نظام البناء الت�شغيل والتحويل  BOTك�شكل من �أ�شكال ال�شراكة
بني قطاع عام-خا�ص
مغراوي هاجر

�أ�ستاذة بجامعة اجلزائر 03

ملخ�ص:
لقد �أدت احلاجة �إىل �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية كبرية احلجم والتي تتطلب م�صادر متويلية قادرة �سد
احتياجاتها التمويلية وعدم قدرة احلكومات على �إقامة هذه امل�شاريع �إىل ظهور ما ي�سمى بنظام البناء
الت�شغيل والتحويل �أو املعروف بنظامBOT
يعترب نظام البناء والت�شغيل والتحويل �شكل من �أ�شكال ال�شراكة بني القطاع العوم واخلا�ص ،يتوىل فيه
القطاع اخلا�ص ببناء املرفق وت�شغيله ملدة زمنية معينة تدعى فرتة االمتياز مع حتويله عند انتهاء فرتة
االمتياز �إىل �صاحب منح االمتياز.
فمن خالل هذه الورقة البحثية �سوف نحاول الإحاطة مبختلف اجلوانب الفنية واملو�ضوعية املتعلقة بهذا
النظام.
Abstract:
The need of the establishment of arge investment projects wich require funding
sources capable of bridging the financing needs and the inability of goverments to establish these projects to the e;ergence of the so-called Build Operate and transfer system.
The Build Operate and transfer system fro; of partnership between the private sector
and public system.
Through this papar we will try to take various technical and substantive aspects
releted to this system.
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مقدمة:
�إن للمجتمعات يف الوقت احلا�ضر �ضرورياتها وحاجياتها� ،أما وقد �أ�صبحت احلياة املدنية يف الع�صر
احلديث تتطلب �إيجاد مرافق عامة ذات كفاءة عالية تعجز عنها ميزانياتها ،خا�صة الفقرية ،وبالتايل فان
�أعباء التنمية لي�ست قا�صرة على الدولة فقط يف عاملنا املعا�صر بل �إن للقطاع اخلا�ص دور معاون هام يف
تنفيذ ومتويل هذه امل�شاريع.
ويعترب الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ص يف الدول من خالل بناء تلك امل�شاريع دورا مهما وفعاال حيث
تعم الفائدة على جميع م�ستويات املجتمع ،فالقطاع اخلا�ص يربح ماليا من وراء تلك امل�شاريع ومعنويا من
ّ
حيث م�ساهمته االجتماعية الفعالة� ،أ ّما القطاع العام في�ستفيد من ناحية ا�ستخدام القطاع اخلا�ص ملوارد
الدولة الإنتاجية للعمالة واملواد اخلام ملحلية...
وقد ت�أخذ م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تقدمي البنية التحتية �أ�شكاال خمتلفة ،ومن بني هذه الأ�شكال نظام
البناء والت�شغيل والتحويل واملعروف بنظام Bot.
�أوال :تعريف نظام الـBOT

يع ّرف نظام البناء الت�شغيل والتحويل ب�أنه «قيام القطاع اخلا�ص ببناء املرفق �أو امل�شروع يف مقابل
ح�صوله على حق امتياز يح�صل منه على عوائد امل�شروع لفرتة زمنية معينة هي فرتة االمتياز ثم يقوم
بت�سليمه بعد انتهاء الفرتة �إىل الدولة».
ويعرف �أي�ضا ب�أنه «�أ�سلوب لتمويل البنية التحتية ،حيث يتوىل يف هذا الأ�سلوب الطرف املتقدم للعطاء
ب�إعداد ت�صميم امل�شروع ،وتوفري التمويل الالزم للبناء ،والت�شييد والإدارة والت�شغيل وال�صيانة ،مقابل
�ضمانة من احلكومة ب�شراء ال�سلعة �أو اخلدمة املنتجة من امل�شروع ،خالل فرتة زمنية كافية لتغطية تكاليف
القرو�ض وتكاليف الت�شغيل ،وتوفري العائد لر�ؤو�س الأموال امل�ساهمة يف امل�شروع ،يف النهاية حتول ملكية
امل�شروع �إىل احلكومة وهو يف حالة ت�شغيلية جيدة ،دون �أي تكاليف ،وخال�صا من �أي التزامات».
كما يع ّرف �أي�ضا ب�أنه «هو �أحد �أهم �صيغ العقود امل�ستخدمة على م�ستوى العامل لإقامة ومتويل وحتويل
م�شروعات البنية الأ�سا�سية بوا�سطة القطاع اخلا�ص ،حيث تعهد الدولة �إىل �إحدى �شركات القطاع اخلا�ص
مبوجب اتفاق بينهما توىل مهمة ت�صميم وبناء مرفق من مرافق البنية الأ�سا�سية مقابل منحها امتياز
ب�إدارة وت�شغيل هذا املرفق لفرتة زمنية تكفى ال�سرتداد �أ�صل التمويل بالإ�ضافة �إىل الأرباح املتوقعة من
امل�شروع مع التزامها بنقل �أ�صول ملكية امل�شروع �إىل الدولة عند نهاية مدة الرتخي�ص ح�سب الأو�ضاع
وال�شروط املو�ضحة التي يتم التعاقد عليها.
�أم ّا بالن�سبة ّ
للم�شرع اجلزائري مل يعرف يف قوانينه ت�سمية « � » BOTأو « بوت لكن بالرجوع �إىل قانون
املياه ن�ست�شف �صيغ هذا العقد ،وذلك يف ن�ص املادة  17منه ،التي جاء فيها – حتديدا ملكونات الأمالك
العمومية اال�صطناعية للمياه -على �أنه « تخ�ضع كذلك للأمالك العمومية اال�صطناعية للمياه ،املن�ش�آت
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والهياكل التي تعترب ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد االمتياز �أو التفوي�ض لالجناز
واال�ستغالل ،املربم مع �شخ�ص طبيعي �أو معنوي خا�ضعا للقانون العام �أو القانون اخلا�ص»
وبا�ستقراء ن�ص املادة ،نالحظ توفر جميع العمليات �أو املراحل املت�ضمنة يف تنفيذ عقود  BOTوهي:
االجناز �أو البناء ،واال�ستغالل ،وبعدها رجوع املن�ش�آت �إىل �أمالك الدولة بعد نفاذ عقد االمتياز �أو التفوي�ض.
وعليه ميكن تعريف هذا النظام ب�أنه عقد بني امل�ستثمر والدولة ،تتنازل فيه هذه الأخرية �إىل امل�ستثمر
ب�إقامة م�شروع ما (يكون حمل التعاقد) ب�إمكانيته اخلا�صة مع منحه امتياز لفرتة زمنية معينة حمددة يف
العقد ال�ستغالله و�إدارته ،مع حتويل امل�شروع عند نهاية فرتة االمتياز �إىل الدولة (مانحة االمتياز).
ولهذا النظام عدة م�شتقات نو�ضحها يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)01م�شتقات نظام ال BOT
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امل�صدر :عبد الفتاح ر�شدى �صالح ،التمويل امل�صريف للم�شروعات ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة� ،2006 ،ص .55
ثانيا :املراحل التي متر بها م�شروعات BOT

متر امل�شاريع املقامة بنظام  BOTبعدة مراحل تتمثل يف(((:

 مرحلة التخطيط والإعداد: حتديد امل�شروع املزمع �إن�شا�ؤه ،ثم درا�سة اجلدوى االقت�صادية لإقامة امل�شروع.
 حتديد موا�صفات امل�شروع و�سعته �أو طاقته الإنتاجية وكذلك موقعه.
 اختيار م�صادر اخلدمات وحتديد �أ�سواق ت�صريف ال�سلع التي �سوف ينتجها امل�شروع.
� إعداد امل�ستندات املتعلقة بامل�شروع ودعوة ال�شركات املتناف�سة للتح�ضري لتقدمي العرو�ض.
 تر�سية العطاء على �أحد امل�ستثمرين الذي يقدم �أف�ضل العرو�ض لتنفيذ امل�شروع وقيام
احلكومة ب�إبرام اتفاق منح االمتياز مع امل�ستثمر.

 املرحلة التمهيدية للتنفيذ:تقوم ال�شركة التي �أخذت على عاتقها تنفيذ امل�شروع مبا يلي:
 البحث عن موارد لتمويل امل�شروع من خالل توقيع اتفاقيات القرو�ض مع بنوك حملية �أو دولية.
� إبرام جمموعة من العقود املرتابطة واملتكاملة منها:
 -1رولي��ت العب��ود ،نظ��ام البن��اء والت�ش��غيل والنق��ل لت�ش��ييد م�ش��روعات البني��ة التحتية ،مت��اح على املوق��ع www.dr zidan.com

تاري��خ االط�لاع

2013.05.06
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عقود مع املقاولني لإقامة من�ش�آت امل�شروع.
عقود مع املوردين لتوريد املواد اخلام والتجهيزات الالزمة للم�شروع.
عقود نقل التكنولوجيا.
اتفاقيات الت�أمني و�إعادة التامني للت�أمني على امل�شروع يف خمتلف مراحله �ضد املخاطر املختلف.
اتفاقات الت�شغيل وال�صيانة لت�شغيل امل�شروع و�صيانته.

 مرحلة التنفيذ الفعلي: يتم يف هذه املرحلة قيام املقاولني واملوردين بتنفيذ التزاماتهم و�إقامة وحدات امل�شروع
وتركيب معداته و�آالته و�إعداده لال�ستغالل التجاري ويتم �إجراء بع�ض االختبارات على امل�شروع للتحقق
من دقة التنفيذ ومراعاة املوا�صفات املطلوبة.
 تقوم �شركة امل�شروع با�ستالم امل�شروع من القائمني على تنفيذه ،والتحقق فيما �إذا مت
تنفيذه وفقا للموا�صفات املتفق عليها.
 من حق الدولة �أو احلكومة �أن تتابع عن طريق ممثليها تنفيذ امل�شروع وا�ستالمه وفقا
للموا�صفات املتفق عليها عن طريق ممثليها يف جلان اال�ستالم.

 مرحلة الت�شغيل وال�صيانة: يتم يف هذه املرحلة القيام ب�أعمال الت�شغيل ملختلف عنا�صر امل�شروع ،حيث يتم تنفيذ عقود
نقل التكنولوجيا وتدريب العمال على و�سائل تقنية حديثة.
 يحق للدولة مانحة االمتياز �أن تتابع امل�شروع يف هذه املرحلة للت�أكد من جدية �شركة
امل�شروع يف تنفيذ اتفاقيات نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة املحلية على ا�ستخدامها كما تت�أكد �أي�ضا من
ح�سن ت�شغيل امل�شروع و�صيانته.
(((
�أما املرحلة الأخرية تتمثل يف :

 مرحلة نقل ملكية امل�شروع �إىل الدولة مانحة االمتياز: تعترب �آخر مراحل امل�شروع ،وهي التي ينتهي فيها امتياز �شركة امل�شروع.
 تت�أكد اجلهة مانحة االمتياز من �أن امل�شروع بكافة �أ�صوله بحالة جيدة من الت�شغيل.
 تقوم �شركة امل�شروع بنقل ملكية امل�شروع بكافة �أ�صوله �إىل احلكومة �سواء مقابل تعوي�ض
متفق عليه �أو دون مقابل.
 -1يو�س��ف حمم��ود ،عدن��ان العربي��د ،كا�س��ر اليق��ة ،نظ��ام البن��اء والت�ش��غيل والتحوي��ل ،جمل��ة جامع��ة ت�ش��رين للبح��وث
والدرا�س��ات العلمي��ة� ،سل�س��لة العل��وم االقت�صادي��ة والقانوني��ة ،املجل��د ،30الع��دد��� ،2008 ،03ص 183
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 ي�صبح امل�شروع جزءا من القطاع العام تديره الدولة مبعرفتها وحل�سابها ،وقد تف�ضل
الدولة تركه ل�شركة امل�شروع لال�ستمرار يف ت�شغيله و�صيانته �سواء بتمديد االمتياز �أو منح جديد لها �أو
لغريها من امل�ستثمر.
ثالثا :مزايا الـ BOT

لهذا النظام عدة مزايا نذكر منها(((:
 متكني الدولة من توفري خدمات �ضرورية ال تكفي مواردها لتوفريها.
� إقامة م�شاريع جديدة ذات طبيعة خا�صة ت�سهم يف حتقيق الرواج االقت�صادي نتيجة
الأموال التي يتم �إنفاقها يف امل�شروع �أو التي يتم �ضخها يف ال�سوق املحلي.
 رفع الطاقة الت�شغيلية لالقت�صاد الوطني ،وتقلي�ص الفاقد وغري امل�ستغل من الطاقات مما
ي�ؤدي �إىل زيادة الناجت القومي الإجمايل.
� إمكانية ا�ستخدام احلكومة لنتائج و�أداء م�شاريع  BOTلتح�سني �صورتها و�أدائها الداخلي واخلارجي.
 تقليل الإنفاق العام واالقرتا�ض احلكومي ،وهو ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف عجز املوازنة ويف
ن�سبة الدين العام.
 حتقيق الكفاءة االقت�صادية وذلك يف حالة توافر اخلربة يف هذا املجال� ،إذ ميكن �إقامة
م�شاريع بتكلفة ر�أ�سمالية وت�شغيلية �أقل ومن ثم تقدمي خمرجاتها للجمهور ب�سعر �أقل.
رغم مل هذه املزايا التي يتمتع بها هذا النظام �إال �أن هناك مزايا �أخرى تتمثل يف(((:
 حت�سني �أداء �سوق املال حيث يلج�أ القطاع اخلا�ص �أحيانا �إىل م�صادر متويل متعددة من
طرح �سندات �أو زيادة ر�أ�س املال من خالل ال�سوق املحلي وهذا ما ين�شط حركة �سوق املال يف الدولة.
 ت�أهيل العمالة الوطنية يف ال�شركة �صاحبة االمتياز واكت�سابهم خربة كبرية تفيد الدولة
بعد ت�سلمها امل�شروع يف نهاية فرتة االمتياز.
 خلق فر�ص عمل جديدة ،حيث �أن عمليات الإن�شاء والتي ت�ستغرق مدة من � 5-3سنوات
ت�ؤدي �إىل خلق فر�ص حقيقية ل�شركات املقاوالت الوطنية.
 نقل التكنولوجيا املتطورة من خالل القطاع اخلا�ص الأمر الذي له الأثر االيجابي على
امل�شروع من حيث �سرعة البناء والت�شغيل وحت�سني الأداء العام.

� -1أم��ل جن��اح الب�شي�ش��ي ،نظ��ام البن��اء والت�ش��غيل والتحوي��ل� ،سل�س��لة ج�س��ر التنمية،املعه��د العرب��ي للتخطي��ط ،الكوي��ت،
الع��دد ��� ،2004 ،35ص ���ص 9-8
 -2روليت العبود ،مرجع �سابق )موقع الكرتوين)
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رابعا :معايري وعوامل جناح تطبيق نظام الـ BOT

هناك عدة معايري وعوامل يجب توافرها لنجاح م�شاريع  BOTمن بينها(((:
� أن ت�ضمن احلكومة ح�صولها على �أف�ضل امل�شاريع اقت�صاديا وب�أف�ضل �شروط ممكنة.
� أن تكفل احلكومة للقطاع اخلا�ص وجود قاعدة �سيا�سية م�ستقرة تهيئ مناخا قويا مواتيا
لقيام القطاع اخلا�ص با�ستثمارات على املدى الطويل ،وتخلي جهازها الإداري بالكفاءة واملرونة وال�سرعة
يف اتخاذ القرار.
� أن تت�صف العقود املتعلقة بامل�شروع والدقة البالغة وتكون على قدر كبري من الو�ضوح
وال�شفافية.
 يجب �أن يتميز القائمون بامل�شروع باخلربة والكفاءة و�أن تتوفر لديهم احتياطات مالية قوية
� إن امل�صدر الأ�سا�سي وال�ضمانات الأ�سا�سية ل�سداد قرو�ض امل�شروع وفوائده وحتقيق هام�ش
ربح معقول يعتمد على الإيرادات امل�ستقبلية التي يدرها امل�شروع ،لذا على �شركة امل�شروع رفع م�ستوى �أدائها
خالل فرتة االمتياز.
بالإ�ضافة �إىل(((:
 يجب توزيع املخاطر النا�شئة عن امل�شروع بني �أطرافه بطريقة متوازنة وعادلة و�أن تتحدد
وبدقة حقوق والتزامات �أطرافه.
� أ�صحاب امل�شاريع املحتملني يجب �أن يت�أكدوا من نزاهة و�شفافية وثائق م�شروعات نظام BOT
 على �شركة امل�شروع ت�صميم املرفق و�ضمان توافر ال�شروط القانونية والتجارية الالزمة
لبناء املرفق وت�شغيله بطريقة مربحة مع بقاء هذه ال�شروط خالل فرتة االمتياز.
 على �شركة امل�شروع جذب عدد �أو ن�سبة متفق عليها مع احلكومة من العمالة املحلية
وتدريب عدد �آخر يتوىل ت�شغيل امل�شروع بنف�س الكفاءة بعد �إعادة ت�سليمه للدولة.
 اختيار املوقع املنا�سب لإقامة امل�شروع ليعود بالفائدة املبا�شرة على امل�ستفيدين وكذلك له
�أثار فنية ومالية على ال�شركة املالكة للم�شروع لذا يلزم �إجراء معاينة ودرا�سة �شاملة للموقع ت�سبق مرحلة
ت�شييده.

 -1فهد ن�سيبة الع�صفور ،ملخ�ص  ،botمتاح على املوقع
 -2روليت العبود ،مرجع �سابق (موقع الكرتوين)
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خام�سا :ال�شروط وال�ضوابط لتفعيل دور القطاع اخلا�ص املحلي
للم�شاركة يف م�شاريع الـBOT
توجد عدة �شروط يجب توافرها لتن�شيط القطاع اخلا�ص املحلي نذكر منها(((:
 توظيف العمالة املحلية حتى ولو كانت بن�سبة حمدودة حتى يقل عبء التوظيف يف القطاع
حلكومي واكت�ساب تلك العمالة خربة القطاع اخلا�ص.
 ا�ستعمال املنتج املحلي كمادة م�ستعملة يف امل�شروع و�إن مل توجد فا�شرتاط ا�ستريادها من
قبل موردين حمليني.
� إعطاء الأولوية ملقدمي العطاءات املحليني ب�شرط االلتزام باملوا�صفات الفنية للجودة
وح�سن ت�أدية العمل.
 ا�ستخدام التمويل �سواء من البنوك املحلية �أو من امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الأخرى ولو كان
التمويل بن�سبة حمدودة وذلك لتفعيل �سوق املال يف الدولة .
 التزام ال�شركة �صاحبة االمتياز بنقل الآالت واملعدات عن طريق البواخر املحلية �إذا كانت
متر مبيناء الدولة امل�صدرة و�أي�ضا التزامها بنقل العمالة التي لديها بوا�سطة و�سائل النقل املحلية.
 تقييم امل�شروع بجميع �أهدافه والت�أكد من �أنه �ضمن خطة الدولة للتنمية �إنتاجيا وب�شريا وبيئيا
 اال�ستعانة باملقاولني املحليني كمقاويل الباطن �إذا دعت احلاجة لل�شركة �صاحبة االمتياز.
 ا�ستخدام اال�ست�شاريني املحليني جلميع �أعمال الت�صميم للم�شاريع ،و�إن ا�ستحال ذلك
فعلى ال�شركة �صاحبة االمتياز نقل اخلربات اال�ست�شارية الأجنبية �إىل داخل البالد طوال فرتة الت�صميم
والعمل جنبا �إىل جنب مع اخلربات املحلية ل�ضمان نقل اخلربات والتكنولوجيا املتطورة.
 تقدمي ال�شركة �صاحبة االمتياز تقارير للحكومة عن الأداء ملتابعة و�إ�شراف احلكومة
على كل ما ي�ستجد يف امل�شروع حتى تت�أكد ب�أن الأمور ت�سري يف ال�شكل ال�سليم وهذه التقارير تفيد الدولة يف
امل�شاريع امل�ستقبلية املماثلة.
 حتديد العمر االفرتا�ضي لكل عن�صر من عنا�صر امل�شروع حتى ت�ضمن الدولة ت�شغيل
املرفق بكفاءة بعد انتقال تبعيته لها ،فقد تقوم ال�شركة ب�شراء بع�ض املواد الأ�سا�سية بتكلفة �أقل وبعمر
افرتا�ضي �أقل حتى يت�سنى لها حتقيق هام�ش ربح �أعلى من املتوقع ،فيجب على الدولة �أخذ هذا املو�ضوع
بعني االعتبار لأن �أ�صول املرفق �سوف تنتقل �إىل القطاع العام ولهذا يجب �أن تكون جميع الأ�صول يف حالة
�سليمة وتعمل بكفاءة بعد انتهاء فرتة الرتخي�ص.

 -1نف�س املرجع ال�سابق
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�ساد�سا :العراقيل التي تواجه م�شاريع الـ BOTو�أمثلة عن امل�شاريع
املقامة بهذا النظام وم�شتقاته
-1العراقيل التي تواجه م�شاريع الـ: BOT
تواجه م�شاريع  BOTالعديد من ال�صعوبات والعراقيل نذكر منها(((:
 عدم توفر اخلربة الفنية الكافية يف القطاع العام لإدارة امل�شروع بعد فرتة االمتياز.
 عدم اختيار املوقع املنا�سب لإقامة امل�شروع .
 نق�ص املرونة يف النظام القانوين الذي يرتك املنازعات ل�سنوات طويلة ،والتي ميكن خالل
هذه املدة �أن تفقد ال�شركة قوتها الدافعة بل حتى توجهها.
بالإ�ضافة �إىل(((:
 العوامل التي قد ت�ؤثر يف الطلب مثل ظهور خدمة بديلة �أو العزوف عن ا�ستخدام اخلدمة
املنتجة يف امل�شروع.
 ف�شل ال�ضامن يف �صيانة امل�شروع مبا قد يق�صر يف عمره الإنتاجي .
 عدم التقيد يف التنفيذ باملعايري واملوا�صفات املتفق عليها مما يرتب تخفي�ض التعرفة.
 العجز عن توفري التمويل الالزم لتنفيذ امل�شروع �أو ت�شغيله.
 اخلربة املحدودة للحكومة يف التفاو�ض يف وقت واحد مع �أطراف متعددة يرتبط الكثري
منها بعقود فيما بينها حيث من الواجب و�ضع �إطار واحد لهذه العقود جميعا حتى ال تت�ضارب مع بع�ضها
البع�ض مما ميكن �أن ي�ؤثر على جناح امل�شروع وي�ؤدي �إىل النزاع.
 غياب ال�شفافية :تعترب ال�شفافية من العوامل امل�ؤدية �إىل تقليل امل�شاريع املنفذة بهذا
النظام لكون هذا النوع من التعاقدات يحتاج �إىل الكثري من املعلومات والبيانات التي ي�ستند عليها امل�ستثمر
يف تقييم فر�ص جناح امل�شروع من عدمه ،كما �أن غياب ال�شفافية يف �إجراءات طرح وتر�سية وتنفيذ
امل�شاريع املنفذة وفق هذا النظام يقلل من فر�ص جناح امل�شاريع لعدم وجود مناف�سة حقيقية �شفافة يف
اختيار ال�شريك الأف�ضل من القطاع اخلا�ص ،هذا الو�ضع يتطلب تعزيز ال�شفافية وتدعيمها على نحو يجعل
بيئات اال�ستثمار يف الدول العربية �أكرث جذبا.
كل هذه العراقيل حتد من جناح م�شاريع الـ  BOTوللحد منها ميكن اال�ستفادة من بع�ض ال�ضوابط
م�ستقاة من جتارب الدول نذكر منها(((:

 -1فهد ن�سيبة الع�صفور ،مرجع �سابق ( موقع الكرتوين)

 -2يو�سف حممود ،عدنان العربيد ،رامي كا�سر اليقة ،مرجع �سابق� ،ص 190-188
� -3أمل جناح الب�شي�شي ،مرجع �سابق� ،ص �ص 13-12
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 العمالة الوطنية :ميكن اال�ستفادة من جتربة ال�صني يف هذه اجلزئية التي ت�شرتط عقد
دورات تدريبية م�ستمرة للفنيني ال�صينيني ،كما يتم �إلزام �شركة للم�شروع بتدريب العنا�صر املحلية التي
�سوف تتوىل ت�شغيل و�صيانة امل�شروع بعد ت�سليمه للحكومة .
 اجلهة الرقابية :يعترب حق اجلهة مانحة االمتياز يف الرقابة على �إعداد املرفق و�إدارته مبثابة
حق �أ�صيل لها ت�ستمده من طبيعة املرفق العام ،وال يجوز حرمانها من هذا احلق.
 الهيكل الإداري :من املناهج الناجحة يف �إدارة م�شاريع  BOTمنهج �أو نظام النافذة الواحدة
الذي يتم مبوجبه ح�صر تعامل �شركة امل�شروع مع مكتب حكومي واحد للح�صول على كافة املوافقات
والت�صاريح الالزمة لت�شييد وت�شغيل امل�شروع.
 القانون اخلا�ص بالنظام :ال بد من وجود قانون لهذا النظام �إذا ا�ستقر الأمر على �إتباعه،
لدول مثل الفلبني ،تركيا ،فيتنام ،ال�صني ،وباك�ستان قامت ب�سن قوانني �شاملة تغطي هذا النظام� .أما
ال�صني التي تعترب ذات جتربة رائدة يف هذا املجال ،فقد �أ�صدرت قانونا ينظم عمل ال�شركات الأجنبية.
وين�ص القانون �صراحة على �أن ال تتجاوز فرتة االمتياز ثالثني عاما.
 الت�سعري :ينبغي توافر �أجهزة رقابية وتنظيمية للمرفق املعني تتم باحلياد واال�ستقاللية عن
اجلهات املتعاقدة ،واجلهة مانحة االمتياز ،ويكون للجهة الرقابية حق التدخل يف الت�سعري �سواء بالزيادة
�أو بالنق�صان ،وكذلك احلق يف الرقابة على جودة اخلدمة وفقا للمعايري املعلنة التي حتددها وال بد من
تنا�سب ال�سعر �أو الر�سم املفرو�ض مع م�ستوى اجلودة وفقا ملعايري املنظمة العاملية للتقيي�س.
 درا�سات اجلدوى القومية :تعترب درا�سات اجلدوى الدقيقة عامال حا�سما يف جناح �أي م�شروع
ويف حتقيق الفائدة املرجوة لالقت�صاد الوطني ول�شركة امل�شروع على ال�سواء .ففي ال�صني مثال يلزم القانون
هيئات التخطيط التي تقرتح م�شروعا معينا بتقدمي درا�سة جدوى له لتقييمها قبل املوافقة عليه ،وكذلك
احلال بالن�سبة للم�ستثمر املتقدم للمناق�صة يجب �أن يرفق بطلبه درا�سة جدوى تف�صيلية للم�شروع.
بالإ�ضافة �إىل(((:
 نقل التكنولوجيا :ميثل نقل التكنولوجيا �أحد �أهم �أهداف م�شاريع الـ BOTلذلك يجب
التنبيه لهذه امل�س�ألة عند �إعداد اتفاقية امل�شروع ،حيث يتم يف بع�ض الدول �إن�شاء جهاز حكومي متخ�ص�ص
لتقييم واختيار �أنواع وم�ستويات التكنولوجيا املنقولة ،وو�ضع عدد من ال�ضوابط عليها من �أهمها:
 رف�ض جميع �أنواع التكنولوجيا التي لها نظائر يف ال�سوق املحلية. رف�ض الرتاخي�ص امل�شروطة بالتعامل مع موردين معينني لتوريد م�ستلزمات الإنتاج. ا�شرتاط تطبيق قانون الدولة املانحة لالمتياز يف حاالت النزاع . �إلزام �شركة امل�شروع بت�سليم كل متعلقات امل�شروع من تكنولوجيا ومعدات يف نهاية فرتة االمتياز دون �أي تعوي�ض.كل هذه ال�ضوابط ال�سابقة الذكر وامل�ستقاة من جتارب الدول ميكن �أن حتد من ف�شل امل�شاريع
اال�ستثمارية املقامة بنظام ال  BOTوت�ساعد على جناحه.
 -1يو�سف حممود ،عدنان العربيد ،رامي كا�سر اليقة ،مرجع �سابق� ،ص.191
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�-2أمثلة عن امل�شاريع املقامة بنظام الـ  BOTوم�شتقاته:

هناك عدة م�شاريع مقامة بنظام ال BOTوم�شتقاته نذكر منها(((:
 م�شروع حفر قناة ال�سوي�س :والذي افتتح يف عام 1869م وكانت مدة االمتياز (99عاما)
انتهى يف عام 1968م ومل يقت�صر االمتياز على القناة وحدها فقط بل امتد �إىل الأرا�ضي الداخلة �ضمن
امتياز القناة و�أي�ضا مباين ومنازل كانت ت�ؤجر لغري العاملني بها.
 م�شروع نفق ميناء هوجن كوجن :افتتح هذا امل�شروع يف اكتوبر1972م وبلغت تكلفة امل�شروع
 466مليون دوالر �أمريكي ،وقد بلغت م�ساهمة �شركة امل�شروع  % 25من حقوق امللكية ،ويف عام 1999
غطى امل�شروع كل التكاليف و ّمت ت�سليمه.
 مطار تورنتو الكندي� :أعلن يف عام  1968بوا�سطة م�ستثمرين كنديني وكون�سرتيوم ح�صته % 73
مع �إن�شاء عدة من�ش�آت جتارية وتكلفة امل�شروع قدرت ب 433مليون دوالر ولقد افتتح يف 1991.02.21
 الطريق ال�سريع ال�شماىل اجلنوبى يف ماليزيا :منذ بداية عام  1980مت التفكري يف
�إن�شاء طريق يربط ال�شمال باجلنوب بطول 900كيلومرت حيث كانت البالد يف بداية االجتاه �إىل الت�صنيع.
ولقد مت �إن�شاء حوايل  350كيلومرت بوا�سطة الدولة .وقد مت �إ�سناد امل�شروع �إىل 42مقاوال يف نوفمرب 1988
ولقد مت االنتهاء من الإن�شاء يف مار�س  .1995ومنح االمتياز ملدة  30عاما تنتهي يف  ،2018وتكلفة
امل�شروع قدرت ب 1028مليار دوالر .
 كوبرى دار تفورد يف اململكة املتحدة :احلاجة �إىل معرب �إ�ضايف على نهر التامي�س يف منطقة
دارت فورد بد�أ التفكري فيه يف عام  1988-1987لي�سمح بت�سهيل مرور  90000مركبة يوميا .ولقد بد�أ
الإن�شاء يف عام  1988ملدة �3سنوات واالمتياز ملدة 20عاما على �أن يتم ت�سليمه �إىل احلكومة بعد تغطية
كافة الديون والتكاليف.
 م�شروع املياه وال�صرف ال�صحي ملدينة بوينو�س اير�س – الأرجنتينية :يعد �أكرب
عقود امتياز للمياه وال�صرف ال�صحي يف العامل ،وتقدر تكلفة امل�شروع ب  4مليار دوالر و�أن منح االمتياز
ملدة  30عاما .مع حتديد معدالت للأداء ل�شركة امل�شروع ،مع جودة اخلدمة ،ويتم تقييم تعريفة املياه كل 5
�سنوات مع ت�شكيل هيئة م�ستقلة بهدف الت�أكد من معايري جودة اخلدمية وحماية امل�ستهلكني ،ومراقبة تنفيذ
�شركة امل�شروع لعقد االمتياز ولقد وقع االختيار على(كون�سورتيوم) من خم�س احتادات عاملية من �شركات
بريطانية وفرن�سية وا�سبانية وحملية واملفا�ضلة بينها ومت اختيار �أف�ضلها.
 م�شروع نفق املان�ش بريطانيا وفرن�سا)The Channel Tunnel( :
يعترب نفق املان�ش ( )The Channel Tunnelالذي ميتد حتت قاع بحر املان�ش بني بريطانيا وفرن�سا
من �أقدم م�شاريع البنية الأ�سا�سية التي مولها القطاع اخلا�ص يف العامل ،وفكرة النفق قدمية تعود �إىل ما قبل
مائتني عام (من القرن املا�ضي) ،وو�صلت احلكومة الربيطانية �إىل قناعة يف بداية الثمانينات من القرن
املا�ضي ب�صعوبة التنفيذ �إال بتمويل من القطاع اخلا�ص وبعد مباحثات وم�شاورات واتفاقات بني الدولتني مت
تكوين هيئة م�شرتكة ،مت توقيع االتفاقية يف  1986.2.12ومن خاللها مت حتديد الإطار امل�ؤ�س�سي للم�شروع
 -1عبد الفتاح ر�شدى �صالح ،مرجع �سابق� ،ص �ص .90-58
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ومت توقيع عقد االمتياز بني احلكومتني الفرن�سية والربيطانية ممثلتني يف الهيئة احلكومية امل�شرتكة التي
تتكون من ع�شر �شركات م�شرتكة لت�شييد  Eurotunnelمن جهة وبني �شركة امل�شروع وخم�س بنوك
وامتياز مدته  55عاما ينتهي يف  2024ومت مده لع�شر �سنوات �أخرى ،وقدرت تكاليف امل�شروع بـ 19مليار
دوالر �أمريكي ،ولقد بد�أ الت�شغيل التجاري للم�شروع يف عام 1994م.
�أما بالن�سبة للجزائر(((:
ان�ضمت �سونا طراك و�سون لغاز اللتان تعدان �أهم �شركتني طاقويتني يف اجلزائر �شهر ماي
مل�شروع �إن�شاء ال�شركة اجلزائرية للطاقة والتي يتمثل ن�شاطها يف حتليه مياه البحر بال�شراكة مع امل�ستثمرين
الدوليني حيث متتلك هذه ال�شركة اجلزائرية للطاقة  49باملئة من املحطات �أل  13ذات ال�سعة الكبرية التي
مت ت�صميمها بنمط متويل امل�شاريع نوع بناء امتالك وا�ستغالل ( )BOOفيما ميلك امل�ستثمر الذي ي�ستغل
هذا امل�صنع خالل � 25سنة ن�سبة  51باملئة ،كما مت متويلها بن�سبة  30باملئة بالدعم يف ر�أ�س املال و 70باملئة
بتمويل حملي بهدف �إنتاج 825م ³يف اليوم.
مت اجناز هذه امل�شاريع ب�شراكة ا�سبانية على وجه اخل�صو�ص وجنوب �أمريكية وماليزية و�سنغافورية و�أمريكية .
ومن بني هذه املحطات  13املزمع اجنازها يف �إطار برنامج الدولة مت ت�شغيل ثماين منها وهي حمطة
كهر ماء بوهران �سنة90000( 2005م/³اليوم) وبو�سفر12.480( 2005م/³اليوم) واحلامة باجلزائر
�سنة 200.000(2008م/³اليوم) و�سكيكدة يف بداية 100.000( 2009م/³اليوم) وبني �صاف بعني
تيمو�شنت �سنة200.000 ( 2010م/³اليوم) و�سوق الثالثاء بتلم�سان يف بداية 200.000( 2011م/³
اليوم) وفوكة بتيبازة يف نهاية 2011( 2011م/³اليوم) .
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اخلامتة:
من خالل ما �سبق عر�ضه يف �صفحات هذا البحث اتّ�ضح لنا جليا نظام البناء الت�شغيل والتحويل والذي
يعني قيام القطاع اخلا�ص ببناء وت�شغيل مرفق ما لفرتة زمنية معينة تدعى فرتة االمتياز مع حتويل املرفق
عند نهاية هذه الفرتة �إىل القطاع العام الذي هو �صاحب منح االمتياز.
كما تبني لنا �أنّ لهذا النظام عدّة م�شتقات ويتمتّع بالعديد من املزايا والتي من �أه ّمها تخفيف العبء
على ميزانية الدولة والتي متثل القطاع العام ،حتقيق الكفاءة االقت�صادية ،رفع الطاقة الت�شغيلية لالقت�صاد
والوطني وتقلي�ص الفاقد وغري امل�ستغل من الطاقات مما ي�ؤدّي �إىل زيادة الناجت القومي الإجمايل و�إقامة
م�شاريع جديدة ذات طبيعة خا�صة ت�سهم يف حتقيق الرواج االقت�صادي نتيجة الأموال التي يتم �إنفاقها يف
امل�شروع �أو التي يتم �ضخها يف ال�سوق املح ّلي.
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