
(B.O.T) 



(B.O.T) 



 



 



 أ

 

 إقرار
 



 ب

 

 الشكر والتقدير



 ج

 

 الملخص 

B.O.T

B.O.T

B.O.T



 د

 



 ه

 

The legal regulation of Build - Operate - Transfer Contract (B.O.T) 

“A comparative study” 

Prepared by: “Mohamad Omar” Mousa Jamil Dweik 

Supervisor: Dr. Yasser Zoubidat 

 

Abstract 

 

This study is concerned on researching the legal regulation of Build-

Operate-Transfer (B.O.T) Contract, providing that the B.O.T Contract is 

considered one of the modern methods of funding basic infrastructure 

projects, and public facilities in the state, and satisfying the needs of 

citizens, without increasing the governmental expenses or increasing the 

financial burden on the state, through depending on the private sector in 

financing, constructing, and managing such projects and facilities.  

The present study has solved the problem related to the legal regulation of 

B.O.T. Contract. It is aimed at demonstrating the said legal regulation of 

B.O.T contract in the event it is enforced and taken into consideration in 

Palestine, considering it one of the modern images of the construction and 

management of public facilities. The problem of this study is represented in 

the question: What is the legal regulation of Build-Operate-Transfer 

(B.O.T) Contract in Palestine under the context of legislations in force in 



 و

 

Palestine and the possibility of enforcing it? The comparative and 

descriptive analytical methodology was used to answer this question. 

The researcher of this study has worked on demonstrating the different 

images of the B.O.T contract which distinguishes it from other contracts 

despite of having similar elements. Further, the researcher addressed the 

various juristic opinions on identifying the legal nature of this contract. He 

also analyzed and attempted to balance them to reach an appropriate legal 

adaptation of this Contract, and accordingly, identify its legal essence.  

Furthermore, the researcher has analyzed the legal texts related to the 

B.O.T contract, its provisions, the authority specialized in granting 

commitment towards this contract in Palestine, the method of concluding it, 

and the resulting rights and duties of both parties due to concluding this 

contract. In addition, the researcher has demonstrated the method of 

settling relative disputes using the applicable law, and the methods of 

expiring and ending this contract, and compared them to what is brought by 

the Jordanian legislator and the Egyptian legislator, in order to reach the 

demonstration of the legal regulation of the B.O.T. Contract to prepare the 

first ground of this kind of studies in Palestine. In the end of the study, the 

researcher has reached a set of findings, practical and legal 
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recommendations which the relative parties, on top, the Palestinian 

National Legislator, can utilize and benefit from.  
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، 383، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 2مشار لهذا االتجاه الفقهي لدى احمد سالمة بدر: العقود االدارية وعقد البوت، ط. 1 

، محمد الروبي: 303، ص2015، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2طرق خصخصة المرافق العامة، ط.مروان محي الدين القطب: 

الياس ناصيف : العقود الدولية عقد الـ ، 64، ص2013، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، ط.B.O.Tعقود التشيد واالستغالل والتسليم 

BOT.مطر المطيري: الحقوق وااللتزامات التبادلية ألطراف عقد البناء  ، محمد137، ص2011، مكتبة الحلبي، بيروت، 2، ط

، دار الكتب B.O.T، مصطفى عبد المحسن الحبشي: الوجيز في عقود البوت 95، ص2010، د.ن، B.O.T والتشغيل ونقل الملكية

 الجامعة الحديثة، دار الدولة رافقم لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام، 27، ص2008القانونية، المحلة الكبرى، 

 .92، ص2008الجديدة، االسكندرية، 

نصار:  جابر جاد، 83، محمد مطر المطيري، مرجع سابق، ص139مشار لهذا االتجاه الفقهي لدى الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 

، كمال طلبه المتولي سالمة : النظام 50، ص2002العربية، القاهرة،  النهضة االلتزام، دار لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت عقود

 البهجي: عقود احمد عصام، 72، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، B.O.Tالقانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 

المقارن،  القانون في البوت حجازي : عقود بيومي الفتاح عبد، 99مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت

في ظل كل من القانون  B.O.Tمدلول الظفيري: االسس القانونية لعقود البوت ، 110، ص2008القانونية، المحلة الكبرى،  الكتب دار

 .62، ص2007االردني والقانون الكويتي، رسالة ماجستير، الجامعة االردنية، 

 الطريق  B.O.Tالبوت عقودالبهجي،  احمد عصام، 142، مرجع سابق، صزيحجا بيومي الفتاح عبدمشار لهذا االتجاه الفقهي لدى  3 

، محمد مطر المطيري، مرجع 34لحبشي، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن ا، 103مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء

 .385، احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص76، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة، 91سابق، ص



4 

 

 

 :اهداف الدراسة

1 B.O.T 

 

2 

B.O.T

 

3  

4 

 

5 

 

6  

7 



5 

 

 :حدود الدراسة

B.O.T

 

 :إشكالية الدراسة

 B.O.T 



6 

 

B.O.T

 :الدراسة منهج

 

 :خطة الدراسة
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 B.O.T

(Build – Operate – Transfer) 

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1( حقوق االدارة المتعاقدة والتزاماتها، ط.B.O.Tوضاح محمود الحمود : عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ) 1

 .60،ص 2010، ،عّمان
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شر االلكتروني، ف منثورة للن، حرو1والتطور الحديث لعقد التزام المرافق العامة، ط. B.O.Tمحمد عبدهللا الشيخ : عقود البوت  1 

، http://en.calameo.com/books/0024396627a3609fcbf51. متوافر على الرابط االلكتروني التالي : 25، ص2014

 .05/05/2016بتاريخ 

 .40، ص2013معة الجديدة، االسكندرية، (، دار الجاB.O.Tحمادة عبد الرازق حمادة : عقود البوت ) 2 

 .39محمد الروبي، مرجع سابق،ص 3 

http://en.calameo.com/books/0024396627a3609fcbf51
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 .47، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت : عقودنصار جابر جاد 2 

 .26، ص2008 سكندرية،(، دار الجامعة الجديدة، االB.O.Tعصام احمد البهجي : التحكيم في عقود البوت ) 3
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 .24محمد الروبي، مرجع سابق، ص  1 

 .33، ص2015، ، رسالة ماجستير، الجامعة االردنيةB.O.Tعمر الدروع : تسوية المنازعات المتعلقة بعقود ال  2

 .46، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 3 
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 .55سابق، صمحمد الروبي، مرجع  1 

 .45، ص2014 (، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم االسالمية العالمية،B.O.Tفاطمة القرعان : عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ) 2 
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4 (M.O.O.T)

(Modernize – own – operate-Transfer)

                                                           
 .29كمال طلبه المتولي سالمة، مرجع سابق، ص  1

 .38حمادة عبد الرازق حمادة، مرجع سابق، ص 2 

 .28، مرجع سابق، صمحمد عبدهللا الشيخ 3 
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Rehabilitate – own – operate)

                                                           
 .360احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص  1

 .65وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص  2 
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ي صيغة من الصيغ المبينة تماد أاع

ً التفاقيات تعقد لهذه الغاية بين القطاعينادناه إل العام  نشاء مشاريع استثمارية محددة وفقا

والخاص:

القطاع الخاص للمشروع الستغالله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع  انشاء-1

 العام عند انتهاء هذه المدة.

اص للمشروع والتنازل عن ملكيته للقطاع العام مع االحتفاظ بحق استغالله القطاع الخ انشاء-2

 وتشغيله لمدة زمنية محددة.

 القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغالله وتشغيله لحسابه. انشاء-3

القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغالله وتشغيله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته  انشاء-4

 ."للقطاع العام

اال انه  في مصر وعلى الرغم من تعدد العقود التي تم ابرامها بنظام البوتالمشرع المصري اما 

لم ينظم عقد البوت وصوره ضمن نصوص تشريعية خاصة، بل يطبق على عقد البوت احكام 

، 1958( لعام 61، والمعدل بقانون رقم )1947( لعام 129قانون امتياز المرافق العامة رقم )

التقليدي لعقد االلتزام ال يتماشى مع هذه الصور الحديثة لعقد االلتزام  اإلطارن على الرغم من ا

 .2والمتمثلة بعقد البوتوتطورها 

اما المشرع الفلسطيني، فلم يتم تنظيم عقد البوت وصوره في فلسطين الى االن، كما لم يتم تنظيم 

لعقد البوت والذي  التقليدي سا األ باعتبارهمنح امتياز المرافق العامة  وقواعد واجراءات احكام

                                                           
م، معنى التخاصية وأهدافها، فقد نصت المادة 2000( لسنة 25( من قانون التخاصية رقم )3وقد حدد المشرع األردني في المادة ) 1 

ور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ليشمل مشاريع القطاع تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دالسابقة على: 

 من مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي:، وطبيعتها ادارتها على اس  تجارية التي تقتضي العام

 كفاءة المشروعات االقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية. رفع-أ

 الدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.في تشجيع االستثمارات المحلية والعربية و االسهام-ب

 االدخارات الخاصة وتوجيهها نحو االستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق رأ  المال المحلي واالقتصاد الوطني. تحفيز-ج

 العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعــدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة. تخفيف-د

أسواق ايجاد  حديثة بما في ذلك استخدام التقنيـــة المتطورة بهــدف تمكين هذه المشاريع من بأساليبالمشاريع االقتصادية  ادارة-ـه

 ى المنافسة في االسواق العالمية.مستقرة وفتــح اسواق جديدة من خالل قدرتها علـ

 

 .90مرجع سابق، ص اللتزام،ا لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 2 
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( ولم يتم عرضه على المجل  التشريعي االمتياز ال تزال احكامه قيد الدراسة )مشروع قانون

 .1الفلسطيني بعد

 

 عقد البوتمزايا وعيوب : المطلب الثاني

 

 الفرع األول: مزايا عقد البوت

 

 

                                                           
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني : دراسة نقدية لمشروع قانون االمتياز الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات االقتصادية  1 

. متوافر على الرابط التالي : 11، ص2005الفلسطيني )ماس(، رام هللا، 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2768 25/04/2016، تاريخ الدخول. 

لتمويل   B.O.Tعبد العزيز، واسماعيل حسين اسماعيل، وشكري رجب العشماوي : نظام البناء و التشغيل ونقل الملكية مدحم سمير 2 

 .7، ص2003الشعاع الفنية، االسكندرية، ومطبعة ا ، مكتبة1وادارة وتحديث مشروعات البنية االساسية، ط.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2768
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2768
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 .145الياس ناصيف، مرجع سابق، ص  1

لتمويل   B.O.Tنظام البناء و التشغيل ونقل الملكية، عبد العزيز، واسماعيل حسين اسماعيل، وشكري رجب العشماوي مدحم سمير 2 

 .8األساسية، مرجع سابق، صوادارة وتحديث مشروعات البنية 

: نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات لمنظمة العربية للتنمية االداريةالقادر فتحي الشين، وفريق خبراء اعبد  3 

 .187، ص2010 البنية االساسية للنقل، المنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة،
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 .56، مرجع سابق، ص امااللتز لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 1 

 .57، ص، مرجع سابقالحديثة الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 2

 .396احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص  3 

، 2006 ، وزارة االعالم، الكويت،1(، ط.B.O.Tاسامة المطيري : خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ) 4 

 .58ص
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 .58، مرجع سابق، صالحديثة الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 1 

 .585، ص2009 ، الدار الجامعية، االسكندرية،B.O.Tسعيد عبد العزيز عتمان : دراسات جدوى المشروعات ومشروعات  2 

 .43، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 3 
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  الفرع الثاني: عيوب عقد البوت
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 B.O.T: تحديد عقد الـ المبحث الثاني
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 الطبيعة القانونية لعقد البوت : المطلب االول

 

 د امتياز المرفق العام رع األول: الطبيعة القانونية لعقالف

 

                                                           
، محمد 303، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب، 383مشار لهذا االتجاه الفقهي لدى احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 1 
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 .95، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 2 

 .78مروان محي الدين القطب، مرجع سابق، ص 3
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 .42الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 1 

، عزيزة الشريف : نظرية العقد اإلداري، مطبوعات جامعة 130، ص2010، د.ن، 3اري، ط.عدنان عمرو : مبادئ القانون االد 2

  .44وضاح محمود الحمود ، مرجع سابق، ص، مشار اليه لدى 64، ص1998الكويت، 

 .130اإلداري، المرجع السابق، صمبادئ القانون عدنان عمرو،  3 

 .91، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 4 
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 .130اإلداري، مرجع سابق، صمبادئ القانون عمرو،  عدنان 1 

 .46وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص 2 

 .80، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 3 
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 .92، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 1 

 .63، ص2001العربية، القاهرة،  النهضة ، دارB.O.T ال لنظام طبقا العامة المرافق التزام لعقود الحديث حسبو : التطور احمد عمرو 2 

حيث اخذ القضاء المصري بالتفرقة بين النصوص الالئحية والنصوص التعاقدية في عقد امتياز المرفق العام، فقد ذهبت محكمة  3 

وهي المكلفة أصال بإدارة المرفق العام اذا ما عهدت الى غيرها الى "ان الدولة  1957يناير  27القضاء المصري في احد احكامها بتاريخ 

 امر القيام بها، لم يخرج الملتزم في ادارته عن ان يكون معاوناً لها ونائباً عنها في امر هو من اخص خصائصها، وهذا النوع من االنابة

الً او تخلياً من الدولة عن المرفق العام، بل تظل ضامنة او بعبارة أخرى هذه الطريقة غير المباشرة إلدارة المرفق العام ال تعد تناز

ومسؤولة قبل افراد الشعب عن ادارته واستغالله، وهي في سبيل القيام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق العام كلما اقتضت المصلحة 

بينها وبينه، او تعدل من شروط االلتزام وإدارة  العامة هذا التدخل، تفرض على الملتزم عبئاً جديداً يزيد عما نص عليه االتفاق المبرم

الملتزم حقوقاً مستمدة من السلطة العامة شقيه مركزاً الئحياً يتضمن تخويل المرفق واستغالله،...ولذلك فإن عقد االلتزام ينشئ في اهم 

لمرفق العام هو الذي يسرد العملية بأسرها، اما يقتضيها قيام المرفق واستغالله، وهذا المركز الالئحي الذي ينشئه االلتزام والذي يتصل با

 جابر جادالمركز التعاقدي فيعتبر تابعا له وليس من شانه ان يحول دون صدور نصوص الئحية جديدة تمس االلتزام"، مشار اليه لدى 

 .81االلتزام، مرجع سابق، ص لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود
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 .72، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 2 
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 الطريق  B.O.Tالبوت عقودالبهجي،  احمد عصام، 142، مرجع سابق، صحجازي بيومي الفتاح عبدمشار لهذا االتجاه الفقهي لدى  3 

، محمد مطر المطيري، مرجع 34لحبشي، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن ا، 103مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء

 .385، احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص76، مرجع سابق، صالمتولي سالمةكمال طلبه ، 91سابق، ص

 .91، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 4 
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، محمد 303، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب، 383الفقهي لدى احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص مشار لهذا االتجاه 3 
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مرجع سابق،  الحديثة، الدولة مرافق لبناء لطريقا  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام، 27، مرجع سابق، صالمحسن الحبشي

 .92ص

 .95محمد مطر المطيري، مرجع سابق، ص 4 
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 . 67محمد الروبي، مرجع سابق، ص 1 

 .135اإلداري، مرجع سابق، صعدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط  2 

 .94رجع سابق، ص، مالحديثة الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 3 
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 .29لحبشي، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن ا 1

 .67محمد الروبي، مرجع سابق، ص 2 
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جورجي شفيق ساري: تطور طريقة ومعيار وتمييز وتحديد العقد اإلداري ضمن القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية،  1 

 .51، مرجع سابق، صلحمودوضاح محمود ا، مشار اليه لدى 41-40، ص1996القاهرة، 

وقد تأكد ذلك من خالل حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية والذي ذهبت فيه الى "ان العقد اإلداري هو الذي يكون احد طرفيه  2 

بالطابع  شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره او تنظيمه، وان يتسم هذا العقد

مة المميز للعقود اإلدارية، وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص"، حكم المحك

، مشار اليه لدى عبد العزيز 19/01/1980بجلسة  7، وكذلك حكمها رقم 05/01/1991جلسة  110الدستورية العليا المصرية رقم 

 .22، ص2009، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 1، ط.اإلداريةالعامة للعقود  األسسخليفه : 
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، منشورات الحلبي 1(، ط.BOTمحمد بن جواد الخرس: مشروعات البنية التحتية من خالل نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ) 1 

 .166، ص2012 الحقوقية، بيروت،

فه الدكتور طعمية الجرف بأنه "كل نشاط تتواله اإلدارة بنفسها او يتواله فرد عادي تحت توجيه اإلدارة ورقابتها المرفق العام كما عر 2 

 .16واشرافها بفصد اشباع حاجة عامة للجمهور"، مشار اليه لدى احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص

ئة التي تمارس النشاط وتتولى اشباع الحاجة العامة ومدلول هناك مدلولين للمرفق العام، مدلول عضوي يقصد به المنظمة او الهي“ 3 

موضوعي يقصد به النشاط الذي يشبع حاجات عامة، ومع تطور الحياة اإلدارية وظهور المرافق العامة التجارية والصناعية والتي يمكن 

صعيد واحد، بل يكفي تواجد أحدهما للقول  ان تدار بواسطة االفراد او المشروعات الخاصة، أصبح ال يشترط الجمع بين المدلولين على

بوجود مرفق عام، فقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي للمرافق العامة التجارية والصناعية بصفة المرفق العام، وفي االتجاه ذاته اعترف 

: ، مشار اليه لدى عدنان عمروالقضاء اإلداري في مصر للمرافق التجارية والصناعية بصفة المرفق العام واخضعها لنظام القانون العام"

 .113مرجع سابق، ص مبادئ القانون االداري،

وقد عرفت المحكمة اإلدارية العليا المصرية الشروط االستثنائية في العقود اإلدارية بأنها "الشروط التي تضعها اإلدارة بوصفها سلطة  4 

قصد تحقيق نفع عام او مصلحة مرفق من مرافق الدولة وهي شروط عامة تتمتع بحقوق وامتيازات ال يتمتع بها المتعاقد معها، وذلك ب

، اما مجلس الدولة الفرنسي فقد عرف 45غير مألوفة في عقود القانون الخاص"، مشار اليه لدى عبد العزيز خليفه، مرجع سابق، ص

مله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي الشروط االستثنائية بأنها "هي تلك الشروط التي تمنح احد الطرفين المتعاقدين حقوقا او تح

 .97يمكن ان يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني او التجاري"، مشار اليه لدى عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص
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ماليين جنيه ويرد المشروع الى النادي عند نهاية المدة المتفق عليها في  6ممارسة اللعبة لفترة زمنية محددة في العقد على ان يدفع للنادي 

 .100العقد، مشار اليه لدى محمد مطر المطيري، مرجع سابق، ص
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 د البوت وبعض صور إدارة المرافق العامة الفرع األول: التمييز بين عق
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 .92ص

 .95ص محمد مطر المطيري، مرجع سابق، 2 
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 .125، ص2014تير، جامعة النجاح الوطنية، اكثم سليمان : تنظيم المرافق العامة، رسالة ماجس 1 
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 د البوت وبعض العقود األخرى ييز بين عقالفرع الثاني: التم
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 : النظام القانوني إلبرام عقد البوت وآثارهالفصل الثاني
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 : ابرام عقد البوت المبحث االول
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 .28، ص2010 "، منشأة المعارف، االسكندرية،BOTال : عقود البوت "طه محمد ابو الع 1
)ترجمة  BOTمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية : المرشد في تطوير البنية التحتية من خالل مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية  2

 .25، ص2002، دار الرضا للنشر، دمشق، 1.حسين صالح الدين(، ط
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 .29، مرجع سابق، صمحمد الروبي 1 

، BOTوعات : معايير السالمة االستثمارية ومشرسين اسماعيل، وشكري رجب العشماويعبد العزيز، واسماعيل ح مدحمسمير 2 
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بقرار من رئيس السلطة -1( من مشروع قانون االمتياز الفلسطيني والتي نصت على: "يكون منح االمتياز: 4/1فقد نصت المادة ) 1 

موافقة المجلس التشريعي إذا كان االمتياز وطنياً او اقليمياً، ويجوز في حاالت يحددها قانون االمتياز الخاص منح الوطنية الفلسطينية بعد 

 االمتياز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص او رئيس الهيئة او السلطة العامة المختصة".
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 د البوت ع الثاني: األطراف التابعة في عقالفر

 

                                                           
 .134، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 1 

 .65، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 2 
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، 2006 ، وزارة االعالم، الكويت،1(، ط.B.O.Tاسامة المطيري : خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ) 1

 .103ص

 .135، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 2 

راسات القانونية، العدد الدمجلة البحوث و ( في المشروعات العامة،B.O.Tنقل الملكية )نظام البناء والتشغيل وعادل عبد الرحمن :  3 

 .344، ص2014، 61

 .105، مرجع سابق، صاسامة المطيري 4 

 .66، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 5 
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 .68محمد مطر المطيري، المرجع السابق، ص 1 

 .344، مرجع سابق، صدل عبد الرحمنعا 2 
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 د البوت إجراءات التعاقد في عق: المطلب الثاني

 

                                                           
 .121عبد العزيز خليفه، مرجع سابق، ص 1 

( من مشروع قانون االمتياز الفلسطيني، والتي نصت على: "يمنح االمتياز وفقاً ألحكام هذا القانون 12ويتفق ذلك مع نص المادة ) 2 

 بإحدى الطريقتين التاليتين:

لعالنية والمساواة وحرية المنافسة وهي اما عطاءات عامة مفتوحة او عطاءات العطاءات العامة: وهي طريقة تأخذ مبدأ ا -1

 مفتوحة مع االختيار المسبق.

 التفاوض المباشر: وهو طريق استثنائي في حاالت يحددها هذا القانون". -2
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 د البوت اإلجراءات السابقة على إبرام عق ع األول:فرال

 

                                                           
 .175الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 1 
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 .328، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 1 

 .178جع سابق، صالياس ناصيف، مر 2 

 .11، ص2003، د.ن، 3(، ط.B.O.Tحمدي عبد العظيم : دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية ومشروعات البوت ) 3 
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-102، ص2015ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشور1، ط.اإلداريةعثمان علي : تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقود  1 

103. 

 .152، مرجع سابق، صحجازي بيومي الفتاح بدع 2 

 .179الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 3 

 .114مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 4 

 .179الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 5 
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 .152، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 1 

 .115، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت ار : عقودنص جابر جاد 2 
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قانون األونسيترال النموذجي الشتراء السلع  

م 1994لعام واالنشاءات والخدمات 

                                                           
 .116مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 1 

 .168، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 2 

 .193س ناصيف، مرجع سابق، صاليا 3 

م، متوافر على الرابط االلكتروني 1994لعام قانون األونسيترال النموذجي الشتراء السلع واالنشاءات والخدمات ( من 25/1المادة ) 4 

، تاريخ a.pdf-procure-procurement/ml-p://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/procurem/mlhttالتالي: 

 .20/04/2016الدخول 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/procurem/ml-procurement/ml-procure-a.pdf
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 .169، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 1 

 .194الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 

 .120ابق، ص، مرجع سااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 3 
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 .85، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 1 

 .89، المرجع السابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 2 

 .91، مرجع سابق، صاسامة المطيري 3 

 .342، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 4 
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 .126ص ، مرجع سابق،االلتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 1 

 .198الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 

 .197، مشار اليه في الياس ناصيف، مرجع سابق، ص02/12/1967الصادر بتاريخ  333حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية رقم  3 
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 الفرع الثاني: إجراءات إعداد وابرام العقد 

 

                                                           
تها فتاوى ، مجموعة المبادئ القانونية التي تضمن16/11/1983جلسة  78/2/14ملف رقم  17/01/1984بتاريخ  47فتوى رقم  1 

  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد، مشار اليه في 373، ص1995، 38، 37الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع س 

 .126، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور

اوى الجمعية العمومية لقسمي ، مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فت54/1/295ملف رقم  04/07/1993بتاريخ  532فتوى رقم  2 

 .199، مشار اليه في الياس ناصيف، مرجع سابق، ص1993، 2الفتوى والتشريع، ج.
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 .140مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 1 

 .177، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 2 

 .174ازي، مرجع سابق، صعبد الفتاح بيومي حج 3 
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 .51، ص2000االوروبي، بيروت، ، مركز الدراسات العربي 1ط. ،B.O.Tصالح بكر الطيار : النظام القانوني لمشروعات البوت  1 

 .379احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 2 

 .179، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 3 

 .51، مرجع سابق، صصالح بكر الطيار 4 
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 .172، مرجع سابق، صحجازي بيومي الفتاح بدع 1 

 .379احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 2 

 .175، مرجع سابق، صحجازي بيومي الفتاح عبد 3 
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 .180، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 1 

 .97، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 2 

 .167، مرجع سابق، صحجازي بيومي الفتاح عبد 3 
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 .381احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 1 

 .381احمد سالمة بدر، المرجع السابق، ص 2 
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 : آثار ابرام عقد البوتالمبحث الثاني

 

                                                           
 .71وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص 1 
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 حقوق والتزامات المستثمر : المطلب االول

 

 الفرع األول: حقوق المستثمر 

 

 

                                                           
 .119، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 1 
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1 

، مرجع محمد مطر المطيري

 .154سابق، ص

 .154، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 2 

 .200، مرجع سابق، صمال طلبه المتولي سالمة، ك159، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيريى مشار لهذا االتجاه الفقهي لد 3 

 .159، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 4 

حمادة عبد ، 160، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري، 181، مرجع سابق، صحسبو احمد عمرومشار لهذا االتجاه الفقهي لدى  5 

 .187، مرجع سابق، صالرازق حمادة

 .187، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 6 
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 .181، مرجع سابق، صحسبو احمد عمرو 1 

، 200، مرجع سابق، صمال طلبه المتولي سالمة، ك187، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادةمشار لهذا االتجاه الفقهي لدى  2 

 .181ق، ص، مرجع سابحسبو احمد عمرو، 159، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري

 .187، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 3 
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وهذا االمر يتفق مع ما جاء به مشروع قانون االمتياز الفلسطيني من خالل إعطائه لمانح االمتياز الحق في إعادة النظر في قوائم  1 

م األسعار بعد كل فترة زمنية وفقاً لألسس التي ( منه على: "لمانح االمتياز الحق في إعادة النظر في قوائ45االسعار، فقد نصت المادة )

  تحددها اتفاقية االمتياز".

 .121، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 2 
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 .160، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 1 

 .236، ص2008 ،اإلسكندريةكام ابرامها، دار المطبوعات الجامعية، واح اإلداريةمفتاح عبد الحميد، و حمد الشلماني : العقود  2

 .186، مرجع سابق، صعدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط االداري 3 

 .249احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 4 
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 .174، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 1 

 .184-183، مرجع سابق، صوسائل تنفيذ النشاط االداري عدنان عمرو : 2 

 .686سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 3 
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 .211-210، مرجع سابق، صحسبو احمد عمرو 1 

 .260احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 2 
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 الفرع الثاني: التزامات المستثمر 

 

                                                           
وضاح محمود الحمود، مرجع  ، مشار اليه لدى50عبد العظيم عبد السالم : نظرية فعل األمير واثرها على تنفيذ العقد اإلداري، ص 1 

 .170سابق، ص

 .132، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 2 

 .102، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 3 
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 .206مفتاح عبد الحميد، وحمد الشلماني، مرجع سابق، ص 1 

 .107ص ، مرجع سابق،مصطفى عبد المحسن الحبشي 2 
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 .136، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 1 

 .422سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 2 

 .270، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 3 
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 .213، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 1 

 .264الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 
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 .168مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 1 

 .148مرجع سابق، ص عدنان عمرو : مبادئ القانون االداري، 2 

 .117، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 3 
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 .276، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 1 

 .172، مرجع سابق، صالحديثة الدولة مرافق لبناء الطريق .O.T Bالبوت البهجي : عقود احمد عصام 2 

 .153، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 3 
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 حقوق والتزامات اإلدارة المتعاقدة : المطلب الثاني

 

 الفرع األول: حقوق وسلطات اإلدارة المتعاقدة 
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 .202، مرجع سابق، صالحديثة الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 1 

 .150، مرجع سابق، صيمصطفى عبد المحسن الحبش 2 

 .201، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 3 

 .403، ص1989 ،اإلسكندريةالتوزيع، للنشر و، مكتبة الهداية اإلداريةمحمد عبد الباسط : اعمال السلطة  4 
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 .162عمرو احمد حسبو، مرجع سابق، ص 1 

 .91-90، مرجع سابق، صدوضاح محمود الحمو 2 

 .175، مرجع سابق، صحسبو احمد عمرو 3 

 .117، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 4 

 .377، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 5 
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 .173، مرجع سابق، صحسبو احمد عمرو 1 

 .119، مرجع سابق، صاسامة المطيري 2 

 .106، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 3 

 .169مرجع سابق، ص ان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط االداري،عدن 4 

 .411محمد عبد الباسط، مرجع سابق، ص 5 

 .108، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 6 
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 .170مرجع سابق، ص عدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط االداري، 1 

 .142، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 2 

 .386مرجع سابق، ص ،محمد مطر المطيري 3 

 .114، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 4 

 .387محمد مطر المطيري، مرجع سابق، ص 5 

 .145، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 6 
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 .158، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 1 

 .119، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 2 

 .154ابق، ص، مرجع سحمادة عبد الرازق حمادة 3 
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 .163، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 1 

 .171مرجع سابق، ص عدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط االداري، 2 

 .158، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 3 
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 .124، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 1 

 .172مرجع سابق، ص عدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط االداري، 2 

 .173المرجع السابق، ص عدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط االداري، 3 

 .164، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 4 
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 الفرع الثاني: التزامات اإلدارة المتعاقدة 

 

                                                           
 .195-194مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 1 

 .429، مرجع سابق، صمحمد مطر المطيري 2 

 .151، مرجع سابق، صمحمود الحمودوضاح  3 
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 .171، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 1 

 .197مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 2 

 .200المرجع السابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 3 

 .160، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 4 
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 .176، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 1 

 .288الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 
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 منازعات الناشئة عن عقد البوت وانقضائه: تسوية الالفصل الثالث
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 : تسوية المنازعات الناشئة عن عقد البوت المبحث االول
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 د البوتقة بعقالقضائية للمنازعات المتعلالتسوية : المطلب االول

 

 في نظر النزاع الفرع األول: االختصاص القضائي

                                                           
 .191وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص 1 
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 .185، ص2013 ، مكتبة دار الفكر، القدس،1عثمان التكروري : الكافي في شرح اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ج. 1 
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تنص  1 

:يلي فيما بالنظر العليا العدل محكمة تختص

 .باالنتخابات الخاصة الطعون. 1

 عن الصادرة األموال أو باألشخاص الماسة النهائية اإلدارية القرارات أو ةاألنظم أو اللوائح بإلغاء الشأن ذوو يقدمها التي الطلبات .2

 النفع ذات والجمعيات األصول حسب المسجلة واالتحادات العالي، التعليم ومؤسسات المهنية، النقابات ذلك في بما العام، القانون أشخاص

 .العام

 .مشروع غير بوجه الموقوفين األشخاص عن اإلفراج أوامر إصدار يهاف يطلب التي الحبس في المعارضة نوع من هي التي الطلبات .3

 أو المعاش إلى اإلحالة أو النقل أو المرتبات أو العالوات أو الترقية أو التعيين حيث من العمومية بالوظائف المتعلقة المنازعات. 4

 .الوظيفية باألعمال يتعلق ما وسائر الفصل، أو االستيداع أو التأديب

 .بها المعمول األنظمة أو القوانين ألحكام وفقاً  اتخاذه يجب كان قرار أي اتخاذ عن امتناعها أو اإلدارية الجهة رفض. 5

 .اإلدارية المنازعات سائر. 6

 الفصل الضرورة تستوجب محكمة أي صالحية عن خارجة استدعاءات أو عرائض مجرد بل محاكمات أو قضايا ليست التي المسائل. 7

 .للعدالة تحقيقاً  فيها

 ". القانون أحكام بموجب إليها ترفع أخرى أمور أية. 8
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، مشار اليه في 14/03/2005الصادر بتاريخ  21/2003حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام هللا رقم  1 

www.muqtafi.birzeit.edu. 

، مشار اليه في 21/06/2006يخ الصادر بتار 61/2004حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام هللا رقم  2 

www.muqtafi.birzeit.edu. 
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 .192، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 1 
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 .146، مرجع سابق، صمدلول الظفيري 1
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 .85احمد الشرايعة، مرجع سابق، ص 1 

 .193ق، ص، مرجع سابوضاح محمود الحمود، مشار اليه في 1978الصادر في سنة  106/77حكم محكمة العدل العليا األردنية رقم  2 

 .148، مرجع سابق، صمدلول الظفيري، مشار اليه في 1980الصادر في سنة  40/79حكم محكمة العدل العليا األردنية رقم  3 
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11

                                                           
 .177، مرجع سابق، صمحمد الروبي 1 
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10111972

                                                           
محمد  ،303، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب، 383مشار لهذا االتجاه الفقهي لدى احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 1 

مصطفى عبد ، 95، محمد مطر المطيري، مرجع سابق، ص137، الياس ناصيف، مرجع سابق، ص64الروبي، مرجع سابق، ص

مرجع سابق،  الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام، 27، مرجع سابق، صالمحسن الحبشي

 .92ص

 .59محمد مطر المطيري، مرجع سابق، ص 2 
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 ق على النزاعالفرع الثاني: القانون الواجب التطبي

 

201

4319761

1911311948

1

                                                           
 .194، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 1 
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2024319762

1921311948

2

                                                           
 .169، ص2014امين دواس: تنازع القوانين في فلسطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان،  1 

 2 42012

20032511

.

 .55عمر الدروع، مرجع سابق، ص 3 
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 د البوتالقضائية للمنازعات المتعلقة بعقالتسوية غير : المطلب الثاني

 

                                                           

 1 42012

20032522.

 .182-181، مرجع سابق، صامين دواس 2 

 .87، مرجع سابق، صاحمد الشرايعة 3 
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 د البوتزعات المتعلقة بعقالقضائية للمناالفرع األول: وسائل التسوية غير 

 

                                                           
 .199وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص 1 

لحل م على: "على طرفي العقد بذل كافة الجهود 1995( من اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي عام 19/1فقد نصت المادة ) 2 

ذا اية نزاعات تنشأ بينهما بالطرق السلمية، سواء تعلق النزاع بخرق لنصوص االتفاقية او بطالن او انهاء او تفسير بنود االتفاقية، وفي ه

الصدد فإن على طرفي العقد تحديد ممثلين لهم لالجتماع كل أربعة أشهر وبشكل دوري لمناقشة األمور العالقة بينهما ومحاولة الوصول 

 .87حل سلمي بشأنها"، مشار اليه لدى يوسف الظفيري، مرجع سابق، ص الى

 .35مرجع سابق، ص (،B.O.Tعصام احمد البهجي : التحكيم في عقود البوت ) 3 

( من عقد انشاء واستغالل مطار مرسي علم على: "اذا نشأ أي خالف بين الطرفين حول تطبيق او تفسير احكام 13فقد نصت المادة ) 4 

، 221قد وجب عليهما أوال محاولة فضه عن طريق التفاوض بينهما"، مشار اليه لدى كمال طلبه متولي سالمه، مرجع سابق، صهذا الع

على واجب   FTMI( من عقد بناء وتشغيل شبكة هاتف خليوي والموقع بين وزارة االتصاالت اللبنانية وشركة 30كما نصت المادة )

أي نزاع قد يبرز اثناء تنفيذ العقد التفاوض والتشاور بحسن نية ووفقاً لروح التعاون المتبادل بين وزارة االتصاالت والمشغل عند حدوث 

، مرجع سابق، مروان محي الدين القطبطرفين العقد، وفي حال فشل التفاوض يمكن اللجوء الى إجراءات التحكيم، مشار اليه لدى 

 .407ص
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 .201-200، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 1 

 .37مرجع سابق، ص (،B.O.Tعصام احمد البهجي : التحكيم في عقود البوت ) 2 

 .407، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 3 

 .91يوسف الظفيري، مرجع سابق، ص 4
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 .407، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 1 

 .202، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 2 

 .93، مرجع سابق، صاحمد الشرايعة 3 

 .93، مرجع سابق، صيوسف الظفيري 4 

 .407، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 5 
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 .202، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 1 

 .94، مرجع سابق، صاحمد الشرايعة 2 

 .221، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 3 

 .95، مرجع سابق، صيوسف الظفيري 4 
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 .44-43مرجع سابق، ص (،B.O.Tحكيم في عقود البوت )عصام احمد البهجي : الت 1 

 .222، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 2 

 .204، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 3 
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 .226-225، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 1 

 .47مرجع سابق، ص (،B.O.Tعصام احمد البهجي : التحكيم في عقود البوت ) 2 

 .205، مرجع سابق، صمحمود الحمود وضاح 3 

 .640، ص2007 ، دار النهضة العربية، القاهرة،B.O.O.Tحسن الهنداوي : مشروعات  4 
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 د البوتسيلة لحل المنازعات المتعلقة بعقالفرع الثاني: التحكيم كو

 

                                                           
 .13، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، 6فوزي محمد سامي : التحكيم التجاري الدولي، ط. 1 

وضاح ، مشار اليه لدى 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ي والداخلي، ط.احمد عبد الكريم سالمه: قانون التحكيم التجاري الدول 2 

 .206، مرجع سابق، صمحمود الحمود

 .96، مرجع سابق، صاحمد الشرايعة 3 
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 .99-98، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 1 

 .70-69عثمان علي، مرجع سابق، ص 2 

، 67، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، ط.اإلداريةحكيم في العقود مشار لهذا االتجاه الفقهي لدى جابر جاد نصار: الت 3 

، مرجع سابق، فاطمة القرعان، 422، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب، 208، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود

 .146ص

 .67، مرجع سابق، صاإلداريةجابر جاد نصار: التحكيم في العقود  4 

 .209-208، مرجع سابق، صحمودوضاح محمود ال 5 
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 .422، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 1 

 .146، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 2 

، مرجع وضاح محمود الحمود، 59، مرجع سابق، صاإلداريةمشار لهذا االتجاه الفقهي لدى جابر جاد نصار: التحكيم في العقود  3 

 .145، مرجع سابق، صفاطمة القرعان، 422رجع سابق، ص، ممروان محي الدين القطب، 209سابق، ص

 .422، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 4 

 .59، مرجع سابق، صاإلداريةجابر جاد نصار : التحكيم في العقود  5 
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 .145، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 1 

 .209، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود 2 
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1271994

91997

32000

511

 

                                                           
، مشار 74، ص2005في منازعات العقود اإلدارية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت،  مازن فايز مقابلة: التحكيم 1 

 .147اليه لدى فاطمة القرعان، مرجع سابق، ص

، والذي قررت فيه: "اذا قام خالف بين 1997الصادر في سنة  1740/96وهذا ما يؤكده قرار محكمة التمييز األردنية في الطعن رقم  2 

ة الجمارك وأصحاب العالقة حول مواصفات البضاعة او منشئها يحال االمر الى المدير فإذا لم يقبل صاحب العالقة بالقرار الصادر دائر

، وعليه ولما لم يطلب أصحاب 1982( لسنة 16/ب( من قانون الجمارك رقم )78عن المدير فله الحق باللجوء الى التحكيم عمالً بالمادة )

نزاع مع دائرة الجمارك الى التحكيم فإنهم يكونون قد قصروا بحق انفسهم والمقصر أولى بالخسارة، وال يرد ادعاء المميزة العالقة إحالة ال

انها تقدمت باستدعاء الى وزير المالية شرحت فيه منشأ البضاعة طالما انها لم تطلب صراحة إحالة النزاع الى التحكيم"، مشار اليه لدى 

 .165سابق، ص ، مرجعمدلول الظفيري



133 

 

2

  

                                                           

 1 6042012

2003 

 األشخاص االعتبارية هي:

 .نونالدولة ووحداتها اإلدارية والبلديات وغيرها بالشرائط التي يحددها القا .1

 .المصالح والهيئات والمنشآت العامة .2

 .األوقاف .3

 .الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .4

 .الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا ألحكام القانون .5

 .في القانون كل مجموعة من األشخاص أو األموال تثبت لها الشخصية االعتبارية بمقتضى نص .6

 .367، ص2011ر الفكر، القدس، ، مكتبة دا3عثمان التكروري : المدخل لدراسة القانون، ط. 2
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 : انقضاء عقد البوت المبحث الثاني
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 د البوتالطبيعية لعقالنهاية : المطلب االول

 

 د البوتالمحدد في عقالفرع األول: انتهاء األجل 

 

                                                           
 .215، مرجع سابق، صااللتزام لعقد الحديث والتطور  B.O.Tالبوت نصار : عقود جابر جاد 1 

 .389، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 2 
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 د البوتديد وتجديد عقالفرع الثاني: تم

 

                                                           
 .214مرجع سابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق O.T B.البوت البهجي : عقود احمد عصام 1 

 .215المرجع السابق، ص الحديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق  B.O.Tالبوت البهجي : عقود احمد عصام 2 

 .154، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 3 

 .391، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 4 
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 د البوتة لعقالنهاية غير الطبيعي: المطلب الثاني

 

                                                           
 .109ع سابق، ص، مرجطه محمد ابو العال 1 

 .390، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب 2 

 .340، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 3 
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 الفرع األول: استرداد المرفق العام
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 .252، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 1 

 .392الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 

 .157، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 3 
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 .117، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 1 

 .158، فاطمة القرعان، مرجع سابق، ص393الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 

 .253، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 3 

 .158، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 4 
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مشار  ،387، ص2003، القاهرة، 1(، ط.B.O.T، إبراهيم الشهاوي: عقد امتياز المرفق العام )393الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 1 

 .159اليه لدى فاطمة القرعان، مرجع سابق، ص

 .353، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 2 
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 .172، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 1 

 .363، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 2 

 .395الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 3 
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 .130، مرجع سابق، صاسامة المطيري 1 

 .379، مرجع سابق، صعبد الرازق حمادة حمادة 2 

 .255، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 3 
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 الفسخالفرع الثاني: 

                                                           
 .396الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 1 
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 .35، ص2009، جمال طالب : صالحيات االدارة في فسخ عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية 1 

 .336سابق، ص ، مرجعاحمد سالمة بدر 2 

 .395، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 3 

 .61ص محمد عبدهللا الشيخ، مرجع سابق، 4 
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 .190، مرجع سابق، صاإلداريعدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط  1 

 .400، مرجع سابق، صحمادة عبد الرازق حمادة 2 

 .383الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 3 
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 .397، مرجع سابق، صادةحمادة عبد الرازق حم 1 

 .341احمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 2 

 .193، مرجع سابق، صاإلداريعدنان عمرو : وسائل تنفيذ النشاط  3 
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 .136، مرجع سابق، صمدلول الظفيري 1 

 2 17242012

2003

 .175، مرجع سابق، صمصطفى عبد المحسن الحبشي 3 

 .396، مرجع سابق، صحمادة حمادة عبد الرازق 4 
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 .164، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 1 

 .257، مرجع سابق، صكمال طلبه المتولي سالمة 2 

 3 170142012

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز " 2003

 ".للمتعاقد اآلخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض
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 .165، مرجع سابق، صفاطمة القرعان 1 

 .199سابق، ص، مرجع مصطفى عبد المحسن الحبشي 2 

 .135، مرجع سابق، صمدلول الظفيري 3 
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 المصادر والمراجع

 

 : أوالً: المصادر

 :القوانين -1

 . 

 . 

 . 

 . 

 32000. 

 وتعديالته.  

 431976. 

 . 

 271988. 

 

. 

  

 312001. 

  

 1311948. 

 . 
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 1972 

  

 وتعديالته. 271994 

 

 مشاريع القوانين: -2

1  

 مشروع قانون االمتياز الفلسطيني. 2

 

 : لمراجعثانياً: ا

 العامة:المراجع  -1

 .2014: تنازع القوانين في فلسطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان، امين دواس .1

 .1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1: التحكيم في العقود اإلدارية، ط.جابر جاد نصار .2

 .2005، : األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الفكر العربي، القاهرةسليمان الطماوي .3

، المركز القومي لإلصدارات 1: األسس العامة للعقود اإلدارية، ط.عبد العزيز خليفه .4

 .2009القانونية، القاهرة، 

 .2010، د.ن، 3: مبادئ القانون االداري، ط.عدنان عمرو .5

 .2010: وسائل تنفيذ النشاط االداري، د.ن، القدس، عدنان عمرو .6

: نظام المشاركة بين لمنظمة العربية للتنمية االداريةعبد القادر فتحي الشين، وفريق خبراء ا .7

القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية االساسية للنقل، المنظمة العربية للتنمية االدارية، 

 .2010القاهرة، 

 .2011، مكتبة دار الفكر، القدس، 3: المدخل لدراسة القانون، ط.عثمان التكروري .8

، مكتبة دار 1مدنية والتجارية، ج.شرح اصول المحاكمات ال: الكافي في عثمان التكروري .9

 .2013الفكر، القدس، 
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، 1: تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقود اإلدارية، ط.عثمان علي .10

 .2015منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

عّمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6: التحكيم التجاري الدولي، ط.فوزي محمد سامي .11

2012. 

التوزيع، اإلسكندرية، إلدارية، مكتبة الهداية للنشر و: اعمال السلطة امحمد عبد الباسط .12

1989. 

ة واحكام ابرامها، دار المطبوعات : العقود اإلداريحمد الشلمانيمفتاح عبد الحميد، و .13

 .2008الجامعية، اإلسكندرية، 

 

 المراجع المتخصصة: -2

، 1(، ط.B.O.Tالعمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ): خوصصة المرافق اسامة المطيري .1

 .2006وزارة االعالم، الكويت، 
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