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محاولة تحديد طبيعة التحتية :الف األول  

 اهـــــداء
 

 هذا اجناز يف ثقته اعطين من كل ،واىل والصرب القوة منحين من كل اىل اهدائي   
وباألخص  العزيزة ،جديت الكرميني والدي اهلرم هذا مقدمة ويف متواضع اجلد البحث

 مشوارهم بداية يف هم الذين العائلة صغار نسىأ أن دون سكينة الوحيدة  أخيت
عماد الكتكوت رأسهم ،وعلى أطواره خمتلف يف الدراسي



 
 

 
 

 
 

 راتـكـشـت  
يف بداية هذا  البحث املتواضع  أتقدم بالشكر اىل األستاذ املشرف على         

قرب يل من حبل هذا البحث ،كما ال أنسى من كان أ توجيهاته الصارمة  الجناز
بتحفيزاهتم و   الوريد ،أمي ، ايب و أخيت سكينة الذين ساعدوين  بالقدر الكبري

 .حتملهم معي مشقة هذا االجناز فلهم كل مشاعر التقدير والعرفان 

قرابة كما ال تفوتين هذه الفرصة  أن أشكر كل من تربطين معهم  عالقة           
عمل أو دراسة على تعاوهنم معي بتشجيعاهتم  ومنحهم يل قوة الصرب واملثابرة ،

 .للوصول  اىل القمة 

 

فلكم مجيعا شكري ومتنيايت-      



 
 

 
 

  

 :ة ـــــــطــــالخ

 مـــــقـــدمـــة

 .محاولة تحديد طبيعة البنى التحتية:ولالفصل ال 

 .3ص............................. البنى التحتية والتمويلحول  عموميات:ولالمبحث األ

 .3ص..............................................التحتيةتعريف البنى :المطلب االول 

 .5ص....................................خصائص البنى التحتية وأهميتها:المطلب الثاني

 .7ص...................ماهية التمويل و المتطلبات المالية للبنى التحتية:المطلب الثالث 

 .12ص....................................نى التحتيةعقد صفقة تشييد الب:المبحث الثاني

 .12ص..................................ابرام صفقة تشييد البنى التحتية:ولالمطلب األ

 . 16ص..................................................تحديد االسعار:المطلب الثاني

 .18ص...................................................تغير االسعار:المطلب الثالث

 مصادر تمويل البنى التحتية:الفصل الثاني 

 .22ص..................................التمويل التقليدي للبنى التحتية:المبحث االول

 .22ص........................................التمويل العمومي الذاتي:ولالمطلب األ

 .31ص................................................القروض العامة:الثاني المطلب

33ص.............................تقييم التمويل التقليدي للبنى التحتية:المطلب الثالث



 
 

 
 

  

 .36ص..................................التمويل الحديث للبنى التحتية:المبحث الثاني 

 .36ص.......................................خصخصة البنى التحتية:ول المطلب األ

 .33ص................................اشكال خصخصة البنى التحتية:المطلب الثاني 

 .23ص.........................................تجارب دولية ناجحة:المطلب الثالث 

 

 الفصل الثالث: "نظام BOT  " ) البناء،التشغيل والتحويل(نمودج عن خصخصة البنى التحتية

.30ص............................................. BOT طبيعة نظام:ولالمبحث األ  

.30 ص................................وأطرافه BOT التعريف بنظام: المطلب األول    

.36ص...................................... BOT عقود وأنواع نظام:المطلب الثاني   

 .  60ص.......................................اليات وصيغ التمويل: المطلب الثالث 

 .61ص..........................................الواقع العملي للنظام:المبحث الثاني

 .61ص........................................تنفيد المشروع مراحل:ولالمطلب األ

.61ص............والممارسات الخاطئة عند تطبيقه  BOT مزايا نظام:المطلب الثاني   

.68ص.........................ولالضوابط المستقاة من تجارب الد: المطلب الثالث



 
 

 
 

 

 تمويل البنى التحتية في الجزائر :الفصل الرابع

 .73ص.....................طرق تمويل البنى التحتية  في الجزائر:المبحث االول 

 .73ص............................................التمويل الداخلي :المطلب االول

 .78ص..........................................التمويل الخارجي:المطلب الثاني 

 .82ص...............تقييم وأفاق تمويل البنى التحتية في الجزائر :المبحث الثاني 

 .82ص. ..........................................مشاكل وحلول:المطلب االول 

 .86ص.....................................صيغ تمويلية مقترحة :المطلب الثاني 

 .29ص                                                                    .خاتمة

 .38قائمة المراجع واألشكال                                                   ص

.101ص                                                                مالحق   
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 :مـــقــدمة عــامــة

تشكل االستثمارات يف جمال البنية التحتية عامال مهما لدفع عجلة النمو االقتصادي يف اي دولة ،وعلى هذه 
االستثمارات كتشييد املباين و التجهيزات الكهربائية اضافة اىل القيام باألشغال العمومية من االخرية اجناز هذه 

اجناز طرقات وترميم  مطارات  و موانئ وال ميكن تصور حدوث تنمية اقتصادية  يف اي جمتمع دون وجود بنية 
 .حتتية متقدمة

ان عديدة الزالت  تعمل  من خالل قطاع عام مقيد ويشهد السياق العام لتمويل البىن التحتية  تطورا سريعا فبلد
باملالية العامة وأحيانا قد يتسم بعدم الكفاءة ،كما قد يرتدد القطاع اخلاص عن حتمل  املخاطر يف بعض 

 .القطاعات والبلدان 

ختفيف  ولوية سعت  دول العامل   للخصخصة اليت كان هلا الفضل يفأاجناز وتشييد البىن التحتية ذو  ونظرا لكون
ساسية  وتنفق على اقامتها  كما تتوىل ادارهتا وتشغيلها وكانت  متثل اليت متتلك مشاريع املرافق األ مسؤولية الدولة 

هلا عبئا ماليا كبريا فتتحمل الديون الداخلية واخلارجية لتوفري التمويل الالزم ،و مبشاركة القطاع اخلاص  يف تنفيذ 
ا استطاعت ان ختفف اعباءها املالية واإلدارية وتتفرغ لألعباء االخرى الرئيسية هذه املشاريع وإدارهتا وتشغيله
 .واهلامة كاألمن والدفاع و حنوها

كيف يتم تمويل البنى التحتية ؟ :من خالل  هذا الطرح ميكننا صياغة اشكالية  البحث و املتمثلة فيما يلي
 لهذا النوع من التمويل؟   و ما هي االليات التي اعتمدتها الدول لسد العجز الحاصل

  مها إىل جمموعة من األسئلة الفرعية على النحو التايليوقصد التحكم يف اإلشكالية واستيفاء اإلجابة عليها مت تقس

 

 اهي البىن التحتية ومن يقوم بتشييدها؟م-

 اهي مصادر متويل البىن التحتية؟م-



 

 ب

 لسد العجز يف هذا النوع من التمويل؟  ل يوجد حلول  حديثةه-

 ؟متويل البىن التحتية يف اجلزائر كيف يتم-

 :فرضيات البحث

 .االستثمار يف البىن التحتية بصفة أساسية على املوارد املالية العمومية يعتمد -
 .من فعالية املشاريع العامة لتشييد البىن التحتية مصدرا لتخفيف العبئ على الدولة والرفع-عترب الشراكة اخلاصة ت-
 .حتد من سلطة الدولة للبىن التحتية  ن اخلصخصة املطلقة ا-
  .خيضع متويل البىن التحتية يف اجلزائر لنفس املصادر ،مقارنة بدول العامل-

 :  أهداف البحث

 :من أمهها  تتعدد االهداف املنشودة من خالل هذا البحث

 .التحتية وأشكال متويلهاحماولة التعرف على  مصادر متويل البىن  -

 .حماولة اختبار مدى قدرة الدولة على متويل مشاريع البىن التحتية-

 .حماولة اظهار االضافات اليت  أتت هبا خصخصة البىن التحتية-

حد املواضيع اليت تلعب دورا مهما خاصة يف اجملال أمهية البحث يف كونه يتطرق اىل أتكمن :أهمية البحث 
حد املشاكل اليت تعوق التنمية االقتصادية وهو مشكل توفري املوارد املالية أالوقت ذاته ابراز   قتصادي و يف اال

 .الضرورية للنهوض باقتصادياهتا



 
 

 ج
 

 : فرضيات البحث

  :دوافع اختيار البحث

 :إىل جمموعة من االعتبارات ميكن ارجاع دوافع اختيار موضوع متويل البىن التحتية  

 .أمهية البىن التحتية  ووقوف مشكل متويلها كعائق لتطور االقتصاد-

 . منو وتطور وكثرة االجنازات البىن التحتية خاصة  يف جمال  االشغال العمومية  على مستوى  اجلزائر-

 .عو وضملاا هذ قلة  الدراسات اليت تناولت -

  .إثراء املكتبة اجلزائرية -

-  

  : البحثمنهج 

تستند هذه الدراسة  اىل استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي مسح بدراسة أساليب متويل البىن التحتية عامة 
ولقد مت االعتماد يف البحث  . متويل البىن التحتية يف  اجلزائر مع  إتباع  أسلوب دراسة احلاالت وذلك بالرتكيز على

،  ، احملاضرات ، البيبليوغرافيا اآللية تخصصة يف جمال التمويل العموميالكتب امل:  على مصادر متنوعة من أمهها
 .، مواقع االنرتنيت،اضافة لالتصال ببعض اهليئات و االدارات الرمسية يف اجلزائر املقاالت

 

 : صعوبات البحث

 

على البلدان املتقدمة   غلب املراجع احلديثة املتوفرة اجنبية وان عاجلت حاالت تطبيقية فإهنا حتما حمصورةأاعتبار 
،  هذا باإلضافة إىل قصر املدة الزمنية املمنوحة الجناز  اي ختتلف عن البلدان النامية وبالتايل عن حالة اجلزائر

 .واملطلوب بالقدر املرغوبالبحث اليت مل تسمح بالتعمق يف املوضوع  



 
 

 د

 

حتقيق االهداف املسطرة من هذا البحث  مت تقسيم الدراسة اىل اربعة فصول ، جل الوصول إىل أمن          
نتناول يف الفصل االول املفاهيم االساسية  للبىن التحتية من تعاريف  ،خصائص  ومتطلبات مالية يف املبحث 

 .االول  وطرق ابرام الصفقات العمومية وتسعريها يف املبحث الثاين

فيتناول موضوع اشكالية مصادر متويل البىن التحتية اليت تعتمدها خمتلف الدول باالعتماد اما الفصل الثاين       
؛ كما يعرض الفصل    على التمويل الذايت ،القروض الداخلية وكذلك اخلارجية  اليت تعترب كمصادر  متويل تقليدية

اخلاصة أو -اكة العامةالشر  شكل حديث للتمويل يتمثل يف خصخصة البىن التحتية اليت تتحقق من خالل
 .اخلصخصة املطلقة

و يركز الفصل الثالث  على   ابراز منوذج خلصخصة البىن التحتية أال وهو نظام البناء،التشغيل والتحويل       
 . وذلك بتبيان مبادئه وأسسه اضافة اىل اسلوب متويله

فيعرض  متويل مشاريع البنية التحتية يف اجلزائر   واملشاكل املرتبطة هبا مع   وفيما يتعلق بالفصل الرابع واألخري     
.ابراز حلول وتقدمي اقرتاحات اخرى كمصادر التمويل



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حماولة حتديد طبيعة البىن التحتية:الفصل األول  

2 
 

 :ـدــيـهـــتــم

سيتم التطرق من خالل هذا الفصل اىل املفاهيم االساسية والنظرية  ملوضوع البحث  من  خالل  إبراز      
، حتديد خصائصها وأمهيتها ، جبانب توضيح  ماهية التمويل الذي متر بدورها عرب جمموعة  تعاريف البىن التحتية

و لقد مت  ابراز يف املبحث .  أشكاله وخماطره من احملطات ،انطالقا مبفهوم التمويل ،مرورا  بأمهيته و وصوال اىل
املفاهيم العامة ملوضوع  و هبذا تتضح. االول من هذا الفصل كذلك املتطلبات املالية الضرورية الجناز البىن التحتية 

ما املبحث الثاين فيوضح  الشكليات الضرورية إلبرام عقد صفقة عمومية اليت تسمح بتفويض  عملية  أالبحث ،
، إضافة إىل توضيح التسيري املايل للصفقة من خالل حتديد  خمتلف أنواع  د البىن التحتية ملتعامل عموميتشيي

 .األسعار ومدى إمكانية تغيري ها
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 . محاولة تحديد طبيعة البنى التحتية:الفصل االول

التحتية  ،مفاهيم عن التمويل و كذلك كيفية  ابرام عقد الصفقة  ىنعرض الفصل األول عموميات عن البي
 .العمومية 

 عموميات عن البنى التحتية والتمويل: المبحث األول 

ميكن حتديد طبيعة البىن التحتية من خالل تعريفها ،ذكر خصائصها وأمهيتها اىل جانب ابراز ماهية التمويل   
 .ومتطلباهتا املالية  

 تعريف البنى التحتية:المطلب االول

 :  التعريف األول

األساسية املواد : " مت تعريف البىن التحتية  يف االصطالح االقتصادي  لدى معجم أوكس فورد بأهنا 
 1"الالزمة لتشغيل مشروع أو جمتمع( مثل املباين والطرق والتجهيزات الكهربائية)واهلياكل التنظيمية 

 : التعريف الثاني

كية ، واالتصاالت السل املرافق العامة واملتمثلة يف إقامة حمطات توليد القوى الكهربائية متثل البىن التحتية"
ومشاريع  الغاز بتوصيالتهو ،  ، الصرف الصحي املياه وتوصيلها عرب األنابيب والالسلكية والربيد وحمطات معاجلة

األشغال العامة اليت تشتمل تشييد وبناء الطرق واجلسور والسدود والقنوات ومشاريع النقل العام اليت تتضمن 
، إضافًة إىل مشاريع خدمات التعليم والصحة واألمن  تشييد وبناء املطارات واملوانئ والسكك احلديدية وحنوها

2. "والدفاع

                                                           
1
 ,Dictionnaire d’Oxford  

2012 ,disponible sur : www.askoxford.com ,D’accé( 21-08-2012). 

 " اإلعادة ثم والتشغيل البناء بأسلوبالتحتية  البنية مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة ،الحسني أحمد بن حسن بن أحمد

.9،ص  2002بأسلوب البناء والتشغيل ثم اإلعادة، BOT"
2  
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 :التعريف الثالث

يع البنية التحتية بأهنا عبارة عن مجيع املرافق والتسهيالت املستخدمة يف توفري الطاقة واملعادن ميكن تعريف مشار " 
إالّ أن هذه التعريف املبسط حيجب قطاعا واسعا   املياه والصرف الصحي االتصاالت وخدمات النقل

املستخدمة يف توفري تعريف مشاريع البنية التحتية بأهنا عبارة عن مجيع املرافق والتسهيالت  وميكن من
املشاريع واالستثمارات األخرى واليت ترتك آثارا خمتلفة ومتعددة يف حتسني معدالت دخل األسر وختفيض  الطاقة

 3"  .مستويات الفقر

حيث تركز بعض املشاريع   وميكن أن تتوزع مشاريع واستثمارات البىن التحتية على العديد من املعايري املختلقة
االقتصادي بينما تستهدف مشاريع استثمارية أخرى على حتسني فرص الفقراء  النمو  حتفيز االستثمارية على

 وميكن أن تكون مشاريع البنية التحتية عبارة عن مشروع عمالق فردي أو  ؛ للحصول على اخلدمات الرئيسية
 يذ املشاريع مركزيايم وتنفوميكن يف املقابل أن تتم عملية تصم  عبارة عن مئات املشاريع الصغرية األخرى

 .قليلة املخاطر حلال عالية املخاطر أوطبيعة ابن تكون مشاريع البنية التحتية وميكن أ  مركزيا ال  أو 

  :التعريف الرابع

 4"بأهنا جمموعه مرتابطة من العناصر اهليكلية اليت توفر إطار دعم هيكلي كامل :"وميكن تعريف البىن التحتية 

 :،  إذ يشمل بنيتني أكثر مشوال للبىن التحتية يف الوقت احلاضرويعترب هذا املفهوم  

،  وانئمو  طارات،مطرق  ،باين م من األساسيةالبنية الصلبة واليت متثل البنية االساسية من منشآت وجتهيزات -
 .، وغريها ، ومتديدات املياه الصرف الصحي نظام،سكك احلديد جبانب 

، بل وحىت  االستثمار و تكنولوجيا املعلومات والقوانني واألنظمة اليت تنظم املالالبنية املرنة وهي تشمل على -
كل ذلك يدخل ضمن شبكة أساسية لتحقيق البنية التحتية  من خالل  تشجيع   ن، أل بالعقوباتالقوانني اخلاصة 

 .، للوصول إىل التنمية االستثمار
                                                           
3
  Bank information center 

 octobre 2012 , disponible sur : www.bicusa.org ,d’accé (  21-10-2012)         
4
 wiki infrastructure  

16 -10-2012 ,disponible sur : En.wiktionary.org ,d’accé  (21-08-2012) 

http://www.bicusa.org/
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 5: تتمثل هذه املراحل يف و ن وصل إىل ما هو عليهأم البنية التحتية مراحل عدة اىل ولقد شهد مفهو 

مرحلة النشأة وكانت يف فرنسا يف القرن التاسع عشر حيث ارتبط مصطلح البنية التحتية  :  المرحلة األولى-
، وقد استمر هذا املفهوم إىل النصف األول من القرن  military installations باملنشآت العسكرية

 .العشرين

 البىن التحتية فهومم،  فيها تطور  مرحلة ما بعد النصف األول من القرن العشرين إىل أواخره:  المرحلة الثانية-
ت ، إمدادا اخلطوط اجلوية، املطارات و  النقل اجلماعي،اجلسور العامة مثل الطرق والشوارع ، إىل معىن األشغال 

،  ، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها ، معاجله النفايات الصلبة والتخلص منها إدارة املياهو  املائية املوارد ،املياه 
 .االتصاالت وإدارة النفايات اخلطرية

يف السنوات املوالية للقرن العشرين فيها توسع مفهوم البنية التحتية ليشمل اإلطار الداخلي  : لمرحلة الثالثةا-
 .تقين أو منظمة جتارية   ألي نظام

 

اخلدمات والتجهيزات األساسية اليت حيتاجها ،ىن التحتية  تشمل كل من املنشآت ن البأوإمجاال يتضح ب         
اإلنرتنت والربيد ،وسائل االتصاالت كاجلوال ،سكك احلديد ،ائل املواصالت كالطرق واملطارات وس: اجملتمع مثل 

باإلضافة لنظام الصرف الصحي وقنوات املياه بل ويتعدى كل ذلك اىل ان ميتد إىل البنية الفكرية ولذلك فان كل 
الخري  بضخامة االجناز الذي قد ؛ كما ميتاز هذا اما يصرف يف هذا  اجملال يدخل ضمن مصطلح البىن التحتية

وهبذا يتضح مشول البنية التحتية  درجات خماطرة متفاوتة،ذات يتجسد يف مشروع واحد أويف جمموعة من املشاريع 
 .واالقتصادية واالجتماعية هو ضروري للنهضة العمرانية على كل ما

 اخصائص البنى التحتية وأهميته:المطلب الثاني 

  : بعد  عرض مفهوم البىن  التحتية جيدر  تبيان أبرز خصائصها وحتديد أمهيتها حىت يتسىن لنا توضيح ماهيتها   

                                                           
5
  Wiki infrastructure 

16 -10-2012, disponible sur : En.wiktionary.org, d’accé  (21-08-2012). 
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  6: تتمثل خصائص البىن التحتية يف عناصر عدة أمهها    :خصائص البنى التحتية -1

وإمنا تعود على كافة ،معينة جمموعة من األفراد أوجهات  ،هذه املشاريع ال تعود على فرد  إن منافع وخدمات -
كما أنـها ال تعود على قطاع اقتصادي دون غريه وإمنا تشمل ،أفراد اجملتمع سواء بطرق مباشرة أو غري مباشرة 

 بغض النظر عن مدى مسامهته يفالكثري من قطاعات االقتصاد ومن حق أي فرد أوجهة يف اجملتمع أن ينتفع بـها 
 . تشغيلها وصيانتها ، إنشائها  ، تكلفتها

ساسية وضرورية ، من خالل تقدميها للجمهور خدمات أ إن هذه املشاريع ذات أمهية اجتماعية وسياسية كبرية -
 .هااملوانئ والسكك احلديدية وغري ،املطارات ،الطرق ،االتصاالت ،الغاز ،الكهرباء ،مثل خدمات املياه 

ملشاريع البىن التحتية مسامهة كبرية يف التنمية االقتصادية  وذلك يف جمتمعات خمتلفة فال ميكن أن يتصور  -
، وقد أثبتت بعض الدراسات  حدوث تنمية اقتصادية أو اجتماعية يف أي جمتمع دون وجود بنية حتتية متقدمة فيه

يصاحبها زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل  باملئة 1حتية بنسبة التطبيقية أن كل زيادة يف رصيد الدولة من البنية الت
 .بنفس النسبة تقريباً 

 7:ال شك ان للبىن التحتية أمهية كبرية و متعددة نذكر منها   :أهمية مشاريع البنى التحتية  -2

املواطنني الضرورية مث ن بناء وتشييد مشاريع البنية التحتية  تتوقف أولوياتـه على ما فيه من حتقيق  ملصاحل أ -
 .التحسينية وبالتايل فإن أمهية تنفيذها تكون مرتبة يف ضوء حتقيق هذه املصاحل

ألن قيام مشاريع التنمية ،لقومي ان بناء وتشييد مشاريع البنية التحتية أمر ضروري ملصلحة االقتصاد أ -
 نية التحتية املالئمة االقتصادية واالجتماعية األخرى يف أي دولة يعتمد على مدى توفر الب

حيث تستفيد من خدماتـها املتعددة كل املشروعات وبالتايل تزداد إمكانية جناح هذه املشاريع وتستمر يف نشاطها 
طات املواصالت وحم،وسائل النقل ،املوانئ ،اجلسور ،ت هلا الطرق فاملشاريع الصناعية مىت توفر  ؛ االقتصادي

إحداث املدن واملراكز  الوقود والغاز والكهرباء فإن هذه الوفرة ستساهم يف التوطن الصناعي ويف

                                                           
تعريف الصفقات العمومية،معايير تحديد الصفقات العمومية تشريعا،فقها )عمار بوضياف ،محاضرات مادة القانون االداري محور العقود اإلدارية

.6،ص( وقضاء تمييز الصفقة العمومية عن باقي العقود اإلدارية
6
  

.8عمار بوضياف ،نفس المرجع ،ص 
7
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 .الصناعية 

كما تساهم وفرة وسائل النقل واملواصالت احلديثة الربية والبحرية واجلوية يف تسهيل تبادل السلع وانتقاهلا من 
، كما أن وفرة  ختلفةاحمللية والدولية وتنشأ املراكز التجارية املمدينة إىل أخرى ومن دولة إىل أخرى فتتسع األسواق 

 .الصرف وحمطات معاجلة املياه و حتليتها تساهم يف قيام املشاريع الزراعية وحتسني اإلنتاج الزراعي،شبكات الري 

 ، اء الطرقإن االستثمارات يف بنية حتتية حديثة تضع أسس للتنمية االقتصادية والنمو،فمن شأن مشاريع إنش-
، كما  الكهربائية وإجراء حتسينات أخرى على البنية التحتية خلق فرص العملاجلسور وخطوط نقل وتوزيع الطاقة 

 .  أن هذه املشاريع تساعد بعد إجنازها اجملتمع يف زيادة ثروته ورفع مستوى معيشة مواطنيه

، ومن مث رفع القدرة  االستثمار األجنيب املباشرتعترب البنية التحتية ضرورة ملحة للتنمية االقتصادية وجذب -
غلب البلدان النامية يعطي إشارة سلبية للمستثمر األجنيب أن تدهور قطاع البنية التحتية يف التنافسية للبلد،وعليه فا

 .مما يقلل من تدفق االستثمار األجنيب املباشر فضال عن تأثريه على النمو والتنمية االقتصاديني

حد األركان األساسية للتنمية االقتصادية أبرية يف احلياة املعاصرة لكوهنا ة التحتية أمهية كحتتل البني
، ملا تقوم به من ربط حمكم ما بني املوارد االقتصادية يف بلد ما واهلياكل اإلنتاجية من ناحية وبني  واالجتماعية

 ،  نشطة االقتصادية واتساع آفاقها وتنويعها، مما يؤدي إىل تعزيز األ مواقع اإلنتاج واألسواق من ناحية أخرى
 . يةاتاخلدم تنشيط احلركة التجارية وتسهيل إنشاء خمتلف املشاريع اإلنتاجية واضافة ل

 ماهية التمويل والمتطلبات المالية لمشاريع البنى التحتية : المطلب الثالث

ومن  ،أمهيته  وإبراز  أشكاله و خماطره سنتطرق من خالل هذا املطلب اىل حتديد ماهية التمويل من خالل ،ذكر
 .مت ميكننا االنتقال اىل املتطلبات املالية للبىن التحتية 

املتمثلة يف حىت يتسىن لنا  حتديد ماهية التمويل ارتئينا لتوضيح بعض النقاط األساسية   :ماهية التمويل-1
 .توضيح أمهيته ،حتديد أشكاله  وتبيان خماطره  ، تعريف التمويل

 :أهميته و تعريف التمويل1-1
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 8" . إليهااإلمداد باألموال يف أوقات احلاجة "يعرف التمويل بأنه        
حتديد دقيق لوقت احلاجة له ،البحت عن مصادر لألموال و اخلاطرة  :هذا التعريف يتكون من العناصر التالية 

 . مشروعاليت تعرتض أي نشاط أو 
اليت حتضر صورة متوقعة للتدفقات النقدية , وطالب التمويل يف حالة موضوعنا غالبا ما يشخص يف  الدولة 

وتتجسد مسؤولية ،نتيجة للنفقات من جهة أخري كالداخلة من اإليرادات من جهة والتدفقات النقدية اخلارجة  
له على  حماولة التأكد من حسن تدبري الدولة كممول  يف مصطلح التمويل العمومي اليت حترص  من خال

اإليرادات والنفقات أي  تسري املال دائما للوفاء بالنفقات الالزمة كلما ظهرت من بينها نفقات تشييد البىن 
سلوك هيئة التخطيط يف اإلدارة " بكوهنا تعرف ولذلك جيدر بنا توضيح مصطلح املالية العامة  اليت ،التحتية 

، ويف توجيه النفقات حنو إشباع الضرورات االقتصادية وسد االلتزامات السياسية  كمنتج وحيدالشاملة لالقتصاد  
 9". واالجتماعية وتوفري املوارد الالزمة

توفري األموال  يتمثل يف عامة والتمويل العمومي خاصة من خالل هذا التعريف ميكن استخالص أن التمويل
النقدية وليس  إذ أنه خيص املبالغ،الالزمة للقيام باملشاريع االقتصادية وتطويرها وذلك يف أوقات احلاجة إليها 

، فاهلدف منه هو تطوير املشاريع  يف الوقت املطلوبو يكون بالقيمة املطلوبة أن  كما يشرتط؛السلع واخلدمات 
  .بويف الوقت املناس العامة منها واخلاصة

 
 ، من أجل حتقيق الرفاهية ألفراده لكل بلد يف العامل سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو يعمل على حتقيقها و     

حتياجات وضع اخلطوط العريضة هلا واملتمثلة يف ختطيط املشاريع التنموية وذلك حسب اوتتطلب هذه السياسة 
  يعترب فهو, حياهتا ويل لكي تنمو وتواصل فإهنا حتتاج إىل التم اريعاملشومهما تنوعت  ،وقدرات البالد التمويلية

 .مبثابة الدم اجلاري للمشروع 
دور فعال يف حتقيق سياسة البالد التنموية وذلك عن طريق توفري رؤوس   لتمويللالقول أن ومن هنا نستطيع  

 ، تقضي على البطالة توفري مناصب شغل جديدةنها جناز املشاريع اليت يرتتب عاألموال الالزمة إل

                                                           

،االقتصاد" البنى التحتية في العراق  العراق ضرورة ملحة للتنمية االقتصاديةاعادة اعمار " عدنان فرحان الجوارين،   

متاح على http://www.alnoor.se  2012 ، 91-11-9119    ص1  
8
  

.26ص2007محمود حسين الوادي وزكريا احمد عزام،مبادئ المالية العامة، الطبعة االولى، دار المسيرة  ،عملن، 
9
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و حتقيق الرفاهية ألفراد اجملتمع عن  األهداف املسطرة من طرف الدولة ق، حتقي لبالدلقتصادية احتقيق تنمية   
 10.اخل...العمل،  توفري السكن هلم منطريق حتسني الوضعية املعيشية 

 
 :ومخاطره أشكال التمويل1-2
  11:و التمويل احمللي والتمويل الدويل  نذكر منها التمويل املباشر وغري املباشر لتمويللأشكال هناك عدة   

 لتمويل المباشر وغير المباشرا: 
 .، و متويل دون اللجوء اىل الوسيط ينقسم هذا التمويل اىل متويل بني مقرض و مقرتض عن طريق وسيط

كذلك ألنه يعرب عن العالقة املباشرة بني املقرض واملقرتض واملستثمر يسمى هذا النوع  :   التمويل المباشر  -
، يأخذ هذا النوع من التمويل بدوره أشكال متعددة كما  دون تدخل أي وسيط مايل مصريف أو غري مصريف

 .(، هيئات حكومية ، أفراد مؤسسات)خيتلف باختالف املقرتضني 
االقرتاض من األفراد واملؤسسات من خالل إصدار سندات متعددة تلجأ  الدول إىل التمويل املباشر عن طريق 

 .األشكال ذات مدد زمنية خمتلفة وأسعار فائدة متباينة ومن أهم هذه السندات جند أذونات اخلزينة
يعرب هذا النوع عن كل طرق وأساليب التمويل غري املباشرة واملتمثلة يف األسواق املالية  : التمويل غير المباشر -
املتمثلني يف السوق املالية   الوسطاءهؤالء حيث يقوم ،  لبنوك أي كل املصادر املالية اليت فيها وسطاء مالينيوا

 على الوحدات  هااالقتصادية ذات الفائض مث توزيعوبعض البنوك بتجميع املدخرات املالية من الوحدات 
ن املؤسسات املالية الوسيطة حتاول أن توفق بني متطلبات مصادر االدخار أاالقتصادية اليت حتتاجها أي 

شكل ضمانات  علىى واليت تكون وهناك بعض أشكال التمويل غري املباشرة األخر  ؛ ومتطلبات مصادر التمويل
 .اخل...، التحصيل املستندي تستعمل عادة يف عمليات االسترياد والتصدير مثل االعتماد املستندي هيو 
 

 
 التمويل المحلي والتمويل الدولي:  

                                                           
 شرف الدين ،التمويل أهميته ومخاطره ،الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة 

 2011، متاح على http://saidotba.mam9.com)01-03-2012( ،ص1 
10

  
 الموسوعة العمالقة لطلبة الجامعات ،مفهوم التمويل ،أهميته  وأنواعه ،

1ص  http://www.elanin.com
 

:متاح على 2010 
11

  

http://www.elanin.com/
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السوق  هدر ينقسم مثل هذا النوع من التمويل إىل متويل مصدره السوق واملؤسسات املالية الداخلية ومتويل مص
 .املالية واهليئات املالية الدولية

، وهو يضم  يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على املؤسسات املالية واألسواق املالية احمللية : التمويل المحلي-
؛ وهذا النوع من اخل...أنواعهاتجارية مبختلف الالية و املوراق األ قروضأي الملباشر ة وغري املباشرة احمللية املصادر ا

 .احلكوميةالتمويل خيدم قطاع املؤسسات االقتصادية أكثر من اهليئات 
 

يتطلب هذا النوع من التمويل بالدرجة األوىل وجود أسواق مالية دولية مثل البورصات و : التمويل الدولي -
وبعض املؤسسات اإلقليمية مثل  البنك العاملي  ،، مثل صندوق النقد الدويل  اهليئات املالية الدولية أو اإلقليمية

، باإلضافة إىل الربامج التمويلية الدولية  والبنك اإلفريقي للتنمية و االجتماعي الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي
 12.اليت تأخذ شكل إعانات واستثمارات 

 بيانتالالزمة لويف حالة تطبيق هذا املفهوم على مشاريع البىن التحتية  فالبد من القيام بالدراسات االقتصادية 
املخاطرة على مستوى عمر استثمار املشروع قبل الشروع يف البحث عن ، التكاليف وحجم  حجم العوائد املتوقعة

 . املناسب  تمويلأسلوب ال

  13 :إىل  خماطر مادية ،خماطر فنية وخماطر متويلية    هايمكن تقسيمخماطر التمويل ف أما عن

 املمول أو جزء منه  تلك املخاطر اليت قد تسبب تلف املشروع بكوهنا  ميكن تعريفها :  المخاطر المادية
ذلك التلف الذي قد  على مثال،وكف إضافيةتكالي ما حيمل  وعبئ إضايف يف العوائد  هذا ما ينشأو 

 .ينشأ بسبب احرتاق املشروع أو أي من عوامل التلف الطبيعية كاألعاصري والفيضانات
 هي تلك املخاطر اليت تنبع من حقيقة أن مهارة تنفيذ املشروع ومستوى جودة مواد :  المخاطر الفنية

 ،  ستغالل لالستثمار يف الفرتة الزمنية احملددة لذلكاالالبناء للمشروع ال تتوافق مع املخطط له من 

                                                           
علوم  العلوم االقتصادية و الماجستير في علوم التسيير فرع نقود ومالية،كلية رسالةاحمد زيطوط،تمويل التنمية المستدامة في البلدان النامية ،

32.ص31،ص 2008، التسيير
12

  
13 Société canadienne d’hypothèques et de logement, SCHL, 1999a, Les différents mécanismes  

De financement de l’infrastructure municipale, Ottawa (Ontario), SCHL p 19, 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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مثل للنشاطات املرغوبة أو إذا جنح يف ذلك فإنه مشروع غري مؤهل فنياً لالستغالل األ هذاوينشأ عن 
 .، وبالتايل تنشأ خسائر مل تكن يف احلسبان يستهلك من أجل ذلك موارد مادية أكثر يف صورة أعمال صيانة

 كخطر اخنفاض الطلب على ةوهي املخاطر الناجتة عن مشاكل اقتصادية حبت:   المخاطر االقتصادية ،
احلصول على املردود املايل املقدر ملثل تلك  عدممن نه عوما ينتج التجارية يف األسواق مثالً  رضااملع

 .عدم توفر املواد واإلمكانات الالزمة لالستثمار ببناء املشروع بشكل جمدي اقتصاديا أواملشاريع  

 :لمتطلبات المالية للبنى التحتيةا-2
يتضح أن البىن التحتية متس خمتلف جماالت  املرافق العامة من إقامة   األولمن خالل التعاريف الواردة يف املطلب 

عرب  اهتمعاجلة املياه وتوصيال، االتصاالت السلكية والالسلكية والربيد،حمطات  حمطات توليد القوى الكهربائية
 و اجلسور  الطرق ، ء، الغاز وتوصيالته،مشاريع األشغال العامة اليت تشتمل تشييد وبنا األنابيب،الصرف الصحي

، إضافًة إىل مشاريع  مشاريع النقل العام اليت تتضمن تشييد وبناء املطارات واملوانئ والسكك احلديدية وحنوها
خدمات التعليم والصحة واألمن والدفاع؛وكل هذه املشاريع ميثل متويلها عبئاً مالياً على نفقات مجيع الدول 

البىن التحتية املادية والبشرية،فاألوىل تشمل مصاريف اقتناء املواد األساسية  وخاصة الدول النامية نظرا ملتطلبات
  ؛ اخل...الجناز املشاريع أي كل املواد  األولية للبناء   جبانب آالت احلفر،اهلدم والرفع

شغال سامني يف جمال األتقنيني  من كل األطر الساهرة على دراسة جدوى املشروع   أما  الثانية  فتشمل أجور
وغريهم  الذين خيتلف ختصصهم باختالف جمال البىن التحتية إىل جانب اليد العاملة  ...، اإلنارة العمومية

 .املتخصصة واملؤهلة للبناء

ولقد اعتادت احلكومة أو القطاع العام يف املاضي على إقامة،بناء وتشغيل  وحىت صيانة هذه املشاريع       
مبوجب ان  ملكية البىن التحتية تعود هلا ؛ ها أو متويلها عن طريق االقرتاضاستطاعتومتويلها من خزينتها على قدر 

ومن  هنا ميكن أن نلمس نشاط الدولة  يف احلياة الواقعية واملتمثل يف اإلنفاق العام  الذي يضم جمموع ما تنفقه ،
 املنظم هلذه اهليئات، وفقا ملا يرمسه القانون  مبختلف هيئاهتا من أموال بقصد إشباع حاجات عامة
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يقصد هبا اليت   14النفقات االقتصادية ميكن تصنيف نفقات البىن التحتية ضمنو  ؛ ويف احلدود اليت يرمسها 
هذا النوع من النفقات بالنفقات  يسمى و بصورة أساسيةغراض االقتصادية األالنفقات املوجهة لتحقيق 

 االستثمارية

س أموال و ها زيادة اإلنتاج الوطين وخلق رؤ ، حيث يكون اهلدف من ورائ أي النفقات املتعلقة بالثروة الوطنية 
اخل إضافة إىل  ....، الكهرباء الري الصرف تشمل هذه النفقات على كل ما ينفق على مشاريع الصناعة؛و جديدة

، وهذا ما يربر الكم اهلائل من األموال املنفقة الجناز القتصادية اليت متنحها الدولة للمشاريع العامةكافة اإلعانات ا
 . هذا النوع من املشاريع  الذي يعكس حقيقة أمهية وضخامة البىن التحتية

 

ذلك إىل أن من خالل هذا العرض يتضح ان هلذا النوع من النفقات أمهية كبرية يف الدول النامية ويرجع        
  حتقق عائد الدولة تقوم بنفسها بعملية التكوين الرأمسايل نظرا لكوهنا حتتاج إىل نفقات كبرية من جهة وألهنا ال

، وسائل  هلذا فان القطاع اخلاص ال يقوى عليها وال يرغب يف القيام هبا مثل الطرق، و  مباشر من جهة أخرى
  .مرافق البىن التحتية  ، والصرف وغريها من ، الري ، الطاقة النقل

  عقد صفقة تشييد البنى التحتية: لمبحث الثا ني ا   

ون  بعقد صفقة تشييد البىن التحتية ،طرق ابرام هذا النوع من الصفقات مع الرتكيز على يوضح هذا املبحث املعن
  .هاري قابلية تغية  اضافة اىل اجلانب املايل الذي يرد يف العقد وذلك بتحديد أشكال األسعار املمكن

  ابرام صفقة تشييد البنى التحتية:المطلب االول
حد أوالعقود والصفقات اليت يكون   ، برام صفقات مع املقاولنيجل تشييد البىن التحتية  تقوم الدولة  بإأمن     

تنظم هذه األخرية عن طريق قوانني  وعمومي تسمى   بالصفقات العمومية أطرافها على األقل شخص معنوي 
.15، الطرق املختلفة اليت تعقد هبا وكذلك القواعد الواجب احرتامها فيها حتدد كيفية إبرامها  

                                                           
مة من بين متطلبات الحصول على شهادة رسالة مقد-حالة الجزائر –لطفي زعباط،المكونات األساسية لميزانية الدولة وأسباب العجز الميزاني 

.37ص 2003الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،تخصص تخطيط،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير خروبة،دفعة
14

  
.26لطفي زعباط،نفس المرجع، ص

15
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صفقة بإبرام يتم اختياره  ( مقاول) التحتية من طرف متعامل عمومي مشروع من مشاريع البىن يتم اجناز عادة ما
،  وتربم الصفقات  عمومية تقتضي االستجابة ألهداف حمددة  تدور أغلبها حول التسيري اجليد لألموال العمومية

 .وإجراء الرتاضيإجراء املناقصة : العمومية تبعا لنوعني من اإلجراءات 
 

 :المناقصةإجراء -1
 . أشكاهلا مث كيفية اجرائها، البد من تعريفها و تعريف  حىت يتسىن لنا توضيح إجراء املناقصة

لصفقة املناقصة هي إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متعاقدين مع ختصيص ا":المناقصةتعريف 
 إذن فاملناقصة تشكل األصل العام واإلجراء التقليدي إلبرام الصفقات العمومية للعارض الذي يقدم أفضل عرض

 16." دولية ، وميكن أن تكون املناقصة وطنية أو
 17:حمدودةمناقصة مفتوحة و مناقصة :شكلنيتأخذ املناقصة   
 .وهي إجراء ميكن من خالله أي مرتشح أن يقدم تعهدا:  المناقصة المفتوحة-
وهي إجراء ال يسمح فيه بتقدمي تعهد إال للمرتشحني الذين تتوفر فيهم بعض الشروط  :  المناقصة المقيدة-

 .اخلاصة اليت تتخذ ها املصلحة املتعاقدة مسبقا
 18: جراء املناقصة بعدة مراحل ميكن تلخيصها فيما يليار مي و 
 ، مبدأ املنافسة إبرام املناقصة جيب اعتماد عدة مبادئ أمهها عند : مرحلة إقامة المنافسة بإشهار الصفقة- 
 .مبدأ اإلشهارو  مبدأ املساواة 
 

بعد عملية اإلشهار وإعطاء مهلة حمددة للمعنيني لتحديد مواقفهم :  مرحلة تحديد المواقف وتقديم العروض-
فإن على املهتمني أن حيرروا عروضهم حسب النموذج احملدد من طرف اإلدارة ووضعها يف  ، اجتاه هذه املناقصة

ظرفني خمتومني حيث يتضمن الظرف اخلارجي حتديد املناقصة املراد املشاركة فيها، أما الظرف الداخلي الذي 
الوصول  وذلك  يكتب عليه اسم املرت شح فإنه يتضمن العرض وترسل هذه الظروف عن طريق الربيد املضمون

 .شرط احرتام االجال احملددة
 

                                                           
ر علوم التسيير ،فرع نقود ومالية ،كلية العلوم االقتصادية كاملي مختار ،ابرام الصفقات العمومية  ونظام مراقبتها في الجزائر ،رسالة ماجستي

.36،ص 2008وعلوم التسيير، 
16

  
.36كاملي مختار، نفس المرجع، ص

17
  

.1367،الجريدة الرسمية  ،جويلية   30-67الجمهورية الجزائرية ،القانون  
18
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يسمى مبكتب و إجراء املناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار  إن:  مرحلة إجراء المناقصة وإرساءها-
إليداع  التاريخ احملدد، ويف يوم العمل الذي يلي مباشرة  وجيري رئيس املكتب املناقصة يف جلسة عمومية، املناقصة

العروض يفتح يف الساعة احملددة هلدف املناقصة الظروف اخلارجية املشتملة على ظروف العروض يتم استبعاد كل 
 .ويبقى شرط ختصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل األمثان قائما,املشاركني الذين مل يتقيدوا بدفرت الشروط

يف هذه املرحلة يتم املصادقة على عقد الصفقة :  حلة المصادقة على الصفقة وإتمام شكليات اإلبراممر -
مثان ،ليصبح بذلك متعامل عمومي متعاقد ملتزم باجناز الصفقة  تبعا لكل التعليمات للعارض الذي قدم أقل األ
 .املنصوص عليها يف العقد 

 
 :فيما يأيت املخطط التوضيحي لذلك

     

 مخطط توضيحي لكيفية إجراء المناقصة( :1)شكل رقم 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على املراجع املذكورة سابقاالطالبة باالعتماد : من اعداد

 مرحلة إقامة المنافسة بإشهار الصفقة

 مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض

 

 مرحلة إجراء المناقصة و إرساءها

 

وإتمام  مرحلة المصادقة على الصفقة

 شكليات االبرام
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 : كيفية وإجراءات التراضي-2

سيتم من خالل هذا العنصر  تعريف الرتاضي من خالل توضيح أسباب اللجوء اليه  و حتديد خمتلف األشكال 
 .املمكنة اليت ميكن أن يتخذها هذا االجراء 

املناقصة عن طريق إجراءات معقدة وطويلة املدى مما جيعل اإلدارة ال تستطيع اللجوء مير إجراء :  تعريف التراضي
كما أن بعض احلاالت ال تستدعي كل هذه اإلجراءات هلذا مت الرتخيص دائما لإلدارة   ، إليها يف بعض الظروف

امل متعاقد واحد دون إجراء ختصيص صفقة لتع: "بأنه  هذا األخريويعرف د بكيفية الرتاضي ؛ بإمكانية التعاق
 19".  الدعوة الشكلية إىل املنافسة

 20.شكل الرتاضي البسيط والرتاضي بعد االستشارة ، يأخذ الرتاضي شكلني        

، وتلجأ املصلحة املتعاقدة إىل الرتاضي  قاعدة استثنائية إلبرام العقود وهذا اإلجراء هو :شكل التراضي البسيط -
 :منهاالبسيط يف حاالت عديدة 

 ينفرد بامتالك الطريقة  عندما ال ميكن تنفيذ اخلدمات إال على يد متعامل متعاقد وحيد حيتل وضعية احتكارية أو
 (.أي املالك لرباءة االخرتاع ) التكنولوجية اليت اختارهتا املصلحة املتعاقدة

 جتسد يف امليدان وال يسعه االستثمار قد  يف حاالت االستعجال امللح املعلل خبطر داهم يتعرض له امللك أو
 .التكيف مع آجال املناقصة بشرط أنه مل يكن يف وسع املصلحة املتعاقدة

 أمهية وطنية ذو أولوية أو عندما يتعلق األمر مبشروع ذو. 
 

ويكون تنظيم هذه االستشارة بكل الوسائل املكتوبة املالئمة دون أية شكليات  : التراضي بعد االستشارة-
أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة املنافسة عن طريق االستشارة املسبقة واليت تتم بكافة الوسائل املكتوبة كالربيد 

بعد  قدة إىل الرتاضيوتلجا املصلحة املتعا ،والتلكس وبدون اللجوء إىل اإلجراءات الشكلية املعقدة لإلشهار
 .حاالت عديدة منها اتضاح أن الدعوة إىل املنافسة غري جمديةاالستشارة يف 

 

                                                           
.60، المادة 1367، الجريدة الرسمية 30-67الجمهورية الجزائرية، القانون 
19

  
20

 . 60،المادة  1367،الجريدة الرسمية  30-67الجمهورية الجزائرية، القانون  
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 تحديد األسعار  :الثاني المطلب
املختلفة لتسعري هلذا جيدر بنا التطرق إىل القواعد ،  فق أسعار إبرام الصفقة العموميةتتحدد أسعار البىن التحتية و 

 .الصفقات العمومية حسب تنوع طرق اإلبرام وتنوع مواضيع اإلبرام
 :السعر اإلجمالي-1

الصفقات العمومية اليت تقوم على أساس هذا السعر يكون فيها االجناز املطلوب من طرف املتعامل العمومي حمدد 
، والشريك املتعاقد يشرع يف العادة إىل  وجزايفبشكل دقيق يف دفرت الشروط أين يتم حتديد سعرها بشكل إمجايل 

اخلدمات  ات اإلضافية والتكميلية أوتحديد سعر اخلدمل ذا السعر إىل كشف كمي تقديري  يهدف تفكيك ه
 21.بالنقصان وتقييم اخلدمات املنجزة وحساهبا

، وإن  على املسري يف الصفقات العمومية أن خيتار هذه الطريقة يف التسيري املايل للصفقة لألسباب والفوائد التالية
 :مل تتوفر جيدر التخلي عنها

 .وضوع الصفقة قبل أن يلتزم مبحتويات العقدملإلزام الشريك املتعاقد على دراسة قبلية  -

، متكن املتعامل العمومي من إصدار طلب  لصفقة ووضعها كبند متعاقد عليهإن املعرفة القبلية للمبلغ اإلمجايل ل -
غراض أخرى دون اللجوء إىل جتميدها طيلة مدة اجناز ألنامج واستعمال األموال الفائضة ختفيض رخصة الرب 

 .الصفقة اليت قد تأخذ سنني

معرفة الكميات إال بشكل يطبق السعر الوحدوي يف الصفقة يف حالة عدم إمكانية  :السعر الوحدوي-2
، فالدفع يف هذه احلالة يكون بتطبيق البنود املتعلقة بتغري األسعار إن وجدت لغرض حتديد املبلغ اإلمجايل  تقديري
 22: تكمن يف ، والفائدة من تبين هذا السعر للصفقة

مبلغ الصفقة وحىت إن تغري السعر فسيخضع للتثبيت دوما بتطبيق بنود تغري  يفالتحكم متغرية تدخل يف تثبيت  -
 .األسعار

وبالتايل يكفي تربير الكمية لتربير  ، احلصول على إمكانية ضبط السعر اإلمجايل فور ضبط الكمية املستلمة -
 .مبلغ الصفقة

                                                           
، القسم الثاني أسعار الصفقات 2012الجمهورية الجزائرية، قانون الصفقات العمومية  

متاح على : http://www.joradp.dz ،)13-10-2012( ،المادة 63 .
21

  
.120مختار، نفس المرجع، ص كاملي

22
  

http://www.joradp.dzمتاح
http://www.joradp.dzمتاح
http://www.joradp.dzمتاح


حماولة حتديد طبيعة البىن التحتية:الفصل األول  

17 

 :السعر المختلط-3

ما يسمح بوضع مبلغ إمجايل وجزايف  ؛ وهو لتحديد الدقيق املسبقلجزء منها قابل الصفقة العمومية هنا يكون 
وبالتايل يتحدد املبلغ اإلمجايل هلذا اجلزء  ،وجزء آخر ال ميكن حتديده إال بالقياس بعد تنفيذ اهلدف  هلذا اجلزء

 23.بتطبيق السعر الوحدوي

لعمومية أن يكون متحكما يف كل العناصر اليت تدخل يف التأثري على حتديد سعر ا للصفقة على املسري املايل 
تكون مكلفة مبتابعة تطور   ، خاليا دراسات السوق ، هلذا  جيب وضع على مستوى كل جلنة صفقات الصفقة

 .كل العناصر اليت تتداول يف السوق وتأثر يف السعر

 24: ومن أهم أهداف هذه اخللية 

 .يف السوق الداخلية واخلارجية إنشاء بنك معلومات ملتابعة آخر تطور األسعار-

 (. التنبؤ بالتغريات اليت قد حتدث على األسعار باالعتماد على التقنيات املستعملة يف االقتصاد القياسي -

 . جلنة الصفقةقد وإسناد الرأي إىلتقدمي اخلربة الالزمة خبصوص األسعار املقدمة من طرف الشريك املتعا -

التطورات اليت حتدث يف سوق  ، االحتكاك املباشر بالسوق ومعرفة دائمة بالتطورات اليت حتدث يف سوق العمل -
، القوانني الداخلية واخلارجية اليت قد تؤثر يف  ، التطورات اليت حتدث يف جمال النقل بأنواعه السلع والبضائع

 .نسبة الربح املرخص هبا و األسعار

كما توجد أشكال إضافية ميكن أن تتخذها أسعار الصفقات العمومية واليت تؤثر بشكل مباشر يف تسيري       
 : التايل وهي على النحو نص عليها قانون الصفقات العموميةالصفقة ماليا واليت 

 :السعر المغلق-1

 .الذي ال يتغري طيلة املدة التعاقدية يف الصفقة

 

                                                           
23

 .121كاملي مختار، نفس المرجع، ص  

.122كاملي مختار، نفس المرجع، ص  
24
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 السعر القابل للمراجعة-2

أحيانا تتغري االسعار بالزيادة وأحيانا تتغري بالنقصان ففي حالة توقع اخنفاض األسعار يتوجب إدخال بند مبراجعة 
 .األسعار حسب الرتكيبات املعمول هبا قانونا

 السعر القابل للتحسين-3

األمر باخلدمة ابتداء من تاريخ انتهاء أجال إىل غاية إبرام الصفقة وتبليغها غرق إن الوقت الذي ميكن أن يست
 25.صالحية العروض ميكن إعادة حتسني هذه األسعار

 تغير األسعار  :الثالثالمطلب 
التعامل مع ظاهرة تغري األسعار ومعرفة جيدة  إن ما حيتاج إليه املسري يف جمال التسيري املايل للصفقة العمومية هو

قد تكون مؤثرة جدا أثناء عملية الدفع وحىت حتديد املبلغ اإلمجايل ،لتقنية مراجعتها يف حالة ذلك لتفادي أخطاء 
 .تغري األسعار للصفقة وحالة

ميكنهما اللجوء يف حاالت وبسبب استحالة توقع بدقة تغري هذه األسعار فان الشريك املتعاقد واملتعامل العمومي 
حتيني  : طريقتني وذلك باالعتماد على وى العقد فيما خيص هذا اجلانب استثنائية غري متوقعة إىل تغيري حمت

فهم أن شريعة املتعاقدين هي  ما جيب توضيحه واإلشارة إليه بصورة متعمقة هو؛ و  األسعار ومراجعة األسعار
املساس ببند األسعار إال إذا احتوى العقد على بند يتيح الفرصة باللجوء إىل وبالتايل ال ميكن اللجوء إىل ،العقد 

 . التحيني إذا اقتضى األمر كما رخص بذلك قانون الصفقات العمومية عملية املراجعة أو

 التحيني وما هي املراجعة لألسعار ؟ إذن ما هو

 :تحيين األسعار-1

بتعبري آخر فان  ، خيضع السعر للتحيني عند إعادة تقييمه يف نفس الشروط االقتصادية النطالق تنفيذ الصفقة 
 حتيني األسعار يتدخل يف حالة وقوع تغريات مربرة حدثت بعد إرسال التعهد وقبل تبليغ األمر باخلدمة

وال يعترب حتيني األسعار حق مطلق ولكن يتوقف ذلك على توافق الطرفني   من طرف املتعامل العمومي ؛ 
26.املتعاقدين يف هذا الشأن   أي جيب  االشارة اىل امكانية  التطرق للتحيني  يف دفرت الشروط

                                                           
25

 .123كاملي مختار، نفس المرجع، ص  
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وينص قانون الصفقات العمومية على أن التحيني يف األسعار يطبق بكل حق لفائدة الشريك املتعاقد إذا كان 
يشرتط   كما،وقف على حدوث تغريات اقتصادية خر يف انطالق الصفقة ليس بسببه ؛إذن فتحيني األسعار يتالتأ
لبنود التعاقدية وميكن أن يتخذ شكلني مبلغ إمجايل يطبق التحيني حسب ا؛و تواء عقد الصفقة على بند التحينياح

 .سنفسر ذلك الحقا يف مراجعة األسعارتطبيق تركيبة بدون جزء ثابت وال هامش عدمية األجور كما و  وجزايف

 

 :  مراجعة األسعار-1

؛ ويراد بذلك األخذ بعني االعتبار تغري الشروط  يكون السعر قابل للمراجعة عند التقدم يف تنفيذ الصفقة
وينص قانون الصفقات   ، االقتصادية وهبذا فاألسعار احملددة يف الصفقة ختضع إىل تغيريات بتطبيق تركيبة املراجعة

العمومية على أن أسعار الصفقة ال ختضع ألي تغيري يف حالة إبرام هذه الصفقة بأسعار مغلقة وغري قابلة للمراجعة 
 .مع ضرورة اإلشارة إىل ذلك كبند يف عقد الصفقة العمومية 

 ما هي الشروط اليت جيب أن ختضع هلا عملية املراجعة ؟

 27: ختضع عملية املراجعة للشروط التالية

بند مراجعة األسعار جيب أن يكون بصريح العبارة يف عقد الصفقة وال يتم إدخاله مبلحق يف الصفقة املربمة -
 .بأسعار غري قابلة للمراجعة

 .مراجعة األسعار وإجراءات تطبيقهاالعقد جيب أن حيتوي تركيبة أو تركيبات -

 .بعد تبليغ األمر باخلدمةاليت تطرأ جيب أن تكون حدثت التغريات االقتصادية -

 .راجعة إال أسعار اخلدمات املنفذةال يتم م-

 .يك املتعاقد ليست قابلة للمراجعةالتسبيقات املدفوعة للشر -

 .ميكن أن متس فرتة صالحية العروض مراجعة األسعار ال-

                                                           
27
 .28كاملي مختار، نفس المرجع، ص  
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 .ال متس مراجعة األسعار فرتة حتيني األسعار-
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 :ــةــالصـــخـ

 

مت التعرف من خالل الفصل إىل خمتلف التعاريف األساسية ملوضوع البحث املتمثلة  يف تعريف البين         
موانئ ،مطارات  ، النقل من بناء من حمطات توليد الكهرباء التحتية اليت ترتكز علي تشيد املرافق األساسية 

توفري األموال  خالل من ي جتسدالذالتمويل اشتمل الفصل كذلك موضوع كما  ،  طرقاتسكك حديدية وشق 
و الذي واحمللي والدويل  يأخذ  أشكال عديدة منها املباشر وغري املباشر وهذا ما قد  الالزمة يف أوقات احلاجة

 .، فنية ومادية حيمل  يف طياته خماطر اقتصادية

تعترب البىن التحتية  مشاريع ضخمة وال شك أن متويلها كذلك أي أن هلذه األخرية متطلبات مالية كبرية       
، ويعترب البحث عن مصادر متويلها إشكالية تطرح نفسها وقبل التطرق هلذا املوضوع كان علينا  مادية وبشرية

ا يتم تفويض الصفقة ملتعامل متراضي وهب توضيح طرق إبرام الصفقة العمومية  اليت تأخذ شكلني مناقصة أو
عمومي انطالقا من مرحلة إقامة املنافسة بإشهار  وصوال اىل مرحلة املصادقة وإمتام الشكليات ويرد بند  األسعار 

. بأنواعها وتغرياهتا يف عقد الصفقة جبانب كل مواصفات املشروع
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 :دـــيــمهــتـــ

 

املبحث  سد  هذا الفصل املعنون مبصادر متويل البىن التحتية  صلب موضوع البحث ، حبيث يتناول جي
التمويل  الذايت  واالقرتاض العمومي  الداخلي  بدورهي للبىن التحتية  الذي يشمل األول  منه  التمويل التقليد

تلجا إليه الدول النامية  بسبب العجز  ماكالبنك العاملي الذي عادة ،احمللي  واخلارجي من البنوك املتخصصة  
املبحث الثاين  وعلى  عن ،أما   ، وخيتتم املبحث  بتقييم هذا النوع من التمويل احلاصل يف مواردها املالية احمللية

عن القالب املألوف لتمويل هذا  هروجخل و مسي كذلكللتمويل احلديث للبىن التحتية   تطرقفقد سابقه عكس 
 . هم جتارب ناجحة عنهاأشكاهلا   وعرض أبىن التحتية مع توضيح مفاهيمها ،بتناول  خصخصة ال القطاع  وذلك
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 :مصادر تمويل البنى التحتية:  الفصل الثاني

يضم  هذا الفصل  مبحثني معنونني على التوايل التمويل التقليدي للبىن التحتية،التمويل احلديث للبىن 
 .من خالهلما خمتلف مصادر التمويل هلذا القطاع يتم توضيحسالتحتية،

 التمويل التقليدي للبنى التحتية:المبحث االول

على  اما يعتمدالذي جيسد يف االنفاق العمومي  والذي العمومي  التمويلللبىن التحتية  التقليدي يقصد بالتمويل 
أصل  متويل البىن التحتية مسؤولية الدولة ،مبعىن اخر  ميكن  نوهذا  أل،  االقرتاض احلكومي وأاإليرادات العامة 

 .اختصار التمويل التقليدي يف  شقني  التمويل العمومي الذايت و االقرتاض العمومي بنوعيه الداخلي واخلارجي

 التمويل العمومي الذاتي:المطلب االول 

ليها الدولة من اهنا الدخول اليت حتصل ع"يتجسد التمويل العمومي الذايت يف  االيرادات  العامة اليت تعرف على 
 28" جل تغطية نفقاهتا العامة وحتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعيأمصادر خمتلفة من 

االيرادات الضريبية ،اإليرادات غري الضريبية   واإليرادات :الثالثة التالية تتمثل االيرادات العامة يف العناصرو 
 .االقتصادية

 :اإليرادات الضريبية -1

و ال ترجع أمهية هذا املصدر لكرب  ، يعترب هذا النوع من اإليرادات من أهم املصادر الذاتية للتمويل العمومي
، و إمنا ملدى تأثري الضرائب على  حجمه املطلق و النسيب إذا ما قورن بغريه من مصادر اإليرادات األخرى

 29 .النواحي السياسية و االقتصادية و االجتماعية

 

                                                           
302ص2003سوزي عدلي، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية  

28
  

29 29 21 C. Vander Ploeg, « Metro West II: Focusing on the Future of Western Canada's Cities », rapport de conference, 

Calgary (Alberta), Canada West 
Fondation, 2002c. 
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 :تقسم اإليرادات الضريبية إىل قسمني

، و  الضرائب املباشرة هي اليت تفرض على الوعاء من حيث اكتسابه أو امتالكه :المباشرةالضرائب  -1 -1
 : ، و ميكن التمييز بني جمموعتني رئيسيتني من الضرائب املباشرة الوعاء يف هذه احلالة ما هو إال أموال املكلف

، أي عند دخول األموال يف ذمة  الضرائب اليت تفرض على األموال عند اكتساهبا و هي ضرائب على الدخل
، أي بعد  الضرائب اليت تفرض على األموال عندما ميلكها املكلف و هي ضرائب على رأس املالو  ؛ املكلف

 30.حيازة األموال و تكوين ثروة هبا

األموال أو إنفاقها و تعترب الضرائب غري املباشرة ترتبط هذه الضرائب باستخدام :الضرائب غير مباشرة -1-2
، يف  ، و بالرغم من أن األمهية النسبية هلذه الضرائب من أقدم األشكال الضريبية املستخدمة يف معظم دول العامل

إال أهنا تعترب من املصادر  ،د اإليرادات من الضرائب املباشرة، و ذلك بسبب ازديا الدول املتقدمة تناقصت
يسية إليرادات الدول النامية و يرجع السبب الرئيسي يف اعتماد الدول النامية على هذا النوع من اإليرادات الرئ

 31:لسببني

فالدول النامية تتميز بضعف اإلدارة الضريبية كما أن الضرائب غري املباشرة ال حتتاج إىل مسك دفاتر و  :اإلدارة 
 .املباشرة فهي أسهل يف التطبيق تنظيم حسابات خاصة كما هو احلال يف الضرائب

 . فالضرائب غري املباشرة ترتبط بصورة أساسية باإلنفاق االستهالكي:االقتصاد 

و بالتايل جند أن امليل احلدي لالستهالك يف الدول النامية مرتفعا و امليل احلدي لالدخار منخفض و بالتايل    
الية مبعدالت عالية و بالتايل ينخفض استهالكها الن مثل يالحظ ان الدول النامية تفرض ضريبة على السلع الكم

هذه السلع تكون مستوردة من اخلارج و يرتتب على ذلك زيادة االدخار و توفري العمالت الصعبة و بالتايل 
 .حتريك العجلة االقتصادية و حماولة عالج اخللل يف امليزان التجاري 

 

 

                                                           
 

. 67ص63ص  2007محمود حسين الوادي ،زكريا احمد عزام،مبادئ المالية العامة، دار المسيرة،عمان 
30

  
.33ص 68محمود حسين الوادي ،زكريا أحمد عزام،نفس المرجع ،ص

31
  



.مصادر متويل البىن التحتية:الفصل الثاين   
  

26 

-5791تركيب اإليرادات الضريبية حسب مجموعات بلدان العالم  يوضحجدول ( :2)الشكل فيما يلي 
 .المئوية بالنسبة 5791

 

 مجموعة البلدان
  

  
   

 السنة            

 نوع الضريبة                     

 البلدان ذات الدخل المنخفض
البلدان ذات الدخل 

 المتوسط

البلدان ذات الدخل 
البلدان )المرتفع 

 )الصناعية

5791 5791 5791 5791 5791 5791 

 الضرائب على األشخاص الطبيعيين-5

 الضرائب على الشركات-2

 الضرائب األخرى على الدخل-3

7592 7515 9591 57591 2997 2995 

 31 33 32 37 21 27 3+2+5مجموع الضرائب على الدخل -أ

 اشتراكات الضمان االجتماعي-3

 الضرائب على الثروة-1

 غيرها-6

522 552 5233 5523 2725 3525 

 33 32 59 57 3 1 6+1+3الضرائب المباشرة األخرى -ب

 67 66 37 37 27 33 ب+مجموع الضرائب المباشرة  أ

 الضرائب على المبيعات والقيمة المضافة-9

 الضرائب النوعية على المنتوجات-9

 غيرها-7

53532 59532 7521 53521 
5657

2 

5957
2 

 27 27 37 26 32 29 7+9+9الضرائب الداخلية على السلع والخدمات -ج

-52الرسوم على التصدير-55الرسوم على االستيراد-57
 غيرها

21552 2795 2735 5925 377 277 

( رسوم جمركية)الضرائب على التجارة الخارجية -د
57+55+52 

39 39 21 25 3 2 

 35 33 15 15 97 66 د+ج مجموع الضرائب غير المباشرة

 577 77 577 577 77 577 د+ج+ب+مجموع اإليرادات الضريبية أ

  

 :المصدر

 

 مجلة الدفاع الوطني ’النظام الضريبي في لبنان وأبعاده االقتصادية واالجتماعية ’ نجيب عيسى 

  8991 http://www.lebarmy.gov.lb/ar :متاح على     
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 :اإليرادات غير الضريبية – 2

اإليرادات اإلدارية من قبل احلكومة مقابل  خذأعموما تارسة الدولة لوظيفتها ،و تأيت االيرادات غري الضريبية من مم
تكون يف حدود تكلفة اخلدمة املقدمة أو مبا يساوي املنفعة اليت  خدمات عامة ينتفع الفرد منها بصورة مباشرة و

 :، و من أهم هذه اإليرادات يستفيد منها الفرد

و نفع أفراد جربا مقابل خدمة خاصة ،و من ميثلها من األأمبلغ من النقود حتصله الدولة ،" :الرسوم -2-1
 . 32. "خاص تقدمه هلم

احلكومة من األفراد مقابل ما تسمح هلم باالستفادة من القيام  و هي مبالغ نقدية تأخذها":الرخص -2-2
، فالرتخيص يتضمن السماح مبزايا أو االستفادة من القيام بنشاط ما، يعترب من جانب معني خدمة  بنشاط معني

 33." لذلك املستفيد

اقتطاع مايل تفرضه الدولة على بعض أفراد اجملتمع الذين يستفيدون من " تعرف االتاوة بأهنا  :تاوة األ-2-3
 34"بعض النشاطات و املشروعات العامة 

،  ، املنتزهات العامة فتح الشوارع:  فمثال تزداد قيمة األراضي و العقارات نتيجة قيام الدولة مبشروعات عامة مثل
؛ و إذا قامت الدولة مبشروعات ري فان قيمة اإلنتاجية الزراعية لألراضي  و التلفون ، الكهرباء متديد شبكة املاء

، يعين أن هناك منافع قد حتققت ملالكي تلك األراضي و  املستفيدة ترتفع و كذلك قيمتها يف السوق ترتفع
جل تغطية أاسب من لة هنا تأخذ جزءا من املكوالدو  ، العقارات يف صورة مكاسب رأمسالية غري مكتسبة جبهدهم

العامة اليت أسهمت يف حتقيق تلك املكاسب؛أي أن الدولة تشارك أصحاب األمالك  اريع تكاليف تلك املش
قيمة التحسينات  نتاوة ع،  وال يزيد مقدار األ املستفيدين األرباح ألن هلا الفضل الرئيسي يف وجود تلك األرباح

 . اليت قامت هبا الدولة

مبالغ نقدية جتنيها الدولة وهيئاهتا العامة  من االفراد املخالفني للقوانني  والتشريعات هي ": الغرامات-2-4
 35. "املسنة يف ذلك البلد

                                                           
33، ص1338ريع الضريبي ،دار البيارق  ازي عناية، المالية العامة والتشغ

32
  

37محمود حسين الوادي،زكريا احمد عزام، نفس المرجع ص
33

  
38محمود حسين الوادي،زكريا احمد عزام، نفس المرجع ص 
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ص  2002اهج األردن منجد عبد اللطيف  الخشالي ،نوزاد عبد الرحمن الهيتي، المدخل الحديث اقتصاديات المالية العامة ،الطبعة األولى دار المن
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جل تطبيق سيادة القانون ومثال ذلك الغرامات اليت تفرضها احملاكم أهلدف من تطبيق الغرامات يكون من و ا
لذلك فان الغرامة تعترب مدفوعات إجبارية ال تعود بنفع مباشر على الدافع وحيدد القانون مبالغ  ، ملخالفات املرور

مقدار الغرامة على مدى درجة املخالفة و االعتداء دون النظر إىل مقدرة  يعتمد كما،   امات على املخالفنيالغر 
و نالحظ من طبيعة الغرامات و  لدفع ،قدرته على امي دون مراعاة  أالذي يرتكب املخالفة  - الفرد –املمول 

الغرامة  ، حيث أن ال ميكن أن تكون مصدرا مهما و مباشرا لإليرادات العامة أنهاهلدف الذي تسعى لتحقيقه 
 .مرا استثنائيا لإليرادات العامةأمن بني أفراد اجملتمع وهي تعترب جل حتقيق العدالة و األأتعترب أداة تنظيمية من 

 :قتصاديةاإليرادات اال -3

 :الذي سيتم توضيحه فيما يأيت"  الدومني "ميكن اختصار االيرادات االقتصادية  يف مصطلح 

مجيع أمالك الدولة  العقارية واملنقولة الصناعية او (Domain)يقصد مبصطلح الدومني ":تعريف الدومين -1
التجارية  اليت متلكها الدولة واليت تدر ايرادا ماليا ميول اخلزينة،وميكن تقسيم الدومني حسب معيار النفع إىل 

ل ، فالدومني بك ومصطلح اخلاص هنا ال يعين  إشارة إىل طبيعة امللكية؛36" الدومني اخلاص" و  "العامالدومني "
 .، فالدومني بكل أشكاله يتمتع مبلكية  الدولة واجملتمع  أشكاله يتمتع مبلكية الدولة

 : أقسام الدومين- 2 

 يقسم الدومني كما سبق الذكر اىل الدومني العام و الدومني اخلاص

 

 : الدومين العام -2-1

، اجلسور ، األهنار ،  ألحكام القانون العام و تؤدي للنفع العام ،كالطرقهو األموال اليت متلكها الدولة و ختضع "
قنوات املياه ، احلدائق العامة ، املوانئ ؛و الدولة ال تتقاضى مثنا من األفراد مقابل استعماهلم هلذه األموال و 

                                                           
302سوزي عدلي ،نفس المرجع، ص 
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لك الرسوم اليت تفرض مع ذلك فقد تفرض الدولة يف حاالت معينة رسوما على االنتفاع هبذه األمالك ، و مثل ذ
على زيارة احلدائق و املتاحف العامة ،و غالبا ما يكون السبب يف اقتضاء هذه الرسوم هو الرغبة يف تنظيم 

و مع ذلك تظل القاعدة العامة هي جمانية . استعمال األفراد هلذه األموال أو الرغبة يف تغطية نفقات إنشائها
 37."االنتفاع بأموال الدومني العام 

 :الدومين الخاص -2-2

،  يشمل الدومني اخلاص ممتلكات الدولة  اليت تسعى لتحقيق مردود مايل اقتصادي مثل حقول النفط والغاز"
 اخل و هذا النوع هو الذي يعتمد عليه يف متويل اخلزينة .... ، املشاريع الصناعية أو املوانئ التجارية مناجم الذهب

 38." العامة

الدومني اخلاص موردا مستمرا و متجددا لإليرادات العامة   ،و ينقسم الدومني اخلاص أي ميكن اعتبار دخل 
 :بدوره  إىل ثالثة أقسام تبعا لنوع املال الذي يتكون منه 

و هو من أهم ،  يتكون من األراضي الزراعية و الغابات( :الدومين العقاري ) الدومين الزراعي -2-2-1
، و  يأيت دخل هذا النوع من الدومني من مثن بيع  لك بالدومني التقليديو يعرف كذ أنواع الدومني اخلاص

ألفراد و تعترب الدولة أكثر قدرة على استغالل الغابات بدال من ا،املنتجات أو من األجرة اليت يدفعها املستأجرون 
القيام هبا،وعادة تقوم ضخمة وحمصوهلا بعد مدة طويلة مما يصرف األفراد عن  موالأحيث انه حيتاج  اىل رؤوس 

 .االراضي غري الصاحلة للزراعة  و الدولة باستصالح االراضي البور ،

 

ن ملكيتها أعدنية فيذهب الفكر املايل اىل  احملاجر و مصادر الثروة امل،املناجم ب املرتبطأما الدومني االستخراجي  
ه الدومني من دور ن تقوم الدولة باستغالهلا مباشرة  ملا ميثلأ، أما االستغالل ،فالبعض يرى  تكون بيد الدولة

فراد مع  االشراف على مر استغالهلا اىل األأخر يرى ترك والبعض األ وجه النشاط االقتصادي أحيوي يف خمتلف 
 ،راية  الفنية لبعض الدوللدهذا االستغالل بغية محاية الثروة الوطنية  نظرا لعدم  توفر اخلربة  وا

                                                           
.102منجد عبد اللطيف ،نوزاد عبد الرحمن الهيتي،نفس المرجع ص 
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و مبلغا حيدد سنويا يتم االتفاق عليه ؛وقد تأخذ أرباح الشركات نسبة معينة من األ فراد اون تتقاضى من األأعلى 
 39.صورة االشراف شكل اشرتاك الدولة مع االفراد يف استغالل املناجم وغريها 

  

و الفكر االقتصادي الرأمسايل على ( ملكية الدولة )العامة الفكر االقتصادي االشرتاكي يوسع نطاق امللكية    
 .عكس من ذلك ،يعين أن الدومني  يوسع نطاقه يف االشرتاكية ويقلل يف الرأمسالية او االقتصاد اخلليط  

 

 :الدومين الصناعي والتجاري2-2-2
املشروعات العامة للدولة ذات الطابع ي أولة من مشروعات صناعية و جتارية يتكون هذا الدومني مما متلكه الد" 

  40."التجاري او الصناعي

 مهية كبرية يف املاضي عند التقليدين ،أاملايل أن هذا الدومني ال ميثل  و يتضح من خالل استقراء التاريخ

ملا  و ذلك نظرا ،فراد على القيام هبايقدر األ و اقتصر بتملك الدولة للمشروعات الصناعية و التجارية اليت ال 
الكهرباء و املياه والواقع أن الدولة ،الغاز  ،، مثل النقل  و من تراكم رأمسايل ضخم  تتطلبه من استثمارات كبرية

ن  أبأمثان خمفضة يعين  لضمان استمرار اخلدمة العامة ولضمان توزيعها اريعولة لتملك هذا النوع من املشتلجا الد
 . ربح ممكنالغرض حتقيق النفع العام و ليس حتقيق أكرب

أما يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر و مع تطور دور الدولة من مرحلة استهالك الثورة اىل مرحلة االنتاج   
انية بعد ان اخذت خاصة بعد احلرب العاملية الث و  ،ظهور مرحلة التدخل ازداد الدومني الصناعي و التجاري

   .وروبا بسياسة التامني  أالكثري من دول 

 :الدومين المالي2-2-3

اململوكة هلا و اليت حتصل منها  41يقصد بالدومني املايل حمفظة الدولة من األوراق املالية  كاألسهم و السندات"
حدث أنواع الدومني اخلاص أ ،  يعد هذا الدومني من على أرباح تدخل ضمن إيرادات الدولة من أمالكها

                                                           
39

 .103ص 102محمود حسين الوادي، زكريا اخمد عزام، نفس المرجع ص  

 
40

 .102ص 103،زكريا،أحمد عزام،نفس المرجع  ةمحمود حسين الوادي 
41 Hecker, Jay Etta Z., 2002, « Transportation Infrastructure : Alternative Financing Mechanisms for Surface Transportation 
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و قد ازدادت أمهيته يف الوقت احلاضر و ميكن إرجاع ذلك التطور إىل رغبة الدولة يف اإلشراف على القطاع  ظهورا
 ها إىل حتقيق املصلحة العامة اخلاص و يف السيطرة على بعض املشروعات ذات النفع تتضمن توجيه

 42."و السندات اململوكة هلم أو ما تسمح به بعض القوانني للممول بتسديد الضريبة على الرتكات من األسهم 

، بعد  واجلدير بالذكر أن دخل أمالك الدولة قد أصبح يف العصور احلديثة يف الدول الرأمسالية ضئيل األمهية نسبيا
أن كان يف العصور الوسطى هو املورد األساسي لإليرادات العامة ،و إىل أن أصبحت الضرائب املورد األساسي 

الدولة و دخلها يعكس يف احلقيقة التطورات اليت مرت بالنظام السياسي و االجتماعي ،كما أن تطور أمهية أمالك 
 43.و االقتصادي 

 

 القروض العامة:المطلب الثاني

 .سنحاول من خالل هذا املطلب حتديد املفاهيم األساسية للقروض العامة وذكر أنواعها

 :محاولة تحديد المفاهيم األساسية-1

و   حد مصادر االيرادات العامة اليت تلجا اليها الدولة يف ظروف استثنائيةأتعد القروض العامة :القرض العام -1
 44.حمددة لتعويض القصور يف مصادر االيرادات االخرى و خصوصا الضرائب

مبلغ من املال سواء كان عينا أو نقدا يدفع للدولة أو احد أشخاص القانون العام من قبل "و يعترب القرض العام 
و مبوجب عقد يستند إىل تصريح مسبق من قبل السلطة  ، وحدات اقتصادية حملية أو أجنبية  بصورة اختيارية

 45."التشريعية تتعهد الدولة بدفع فوائد على مبلغ القرض و سداد أصل القرض 

                                                           
103محمود حسين الوادي، زكريا احمد عزام ،نفس المرجع ص
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زمن مطروحا منه ما مت مة خالل الجمموع ما مت إصداره من سندات دين على احلكو :الدين العام -1-2
،  ، و الدولة تلتزم بسداد أصل القرض و فوائده و يعترب القرض العام من اإليرادات املؤقتة و غري النهائية،سداده
 .خذ إذن السلطة التشريعيةأبعد 

 

 القروض إىل داخلية و خارجية هذه تنقسم: العامة أنواع القروض-2

 :هي بدورها تشمل قرض حقيقي و قرض ظاهري : الداخلية العامة القروض-2

هي القروض اليت حتصل عليها الدولة من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني املقيمني فوق : القرض الحقيقي
، كما  أراضيها ؛ و تتمتع الدولة حبرية كاملة هبذا النوع من القروض ألهنا تستطيع وضع الشروط اليت جتدها مناسبة

قرضني باملزايا العديدة اليت يقدمها القرض هلم وبذلك يسلم األفراد جزء من قوهتم الشرائية احلالية حتاول إغراء امل
. خري  على شكل فوائد  تلتزم الدولة بدفعها و يكون هذا األ،إىل احلكومة مقابل عائد هلم يف فرتات مستقبلية 

46 

، و هو أن يدفع البنك املركزي  يكمن القرض الظاهري يف اقرتاض الدولة من البنك املركزي: لقر ض الظاهريا
و هذا يكون على شكل ،مبالغ نقدية من األرصدة اجملمدة لديه للحكومة مقابل سندات دين تصدرها احلكومة

إصدار أوراق نقدية املركزي حق  ، و مقابل ذلك متنح احلكومة البنك فتح حساب دائن للحكومة مببلغ القرض
 47.جديدة ال تستند إىل تغطية خاصة سوى سند دين على الدولة

 

 :القروض العامة الخارجية – 2-2

اخلارجية و هي تشمل القروض العامة اليت تتحصل عليها احلكومة من احلكومات األجنبية أو من  القروض  العامة
األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املقيمني يف اخلارج و كذا من قبل اهليئات الدولية مثل البنك العاملي ،و 
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ية لتمويل املشروعات اليت تسعى الدولة  عادة ما تلجا الدولة هلذا النوع من االقرتاض حني ال تكفي املدخرات احملل
 .هبدف حتقيق أهداف التنمية  إلقامتها

تساعد هذه القروض الدولة يف احلصول على عمالت أجنبية تتمكن هبا من شراء سلع و خدمات من اخلارج 
 دائنقد تثري مشكالت بني الوهذا ما بالعمالت األجنبية  )خدمة الدين العام) ،يتم دفع القرض و فوائده 

و املدين حني تعجز الدولة عن سداد الدين و عدم الوفاء بالتزاماهتا و هنا قد يتم اللجوء إىل القانون الدويل  
 48. ، و أحيانا تتدخل الدولة الدائنة يف الشؤون الداخلية للدول املقرتضة حللها

رز اهليئات املمولة للمشاريع التنموية عامة والبىن التحتية خاصة البنك العاملي الذي يلعب دورا مهما أبمن 
، و كان اهلدف من ذلك وضع االقتصاد العاملي على الطريق السليم بعد 1411 ،و ذلك منذ تأسيسه يف عام 

،  فالبنك الدويل  اء يف صندوق النقد الدويلاحلرب العاملية الثانية ؛و عضوية البنك العاملي مفتوحة للبلدان األعض
مؤسسة إقراض غايته املساعدة يف دمج البلدان يف االقتصاد العاملي األوسع و تعزيز النمو االقتصادي على املدى 

، مما يساعد يف ختفيف حدة الفقر يف البلدان النامية الذي يتم بتحويل موارد البلدان الغنية من اجل منو  البعيد
 .ن الفقرية البلدا

، فهو يقدم التمويل الذي يدعم جهود  كرب مصادر التمويل يف  العاملأو يعترب  البنك  العاملي  أحد 
التزويد باملياه و الكهرباء،و لقد بدأ البنك الدويل  وبناء املدارس و املراكز الصحية  حكومات البلدان النامية يف

 ه يقدم أيضا قروض للتحسينات العامة يف السياسات االقتصادية نأإال ا ، نشاطاته بالرتكيز على مشاريع فردية

 .و هتدف قروض اإلصالح هذه إىل توجيه املوارد احملدودة إىل استثمارات أكثر فعالية

حد الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة، س بنكا باملعىن العام و امنا هو ن البنك العاملي ليألذا ميكننا القول ب    
بلد عضو ،كل واحد مسئول  بصورة مشرتكة عن كيفية متويل و كيفية صرف أموال  البنك  181و املكونة من 

بلدا و عددا كبريا من املنظمات الشراكة العاملية مل يسبق هلا مثيل  184و قد التزم البنك العاملي جبانب ؛العاملي 
 على املاء املدارس و املستشفيات   و احلصول، يف جمال االلتحاق ب حتديد األهداف التنمويةيف مكافحة الفقر و 

مشروع يف كل  1811يف أكثر من  2118وكان البنك قد اشرتك سنة  2112، حبيث يتم الوفاء هبا حبلول 
49.قطاع و بلد نامي تقريبا

                                                           
تصادية ،فرع طيبوني اميينة ،تمويل االستثمارات في الجزائر بالرجوع الى قطاع المحروقات ،رسالة ماجستير ،التخصص علوم اق

12ص  2002المالية والنقود،جامعة الجزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 48  

علوم احمد زيطوط، تمويل التنمية المستدامة في البلدان النامية،رسالة ماجستير ،تخصص علوم التسيير،فرع نقود ومالية،جامعة الجزائر كلية ال

.32ص 2008لتسيير،االقتصادية وعلوم التسيير قسم علوم ا
49
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 لمصادر التمويل التقليدية للبنى التحتية مخطط توضيحي( 3)   شكل رقم 
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لتمويل التقليديا  

 التمويل العمومي الذاتي

 ايرادات ضريبة

 ايرادات غير ضريبة

 ايرادات اقتصادية

 ضرائب مباشرة

غ مباشرة ضرائب  

 ضرائب على الدخل

 

ضرائب على راس 

 المال

القرض العمومي                   
         

 القروض الخارجية  القروض الداخلية

 

 الدومين الزراعي
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 الصناعي

 الدومين المالي

 

 القرض الحقيقي 

 

 القرض الظاهر
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 تقـييم التمويل التـقليدي للبنى التحتية: المطلب الثالث

ميكن تقييم التمويل التقليدي من خالل تبيان مزايا وسلبيات كل من التمويل العمومي الذايت و القروض 
ستتحملها الدولة جراء  الية االضافية اليت كانتحيث  أن كفاية التمويل الذايت تقلل من األعباء املالعمومية  ؛ 

قد يضيع يف الوقت ذاته فرصة متويل قطاعات اخرى يفرتض أن متول ذاتيا ال غري    ي الفوائد ،لكنهأاالقرتاض 
 .مثل االمن

حالة مهها  أباعتباره منفذا يف حاالت معينة  و  ميكن اختصار مزايا االقرتاض العمومي يف أ سباب اللجوء اليه  
احلروب و األزمات االقتصادية و االجتماعية ، الرغبة يف  التأثري على البنية االقتصادية وتسريع النمو االقتصادي 

 50.،اضافة اىل  عدم كفاية واردات الدولة ملصاريفها 

من مساوئ فقد  يؤدي إىل حتويل أموال القطاع اخلاص اليت تعترب قوة توظفها يف  و ال خيلو الدين العام  
أن منافسة الدولة للقطاع اخلاص يف احلصول على القروض الداخلية  مشروعات إنتاجية إىل القطاع العام ، كم

رد ، و يقف عقبة يف ، و سوء توزيع املوا ، األمر الذي يؤدي إىل عرقلة النشاط االقتصادي يرفع من سعر الفائدة
 .، حيث انه بارتفاع سعر الفائدة تقل االستثمارات  طريق التقدم االقتصادي

و غالبا ما تؤدي القروض العامة إىل زيادة العبء الضرييب على أبناء اجملتمع الزدياد اجلزء الثابت من إيرادات 
 51. .امليزانية و الذي جيب أن خيصص لتسديد نفقات خدمة الدين

ا فقط بل قد يؤدي  االقرتاض العام اىل  التضخم بطريقتني ، تكمن األوىل يف أنه يؤدي إىل تدهور ليس هذ
،أما الثانية  ، و زيادة النفقات العامة غري املنتجة ، و هذا ما يتسبب يف  ارتفاع مستوى األسعار  اإلنتاج القومي

، و الذي يؤدي إىل اخنفاض  صدار النقدياحلكومة إىل تسديد التزاماهتا عن طريق اإلأ فتحدث عندما  تلج
 .القدرة الشرائية للنقود و بالتايل اىل ارتفاع مستوى األسعار 

                                                           
محمود حسين  الوادي ،زكريا أحم عزام ،نفس المرجع ص
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.110ص103محمود حسين الوادي، زكريا احمد عزام،نفس المرجع ص 
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لقومي وذلك  بطريقتني تتمثل أوالمها يف كون التضخم يف ارتاض العام إىل سوء توزيع الدخل كما  قد يؤدي االق  
، و يزداد الفقري فقرا و يزداد  توزيع الدخل القومي فيزداد الغين غنا و يقل عدد األغنياء سوء حد ذاته يساعد على

و ثانيهما  أن محلة السندات احلكومية من الطبقات الغنية  و أن نفقات خدمة القرض و سداده  ، عدد الفقراء
كرب فيزيد ذلك من سوء توزيع األها ئة اليت تتحمل الطبقات الفقرية عبمتول عن طريق فرض الضرائب غري املباشر 

 52.الدخل و الثروة بني أبناء اجملتمع  

القروض العامة اخلارجية  عامة ،و اليت متول البىن أن  االقرتاض اخلارجي فتكمن سلبياته يفو بالرتكيز على        
 يف احلصول عليها، فهي أوال ليست متاحة جلميع الدول اليت ترغب  التحتية  خاصة ،ال ختلو من عيوب جوهرية

فان أمكن ذلك فان ،را هاما يف إمكانية احلصول عليها، و تلعب فيها التيارات السياسية و العالقات الدولية دو 
تلك القروض كثريا ما تتضمن شروط قاسية مالية أو سياسية ، وبالنسبة للقروض من اهليئات الدولية فتخضع 

، و عدم جتاوز حجم القروض لنسبة حمددة من  رتضة يف اهليئة، كضرورة عضوية الدولة املق الشرتاطات عديدة
و املشروعات اليت سيستخدم القرض يف متويلها ،  و قد  ، حصتها يف رأس مال اهليئة و مركز الدولة االقتصادي

، األمر  تضطر هذه الدول يف كثري من األحيان إىل قبول قروض قصرية األجل لتمويل مشروعات طويلة األجل
 ؤدي هبا إىل حلول أجال السداد قبل أن تبدأ املشروعات اليت موهلا القرضالذي ي

،  و تؤدي كافة هذه العوامل جمتمعة أو بعضها إلعادة متويل القرض بتكاليف متزايدة أو إعادة جدولة  يف اإلنتاج 
ت عليها يف و إن هذه القروض فضال عن كوهنا أصبحت غري متاحة إىل حد كبري باملقارنة مبا كان؛الديون 

، غالبا ما تستخدم يف متويل االستهالك بينما يستخدم االستثمار األجنيب املباشر يف مشروعات تدر  السبعينيات
 53.عائد

 

 

 

 

 

 
                                                           

.110محمود حسين الوادي،زكريا احمد عزام ،نفس المرجع،ص
52

  
.127ص 123طيبوني امينة،نفس المرجع،ص 
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 :التمويل الحديث للبنى التحتية: المبحث الثاني

 
ذي كان يعتمد على التمويل التقليدي لتمويل البىن التحتية النقصد بالتمويل احلديث  اخلروج من القالب 

، و الذي كانت  تتحمل مبقتضاه  الدولة مسؤولية  متويل ،بناء ،تشغيل  و ترميم  مشاريع البىن التحتية  العمومي
اخل كما كانت ....من مستشفيات ،مدارس،جسور،سجون،انفاق،سكك حديدية ،مصانع لتحلية املياه و غريها

 .لة   تتحمل مبقتضى هذا التمويل مجيع املخاطر لوحدهاالدو 
ن مصطلح التمويل احلديث للبىن التحتية يتجسد   يف خصخصة البىن التحتية الذي أمن هنا ميكننا  استنتاج 

 .أو بتحمل هذه املسؤولية لوحده  يكون بتدخل القطاع  اخلاص   سواء عن طريق مشاركة  القطاع العام
 :خصخصة البنى التحتيةالمطلب األول 

، وطاقة ومياه خالل القرن التاسع عشر مملوكة ومدارة  ، طرق ، أنفاق لقد كانت البنية التحتية من سكك حديد
انت ، لكن مع مرور الزمن مت تنظيم وتأميم الشركات العاملة يف هذا اجملال وقد ك وممولة من قبل القطاع اخلاص

احلروب وحاالت الكساد االقتصادي الدافع لكثري من عمليات التأميم والتشدد يف التنظيم خالل عقدي 
حيث قامت الكثري من الدول بالتدخل إما لتقدمي الدعم املايل لتلك ، األربعينات واخلمسينات من القرن العشرين

، ولكن جاء هذا التدخل فقط ليستبدل  االشركات أو للعمل على تنظيم هذا القطاع ملنع حدوث احتكارات هل
، وقد متثلت املشاكل اجلديدة بسوء إدارة قطاع البىن التحتية وعدم كفاءة أدائه وقصور كبري يف   مشكلة بأخرى

، فضال عن متطلبات الالزمة لدى الكثري من الدول وجلوئها إىل االقرتاض اخلارجي لتمويل تطوير هذا  تطوره
ى إىل فتح اجملال اىل املزيد من املشاركة  للقطاع اخلاص   يف قطاع البنية التحتية و ال يعين القطاع ،وهذا  ما أدّ 

كقطاع )ذلك  بالضرورة ة إلغاء دور القطاع العام الذي سيستمر يف متويل العديد من املشاريع اليت تتسم باملخاطر 
يستمر دور القطاع العام يف وضع  ، كما ينبغي أن واليت ال جتذب استثمارات القطاع اخلاص( املواصالت

سياسات واسرتاتيجيات هذا النوع من املشاريع ؛ ولكن الفارق األساسي يتمثل يف استبدال دور احلكومة السابق  
للخدمات بدور جديد عبارة عن منظم مستقل   ومقدم (Self- regulator)كمنظم ذايت 

(Independent- regulator) ليت يقدمها القطاع اخلاص؛  ويعترب هذا لعدد من اخلدمات األساسية ا
،  الدور املنوط للقطاع العام يف غاية األمهية حيث ال تتسم مجيع أنشطة قطاع البنية التحتية باملنافسة
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كما أن االنتقال من امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة ملشاريع البنية التحتية ال يعترب كافيا لتحقيق اهلدف 
، ولكن قد يكون  حيث تبقى احلاجة ماسة إىل وجود سوق تنافسية لتلك اخلدمات االقتصادي للخصخصة

 54.هنالك أسواق ميكن إدخال املنافسة إليها أو أسواق احتكارية ولكن منظمة مبا يكفل محاية املستهلك
خد  خصائص البنية التحتية  بعني االعتبار  عند تناول موضوع مشاركة القطاع أع العام وعلى القطا  

، و من أبرز تلك اخلصائص هي صفة االحتكار  الطبيعي هلا مما يوجب على  خلاص يف هذا النوع من املشاريعا
 .الدولة محاية املستهلكني من اية جتاوزات حمتملة من طرف احملتكر 

، وعادة ما تكون أيضا خدمات البنية  كما تعترب بعض مشاريع البنية التحتية ذات أمهية إسرتاتيجية
 سعارها يتم حتديدها يف السوق احمللي وتكون إيراداهتا مقومة بالعملة احملليةأغري قابلة للتصدير وبالتايل فإن ة التحتي

،خماطر الصرف نظرا ملخاطر سوق، مما قد جيعلها يف بعض األحيان غري ذي جاذبية يف نظر املستثمرين األجانب 
ذلك غالبا ما تكون شركات البنية التحتية ذات أحجام  القابلية للتحويل  اضافة ملخاطر االستثمار ،فضال عن 

، تكون إيراداهتا ضئيلة يف السنوات األوىل وتتميز بفرتات اسرتداد  كبرية وتتطلب بالتايل استثمارات أولية ضخمة
كما قد يقوم بعض املستثمرين بطلب ضمانات بالنسبة .، مما يصعب  متويل مشاريع البنية التحتية طويلة

، إىل جانب ذلك قد تكون بعض الشبكات مثل شبكات االتصاالت غري منسجمة  املستقبلية لإليرادات
، يعترب توزيع املخاطر املرتبطة مبشاريع البىن  استطرادا و وتتسبب يف ازدواجية املعدات وتاليا زيادة يف التكاليف ،

يف حتقيق عائد كاف على رأمساهلم التحتية بني الدول والقطاع اخلاص مسألة مهمة  للمستثمرين الذي يرغبون 
 55.يسمح هلم بتغطية التكاليف وحتقيق ربح معقول

،  حتديد  كثر كان  البد من ذكر دوافع اللجوء إليهاأتضح مفهوم خصخصة البىن التحتية  وحىت ي       
مريكا أمن  يف سنوات التسعينيات  يف كل ظهور خصخصة البىن  التحتية ؛  فالشك يف أن   متطلبتها وأطرافها

لدوافع متعددة ،من  اجع ر  1444رزها انشاء املؤسسة الكندية للرهن والعقار يف كندا سنة أبوكندا  واليت كان من 
باإلضافة اىل  عباء املالية النامجة عن القروض العامةية نفقاهتا ، الرغبة يف ختفيض األأبرزها عجز الدولة على تغط

 .اجناز املشاريع تبثها اخلواص يف أكفاءة اليت ال

                                                           
.3السنة الثانية ،يونيو،العدد الثامن عشر،ص   2003جسر التنمية، ، "خصخة البنية التحتية "خضر حسان ،
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.12ص 11خضر حسان،نفس المرجع،ص 
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طاع العام  اىل  القطاع مهها نقل مسؤوليات القأهداف معينة  من أتتجه كل هذه الدوافع لتحديد و حيث  
 56. اخلاصة–من خالل  الشراكة  العامة ي أو تقامسها بني القطاعني أ،  اخلاص

؛وهي  هتدف بدورها لتحقيق ppp(partenariat public prive ") " اخلاصة ب-يرمز للشراكة العامة
 :الشراكة  التمويلية ،تقاسم  املخاطر وتقاسم املسؤوليات  املتمثلة فيما يلي 

 
 P   (planifier )            التخطيط
 C ( concevoir )            التصميم

 ) batir)                        B البناء
 F( financier  (             التمويل     

 louer                  L  ))                 التأجري      
 E (  exploiter                                   االستغالل     

 acheter )                 ( Aالشراء
 T (transfert (             التحويل
 . التأجري من مسؤولية الدولة  و االستغالل من مسؤولية القطاع   اخلاص يعين أن : LEفمثال ترميز 

 ،و ال يكفي  تقاسم املسؤوليات بني القطاع العام و القطاع اخلاص  لفتح اجملال خلصخصة البىن التحتية   
، ميتاز باملرونةن أنوين الذي جيب هتية اجلانب القا بل  و البد من توفري متطلبات هذه األخرية اليت تتجسد يف

حىت     (péage) ن حيقق من املشروع ذاته أو أمعترب سواء حيدد من طرف الدولة  حتديد مشاريع ذات عائد 
يكون املشروع قادر على جلب اخلواص  احملليني أو األجانب  اضافة اىل توفري سوق مايل مرن  لتسهيل مرور 

 57.اخلصخصة  األموال من الشركاء إىل املشروع ، وهبذا تشكل أسس
 58:كما تتطلب خصخصة البىن التحتية  أطرافا متنوعة حىت تفي بأغراضها على أكمل وجه  ، من أمهها

 .ساسي باعتبارها صاحبة الرتخيص للعقدتعترب الطرف األ    :الدولة 
                                                           
56 Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Partenariats publics-privés en infrastructures municipales, 

Ottawa (Ontario), SCHL, 1999c. 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques –OCDE (2008), Les partenariats public-privé : partager les risques et 

optimiser les ressources - page 9 
57

 Jeffrey Delmon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs publics (pages 17-27( 
58

 6 Jeffrey Del mon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs public 

(page 11-16  .( 

.283ص282،ص  2003المرافق العامة دراسة مقارنة،الطبعة االولى ،منشورات الحلبي الخقوقية التفويض في ادارة واستثمار  جابر حيدر وليد،  
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 .جانبأسواء كانوا حملني او    هي املؤسسة اليت جتمع كل اخلواص:شركة المشروع
 .املمثلني باملصارف واملؤسسات املالية احمللية والدولية اليت تلعب دورا مهما يف متويل املشروع : المقرضين

 .، وقد يكون مشغل املشروع واحدا منهم وهم الذين يسامهون يف رأمسال شركة املشروع:  المستثمرين
 .و من الغري الذي تتعاقد معه شركة املشروعأوالذي قد يكون املشغل نفسه  : مقاول البناء    
 وهو الذي  تعهد اليه مهمة استثمار املشروع ،وهو قد يتمثل بشركة املشروع نفسها  :المشغل     
 .مستثمر مستقل أو املسامهني يف شركة املشروع وأ   
 

 :أشكال خصخصة البنية التحتية : المطلب الثاني 
 

تعترب مسألة اختيار طريقة اخلصخصة عنصرا مهما يف إجناح برامج اخلصخصة حيث أن بعض أهدافها املنشودة 
ويؤثر مستوى تطور أسواق املال يف الدول يف  ، ة وذلك باستخدام طريقة دون سواهاميكن حتقيقها بأفضل صور 

اختيار األسلوب املناسب هلا  وتتضمن يارها لطريقة اخلصخصة ،اضافة اىل عدد من العناصر اليت تساهم يف تاخ
مبا فيها حتديد أهداف برنامج اخلصخصة حجم املؤسسة العامة املراد خصخصتها ،مسامهة القطاع العام يف 

 .، فضال عن اهتمامات ومتطلبات وقدرات كافة الفاعلني ذوي العالقة االقتصاد القومي

مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع البنية التحتية بإمكانية هذا القطاع يف  توفري مصادر جديدة وتتميز      
، حتسني يف كفاءة تشغيل املشاريع واالستجابة  ، اخنفاض فرتة تطوير املشاريع اخنفاض تكاليف التطوير لألموال

ية وتوفري مصادر إيرادات جديدة  الحتياجات املستهلكني باإلضافة إىل التسعري الكفء خلدمات البنية التحت
، يقضي  و تشكل طريقة اخلصخصة حمددا رئيسيا للنجاح وهناك طرق عديدة ملشاركة القطاع اخلاص ؛ الدولة

بعضها بتحويل ملكية األصول وبعضها باحتفاظ الدولة بامللكية ؛ وال تعين مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع 
، فنطاق العالقة بني القطاعني العام واخلاص واسع  طاع اخلاص لتلك املشاريعالبىن التحتية بالضرورة امتالك الق

بدرجة كافية لوضع هيكل عملي يف كل قطاع وترتاوح خيارات مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع البنية 
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تنهي ملكية ، وتلك اليت ال  التحتية بني تلك اليت تنهي ملكية الدولة وتؤدي إىل حتويل األصول إىل القطاع اخلاص
 59.الدولة 

 : الطرق التي تنهي ملكية الدولة - 1

 60:، أمهها  التصفية شكال إلهناء ملكية الدولة ترتاوح بني البيع املباشر للمستثمرين وهنالك عدد من األ

تقوم الدولة ببيع كامل أو جزء من الشركة مباشرة إىل القطاع اخلاص وهي :  البيع المباشر للمستثمرين-1-1
 .أكثر الطرق استخداما يف عمليات اخلصخصة على املستوى باملزاد العلين أو البيع ملستثمر اسرتاتيجي

خصخصة غالبا ما تقوم الدولة باللجوء إىل هذه الطريقة يف : سواق المالية سهم للجمهور في األيع األب 2 -1
. ، حيث يتم عرض اسهم الشركة للبيع بسعر ثابت الشركات اليت تتمتع بوضعية مالية جيدة وذات حجم كبري

، حيث يتم الرتويج لعملية البيع كما يتم الكشف عن القوائم املالية  تتميز هذه الطريقة بدرجة عالية من الشفافية
 .ملاليةللشركة وذلك متاشيا مع شروط البيع من خالل األسواق ا

ميكن أن تأخذ هذه الطريقة اشكاال خمتلفة ولكن يصح إدراجها حتت عنوان :  البيع للعاملين واإلدارة-1-3
 .، حيث ينتج عنها متلك إدارة الشركة والعاملني فيها كامل الشركة أو حصة فيها " خصخصة داخلية"واحد هو 

وزيع  كوبونات أو قسائم جمانا أو مقابل مبلغ تعتمد هذه الطريقة على ت:  (الكوبونات)ظام القسائم ن 1-4
، وهي مبنية على  معني للمواطنني الذين ميكنهم استبداهلا يف الشركات اليت يتم خصخصتها أو بيعها يف السوق

 .أساس حتويل سريع لنسبة كبرية من اصول القطاع العام إىل جمموعة واسعة من املواطنني

                                                           
.13ص12خضر حسان،نفس المرجع،ص
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ميكن أن تلجأ الدولة إىل خيار تصفية شركة عامة وبيع أصوهلا بدال عن بيعها كمشروع قابل  :التصفية -1-5
لالستمرار وعادة ما يتم ذلك عندما يفوق جمموعة ايرادات املتوقعة من بيع خمتلف االصول اإليرادات املتوقعة من 

 .بيع الشركة كوحدة واحدة

 :الطرق التي ال تنهي ملكية الدولة -2

متثل الطرق اليت ال تنهي ملكية الدولة خطوة وسيطة باجتاه عملية بيع األصول و ذلك بإظهار قابلية ن أميكن 
، كما ميكن اعتبارها خطوات مهمة حبد ذاهتا ؛و تتضمن تلك  املؤسسات العامة لالستمرار على أسس جتارية

 61:اخلطوات
 

و ذلك إما بالقيام بإعادة اهليكلة أو االعتماد على مبدأ اإلدارة التجارية  : إصالح شركات القطاع العام -2-1
 commercialization and corporatizationمث التحويل شركة مسامهة  

هتدف هذه العملية اىل اجراء تغيريات يف شركات القطاع العام مبا يسمح برفع كفاءهتا و  : إعادة الهيكلة-
رين اي اهنا ترمي اىل رفع قيمة هذه الشركات ؛ و هنالك ثالثة طرق إلعادة اهليكلة جعلها اكثر جاذبية للمستثم

 :هي

، أي إعادة تنظيم الشركة و تفكيكها اىل وحدات صغرية و عادة ما يتم حتويلها اىل  إعادة اهليكلة التنظيمية : اوال
 .شركات مسامهة

 .هيكلة الديون القائمة على الشركة ، و تعين يف األساس اعادة إعادة اهليكلة املالية :ثانيا 

، أي القيام بضخ استثمارات جديدة يف الشركة من شاهنا حتسني االنتاجية و  إعادة هيكلة أنشطة الشركة :ثالثا 
 .التكنولوجيا املستخدمة 

                                                           
.13ص 12خضر حسان،نفس المرجع،ص 
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اىل ادخال و تطبيق مبادئ و سس جتارية و التحويل اىل شركة مسامهة  هتدف أعلى  االدارة  وتكون: الدارةا-
 ، و ميكن أن يشمل هذا االجراء الغاء الدعم املقدم من احلكومة هداف جتارية يف ادارة و أعمال الشركات العامةأ

خضوعها لقيود  كثر من السابق لقوانني و شروط السوق باإلضافة اىلأ، و بذلك تصبح هذه الشركات عرضة 
ي فصل ملكية الشركة و ادارهتا و أيف مرحلة الحقة اىل شركة مسامهة ما يسمح بتحويلها  ، مالية اكثر صعوبة

 .ن تتمثل الدولة يف جملس ادارة و تقوم بتعيني اعضائهأتقاللية قانونية و اقتصادية على اعطاءها اس

دارة يف تعزيز كفاءة شركات القطاع العام و يتمثل الغرض األساسي من خصخصة اال:  خصخصة اإلدارة2-2
وميكن خصخصة االدارة من  ، هيم و تقنيات ادارة القطاع اخلاصذلك بتحسني ادارهتا من خالل ادخال مفا

 .خالل عقد االدارة ،التأجري او االمتياز

  ، املؤسسة مع شركة خاصة إلدارة هذههو عبارة عن اتفاق تتعاقد من خالله مؤسسة عامة  :عقد االدارة -
يؤدي هذا التعاقد اىل حتويل حقوق االدارة فقط للشركة اخلاصة و ليس حقوق امللكية اليت تبقى حبوزة القطاع و 

 .العام ،و تستخدم هذه الطريقة لتنشيط شركات خاسرة مبا يسهم يف رفع قيمتها حني تعرض للبيع 

الشركة اخلاصة حق استخدام هذه ( العامأي القطاع ) هو عقد مينح من خالله مالك األصول  :لتأجير ا-
و عادة ما ترتاوح . صول و االحتفاظ باألرباح احملققة خالل فرتة زمنية متفق عليها وذلك يف مقابل اجيار معنياأل

 .سنوات  11اىل  6فرتة التأجري بني 

ض اخلدمات احملددة بدال تقوم املؤسسة العامة يف حالة التعاقد بإبرام عقد مع شركة خاصة لتقدمي بع: التعاقد -ج
 . ، و تبقى ملكية األصول هلا عنها

  62يشكل هذا النوع عندما تتمثل اخلصخصة يف أسلوب االقتصاد املختلط ؛:المشروعات و المشتركة -د

                                                           
.266جابر حيدر وليد،نفس المرجع، ص
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 PPP (partenariaاخلاصة اليت يرمز هلا   –يعرب عن املشروعات املشرتكة مبصطلح الشراكة العامة  و
public privé.) 

ون الشريك من القطاع اخلاص ، و عادة ما يك تتوزع ملكية املشروع يف هذه احلالة بني القطاعني العام و اخلاص
توحيد  احلديثة لتشغيل املشروع كما يعمل الشركاء على س املال و التكنولوجياأجنبية تعمل على توفري ر أشركة 

 .، كما تكون العالقة بني الطرفني معرفة بدقة تامة داف معينة و حمددةأهمواردهم يف سبيل حتقيق 

 ،  يتم من خالل عقود االمتياز حقوق التشغيل و التطوير من الدولة إىل اجلهة شركة خاصة :االمتياز  -ه

، و يتم  و على عكس عقود التأجري يكون صاحب االمتياز مسئوال عن كافة النفقات الرأمسالية و االستثمارات
 سنة  01و  12اسرتجاع األصول من قبل القطاع العام عند هناية فرتة االمتياز و اليت عادة ما ترتاوح بني 

متياز مبا يضمن له تغطية نفقات التشغيل و تتحدد إيرادات صاحب اال،حسب احلياة االفرتاضية لألصول  و ذلك
تشغيل  –، و يتضمن هذا اخليار العديد من الطرق من أبرزها طريقة بناء  الديون و استهالك استثماراته و خدمة

 63.اليت سيتم التطرق إليها بالتفصيل يف الفصل الثالث حتويل–
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للتمويل الحديث للبنى التحتية مخطط توضيحي(   4)شكل رقم   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 .السابقةمن اعداد الطالبة باالعتماد على المراجع 

ويل الحديث للبنى التحتية التم  

( أشكال خصخصة البنى التحتية)   

 الطرق التي ال تنتهي ملكية الدولة الطرق التي تنتهي ملكية الدولة

 البيع المباشر للمستثمرين

 البيع األسهم للجمهور في األسواق المالية

 البيع  للعاملين و اإلدارة

 نظام القسائم

ةــــصـــفيـــالت  

اإلدارة خصخصة  

صالح شركات القطاع العاما  

 الـــــــــتــــعـــــاقــــــد

 المشروعات المشتركة

ازــــــيـــاالمت  



.مصادر متويل البىن التحتية:الفصل الثاين   
  

45 

 تجارب دولية ناجحة: المطلب الثالث  

، وذلك بفتح اجملال للقطاع اخلاص للمشاركة يف متويل،  جلأت العديد  من الدول  إىل خصخصة  البىن التحتية
لعرض بعض التجارب الناجحة يف ، ولذلك ارتأينا  اجناز وتشغيل  هذا النوع من املشاريع  أو للقيام بذلك مبفرده

 .هذا اجملال

 :رجنتنياأل-1

داء االقتصادي و تدهورا يف مستوى القرن املاضي تراجعا حادا يف األ رجنتني خالل عقد الثمانينات منشهدت األ
فمن الناحية االقتصادية بلغت معدالت التضخم مستويات مرتفعة جدا و  ، دمات العامة اليت تقدمها الدولةاخل

، و كذلك  شهدت املوازنة العامة عجوزات كبرية  كان بعضا منها نامجا عن متويل و دعم املؤسسات احلكومية
 ، الصرف الصحي ،االتصاالت ،  الطرقات شهدت أوضاع اخلدمات العامة تراجعا كبريا و ال سيما مياه الشرب

جلأت احلكومة األرجنتينية إىل تطبيق برامج اخلصخصة  1446و  1441و سكك احلديد و غريها و بني عامي 
حيث ميثل اهلدف الرئيسي لتلك الربامج يف حتسني نوعية اخلدمات و ختفيض أسعارها و ذلك جلعل االقتصاد 

 األرجنتيين أكثر كفاءة و قدرة على املنافسة يف األسواق العاملية

و قد كان الدعم  ، ان هذا القرار هاما جدا لألرجنتني اليت اختارت أن تفتح اقتصادها للمنافسة اخلارجيةو ك  
املستويات احلافز األساسي و املرجح لنجاح عملية اخلصخصة يف األرجنتني ،حيث وضعت  ىعلأالسياسي على 

 شفافية مطلقة:عناصر عديدة أمهها  احلكومة األرجنتينية إسرتاتيجية شاملة خلصخصة القطاع العام متثلت يف
كرب أضمان ، (أي عدم تقدمي أي دعم من قبل احلكومة ) إطار قانوين حمكم ،حتمل كامل ملخاطر االستثمار ،

، تثبيت أسعار التعريفة مبا يعادله بالدوالر األمريكي  فتح اجملال أمام املستثمرين األجانب، مشاركة من الراغبني
 .ضمان مشاركة العمال وخلق هيئة تشريعية عليا مستقلةو  الضرائب ،ضمان استقرار معدالت

لالتينية وجود شرطني رز عناصر جناح برامج اخلصخصة يف األرجنتني و يف بعض دول أمريكا اأبو من 
، و قد شهدت برامج  ضمان شفافية تنفيذ الربنامج و ثانيا الضمان القانوين للمستثمرين الأساسيني  أو 
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اخلصخصة معارضة قوية من االحتادات العمالية متثلت يف االضطرابات و املظاهرات، و لكن سرعان ما 
اعدي اختياري هدأت تلك املعارضة نتيجة قيام الدولة بضمان حقوقهم و ذلك بتقدمي خيارين األول برنامج تق

، إذ قامت الدولة  حيث حيصل املتقاعد على تعويضات نقدية كبرية و الثاين برنامج املشاركة يف ملكية الشركات
 و من أهم نتائج برنامج اخلصخصة يف؛  للعمال( باملائة  11حوايل ) بتخصيص جزء من أسهم تلك الشركات 

 1خالل النصف الثاين من التسعينيات مقارنة حبوايل باملائة سنويا   2رجنتني منو الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل األ
، و كذلك ارتفعت  باملائة خالل نفس الفرتة 1خالل الثمانينات كما شهدت االنتاجية ارتفاعا حبوايل باملائة 

ذلك بليون دوالر ،فضال عن  21بليون دوالر امريكي خالل الثمانينات اىل اكثر من  7-2الصادرات من حوايل 
، اإليداعات املصرفية االحتياطات الوطنية  شهدت العديد من املؤشرات املالية و االقتصادية مثل االستثمار

 64.معدالت البطالة و غريها حتسنا ملموسا
 

 
 :كندا-2

استدعت احلالة االقتصادية االجتماعية العامة يف كندا خالل عقد التسعينيات من القرن املاضي اختاذ احلكومة 
، و قد متثلت املصاعب االقتصادية يف تراجع األداء االقتصادي و ارتفاع معدالت  قرارا خبصخصة صناعة الطريان

، و كان احليز األكرب من الدين العام مقوما بالدوالر  البطالة و تفاقم حجم الدين العام و ارتفاع معدالت الفائدة
التايل متثلت فرصة احلكومة الكندية يف التحرك لتنشيط االقتصاد يف ، و ب االمريكي و الني الياباين و املارك األملاين

 وضع برامج للتخفيف من حدة البطالة املتزايدة و اعادة هيكلة الدين العام ،

يؤكد على ضرورة حتجيم او تصويب حجم التدخل احلكومي   - ضمن خيارات أخرى -و كان خيار احلكومة 
 ،  بعض القطاعات و ال سيما صناعة الطريان اليت تشمل خطوط الطريان يف النشاط االقتصادي و انسحاهبا من

 .، و نظام املالحة اجلوية املطارات

                                                           
.18ص  17ن ،نفس المرجع، ص خضر حسا
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واليات و كانت احلكومة الكندية قد حررت صناعة الطريان و دخلت يف مفاوضات اتفاقية حترير التجارة مع ال
قد عاىن لسنوات  ألخريهذا ابعد أن كان د من حترير قطاع الطريان جواء املفتوحة ملزياألاملتحدة متبوعة مبعاهد 

 .عديدة من ضعف االستثمار و عدم التوسعة 
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 :ـةــــــالصـخـ
 

اليت تأخذ قسمني التمويل التقليدي و مت التطرق من خالل هذا الفصل اىل مصادر متويل البىن التحتية 
التمويل احلديث ،ميثل االول بالتمويل العمومي ،الذي تلتزم مبقتضاه الدولة توفري االموال االزمة اما ذاتيا عن 
،  طريق اإليرادات الضريبة  من خالل الضرائب املباشرة وغري املباشرة،االيرادات غري الضريبية من رسوم ،رخص

ت ،أو عن طريق  االيرادات االقتصادية اليت متثل  بالدومني العام واخلاص ،و يعترب هذا األخري  أتاوات و  غراما
 .موردا مستمرا ومتجددا  

كما قد تتحصل  الدولة  على املوارد املالية الالزمة من ايرادات عمومية استثنائية ممثلة يف القرض العمومي 
خلي أو اخلارجي  الذي عادة ما يكون من هيئات خمتصة ؛  واجلدير بالذكر أن  للتمويل الذايت نقائص الدا

هم األسباب املؤدية قرتاض  العمومي ،واليت  كانت من ، وتفاقم  أعباء اال عديدة متمثلة  يف عجز اخلزينة
هذا الفصل املعنون بالتمويل احلديث  و خلصخصة البىن التحتية  ،اليت  قمنا   بتناوهلا  يف القسم الثاين  من 

الذي  مسي كذلك نسبة للحداثة  اليت أتى هبا لتمويل البىن التحتية، من خالل نقله أو تقسيمه ملسؤولية التمويل 
اخل بني القطاعني العام واخلاص بعد أن كانت عبئا على عاتق الدولة مبفردها ؛و يأخذ  ...،التشييد والتشغيل
دولة   اما الثاين فيحول دون ذلكشكلني يقتضي األول برتك  ملكية البىن التحتية لل التمويل احلديث 
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  :دـــــهيــــمـــت

خارجية   عن طريق القروض سواء من بنوك وطنية أو الدولة اليت متوهلا ذاتيا أويعترب متويل البىن التحتية من مهام 
برز  ،، ومع تضاؤل قدرة احلكومات على توفري تلك االستثمارات وترسيخا لنظام االقتصاد احلر كالبنك العاملي

التحويل،  املعروف  ،وكان نظام البناء،التشغيل و  إشراك القطاع اخلاص يف املشروعات العامة والبنية التحتية
مبوجب هذا النظام بتصميم  ، إذ يقوم القطاع اخلاص برز مناذج هذه اخلصخصةأمن .  B.O.Tاختصارا باسم 

 .، حتويل أصول املشروع للحكومة ليتم بعد فرتة امتياز معينة،  تشييد وتشغيل املشروع،متويل ،

، تطورات مهمة على صعيد طبيعته  من التجاربلعديد  املستند إىل ا B.O.Tوقد شهد االطار النظري لنظام  
نه أيف  B.O.T؛ اذ تتمثل طبيعة نظام  ، باإلضافة إىل املزايا اليت يوفرها واألنظمة املشتقة منه وآليات التمويل

لقد غري هذا النظام الدور  و ، ، خاصة يف الدول النامية وتشغيلي ملشروعات البنية التحتية  مدخل متويلي 
 .لمتعاقد من كونه مقدم خدمة إىل دور الشريك التجاري يف تشغيل املشروعالتقليدي ل
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 نمودج عن خصخصة البنى التحتية "التحويل البناء،التشغيل و" BOTنظام : " الفصل الثالث

توضيح من خالل هذا الفصل خمتلف جوانب نظام البناء،التشغيل والتحويل  ، ولذلك مت تقسيم الفصل اىل سيتم 
 .B.O.Tو الواقع العملي لنظام  BOTطبيعة نظام  : مبحثني معنونني على التوايل

 " "BOTطبيعة نظام :المبحث األول

عقوده وأنواع نظامه ،دون امهال   إلبرازمن خالل تعريفه وحتديد أطرافه،اضافة  BOTميكن حتديد طبيعة نظام 
 .آليات وصيغ التمويل اليت يعتمدها هذا النظام

 :وأطرافه BOTالتعريف بنظام :المطلب األول

طراف يتم حتديد من خالل هذا املطلب تعريف  نظام البناء ،التشغيل مث التحويل ،مع ابراز خصائصه املميزة  واأل 
 .الضرورية النشاءه  

  :BOTالتعريف بنظام -1

شكل من أشكال متويل  بأنـها  BOTعقود الـ :( "االنسرال ) عرفت جلنة األمم املتحدة للقانون النموذجي  
"  تسمى بشركة املشروع "  اخلاصة ،متنح مبقتضاه حكومة ما لفرتة زمنية حمددة أحد االحتادات املالية مرفق عام

، وتسرتد  امتيازاً لتنفيذ مشروع معني على أن تقوم الشركة املذكورة بالبناء والتشغيل واإلدارة لعدد من السنوات
، على أن تنتقل ملكية املشروع إىل احلكومة بعد  تكاليف البناء وحتقق أرباحاً من تشغيل املشروع واستغالله جتارياً 

از،وينشئ عادة املستثمرون واملقاولون الذين منحوا االمتياز من احلكومة لتنفيذ شركة املشروع نـهاية مدة االمتي
 65." لتحقيق هذا الغرض وتنتهي بانتهاء فرتة امتيازه

 

                                                           
.12.احمد بن حسن بن احمد الحسني، مرجع سابق ص
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هوا الستثمار الذي يتوىل : "BOT" لتحويلا  -التشغيل  –سلوب البناء ن أأيتضح من خالل هذا التعريف 
أحد مشاريع البنية التحتية  العمومية على أن يتم حتويله  Operateوتشغيل  Buildفيه القطاع اخلاص بناء 

Transfer  مرة أخرى للحكومة بعد فرتة زمنية كافية يتم فيها اسرتداد رأس املال املستثمر وحتقيق معّدل عائد
 .مناسب للمستثمر

 :BOTخصائص نظام -2

 66:ميكن احلديث عن خصائص النظام  على النحو التايل 

جبميع  العمومية البنية التحتية، تتوىل مبوجبه إقامة أحد مشاريع  امتيازاً  أنـها شركة قطاع خاص متنحها احلكومة -
هي مدة   سنة 01اىل 12مراحله من تصميم ومتويل وإنشاء وتشغيل خالل فرتة زمنية معينة عادة ما ترتاوح بني 

 67.، وتتقاضى من اجلمهور رسوماً إذا استفادوا من خدمة املشروع خالل هذه املدة االمتياز

، ويتعني أن تكون فرتة االمتياز  املشروع للحكومةملكية بعد انتهاء فرتة االمتياز تقوم الشركة املستثمرة بنقل  -
بقدر يكفي لتغطية رأس املال املستثمر يف املشروع وحتقيق معدل ربح أو عائد مناسب  –نسبياً  –طويلة 
 68.للشركة

يقلل من العبء امللقى على عاتق احلكومات وخاصة  ، تحتيةالإن االستثمار بـهذا األسلوب يف مشاريع البنية -
 .البلدان النامية اليت تواجه زيادة مطردة يف اإلنفاق احلكومي

موارد اجملتمع ، فكما هو معروف أن القطاع استخدام إن االستثمار بـهذا األسلوب يؤدي اىل الزيادة يف كفاءة -
 .قطاع العام أو احلكومياخلاص أكثر كفاءة يف اإلنتاج والتسويق من ال

، فقد أوضحت عّدة دراسات تطبيقية أن  حيقق االستثمار بـهذا األسلوب أرباحاً مرتفعة للقطاع اخلاص -
باملئة 96االستثمار يف مشاريع البنية التحتية حيقق عوائد مرتفعة قد تصل يف بعض احلاالت إىل 

                                                           
.13احمد بن حسن بن احمد الحسني، مرجع سابق ص

66
  

67
  Yves Simon et Delphine lauter, Finance international ,9éme édition, ed Economica 2005, P810 

.11،ص1382الدولي،منشورات غويدات بيروت،الطبعة الثانية،برتن جيل،ترجمة علي مقلد،االستثمار 
68
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 :«BOT»نظام أطراف -3

 :عدة أطراف رئيسية هي B.O.Tيشرتك يف نظام   

 : الحكومة المضيفة1 -3

 :أمهها BOT عدد من األدوار اليت جيب أن تلعبها احلكومة عند قيامها بإنشاء مشروع بنظام  يوجد

، قوانني  ، ويتضمن التشريعات املتعلقة باإلعفاء الضرييب إعداد اإلطار القانوين الذي يعمل املشروع يف نطاقه-
 .، ومحاية املستثمر األجنيب ، اجلمارك العمل واهلجرة،حتويالت األرباح

 .، وطرح املشروع يف مناقصة عامة إعداد دراسة جدوى مبدئية توضح اجلوانب املختلفة للمشروع- 
 . إبرام اتفاقية امتياز مع شركة املشروع ،مع توضيح كافة احلقوق وااللتزامات لكل طرف- 
 .تعيني ممثل حكومي يراقب تنفيذ بنود العقد- 
 70+ 69الكهرباء مثلشراء منتجاته، كما هو احلال يف حمطة توليد قد يتطلب األمر إبرام اتفاقية مع املشروع ل- 

 : شركة المشروع3-2

، وقبل إنشاءها يتم تكوين احتاد مايل بني املؤسسني من القطاع   تعترب هي الوحدة صاحبة االمتياز  
، تكوين شركة املشروع  ، ويكون هذا االحتاد مسئوال عن دراسة جدوى املشروع  وتقدمي عرض لتنفيذه اخلاص

 . وحتصيل حصة رأس املال من كل املؤسسني

أما شركة املشروع فتقوم بعمليات االقرتاض وإبرام العقود مع األطراف املعنية مثل احلكومة وشركات املقاوالت 
 71.ولة عن سداد الدين أمام البنوكؤ ، وتعترب هي املس وموردي املواد األولية

 

                                                           
.  2؛ نوفمبر، العدد الخامس والثالثون، ص 2002، (جسر التنمية)نظام البناء، التشغيل والتحويل،   BOTأمل نجاح البشيشي ،نظا

69
  

.233ص231،ص2006حدة العربية السمرائي دريد محمود ،االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية،مركز دراسات الو
70

  
. 300،ص2003جابر حيدر وليد ،التفويض في ادارة استثمار المرافق العامة دراسة مقارنة،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،

71
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 : مقاول األعمال الهندسية والبناء-3-4

؛ ولضمان تنفيذ املشروع  ، وتوريد معدات ثقيلة أنشطة معمارية معقدة B.O.Tيتطلب املشروع املقام بنظام  
، جيب على مقاول البناء أن يعتمد على شركات  يف الوقت احملدد وبالتكلفة املتفق عليها أمام املسامهني واملقرضني

ويعترب العقد بني املقاول وشركة  ،  هلا تنفيذ مشاريع مماثلة املالية وسبقتتمتع بالثقة والكفاءة واخلربة العالية والقوة 
 72.، عقد تصميم وبناء بسعر ثابت املشروع

 :موردو المعدات3-5

قاول لألعمال اهلندسية أثناء مرحلة سبة للمقاول الرئيسي بالنسبة مللنيعمل موردو املعدات كمقاولني من الباطن با
 .، حيث يوقعون عقودا لتوريد املعدات بتكلفة معقولة بناءال

ن املعدات تعتمد على جمربة نظرا أل االعتماد على تكنولوجيا B.O.Tويفضل يف املشروعات املقامة بنظام    
 73 .واملقرضنياحلكومة بالنسبة لكل من  املخاطر ، حتمل قدرا من تكنولوجيا غري جمربة

 :شركة التشغيل والصيانة-3-6

،  جل التشغيل والصيانة الالزمة للمشروعأروع عقدا مع مقاول من الباطن من غالبا ما توقع الشركة القائمة باملش
يتم تشغيلها اليت  وحدة ال رة لتنفيذ التوصيات خالل مرحلة تصميم ويدخل هذا املقاول يف املشروع يف مرحلة مبك

يتوقف جناح املشروعات على تطوير احلكومات إلطار قانوين متكامل وإعداد دراسة جدوى ؛  بأعلى كفاءة ممكنة
 .مبدئية للمشروع وإبرام اتفاقيات واضحة بشأنه

 :مؤسسات التمويل 3-7

البنوك التجارية واملؤسسات املالية ، بينما يأيت اجلزء املتبقي من  يساهم رعاة املشروع بنصيب كبرب من التمويل
 74.الدولية عن طريق اتفاقيات اإلقراض الثنائية

                                                           
72

 .2أمل نجاح البشيشي ،نفس المرجع ،ص  
.3أمل نجاح البشيشي ،نفس المرجع ،ص

73
  

.300ع ،صجابر حيدر وليد،نفس المرج
74
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 : BOT فيما يأيت املخطط التوضيحي ألطراف نظام البناء ،التشغيل والتحويل 

 ألطراف نظام البناء ،التشغيل و التحويل مخطط توضيحي(   5)  شكل رقم 

BOT                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من اعداد الطالبة: المصدر 
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 BOT عقود وأنواع نظام:المطلب الثاني

 والتحويل، ل، التشغي البناءميكن التعرف من خالل هذا املطلب على خمتلف العقود اليت يشهدها نظام 

 .اضافة اىل كل أنواعه املمكنة

 :العقود-1

 75: على العديد من العقود اليت ينبغي أن تكون مرتابطة مع بعضها البعض أمهها B.O.T يشتمل نظام

 76. يشتمل على تكاليف املشروع، ومصادر التمويل وكيفية توزيع املخاطر بني أطراف العقد: االمتيازعقد -
وفقا لصيغة تسليم ويتم توقيعه بني املستثمرين وشركة املقاوالت ويتعلق بإقامة املشروع :  عقد تسليم المشروع-

 .، ويتم حتديد تاريخ التسليم وطريقة الدفع والشروط اجلزائية يف العقد املفتاح أي تسليمه جاهزا للتشغيل
من تكاليف  باملئة01إىل  12ن شركة املشروع توفر التمويل بنسبة ترتاوح بني نظرا أل:  اتفاقيات االئتمان-

 . جية يف احلصول على النسبة الباقية، فإهنا تعتمد على املصادر اخلار  االستثمار
وحيدد العقد اخلاص بشروط االئتمان كيفية استفاء جزء من إيرادات املشروع ووضعها يف حساب خيص املستثمر 

، يستخدم يف تسديد أقساط وفوائد القروض ويتضمن العقد أيضا إجراءات احلكومة  لفرتة ستة أشهر على األقل
 .وجود خماطر معينة تؤدي إىل فشل املشروعلدعم ومحاية املقرض يف حالة 

حد أ، وتكون  غالبا ما تسند الشركة عملية التشغيل والصيانة إىل شركة متخصصة:  اتفاقية التشغيل والصيانة-
 .املؤسسني لشركة املشروع

حمدد خالل تتفق شركة املشروع مع مورد للوقود على تقدمي كمية حمددة من الوقود بسعر :  اتفاقية إمداد الطاقة-
 .فرتة طويلة نسبيا حىت تضمن استقرار السعر
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تتعرض شركة املشروع إىل العديد من املخاطر يف املراحل املختلفة للتنفيذ والتشغيل ،وال  تكفي  :عقود التامين-
ى الشركة االعتماد على شركات حيتم علالضمانات املقدمة من األطراف املعنية باملشروع ملواجهة هذه املخاطر،مما 

 77:  مني لتوفري التغطية التأمينية ملختلف أنواع املخاطر اليت قد تواجهها وأمههاأالت

ومصادرها التأخري يف التنفيذ عن املوعد احملدد وعدم مطابقة العمل للمواصفات احملددة  : مخاطر البناء -  
 .وزيادة التكاليف عن التكاليف عن القيمة املقدرة

 ،  ، أو حدوث انقطاع يف مصادر الطاقة وتتمثل يف ظهور عيوب فنية يف مشروع : التشغيلمخاطر  - 

 .نشوب حريق أو

تشمل الضغوط التنافسية اليت قد تتعرض هلا الشركة من قبل منتجني جدد يف حالة حدوث  : مخاطر التطوير -
 .، و هو ما يرتتب عليه اخلسائر نامجة عن حتول الطلب تغريات تكنولوجية يصاحبها اخنفاض التكلفة

 .، وأسعار الصرف مثل حدوث تقلبات يف املبيعات وأسعار املنتجات:  المخاطر التجارية- 

 .تشمل احلروب واالضطرابات األهلية واالنقالبات العسكرية وغريها:  طر السياسيةالمخا 

 ف والزالزل والرباكنيصكالعوا  :المخاطر الطبيعية-

 

  :BOTأنواع نظام -2

لقد مت تطوير صيغ وأنواع عديدة ملسامهة القطاع اخلاص يف مشروعات البنية التحتية،وهناك العديد من االعتبارات 
اإلطار البسيط حلسابات التكلفة والعائد ، وتشمل االعتبارات  تتجاوز احملددة الختيار نوع معنيوالعوامل 

االقتصادية املتعلقة بالتشابك االقتصادي واالعتماد املتبادل وتأثري املشروع على النمو االقتصادي والتنمية عموما ، 
 . األجنيب لة املستثمروكذلك االعتبارات السياسية اخلاصة بالسيادة والعالقات مع دو 
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وأيضا االعتبارات االجتماعية املتصلة باحلراك االجتماعي والتحضري،إضافة إىل االعتبارات الشخصية والتجارب 
 :يتم اعتمادها ما يلي الصيغ اليتومن ابرز  ؛ يف عملية قبول أو رفض  نوع معني السابقة ملتخذ القرار

 

يعّد : BUILD- Operator- Transfer( BOT) عقد البناء والتشغيــــل ثم التحــويل  2-1
املتعاقدين الطرف األول يشتمل  على الطرفني  ، وBOTهذا العقد من أشهر هذه النماذج و به مسّي أسلوب الـ

 .الطرف الثاين شركة املشروع و احلكومة أو ممثلوها املختارين إلجراء التعاقد

لفرتة زمنية حمددة ( شركة املشروع ) امتيازاً للطرف الثاين ( احلكومة ) ذا العقد مينح الطرف األول ومبوجب ه 
حمطة توليد كهرباء أو تنقية مياه ،  جسر ،ع البنية التحتية  كتشييد طريق لتمويل وبناء واستثمار مشروع من مشاري

 .شركة إدارته واستثماره وتشغيله وصيانته وبناء املشروع تتوىل ال غري ذلك ؛وبعد االنتهاء من إقامةو 

وتتقاضى الرسوم املفروضة على اجلمهور املستفيدين من خدمات هذا املشروع واليت مت االتفاق عليها سلفاً مع 
احلكومة كما تتوىل جتميع اإليرادات املتحصلة خالل فرتة االمتياز لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة ودفع التزامات 

، واإليراد املتبقي بعد ذلك هو ما يكون الربح املناسب للشركة ، وبعد انتهاء  سداد القروض وفوائدهاالتمويل و 
 78.بدون مقابل( احلكومة ) فرتة االمتياز يتم حتويل إدارة واستثمار وتشغيل املشروع للطرف األول 

 

 -Build- Won- Operator( BOOT) اإلعادةعقد البناء والتملك والتشغيل ثم  -2-2
Transfer :لوها، يشتمل هذا العقد أيضاً كسابقه على الطرفني املتعاقدين الطرف األول احلكومة أو ممث و

حق التملك خالل فرتة االمتياز ( احلكومة ) ومبوجب هذا العقد مينح الطرف األول  ، الطرف الثاين شركة املشروع
تقاضي ت، و  ركة اليت ستقوم بتمويل وبناء املشروع واستثماره وتشغيله وصيانتهللطرف الثاين وهي الش

                                                           
78

 YEVS SIMON, même ouvrage, p810. 



   

 منودج عن خصخصة البىن التحتيةB OTنظام:الفصل الثالث 
  
  

59 

. الرسوم املفروضة على اجلمهور املستفيدين من خدمات هذا املشروع واليت مت االتفاق عليها سلفاً مع احلكومة
نة ودفع التزامات التمويل كما تتوىل جتميع اإليرادات املتحصلة خالل فرتة االمتياز لتغطية تكاليف التشغيل والصيا

وبعد انتهاء فرتة االمتياز ، و ما يكون الربح املناسب للشركة، واإليراد املتبقي بعد ذلك ه وسداد القروض وفوائدها
 .بدون مقابل( احلكومة) تتنازل الشركة عن ملكية وتشغيل املشروع للطرف األول 

 

وهو كالعقدين  :Build- Won- Operator( BOO)عقد البناء والتملك والتشغيل  -2-3
ال تلتزم بعد انتهاء فرتة االمتياز (شركة املشروع ) السابقني إال أنه خيتلف عنهما بأن الطرف الثاين يف هذا العقد 

بتحويل أو إعادة إدارة أو ملكية املشروع للحكومة ،  وإمنا يقوم أعضاء االحتاد املايل واملسامهون يف ملكية املشروع 
، لذلك ال ترحب احلكومات بنموذج هذا العقد إال يف بعض احلاالت النادرة كأن  ببيعه( الشركة مؤسسو ) 

تنتهي حاجة احلكومة من االستفادة من املشروع بعد انتهاء فرتة االمتياز أو يكون املشروع قريباً من نـهاية عمره 
 79.االفرتاضي

  

مبوجب هذا العقد   :Build- Lease- Transfer( BLT) عقد البناء والتأجير ثم التحويل 2-4
إلقامة وبناء مشروع من مشاريع البنية ( شركة املشروع )امتيازاً للطرف الثاين ( احلكومة ) مينح الطرف األول 

التحتية ويكون يف الغالب مبىن حكومة كبناء مدرسة حكومية أو أي بناء خاص بإحدى القطاعات احلكومية، 
 . باستئجاره من الطرف الثاين طول فرتة االمتياز( احلكومة )بناءه يقوم الطرف األول وبعد االنتهاء من إقامته و 

، إضافة إىل مقدار من  ومن الطبيعي أن يغطي جمموع قيمة اإلجيار طول فرتة االمتياز تكلفة إقامة وبناء املشروع
 .بدون مقابل( احلكومة )األول  ، وبعد انتهاء فرتة االمتياز يتم حتويل املشروع للطرف الربح املناسب للشركة
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    BOTنظام  آليات وصيغ تمويل:المطلب الثالث

   80، التمويل دون حق الرجوع والتمويل مع حق الرجوع احملدود يتم التمويل عادة وفق صيغتني  

  :التمويل دون حق الرجوع-1

يقتصر ضمان سداد الديون وفوائدها كلية على أصول املشروع من مباين وآالت ومعدات باإلضافة إىل  حيث
 .العائد الناجم عن تشغيله

  :التمويل مع حق الرجوع المحدود-2

، باإلضافة إىل حصول املشروع على كفالة  حيث يتمثل الضمان الذي حتصل عليه البنوك ومؤسسات التمويل 
، ويصبح  من املسامهني حىت مرحلة إمتام بناء املشروع وتشغيله وعندئذ ينتهي هذا الضمان شخصية أو عينية

التمويل مرة أخرى بدون حق الرجوع ،وعادة ما يتم متويل تلك املشروعات عن طريق قروض دولية تعرف 
 .الدوالرات ، وذلك بسبب ضخامة التمويل املطلوب الذي قد يصل اىل مئات املاليني من بالقروض املشرتكة

 

 81:وتتوقف املوافقة على التمويل على توافر جمموعة من العناصر يف هذه املشروعات أمهها

، على أن تعاد الدراسة  جدوى اقتصادية ذات نتائج مقبولة تأخذ يف االعتبار أسوء االحتماالت  توفر دراسة -
 .مبعرفة البنك املمول

املشروع ومصادر متويله وكيفية السداد وحجم رأس املال املقدم من برنامج مايل واضح يربر تكلفة  وجود خطة أو-
 .القائمني عليه

 .، وكذلك مصادر الطاقة الالزمة للتشغيل تكلفتها لتنفيذ ولالالزمة  املواد توفرالتأكد من -
 .السلعة أو اخلدمة  وجود عدد مناسب ملستهلكي -
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 .تنفيذ املشروع وإدارته  القائمني علىكفاءة وخربة -
، و ضرورة توفر مجيع املوافقات والرتاخيص  استقرار املناخ السياسي واالقتصادي والقانوين يف الدولة املضيفة-

 .الالزمة للمشروع
 .ضمان خماطر سعر الصرف وأن يكون العائد املتوقع من هذا املشروع كافيا ومضمونا-
وكذلك  ،على أصول املشروع وضمان إعطاء األولوية للمقرضني يف سداد عائدات املشروعمني أتوفر إمكانية الت-

؛ وضمان عدم الرهن للغري دون  ي التأكد من جدارهتم االئتمانيةأدم انسحاب املشاركني من املشروع ضمان ع
 .الرجوع للمقرضني مع احلفاظ على نسب مالية معينة مع توافر املعلومات املالية الدورية

 
 

   B.O.Tالواقع العملي لنظام :المبحث الثاني
إىل مراكمة خربات مهمة على صعيد  B.O.Tأدت دراسة التجارب املختلفة للمشروعات املقامة وفقا لنظام 

، وكذلك على صعيد تعيني املمارسات اخلاطئة يف التطبيق وتطوير جمموعة  آليات بلورة املشاريع وطرحها وتنفيذها
 .تلك املمارسات وغريها من السلبيات والثغرات من الضوابط لتجنب

   : مراحل تنـفـيذ المشروعات-1   

من خالل متابعتها للمشروعات املقامة بنظام ( اليونيدو)أكدت خربة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
B.O.T املكسيك ، الربازيل ا، ماليزي ، باكستان ، بنجالدش يف دول العامل املختلفة خاصة يف اهلند الفلبني ، 

  82 :يلي، ميكن حصرها فيما  ، األرجنتني وفنزويال أن هذا النوع من املشروعات مير بعدد من املراحل

 

 :مرحلة تحديد المشروع1-1
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يقصد هبا تقدير الطلب على خدمات مشروعات البنية التحتية ،مث  حتديد نسبة العجز املتوقع يف كل خدمة،  
 .وحتديد األولويات بالنسبة للحاجة إىل كل منها

 B.O.Tوقد تأيت فكرة املشروع من قبل املمول الذي يعرضها على احلكومة ويبدي استعداده إلنشائه بنظام  
، كذلك التعرف على مدى  ية عمل دراسة جدوى أولية للمشروع للتعرف على كافة جوانبهنغفل أمه جيب أنوال 

 .، وتنتهي هذه املرحلة بتحديد ما جيب تنفيذه رحبيته

 

 :مرحلة اإلعداد الحكومي للمناقصة -1-2

عرض تعلن احلكومة عن مناقصة حىت يتقدم املستثمرون احملتملون بعروض لتنفيذ املشروع ،وجيب أن حيتوى 
ن  يفوز باملشروع ؛وتتعلق هذه املعايري بالوقت الالزم أتثمر ما املناقصة على املعايري الالزم توفرها حىت ميكن ملس

 . ، تكلفة تقدمي اخلدمة للجمهور وفرتة االمتياز وغريها لتنفيذ املشروع

شروع حسب طبيعة املخالل معايري القبول اليت تعلنها  ن، م املتقدمنيميكن للحكومة أن تتحكم يف عدد 
 .مني مايل لالشرتاك يف املناقصة لضمان اجلديةأباإلضافة إىل اشرتاط وضع ت

 

 : من قبل الممولين مرحلة إعداد عطاءات-1-3

، يتفق فيه  كل واحد منهم على نسبة  تتمثل هذه املرحلة بتجمع عدد من املستثمرين لتشكيل احتاد مايل
من إمجايل التمويل الالزم للمشروع ، كما  باملئة 01إىل  باملئة  12عادة من مشاركته يف رأس املال واليت تشكل 

اليت سيحصلون منها على القروض لتغطية بقية التمويل " البنوك ومؤسسات التمويل" يتم حتديد املصادر اخلارجية 
 . 83اعداد العطاء من إمجايل التمويل وكل هذا يساهم يف باملئة 82إىل  باملئة 71واليت ترتاوح نسبتها بني 
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منهم يف رأس املال  واحد كما يوقع أعضاء االحتاد على اتفاقية مبدئية حيددون فيها نسبة مسامهة كل
، وبناءا عليها يتم حتديد  والدور الذي يقوم به يف املشروع ويتوىل االحتاد مهمة إعداد دراسة جدوى للمشروع

 .وإعداد عطاء يتضمن كل جوانب املشروعمصادر التمويل 

 

 :مرحلة إرساء العطاء 1-4

 .يتم فيها اختيار أفضل العطاءات من حيث التكلفة و وفورات العمالت األجنبية والعمالة املستخدمة وغريها

 

 :مرحلة تكوين شركة المشروع -1-5

، ويتم توقيع اتفاقية بني احلكومة  املستثمرين حدأة املشروع بعد إرساء العطاء على يقوم االحتاد املايل بتكوين شرك 
؛ وهبذا تتوىل الشركة  والشركة لتتوىل التنفيذ ،وتوضح هذه االتفاقية مجيع احلقوق وااللتزامات لكافة األطراف املعنية

 .مهمة جتميع مسامهات األعضاء والقروض وعمل كل التعاقدات الالزمة لتنفيذ املشروع

 

 :مرحلة التنفيذ 1-6

، لتبدأ بعد ذلك اجلهات املعنية يف تقدمي األموال  م فيها البدء يف تنفيذ املشروع وإهناء كل االتفاقيات التمويليةيت 
 .الالزمة للتنفيذ ، وتنتهي هذه املرحلة بإقامة املشروع وجتريبه وقبوله من جانب شركة املشروع واحلكومة

 

 :مرحلة التشغيل 1-7
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؛ وتستخدم  تتوىل فيها شركة املشروع عملية التشغيل أو قد تتعاقد مع شركة أخرى لتتوىل التشغيل والصيانة 
ومن حق احلكومة التأكد ،  ملال وحتقيق األرباح املخططةاإليرادات احملصلة خالل فرتة التشغيل يف اسرتداد رأس ا

 .صيانة تتم وفقا للمعايري احملددةمن أن عملية التشغيل وال

 

 :مرحلة التحويل -1-8

  ،بعد انتهاء فرتة االمتياز يتم حتويل ملكية املشروع للحكومة اليت قد ترى التعاقد من جديد مع الشركة نفسها 
 .لتستمر يف التشغيل أو تعهد بالتشغيل لطرف آخر من القطاع اخلاص أوقد تتوىل عملية التشغيل بنفسها

 

  والممارسات الخاطئة عند تطبيقه  BOTمزايا نظام: المطلب الثاني

، لكن سوء استخدام النظام   لنظام البناء ، التشغيل مث التحويل مزايا عديدة يتم ايضاحها من خالل هذا املطلب 
منها وجتنب  ذاته يؤدي اىل مساوئ كثرية ،وهلذا البد من التعرف على املمارسات اخلاطئة عند تطبيقه ،لالستفادة

 . الوقوع يف نفس األخطاء

 

 84: فيما يلي B.O.Tتتمثل أهم املزايا اليت حيققها العمل بنظام   :مزايا النظام-1

 .متكني الدولة من توفري خدمات ضرورية ال تكفي مواردها لتوفريها-    
مشروعات جديدة ذات طبيعة خاصة تسهم يف حتقيق الرواج االقتصادي نتيجة األموال اليت يتم  إقامة-

 . إنفاقها يف املشروع أو اليت يتم ضخها يف السوق احمللي

                                                           
،(منظمة المؤتمر االسالمي)ناهد علي حسن السيد،حقيقة نظام البناء والتشغيل وبناء الملكية ،  

.12ص 3،ص(13-10-2012 ) www.iefiepidia.com :عشر،امارة الشارقة،متاح علىالدورة التاسعة    
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إىل زيادة  ، وتقليص الفائض  غري املستغل من الطاقات مما يؤدي رفع الطاقة التشغيلية لالقتصاد الوطين-
 .الناتج القومي اإلمجايل

لتحسني صورهتا وأدائها الداخلي واخلارجي وتوفري  B OTإمكانية استخدام احلكومة لنتائج وأداء مشاريع  -
انطباع اجيايب،أي أن هذا النظام ميثل فرصة طيبة لتشجيع تدفق االستثمارات والتكنولوجيا احلديثة واكتساب 

، وتوفري بيئة متكاملة ترفع من  ؛ كما يساهم يف زيادة لالقتصاد الوطين ككل خربات فنية متقدمة من اخلارج
 .افة وتزيد االعتمادية املتبادلة بني املشروعات مما حيسن قيامها بوظائفهاالقيمة املض

روعات بتكلفة رأمسالية حتقيق الكفاءة االقتصادية وذلك يف حالة توفر اخلربة يف هذا اجملال إذ ميكن إقامة مش -
 .قلأهتا للجمهور بسعر قل ومن مث تقدمي خمرجاأوتشغيلية 

تنشيط أسواق املال من خالل األسهم والسندات اليت ميكن أن تطرحها الشركات اليت تؤسس لتنفيذ  -
 .B.O.Tمشروعات 

 
 ، وهو ما يؤدي إىل اخنفاض يف عجز املوازنة ويف نسبة الدين العام تقليل اإلنفاق العام واالقرتاض احلكومي -

كون مصحوبا بزيادة يف معدل البطالة، وبالتايل جند ، وبالتايل قد يؤدي إىل ختفيض معدل التضخم دون أن ي
نه أعات البنية التحتية الضرورية أي أن هذا النظام يسهم يف تقليل احلاجة إىل زيادة الضرائب لبناء مشرو 

يساعد الدولة على التوجه مبواردها االقتصادية إىل املشروعات اإلسرتاتيجية اليت يعجز القطاع اخلاص عن 
 . تنفيذها

 
التجارية وغريها من احلكومة إىل  ،85سمح التمويل عن طريق القطاع اخلاص عموما بنقل املخاطر املاليةي-

، وبالتايل يقلل من العجز  القطاع اخلاص وهو ما يدفعه حلسن اختيار املشروعات والتأكد من مقومات جناحها
الذي يتولد عنه عدة مزايا أمهها عدم إقامة ويرفع من كفاءة االستثمار ويزيد من القيمة املضافة احلقيقية األمر 

ال توجد حاجة عاجلة إليها ومن مث تتم معاجلة  ال يوجد طلب عليها أو  مشروعات غري اقتصادية العائد أو
 .االقتصاد القومي بصفة عامة  ، اإلسراف وسوء استغالل موارد مشكلة العجز

                                                           
 281ص2003وليد حيدر جابر،التفويض في دراسة  وادارة استثمار المرافق العامة دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة االولى 
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  :BOTة عند تطبيقالممارسات الخاطئ-2

واليت قد حتول دون حتقيق  B.O.Tأظهرت التجارب العملية بعض املمارسات اخلاطئة عند تطبيق نظام 
 87+  86: االستفادة القصوى منه ولعل أمهها ما يلي

،  اإلعفاءات الضريبية  احلوافز احلكومية مثل اإلعانات والقروض بأسعار فائدة منخفضةو  التوسع يف اإلعفاءات-
 ، يتناقض مع مبدأ حرية السوق يسهم يف زيادة الفساد و اهلدر عند استخدام املوارد العامة ومنح االراضي اجملانية

مثال ذلك االمتيازات اليت منحتها مجهورية مصر العربية يف قطاع الطرق واملتمثلة يف استغالل مساحات واسعة  ؛
ات على جانبيه ، وطلب املستثمرون األجانب مسامهة كيلومرت   1يف بداية الطريق وهنايته إضافة إىل مسافة 

وذلك لضمان محايتها للمشروع وحرماهنا بالوقت  باملئة22 احلكومة يف مشروعات البنية التحتية بنسبة ال تتجاوز 
اهلدف الرئيسي هلذا النظام وهو ختفيف الضغط على امليزانية  ، مما يؤدي إىل عدم حتقيق نفسه من التحكم فيه

 .العامة
 22اىل  21واملثال األخر على ذلك  طلب الشركات األجنبية يف الفلبني مشاركة احلكومة بنسبة ترتاوح ما بني  

يف مشروع للطرق تستخدم اإليرادات احملصلة خالل فرتة التشغيل يف اسرتداد رأس املال املستثمر   وحتقيق  باملئة
 .األرباح العادلة لشركة املشروع

قوانني فيما يتعلق بإلزام املستثمر بصيانة املشروع واستبدال األصول املتقادمة خاصة يف السنوات عدم وضوح ال-
، أو بتكوين احتياطي من إيرادات املشروع الستخدامه يف عمليات التجديد والصيانة  األخرية من مدة االمتياز
نة والتجديد هبدف حتقيق أقصى معدل ممكن ؛ إذ مييل املستثمر إىل إمهال عمليات الصيا بعد انقضاء مدة االمتياز
قرب إىل اخلصوم منه إىل األصول نظرا لضخامة أعل املشروع عند حتويله للحكومة للربح واالحتفاظ به مما جي

 .األموال الالزمة لصيانته وإعادة تأهيله
 .ذلك بعض مشروعات الطاقة الكهربائية يف مصر اليت هلا عمر زمين حمدود وتكلفة جتديد هائلة مثال       
خمالفة املستثمر األجنيب للمواصفات املعيارية الفنية يف عملية إنشاء املشروع مما يؤدي إىل عدم صالحيته -

 .للتشغيل عند تسلم احلكومة له يف هناية فرتة االمتياز

                                                           
11ص12امل نجاح البشيشي، مرجع سابق ص  
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مثال ذلك مباين حمطيت كهرباء سيدي كرير جبمهورية مصر العربية اليت تبني أن كمية اخلرسانة اليت استخدمت   
 .فيها كانت تقل بنسبة النصف عن الكمية اليت استخدمت يف احملطتني اللتني أقامتهما احلكومة املصرية

زيادة ل  ذلك ؤديسيارتفاع األسعار  ففي حال ،تعديل أو التدخل يف األسعار إغفال القوانني إعطاء صالحية ال-
لة حتديد األسعار للقواعد أسم، إذ يتم عادة ترك   معاناة املواطنني آو حرماهنم من االستفادة من خدمات املشروع

 .واألسس اليت حيددها اتفاق االمتياز أو الرتخيص
، مما يؤدي  خمتلف الدول النامية حيث تكون رسوم املرور فيها مرتفعةمثال ذلك بعض مشروعات الطرق يف     

متاح خلدمة األغنياء فقط ؛ أو كما " عامة"الستعباد أصحاب الدخول واملنخفضة وينتهي األمر إىل نظام طرق 
 حيث ظهرت العديد من اخلالفات بني املستثمرين،مشروع إنشاء حمطات لتنقية مياه الشرب يف مصر  يف  حدث

إذا رأت احلكومة املصرية ضرورة مراعاة ، األجانب واحلكومة تتعلق بتحديد سعر املرت املكعب من مياه الشراب 
مصاحل حمدودي الدخل يف حتديد األسعار يف حني كان رأي الطرف األجنيب ضرورة تناسب السعر مع متوسط 

 . األسعار العاملية
، وهي أمور الزمة  ية يف التصميم والتنفيذ واإلشراف والتشغيلإغفال العقود إشراك املؤسسات والكوادر الوطن-

 .إلجياد كوادر وطنية قادرة على القيادة واالبتكار وضمان توطني وتطوير التكنولوجيا يف املستقبل
مثال ذلك استعانة مصر مبكتب استشاري أجنيب منفردا وحمتكرا ليضع املواصفات الفنية واملالية والتشغيلية        

، وإغفال إشراك املكاتب االستشارية املصرية  تعلقة مبحطيت كهرباء شرق بور سعيد ومشال غرب خليج السويسامل
 .على الرغم من أن ذلك يعترب خمالفة للقوانني النقابية واملهنية املصرية

حمللية بالعمالت ارتفاع نسبة التمويل من البنوك احمللية مما يؤدي اىل استنزاف جزء ال يستهان به من السيولة ا-
 .الصعبة

مثال ذلك مشروع سيدي كرير لتوليد الطاقة الكهربائية يف مجهورية مصر العربية الذي بلغت تكاليفه     
 012أي حوايل  باملئة   72وكانت نسبة الدين اىل حقوق امللكية حنو ، مليون دوالر 121ستثمارية حوايل اال

 .دوالر منها من البنوك احمللية املصريةمليون  011 مليون دوالر مت اقرتاض حنو
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تقوم يف األساس على إقامة املشروعات الوطنية برؤوس أموال أجنبية وليس باستغالل  B.O.Tألن فلسفة نظام  
ادرت إىل ربط ، وب احتياطي الدولة من العمالت الصعبة فقد تنبهت العديد من الدول النامية خلطورة هذا األمر

من قبل مستثمرين أجانب شرط ان  يتم متويله بأموال أجنبية من  B.O.Tاملوافقة على أي مشروع بنظام 
، ماليزيا،وفيتنام كما اشرتطت كذلك  يف  ، باكستان ، بنجالدش ، الفلبني ، الصني اخلارج ومن هذه الدول اهلند

 .مار جزء من أرباحها يف بلد املشروعتعاقداهتا ضرورة قيام الشركات املنفذة بإعادة استث
 

 :الضوابط المستقاة من تجارب الدول: المطلب الثاني

، فقد انصرف اجلهد إىل وضع ضوابط B.O.Tنظرا لظهور العديد من املمارسات اخلاطئة عند تطبيق نظام 
 89+  88: موضوعية ليتم هبا عند التنفيذ ومن أهم الضوابط املستقاة من التجارب العاملية ما يلي

 : العمالة الوطنية -
االستفادة من جتربة الصني يف هذه اجلزئية اليت تشرتط عقد دورات تدريبية مستمرة للفنيني الصينيني، كما  ميكن

 .يتم إلزام شركة املشروع بتدريب العناصر احمللية اليت سوف تتوىل تشغيل وصيانة املشروع بعد تسليمه للحكومة

  :الجهة الرقابية -
بة على إعداد املرفق وإدارته مبثابة حق أصيل هلا تستمده من طبيعة املرفق يعترب حق اجلهة ماحنة االلتزام يف الرقا

، وال جيوز حرماهنا من هذا احلق ففي الصني على سبيل املثال حتتفظ السلطات العامة حبق املراقبة والتفتيش  العام
 .على مجيع األنشطة التشغيلية للمشروع

 

 :الهيكل اإلداري -

                                                           
12ص12المرجع ص  امل نجاح البشيشي،نفس
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، الذي يتم مبوجبه حصر  منهج أو نظام النافذة الواحدة B.O.Tمن املناهج الناجحة يف إدارة مشروعات  
تعامل شركة املشروع مع مكتب حكومي واحد للحصول على كافة املوافقات والتصاريح الالزمة لتشييد وتشغيل 

املكتب بعملية اختاذ القرارات الالزمة لتسهيل عمل شركة املشروع وإزالة  املشروع ،  باإلضافة إىل ذلك يقوم هذا
 .، ماليزيا باكستان والفلبني العوائق من أمامها ؛ وقد مت تبين هذا النظام يف العديد من الدول مثل اإلكوادور

 : القانون الخاص بالنظام -
، تركيا،  باعه فبعض الدول مثل الفلبنيإذا استقر األمر على إت B.O.Tال بد من وجود قانون خاص بنظام  

 أما الصني اليت تعترب ذات جتربة رائدة يف هذا اجملال. وباكستان قامت بسن قوانني شاملة تغطي هذا النظام  فيتنام
، فقد أصدرت قانونا ينظم عمل الشركات األجنبية ، وينص القانون صراحة على أن ال تتجاوز فرتة االمتياز 

كطرف حمايد ( اليونيدو)ما استعانت احلكومة املركزية مبنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ؛ ك ثالثني عاما
لتعاوهنا يف صياغة مجيع عقود املشروعات املزعم إقامتها ووضع صيغ معيارية هلذه العقود يف كل قطاع من 

 .القطاعات املختلفة

 :التسعير-

ينبغي توفر أجهزة رقابية وتنظيمية للمرفق املعين تتسم باحلياد واالستقاللية عن اجلهات املتعاقدة واجلهة ماحنة  
، ويكون للجنة الرقابية حق التدخل يف التسعري سواء بالزيادة أو بالنقصان وكذلك احلق يف الرقابة على  االلتزام

، شيلي،  ، أملانيا ، ايطاليا ، اسبانيا ا كما هو احلال يف فرنساجودة اخلدمة وفقا للمعايري املعلنة اليت حتدده
والبد من تناسب السعر أو الرسم املفروض مع مستوى اجلودة وفقا ملعايري املنظمة العاملية ؛  الربازيل و  األرجنتني
 (. ايزو)  للتقييس 

وضع شرط أساسي يف وتشكل جتربة املكسيك مثال يقتدى به يف هذا الصدد حيث قامت احلكومة ب  
مدة فرتة االمتياز يف حال اخنفضت  متديد عقد امتياز مشروع طريق سريع يقضي حبق شركة املشروع أن تطلب 

 .كثافة املرور عما هو حمدد
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 : دراسات الجدوى القومية -
لوطين حتقيق الفائدة املرجوة لالقتصاد اتعترب دراسات اجلدوى الدقيقة عامال حامسا يف جناح أي مشروع ويف 

؛ ففي تايالند على سبيل  وهناك العديد من التجارب اليت ميكن االستفادة منها ، ولشركة املشروع على السواء
املثال حيتم القانون أن تقوم الوزارة أو املؤسسة احلكومية اليت تقرتح مشروعا لينفذ من خالل مسامهة القطاع اخلاص 

، على أن تلتزم فيها بالقواعد الصادرة عن جملس التنمية االقتصادية واالجتماعية  جدوى تفصيلية له بعمل دراسة
 . ، مث تقدم هذه الدراسة للمجلس لتقييمها وتقدمي تقرير عنها إىل الربملان يف هذا الصدد

دمي دراسة جدوى له نا بتقو يف الصني يلزم القانون هيئات التخطيط يف األقاليم اليت تقرتح مشروعا معي  
، وكذلك احلال بالنسبة للمستثمر املتقدم للمناقصة إذ عليه أن يرفق بطلبه دراسة جدوى  قبل املوافقة عليه لتقييمه

 .تفصيلية

 :نقل التكنولوجيا -
ما يستوجب التنبه هلذه املسالة عند إعداد اتفاقية  B.O.Tحد أهداف مشروعات أميثل نقل التكنولوجيا  

 .املشروع
مت إنشاء  ؛ إذ برز التجارب يف جمال السياسات والضوابط املرتبطة بنقل التكنولوجياأترب جتربة املكسيك من تع

ووضع اجلهاز عددا من الضوابط  ، ع ومستويات التكنولوجيا املنقولةجهاز حكومي متخصص بتقييم واختيار أنوا 
، ورفض  ؛ رفض مجيع أنواع التكنولوجيا اليت هلا نظائر يف السوق احمللية والقيود على التكنولوجيا املنقولة أمهها

لقانون الرتاخيص املشروطة بالتعامل مع موردين معينني لتوريد مستلزمات اإلنتاج إضافة إىل اشرتاط تطبيق ا
ويف الصني يلزم القانون شركة املشروع بتسليم كل متعلقات املشروع من تكنولوجيا  ،زاعاملكسيكي يف حاالت الن

 .ومعدات وخالفه يف هناية فرتة االمتياز دون أي تعويض

مع أن السياسات والضوابط السابقة وإن كانت تساعد يف زيادة املنافع اليت حتققها الدول من نظام    
B.O.Tكما أن جناح احلكومة يف تطبيق مثل   للمستثمرينأن املغاالة يف تطبيقها قد يكون عامال طاردا  ، إال

من بينها مدى جاذبية الدولة كسوق مرتقب ، هذه السياسات والضوابط سلفا يتوقف على عوامل كثرية 
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املتغريات األخرى املتعلقة مبناخ إىل  ، إضافةواملقدرة التفاوضية للحكومة مع املستثمر األجنيب بصفة خاصة 
 .دوليا، ومدى ضرورة املشروع لالقتصاد الوطين االستثمار والقدرة على تسويق فرص االستثمار حمليا و

، فان جناحها يف تطبيق السياسات وفرض الضوابط املشار  فإذا استطاعت احلكومة أن حتسب بدقة تلك العوامل 
اجيابية يعترب أمرا بعيدا عن اجلدل خاصة إذا ما مت مراعاة أمهية التوازن بني إليها وما يرتتب على ذلك من نتائج 

 .مصلحة املستثمرين واملصاحل القومية للدولة ككل
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 : ــالصــةخــــ

 

زايا للدول وللقطاع املأداة متويلية جديدة توفر الكثري من  B.O.Tميثل متويل املشروعات العامة بنظام 
ابعة هلا ألي حد الوزارات أو اهليئات التأ داة  تعهد من احلكومة أواص على السواء،يتم مبوجب هذه األاخل

أجنبية أو مشرتكة بإتباع وسائل معنية إلنشاء مرفق عام ، إلشباع حاجة عامة كالطرق  ،مؤسسة خاصة حملية 
، اليت تقوم  كذلك (اإلنشاء ) ، وذلك على حساب هذه املؤسسة  طارات واملوانئ وحمطات الطاقة وغريهاوامل

بإدارة املرفق وتؤدي خدمة للجمهور املستفيد من ذلك ملدة معينة بشروط حمددة حتت إشراف اجلهة املتعاقدة 
دولة أو اجلهة املتعاقدة يف حالة جيدة قابلة ، لتقوم بعد ذلك بنقل أصول املرفق أو املشروع لل(التشغيل) ورقابتها 

 ( .التحويل)لالستمرار يف تشغيله 

، مصاحل القطاع اخلاص من  الذي شاع استخدامه يف خمتلف الدول املتقدمة والناميةB.O.T حيقق نظام      
املؤسسني لشركة وذلك لكل أعضاء االحتاد املايل  خالل حتقيق معدالت رحبية مناسبة خالل فرتة تشغيل املشروع

اليت ستقوم بتنفيذ مشروع البنية التحتية املطلوب إقامته وتشييده ،الذين يسامهون يف رأس مال هذه  املشروع ،
من إمجايل التمويل الالزم للمشروع و يلجئون إىل  باملئة 01إىل  باملئة 12 كة عادة إال بنسبة ترتاوح بني الشر 

من رأس  باملئة82 إىل  باملئة71 لتمويل الذي ترتاوح نسبته بني البنوك ومؤسسات التمويل للحصول على بقية ا
 .مال شركة املشروع

التزامها بتخصيص موارد قبل وخالل فرتة كما حيقق  النظام ذاته مصاحل الدولة املضيفة من خالل عدم 
سلوب انتقال مشاريع البنية التحتية  هبذا األ يرتتب عن متويل ، ، كذلك عدم حتملها ملخاطر فشله امتياز املشروع

حتمل أعباء التمويل إلقامة وبناء هذه املشاريع من القطاع العام إىل القطاع اخلاص ،وكذلك عملية إدارتـها 
ل إيراداتـها إىل أن يتم تغطية تكاليفها وحتقيق عائد مناسب للقطاع اخلاص خالل فرتة االمتياز وتشغيلها وحتصي

.املمنوحة لـه ، مث تعود ملكية هذه املشاريع وإدارتـها وتشغيلها إىل احلكومة بعد انتهاء هذه الفرتة



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 متويل البىن التحتية يف اجلزائر:رابعالفصل ال
  
  

72 

 

  :مهيــدـــــت

يشمل متويل البىن التحتية يف اجلزائر على قسمني متويل داخلي ومتويل خارجي ،يضم األول بدوره  املوارد       
و من القروض العامة الداخلية  ؛خيضع التمويل الداخلي للبىن التحتية يف ألية سواء من اخلزينة العمومية املالية احمل

ولذلك مت   ،شغال العموميةتشييد البىن التحتية من صفقات األار اجلزائر لقانون الصفقات العمومية ،نظرا العتب
شكال تسبيقات ،دفع على احلساب و تسوية أاألول متويل اداري   يأخذ ثالثة تقسيم هذا التمويل اىل قسمني 

مينح للمتعامل العمومي الذي   على رصيد احلساب و الثاين  عن طريق صندوق ضمان الكفاالت العمومية
الكافية قصد ضمانه أمام السلطات العمومية  وهي أنواع  كفالة الدخول اىل املناقصة ،كفالة حسن  الكفاالت

 .التنفيذ ، كفالة اقتطاع الضمان و كفالة التسبيق  

مصادر التمويل اخلارجية ،اليت تشمل بدورها على  التمويل من اهليئات ما عن التمويل اخلارجي فيضم  أ     
الدولية مثل البنك العاملي ،و التمويل من اهليئات االقليمية كالصندوق العريب لإلمناء االقتصادي و االجتماعي   

 شاريع البىن التحتية  قمناوالبنك االيفريقي للتنمية ، وباعتبار اجلزائر الزالت تعاين من مشاكل فيما يتعلق بتمويل م
.فة  اىل اقرتاح صيغ متويلية أخرى، باالضا لهاحلاقرتاحات حبوصلة هذه املشاكل وإجياد 
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 تمويل البنى التحتية في الجزائر:رابعالفصل ال

كل متويل هذا يركز الفصل على عنصرين أساسيني ابراز طرق متويل البىن التحتية يف اجلزائر ، تشخيص  مشا 
 . ،اضافة القرتاح صيغ متويلية أخرى اقرتاحات حللهاالقطاع  وإجياد 

 رتمويل البنى التحتية في الجزائ طرق:المبحث االول

سيتم التطرق من خالل هذا املبحث اىل خمتلف طرق متويل البىن التحتية يف اجلزائر ،اليت  تنقسم اىل متويل داخلي 
 .و متويل خارجي

 التمويل الداخلي:االول المطلب 

،البلدية يأخذ التمويل الداخلي شكلني ألطراف التعاقد سواء صفقات عمومية مربمة من طرف الدولة ممثلة بالوالية
 90.شخاص عمومية منبثقة من الدولة أما قد تربم من طرف ،ك( املقاول)و هيئات عمومية واملتعامل العموميأ

 ،يشمل  هذا التمويل على كيفيات الدفع املنصوص عليها يف قانون الصفقات العمومية اضافة للتمويل البنكي  
 .أي متويل اداري و متويل من صندوق ضمان الكفاالت العمومية 

 ، الدفع على احلساب والتسوية ت الدفع الثالث التسبيقاتيتمثل التمويل االداري يف كيفيا:التمويل االداري-1
 91.على رصيد احلساب

مسيت كذلك لكوهنا  تسبق دفع مبلغ الصفقة  للمتعامل العمومي   قبل الشروع يف اجناز  :التسبيقات -1-1
الصفقة ؛ و تأخذ التسبيقات شكلني تسبيق جزايف  و تسبيق على التموين ويتطلب كالمها وضع كفالة بنفس 

 قيمة التسبيق  كضمان يرد بعد التسديد ، 

                                                           
90

قلفاط مايا،وضعية األطراف المتعاقدة في الصفقات الدولية العمومية في القانون الجزائري،رسالة ماجيستير ،فرع عقود ومسؤولية ،جامعة  

 .32،ص 2007الجزائر بن يوسف بن حدة كلية الحقوق ،
91

 من قانون الصفقات العمومية ، 73الجمهورية الجزائرية ،المادة  

 .28، ص http://www.joradp.dz  "،2012"متاح على 

http://www.joradp.dz/
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على للصفقة ويتم تقدميها  من املبلغ االمجايل   باملئة 12ميكن احلصول على تسبيق جزايف بنسبة قد تصل اىل 
أما التسبيق على التموين فيكون على شكل تقدمي  لوازم وحاجيات  لتشيد املشروع  92شكل دفعات أو أقساط ؛

ول فاتورة مع أيل الصفقة ؛ ويشرتط تسديدمها من من  إمجاباملئة  21جمموع التسبيقني ،شرط ان ال يتعدى 
 93. الصفقة أي املشروع  باملئة من امجايل 81وجوب التسديد الكلي هلما عند بلوغ الدفعات 

 :الدفع على الحساب-1-2

على عكس سابقتها تصرف مبالغ الدفع على احلساب  للمتعامل العمومي  بعد التنفيذ اجلزئي للصفقة وتتطلب 
املبالغ اليت متنحها  نه يتمثل يف أشغال املنجزة ؛أي داول اجور وفواتري أي اثباثات األاعداد كشوفات اجناز،ج

املصلحة املتعاقدة للمتعامل العمومي املتعاقد يف كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية يف تنفيذ الصفقة املعهود هبا 
إليه ؛ويكون عادة هذا الدفع شهريا وقد يكون ملدة أطول وينبغي أن يستظهر املتعامل كشوف األشغال املنجزة 

مصادق عليها من طرف الضمان االجتماعي وكشوف اللوازم مصادق عليها  ومصاريفها ، كشوف أجرة العمال
 .94.من طرف املصلحة املتعاقدة 

 : التسوية على رصيد الحساب-1-3

ة يتم فيها إمتام تتقدم على شكل دفعة كاملة بعد االجناز النهائي للصفقة ومتر التسوية مبرحلتني تسوية مؤق
مر ذلك  وتسوية هنائية يتم فيها إرجاع قتطاع من الضمانات اذا استلزم األالدفعات املتبقية،دفع الغرامات وا
إذن فالتسوية على رصيد احلساب متر مبرحلتني   تسديد مؤقت وتسديد هنائي الضمانات وشطب الكفاالت ،

  :خالل مايلي  لسعر الصفقة ،وال تتم التسوية إال بعد التنفيذ الكامل للمشروع سيتم توضيح ذلك من
 
 

 

 
                                                           

92
 .28،نفس المرجع ،ص  77الجمهورية الجزائرية ، المادة  

93
 . 23،نفس المرجع ،ص 83، 82لجزائرية ،المادة الجمهورية ا 

94
 بن زمام عبد الغني،تمويل الصفقات العمومية في  القانون الجزائري،رسالة ماجيستير، حقوق،فرع قانون األعمال،جامعة الجزائر بن يوسف بن 

 . 27،ص 2008خدة كلية الحقوق ،
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 : التسوية على رصيد الحساب المؤقت- 1-3-1
 لى ذلك مع اقتطاع الضمان احملتمليستفيد املتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة ع

 

التسبيقات والدفع على احلساب والغرامات املالية اليت تبقى على عائق املتعامل عند االقتضاء و الدفوعات بعنوان 
من قانون الصفقات 86على اختالف أنواعها اليت مل تسرتجعها املصلحة املتعاقدة بعد وذلك وفقا للمادة 

 .2112العمومية الصادر 

 
  :التسوية على رصيد الحساب النهائي-1-0-2

الكفاالت اليت كوهنا املتعاقد  وهو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان وشطب
  .2112من قانون الصفقات العمومية  الصادر  87عند االقتضاء وفقا للمادة 

 

 :صندوق ضمان الكفاالت العمومية-2

مينح هذا الصندوق الكفاالت الالزمة للمتعامل العمومي قصد ضمانه أمام السلطات العمومية  والبنوك ،  وبذلك 
حبسب عمر الصفقة يتم تسديدها يف و طويلة أاحلصول على قروض قصرية متوسطة  نيتمكن  هذا املتعامل  م

 :جاهلا مع دفع الفوائد ، من هذه الكفاالت أ

يعفييه من دفع تسبيق نقدي قد تطالبه به  يقدمها البنك متكفال باملقاول و:كفالة الدخول للمناقصة -2-1
 .السلطات العمومية 
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 .هنا تقدم كضمان حلسن التنفيذ ويتكفل هبا البنكأمثل سابقتها غري : كفالة حسن التنفيذ-2-2

تسمح هذه الكفالة بعدم اقتطاع الضمان من مبلغ فاتورة املشروع عند هنايته ، : كفالة اقتطاع الضمان2-3
 .قائص  يف املشروع وهي نسبة معينة يدفعها عمليا البنك اذا ظهرت ن

، وهذا يسمح  يف حالة الفوز بالصفقة ميكنه البنك ان يقدم  كفالة تسبيق للمقاول الفائز:كفالة التسبيق 2-4
  .لصاحب الصفقة باالستفادة من تسبيق من السلطات العمومية 

 
 :التمويل الخارجي :المطلب الثاني  

موال اخلارجية اليت تنبع من هيئات خمتصة  متعددة منها ادر األمصيتمثل التمويل اخلارجي لتمويل البىن التحتية يف 
البنك العاملي ،  الصندوق العريب :برزها  أزائر من متويالت نامجة عنها  من الدولية واإلقليمية ،  واليت استفادت اجل

 . لإلمناء االقتصادي  والبنك االيفريقي للتنمية 

  :البنك العالمي-1

الشركة الدولية للتمويل والتعاونية الدولية للتنمية ، بتقدمي :باالضافة للمؤسستني التابعتني له   يسمح  البنك العاملي
 .الدعم املايل للبلدان األعضاء ، وذلك على شكل قروض وإرشادات مشجعة للمستثمرين

ن طريق توكيل و عأفقد تكون طرفا فيه بصفة مباشرة  ويف هذا الصدد تأخذ الدولة حالتني يف ابرام عقد القرض
جنيب عن اتفاق القرض مكتفية أاريع ، كما قد تكون الدولة كطرف ادارة ممثلة ملصاحلها بغية دراسة وإعداد املش

، وهذا ال حيدث إال يف ميادين حمددة   لفائدة املؤسسة املقرتضة البنك الدويل للتعمريبإبرام عقد اتفاق الضمان مع 
التزويد بتجهيزات  ،تطوير املشاريع يف ميدان الكهرباء وميدان القرض الفالحيكتطوير النقل بالسكك احلديدية ، 

 .وعتاد اىل جانب متويل املشاريع البرتولية

كما خصص البنك   1440مليون دوالر لسنة  211مليون دوالر ، و  121مببلغ قدره  1448و ذلك يف سنة 
و استفاد قطاع األشغال  1441مليون دوالر سنة  111رف الصحي مببلغ  قروض لقطاع املياه و الص
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لرتبية ، اد مول البنك مشاريع خمتلفة ختص ؛و ق1442مليون دوالر لسنة  101العمومية أيضا من قرض قيمته 
 95.يةالنظام املايل ، الصحة ، القطاع االجتماعي ، السكن االجتماعي ، املياه و الشبكة االجتماع

الضمان الذي متنحه الدولة للصفقة العمومية مبا فيها مشاريع البىن التحتية  املستفيدة من متويل دويل ضمان  ويعترب
 96.ذو طابع مايل 

 41ت بمليون دوالر ، و قدرت املصروفا 2282مشروع  يف اجلزائر بتكلفة إمجالية  21قام البنك بتمويل      
 ضذه القرو ه تفاد قطاع السكن بأكرب قسط منحيث اس مليون دوالر سنويا على عشر سنوات ،

 

 :البنك اإلفريقي للتنمية -2

دولة افريقية ، وهو مؤسسة نقدية مدعومة من قبل  20من قبل  1461أنشئ بنك التنمية االفريقي عام 
 .مقره حاليا يف تونس العاصمة بتونس  العديد من الدول الغربية و األمريكية و األسيوية ،

 ال حيظى نشاط بنك التنمية االفريقي  بالشهرة  نظرا لكرب حجم عمليات اإلقراض اليت يقوم هبا البنك 
فريقيا ، واليت تفوق عمليات بنك التنمية االفريقي ،وعلى الرغم من ابنك االستثمار األورويب يف مشال و  عامليال

املاضى إال أنه أخذ ىف تبوء مكانة متميزة بل  فريقى ىفكل كاىف على نشاط بنك التنمية االعدم إلقاء الضوء بش
 .، والبىن التحتية وأوضح عزمه على رفع مستوى مشاركته باألخص ىف جمال   قطاعات الطاقة

مساعدة الفقراء وتشجيع : و اها جمموعة البنك العاملي أال وهينتهج بنك التنمية االفريقى نفس الرسالة الىت تتبن
الفرق األساسى بني املؤسستني هو أن بنك التنمية االفريقى يقتصر نشاطه على القارة  التنمية املستدامة ،إال أن

 .االفريقية
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فريقيا على مر السنوات املاضية هى الدول الىت حتصل على أعلى قيم متويل من البنك ، اكانت دول منطقة مشال 
مصر ، املغرب  ،ها جمموع دول مشال افريقيا املقرتضة أال وهى اجلزائرحيث وصلت نسبة القروض الىت حصلت علي

 باملائة من إمجايل نشاط بنك التنميةاالفريقي ، 01، وتونس خالل اخلمسة أعوام السابقة إىل 

 97.باملئة  من إمجاىل ما صرفته نافذة البنك املسؤولة عن اإلقراض املوجه إىل الدول متوسطة الدخل 68  و

و اجلزائر باعتبارها دولة مؤسسة و مسامهة يف رأس مال البنك و مؤهلة لالقرتاض منه ، استفادت من قروض     
مليون دوالر عن طريق بنك  211مشاريع  يف اجلزائر بقيمة  8مول البنك  1444و متويالت البنك ،ففي سنة 

، و تطوير املؤسسات الفالحية  ة للبنية التحتيةالفالحة و التنمية الريفية ،أين مت استثمارها يف املشاريع الصغري 
 98.الصغرية و املتوسطة 

 

 :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي-3

حينما وافق وزراء املال  1468يرجع تاريخ نشأة الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي إىل عام 
، فكان إنشاء الصندوق العريب  مت مبوجبه إحياء هذه الفكرة واالقتصاد والنفط على اقرتاح دولة الكويت الذي

 .لإلمناء االقتصادي واالجتماعي لدفع مسرية التعاون والتكامل العريب

مليون دينار كوييت، بعد  111أنشئ الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي برأس مال مدفوع يقدر بـ 
، ليعقد فيما بعد أول اجتماعاته  12/1468 /16امعة العربية يف يوم اعتماد نص اتفاقية اإلنشاء من قبل اجل

، بعد استكماله هيكله اإلداري والقانوين ليكون إيذانًا ببدء مسريته  1472 / 16/12الرمسية بالكويت يف يوم 
 .التنموية العربية املمتدة حىت يومنا هذا 

تنصب أغراضها يف متويل املشروعات اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية ،  ،  عربية إقليمية مالية مؤسسة هوفاذن 
 .عن طريق متويل املشاريع االستثمارية العامة واخلاصة ، وتقدمي املعونات واخلربات الفنية
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98
 . 31احمد زيطوط ، نفس المرجع ،ص  
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، ويرتكز نشاطه يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وهو  يضم الصندوق العريب لإلمناء يف عضويته كل الدول العربية
 ، حيث تنظم نشاطاته جمموعة من القواعد  ينطلق يف عمله من قاعدة توحيد العمل االقتصادي العريب

ويوفر الصندوق العريب لإلمناء قروضا ميسرة املوضوعية اليت ال تتدخل فيها األحوال السياسية على اإلطالق ؛
 للدول األعضاء 

 2.2وقد حرص الصندوق على زيادة وتطوير درجة اليسر يف قروضه من خالل ختفيض أسعار الفائدة لتصل إىل 
باملئة للدول العربية األخرى ، وزيادة فرتات السماح والسداد اليت  0باملئة للدول العربية ذات الدخل املنخفض و 

عامًا ، فضاًل عن ما يقدمه من معونات ومنح غري مسرتدة تسهم يف خمتلف جماالت  22-22ترتاوح بني 
الدراسات والدعم املؤسسي والتدريب ، باإلضافة إىل دعم األوضاع والظروف الطارئة اليت تتعرض هلا بعض الدول 

 99.األعضاء

لتزامه بتقدمي قروض للجزائر بقيمة إمجالية تبلغ مليار و قد أعلن الصندوق العريب لالمناء االقتصادي واالجتماعي ا
 22، من  باملئة 11استفادت اجلزائر اليت تساهم يف رأمسال الصندوق بنسبة  1471عام  و انطالقا من ،دوالر 

 ه اهليئة بعد اململكة السعودية ، و يف ترقية مشروعات التنمية يفذكرب املسامهني يف دعم هأاين قرضا باعتبارها ث
 . الدول العربية

مليون دوالر لتمويل مشروع جديد يف إطار خطة توسيع  48حتصلت اجلزائر على قرض بقيمة  1444ويف سنة 
إنتاج الشركة اجلزائرية للكهرباء و الغاز من الطاقة الكهربائية ،و يهدف املشروع إىل إنشاء حمطة لتوليد الكهرباء 

و كان الصندوق العريب قد منح قرضا ثاين لنفس الشركة  100. ميغاوات يف احلامة وسط العاصمة 111بطاقة 
مليون دوالر لتمويل اجناز مشروع شبكة لنقل الكهرباء بضغط عال يرمي إىل رفع قدرات التخزين  111 بقيمة  

 رمراكز توزيع الكهرباء يف اجلزائو االستقبال جملموع 
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 22باملئة  ملدة  1.2حتصلت الدولة أيضا على قرض مبائة مليون دوالر بفائدة سنوية تبلغ   2111و يف عام 
عاما و فرتة مساح مدهتا ست سنوات ؛كما  مول القرض جانبا من املرحلة األوىل ا ملشروع ضخ و نقل املياه من 

 و الري  واملشاريع  من البالد مبياه الشرب سد بين هارون يف منطقة ميلة لتزويد الواليات الشمالية الشرقية

 .رزيو بالقرب من وهرانأبناء مصنع لتحلية مياه البحر يف زراعية ، وشارك الصندوق  أيضا يف متويل مشروع ال

 

 :فيمايلي خمطط توضيحي ملصادر متويل البىن التحتية يف اجلزائر 
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  التحتية يف اجلزائرخمطط توضيحي ملصادر متويل البىن:(6)الشكل رقم

 

 

  

 

 ك

 

 

 

 

 
 

.ة باالعتماد على املراجع السابقةمن اعداد الطالب

 التمويل الداخلي التمويل الخارجي

 

 

 

 

التمويل عن طريق  تمويل اداري
صندوق ضمان 

 الكفاالت العمومية

الهيئات  الهيئات الدولية
 االقليمية

تسبيقات جزافية 
 وعلى التموين

الدفع على 
 الحساب

كفالة الدخول 
 للمناقصة

 كفالة حسن التنفيد

التسوية على 
 رصيد الحساب

 كفالة التسبيق

التحتية في الجزائر مصادر تمويل البنى  
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 تمويل البنى التحتية في الجزائرتقييم و أفاق :المبحث الثاني

سيتم طرح من خالل هذا املبحث مشاكل متويل البىن التحتية يف اجلزائر و حماولة حتديد حلول هلا ،جبانب تقدمي 
 .صيغ متويلية كاقرتاحات للتخفيض  من حدة املشاكل 

 :تمويل البنى التحتية في الجزائر  و اقتراحات مشاكل: المطلب األول 

 اقرتاحات سيتم التعرف من خالل هذا املطلب على أبرز مشاكل متويل البىن التحتية يف اجلزائر ،مع حماولة اجياد 
 .لذلك 

 

 :  مشاكل تمويل البنى التحتية في الجزائر-1

 :منها  ما زال اقتصاد اجلزائر   يف منوه وأدائه  يعاين من مشاكل عديدة  

أن دور القطاع العام يف االقتصاد  ما زال كبريا ، بل أكرب بكثري من البلدان  األخرى خاصة املتقدمة منها    -
خلدماتية ا ،املقصود ليس حجمه فقط وإمنا تدخله يف اإلنتاج ، يف القطاعات املصرفية والصناعية،االجتماعية و

شركات الكهرباء  واملياه على سبيل املثال يف اجلزائر  ملكا للدولة وال ختضع للمنافسة ؛  وغريها ، بل و ال زالت
بل تعمل بتكلفة مرتفعة وتؤدي خدمات غري جيدة  ،و بالرغم من أن اجلزائر فتحت اجملال  للقطاع اخلاص 

 لك مؤسسات مصرفية وخاصة يف جمال الشركات الصغرية واملتوسطة  ، ما زال القطاع العام وألسباب عدة ميت
.سؤ إدارته للكثري من املؤسسات  خدماتية متنوعة ال شأن له فيها ؛ كما أثبت القطاع العام اجلزائري
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يؤثر سلبا على دور اجلزائر يف االقتصاد  هذا ماو ،بقاء دور القطاع اخلاص االقتصادي أقل بكثري مما جيب   -
فروض أن تؤثر االستثمارات  السخية يف البنية التحتية إجيابا على الذي من امل املي ، العريب وحىت االيفريقيالع

 .الوطين ، لكنها مل حتدثإنتاجية القطاع اخلاص 

و  ترجع األسباب يف ذلك إىل العراقيل الكبرية اليت ما زال القطاع العام ميارسها يف وجه اخلواص ،  كالعقبات 
ارجية ، اضافة اىل كون املناخ العام  يف اجلزائر غري مشجع اإلدارية  و احلواجز  املصطنعة أمام التجارة اخل

مما يصعب عليها  امكانية  االعتماد عليه    قلة املؤسسات املدرجة يف  سوق رأس مال  اجلزائر،،و لالستثمارات 
 .كمصدر لتمويل البىن التحتية

 :لمشاكل تمويل البنى التحتية في الجزائر  اقتراحات-2

 :متويل البىن التحتية يف اجلزائر ما يلي من بني حلول مشاكل 

على اجلزائر تشجيع  القطاع اخلاص على االستثمار أكثر يف مشاريعها عرب حوافز ضرائبية ،مالية وإدارية ،و   -
ولذلك فان  من أهم املؤسسات ، والقانوين العام على ما هو عليه لن حيصل ذلك اذا بقي املناخ املؤسسايت

 101.  حتديثها  هي القضاءالواجب اصالحها و 

للقطاع اخلاص  يف حتديد مستوى التعريفات ، تقنيات الصيانة ،التشغيل ، التوزيع "  النسبية"جيب ترك احلرية  - 
، اذ ال ميكن له أن يستثمر ويشغل مشاريع البنية التحتية اذا بقي تدخل القطاع العام يف أعماله  والنقل وغريها

 102. على ما هو عليه  

، حىت يتمكن من القيام بالدور املوكل اليه  أال وهو توفري املوارد املالية   من  على  اجلزائر تنشيط سوقها املايل -
قف يف طريق تطوره خالل تعبئة االدخار ، و ال يكون  ذلك إال من خالل العمل على ازاحة العوائق اليت ت
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 .32المرجع ،ص طيبوني امينة ،نفس  
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 .33طيبوني أمينة ،نفس المرجع ،ص  
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بالعوائق اخلاصة باحمليط كالعوائق االقتصادية  من خالل العمل على زيادة الشركات املدرجة مر ، سواء تعلق األ
 . ،حتسني املناخ االستثماري والقضاء على السوق املوازية 

ة البورصية  ، زيادة العرض من ، من خالل العمل على نشر الثقاف و العوائق اليت تتعلق بالسوق املالية  نفسهاأ 
نظمة  عمل البورصة  دون امهال اجلانب الثقايف والديين أفيها وتنويعها والعمل على تطوير لية املتداولة دوات املااأل

 103.ملا له دور يف عملية تنشيط السوق املايل

 

 : صيغ تمويلية مقترحة :المطلب الثاني 

االجنيب  وبعض الصيغ التمويلية تكمن الصيغ التمويلية املقرتحة  لتمويل البىن التحتية يف اجلزائر يف االستثمار 
 .االسالمية املالئمة  هلذا النوع من اللمشاريع 

 :االستثمار األجنبي -1

جية ، خاصة ن تلجأ للتمويل عن طريق رأس املال األجنيب و ذلك باللجوء إىل األسواق املالية اخلار أميكن للجزائر 
الداخلية ، و هذا النوع من التمويل هو يف صاحل األشخاص قل مما هو عليه يف األسواق أإذا كان سعر فائدهتا 

الطبيعيني و املعنويني األجانب الذين يرغبون يف زيادة القيمة املالية و احلصول على أرباح إضافية ، فمشاركة هؤالء 
ثمارات جل متويل ولو جزء من االستأال أجنيب إضايف إىل اجلزائر من األشخاص يف عملية متويل السوق جيلب رأمس

 .يف البىن التحتية 

جلذب هذا النوع من مصادر التمويل الذي يساهم يف التنمية االقتصادية ، باعتباره    وهلذا على اجلزائر السعي
د من وسيلة متويل اضافية و مكملة لالستثمار احمللي ، فضال عن كون هذا االستثمار طريقة فعالة الكتساب املزي

.مةالكفاءة من خالل نقل التكنولوجيا املالئ

                                                           
ة مزيود ابراهيم ،سوق رؤوس االموال ودورها في تموبل البنى التحتية،رسالة ماجيستير علوم التسيير ،فرع نقود ومالية ،جامعة الجزائر كلي

.178 ص 2007العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،
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 104.و لتحقيق هذه الغاية ، على اجلزائر تنشيط سوقها املايل  وتكثيف جهودها الستقطاب رأس املال األجنيب 

واجلدير بالذكر أن فتح اجملال لرأس املال األجنيب ال يكتفي بإضافة منبع جديد  للتدفقات  الرأمسالية  بل  يؤثر     
كذلك على بقية القطاعات االقتصادية ؛حبيث أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر غالبا ما تكون مصحوبة 

 ق التصميمات اهلندسية  بتدفق التكنولوجيا  ، و يف هذا الصدد نشري أن  مثل هذا تدف

Software   االالت واملعداتHardware و املعارف  الرتكيبات الفنية و اخلدمات الفنيةيشمل على نقل
 105.اإلدارية و التنظيمية و التسويقية

 

 :صيغ تمويل اسالمية-2

" توجد صيغ متويل إسالمية بديلة عن االقرتاض من املصارف واملؤسسات املالية بفوائد ربوية ، ويوصي الباحث 
بنية لاعاملية واحمللية إلقامة مشاريع الدول اإلسالمية اليت تتعاقد مع شركات القطاع اخلاص ال"  أمحد بن حسن

 106:التحتية لديها أن توجه هذه الشركات الستخدام الصيغ اإلسالمية للتمويل ومنها

 .احلصول على التمويل من املصارف اإلسالمية بطريق املشاركة -

 . تأسيس شركة مسامهة للمشروع وطرح أسهمها لالكتتاب العام من اجلمهور بكامل رأس املال -

 .التمويل عن طريق إصدار وبيع سندات اخلدمة اليت ستنتجها الشركة املشروع للجمهور -

 :من المصارف اإلسالمية بطريق المشاركة التمويل-1

ميكن لشركة املشروع احلصول على اجلزء املتبقي لتغطية إمجايل التكاليف الالزمة لنفقات املشروع من املصارف 
اإلسالمية ، وتعترب هذه املصارف مسامهة يف رأس مال شركة املشروع بقدر نسبة مسامهتها يف 
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 .123ص 122طيبوني امينة ،نفس المرجع ،ص 
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 .128طيبوني امينة،نفس المرجع ،ص 
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 .13أحمد بن حسن بن أحمد الحسني ،نفس المرجع ،ص 
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التمويل ، وتقدر نسبة ربح املصارف اإلسالمية على حسب االتفاق املربم بينها وبني شركة املشروع ، ويف حالة 
 .حدوث خسارة فإنـها توزع على حسب نسبة رأس املال 

سالمية على املسامهة يف مشاريع البنية التحتية أنـها مشاريع قائمة على دراسات جدوى ومما يشجع املصارف اإل 
دقيقة ، ويتوقع أن تكون تدفقات اإليرادات منها خالل فرتة االمتياز كافية لتغطية تكاليفها مع حتقيق أرباح جمزية 

ة االمتياز بأسعار حمددة ،ومن هنا ،  خاصة إذا تعاقدت احلكومة مع شركة املشروع على شراء منتجاتـها خالل فرت 
فإن العقد الذي تستطيع بواسطته شركة املشروع احلصول على ما حتتاجه من التمويل الالزم من املصارف 

، ومسامهة املصارف اإلسالمية باجلزء  اإلسالمية ينطوي على مسامهتها جبزء من رأس املال جبانب ادارة املشروع
 .املتبقي من إمجايل رأس املال

وهنا يتضح أن التمويل من املصارف اإلسالمية وعمل من شركة املشروع متمثل يف عنصر اإلدارة ، والتمويل وهو 
باملائة من إمجايل  01باملئة إىل 12نسبة حقوق امللكية أو أسهم املشروع ملتبيّن املشروع والذي يشكل عادة من  

 املشروع زيادة يف نسبة الربح نظري  حتملها ملسؤوليةالتمويل الالزم للمشروع ، ولكن ينبغي أي جيعل لشركة 
 107.اإلدارة

 

 :تأسيس شركة مساهمة للمشروع وطرح أسهمها لالكتتاب العام-2

ميكن ملتبيّن املشروع وأعضاء االحتاد املايل احلصول على ترخيص من احلكومة لتأسيس شركة مسامهة يكون الغرض 
القيام به ، وتكون مدة الشركة هي نفس فرتة االمتياز املمنوحة من احلكومة ،مث من إنشائها تنفيذ املشروع املطلوب 

يقوم املؤسسون بطرح أسهم الشركة لالكتتاب العام للجمهور ، وينبغي أن يكون االكتتاب بكامل القيم االمسية 
 .لألسهم حىت تضمن الشركة احلصول على التمويل الالزم لتنفيذ املشروع

ن يشرتط عقد الشركة االبتدائي ونظامها األساسي على املؤسسني واملسامهني قبول التنازل عن كما ينبغي أ       
حصصهم وأسهمهم للحكومة بعد انتهاء مدة الشركة وفرتة امتيازها ، وال بأس يف ذلك ما دام أن فرتة االمتياز 

108.قيق أرباح جمزية هلماملمنوحة للشركة كافية لتغطية واسرتداد رأس مال املؤسسني واملسامهني مع حت  
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 :التمويل عن طريق إصدار وبيع سندات الخدمات -0

منذر قحف أنه بإمكان شركة املشروع احلصول على تغطية اجلزء املتبقي من إمجايل التمويل الالزم .اقرتح د
، ميثل كل سند منها كمية معروفة وموصوفة وحمددة حتديداً  للمشروع عن طريق إصدار وبيع سندات للجمهور

 . دقيقاً من اخلدمة اليت ستنتجها

فلو كانت الشركة على سبيل املثال ستنتج خدمات اهلاتف اجلوال أو احملمول تصدر سندات حيتوي كل منها على 
خدمة اهلاتف اجلوال اليت ستنتجها بأنـها عبارة عن عشرة مائة وحدة من خدماته ، وميكن أن تعرف وحدة 

مكاملات حملية ملدة معينة أو ما يكافئها من املكاملات الدولية ، والسند قد يصدر على سبيل املثال  يف عام 
م على أن يكون مثن اخلدمة اليت حيتويها السند أقل 2111م ولكنه يبدأ استخدامه واالنتفاع به يف عام  2112

؛ وبذلك حتصل شركة املشروع على  مثنها اليت تباع به يف الوقت احلاضر مبقدار يشجع اجلمهور على شرائهمن 
التمويل من تسويق هذه السندات وتستخدمه يف إنشاء املشروع أو قد تستخدمه ألغراض يف األجل القصري مثل 

109.متويل رأس املال العامل
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 .13أحمد بن حسن بن  أحمد  الحسني ،نفس المرجع ،ص 
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 الصــةخــــــ

 

اشتمل الفصل املعنون بتمويل البىن التحتية يف اجلزائر  ،مصادر التمويل الداخلية  واخلارجية ،تشمل 
اري ؛حبيث يتناول  التمويل االد التمويل اإلداري وصندوق ضمان الكفاالت العموميةخمتلف أشكال األوىل على  

راحل التشييد من مو مرحلة أالبىن التحتية   الشروع يف تشييدي الدفع املسبق قبل أطرق الدفع الثالث  من تسبيق 
ي بعد كل تنفيذ جزئي للتشييد ، وتسوية على رصيد احلساب واليت تكون بعد االنتهاء  أ،الدفع على احلساب 

الكلي من تشييد البنية التحتية ،أما عن صندوق ضمان الكفاالت العمومية فيمنح مشاريع هذا القطاع ضمانات 
ي جتسد يف وفيما خيص التمويل اخلارجي الذ. لعمومي  من بينها كفالة دخول املناقصةو كفاالت للمتعامل ا

،اضافة اىل اهليئتني االقليميتني  املتمثلتني يف كل من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي  بنك العامليال
 .  البىن التحتية الوطنية و البنك االيفريقي للتنمية ،فلقد استفادت اجلزائر من متويالهتا لتطوير 

و قد وضح  الفصل كذلك مشاكل متويل البىن التحتية يف اجلزائر  اليت تتلخص جمملها  يف حمدودية مصادر متويل 
اخلواص البىن التحتية  ورجوع السبب الرئيسي يف ذلك اىل مخول السوق املايل الوطين اضافة اىل القيود اليت تنفر 

يف جمال البىن التحتية ،ولذلك  ارتأينا لتسليط الضوء  على بعض احملفزات اليت تلفت انتباه راس املال االجنيب 
لالستتمار يف قطاع البىن التحتية، مع اقرتاح صيغ متويلية اسالمية جتسدت يف كل من التمويل عن طريق املشاركة 

.صدار وبيع سندات اخلدمات،تأسيس شركة مسامهة وطرح أسهمها لالكتتاب وإ
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 :الخــاتـــمــة العــامـــة

يعترب متويل البىن التحتية أمرا مهما ، نظرا ملا حتققه هذه املشاريع  من مسامهات يف التنمية االقتصادية ألي دولة 
االستغناء عن هذه املرافق العامة  اليت تعترب من ضروريات االقتصاد ؛ ،وهلذا فال ميكن ألي بلد من بلدان العامل 

، الربيد وحمطات معاجلة املياه  ، االتصاالت السلكية والالسلكية إقامة حمطات توليد القوى الكهربائية مثل
غال ، الغاز بتوصيالته و  مشاريع األش ، اىل جانب خمتلف جماالت الصرف الصحي وتوصيلها عرب األنابيب

السدود والقنوات ، جبانب مشاريع النقل العام اليت تتضمن بناء ،اجلسور ،ة اليت تشتمل تشييد وبناء الطرق العام
 .، إضافًة إىل مشاريع خدمات التعليم والصحة  املطارات واملوانئ والسكك احلديدية وحنوها

ونظرا خلصائص البىن التحتية وطابعها االستثماري  فال شك أهنا ذات نفقات ضخمة ؛   وباعتبارها مرافق  
عمومية كان على الدولة  حتمل مسؤولية متويلها من خالل  البحث عن موارد مالية لتشييدها ، لكن العجز يف 

لبحث عن أساليب أخرى  لتمويل البىن ،  وهذا ما دفع  ل حتصيل هذه األموال كان مالزما للعديد من الدول
 مقتصرا على جمهودات الدول ، و متثل ذلك  يف ادراج مشاركة القطاع اخلاص يف هذا اجملال بعد أن كان  التحتية

 

 :نتائج اختبار الفرضيات 

 :ج التاليةانطالقا من طريقة املعاجلة اليت اعتمدهنا  يف البحث،قمنا  بالتوصل  أثناء اختبار الفروض إىل النتائ

واليت تنطلق من أن متويل مشاريع البىن التحتية يعتمد أساسا على موارد املالية العامة :  بالنسبة للفرضية األولى
 ،فقد مت التأكد من صحتها  وهذا راجع لعدة أسباب منها اعتبار أن البىن التحتية ملك عمومي ،وهذا ما

أن القطاع العمومي يبقى املسؤول  إاليستدعي متويل عمومي ، وحىت مع وجود خصخصة هلذه املشاريع  
األساسي لتشييد البىن التحتية خاصة يف حالة امتناع اخلواص عن ذلك بسبب املخاطر املرتفعة يف بعض 

 . القطاعات ،و قلة مردودية املشاريع يف قطاعات أخرى
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اخلاصة  مصدرا لتخفيف العبئ   على الدولة والرفع من  -واليت تعترب أن الشراكة العامة:  بالنسبة للفرضية الثانية
 .فعالية مشاريع البىن التحتية ،فقد مت التأكد من صحتها  هي كذلك 

البىن التحتية ،ظهرت خصخصة هذه املشاريع  يف سنوات فبعد أن كانت الدولة تتحمل مبفردها عبئ متويل 
هبا مت التشارك يف  كل من التمويل ، حتمل خماطر االستثمار ومسؤوليات تشييد البىن التحتية بني  التسعينيات و

ما عن فعالية املشاريع فالشك يف أهنا نتاج  عن أعباء ؛اع اخلاص  ،من هنا يتضح تقاسم األالقطاع العام والقط
 .  كفاءة اليت لطاملا  ميزت القطاع اخلاص  ال

جتسدت هذه الفرضية يف كون أن اخلصخصة املطلقة للبىن التحتية حتد من سلطة :   بالنسبة للفرضية الثالثة
مت التأكد من الصحة النسبية هلا ،  اذ تعترب هذه الفرضية صحيحة يف حالة واحدة  أال وهي قيام و قد  الدولة ،

، ليس لفرتة امتياز حمددة  تمويل ،بناء ،تشغيل وترميم البنية التحتية مع االحتفاظ مبلكية املشروعالقطاع اخلاص ب
ر أن الفرضية تكون صحيحة يف حالة واحدة هي تكفل القطاع اخلاص بكل املشروع خابل اىل األبد ،مبعىن 

 . ، وهذا  يصنف من الطرق اليت تنهي ملكية الدولة واالحتفاظ مبلكيته اىل غاية زواله

متثلت هذه الفرضية يف أن اجلزائر ختضع لنفس أسلوب متويل البىن التحتية مقارنة بدول :  بالنسبة للفرضية الرابعة
العامل ،وهذه الفرضية صحيحة ،باعتبار اعتماد اجلزائر  على املصادر املالية احمللية ،و كذلك اخلارجية  مثلها مثل 

 . واصباقي الدول  ،ويبقى الفرق أو باألحرى النقص يف مدى   فتح اجملال للخ

 

 :االستنتاجات 

 :لقد أفضت لنا دراسة هذا البحث  جبملة من النتائج نوردها فيما يأيت 

أن ابرام عقد تشييد البىن التحتية غالبا ما مير  بطرق إبرام الصفقة العمومية ، اليت تأخذ شكلني مناقصة   -1
تراضي و هبا يتم تفويض الصفقة ملتعامل عمومي،و ذلك انطالقا من مرحلة إقامة املنافسة بإشهار و  وصوال اىل أو 

 .مرحلة املصادقة وإمتام الشكليات 

أي أن هلذه األخرية متطلبات مالية كبرية  ، تعترب البىن التحتية  مشاريع ضخمة وال شك أن متويلها كذلك  -2  
 .رب البحث عن مصادر متويلها إشكالية تطرح نفسها مادية وبشرية ، ويعت
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ول بالتمويل العمومي قليدي و التمويل احلديث ،ميثل األتأخذ مصادر متويل البىن التحتية  قسمني التمويل الت -0
اإليرادات الضريبة  ،االيرادات غري الضريبية،أو ،الذي تلتزم مبقتضاه الدولة توفري األموال الالزمة اما ذاتيا عن طريق 

عن طريق  االيرادات االقتصادية ؛ كما قد تتمكن الدولة من احلصول على األموال من ايرادات عمومية استثنائية 
ممثلة يف القرض العمومي الداخلي أو اخلارجي  الذي عادة ما يكون من هيئات خمتصة ؛  واجلدير بالذكر أن  

هم أقرتاض  العمومي ،واليت  كانت من ذايت نقائص عديدة متمثلة  يف عجز اخلزينة ، وتفاقم  أعباء االللتمويل ال
األسباب املؤدية خلصخصة البىن التحتية  ،اليت  قمنا   بتناوهلا هي كذلك ، من خالل ادراجها حتت عنوان 

 نقلها  ثة اليت أتت هبا من خاللالتمويل احلديث للبىن التحتية  ، نظرا للحدا
اخل بني القطاعني العام واخلاص بعد أن كان ذلك  عبئا على ...تقامسها ملسؤولية التمويل ،التشييد والتشغيل أو

عاتق الدولة مبفردها ؛و تأخذ  اخلصخصة  شكلني يقتضي األول برتك  ملكية البىن التحتية للدولة   اما الثاين 
 . فيحول دون ذلك

ميثل متويل املشروعات العامة  و يل مث التحويل من أبرز مناذج خصخصة البىن التحتية ،اعتبار نظام البناء ،التشغ-0
لى حد  سواء،اذ يتم مبوجب هذه هبذا النظام أداة متويلية جديدة توفر الكثري من مزايا للدول وللقطاع اخلاص ع

وسائل معنية إلنشاء مرفق عام  داة  تعهد من القطاع العام ألي مؤسسة خاصة حملية ، أجنبية أو مشرتكة بإتباعاأل
 .إلشباع حاجة عامة ، و هذا ما حيقق مصاحل القطاع اخلاص من خالل حتقيق معدالت رحبية 

 

كما حيقق مصاحل الدولة املضيفة من خالل عدم التزامها بتخصيص موارد قبل   مناسبة خالل فرتة تشغيل املشروع ،
 .وخالل فرتة امتياز املشروع و كذلك عدم حتملها ملخاطر فشله

 ارجية  ،و  لكنها تبقى حمدودة  خيضع متويل البىن التحتية يف اجلزائر اىل  مصادر التمويل الداخلية  واخل-1

رئيسي يف ذلك اىل مخول السوق املايل الوطين ، اضافة اىل القيود اليت تنفر اخلواص غري كافية ، ويرجع السبب ال و
 .من االستثمار يف هذا اجملال  
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 :التوصيات 
 :هناك بعض التوصيات  واالقرتاحات اليت من شأهنا أن تساهم يف عملية متويل البىن التحتية  منها

 ال تقدر على  حتملها ، ل الدولة أعباء اضافية حيمّ  قد االفراط يف االقرتاض العمومي الذيعدم -        
و لتجنب ذلك على الدولة االمتناع عن  تشييد املشاريع الكمالية يف حالة عجز ايراداهتا الذاتية ،أما عن املشاريع 

 .تحتية  اليت تعترب املنفذ الوحيداالساسية ، ذات أولوية يف التشييد ،  فيفضل اللجوء خلصخصة البىن ال
و فيما  يتعلق بالبلدان النامية و على رأسها اجلزائر واليت تنقصها اخلربة يف جمال  خصخصة البىن التحتية -       

تفعيل السوق املايل لتسهيل مرور األموال من الشركاء  ن ميتاز باملرونة،وأهتيئة اجلانب القانوين الذي جيب فعليها ، 
قيام بسوقها املايل  الذي يوكل له أمر  توفري املوارد املالية   من خالل تعبئة املشروع  ، و لذلك فعلى اجلزائر الإىل 

 .االدخار
 

ولتحقيق ذلك البد من ازاحة العوائق اليت تقف يف طريق تطور السوق املايل  سواء تعلق االمر  بالعوائق          
ية ،  من خالل العمل على زيادة الشركات املدرجة ،حتسني املناخ االستثماري اخلاصة باحمليط كالعوائق االقتصاد

فة والقضاء على السوق املوازية او العوائق اليت تتعلق بالسوق املالية  نفسها ،من خالل العمل على نشر الثقا
انظمة  عمل البورصة  دون دوات املالية املتداولة فيها وتنويعها والعمل على تطوير البورصية ، زيادة العرض من األ

 .امهال اجلانب الثقايف والديين ملا له دور يف عملية تنشيط االقتصاد
 

 :أفاق البحث 
بعد تناولنا ملوضوع  متويل البىن التحتية  ،ونظرا لشساعة املوضوع من جهة وتغطية جلوانب الضعف 

أخرى ، فإننا نالحظ بعض الدراسات  اليت من شأهنا  أن تغطي تلك  والقصور اليت يف البحث من جهة 
:النقائص وتساهم يف اثراء املوضوع
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 .اسرتاجتية  لتمويل البىن التحتية العمومية :اخلاصة –الشراكة العامة -
 . خصخصة البىن التحتية و عالقتها بالسوق املايل  -
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 1 المناقصة إجراء لكيفية توضيحي مخطط 53

-1775تركيب اإليرادات الضريبية حسب مجموعات بلدان العالم  26
1785 

2 

 3 التحتية للبنى التقليدي للتمويل توضيحي مخطط 34

 3 التحتية للبنى الحديث للتمويل توضيحي مخطط 43

 BOT ) نظام ألطراف توضيحي مخطط 55
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1 
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 : المراجع قائمة

 

 العربية باللغة المراجع: أوال

 : الكتب - أ

 البناء بأسلوب التحتية البنية مشاريع خلصخصة اقتصادية شرعية دراسة ، احلسين أمحد بن حسن بن أمحد-
 2002 القرى،مصر ام جامعة ، االعادة مث والتشغيل البناء بأسلوب " اإلعادة مث والتشغيل .
 احلليب االوىل،منشورات الطبعة ، مقارنة دراسة العامة املرافق االستثمار ادارة يف وليد،التفويض حيدر جابر-

 . 2009 احلقوقية،األردن

 2002 ، األردن ، احلقوقية احلليب منشورات ، العامة املالية ، عديل سوزي .

 2002 ، اجلامعية املطبوعات ،ديوان الثالثة الطبعة ، العامة ،املالية زغدود علي .

 8992 البيارق ،دار الضرييب والتشيع العامة ،املالية عناية غازي .
 2002 ،عمان املسرية دار ، وىلاأل الطبعة ، العامة املالية ،مبادئ عزام امحد زكريا و الوادي حسني حممود .
 االوىل، ،الطبعة العامة املالية اقتصاديات احلديث املدخل ، اهلييت الرمحن عبد ،نوزاد اخلشايل اللطيف عبد منجد

 2002 األردن ، املناهج دار .
 
 : والرسائل األطروحات-ب

 ومالية نقود ،فرع التسيري علوم يف ماجيستري ،رسالة النامية البلدان يف املستدامة التنمية ،متويل زيطوط أمحد-
 2002 ، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم ،كلية اجلزائر ،جامعة .

 2891  ، الثانية بيروت،الطبعة غويدات الدولي،منشورات مقلد،االستثمار علي جيل،ترجمة برتن- -

 قانون حقوق،فرع ، ماجيستري اجلزائري،رسالة القانون يف العمومية الصفقات الغين،متويل عبد زمام بن-
 2002 ، احلقوق كلية خدة بن يوسف بن اجلزائر األعمال،جامعة .

 علوم ،التخصص ماجيستري ،رسالة احملروقات قطاع اىل بالرجوع اجلزائر يف االستثمارات ،متويل اميينة طيبوين-
 2002 التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية اجلزائر والنقود،جامعة املالية ،فرع اقتصادية .

 ، ،رسالةماجيستري اجلزائري القانون يف العمومية الدولية الصفقات يف املتعاقدة األطراف مايا،وضعية قلفاط-
 2002 ، احلقوق كلية حدة بن يوسف بن اجلزائر ،جامعة ومسؤولية عقودفرع 
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 ماجيستري رسالة-اجلزائر حالة – امليزاين العجز واسباب الدولة مليزانية االساسية زعباط،املكونات لطفي-
 

 2002 ،دفعة خروبة التسيري وعلوم االقتصادية العلوم ،كلية ختطيط ،ختصص .
  ، ماجيستري ،رسالة اجلزائر يف مراقبتها ونظام العمومية الصفقات ،ابرام خمتار كاملي ،سوق ابراهيم مزيود-

 .2112التسيري وعلوم االقتصادية العلوم ،كلية ومالية نقود ،فرع التسيري
 اجلزائر ،جامعة ومالية نقود ،فرع التسيري علوم ماجيستري التحتية،رسالة البىن متوبل يف ودورها االموال رؤوس-

 .2112، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية
 

 :أخرى مصادر- ج

 والثالثون اخلامس نوفمرب،العدد الثالثة، السنة التنمية، جسر والبناء، ،التشغيل البناء نظام"البشيشي، امل .
2002. 

 2001 عشر الثامن ،يونيو،العدد الثانية السنة التنمية، جسر ،" التحتية البنية خصخة"، حسان خضر .

  العربية الوحدة دراسات القانونية،مركز والضمانات املعوقات األجنيب ،االستثمار حممود دريد السمرائي -
2112. 

 
 :االيليكترونية المراجع -د

 

 1367،الجريدة الرسمية ،جويلية 30-67الجمهورية الجزائرية ،القانون 

 الصفقات أسعار الثاني ،القسم 2012 العمومية الصفقات ،قانون الجزائرية الجمهورية

،(2752-57-51) ،المادة 63 .  http://www.joradp.dz على  متاح   

http://www.elanin.com : الدين ،التمويل أهميته ومخاطره ،الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة متاح على شرف : 
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