد  -

2020. 
البوت كآلية لتشييد مشروعات البنية التحتية،  محمد صالح، البشير عبد الكريم، أسموب -

دارية، المجمد  ،جامعة 01د، العد09تجارب دولية وعربية مختارة، مجمة أبحاث اقتصادية وا 
 .2015بسكرة، الجزائر، 

مشروعات البناء  -تحديث البنية التحتيةو  محمد صالح، السياسات العمومية الحديثة لبناء -
، مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، -نموذجا (BOT)والتشغيل ونقل الممكية

 .2014، جامعة المسيمة، الجزائر، 12، العدد 07المجمد 
دراسة فقيية  (B.O.T)محمود صديق رشوان، عقد اإلنشاء والتشغيل وتحويل الممكية  بوت -
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  .2014 مصر،أسيوط، جامعة ، 32مقارنة، مجمة كمية أصول الدين، العدد 
، مجمة مجمع الفقو B.O.Tناىد عمي حسن السيد، حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الممكية  -

 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دون سنة النشر.4، ج14اإلسالمي الدولي، العدد 
نبيل ونوغي، نظام المزايا والتسييالت الممنوحة لالستثمار في القانون الجزائري، مجمة  -

 .2019، جامعة  الجمفة، الجزائر، 03، العدد12موم اإلنسانية، المجمد الحقوق والع
كنظام لمشراكة العمومية الخاصة،  (B.O.T)نزيية عالل، عقد البناء والتشغيل ونقل الممكية  -

مجمة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، 
 .2020، جانفي 8العدد 

،أدرار، 2نورة سعيداني، االستثمار وفق عقد البوت، مجمة القانون والمجتمع، العدد  -
   .189، ص2017الجزائر،

وسيمة سعود، عباس فرحات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع إنشاء البنية  -
 .كيا، مجمة البشائر االقتصاديةالتحتية في تر 

في الجزائر وفق قانون  جنبييوسف زروق، عبد القادر رقاب، ضمانات وحوافز االستثمار األ -
  .2017، جامعة الجمفة، الجزائر،08، مجمة العموم القانونية واالجتماعية، ، العدد 16-09

 رابعا: ورقة بحثية

( البناء والتشغيل B.O.Tعبد المطيف نايف، دراسة في عقود التزام المرافق العامة البوت ) -
المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم اإلدارية والتحويل )نقل الممكية(، ورقة عمل، مقدمة في إطار 

 .2016يوليو 1 - وماي 30د  بتاريخ في الدول العربية، بيروت، لبنان، انعق
 خامسا: النصوص القانونية

 الدساتير: -1
عام  األولجمادى  26مؤرخ في ال، 01-16قانون رقم ال الصادر بموجب 2016دستور  -

 .2016، 14عدد ، ج ر 2016سنة مارس  06الموافق  1437
 1442جمادى  15المؤرخ في  ،442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  2020دستور  -



 جنبياأل لممستثمر البوت عقد يقدميا التي المحفزة العوامل  ثاني                     الفصل ال

    

 .2020، الصادر سنة 82، ج ر عدد 2020ديسمبر  30الموافق 
 :االتفاقيات الدولية -2
االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بين دول  المغرب العربي، الموقعة في الجزائر بتاريخ  -

 22المؤرخ في  420-90، والمصادق عمييا بموجب المرسوم الرئاسي 1990جويمية  23
 .1991فيفري  06، صادر في 06، ج ر عدد1990ديسمبر سنة 

حكومة الجميورية الفرنسية و  االتفاق المبرم بين الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
تشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، ، المتعمق بشأن 1993فيفري  13الموقع عميو بتاريخ 

، ج ر 1994جانفي  02مؤرخ في  01-94المصادق عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .1994جانفي  02، الصادر في 01العدد 

التشجيع والحماية المتبادلة ب ية، المتعمقمصر الجميورية الو  يةالجزائر الدولة مبرم بين التفاق اال -
و بالمرسوم الرئاسي مصادق عميال، اع االزدواج الضريبي والتيريب الضريبيوامتن لالستثمارات

 .1998أكتوبر  11المؤرخة في  76، ج ر رقم 1998أكتوبر  11مؤرخ في  320-98رقم 
 ة الشعبية وحكومة جميورية النيجراالتفاق المبرم بين حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطي -
، تعمق بالتشجيع والحماية المتبادلين لالستثماراتالم، 1998مارس  16موقع بالجزائر يوم ال

، ج ر عدد 2000سنة  22، مؤرخ في 247-2000المرسوم الرئاسي رقم المصادق عميو ب
  .2000أوت سنة  23، صادرة في 52

مقراطية الشعبية من ة الدياالتفاق االوربي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين الجميورية الجزائري -
  6إلى  1الحقو من الدول االعضاء فييا من جية، أخرى، وكذا مة االوربية و المجموعجية، و 

أفريل  22والوثيقة النيائية المرفقة بو، الموقع بفالونسيا في  7الرقم إلى  1من  والبروتوكوالت
أفريل سنة  27المؤرخ في   159-05، والمصادق عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002
 .2005أفريل  30، صادر في 31، ج ر عدد 2005

االتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية  -
المصادق عميو و  ،2006فيفري  16الشعبية وحكومة الجميورية التونسية ، الموقع بتونس في 

، صادر في 73، ج ر عدد2006نوفمبر  14المؤرخ في  404-06بموجب المرسوم الرئاسي 
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 .2006نوفمبر  19
، الموقع شعبية وحكومة الجميورية التونسيةاالتفاق بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية ال -

والمصادق  والحماية المتبادلة لالستثمارات،، المتعمق بالتشجيع 2006فيفري  16بتونس في 
، 73، ج ر عدد2006نوفمبر  14المؤرخ في  404-06عميو بموجب المرسوم الرئاسي 

 .2006نوفمبر  19صادر في 
االتفاق حول والحماية المتبادلتين لالستثمارات، بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -

، وتبادل الرسائل المؤرخة في 1999جانفي  25وحكومة مممكة الدنمارك، الموقع بالجزائر في 
-03، والمصادق عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002أكتوبر  28و 2002جوان  12

 .2004جانفي  07الصادر في  02، ج ر عدد 2003ديسمبر سنة  30المؤرخ في  525
االتفاق حول الترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات، بين حكومة الجميورية الجزائرية  -

، 2007مارس سنة  20لموقع بالىاي في الديمقراطية الشعبية وحكومة مممكة ىولندا، ا
، 2007ديسمبر سنة  01، المؤرخ في 378-07والمصادق عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2007ديسمبر  12، الصادر في 78ج ر عدد 

 :النصوص التشريعية -3
 :القوانين -أ
 ،16، يتعمق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90القانون  -

 .1990أفريل  18الصادر في 
، يتعمق 2002فبراير  05 الموافق 1422ذي القعدة  22المؤرخ في  01-02قانون  -

ذي القعدة  23، الصادرة في 08بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية العدد 
 .2002فبراير  06 الموافق 1426

أوت سنة  4الموافق  1426جمادى الثانية عام  28، المؤرخ في 12-05القانون رقم  -
 04الموافق  1426رجب  30لصادرة في ، ا60،المتعمق بالمياه، الجريدة الرسمية عدد  2005
 .2005سبتمبر 

، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر 2008فبراير 25مؤرخ في 09-08قانون  -
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 .2008أبريل  23الصادر في ، 21عدد
، يتعمق 2016أوت سنة  03 الموافقىـ  1423شوال عام  29مؤرخ في  09-16القانون  -

ىـ، الموافق غشت  1437شوال عام  29، الصادر بتاريخ 46بترقية االستثمار، ج ر، العدد 
 .2016سنة 

 :األوامر -ب
يتضمن  1975سبتمبر،  26الموافق  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75األمر رقم  -

 .1975سبتمبر  30، الصادر في 78القانون المدني معدل ومتمم ، الجريدة الرسمية العدد 
، 47عدد  ، يتعمق بتطوير االستثمار، ج ر2001أوت  20المؤرخ في  03-01رقم  األمر -

 .2001أوت  22الصادر بتاريخ 
، 2001غشت  20الموافق  1422المؤرخ في أول جمادى الثانية عام  04-01األمر رقم  -

والمتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا، المعدل والمتمم، ج ر، 
 .2001غشت  22، الموافق  1422 جمادي الثانية 03، الصادرة في 47العدد 

، 52، يتعمق بالنقد والقرض، ج ر ، عدد 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03مر رقم األ -
 .2003أوت  27صادر في 

، يتعمق       الموافق أّول سبتمبر سنة 1429مؤّرخ في أّول رمضان عام  04-08مر األ -
وكيفيات منح االمتياز لألراضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز  بتحديد شروط

 .2008سبتمبر  03، الصادر بتاريخ 49دد مشاريع استثمارية، ج ر ع
 :النصوص التنظيمية -2

 :المراسيم الرئاسية - أ

سبتمبر  16ىـ الموافق 1436ذي الحجة عام  2، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -
، الصادر 50عدد ية وتعويضات المرافق العامة، ج ر ، يتضمن تنظيم الصفقات العموم2015
 .2015سبتمبر  20ىـ الموافق 1436ذي الحجة  06بتاريخ 
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 :المراسيم التنفيذية -ب
سبتمبر  18الموافق  1417جمادي األولى عام  05مؤرخ في  308-96مرسوم تنفيذي ال -

 .1996سبتمبر  25، الصادرة في 55عدد ر  يتعمق بجنح امتيازات الطرق  السريعة، ج 1996
يتعمق بصالحيات المجمس  2006أكتوير  9مؤرخ في  355-06المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2006أكتوبر  11، صادر بتاريخ 64الوطني لالستثمار وتشكيمو وتنظيمو وسيره ، ج ر عدد 
 2006أكتوبر  09الموافق  1427رمضان  16المؤرخ في  356-06المرسوم التنفيذي رقم  -

 الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيميا وسيرىا.والمتضمن صالحيات الوكالة 
 11ىـ الموافق1425شعبان عام    ، المؤرخ في 270-07المرسوم التنفيذي رقم  -

، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي، الجريدة الرسمية 2007سبتمبر
 .2007سبتمبر  16ىـ الموافق 1428رمضان عام  04، الصادر بتاريخ 57العدد 

، يحدد شروط منح االمتياز عمى 2009ماي  2، مؤرخ في 152-09المرسوم التنفيذي رقم  -
 2راضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز المشاريع االستثمارية، مؤرخ في األ

 .2009مايو  6الصادرة في  27، ج ر العدد 2009مايو 
 05الموافق  1438جمادى الثانية عام  06مؤرخ في  100-17المرسوم التنفيذي رقم  -

رمضان عام  16المؤرخ في  356-06، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2017مارس 
، والمتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير 2006أكتوبر سنة  09الموافق 1427

 االستثمار وتنظيميا وسيرىا.
مارس  05الموافق  1438جمادى الثانية عام  06مؤرخ في  102-17مرسوم تنفيذي رقم  -

 المتعمقة بو. ، حدد كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشيادة2017
 المرسوم التشريعي -ج

 ج ر، ق بترقية االستثمار،، يتعم1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي  -
 .1993أكتوبر  10، الصادر في 64عدد 
 نظام بنكي: -د

 جنسية من الطبيعيين باألشخاص الخاصة الصعبة العممة بحساباتالمتعمق  01-09نظام  -
 فبراير 17في مؤرخ، المقيمين غير المعنويين واألشخاص المقيمين وغير المقيمين أجنبية،
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 .25ص ،2009 أبريل 29 في صادر ،25 عدد ر.ج ،2009
 محاضرات سادسا: ال

محمد عيساوي، محاضرات في التحكيم التجاري الدولي، ألقيت عمى طمبة السنة الثانية ماستر،  -
 .2019/2020السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، تخصص قانون أعمال، كمية الحقوف والعموم 

ليندة بمحارث، محاضرات في مقياس قانون االستثمار، ألقيت عمى طمبة السنة الثانية  -
بويرة، الجزائر، ماستر، تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ال

2019/2020. 
سميرة عماروش، محاضرات في قانون االستثمار، القيت عمى طمبة السنة الثانية ماستر،  -

 .2016/2017، 2، جامعة  سطيفتخصص قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية
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