
 زائرــالج – ستغمناتلكز الجامعي المر/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (005) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 بين سلطة اإلدارة وسلطة اإلرادة (Bot)ت وعقد الـبــ
 أ.آمال بــولغاب                                                 

 ، األردنجامعة الشرق األوسط                                           
S 

هم العقود اليت باتت متداولة لدى أيهدف البحث اىل تسليط العضوء على 

نشاء البنى التحتية، وألن هذا النوع من العقود هو من إمعظم الدول النامية بهدف 

عقود االنشاءات الدولية كما بينا ذلك يف البحث، استدعى منا الرتكيز حول مدى 

هم تعاريف لعقود البوت أتلفة، وبعد عرض طبيعة خم او هو ذأ او مدنيأ اداريإاعتباره 

ن هذا العقد أىل إنواعه املتشعبة واملتفرقة بينه وبني ما يشبهه من عقود، خلصنا أو

هو من العقود اخلاصة ذات الطبيعة غري املألوفة اليت توفق بني االدارة من جهة عن 

، قديةطريق الشروط الالئحية وبني املستثمر االجنيب عن طريق الشروط التعا

خرى. أرادة املتعاقدين من جهة إدارة من جهة وبني وبذلك فهو عقد حتت سلطة اإل

 . اويبقى جمال البحث يف هذا النوع من العقود مفتوح

Summary 
The research aims to shed light on the most important contracts 
that are traded in most developing countries in order to establish 
the infrastructure, and because this type of contract is a contract 
Construction International also explained that in the search, 
summoned us to focus on the extent considered administrative or 
civil or is of a different nature , after the presentation of the most 
important definitions for Bots contracts  and types of complex and 
disparate between him and what lookalike of decades, we 
concluded that this contract is of contracts for nature unusual 
juggle between the administration on the one hand by the 
conditions regulatory and between the foreign investor through 
contractual terms and was thus held under the authority of the 
administration on the one hand and between the will of the 
contracting parties on the other. The research remains in this kind 
of open contracts.

 

اجتهد النظام العاملي اجلديد يف البحث عن أهم العمليات 

االستثمارية اليت من شأنها مواكبة التطورات االقتصادية يف جماالت عدة 



 بولغاب أمال  أ.    ... بين سلطة اإلدارة (Bot)عقد الـبــوت  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (008) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

كالنقل وازدهار التجارة العاملية، واالنتاج وانتقال رؤوس االموال، وإنشاء 

 البنى التحتية.

ل اساسا ونتيجة للحاجة امللحة للتنمية االقتصادية، واليت تشك

جنيب، حيث ال تعتمد على أ رأس مالللدول النامية اليت حتتاج اىل مساهمة 

ميزانيتها ، هلذا اجتهت تلك الدول حنو االستثمار الفردي، واستثمار 

اجملموعات املنظمة يف السوق، م  بقاء ختوفها الشديد من الدول اليت 

تنفيذ  تسيطر على رعاياها املستثمرين لدى الدولة املعضيفة بغية

على  اخططها وفرض نفوذها االقتصادي والسياسي مبا يشكل خطر

اصة النامية منها، ولكن العضرورة امللحة لقبول هذه خبالدولة املعضيفة 

االستثمارات وسعت من اجتياح فكرة العوملة وفكرة اخلصخصة لدى 

 هاته الدول.

 مم املتحدة بتلك التنمية وحماولة رف  مستوىوقد اهتمت جلان األ

معيشة الدول ونهعضة الشعوب، وذلك بالعمل على بلورة ذاك التطور 

حاطته بأساليب قانونية من شأنها ضمان حقوق الطرفني من إوحماولة 

مستثمرين ودول معضيفة، ومن صورها نذكر عقود البوت وعقود 

 .(fidic) الفيدك

وسنركز يف هذا البحث على عقود البوت كأحد األنظمة القانونية 

اءات الدولية للبنى التحتية. يف جمال االنش ر  بعجلة االستثمااليت تدف

برام هذا النوع من العقود إشكالية اليت نود طرحها هنا هي: هل واإل

خرية على أن تتنازل هذه األو ميكن أخيعض  لقانون الدولة املعضيفة كامال 

 بعض االمتيازات لصاحل املستثمر الستمرار عجلة التطور؟.

، ىل مبحثنيإن نقسم حبثنا أذه االشكالية ارتأينا ولإلجابة على ه

ول خنصصه للتعريف بهذا النوع من العقود والتمييز بينه وبني ما األ

و أأما الثاني فنخصصه للطبيعة القانونية هلذا النظام ، يشبهه من عقود

 هذا النوع من العقود م  بيان مزاياه وعيوبه.

ه م  حماولة لإلجابة على تلخيص ما مت تقدميثم خامتة حناول فيها 

 شكالية املطروحة آنفا.اإل



(007) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 املبحث األول: ماهية عقد البوت واختالفه عما يشبهه من عقود.

وانتقال رؤوس ن احلاجة لتشجي  االستثمار أكما قلنا سابقا 

دارة املرافق إموال للدول النامية لتخفيف العبء عن الدولة، بإنشاء واأل

ىل ظهور العديد من النظم إية اجليدة أدى نشاء البنية التحتإالعامة و

القانونية منها عقد البوت، والذي سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق 

ما املطلب أول، أشكاله يف املطلب األىل تعريفه وتوضيح خصائصه وإ

خنصصه للتمييز بني هذا العقد وما يشبهه من نفسه  بحث للالثاني 

 خرى.أعقود 

 نواعه.أعقد البوت واملطلب األول: ماهية 

يف سبيل تنشيط استثمارات القطاع اخلاص يف متويل مشروعات 

ىل عقود االمتياز بنظام إالبنية األساسية، اجتهت العديد من الدول النامية 

شكاله يف أول وأهميته سنستعرض ماهية عقد البوت يف فرع البوت، وأل

 فرع ثاني.

 الفرع األول: ماهية عقد البوت.

نشاءات تعترب عقود البوت من عقود اإل: ف عقد البوتتعري -أوال

نشائية حيث معظم هذه العقود اإل الدولية املهمة وذات القيمة الكبرية،

ال إو هيئات عامة لذلك ال ميكن التوقي  عليها غالبا أطرافها دوال أيكون 

طرافها.أبعد  الدخول يف مفاوضات طويلة ودقيقة بني 
(0)

 

 ,build, operateهو اختصار ملصطلح (bot)ومفهوم نظام البوت 

transfer .ىل الدولة.إي البناء ثم التشغيل ثم نقل امللكية أ
(5)

 

وهذا نظام يعتمد على التمويل اخلاص ويستخدم يف املشروعات 

ساسية واليت تستلزم موارد مالية اخلاصة بالبنية األ الكربى، ال سيما

 جنازها.إكثرية للقيام بها و

م ذلك املصطلح باللغة االجنليزية هو رئيس وأول من استخد

وزال"أالوزراء الرتكي "تورجوت 
(3)

 

حدى الشركات إن تعهد احلكومة اىل أمفهوم نظام البوت هو إن 

و القطاع العام أجنبية يف القطاع اخلاص غالبا أو أسواء كانت وطنية 

نشاء إامتياز أو ختيص للقيام مبشروع معني تقرتحه احلكومة مثل 



 بولغاب أمال  أ.    ... بين سلطة اإلدارة (Bot)عقد الـبــوت  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (006) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

و تقدمه أق واملطارات، وحمطات الكهرباء، والصرف الصحي..اخل. الطر

شركة املشروع، ويف حال املوافقة من احلكومة تقوم شركة املشروع 

بتنفيذه )بداية من التصميم للبناء، للتملك واالستغالل التجاري(، لفرتة 

معينة ينص عليها يف العقد وتكون كافية لكي تسرتد الشركة املنفذة 

ىل الربح من عائد التشغيل إضافة إنشائه باإللتكاليف للمشروع 

 واالستغالل التجاري للمشروع.

لطة الرقابة دارة بساالمتياز يعرتف املشرع يعرتف لإل وككل عقود

ن مدى هذه السلطة ختتلف أال إدارية بصفة عامة، على تنفيذ العقود اإل

العقود  حسب طبيعة العقد، ففي حالة هذا النوع منآخر ىل إمن عقد 

دارة يدير واإل دارة املرفق هي من شأن امللتز، فامللتزمإفإن فكة 

تراقب.
(2)

 

وقد عرفت املنظمة الدولية للتنمية الصناعية عقود البوت بأنها 

أحد نشاء إشخاص القطاع اخلاص أحد أاتفاق تعاقدي مبقتعضاه يتوىل 

ويل والقيام يف الدولة مبا يف ذلك عملية التصميم والتم ساسيةاملرافق األ

دارته وتشغيله خالل فرتة إبأعمال التشغيل والصيانة هلذا املرفق، و

 زمنية حمددة.

حدى إىل إبينما عرفه بعض الفقهاء بأنه عقد تعهد مبوجبه الدولة 

و العام أجنبية من القطاع اخلاص أم أكات سواء كانت وطنية رالش

 و ترخيص للقيام مبشروع معني.أبامتياز 

حممود الروبي فقد حاول االبتعاد عن الرتمجة احلرفية أما الدكتور 

 حيث استبدل: botملصطلح البوت 

 كلمة بناء بكلمة تشييد، 

 وكلمة تشغيل بكلمة استغالل،  

 ونقل امللكية بالتسليم. 

دارية إحدى اجلهات اإلو أوبذلك عرفها بأنها "عقد يربم بني الدولة 

  "جنيبأالتابعة هلا وطرف 



(000) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

شكل شركة، يطلق عليها شركة املشروع بغض  عادة ما يتخذ

حد املرافق العامة ذات الطبيعة االقتصادية، على حساب تلك أتشييد 

الشركة وقيامها مقابل ذلك باستغالل املرفق واحلصول على عائد هذا 

االستغالل طوال مدة التعاقد ويف نهاية تلك املدة تلتزم الشركة بتسليم 

عباء أي مقابل، وخاليا من كافة األاملتعاقدة دون دارية اجلهة اإلىل إاملرفق 

.وحبال جيدة
(2)

 

 ومن ثم فإن العناصر الرئيسية لنظام البوت هي:

، وذلك يتم buildو املرفق العام أالتشييد والبناء للمشروع 

ليهم إعمال الذين يعهد ن رأس مال املستثمر، ومبقاولي األبالتمويل م

ؤسسات التمويل العاملية للحصول على ىل مإنشاء املشروع، وباللجوء إب

 القروض الالزمة لتكوين رأس املال املخصص لتمويل املشروع.

دارة وتشغيل إ، وهذا يتم بواسطة شركة  operateالتشغيل

ليها بتشغيل املشروع إاملشروع، وهي من القطاع اخلاص واليت يعهد 

 طوال فرتة االمتياز.

بتسليم  رئم على املستثم، وهو التزام قاtransferنقل امللكية 

 واملرفق يف نهاية فرتة االمتياز.ت املشروعا

: ميكن مج  بعض من خصائص هذا خصائص عقد البوت -ثانيا

 النوع من العقود يف ما يلي:

*عدم وجود تنظيم تشريعي هلذه العقود سواء على املستوى 

 و املستوى احمللي مثل التشري  اجلزائريأالدولي 

الفنية الالزمة لصياغة هذه العقود، وهذا  *عدم وجود اخلربة

سلوب والشروط املتبعة يف أن يكون بسبب الغموض يف األميكن 

صياغته.
(1)

 

*عدم حتديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود يف بعض 

املرات يكون من شأنه وقوع هيئات التحكيم يف مشكلة حتديد القانون 

 واجب التطبيق.



 بولغاب أمال  أ.    ... بين سلطة اإلدارة (Bot)عقد الـبــوت  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (013) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

شخاص املعنوية العامة كطرف يف هذه د األأحو أ*وجود الدولة 

العقود، وهنا تثار نقطة سيتم مناقشتها يف املبحث الثاني، وهي مشكلة 

نه نوع خاص أوعلى  داريته ومدنيتهاإبني  تكييف هذا النوع من العقود

 من العقود.

 ن تربم بها هذه العقود.أشكال اليت ميكن واأل*تعدد الصور 

أو الفين مقارنة بعقود عقيد سواء القانوني *امتياز هذه العقود بالت

نشاءات الداخلية.اإل
(7)

 

 *من العقود الزمنية.

 *من العقود االحتمالية.

 نواع العقود اليت تربم وتنفذ طبقا لنظام البوت.أالفرع الثاني: 

نواع العقود اليت تربم حتت اسم عقود تسليم أيوجد العديد من 

 املفتاح منها ما يلي: 

: عندما ختتار السلطة العامة الشركة ء واإلدارة وحتويل امللكية/ اإلنشا1

ساس أو املرفق على أاليت ستشيد املشروع، تعطيها حق تشغيل املشروع 

ىل السلطة إجتاري لفرتة معينة ثم تنتقل ملكية املرفق بعد انقعضائه 

املتعاقدة )السلطة العامة(.
(8)

 

 Boot :build, ownershipلكية،/ عقود البناء، التملك، التشغيل، نقل امل2

,operate,  ،transfer نشاء وملكية امللتزم للمشروع أو اإل، يعين البناء

ثناء مدة العقد، وحقه يف تشغيله حلسابه طوال هذه املدة، وكل هذا حتت أ

 دارية املتعاقدة.اجلهة اإلرقابة 

 ,build:: وهو اختصار لـBoot/ عقود البناء، التملك، التشغيل 3

ownership, operate.  وهنا العقد مرتبط مبدة االمتياز، حيث ال يتم

وباملقابل  حتويل امللكية إال بانتهاء مدة االمتياز م  امكانية جتديد املدة،

حتصل احلكومة على نصيب من االيرادات اليت حيققها املشروع مقابل منح 

 االمتياز.

وهو اختصار الصطالح : BTO / عقود البناء ثم نقل امللكية ثم التشغيل 4

build, transfer, operate. ف ر، وهنا بعد امتام املشروع مباشرة من ط



(010) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

برام عقد جديد م  إاملستثمر تنتقل ملكيته للحكومة م  امكانية 

ي املرفق أه احلق يف تشغيل املشروع ئعطاإو املستثمر )صاحب االمتياز(

 لفرتة زمنية حمددة. 

 ,D.B.F.O :desing, buildمويل، التشغيل / عقود التصميم، البناء، الت5

finance, operate قامة املشروع، إ، حيث يتوىل هنا املستثمر االنفاق على

 مداده باآلالت إوتأسيسه و

و اخلارجية، وفيه أواملعدات والتمويل سواء من البنوك الداخلية 

زيادة املسؤولية اليت تق  على املستثمر.
(9)

 

 B.R.O.Tالتشغيل فنقل امللكية / البناء فاالستئجار، ف6

 M.O.T/ التجديد فالتشغيل فنقل امللكية 7

 R.O.O/ التجديد فاالمتالك فالتشغيل 8

 M.O.O/ التحديث، االمتالك، اتشغيل 9

 نواع السابقةأو األشكال أي من األىل إن احلكومة ال تلجأ إوغالبا ف

 املشاركة. ذا تأكدت وتبني هلا قيمة النف  العائد من جراء تلكإال إ

 املطلب الثاني: متييز عقد البوت عن غريه من العقود الشبيهة له.

من العقود الشبيهة لعقد البوت  اسنأخذ يف هذا املطلب بععض

 كأمثلة وليس كل العقود، ومنها:

 متييز عقد البوت عن عقد التزام املرافق العامة:  -أوال

مارس  52عرفت حمكمة القعضاء املصرية يف حكمها الصادر يف 

داريا يتعهد إال عقدا إاملرفق العام بقوهلا "التزام املرفق العام ليس  0921

حدى الشركات مبقتعضاه القيام على نفقته وحتت إو أفراد أحد األ

  "حدى وحداتهاإو أمسئوليته املالية بتكليف من الدولة 

دارية وطبقا للشروط اليت توض  له بأداء خدمة عامة للجمهور اإل

من الزمن، وع ملدة حمددة  رل التصريح له باستغالل املشوذلك مقاب

 رباح ذلك املمشروع". وحتصيله أل

 اوبناء على هذا التعريف هناك من الفقهاء من رأى بأن هناك فرق

بني العقدين وهناك من رأى بأن عقد البوت هو نفسه عقد املرافق 

 العامة.
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (013) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

العام: حيث  ن عقد البوت هو نفسه عقد املرفقأالرأي القائل ب-أ

شباع حاجة عامة للجمهور من إن اخلاصية املميزة هلذا العقد هو أاعترب 

 خالل تسيري وتشغيل املرفق خالل زمن حمدد بواسطة امللتزم )املنشئ(.

دارة املتعاقدة بسلطات وتتمت  فيه جهة اإل الذي حيتكر املشروع فيها،

ة، ويكون فيه للمتعاقد ياستثنائية ال يتمت  بها املتعاقدون يف العقود املدن

ة من اجلمهور املستفيد منها، ن يتقاضى رسوم اخلدمأدارة من جهة اإل

رباح املشروع تبعا للشروط املتفق عليها بالعقد، وكذلك أىل إضافة باإل

ذا إرتأت ذلك. وبذلك تعترب إعادة التوازن املالي للعقد إحق االدارة يف 

املرافق العامة، ومن ثم فإن عقود البوت تطورا حديثا لعقود التزام 

القواعد اليت حتكم عقد التزام املرافق العامة تطبق على عقود البوت 

طارا عاما هلذه العقود، إبالقدر الذي يتفق م  هذا التطور، فهي متثل 

لسنة  059 :يف مصر ينظم قانون امتياز املرافق العامة رقم هنإحيث 

، عقود البوت، وتطبق 0928ة لسن 10 :قانون رقمالاملعدل ب 0927

حكامه على هذا النوع من عقود امتياز املرافق العامة.أ
(01)

 

الرأي القائل بوجود فرق بني عقد البوت وعقود التزام املرفق -ب

ضافة أصحاب الرأي األول، وباإليف نفسه لدى رللتع االعام: استناد

 للنصوص املنظمة لعقد التزام املرفق العام وهي:

للعالقة املالية بني امللتزم والسلطة ماحنة  *النصوص املنظمة

االلتزام )نصوص تعاقدية(، واليت تكون متعلقة مبدة االلتزام وطريقة 

اسرتداده، وهي متعلقة حبقوق والتزامات شخصية للملتزم لذلك ال ميكن 

 ال باتفاق الطرفني.إتعديلها 

*النصوص املتعلقة بتنظيم وتسيري املرفق وحتديد طريقة تقديم 

مقابل االنتفاع باخلدمة، وكذلك شروط  اخلدمة والرسوم املقررة

أو ن تعدهلا باحلذف أجيوز لإلدارة وحدها  وهي نصوص الئحية االنتفاع.

نها الوحيدة املسئولة عن تسيري املرفق العام وضمان وذلك ألضافة، اإل

 االستفادة منه للمنتفعني.



(010) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

د التزام ، وعقBOTوبالتالي ميكن استخالص الفرق من عقد 

 املرفق العام يف اآلتي:

يف نظام البوت ال يكون هناك اتصال مباشر بني املستثمر  -

واجلمهور حيث يقوم األول بتحصيل مقابل االنتفاع عن 

طريق قيام احلكومة بشراء اخلدمة ثم بيعها للجمهور دون أي 

عالقة بني مؤدي اخلدمة واملنتف ، بينما يف عقد التزام املرافق 

إن املستثمر هو الذي يقوم بتحصيل مقابل االنتفاع العامة ف

 اخلدمة مباشرة من اجلمهور.

صول املشروع يف نظام البوت مملوكة ملكية كاملة للمستثمر أن إ -

اخلاص طيلة فرتة االمتياز.
(00)

بينما يف عقد التزام املرافق ، 

صول املشروع وهلا حق ن الدولة هي املالكة الوحيدة ألفإ

 .يةالرقابة والتوص

 متييز عقد البوت عن حق االنتفاع: -ثانيا

 سواء كان منقوال حق االنتفاع هو حق عيين على شيء مملوك للغري

ام املنتف  زخيول صاحب احلق االنتفاع بالشيء ملدة حمددة م  الت او عقارأ

صلي عند نهاية مدة حق إىل مالكه األباالحتفاظ بذات الشيء لرده 

 االنتفاع.

ن الشيء حمل االنتفاع ال ينشئه املنتف  بل هو أوبذلك يتعضح لنا 

ن حق أكما ، ن ينتف  بالشيء لنفسهأوخيول املنتف   صال مملوك للغريأ

خدمة  االنتفاع يرد على شيء حمدد بالذات وليس على مرفق عام يؤدي

فاع ليس للمنتف  بل ن ملكية ذلك الشيء حمل االنتأكما  عامة للجمهور،

 صلي.هو ملالكه األ

نشاء لية اإلما يف عقد البوت يكون املستثمر هو املسؤول عن عمبين

االمتياز ويديره ثم ينقل ملكيته يف آخر مدة ، للمرفق ويتملكه فرتة

 ىل الدولة يف حالة جيدة تسمح باستمرار تشغيله.إااللتزام 

كما ال جيوز للمنتف  احلصول على مقابل نتيجة السماح لغريه 

ن يتقاضى مقابل أوت يعطي للمستثمر احلق يف باالنتفاع، بينما عقد الب
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نتيجة اخلدمة العامة اليت يؤديها املرفق الذي يديره طيلة فرتة  امادي

 االلتزام.

 شغال العامة: الفرق بني عقد البوت وعقد األ -ثاثال

فراد أحد األدارة وأنه اتفاق بني اإلشغال العامة على يعرف عقد األ

و صيانة عقارات حلساب أو ترميم أء و الشركات بقصد القيام ببناأ

شخص معنوي عام بقصد حتقيق منفعة عامة، مقابل ما مت االتفاق 

عليه، وفقا للشروط الواردة بالعقد.
(05)

 

حد أن الثمن الذي يدفعه رب العمل وهو أمن التعريف يتبني لنا 

شغال العامة عن عقد ز عقد األشخاص القانون العام هو الذي مييأ

تعابه من خالل أخري حيصل على أن امللتزم يف العقد األ البوت، وذلك

 الرسم الذي يؤديه املنتفعون من املرفق العام للملتزم.

شغال العامة بتقديم قاول يف عقد األو املأا ال يقوم امللتزم مك

إمتام املهمة يسلم املشروع خدمات للمنتفعني خالل مدة معينة بل مبجرد 

هم الفروقات: املدة أوهذه هي ، تتوىل التسيريدارة املتعاقدة هي اليت لإل

 وتقديم اخلدمة. 

 ، مزاياه وعيوبه.بوتاملبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقد ال

من  يف هذا املبحث سنحاول الرتكيز على خصوصية هذا النوع

نه اكتسب طبيعة أم أدارية البحتة، العقود، وهل هو من العقود اإل

طلب داري العادي، وهذا يف امليزه عن العقد اإلأخرى متخاصة واستثناءات 

ما املطلب الثاني سنخصصه ملزايا وعيوب هذا النوع من العقود أول، األ

 بعد معرفة طبيعته القانونية.

 املطلب األول: الطبيعة القانونية لعقد البوت. 

وبني  يف هذا املطلب سنحاول ربط الطبيعة القانونية لعقد البوت

شغال العامة، وسبب ذلك هو التزايد املستمر ية لعقد األالطبيعة القانون

جل تنفيذ املشروعات الكربى اخلاصة بالتنمية أيف البلدان النامية من 

 شغال العامة الدولية.من عقود األأدى بها إلبرام عقد مما التحتية، 

وأضفنا هنا صفة الدولية حتى نقرتب من عقد البوت، حيث يف هذا 

جنبية اخلاصة أو أحد األشخاص األد يقوم النوع من من العقو



(015) 
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كونسورتيوم شركات
(03)

، وهنا ميكن طرح سؤال، هل يكفي وجود 

.؟ وبالتالي سنحاول يف الفرع األول اعتباره دوليأجنيب يف العقد الشخص 

ي أحتديد مفهوم العقد الدولي، ثم يف فرع ثان خصوصية عقد البوت 

 طبيعته القانونية.

 العقد الدولي. الفرع األول: مفهوم

ا اختلفت معايري ماختلف الفقهاء يف حتديد مفهوم العقد الدولي، ك

ني الفقه األجنلوسكسوني والفقه ب يفه، وسنأخذ هنا املعيار القانونيرتع

 الالتيين.

املعيار القانوني للعقد الدولي حسب الفقه األجنلوسكسوني:  -أوال

ذا إفة الدولية على العقد تبعا للفقه االجنلوسكسوني فإنه ميكن إضفاء ص

 روجود مركز أعمال املتعاقدين يف أكث -حد هذه الشروط: أتوفر لدينا 

طراف العقد وهذا الشرط له قيمة ضئيلة أاختالف جنسية -من دولة، 

اختالف  -، ليهإلعقد صفة الدولية وغالبا ال يتم اللجوء ايف اكساب 

وجود -الدولة االقليمية، التعاقد خارج -قامة املتعاقدين، إو حمل أموطن 

 املال حمل التعاقد يف اخلارج.

املعيار القانوني للعقد الدولي حسب الفقه الالتيين: ذهب  -ثانيا

إذا ما اتصل ىل تعريف العقد الدولي بأنه يعترب كذلك إ، batifolالفقيه 

و أنظمة قانونية وذلك من خالل مالبسات انعقاده أخري بعدة هذا األ

و من ناحية تركز أقامتهم إو حمل أطرافه، أسية و جنأتنفيذه، 

 موضوعه.

ىل تعريف العقد الدولي باستعمال إوالكثري من الفقهاء يذهبون 

بعكس ى السابقة ولكن باملقابل يوجد من الفقهاء من يرنفسها املعاني 

ن بعض عناصر العقد غري قادرة على إالرأي السابق، حيث يقولون 

قدر على أن بععضها اآلخر يكون أ، يف حني اسباغ الصفة الدولية عليه

برام العقد هي من العناصر إذلك، فمثال جنسية املتعاقدين، ومكان 

اسباغ صفة الدولية على احملايدة غري املؤثرة على طبيعة العقد وال 

عليه.
(02)
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هم العوامل اليت جتعله دوليا كتعدد أوالبعض اآلخر يركز على 

 جنبية اليت بها الوفاء بالثمن.لة األأو العمماكن تنفيذ العقد، أ

وبعد هذا التقديم املختصر يتعضح لنا مدى صعوبة حتديد دولية 

 العقد بصفة عامة.

الفرع الثاني: خصوصية عقد البوت وتداخله مع عقد االشغال العامة 

 الدولية.

دارية عامة الداخلي يعترب من العقود اإلشغال الاألذا كان عقد إ

سابقا عن عقد البوت، فإن عقد  وضحناأكما  البحتة، وهو خيتلف

أكرب من شغال العامة الدولي ميتاز عنه كون لألطراف حرية تعاقدية األ

طراف مبدأ سلطان اإلرادة بني األ داري الداخلي، حيث يتجلىالعقد اإل

أحد األشخاص األجنبية بني الدولة وواملتعاقدة يف العالقة القانونية 

داري، ومن ضمانات تشجي  املستثمر اإلاخلاصة على صعيد العقد 

لعقود للدخول يف العقود الدولية هو السماح باللجوء للتحكيم يف ا

دارية الداخليةاإلدارية الدولية دومنا اإل
(02)

وهذا ما يتم العمل به يف  

 العديد من الدول، كفرنسا مثال.

دارية على عقود البوت بصفة التالي ال ميكن تغليب الطبيعة اإلوب

طلقة على طبيعتها االقتصادية التجارية، وال ميكن كذلك التغليب م

حوال أية يف رحوال معينة وجتاأدارية يف إ االعكسي، فهي تعترب عقود

ا النوع من العقود على القاضي نه عرض النزاع يف هذإحتى ، خرىأ

ىل قواعد القانون املدني ليطبقها على إداري فهذا ال مينعه من اللجوء اإل

 ع.النزا

دارة حينما  مألوفة، فاإلغريشروطا ن عقود البوت تتعضمن أورغم 

دارة، إنها تنشئ معها امتيازات جلهة اإلتربم هذا النوع من العقود ف

وأخرى للمتعاقد ال مثيل هلا يف عقود القانون اخلاص
(01).

 

ة لإلدارة واليت تتعلق بسلطة الرقابة وتنظيم رفاإلمتيازات املقر

الئحية،  او شروطأيريه هي عبارة عن سلطة الئحية املرفق العام وتس

ركان استغالل املرفق وكيفية سريه، وحتى أحيث تعضم قائمة الشروط 

لو مت استبعاد هذا النوع من الشروط يف العقد وعدم النص عليها، فإن 



(017) 
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و أهذه الشوط تظل قائمة وال ميكن التنازل عن تلك السلطات كليا 

جزئيا.
(07)

 

يها فإن لإلدارة  حق تعديل هذه الشروط يف كل ذا مت النص علإو

وقت وفقا حلاجة املرفق موض  االستغالل.
(08)

 

ما االمتيازات املقررة للمتعاقد فهي متعضمنة يف الشروط أ

لتزامات أغلبها متعلقة باحلقوق واالالتعاقدية، اليت يقرها الطرفان، و

عقد شريعة املالية، ومبدة االلتزام، وهذه الشروط حتكمها قاعدة ال

 املتعاقدين.

فهذا يربر خعضوع العقد  وألن عقد البوت يتسم بطاب  الدولية

رادة يف شأن جوانبه وانني اليت تقعضي بتطبيق قانون اإللقاعدة تنازع الق

املوضوعية.
(09)

 

 املطلب الثاني: مزايا وعيوب عقود البوت.

ن يكون مزايا وعيوب عقود البوت آخر عنوان حيث وحنن أاخرتنا 

ماهية العقود عن خذنا فكرة كافية أصدد التطرق هلا نكون قد ب

وضح عن هذه املزايا أوطبيعتها القانونية، واليت ستعطينا فكرة 

ول مزايا هذه العقود، ويف الفرع عيوب، ولذلك سنتناول يف الفرع األوال

 الثاني عيوبها. 

 الفرع األول: مزايا عقود البوت.

نشاءات الدولية تبعة يف البناء واإلاملنظمة أحد األعقد البوت هو 

مثل عقود الفيديك، وبالتالي هو كغريه له مزايا وعيوب، ومن أهم مزايا 

 هذا العقد هو ما يلي:

عبء  يسمح هذا النوع من العقود مبساعدة الدولة يف نقل -

ىل إدارة اخلاصة مبشروعات البنية التحتية التمويل وخماطر التشغيل واإل

شراف والرقابة من جانب اص م  ضمان قدر من اإلالقطاع اخل عاتق

الدولة.
(51)

 

يساهم هذا العقد كذلك يف دف  عجلة التنمية االقتصادية ما   -

عات اهلامة بني رف  املستوى االجتماعي عن طريق الرتكيز على القطا
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من خالل  ىل توفري فرص عمل جديدةإضافة كالصحة والتعليم، باإل

 ذي سينفذ تلك املشاري .جنيب الالقطاع اخلاص األ

والتكنولوجيا من القطاع اخلاص يساعد كذلك يف نقل اخلربات  -

 ساسية.مستوى خدمات البنية األىل رف  التشغيل وإجنيب وهذا يؤدي األ

 او القطاع اخلاص عائدأحيقق هذا النوع من العقود للمستثمر  -

معقول من  ىل هامشإضافة داد تكلفة املشروع باإلميكنه من اسرت انقدي

ىل املستفيد إو بيعها أالربح سواء كان من خالل بي  اخلدمة للحكومة، 

مباشرة.
(50)

 

 الفرع الثاني: عيوب عقود البوت.

 :هيشارة هلا من العيوب اليت تستحق اإل

ن نعترب تشابك العالقات التعاقدية يف هذا النوع من أميكن   -

 مستندات التعاقد عداد وحتعضريأسباب ارتفاع تكلفة اإلحد أالعقود 

وهذا  وتعيني وتدريب املستشارين الفنيني والقانونيني لتمثيل االدارة

  .يرهق احلكومة ماليا

ن أيف بعض املرات تكون احلكومة معضطرة حسب اتفاق التعاقد  -

 تشرتي مباشرة اخلدمة من القطاع اخلاص.

 دارة حتمل العديد من املخاطر السياسية مبقتعضىكما يكون على اإل

االمتياز املمنوح للمستثمر.
(55)

 

ن تكون عدم صحة دراسات اجلدوى وتغري ظروف أميكن كذلك  -

السوق خاصة يف حالة عدم وجود دعم حكومي فإن املستثمر القائم 

 باملشروع سيكون يف خطر ويتحمل خماطر جتارية وعالية التكاليف.

عراض املواطنني عن إعدم حتقيق الكفاية من الربح بسبب  -

نه إىل اجلمهور مباشرة، ألخلدمة، وهذا يف حال بي  اخلدمة من املستثمر ا

 خف االضرار.أذا مت بيعها للحكومة وهي تبيعها للمواطنني فهنا إ

يتحمل كذلك القطاع اخلاص)املستثمر( خماطر املنافسة يف حال  -

 عدم وجود احتكار.



(010) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ا كانت مهم هنأهذا بالنسبة للمزايا والعيوب واملالحظ عليها هنا 

ن امكانية حدوثها ضئيلة، أنه ميكن التحكم بها كما أال إالعيوب كثرية 

مقارنة باملزايا خاصة اليت تستفيد منها احلكومة وباملقابل يستفيد منها  

 املستثمر القطاع اخلاص.

8 

شكاالته كثرية إنشاءات الدولية واس  ون البحث يف موضوع اإلإ

د ركزنا يف حبثنا على جانب صغري وق ،حد هذه املوضوعاتأوعقد البوت 

 من بني اجلوانب الكثرية اليت تستحق كذلك البحث فيها.

خر على أسلطنا العضوء على خصوصية عقد البوت ومبعنى كما 

أم عقد من نوع خاص،  احبت اداريإ اتكييفه القانوني وهل يعترب عقد

د البوت ول عقوف يف املبحث األن نعرأجابة على هذا التساؤل ارتأينا ولإل

على  هنأنا دنظمة، وقد وجأومنيز بينها وبني ما يشبهها من عقود و

و ترمجة ختتلف أ اعطى تفسريأمستوى التعريف هناك من الفقهاء من 

لعقود البوت عن غريه من ترمجة باقي الفقهاء وهذا ما وجدناه لدى 

نها عقود التشييد أالفقيه حممد الروبي حيث عرف عقود البوت على 

 نسب تعريف نراه كذلك.هو أغالل والتسليم ورمبا واالست

 عقد البوت وغريه من العقود ما على مستوى التفرقة بنيأ

نظمة املشابهة له فما يلفت االنتباه هو الفرق بني عقد البوت وعقود واأل

بني من يرى بوجود فروقات  ثارت جدالأامتياز املرافق العامة، واليت 

ال إن عقد البوت ما هو ألعقدين وجوهرية وبني من يرى بتطابق ا

 تطبيق حديث لعقد املرافق العامة.

كما تعرفنا على العديد من العقود اليت تربم وتنفذ طبقا لنظام 

نواع عقد البوت، كعقد البناء والتملك والتشغيل من أالبوت واليت تعترب 

 ونقل امللكية.

وكان هذا تقديم ضروري ملعرفة خصائص عقد البوت للتوصل 

طبيعة خاصة وهذا  ام ذأداري إهل هو  ؛ خصوصيته وتكييفه كعقداىل

ىل الطبيعة إول طلب األما قدمناه يف املبحث الثاني الذي تطرقنا فيه يف امل



 بولغاب أمال  أ.    ... بين سلطة اإلدارة (Bot)عقد الـبــوت  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (053) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

القانونية لعقد البوت واليت استهليناها بتعريف العقد الدولي والذي ينتمي 

د البوت الذي فيها تداخل م  عقليه عقد البوت، ثم خصوصية عقد إ

شغال العامة الدولي وشرحنا ملاذا خصصنا له صفة الدولية، والذي األ

من خالله استخلصنا الطبيعة اخلاصة املميزة لعقد البوت والذي 

ن طريف العقد، غري مألوفة تنشئ معها امتيازا لكل م ايتعضمن شروط

 )املستثمر(. جنيباحلكومة والطرف األ

اليت هي  الالئحية ن هذا العقد حيتوي على شروط تنقسم بنيإو

دراة وبني الشروط التعاقدية، اليت تعترب امتيازات االمتيازات احلقيقية لإل

للقطاع اخلاص. وبالتالي حددنا ما الطبيعة القانونية هلذا العقد، وهذا 

درجناها يف املطلب الثاني من أسهل علينا استنتاج مزاياه وعيوبه واليت 

كثر من أن مزايا هذا العقد هي األا املبحث الثاني، واليت استخلصنا فيه

عيوبه بالنسبة لإلدارة، وكذا بالنسبة للقطاع اخلاص، وباملقابل العيوب 

 ن ال تكون.أكرب أقد تكون عرضية م  امكانية حدوثها وإمكانية 

 دةاملعتمــــاهلوامش واملراجع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوازن املالي يف عقود اإلنشاءات الدولية. دار الكتب  ( مصطفى عبد احملسن احلبشي،1) 

 .41، ص4336القانونية، مصر، 

داسة -( عمرو أمحد حسبو، التطور احلديث لعقود التزام املرافق العامة طبقا لنظام البوت4)

 .96، ص4334، دار النهعضة العربية، القاهة،-مقارنة

(3)Delmon Jeffery,"Boo, Bot projects, acommercialand ontractual guide" 
sweet and Maxwell, London,2000,p.01. 

(عبد العزيز عبد املنعم خليفة، االسس العامة للعقود االدارية. منشأة املعارف، 2)

 .62، ص4331االسكندرية،

 .  16ص ،4332(حممد الروبي، عقود التشييد واالستغالل والتسليم. دار النهعضة العربية، 1)

 .46ص. ،4336 . دار الكتب القانونية،التوازن املالي يف عقود االنشاءات الدولية، بشيمصطفى احل(7)

(7) panayotis glavinis, le contrat international de construction. Paris, ALN, 
1993,p401. 

 مم املتحدة، نيويورك،تية املمولة من القطاع اخلاص، األ(األونيسرتال، مشاري  البنية التح6)

4331. 

(9) Edward Corbett, the element of bot. a paper presented at the IBA 25th 
the benniell conference, Berlin 20-25, October,1996.  
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 ،4313 . دار الثقافة، عمان،BOT(وضاح حممود احلمود، عقود البناء والتشغيل ونقل امللكية 13)

 .49ص

فاوضات يف العقود التجارية الدولية.الطبعة االوىل، دار النهعضة هاني صالح سري الدين، امل (11)

 .19ص ،1996العربية، 

 .147ص ( عمرو أمحد حسبو، مرج  سابق،14)

(كونسورتيوم: يعين التعاون واملشاركة وامللكية املشرتكة، واملشاركة يف احلياة، وقد شاع 14)

، خاصة 43مسينات من قبداية اخل استخدام هذا املصطلح يف العالقات التجارية الدولية يف

شكال التعاون بني املقاولني الدوليني. أنشاءات الدولية، ليوضح صورا خمتلفة من يف صناعة اإل

 .17ص انظر مصطفى احلبشي، مرج  سابق،

 .67،ص.4336( هشام خالد، ماهية العقد الدولي، منشأة املعارف، االسكندرية، 12)

منشورات احلليب احلقوقية، ، عقود االشغال الدولية والتحكيم فيها( حممد عبد اجمليد امساعيل، 11)

 .134ص ،4334 لبنان،

 .12( وضاح حممود احلمود، مرج  سابق،ص17)

 .62( عبد العزيز عبد املنعم خليفة، مرج  سابق، ص16)

 .27( وضاح حممود احلمود، مرج  سابق، ص.16)

ر قانون العقد الدولي بني النظرية والتطبيق، ( حممود حممد ياقوت، حية املتعاقدين يف اختيا19)

 .72ص ،4332منشأة املعاف، االسكندرية،

 .72ص ( أمحد رشاد حممود سالم، مرج  سابق،43)

 .46ص وضاح حممود احلمود، مرج  سابق،  (41)
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