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 شكر وتقدير

لـيس  " لقوله تعالى إن االعتراف ألهل العلم بالفضل والمكانة لهو مبدأ إسالمي وخلق إنساني رفيع 
بالفضل  وعمال بهذا المبدأ ، واعترافاً" منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرها ويعرف لعالمنا حقه 

  . ألهله 

  : أتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل 
عميد كلية الحقوق وأستاذ ورئيس قسم القانون التجاري  ناجي عبد المؤمن/ معالي األستاذ الدكتور 

برئاسة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ، لذلك أتقـدم   والبحري كلية الحقوق جامعة عين شمس
وعرفاني بالجميل على مـا  غلى هذا العالم الجليل بعظيم شكري وتقديري وكامل اعتزازي ومودتي 

تعالى ، من أجل إخراج هـذا العمـل ، رغـم كثـرة أعبائـه      بذلهه معى من جهد ابتغاء وجه اهللا 
ومسئولياته العلمية والعملية الكبيرة ، ولوال مساعدته لي بروح العالم الجليل لما تمكنت من إتمامه ، 
استفدنا منه علما وما زلنا نطمع في المزيد، فهو صاحب مدرسة متميزة فـي القـانون التجـاري    

قام إال أن أشكر سيادته على صبره واحتماله لنا طيلة فترة البحث ، والبحري وال يسعني في هذا الم
  . واهللا أسال أن يجزيه عني وعن طالب العلم خير الجزاء ، وأن يطيل اهللا في عمره ويبارك له 

أستاذ ورئيس قسم القـانون  :  محمد سعيد أمين/ للعالم الجليل كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير 
ـ جامعة عين شمس، على تفضل سيادته وتشريفه لي بالمشاركة فـي عضـوية     العام كلية الحقوق

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ، رغم ضيق وقته وكثرة مشاغله وأعبائه ، ومسئولياته المتعددة 
، فلسيادته مني كل الشكر واالمتنان وجزاه اهللا على خير الجزاء ، ونفـع اهللا بعلمـه رواد العلـم    

  أطال اهللا في عمره ، ومتعه بالصحة والعافية وحفظه لنا وللعلماء والمعرفة ، و
  : كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل 

أستاذ القانون التجـاري والبحـري ـ كليـة      :هاني صالح سري الدين / معالي األستاذ الدكتور 
الحقوق ـ جامعة القاهرة ، على تفضل سيادته وتشريفه لي بالمشاركة بعضـوية لجنـة المناقشـة     
والحكم على الرسالة وتحمل عناء قراءتها ، ومما ال شك فيه أن وجود سيادته سيشكل إثراء فكريـا  

فكره المتجدد وتواضعه الجم ، فجزاه اهللا عنـي  ونهرا متدفقا في شرايين هذا البحث لعلمه الفياض و
خير الجزاء ، ونفع بعلمه ووفقه في الدنيا واآلخرة إنه سميع مجيب ، منى كل الشـكر والتقـدير ،   

  . واطال اهللا في عمره وبارك لنا فيه 
  ـ : كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

لماء ، ومهوى األفئدة ، ولشعبها المضـياف ،  مصر الكنانة ، قلب العروبة النابض ، بل العلم والع
على الرعاية الكريمة واحتضانها لنا طيلة مدة الدراسة ، نسأل اهللا العلي القدير ان يحفظها من كـل  

  . سوء ومكروه ، وينعم على أهلها باألمن واألمان 

 سعد العنزي/ لباحث ا                                                                           
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  املقدمة
يعد العقد اإلداري الوسيلة الثانية التي تعتمدها اإلدارة فـي تسـيير   

بيد أن الفرق بينهمـا أن القـرار    ،عملها والقيام بنشاطها بعد القرار اإلداري
يصدر بإرادة منفردة من اإلدارة وحدها دون أن يشاركها فيه أحد أما العقـد  

ن العقود المبرمة في القـانون  اإلداري فينشأ بتالقي إرادتين شأنه في ذلك شأ
إال أن  ،فهي تحتاج إلي أركان ثالثة وهي المحل والسبب والرضاء ،الخاص

ذلـك إن   ،ثمة فرقا أساسيا بين عقود القانون العام وعقود القانون الخـاص 
اإلدارة في ظل القانون العام تتمتع بامتيازات وحقوق تشمل حقها في تعـديل  

 ،العقد واإلشراف على التنفيذ وتوقيع الجزاءات بعض شروط العقد أثناء تنفيذ
كل هذه الصالحيات التي تتمتع بها اإلدارة فـي   ،وإنهاء العقد بإرادة منفردة

ظل القانون العام أساسها أن اإلدارة مشرفة على مرفق عام وقائمـة علـى   
تسييره لذلك منحت هذه االمتيازات استثناءا علـى قاعـدة العقـد شـريعة     

التي ال محل إلعمالها في العقد اإلداري الذي يوصف بأنه عقـد   ،المتعاقدين
أي أن المشرع هو الذي ينظم كيفية التعاقد ويضـع   ،شكال والئحة مضمونا

شروط العقد على شكل لوائح وأنظمة وتعليمات ال تملـك اإلدارة الخـروج   
  )١(.عليها

وفي ضوء هذا التصور قد تلجأ الجهات اإلدارية إلي التعاقـد مـع   
ضها البعض أو مع األفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الخاصة بع

المختلفة من أجل إدارة المرافق العامة أو تسييرها أو لتحقيق األغراض التي 
فتبرم العقود الالزمة لتوريد ما تحتاجه من سلع وخدمات في إدارة  ،تستهدفها

ت واألشغال العامة التي المرافق والمشروعات التي تقوم بها أو إلقامة المنشآ
وقد تتعاقد اإلدارة مع فرد أو شركة خاصة من أجل إدارة مرفق عام  ،تلزمها

ويمكنها أن تتعاقد بالبيع والشراء واإليجـار   ،أو تنظيم خدمة عامة للجمهور

                                                 
أنظر بكر القباني، القانون اإلداري الكويتي، مطبوعات جامعة الكويـت، الكويـت، ال    )١(

   ٢٦٠توجد سنة الطبع، ص 
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 ،وتبرم القروض عند حاجتها للمال شأنها في ذلك شأن األفراد فـي التعاقـد  
للعقود مثل االمتياز أو عقد األشغال العامـة  ومن هنا نشأت تسميات متعددة 

وعقد النقل وعقد التوريد وعقد القرض العام وعقد التوظيف ولذلك سـنبحث  
ابتداء في تعريف وتحديد العقد اإلداري ثـم معيـار تمييـز العقـد اإلداري     

إبرام العقود اإلدارية ومن ثم نعالج سلطات اإلدارة  واإلجراءات التي تتبع في
المتعاقد معها وفي الوقت نفسه حقوق المتعاقد مع اإلدارة وأهمها  في مواجهة

الحصول على المقابل النقدي وحقه في إعادة التوازن المالي وأخيـرا فـي   
  . الطرق التي ينتهي بها العقد اإلداري

تتميز العقود اإلدارية بادئ ذي بدء بإبرامهـا بواسـطة أشـخاص    و
وعلـى رأسـها الدولـة    " ميـة  معنوية عامة وهي تشمل األشـخاص اإلقلي 

واألشخاص اإلقليمية األخرى كما تشمل األشخاص المرفقيـة ومثالهـا فـي    
فرنسا المؤسسات العامة اإلدارية والمؤسسات العامة االقتصادية والمؤسسات 

  .العامة المهنية
وتعتبر عقود البناء والتشغيل والتحويل من العقود الحديثة نسبيا فـي  

وقد بدأ االهتمام بهذه العقود  ،الجديدة المحلية والدولية المعامالت االقتصادية
في إطار التغير الذي يشهده العالم في دور الدولـة فـي ظـل المتغيـرات     
االقتصادية الجديدة إذ أصبحت الحكومات معنية أساسا بالرقابة والضوابط من 

ن ثم خالل النظم اإلدارية والتشريعية لحماية المصالح االقتصادية للمجتمع وم
بدأت الحكومة في االنسحاب من النشاط االقتصادي خاصة الملكيـة العامـة   
واإلدارة الحكومية بحيث تتيح الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالجزء األكبـر  

   .من االستثمارات القومية
ولتحقيق هذا الغرض اتجهت الحكومات إلي إعطاء القطاع الخـاص  

رات المشجعة له علـى القيـام بالـدور    العديد من المزايا والحوافز أو التيسي
  الرئيسي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
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بقصد إنشاء وإدارة واستغالل " البوت " إن اإلدارة حينما تبرم عقود 
ما يأخذ وصف المرفق العام فإنه يتمخض عن تلك العقود امتيـازات لجهـة   

انون الخاص وتعتبـر هـذه   اإلدارة وأخرى للمتعاقد ال مثيل لها في عقود الق
   .االمتيازات وفقا لما تقدم بنودا غير مألوفة

  : مشكلة الدراسة
تحظى عقود البوت في اآلونة األخيرة مكانة هامة نظرا لما تمثله من أهمية 

فمن خالل هذه العقود تقـوم   ،كبيرة بالنسبة لإلدارة والمستثمر على حد سواء
لكبرى التي قـد ال تسـتطيع ميزانيـة    الدولة بإنشاء العديد من المشروعات ا

وهذا ما يساهم في إدخال القطاع الخـاص للقيـام بالمهـام     ،الدولة القيام بها
وهذه العملية بدون شك تتم في إطار قانوني من خالل  ،الموكولة له نظر ربح

تحتفظ من خاللها الدولة بحقوقها في مواجهـة المتعاقـد    ،إبرام عقود البوت
نفذة ـ يقابل ذلك ترجع ملكية المشروع للدولـة مقابـل    معها ـ الشركة الم 

استغالل الشركة المنفذة لهذا المشروع لفترة من الزمن تتمكن الشـركة مـن   
خالل هذه الفترة من تحقيق ربحية معقولة وتستوفي حقوقها فـي مواجهـة   

وبالتالي تكون الدولة ووفقا للقواعد القانونية  ،الدولة من خالل هذا االستغالل
لشروط المبرمة في هذه العقود قد حققت العديد من اإليجابيات تتمثل فـي  وا

استغالل واستثمار بعض المرافق أو األراضي الفضاء أو الموانئ أو إعـادة  
   .استغاللها وفق إطار قانوني معين يتمثل في عقود البوت

تي وال ،ولقد حاولت دولة الكويت تطبيق القواعد القانونية الخاصة بهذه العقود
نشأت في فرنسا ثم طبقتها بعض الدول العربية مثل مصر واألردن وغيرها 

بهدف االستفادة من القيمة القانونية لهـذه العقـود فـي عمليـة      ،من الدول
ولقد نجحت دولة الكويت في القيام بالعديد من المشاريع الهامة من  ،االستثمار

كبرى بها وفـق  خالل إشراك القطاع الخاص في إنشاء بعض المشروعات ال
   .الشروط والقواعد القانونية المطبقة في هذه العقود
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وعلى ذلك تتمثل مشكلة الدراسة في الوقوف علـى طبيعـة هـذه العقـود     
 ،وخصائصها حيث أن هذه العقود تتشابه مع العديد مـن العقـود المشـابهة   

وكذلك نحاول من خالل هذه الدراسة الوقوف على حقوق والتزامات أطراف 
كما أننا من خالل هذه الدراسة نعمـل   ،وما يترتب على ذلك من نتائج العقد

   .على التعرف على سلطات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها
  :أهدف من خالل هذه الدراسة إلى ما يلي  ::::    أهداف الدراسة

د البوت وفقا للتشـريع الكـويتي   التعرف على طبيعة وخصائص عق - 
   .والتشريعات المقارنة

ـ التعرف  -  ين عقـد البـوت والعقـود    على أوجه الشبه واالختالف ب
 المشابهة 

التعرف على التطبيقات الخاصة بعقود البوت وما ينشأ عنهـا مـن    - 
  .التزامات وحقوق بين اإلدارة والشركة المتعاقدة معها

التعرف على اتجاهات القضاء في دولة الكويت والدول المقارنة مثل  - 
  .لتطبيق لعقود البوتفرنسا ومصر بالنسبة للتعامل وا

التعرف على سلطات اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها وفقا لتطبيقات  - 
عقد البوت في الظروف العادية واالستثنائية وما يترتب على ذلك من 

  .نتائج بالنسبة للمتعاقد مع اإلدارة

        : : : :     أهمية الدراسة
عقد تطبيقات  تكتسب الدراسة األهمية العملية من خالل الوقوف على

، والوقوف علـى القواعـد   ريع الكويتي والتشريعات المقارنةالبوت في التش
، وكـذلك  لنتائج القانونية المترتبة عليهاوتطبيقاتها وا ،الخاصة بعقود البوت

، والوقـوف علـى حقـوق    سلطات الدولة في مواجهة المتعاقدالتعرف على 
   .ة لهذه األطرافوالتزامات أطراف العقد وما ينتج عن ذلك من نتائج بالنسب

وللدراسة أهمية نظرية حيث يمكن خالل هذه الدراسة التعرف علـى  
القواعد القانونية الخاصة بهذه العقود والتعرف على طبيعتهـا وخصائصـها   
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، وموقـف الفقـه   والشروط التي يمكن أن تتوافر بهاوالمبادئ التي تحكمها 
والعيوب التي تـم   اإلداري من هذه العقود فضال عن التعرف على المميزات

   .توجيهها إلى هذه العقود
  ـ : املنهج املستخدم 

حيث يتناسب هـذا   ،في هذه الدراسة لقد تم استخدام المنهج الوصفي
المنهج مع هذا النوع من الدراسات فهو يقوم على أسـاس جمـع البيانـات    
بطريقة تسمح باختبار فروض الدراسة عن طريق التحكم في مختلف العوامل 

يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع الدراسة لكي نتمكن في ضوء ذلك التي 
) B.O.T(عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية عقود البـوت   من التعرف على

   .في القانون الكويتي
كما تم استخدام المنهج المقارن من خالل تناول عقود البـوت فـي   

   .التشريع الكويتي والتشريع المقارن خاصة في مصر وفرنسا
  : حدود الدراسة 

قام الباحث بتناول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  : الحدود الموضـوعية 
   .في القانون الكويتي دراسة مقارنة) B.O.T(عقود البوت 

عقود البوت " تم تناول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  :الحدود المكانية 
وقد تم الرجـوع إلـى المراجـع     ،في القانون الكويتي والتشريعات المقارنة

العلمية من كتب ودراسات ورسائل علمية وأطروحات وفقا للتشريع الكويتي 
  . والتشريع المقارن
 إلـى  ٢٠١٣تم عمل هذه الدراسة في الفترة الزمنية مـن   :الحدود الزمنية

   .م ٢٠١٧
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  : الدراسات السابقة 
هـا دراسـة   وتوجد دراسات عديدة في مجال عقود البوت ونذكر من

ودراسـة التنظـيم    ،هدفت إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقود البـوت 
كما هدفت الدراسة إلى الوقوف على اآلثار المترتبة  ،القانوني والتعاقدي لها

 وقد توصلت الدراسة إلى أهميـة التطبيقـات القانونيـة    ،على عقود البوت
ع الخاص للشراكة في البناء الخاصة بهذه العقود ألنها تعطي دورا هاما للقطا

وكذلك أهمية اآللية التشريعية والقانونية الخاصة بنقل ملكية هـذه   ،والتشغيل
  )١(.المشروعات للدولة بعد الوفاء للقطاع الخاص بمستحقاته المالية

هدفت إلى دراسة وتأصيل هذا النوع من العقـود   اخري وفي دراسة
مـن   ،ت البنية األساسية للدولةوالذي يتم بمشاركة القطاع الخاص في مجاال

   .خالل دراسة اإلطار القانوني لجميع جوانب العقد االقتصادية والفنية
وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة توافر عدد من العوامل والضوابط 
لكي تنجح هذه العقود ويتمثل ذلك في أنه يجب أن يكـون للمرفـق طبيعـة    

ـ  كمـا أن لشـركة    .بة لتشـغيله اقتصادية من حيث إنه يدر ربحا ماليا مناس
المشروع لها الحق في الحصول على المقابل المالي وعلـى المزايـا التـي    

  )٢(.يقررها مانح االلتزام وكذلك حق الملتزم في ضمان التوازن المالي للعقد
 ،وفي دراسة  هدفت إلى التعرف على العقود اإلدارية وعقد البـوت 

ى القواعد الخاصة التي يتميز بها وقد توصلت الدراسة إلى أهمية التعرف عل
لما يشكل من  ،والتطبيقات العملية في مصر والتشريعات المقارنة ،عقد البوت

                                                 
، ، دار الفكر الجـامعي )B.O.T(عصام أحمد البهجي، الطبيعة القانونية لعقود البوت  )١(

 . ٢٥٦-٥ص ص  ٢٠١٤اإلسكندرية، 
كمال طلبة المتولي سالمة، النظام القانوني لعقود البنـاء والتشـغيل ونقـل الملكيـة،      )٢(

B.O.T  ،٣٥٠-١، ص ص ٢٠١٠دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة .  
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مـال البنـاء والتشـييد    أهمية تتمثل في مشاركة القطاع الخـاص فـي أع  
  )١(واالستثمار
هدفت إلى محاولة  ،دراسة تطبيقية مقارنة على مشروعات االمتيازو

مشروعات البوت فـي تمويـل خطـة التنميـة      التعرف عن مدى مشاركة
االقتصادية واالجتماعية في مصر وذلك بمعالجة قصـور المـوارد العامـة    
وزيادة الخبرة الفنية والتكنولوجية وتقليل البطالة وحل مشكلة الديون الداخلية 
والخارجية المتزايدة في الدول النامية والعجز المزمن في الميزان التجـاري  

اري بميزان المدفوعات لهذه الدول وبصفة عامة على اآلثـار  والحساب التج
   .اإليجابية والسلبية لهذا النظام

وقد توصلت الدراسة إلى أهمية تطبيقات عقود البوت في مشروعات 
االمتياز لما يمثله من مشاركة فعلية للقطاع الخاص في عملية التنمية وأهمية 

  )٢( .مات أطراف العقدالقواعد القانونية التي تحدد حقوق والتزا
  : خطة الدراسة 

تـم   ،كل باب يحتوي على فصلين ،تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين
تناول عموميات في عقود البناء والتشغيل ونقـل الملكيـة عقـود البـوت     

)B.O.T (الفصل األول يتضمن مفهـوم عقـود البـوت     ،وذلك في فصلين
)B.O.T (وقد  ،تعريف عقود البوت المبحث األول تضمن ،وذلك في مبحثين

المطلب األول تضمن أنماط عقـود   ،تم تقسيم هذا المبحث إلى ثالث مطالب
والمطلب الثاني تضمن الطبيعة القانونية لعقود البوت والمطلب الثالث  ،البوت

   .تضمن مزايا وعيوب عقود البوت

                                                 
ـ  )١( اهرة، أحمد سالمة بدر، العقود اإلدارية وعقد البوت، مكتبة دار النهضة العربية، الق

 . ٤١٤-١، ص ص ٢٠١٠الطبعة الثانية، 
دراسـة تطبيقيـة مقارنـة علـى      B.O.Tطه محمد محمد أبو العال، عقود البـوت   )٢(

  . ٣١٧ -١، ص ص٢٠١٠مشروعات االمتياز، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
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 وفي المبحث الثاني الذي أتناول فيه التنظيم التشريعي وموقف القضاء مـن 
المطلب األول تضمن التنظـيم التشـريعي    ،وذلك في مطلبين ،عقود البوت
   .والمطلب الثاني تضمن موقف القضاء من عقود البوت ،لعقود البوت

وفي الفصل الثاني أتناول فيه الفرق بين عقود البوت وما يتشابه معه 
المبحث األول يتضمن عقـود البـوت    ،من العقود األخرى وذلك في مبحثين

المطلب األول تضمن أوجه الشبه بين  ،وذلك في مطلبين B.O.O.Tد وعقو
والمطلب الثاني تضمن أوجه االختالف بين  B.O.O.Tعقود البوت وعقود 
وفي المبحث الثاني أتناول فيه عقود البـوت   B.O.O.Tعقود البوت وعقود 

المطلب األول يتضـمن عقـد االمتيـاز     ،وعقود االمتياز وذلك في مطلبين
  أتناول فيه خصوصية عقود البوت  والمطلب الثاني ،العام لعقود البوت لإلطار

وذلـك فـي    ،وفي الباب الثاني أتناول النظام القانوني لعقود البوت
 ،وذلك في مبحثين) B.O.T(الفصل األول أتناول إبرام عقود البوت  ،فصلين

ـ  ،وذلك في مطلبين ،المبحث األول أتناول فيه أطراف عقود البوت ب المطل
وفـي   ،والمطلب الثاني يتضمن جهة اإلدارة ،األول يتضمن شركة المشروع

وذلك فـي مطلبـين   ) B.O.T(المبحث الثاني أتناول فيه محل عقود البوت 
والمطلـب الثـاني    ،المطلب األول يتضمن محل عقود البوت أرض فضـاء 

   .يتضمن محل عقود البوت منشأة مقامة
وذلك في ثالث )B.O.T(البوت  وفي الفصل الثاني أتناول أثار عقود

وذلـك   ،المبحث األول أتناول فيه حقوق والتزامات شركة المشروع ،مباحث
المشروع والمطلب الثـاني   المطلب األول يتضمن حقوق شركة ،في مطلبين

وفي المبحـث الثـاني أتنـاول حقـوق      .يتضمن التزامات شركة المشروع
المطلب األول يتضمن  ،لبينوذلك في مط ،والتزامات جهة اإلدارة وسلطاتها

 ،حقوق والتزامات جهة اإلدارة والمطلب الثاني يتضمن سلطات جهة اإلدارة
وفي المبحث الثالث أتناول أنتهاء عقود البوت وذلك في مطلبـين المطلـب   

والمطلب الثاني يتضمن النهاية  ،األول يتضمن النهاية الطبيعية لعقود البوت
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ي المبحـث الرابـع أتنـاول وسـائل فـض      وف ،غير الطبيعية لعقود البوت
المنازعات الناشئة عن عقود البوت وذلك في مطلبين المطلب األول يتضمن 
 ،القضاء كوسيلة من وسائل فض المنازعات الناشـئة عـن عقـود البـوت    

والمطلب الثاني أتناول التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات الناشـئة  
   .عن عقود البوت


