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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مكذم٘ :
اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚقاً ٢اهلل ٚغاًِ ًآٝ ْ ٢امل ضبُاس ً ٚا ٢بيا٘ ٚقاش ٘
ٚبعس :

عا

ااِ ايكااطب  ٚ ،دااٌ ا٭ ُااملٍ ،ا٫ؾاااػملٍ باامليعًِ ايؿااط  ، ٞايااصٖ ٟاا ٛقااٌ
ؾا ٕ َاأ
ايعً ٚ ّٛدًٗملَُٗ َٔٚ ،ملت ايعًاِ ايؿاط  ٞايؿكا٘ اياسٚ ،ٜٔبٝاملٕ اسباٚ ٍ٬اسباطاّ ،ايكاملِ٥
ً ٢ايسي ٌٝايكشٝض ٚ،اي ٔ ايػمليب ٚا٫داٗملز اياملّ  ،انيػمل ٌ٥اسبملزثٚ ١ايٓٛاظٍ انيػاذس.٠
ٖ َٔٚص ٙايٓاٛاظٍ ازبسٜاسٚ ، ٠ايعكاٛز انيػااشسث ١كاس اَاٝاملظ اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املز٠
(ٚ،)b.o.tبعس طض انيٛنٛع َٔ َملْ ١اجملُع س ت انيؿملضن ١ؾ ، ٘ٝنيمل يا٘ َأ ا٭ُٖٝا١
ٚقآمل اسبملنط بمليٓػ  ١يًشهَٛملت اةغ ٚ ١َٝ٬اهل٦ٝملت ايٛقؿٝا ٚ ١ساا ٢ا٭ؾاطاز ٚ ،ترتناع
ُٖٝا٘ دملْ :
ا٭ ٕ : ٍٚايٛادب ًا ٢اسبهَٛاملت ٖا ٛإْؿامل ٤انيطاؾال اشبسَٝا ١ايعملَا ١نيٛاآٗٝامل نُامل
غٝأتَ ٚ. ٞمل بمليٓػ  ١إىل ايٛقـ ؾ ٕ ايٛادب ٜهامل ناُملٕ اغااُطاض َٓؿعا ١ايٛقاـ ٚاغااػ٬ي٘
 ٚسّ تعطً٘ ٚاْسثملض. ٙ
ايجملْ ٕ : ٞانيٝعاْٝملت ايعملَ ١قس  ٫تهؿ ٞايٛؾمل ٤مباطً ملت إْؿملٖ ٤اص ٙانيطاؾال سػاب
ا٭ٚيٜٛملت انيسضد ١ؾٗٝامل ،نُا مل ٕ داٛز ٠ايعُاٌ اسبها َٞٛيٝػات َجاٌ داٛز ٠ايعُاٌ اشباملم
ٚإتكملْ٘ َ ٚ .مل بمليٓػ  ١إىل ايٛقـ ؾكس ٜٛ ٫دس َمل ٜهؿ ٞةْؿمل ٚ ٘٥تعُري، ٙؾٝهَ ٕٛكاريٙ
اياعطٌ ٚشٖملب َٓؿعا٘.
َٔ خٖ ٍ٬ص ٜٔا٭َط ٜٔميهٔ ذبسٜس ُٖٖ ١ٝصا ايعكس ْا٘ طباطز يًشهَٛاملت
ايادؿٝـ َٔ ا٭ مل ٤انيًكملَٝ ٢ً ٠عاْٝملتٗمل َاع ناُملٕ اْاكاملٍ انيًهٝا ١إيٗٝامل نُامل ْا٘ طباطز
يٓ ملض ايٛقـ ٓس خؿ ١ٝتعطً٘ ٚشٖملب َٓملؾع٘ .
ٚقس قػُت اي شح نملياملي: ٞ


ايؿكٌ ا٭ : ٍٚكس اَاٝملظ اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملزٚ )B.O.T( ٠ؾ َ ٘ٝشجملٕ- :
 اني شااااح ا٭ : ٍٚتعطٜااااـ كااااس (ٚ)B.O.Tبٝااااملٕ ضنملْاااا٘ ٚخكمل٥كاااا٘ ْٛ ٚا اااا٘
ٚغً ٝملت٘ ٚإجيملبٝملت٘ ٚؾ ٘ٝمخػَ ١طمليب- :
 oانيطًب ا٭ : ٍٚتعطٜـ كس (ٚ )B.O.Tؾ ٘ٝؾط ملٕ - :
 ايؿطع ا٭َ : ٍٚكطًض(ٚ )B.O.Tتعطٜؿملت٘ .
 ايؿطع ايجملْْ : ٞكس اياعملضٜـ ٚاياعطٜـ انيداملض.
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 oانيطًب ايجملْ : ٞضنملٕ كس (.)B.O.T
 oانيطًب ايجمليح :خكمل٥ل كس (.)B.O.T
 oانيطًب ايطابع  :ايعكٛز انيؿملبٗ ١يعكس. B. O. T
 oانيطًب اشبملَؼ :إجيملبٝملت ٚغً ٝملت ٖصا ايعكس:
 ايؿطع ا٭ : ٍٚإجيملبٝملت كس B.O.T
 ايؿطع ايجملْ : ٞغً ٝملت َ ٚػمل ٤٣ٚكس B.O.T
 اني شح ايجملْ : ٞتهٝٝـ كس  َٔ b.o.tايٓملسٝا ١ايؿاط َ ١ٝاع بٝاملٕ سهُا٘ ٚؾٝا٘
َطً ملٕ:
 oانيطًب ا٭ : ٍٚبي ١ٝايعٌُ بأغًٛب ايا BOT
 oانيطًب ايجملْ : ٞتهٝٝـ ايعكس ؾط ملٚ ،ؾ ٘ٝؾط ملٕ:
 ايؿطع ا٭ : ٍٚقٛاٍ ايؿكٗمل ٤ايػملبك

انيػأي. ١

 ايؿطع ايجملْ : ٞتهٝٝـ كس اي ٛت جبُٝع ٚقملؾ٘ اني٪ثط.٠


ايؿكااٌ ايجااملْ : ٞسهااِ كااس اَاٝااملظ اي ٓااملٚ ٤اياؿااػٚ ٌٝاة ااملز )B.O.T( ٠انيطاؾاال
ايعملَٚ ١ايٛقـ ٚؾ َ ٘ٝشجملٕ- :
 اني شح ا٭ : ٍٚسهِ كس اَاٝاملظ اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املز )B.O.T( ٠انيطاؾال
ايعملَٚ ١ؾ ٘ٝث٬ثَ ١طمليب- :
 oانيطًب ا٭ : ٍٚا٭قٌ

تكطؾملت ٚيَ ٞط انيػًُ ٚٚاد ملت٘.

 oانيطًب ايجملُْ : ٞملٍ ٚي ٞا٭َط ايٛاد  ً٘ٝ ١دبمل ٙض ٝا٘.
 oانيطًااب ايجمليااح  :سهااِ بٓاامل ٤انيطاؾاال ايعملَاا ١اأ اطٜاال كااس اَاٝااملظ اي ٓاامل٤
ٚاياؿػٚ ٌٝاة ملز)B.O.T( ٠
 اني شح ايجملْ : ٞسهِ كس اَاٝاملظ اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املز )B.O.T( ٠تعُاري
ا٭ٚقملف ٚ ،ؾ ٘ٝث٬ثَ ١طمليب:انيطًب ا٭: ٍٚتعطٜـ ايٛقـ.
 oانيطًب ايجملْ : ٞؾطٚط ايٛقـ.
 اني شح ايجملْ: ٞسهِ تعُري ايٛقـ بعكس (:)B.O.T
ٚقااس سملٚياات ا٫خاكااملض قااسض اةَهااملٕ َااع ااسّ اةخ،ٍ٬باامليطغِ َاأ قًاا ١ايسضاغااملت
ايػملبك ١هلص ٙايكٛض ٠انيػاشسث َٔ ١ايعكاٛز  ٜٚ ،كاٖ ٢اصا اي شاح دٗاس َكاٌ ٚخطاٍٚ ٠ٛ
ايططٜل ا٫داٗملز ٖصا اي ملب .
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غاامل ٬٥اهلل تعااملىل انيعٜااس َاأ تٛؾٝكاا٘ ٚتػااسٜس ٙنياامل ؾٝاا٘ َاأ ايكااٛابٚ،ايعؿ ٛاأ اشبطااأ
ٚاةغطاب إْ٘ مسٝع قطٜب ازبٛاب ٚقً ٢اهلل ًٓٝ ْ ٢مل ضبُس  ٢ً ٚبي٘ ٚقش ٘ ٚغًِ .
ّنتبُ :خالذ بً سعْد الزشْد
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الفضل األّل  :عكذ امتٔاس البياء ّالتصغٔل ّاإلعادٗ (ّ )B.O.Tفُٔ مبحجاٌ- :
املبحح األّل :تعزٓف عكذ (ّ)B.O.Tبٔاٌ أ رناىُ ّخضائضُ ّأىْاعُ ّسلبٔاتُ ّإجيابٔاتُ
ّفُٔ مخس٘ مطالب- :
املطلب األّل :تعزٓف عكذ (ّ )B.O.Tفُٔ فزعاٌ - :
الفزع األّل
مضطلح(ّ )B.O.Tتعزٓفاتُ
متجٌ كٛز ( )B.O.Tقٛضا دسٜسَٚ ٠ػااشسثَ ١أ ايعكاٛز اةزاضٜاٚ ١تػااٗسف ايكٝاملّ
مبؿملضٜع ندُٜ ١عٗس بٗمل إىل إساس ٣ايؿاطنملت يًكٝاملّ ب ْؿاملَ ٤طؾال املّ ٚتؿاػ ً٘ٝسبػاملبٗمل
اشبملم َس َٔ ٠ايعَٔ  ٕ ٢ً ،تًاعّ بٓكٌ ًَهٝاٗمل إىل ايططف اٯخط غٛا ٤ناملٕ ايسٚياٚ ١
ؾدكمل َعٜٓٛمل  ٚسكٝكٝمل ٖٚ.صا ا٫قط٬ح ٖ ٛاخاكاملض ياج٬خ نًُاملت اظبًٝعٜاٖ ١ا: ٞاي ٓامل٤
(ٚ )buildاياؿاااػْٚ )operate ) ٌٝكاااٌ انيًهٝاااٜٚ )transfer(١كملبًاااٗمل بمليؿطْػاااَ ١ٝكاااطًض(
.) c.e.f
 ٚطؾااا٘ زبٓاا ١ا٭َااِ انياشااس ٠يًكااملْ ٕٛايُٓااٛشد( ٞا٭ْٝػاارتاٍ):بأْ٘ ؾااهٌ َاأ ؾااهملٍ
مت ٌٜٛانيؿملضٜع متٓض مبكاهمل ٙسهَ ١َٛمل ،يؿرت َٔ ٠ايعَٔ  ،سس اةذباملزات انيمليٝاٜٚ، ١اس ٢
"ؾطن ١انيؿطٚع "اَاٝملظا يآؿٝص َؿطٚع َع ٓ ٚس٥اص تكا ّٛؾاطن ١انيؿاطٚع ب ٓمل٥ا٘ ٚتؿاػً٘ٝ
ٚإزاضتااا٘ يعاااسز َااأ ايػااآٛات ؾاػااارتز تهااامليٝـ اي ٓاااملٚ ٤ذبكااال ضبملسااامل َااأ تؿاااػ ٌٝانيؿاااطٚع
ٚ،اغاجُملض ٙدبملضٜمل ْٗ ٚ،ملَ ١ٜس ٠اَ٫اٝملظ تٓاكٌ ًَه ١ٝانيؿطٚع إىل اسبه.)1( ١َٛ
 ٚطؾااا٘ َٓ ُاا ١ا٭َااِ انياشااس ٠يًآُٝاا ١ايكاآمل :)unido( ١ٝبأْاا٘ اتؿااملم تعملقااسٜ ٟاااٛىل
مبكاهمل ٙسس ؾدملم ايكطملع اشبملم إْؿمل ٤سس انيطاؾل ا٭غملغ ١ٝايسٚي ، ١مبامل شياو
ًُٝاا ١اياكااُٚ ِٝاياُٜٛااٌ ٚايكٝااملّ بأ ُااملٍ اياؿااػٚ ٌٝايكااٝملْ ١هلااصا انيطؾاال خاا ٍ٬ؾاارت ٠ظَٓٝاا١
ضبسزٜ ٠ػاُض يا٘ ؾٗٝامل بؿاطض ضغآَ ّٛملغا ً ١ا ٢انيٓااؿع َأ ٖاصا انيطؾال ...يااُه شياو
ايؿاادل َاأ اغاارتدملع ا٭َااٛاٍ ايا اغاااجُطٖمل َٚكااملضٜـ اياؿااػٚ ٌٝايكااٝملْ ١بملةنااملؾ ١إىل
مل٥ااس َٓملغااب ًاا ٢ا٫غاااجُملض ْٗ ٚملٜاا ١انيااسًٜ ٠اااعّ ايؿاادل انيااصنٛض ب ااملز ٠انيطؾاال إىل
اسبه ٚ ١َٛإىل ؾدل دسٜس ٜاِ اخاٝملض ٔ ٙاطٜل انيُملضغ ١ايعملَ.)2(١
الفزع الجاىٕ
ىكذ التعارٓف ّالتعزٓف املختار
ٜاهض َٔ ٖص ٙاياعملضٜـ ْٗمل تع ري أ َؿٗاٖ ّٛاصا ايعكاس  ٫ٚتاسخٌ
ازبملَع ١انيملْعَ ِٖ ٚ ١مل ًٜشظ ًٖ ٢ص ٙاياعملضٜـ َمل - : ًٜٞ
()1
()2

كس  b.o.tةيٝملؽ ْملقٝـ م.82- 81
زي ١ُ َٓ ٌٝايْٝٛٝس ٚم.288
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ْطاملم اياعاملضٜـ

 - 1ايط ٍٛايصٜٓ ٟمل ق ػ ١اياعملضٜـ اي جيب ٕ تاُٝع بملةجياملظ ٚاياشسٜاسٗ ٜٚ.ط ٖاصا
دًٝمل اياعطٜـ ا٭خري.
 ٕ - 2اياعطٜـ ا٭ ٍٚطؾ٘ بأْ٘ ؾهٌ َٔ ؾهملٍ اياُٜٛاٌ بُٓٝامل طؾا٘ اياعطٜاـ اٯخاط
بأْاا٘ اتؿااملم تعملقااس ٟؾااملياعطٜـ ا٭ ْ ٍٚااط إىل ايعكااس بمل ا ااملض ْامل٥ذاا٘ ٚاياعطٜااـ اٯخااط
ْ ااط إىل ايعكااس بمل ا ااملض بساٜااا٘ ْٚ،ااامل٥ر ايؿاا ٤ٞيٝػاات َاأ َملٖٝااا٘ نُاامل ٕ تعطٜااـ
ايعكس بأْ٘ اتؿملم تعملقس ٟؾ ٘ٝزٚض خيٌ بملسباسٚز ٚ،يا ٛاقاكاط ًا ٢املض ٠اتؿاملم ناملٕ
ٚىل.
ًٜ - 3شظ ً ٢اياعطٜـ ا٭ ْ٘ ٍٚدعاٌ كاس اي اٛت َٓشاَ ١أ اسبهَٛاٚ ١انيٓشاَ ١طازؾا١
يًٗ اااا، ١ايااا رباااامليـ َ ااااس انيعملٚنااااملت  ٫ٚخاااا٬ف ٕ كااااس اي ااااٛت َاااأ كااااٛز
انيعملٚنملتٚ ،اخاٝملض اسبه ١َٛيًُاعملقاس َأ َاعاسز  ٫خيطدا٘ أ نْٛا٘ كاسا َأ
كٛز انيعملٚنملت.
ًٜ - 4شظ ًٖ ٢ص ٙاياعملضٜـ ْٗامل دعًات كاس اي اٛت خملقامل بملنيؿاملضٜع اسبهَٝٛا ١ؾكا
ٖٚ،صا قشٝض َٔ دٗا ٕ ١قاٌ ْؿاأٖ ٠اص ٙايعكاٛز ٖا ٛ٭داٌ ٖاصا ايػاطض ٚيهأ
اٯ ١ْٚا٭خري ٠مت اياٛغع ٖصا ايٓٛع َأ ايعكاٛز ساا ٢قاملض يٮؾادملم انيعٓا ٜٛباٌ
يٮؾطاز ْكٝب َٓ٘ .
ْ - 5اال اياعطٜااـ ا٭ً ٍٚااًَ ٢هٝاا ١ايطااطف انياعملقااس َااع اسبهَٛاا ١يًُؿااطٚع إىل ْٗملٜاا١
انيااسٖٚ ٠ااصا غااري قااشٝض -نُاامل غااٝأت - ٞبااٌ إٕ ًَهٝااا٘ ٖاا ٞيًشهَٛااٚ ١نًُاا١
 ٖٞ transferيٓكٌ إزاض ٠انيؿطٚع ًَ ٫ -هٝا٘  -يًشه ٚ ١َٛإىل َٔ رباملض.ٙ
اياعطٜااـ انيداااملض ٕ كااس (ٖ)B.O.Tاا - : ٛاتؿااملم ب ا ا اطؾ سااسُٖمل ميًااو ا٭ضض
ٚاٯخااط ٜكاا ّٛبآؿٝااص ٚتؿااػَ ٌٝؿااطٚع يكااملأل َمليااو ا٭ضض ًاا ٕ ٢ياا٘ اْ٫اؿااملع بااصيو َااس٠
ضبسز.ٙ
املطلب الجاىٕ
أرناٌ عكذ ()B.O.T
مل دس َٔ تهًِ ٔ ضنملٕ ٖصا ايعكس ٚيهٔ ايص ٟتٛقًت إيٝا٘ ٕ كاس ()B.O.T
٫بس ؾ َٔ ٘ٝضبع ١ضنملٕ:ا٭) ٍٚايعملقسإ ُٖٚ:مل اطؾمل ايعكس ؾمل٭ ٖٛ ٍٚازبٗ ١انيمليها ١لاٌ
إقملَاا ١انيؿااطٚع غااٛا ٤نااملٕ اسبهَٛاا ٚ ١ايٓاامل ط ًاا ٢ايٛقااـ  ٟ ٚؾدكاا ١ٝغااٛا ٤نملْاات
سكٝكٝاَ ٚ ١عٜٓٛاٚ. ١ايجملْٖ: ٞا ٛازبٗا ١ايا تكا ّٛب ٓامل ٤انيؿاطٚع ٚتؿاػٚ ً٘ٝا٫غااؿملزَ ٠أ ضٜعاا٘
َس ٠ايعكس ٚتػَُ" ٢سٜط انيؿطٚع".
ايجملْ: ٞا٭ضض ضبٌ انيؿطٚع.
ايعكس .

ايجمليح:انيؿطٚع ٖٛٚ:اةْؿمل٤ات السز٠
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ايطابع:ايكااٝػٖ: ١اا ٞا٭يؿاامل ايا ٜكااملؽ بٗاامل ايعكااس َاهاآُ، ١بٝااملٕ ضنملْاا٘ ٚؾااطٚا٘
ٚاياعاَااملت نااٌ اااطف ٚسكٛق ا٘ .بعهااِٗ جيعااٌ ناا ٕٛانيؿااطٚع ٜااسض زخااَ ،٬ااطا زاخاا٬
سكٝك ١ايعكسٖٚ ،صا ي٘ ٚدٗ٘ ٭ٕ ايعكس قً٘ اغاجُملض َٔ ٟدَٗ ١اسٜط انيؿاطٚع ٚإٕ ناملٕ
متًٜٝٛمل َٔ دٗ ١اسبه.١َٛ
املطلب الجالح
خضائط عكذ ()B.O.T
تاُٝع َؿط ٚملت  B.O.Tبعسز َٔ اشبكمل٥ل َٓٗمل:
- 1

ْ٘ كس اَاٝملظٚ: ٟشيو ٭ٕ اسبه ١َٛرباملض ؾطن َٔ ١ايكطاملع اشباملم ؾاعطٗٝامل
اَاٝملظاً تاٛىل مبٛد ٘ إقملَ ١سس َؿاملضٜع اي ٓٝا ١اياشاٝا ١جبُٝاع َطاسًا٘ َأ تكاُِٝ
ٚمتٜٛااٌ ٚإْؿااملٚ ٤تؿااػ ٌٝخاا ٍ٬ؾاارت ٠ظَٓٝااَ ١عٓٝااٖ ١ااَ ٞااس ٠اَ٫اٝااملظٚ ،تاكملنااَ ٢اأ
ازبُٗٛض ضغَٛملً إشا اغاؿملزٚا َٔ خسَ ١انيؿطٚع خٖ ٍ٬صا انيس.٠

- 2

بعاس اْاٗاامل ٤ؾاارت ٠اَ٫اٝااملظ تكاا ّٛايؿااطن ١انيػاااجُط ٠بٓكااٌ إزاض ٠انيؿااطٚع يًشهَٛاا،١
ٜٚاااع ٕ تهاا ٕٛؾاارت ٠اَ٫اٝااملظ اًٜٛااْ – ١ػا ٝملً – بكااسض ٜهؿاا ٞياػطٝاا ١ض ؽ انيااملٍ
انيػاجُط انيؿطٚع ٚحيكل َعسٍ ضبض  ٚمل٥س َٓملغب يًؿطن.١

- 3

نرب سذِ ا٫غاجُملضات انيطًٛبٖ ١ص ٙايعكٛزٜٚ ،رتتب ًٖ ٢ص ٙاشبكٝكا ١اسّ
قااسض ٠انيػاااجُط ايؿااطز ًاا ٢متٜٛااٌ ايهااجري َاأ ٖااص ٙانيؿااط ٚملت ،ا٭َااط ايااص ٟز اامل
انيػاااجُطٖ ٜٔااص ٙانيؿااط ٚملت إىل نااطٚض ٠تهاا ٜٔٛاذبااملز َااملي( ٞنْٛػاااٛتٛٝضّ)
َهاااَ ٕٛااأ ايكطاااملع اشباااملم ،اي ٓاااٛى٪َٚ ،غػاااملت َمليٝااا ١خاااط ٣ياُٜٛاااٌ ٖاااصٙ
انيؿط ٚملت.

- 4

ُ ١َٝٛاْ٫اؿملع بملشباسَملت ايا تكاسَٗمل َؿاملضٜع ٖاص ٙايعكاٛز ٚ،شياو ٜطداع يهارب
سز انيػاًٗه يًدسَملت اي تكسَٗمل ٖص ٙانيؿط ٚملت ٚ،تٓٛع َػاٜٛملت زخٛهلِ.

- 5

ناجري َأ ٖاص ٙاشباسَملت  -ايا تكاسَٗمل ٖاص ٙانيؿاط ٚملت -ناطٚض ١ٜيًُػاااًٗو
َجااٌ ايهٗطباامل ، ٤ايطااطم ،ازبػااٛض ،انيٝااملٚ ،ٙغريٖاامل م امل خيًاال نااػط ًمل ًااٖ ٢ااصٙ
انيؿط ٚملت.
بعض ا٭سٝملٕ يهُملٕ اغاُطاض ٖص ٙانيؿط ٚملت.

- 6

اسبملد ١ياسخٌ اسبه١َٛ

- 7

تػس اسبملد ١يًدربات انيٗٓ ١ٝغٛا٤

- 8

تٓٛع انيدملاط اي تاعطض هلمل ٖص ٙانيؿاط ٚملت ٚتعاسزٖمل ،سٝاح خياًاـ اياُٜٛاٌ هلامل
َاأ قااطٚض اًٜٛااَ ،١اٛغااط ،١قكااري ٠ا٭دااٌ َااع ٚدااٛز ؾٛا٥ااس ًاا ٢تًااو ايكااطٚض
بعٛا٥ااس ثملباااَ ٚ ١اااػري ٚ ،٠اأ اطٜاال َػااملُٖملت َ ملؾااط ٚ ٠غااِٗ بػااطض انياااملدط٠
تاهُٔ اًب اسبك ٢ً ٍٛضبملح َٓا ُ ١تؿهٌ ٦مل ًَ ٢سٜط انيؿطٚع.

ًُٝملت اةْؿمل ٚ ٤اياكُ ٚ ِٝاةزاض.٠
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 - 9اؾاارتاى ااسز ن ا ري َاأ ا٭اااطاف َٓ َٛااٖ ١ااصا ايعكااس غ اٛا ٤نااملٕ بملني ملؾااطٚ ٠
بمل٫ضت ملط اني ملؾط (اسبهَٛا – ١ؾاطنمل ٤انيؿاطٚع – انيكطنا – ٕٛؾاطنملت اي ٓامل٤
ٚانيكاامل٫ٚت – َااٛضز ٚانيعااسات – َػاااجُط ٚض ؽ انيااملٍ – ازبٗااملت انيؿاارت ١ٜنيٓاذااملت
انيؿطٚع– َػادسَ ٛتًو انيٓاذملت).
 - 10مبٛدااب ٖااصا ايعكااس  ٫تهاأُ سهَٛاا ١اي ًااس انيهااٝـ تػااسٜس  ٟقااطٚض يآؿٝااص
انيؿطٚعٚ ،إمنمل ٜاٛقـ غساز ٖص ٙايكطٚض ً ٢ايعٛا٥س اي ٜسضٖمل انيؿطٚع.
 ٫ - 11تاااِ ٖااص ٙايعكااٛز إَٓ ٫املر اغاااجُملض ٟقااش، ٞخااملٍ َاأ اياعكٝااس ٚاي ٛٝضقطااٝاا١
ٚايؿػاااملز اةزاض; ٟياااصا ٜااااع ًااا ٢اسبهَٛااا ١انيهاااٝؿ ٕ ١تهاااع قمل اااس ٠غٝملغااا١ٝ
َػاكطٚ ٠تَٗٓ ٧ٝملخملً قملْْٝٛملً َٛاتٝملً يكٝملّ ايكطاملع اشباملم بملغااجُملضات نا ريً ٠ا٢
انيس ٣ايطٜٚ ٌٜٛاُجٌ شيو إقساض انيٛاؾكاملت ٚاياكاملضٜض اةزاضٜا ١انيطًٛبا ١بػاٗٛي١
ٜٚػط بعٝساً ٔ اي ريٚقطااَ ١ٝع تٛخ ٞايعسايٚ ١انيٛن.)3(١ٝ ٛ
 - 12ث ٛت سل ازبٗ ١اةزاض١ٜ

اةؾطاف ٚايطقملب ١اٛاٍ َطسً اياؿٝٝس ٚا٫غاػ.ٍ٬

ًَ - 13ه ١ٝانيؿطٚع ت ٌ ثملبا ١يًذٗ ١اةزاض.)4(١ٜ
 - 14حيكل ا٫غاجُملض باٗصا ا٭غًٛب ضبملسملً َطتؿع ١يًكطملع اشباملم ،ؾكاس ٚناشت اسٓ٠
زضاغملت تط ٝكٝا ٕ ١ا٫غااجُملض َؿاملضٜع اي ٓٝا ١اياشاٝا ١حيكال ٛا٥اس َطتؿعا ١قاس
تكااٌ بعااض اسباامل٫ت إىل ٜٚ .%96عااطض ازبااس ٍٚايااامليْ ٞااامل٥ر بعااض ايسضاغااملت
اي متت ٖصا اجململٍ.
َعسٍٓ ايعمل٥س ايهُين ي٬غاجُملض
١ٓٝ
ايسضاغ١
ايٜ٫ٛملت انياشس ٠ا٭َطٜه١ٝ
َٓملال ايٝملبملٕ
َٓملال ؾطْػمل
تملٜٛإ  ،ايك
نٛضٜمل

َؿملضٜع اي ٓ ١ٝاياشاٚ ١ٝؾكملً يعسز َٔ ايسضاغملت:
َعسٍ ايعمل٥س
ايهُين %

غٓ١
ايسضاغ١

%60
%96
%12
%77
%51

1990
1993
1993
1993
1993

َ٪يـ
ايسضاغ١
ٌَْٝٛ
َريا
بطٚزّٚ
ٚؾُٛٝضٚ ،غمليٛ
ٚؾُٛٝضٚ ،غمليٛ

()3

اْ ط زضاغملت ازبس ٣ٚاياذملضٚ ١ٜا٫قاكملزٚ ١ٜا٫داُمل َ ١ٝع َؿملضٜع  ،BOTاةغهٓسض ،١ٜاياساض
ازبملَعٝاا ،١ايط عاا ١ايجملْٝاا ّ2001 - 2000 ،١يع ااس ايكااملزض ضبُااس ااس ايكااملزض طٝاا ١م- 634
، 663 - 646ي٬غاعاز ٠امليع ايطاب اياملي ٞؾ ه ١اْ٫رتْت:

()4

إاملض ايكاملْ ٕٛاياسٚي ٞاشباملم زنااٛض /ضبُاس

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?id 1885&issue=291&category=loca l

كٛز اياؿٝٝس ٚا٫غاػٚ ٍ٬اياػًb.o.t ِٝزضاغ١
ايطٚب. ٞ
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بًسإ َاعسزْ ، ٠ملَ١ٝ

1993

%95

انيكسض :اي ٓو ايسٚي ،ٞتكطٜط ٔ ايآُٝا١
ايآُ،١ٝم.26

نملْٓؼٚ ،ؾملٟ

ايعاململ  ،ّ1994اي ٓٝا ١ا٭غملغاَ ١ٝأ داٌ

املطلب الزابع
العكْد املصابَ٘ لعكذB. O. T
يكااس مت تطااٜٛط قااٝؼ ْ ٚااٛاع  ٚؾااهملٍ ً -اا ٢اخااا٬ف ب ا اي ااملسج  -سٜااس٠
َؿاملبٗ ١يعكاسَ B. O. Tأ داٌ َػاملُٖ ١ايكطاملع اشباملم َؿاط ٚملت اي ٓٝا ١ا٭غملغا١ٝ
ٖ َٔٚص ٙايعكٛز:
 - 1كاٛز  B.O.O.Tكااٛز اي ٓاامل – ٤اياًُٝااو – اياؿااػ – ٌٝاياشٜٛاٌ ٖٚاا ٞااملزَ ٠اامل تاااٝض
يًُػاجُط ٜٔبٓمل ٤انيؿطٚع ٚمتًه٘ بٛاغط ١ؾطن٪َ ١قا ، ١تهؿٌ يا٘ غاٗٛي ١تؿاػً٘ٝ
ٚقاٝملْا٘ ،تُ َُجاٌ ؾٗٝاامل اسبهَٛااٚ، ١تااٛىل – اسبهَٛاا - ١اةؾااطاف ًاا ٢اياأغااٝؼ
ٚاياؿػ ٌٝخ ٍ٬ؾرت ٠اَ٫اٝملظٚ ،بعس اْاٗملٖ ٤اص ٙايؿارتٜ، ٠كا ض انيؿاطٚع ًَهٝا ١ملَا١
يًسٚي َٔٚ ١ثِ تٓاٗ ٞؾطن ١اَ٫اٝملظ قملْْٛملً.
 - 2كااٛز  B.O.L.Tبٓاامل ٤اياًُااو انيطسًاا – ٞاياااأدري اياُااٚ – ًٜٞٛاياُٜٛااٌٖٚ ،ااصا ايٓااٛع
َكااُِ ةْؿاامل ٤انيؿااط ٚملت اي ا ذباااملز إىل ب٫ت َٚعااسات ض مسمليٝاا; ١ياؿااػًٗٝمل نُاامل
تكًض سملٍ نملْت ايؿاطن ١انيؿاطؾً ١ا ٢انيؿاطٚع غاري قاملزضً ٠ا ٢تؿاػ ً٘ٝؾاكاّٛ
باااأدري ٙيؿااطن ١خااط ٣ياؿااػٚ ً٘ٝإزاضتاا٘ خاا ٍ٬ؾاارت ٠اَ٫اٝااملظ ٚ ،تكاا ّٛاسبهَٛاا١
باأدري انيؿطٚع َكملبٌ سل اْ٫اؿملع  ٚمل٥س ذبكٌ ً.٘ٝ
 - 3كااٛز  B.O.Oبٓاامل – ٤متًااو – تؿااػ :ٌٝااملض ٠اأ ؾااطان ١با اسبهَٛااٚ ١ايكطااملع
اشبملم ،بٛاغط ١ؾطن ١اَاٝملظ ،تاٛىل اةؾطاف ً ٢اياؿػٜٓ ٫ٚ، ٌٝاٖٗ ٞصا ايٓاٛع
بملياش ٍٛإىل انيًه ١ٝايعملَاٚ ،١يهأ ٜااِ دبسٜاس اَ٫اٝاملظ  ٚاْاٗامل ٤ايعُاط ا٫ؾرتاناٞ
يًُؿطٚع «سك ٍٛايٓؿ – انيٓملدِ».
 - 4كااٛز  B.R.Tبٓاامل – ٤تااأدري – ذبٜٛااٌٖ :ااصا ايٓااٛع َاأ انيؿااط ٚملت ياا٘ ا ٝعاا ١خملقاا١
َػاُس َٔ ٠خكٛق ١ٝانيٓؿع ١الكك ١يًذُٗاٛضٚ ،تاطت ٖاص ٙاشبكٛقا ١ٝبملنيهاملٕ
ايعمل٥س انياٛيس ٓ٘ ;إش ٜػآس انيؿطٚع إىل قملبًٝا٘ يًاأدري «انيٛاْ – ٧انيطامل ِ ايٓٗطٜا– ١
ايططم ايػطٜع.»١
 - 5كٛز  D.B.F.Oتكُ – ِٝبٓمل – ٤مت – ٌٜٛاَا٬ى :ا كملً هلصا ايٓٛع تاؿال اةزاضَ ٠اع
انيػاااجُط ًاا ٢إقملَااَ ١ؿااطٚع بٓٝاا ١غملغااٚ، ١ٝؾكاملً يًؿااطٚط ايؿٓٝااٚ ١اياكااُُٝملت ايا
تهعٗمل اسبه ١َٛبٛاغاط ١دٗعتٗامل ا٫غاؿاملضٜٚ، ١ٜااٛىل انياعملقاس «انيػااجُط» اةْؿاملم
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ً ٢إقملَ ١انيؿطٚع ٚتأغٝػ٘ نُمل ٜك ّٛبملي شاح أ َكاملزض اياُٜٛاٌ يًُؿاطٚع ٚؾكا ًمل
يًهاااٛاب ايااا تهاااعٗمل يااا٘ ايسٚياااٚ ١ذبااات إؾاااطاؾٗمل ٚتٓاكاااٌ ًَهٝااا ١انيؿاااطٚع إىل
اسبه ١َٛبعس اْاٗملَ ٤س ٠ايعكس سٝح إٕ اسبه ١َٛذبكٌ ًاَ ٢كملباٌ ا٭ضض ً ٚا٢
قُٝاا ١ضبااسزْ ٠ػا ٝملً َاأ اةٜااطازات َكملبااٌ ؾاااض اَ٫اٝااملظ يًُػاااجُطٚ ،حياال يًشهَٛاا١
دبسٜس ايعكس َ ٚآض تؿاػ ٌٝانيؿاطٚع نيػااجُط بخاط بؿاطٚط ؾهاٌ َاع زؾاع اياعاٜٛض
انيٓملغب يًُػاجُط «َمليو انيؿطٚع».
 - 6كااٛز  M.O.O.Tذبااسٜح – اَااا٬ى – تؿااػ – ٌٝذبٜٛااٌٜ :ككااس بٗااصا ايٓااٛع َااأ
ايعكٛز ٕ ٜاعٗاس انيػااجُط ذباسٜح ساس انيطاؾال ايعملَا ٚ ١ساس انيؿاط ٚملت ا٭غملغا١ٝ
ٚتطٜٛط ٙياهٓٛيٛدٝمل انيؿطٚع ٚؾكملً ٭ساسخ انيػااٜٛملت ايعملنيٝاٜٚ ١كا ض َمليهاملً َ٪قااملً
يًُؿطٚع ٜٚاٛىل تؿػ ً٘ٝخ ٍ٬ؾارت ٠اَ٫اٝاملظ َأ ق ًا٘ َ ملؾاط ٚ ٠أ اطٜال ايػاري ٚ
ْٗمل ١ٜاَ٫اٝملظ تًَ ٍٚ٪هٝا٘ يًسٚي.١
ٖٓ - 7ملى ْٛاع خطَ ٣أ ايعكاٛز َجاٌ ( )B.L.Tبٓامل – ٤تاأدري – ذبٜٛاٌ) B.O.O.S (،
بٓمل – ٤اَا٬ى – تؿااااػ – ٌٝبٝع ٓس ْٗمل ١ٜؾرت ٠اَ٫اٝاملظ تاسؾع ايسٚيا ١ايكُٝا ١انيا كٝا. ١
(  )B.O.T.Tبٓااامل – ٤تؿاااػ – ٌٝتاااسضٜب – ذبٜٛااآٌٖ ،ااامل انيػااااجُط َطملياااب بااااٛؾري
اياااسضٜب يًهااٛازض ايٛآٝاا ١ق ااٌ ايآااملظٍ اأ اياذٗٝااعات «ٜٓط اال غملغا ًمل ًاا ٢ايسٚياا١
ايٓملَ ) D.B.O(. »١ٝسٝح ٜكا ّٛانيػااجُط بؿاطا ٤ا٭قا ٍٛانيًُٛنا ١يًسٚياَ ١أ خاٍ٬
كااس اَاٝااملظ ،ثااِ ٜكاا  ّٛب ٓمل٥اا٘ َااط ٠خااطٚ ٣تؿااػ ً٘ٝسبػااملب٘ َاأ خااَ ٍ٬ااس ٠ايعكااس
ٚمياًه٘ ًَهْٗ ١ٝمل.١ٝ٥
إٕ جملُٛع ٖص ٙايعكٛز ٖسؾملً َؿرتنملً ٖٛٚ ٫ ،قٝملّ ايكطملع اشبملم بااٛيَٗ ٞاملّ متٜٛاٌ
ٚاغاجُملض َ٬ى ايس ٍٚشات ايط ٝعا ١ا٫قاكاملزٜٚ .١ٜعاس كاس ٖ BOTا ٛا٭نجاط ؾا ٛٝملً با
ٖص ٙايعكاٛز َأ ايٓملسٝا ١ايعًُٝاَ ١أ سٝاح «اسبكاٛم – ا٫ياعاَاملت» ; يها ٕٛكاس ا٫غااجُملض
ك ّس خيهع يًكٛاْ انيٓ ُ ١ي٬غاجُملض ،ؾ ٕ شياو ٜرتتاب ًٝا٘ ايعسٜاس َأ ا٫ياعاَاملت ٜٓٚاار
نصيو ٓ٘ يًُػاجُط سكٛم اغاك ٍ٬ثٓمل ٤ؾرت ٠اَ٫اٝملظ(.)5
املطلب اخلامس
إجيابٔات ّسلبٔات ٍذا العكذ
الفزع األّل
إجيابٔات عكذ B.O.T
ميهٔ ذبسٜس إجيملبٝملت ٖصا ايعكس
 ٫اسبكط :
()5

ٓملقط نجري ، ٠ؾأشنط َٓٗامل ًا ٢غا  ٌٝايعاس

اْ ط كس  b.o.tةيٝملؽ ْملقٝـ م.82- 81
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 - 1متهاا ايسٚياااَ ١ااأ تاااٛؾري اشباااسَملت انيداًؿااا ١ايهاااطٚض ١ٜاي٬ظَاااٚ ١اياا  ٫ميهااأ
ا٫غاػٓملٗٓ ٤ملٚ ،اي ٜكعب إقملَاٗمل بملنيٛاضز الً ١ٝاسبه.١َٝٛ
ٜ - 2ػاامل س ايسٚيااً ١اا ٢تٛدٝاا٘ َٛاضزٖاامل ايعملَاا ١إىل ايكطمل ااملت ا٫غاارتاتٝذ ١ٝاي ا ٜعذااع
ايكطملع اشبملم ٔ تٓؿٝصٖمل.
 - 3انيػااملُٖ ١ن ا ض ااملح ايطنااٛز ا٫قاكااملزٚ ٟايكهااملً ٤اا ٢اي طملياا ٚ ١اسبااس َاأ
اياهدِٚ،شيو ٭ْ٘ َٔ انيعًاَ ٕ ّٛؿاملضٜع اي ٓٝا ١اياشاٝا ١تاكاـ ايػملياب بهْٛااٗمل
َػاًٗٔه ١يًعُ٬ت ا٭دٓ ٚ ١ٝبهْٛاٗمل غاري َٓاذا ١هلامل بكاٛض َ ٠ملؾاط ْ ٠اطاً يكاعٛب١
تكسٜط َٓاذملتاٗمل َٔٚ .ثِ ؾ ٕ متَ ٌٜٛؿملضٜع اي ٓ ١ٝاياشاٝا ١بأغاًٛب  BOTقاس ٜكًاٌ
َٔ ا٫قرتاض اسبهاٜٚ َٞٛػامل س ًا ٢ايادؿٝاـ َأ اياس ٜٔايعاملّ ٚبملياامليٜ ٞكًاٌ َأ
َعس٫ت اياهدِ ٚاي طملي ،١خملق ١إشا مت تؿػُ ٌٝملي ١ضبًٖ ١ٝص ٙانيؿملضٜع.
 - 4ضؾااع ايطملقاا ١اياٝ ٛؿٝااٚ ١اياؿااػ ١ًٝٝي٬قاكااملز ايااٛاينٚ .ربؿااٝض نااػٛط ا٫قاارتاض
(الً - ٞاشبملضد.)ٞ
ٜ - 5ػُض ْ ملّ ا٫غااجُملض ٚؾال  B.O.Tبٓكاٌ ٚتٛظٜاع انيداملاط انيمليٝاٚ ١ايكآمل ٚ ١ٝغريٖامل
َٔ اسبه ١َٛإي.٘ٝ
 - 6إَهملْٝاا ١اغاااؿملز ٠ايكطااملع اسبهااَ َٞٛاأ خااربات ايكطااملع اشبااملم إزاضٚ ٠تؿااػٌٝ
ٖااص ٙانيؿااط ٚملتٚ ،بملياااملي ٞإ طاامل ٤ايُٓااٛشز ا٭ؾهااٌ ايااص ٟتػرتؾااس باا٘ انيؿااط ٚملت
اسبه.١َٝٛ
- 7إ ٕ ظٜااملز ٠إؾااطاى ايكطااملع اشبااملم إزاضَ ٠ؿااط ٚملت اي ٓٝاا ١ا٭غملغااٜ، ١ٝػااُض بعٜااملز٠
ا ٫اُاااملز ًاااَٛ َٓ ٢ااا ١اةزاضٚ ٠انياملبعااا ١ايػاااطٜع ١ااأ قاااطبَ ،ااامل ٜااا٪ز ٟإىل تؿعٝاااٌ
ايكسضات ٚتٝ ٛـ اةَهملْٝملت ٚا٫ضتكمل ٤بملنيٗملضات.
 ٬إىل تاٛؾري
 - 8إٕ ظٜملز ٠ا٫غاجُملض انيُاَ ٍٛأ اشباملضز – ايكطاملع اشباملم – ٜا٪زَ ٟػااك ً
ٓملقاااط داااصب َااا٪ثط ٠يآُٝاااٖ ١اااص ٙا٫غااااجُملضاتَ ،ااأ سٝاااح ذبػاا اي ٦ٝااآَ ،١اااملر
ا٫غاجُملض ،تُٓ ١ٝاي ٞ ٛا٫غاجُملض ،ٟظٜملز ٠اةسػملؽ بعٛا٥س ٚؾٛا٥س ا٫غاجُملض.
 - 9إَهملْٝااا ١اغاااادساّ اسبهَٛااا ١يٓاااملتر  ٚزاٖ ٤اااصا ايٓ اااملّ ياشػاا قاااٛضتٗمل  ٚزاٗ٥ااامل
ايساخًٚ ٞاشبملضدٚ ٞشيو يٛدٛز ا٫قآملع ازبُملٖري ٟبٗص ٙانيؿملضٜع.
 - 10تكاااس ِٜخسَااا ١ملَااا ١غملغااا ٚ، ١ٝغاااس سملدااا ١يًُاااٛاأ ب تملساااٖ ١اااص ٙاشبسَااا ١ايعملَااا١
يًذُٗٛض.
 - 11ربؿٝـ ايعب ٔ ٤نملٌٖ ايسٚي ١ب تملس ١ايؿطق ١يًكطملع اشباملم (الًا ٚ ٞا٭دآ )
انيؿااملضن ١بٓاامل ٤انيطاؾاال ا٭غملغاا ،١ٝا٭َااط ايااصٜ ٟػااملِٖ تااٛؾري انيااٛاضز ًاا٢
اسبه.١َٛ
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 - 12اسبكااً ٍٛاا ٢اياكٓٝاا ١انياطااٛضٚ ٠اسبسٜجاا ١اي٬ظَاا ١ياؿااٝٝس تًااو انيػاااٛز ملت ٚانيطاؾاال
ايا قااس  ٫تاااٛاؾط ضبًٝاملً ،بااٌ ٜٓكًااٗمل انيػاااجُط ا٭داآ انيمليااو ياًااو اياكٓٝاا ١اسبسٜجاا١
ٚايصٜ ٟاُاع بملشبرب ٠ايط ١ًٜٛايعملني ١ٝتؿٝٝس ٚبٓملَ ٤جٌ ٖص ٙانيؿملضٜع ٚانيطاؾل.
 - 13إٕ تٓؿٝص انيؿاملضٜع بأغاًٛب َ B.O.Tأ ؾاأْ٘ ٕ جيٓاب َػامل ٨ٚاشبكدكا ١بمل ا املض
ٕ ًَهَٓ– ١ٝؿع - ١انيطؾل انيٓؿص ٚؾل ْ ملّ  B.O.Tغٓٝاكٌ يًسٚيَ ١ػاك .)6(ً٬
الفزع الجاىٕ
سلبٔات أّ مساّئ عكذ B.O.T
هلصا ايعكس بؿهٌ ملّ غً ٝملت َ ٚػمل ٨ٚميهٔ تًدٝكٗمل َمل - : ًٜٞ
 - 1ايهػ ًا ٢ايػاٛٝي ١انياملسا ١ايػاٛم الًاٚ، ٞتطسٝاٌ مل٥اسات ا٫غااجُملض إىل خاملضز
ايسٚياا ١انيهااٝؿٚ،١شيو بااإٔ ٜكاا ّٛانيػاااجُط باُٜٛااٌ انيؿااطٚع زاخًٝاامل اأ اطٜاال اي ٓااٛى
الً- ١ٝزٜ ٕ ٕٚك ّٛبهذ َٛاي٘ ايػٛم الًٜ ٚ– ٞكا ّٛبػاساز ٖاص ٙاي ٓاٛى َأ
مل٥ااسات ا٫غاااجُملض ثااِ ٜطسااٌ ا٭ضبااملح إىل اشبااملضز،ؾٓٝار ٓاا٘ اغاااٗ٬ى قااسض نا ري َاأ
ايػٛٝي ١انياملس ١ايػٛم الً،ٞممل ٪ٜز ٟإىل سملي َٔ ١اْ٫هُملف ا٫قاكملز.ٟ
 - 2قاااس ت ااامليؼ ايؿاااطن ١قاااملس  ١اَ٫اٝاااملظ ظٜاااملز ٠تها امليٝـ اشبسَااا ١انيٓاذااا ٚ ،١ظٜاااملز٠
اساػملب تهمليٝـ اياُُ ٌٜٛمل َٖ ٛاملح اسبمل٫ت ايعملز ١ٜؾٓٝعهؼ شيو ً ٢غاعملض
اشبسَ ١ممل ميجٌ ٦ملً إنملؾٝملً ً ٢انيػاًٗه .
 - 3قااس تًاااعّ ايسٚياا ١ؾااطا ٤اةْاااملز مبٛدااب ايعكااس ،ايااصًٜ ٟااعّ ايسٚياا ١بمليااسؾع ًاا ٢غااملؽ
ا٭غعملض اي تطتؿع َع َطٚض ايعَٔ َٚ،ع ايٛقت َٚس ٠ايعكس ايط، ١ًٜٛتطتؿع نًؿٖ ١اصٙ
انيؿملضٜع ً ٢ايسٚي.١
كااٛز  b.o.tبؿااطٚط ا٫ساهااملض ،اي ا تًاااعّ بٗاامل ايسٚياا ١إش تؿاارتط
 - 4ااملزَ ٠اامل تااطت
ؾااطن ١انيؿااطٚع ًاا ٢ايسٚياا، ١تااأَ ا٫ساهااملض سااا ٢تهاأُ غااٝططتٗمل ًاا ٢ايػااٛم
ٚنُملٕ اسّ َٓملؾػااٗمل ;ذبكٝكامل ٫غارتزاز َامل ْؿكاا٘ َأ َاٛاٍ ٜٚ،رتتاب ًا ٢شياو َامل
ٜرتتاب ًاا ٢ا٫ساهاملض َاأ ناطاض َٚػااملٚ،٨ٚإشا مل ٜاطت انيؿااطٚع بملساهاملض ،تًاااعّ
ايسٚي ١بؿطا ٤اشبسَ ١اي ٜكسَٗمل انيؿطٚع ٚ،ن ٬ا٭َط ٜٔنطض.
 - 5اَ ٍٛس ٠ايعكس َٚمل قاس ٜٓاار ٓٗامل َأ سػآملت َكاًش ١انيػااجُط  ٚناطاض مبكاًش١
ايسٚي ١انيملعب، ١ؾ شا نملْت ؾطن ١انيؿطٚع تًاعّ ْٗملَ ١ٜس ٠ايعكس ب ملزْ ٠كٌ إزاضتا٘
إىل ايسٚي ١انيهٝؿ، ١ؾ ٕ ٖص ٙانيس ٠قس تط ٍٛنجريا ،نُمل ي ٛبًػت َج ٬تػاعٚ ١تػاع
ملَملٚ،ايعكس ايصٜ ٟعكس نيجٌ ٖص ٙانيسًٜ ٠عّ دٝملَ ٫اعملق  ١تًاعّ بٓامل٥ر ٖصا ايعكس َٚ،امل
()6

اْ اااط كاااس  b.o.tةيٝاااملؽ ْملقاااٝـ م ٚ،152- 145زضاغاااملت ازباااس ٣ٚاياذملضٜاااٚ ١ا٫قاكاااملز١ٜ
ٚا٫داُمل َ ١ٝاع َؿاملضٜع  BOTيع اس ايكاملزض ضبُاس اس ايكاملزض طٝا ، ١اياساض ازبملَعٝا ،١ايط عا١
ايجملْ ،١ٝاةغهٓسض ،ّ2001 - 2000 ١ٜم  ، ٚ647 - 646تكطٜاط اي ٓاو اياسٚي ٞأ ايآُٝا١
ايعململ  ،1994م. 115 – 114
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ٜٓااار ٓاا٘ َاأ بااسا ٌ٥نيكااًش ١انيًاااعّ تاا٪خط اغاااؿملز ٠ايسٚيااَ ١اأ انيؿااطٚع ٚ،ذبُااٌ بٓاامل٤
اجملاُاااع ٖاااص ٙاي اااساٚ، ٌ٥تهاااط بملنيكاااملأل ا٫قاكاااملز ١ٜايعمل٥اااس ٠يًسٚيااا، ١نُااامل تهاااط
مبكملسبٗمل ايػٝملغ. )7(١ٝ
املبحح الجاىٕ
تهٔٔف عكذ  b.o.tمً الياحٔ٘ الصزعٔ٘ مع بٔاٌ حهنُ
غأقاكط اياهٝٝـ ايؿط ً ٞاٖ ٢اص ٙايكاٝػٖٚ ١ا ٞكاس ( )b.o.tز ٕٚغريٖامل َأ
ايُٓملشز يػ :ا٭ٖ ٕ ) ٍٚص ٖٞ ٙا٭ؾاٗط با ايكاٝؼ – نُامل َاط بٓامل ٚ، -هلاصا ؾا ٕ ناٌ
ايكٝؼ تؿرتى َعٗمل نجري َٔ اسبٝجٝملت .ايجملْ ٕ ) ٞايسخ ٍٛتًو ايُٓملشز ً ٢اياؿكاٌٝ
قس ٜ ٫اػع ي٘ صبملٍ ٖصا اي شح ٜٓٚ .سضز ذبت ٖصا اني شح َطً ملٕ:
املطلب األّل
آلٔ٘ العنل بأسلْب الـ BOT
إشا ضازت اسبهَٛااا ١إْؿاااملَ ٤ؿاااطٚع َااأ َؿاااملضٜع اي ٓٝااا ١اياشاٝاااٚ ١تطغاااب تٓؿٝاااصٙ
بأغًٛب  BOTتعًٔ اي سآَ ٔ ١ٜملقكا ١ذبااً ٟٛا ٢اةااملض اياؿاطٜعٚ ٞايٓ املَ ٞاياصٟ
غااٝعٌُ انيؿااطٚع ْطملقااً٘ ٚ ،اا ٢انيعااملٜري اي ا تطغااب ذبكٝكٗاامل ٚ،انياعًكاا ١ااملز ٠بمليٛقاات
اي٬ظّ يآؿٝص انيؿطٚع ٚؾرت ٠اَ٫اٝملظ اي غآُشٗمل يًؿطن ١اي غااعٗس بآؿٝاصٚ ،ٙتهًؿا١
اشبسَ ١يًذُٗٛض.
ٚبٓااملً ٤اا ٢اة اا ٕ٬اأ ٖااص ٙانيٓملقكاا ١جياُااع غملي املً ااسز َاأ انيػاااجُطٚ ٜٔايكااملْْٝٛ
ٚانيٗٓسغ ا  ٚقااشملب انيكاامل٫ٚت ايعملنيٝااٚ ١الًٝاا ١يٝهْٓٛااٛا اذبااملزاً َملي ٝاملً Consortium
ٜاؿكاا ٕٛؾٝاا٘ ًااْ ٢ػ ا  ١نااٌ َاآِٗ ض ؽ انيااملٍ " سكااٛم انيًهٝاا ٚ ١غااِٗ انيؿااطٚع" ٚاي ا
تؿااهٌ ااملزَ ٠اأ  %15إىل َ %30اأ إ ااملي ٞاياُٜٛااٌ اياا٬ظّ يًُؿااطٚعٚ ،حيااسز ٕٚانيكااملزض
اشبملضد " ١ٝاي ٓٛى ٪َٚغػملت اياُ "ٌٜٛاي غٝشكًَٗٓ ٕٛمل ً ٢ايكطٚض ،اي تػط ٞبكٝا١
اياُٜٛااٌٚ ،اي ا تاارتٚاح ْػ ا اٗمل ب ا  %70إىل َ %85اأ إ ااملي ٞاياُٜٛااٌ .ثااِ ٜكَٛاا ٕٛب ااساز
زضاغااا ١داااس; ٣ٚيًاأناااس َااأ ٕ تاااسؾكملت إٜطازاتااا٘ خااا ٍ٬ؾااارت ٠اَ٫اٝاااملظ ،نملؾٝااا ١ياػطٝااا١
تهمليٝؿ٘ ٚذبكٝل ضباملح صبعٜا ١هلاِ .ؾا شا اتؿكاٛا ًا ٢تا ين انيؿاطٚع ٜ Sponsorsاكاسَٕٛ
بعطنِٗ  ٚطمل ِٗ٥يًشه ،١َٛؾا شا ناملٕ ٖا ٛايعاطض ٚايعطامل ٤ا٭ؾهاٌ ٚٚاؾكات اسبهَٛا١
ًاا ٢إضغااملً ٘٥ااٜ، ِٗٝكاا ّٛا٫ذبااملز انيااملي ٞهلااص ٙاجملُ ٛاا ١باأغااٝؼ ؾااطن ١خملقاا ١يًُؿااطٚع
()7

اْ ط  :زضاغملت ازبس ٣ٚاياذملضٚ ١ٜا٫قاكملزٚ ١ٜا٫داُمل ٝاَ ١اع َؿاملضٜع  BOTيع اس ايكاملزض ضبُاس
س ايكملزض ط ١ٝم  ٚ، 648كس  b.o.tةيٝملؽ ْملقٝـ م 163- 155حبح بعٓٛإ  :خكدك١
إزاضٚ ٠بٓملٚ ٤تؿػ ٌٝاي ٓ ١ٝاياشا ١ٝانيًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيع س ايطس ِٝس اسبُٝاس ايػامل ملتٞ
م ْ ،14س ٠ٚاياعمل ٕٚب اسبهٚ ١َٛايكطملع ا٭ًٖ ٞمت ٌٜٛانيؿملضٜع ا٫قاكاملز ،١ٜداس ،٠دملَعا١
انيًو س ايععٜعٖ1420/7/4- 2 ،ا ،م.43
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تٓاٗااا ٞبملْاٗااامل ٤ؾااارت ٠اَاٝاااملظٚ ،ٙتااااٛىل ٖاااص ٙايؿاااطن ١دبُٝاااع َػاااملُٖملت ا٭ هاااملٚ ،٤اًاااب
ايكاطٚض اي٬ظَا ١ياػطٝا ١إ املي ٞمتٜٛاٌ انيؿاطٚعٚ ،تكا ض ٖاص ٙايؿاطنٖ ١ا ٞانيػاٚ٪ي ١اأ
غاااساز ايكاااطٚض ٚ،ؾٛا٥اااسٖمل يًذٗاااملت انيكطنااا ،١ز ٕٚاياعاااطض إىل ا٭قااا ٍٛانيمليٝااا ١اشبملقااا١
بأ هاامل ٤ا٫ذبااملز انياامليٚ ٞبكٝاا ١انيػااملُٖ  .نُاامل تاااٛىل ٖااص ٙايؿااطن ١إدااطا٤ات اياعملقااس َااع
اسبه ١َٛيآؿٝص انيؿطٚع ٚاياٛقٝع ً ٢ا٫تؿملقاملت اي٬ظَا ١ايا تٛناض اسبكاٛم ٚا٫ياعاَاملت
يهٌ َُٓٗملٚ .تك ّٛايؿطنٜ ١هملً ب دطا ٤نٌ اياعملقسات اشبملضدٝا ١ا٭خاط ٣اي٬ظَا ١يآؿٝاص
انيؿاااطٚع ،نملياعملقاااس َاااع ؾاااطنملت انيكااامل٫ٚتَٚ ،اااٛضز ٟاٯ٫ت ٚ،ا٭دٗاااعٚ ٠انياااٛاز ا٭ٚيٝااا١
ٚغريِٖ.
ٚبعس إقملَ ١انيؿطٚع تاٛىل ايؿطنًُٝ ١ا ١اياؿاػ ٌٝبٓؿػاٗمل  ٚ ،قاس تاعملقاس َاع ؾاطن١
َؿػًٓ Operator ١يااٛىل ًُ ١ٝاياؿػٚ ٌٝايكاٝملْٚ ،١تػاادسّ اةٜاطازات انياشكاً ١خاٍ٬
ؾرت ٠اياؿػ ،ٌٝياػط ١ٝتهمليٝـ اياؿػٚ ٌٝايكٝملْٚ ١زؾع اياعاَاملت اياُٜٛاٌٚ ،اةٜاطاز انيا كاٞ
بعس شيو ٖ ٛاةٜطاز ايكمل  ٚايطبض انياشكل يًؿطن.١
َٚاأ ساال اسبهَٛاا ٚ ١ايااسا ٓ٥اياأنااس َاأ ٕ ًُٝاا ١اياؿااػٚ ٌٝايكااٝملْ، ١تاااِ ٚؾك ا ًمل
يًُعااملٜري انياؿاال ًٗٝاامل غااًؿملًٚ ،بعااس ٕ تٓاٗاا ٞؾاارت ٠اَ٫اٝااملظ انيُٓٛساا ١يًُؿااطٚع ٜاااِ ذبٜٛااٌ
ًَهٝا٘ َٓ -ؿعا٘  -يًشهَٛاٚ .١قاس تاط ٣اسبهَٛاَ ٕ ١أ انيٓملغاب دبسٜاس اياعملقاس َاع
ايؿطنْ ١ؿػٗمل ياػاُط اياؿػ ٚ ٌٝقس َت ِعٗس بملياؿػ ٌٝيططف بخط َٔ ايكطاملع اشباملم ٚ
قس تاٛىل اياؿػ ٌٝبٓؿػٗمل (.)8
املطلب الجاىٕ
تهٔٔف العكذ شزعا
ّفُٔ فزعاٌ- :
الفزع األّل
أقْال الفكَاء السابكني يف املسأل٘
 - 1قااملٍ ايؿااملؾعٚ : ٞنااٌ َاامل دااملظ يااو ٕ تؿاارتً ٜ٘اا ٢اْ٫ؿااطاز دااملظ يااو ٕ تهرتٜاا٘ ًاا٢
اْ٫ؿطاز ٚايهطا ٤بٝع َٔ اي ٛٝع ٚنٌ َمل مل جياع ياو ٕ تؿارتً ٜ٘ا ٢اْ٫ؿاطاز مل جياع
ياو ٕ تهرتٜا٘ ًا ٢اْ٫ؿاطاز ٚ ،يا ٕ ٛضدا ٬انارتَ ٣أ ضداٌ ضنامل بٝهامل ٤يٝعض ٗامل
()8

ْ ط زضاغملت ازبس ٣ٚاياذملضٚ ١ٜا٫قاكاملزٚ ١ٜا٫داُمل ٝاَ ١اع َؿاملضٜع  BOTيع اس ايكاملزض ضبُاس
س ايكملزض ط ١ٝم  ٚ636 - 635م ،.654 - 653خكدك ١إزاضٚ ٠بٓملٚ ٤تؿػ ٌٝاي ٓ ١ٝاياشا١ٝ
انيًُهااا ١ايعطبٝااا ١ايػاااعٛز ١ٜيع اااس اياااطس ِٝاااس اسبُٝاااس ايػااامل ملت ٞم  ،12م  ،16م ،30
غمليٝب اي ٓمل- ٤اياؿػ– ٌٝاة ملز ''BOT'' ٠غا٬ح انيٓملؾػا ١ازبسٜاس قآمل  ١اي ٓاملٚ ٤اياؿاٝٝس،
انياا٪متط اهلٓسغاا ٞايػااعٛز ٟاشبااملَؼَ ،هاا ١انيهطَاا ،١دملَعاا ّ ١ايكااط 16 - 13 ،٣ش ٟايكعااس٠
ٖ1419ا  ،حبح شبمليس ايسغٝجط  ،م.87
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ؾااذطا قملُ٥اامل ًاا ٕ ٢ياا٘ ايؿااذط  ٚضناا٘ نااملٕ ايؿااذط اط باامليؼ  ٚ ،غااض  ٚ ،مل
ٜهاأ ؾٝاا٘ نااملٕ ٖااصا نااطا ٤داامل٥عا نُاامل ٜهاا ٕٛبٝعاامل داامل٥عا ( قااملٍ ايطبٝااع ) ٜطٜااس ٕ
يكااملسب ا٭ضض اي ٝهاامل ٤ايؿااذط  ٚضض ايؿااذط( ٟ .)9بعااس اْاٗاامل ٤كااس اةدااملض ٠تٓاكااٌ
ًَهٝاا ١ايؿااذط إىل قااملسب ا٭ضضٖٚ.ااص ٙايكااٛض ٠اي ا دملظٖاامل ايؿااملؾع ٞض اا٘ اهلل
َكملضب ١يكٛض ٠كس اي ٛت َٔ دٗ ١اس ا٭داطٓٝ ٠امل تػاًِ بعاس اْكهاملَ ٤اس ٠اةداملض ٠إ٫
كاس اي اٛت ضبااملز يً ٓاملٚ ٤املي ا٘
ْٗمل رباًـ ٓٗمل َأ دٗاا  ٕ ) :قاملسب ا٭ضض
خب٬ف َمل ٖٗٓمل ؾٗصا ٜػري َٔ ْٝا ١ايعملقاس .ٜٔب) ٕ انيٓاؿاع بامل٭ضض  -انيػاأي ١ايا
شنطٖمل اةَملّ ايؿملؾعٜ - ٞسؾع َمل قملَ٘ َٔ بٓمل ٚ ٤ؾاذط ناأدطْ٫ ٠اؿمل ا٘ بامل٭ضض
كس اي ٛت ؾ ٕ قملسب ا٭ضض َٚمليو اي ٓملٜ ٤سؾع اي ٓمل ٤نئ قملّ ب ٓمل ٘٥يٝػااٛ
بُٓٝمل
دطت٘ َٔ غًا٘ .
ٚ - 2قملٍ ابٔ ا يكملغِ ضدٌ قاملٍ يطداٌ طاين طقااو ٖاص ٙبٓٗٝامل بعؿاط ٠زْاملْري  ٚمبامل
زخااٌ ؾٗٝاامل ًاا ٢إ غااهٓٗمل نااٌ غاآ ١بااسٜٓملض ساااَ ٚ ٢اامل غطَاات ؾٗٝاامل  ٚقااًشت
.قملٍ :إٕ مس ٢سَ ٠مل ٗٝٓ ٜمل ب٘ َٚمل ٜه ً٘ٝ ٕٛنٌ غٓ ١ؾصيو دامل٥ع ٚإٕ مل ٜػاِ ؾا٬
خري ؾٖٚ )10(.٘ٝص ٙايكٛض ٠نملي ق ًٗمل َٔ دٗ ١ا٫تؿملم ٚا٫خا٬ف ،يهٔ ٖٓمل اؾارتط
ابٔ ايكملغِ ض ٘ اهلل ن ٕٛاي ٓمل - ٤ايص ٖٛ ٟدط ٠ا٭ضض َ -عًَ ّٛكساض َامل ٗٝٓ ٜامل
ب٘ ضبسز ايعكس ٭ٕ َٔ ؾطٚط اةدملض ٠ايعًِ بكسض ا٭دط. ٠
الفزع الجاىٕ
تهٔٔف عكذ البْت ظنٔع أّصافُ املؤثزٗ
ٚ٭دٌ تهٝٝـ ٖصا ايعكس ٫بس ٕ ْٓ ط ي٘ بمليكٛض ٠اني ػط، ١بكطاع ايٓ اط أ َملٖٝا١
اطاؾ٘ ٚ ،ا٫ياعاَملت ايٓملؾٚ ٢ً ٘ٓ ١٦ي٦و ا٭اطاف;٭ٕ انيككٛز ٖ ٛبٝملٕ ايعكس ايؿكٗا،ٞ
ايصٜٓ ٟعٍ ًٖ ٘ٝصا ايعكس  َٔٚ،ثِ َ ً٘ٝ ٢ٓ ٜعطؾ ١سهُ٘ َٔ دٗ ١ازبٛاظ  ٚسََ٘ ٚ ،أ
دٗ ١نٛابط٘ ٚ.بٓمل ً٘ٝ ٤ؾ ٕ ايٓمل ط قٝػٖ ١صا ايعكس جيس ْٗمل َاهُٓ ١٭َٛض:
 - 1اطؾ

سسُٖمل َمليو ا٭ضض ٚاٯخط َٓاؿع بٗمل.

 - 2سملدَ ١مليو ا٭ضض إىل اي ٓمل ٚ ٤انيؿطٚعٖٚ:صا قٝس َِٗ حيسز إضاز ٠انياعملقس.ٜٔ
 - 3اغاػ ٍ٬ايعملٌَ يًُؿطٚع ايص ٟقملَ٘ يكملأل ايططف ا٭ ٍٚخَ ٍ٬سَ ٠ع..١ٓٝ
 - 4بكملًَ ٤ه ١ٝا٭ضض َٚمل ًٗٝمل َٔ بٓمل ٤خَ ٍ٬س ٠ايعكس نيمليهٗمل ا٭،ٍٚؾٜ ٬اًُهٗامل
َسٜط انيؿطٚع مبٛدب ٖاص ٙايكاٝػٖٚ.)b.o.t( ١اصَ ٙػاأي ١ضباٌ خا٬ف با ايكاملْْٛ
ٚيهٔ ايكٛاب ٖ ٛبكملٖ٩مل يكملس ٗمل ٕ ٚ ،ااَ ٍٛاس ٠اغااػ ٍ٬ايعملَاٌ ياٮضض ٜ٫ا٪ثط
()9
()10

ا٭ّ .23/4
اي ٝملٕ ٚاياشك٫ ٌٝبٔ ضؾس .461/8
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ٖص ٙانيًهٝا.)11( ١باسي ٌٝاسّ قاش ٟ ١تكاطف ْملقاٌ يًًُهٝاٜ ١كا ّٛبا٘ ايعملَاٌ ٫ٚ
ٜكااض َٓاا٘  ٟتكااطف ٜااسٍ ًاا ٢انيًهٝاا ١نملياااأدري ٚغريٖٚ،ٙااصا ااملٖط ٓ ،ااس ٖااٌ
اسّ قاش ١تكاطف َاسٜط انيؿاطٚع بٓكاٌ ًَهٝاا٘ ٚ
ايكملْ ًِ ٫ٚ ٕٛخ٬ؾمل آ ِٗ
 ٟتكااطف بخااط ٜػااري ؾٝاا٘ َاامل مل ٜهاأ َأشْٚاامل ؾٝاا٘ َاأ ق ااٌ َمليااو ا٭ضض ايعكااس
ٚ،تع ري بعهِٗ بًؿظ ْكٌ انيًه ٖٛ ١ٝدبٛظ يؿ ٜ ٞعٓ ٕٛب٘ ْكٌ إزاض ٠انيؿاطٚعٚ ،ضؾاع
ٚنـ ٜاس َاسٜط انيؿاطٚع ٓا٘ بعاس ٕ نملْات َ ػاٛاًٝ ١ا٘ - 5.اْاكاملٍ إزاض ٠اي ٓامل٤
ايص ٟقملَ٘ َاسٜط انيؿاطٚع إىل َملياو ا٭ضض بعاس اْكهاملَ ٤اس ٠انيؿاطٚعٚ.جيط ٟتػاًِٝ
اي ٓمل ٤نيمليو ا٭ضض ،ايص ٟقس ٜك ّٛباؿػ ٌٝانيؿطٚع ٜ ٚعٗس باؿػ ً٘ٝيًعملٌَ ايػاملبل ٚ
إىل ؾدل َعٓ ٟٛبخط.
ؾٝاهااض َاأ ٖااصا ايعكااس ْاا٘ اؾاااٌُ ًاا ٢ا َٛقااٛؾ ١ايصَااٖٚ ١اا ٛانيؿااطٚع انيااطاز
إْؿاامل، ٙ٩نُاامل اؾاااٌُ ًااُ ٢ااٌ َع ا ،نُاامل اؾاااٌُ ًاا ٢إ طاامل ٤ساال يًعملَااٌ بملغاااػٍ٬
انيؿطٚع ؾارتَ ٠أ اياعَٔ ٭داٌ اغااٝؿمل ٤تهامليٝـ اي ٓامل ٤اياص ٟقملَا٘  ٚضبملسا٘ .ؾٗا ٛايٛاقاع
اًب َمليو ا٭ضض إقملَ ١بٓاملًٗٝ ٤امل َأ ق اٌ ااطف بخاط َاع ذبًُا٘ ياهامليٝـ اي ٓاملٚ ٤ايعُاٌ
ٚ،ي٘ سل اغاػ ٍ٬انيؿطٚع ٚاغاٝؿمل ٤تهمليٝؿ٘  ٚضبملسا٘ َٓا٘ ٚ،نا ٬ايعٛنا َ٪داٌ ،ؾٗاصا
َٔ ق  ٌٝا٫غاكٓملعٚ.قس غ ل حبح ا٫غاكٓملع َ٪متط صبُع ايؿك٘ اةغا َٞ٬انيٓعكاس
دااس ٠بملنيًُهاا ١ايعطبٝاا ١ايػااعٛز ١ٜزٚضتاا٘ ايػااملبع٘  ٚقااسض قااطاض ٙضقااِ  )7/3( 65بؿااأْ٘
ايصْ ٟل ًَ ٢مل : ًٜٞ
ٕ كس ا٫غاكٓملع  ٖٛ:كس ٚاضز ً ٢ايعٌُ
ؾ ٘ٝا٭ضنملٕ ٚايؿطٚط.

: ٫ٚ
ثملْٝمل :

ٜؿرتط

ايصًََ ١اعّ يًطاطؾ إشا تاٛاؾطت

كس ا٫غاكٓملع َمل : ًٜٞ

– بٝملٕ دٓؼ انيػاكٓع ٚقسضٚ ٚ ٙقملؾ٘ انيطًٛب.١
ب – ٕ حيسز ؾ ٘ٝا٭دٌ .
ثمليجمل :

كاااس ا٫غاكااآملع تأدٝاااٌ اياااجُٔ نًااا٘  -نُااامل ساااملٍ كاااس اي ٓااامل٤
جياااٛظ
ٚاياؿػٚ ٌٝاة ملز ٚ - ٠تكػٝط٘ ً ٢اقػملط َعً ١َٛٯدملٍ ضبسز.٠

ضابعاامل  :جيااٛظ ٕ ٜاهاأُ كااس ا٫غاكاآملع ؾااطامل دعاٝ٥اامل مبكاهااَ ٢اامل اتؿاال ًٝاا٘ َ ،اامل مل
تهٔ ٖٓملى طٚف قملٖطٚ .٠اهلل ًِ".اٖا

()11

اْ ط كس اَاٝملظ انيطؾل ايعملّ b.o.tةبطاٖ ِٝايؿٗمل ٟٚم60ط.2003
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الفضل الجاىٕ
حهه عكذ امتٔاس البياء ّالتصغٔل ّاإلعادٗ ()B.O.Tيف املزافل العام٘ ّالْقف
ٚؾ َ ٘ٝشجملٕ- :

املبحح األّل
حهه عكذ امتٔاس البياء ّالتصغٔل ّاإلعادٗ ()B.O.Tيف املزافل العام٘

جيب – ْ اط اي ملساح  -ق اٌ اياسخ ٍٛبٝاملٕ سهاِ كاس اَاٝاملظ اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٌٝ
ٚاة ملز ) B.O.T( ٠انيطاؾال ايعملَا، ١اياأقا ٌٝايؿكٗا ٞياكاطؾملت ٚيا ٞا٭َط(اسبهَٛا١
ايسٚي ١اةغٚٚ )١َٝ٬اد ملت٘ دبمل ٙض ٝا٘ ٚ-شيو ٭ٕ انيطاؾل ايعملَاٚ ١اقعا ١ذبات تكاطف ٚياٞ
ا٭َط َ ملؾط ٖٛٚ،٠ايكملَ ٢ً ِ٥كملأل انيػاًُ ٚذبكاًٗٝمل ٚزؾاع انيؿملغاس آِٗ ٚتكًًٝاٗمل -
ؾامليهً ّ٬ااٖ ٢ااصا ايعكااس َاكاٌ بااملنيطاؾل ايعملَاا ١ايٛاقعاا ١ذبات تكااطف ٚياا ٞا٭َااط ٚ ،بٓاامل٤
ًَ ٢مل ٗ ٜط َٔ سهِ كس اي ٛت (نُعملًََ ١ػاكً َٔٚ )١ا٭قٌ تكاطؾملت ٚيا ٞا٭َاط
ٚٚاد ملت٘ َٚامل ٜكاض َأ تكاطؾملت٘ بٝات انياملٍ  ٚكاملضات ايسٚياٜ ١ااِ بٝاملٕ ٖاصا اني شاح ٚبٓامل٤
ً ٘ٝقػُت ٖصا اني شح إىل َطمليب- :
املطلب األّل
األصل يف تضزفات ّلٕ أمز املسلنني ّّاجباتُ
ا٭قٌ تكطؾملت ٚيَ ٞط انيػًُ مبُاًهملت ٜ٫ٚاا٘ ايعكملضٜاٚ ١ايٓكسٜاٚ ١غريٖامل َأ
َٛاٍ انيػًُ ايعملَ ٕ ، ١تهَٛٓ ٕٛا ١باشكل انيكًش ١هلِ ؾٗٝملٚ ،ايسي ٢ً ٌٝشيو :
 - 1قٛي٘ غ شملْ٘  ":إٕ اهلل ٜأَطنِ ٕ ت٪زٚا ا٭َملْملت إىل ًٖٗمل ٚإشا سهُاِ ب ايٓاملؽ
ٕ ذبهُااٛا بمليعااسٍ إٕ اهلل ْعُاامل ٜع هااِ باا٘ إٕ اهلل نااملٕ مسٝعاامل بكااريا" ض ٣ٚاباأ
دطٜط تؿػري ٖص ٙاٯ ١ٜأ ًا ٞضنا ٞاهلل ٓا٘ قاملٍ  :سال ًا ٢اةَاملّ ٕ حيهاِ
مبمل ْعٍ اهلل ٪ٜ ٕ ٚز ٣ا٭َملْٚ ١إشا ؾعٌ شيو ؾشل ً ٢ايٓاملؽ ٕ ٜػاُعٛا ٜ ٕ ٚطٝعاٛا
 ٕ ٚجي ٝااٛا إشا ز ااٛا( .)12قااملٍ اباأ دطٜااط :ؾاأٜٚااٌ اٯٜاا ١إشّا :إٕ اهلل ٜااأَطنِ ٜاامل َعؿااط
َ ٠٫ٚاااٛض انيػاااًُ ٕ تااا٪زٓٚا َااامل ا٥آُااااهِ ًٝااا٘ ض ٝااااهِ َااأ ؾٝاااٚ ِٗ٦سكاااٛقِٗ
َٛ ٚاهلِ ٚقسقملتِٗ إيَ ٢ً ِٗٝمل َطنِ اهلل ،بأزا ٤نٌٓ ؾ َٔ ٤ٞشياو إىل َأ ٖاٛ
ي٘ بعس ٕ تكري ٜاسٜهِ ٫ ،ت ًُٖٛامل ًٖاٗمل  ٫ٚتػااأثطٚا بؿاَٗٓ ٤ٞامل  ٫ٚتهاعٛا
ؾ٦ٝمل َٓٗمل غري َٛنع٘ ٫ٚ ،تأخصٖٚمل إ ٫مأ شٕ اهلل يهاِ بأخاصٖمل َٓا٘ ق اٌ ٕ
تكري ٜسٜهِ; ٜٚاأَطنِ إشا سهُااِ با ض ٝااهِ ٕ ذبهُاٛا بٝآِٗ بمليعاسٍ
ٚاةْكملفٚ ،شيو سهِ اهلل ايصْ ٟعي٘ ناملب٘ ٚب ٢ً ٘ٓٝيػملٕ ضغٛيَ٘ ٫ ،تعِاسٚا
شيو ؾاذٛضٚا ً.)13( ِٗٝ
()12
()13

تؿػري ايطرب91 / 5 ٟ
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َ - 2اامل ضٚاَ ٙػااًِ قااشٝش٘ اأ باا ٞشض ضناا ٞاهلل ٓاا٘ ،قااملٍ :قًاات ٜاامل ضغاا ٍٛاهلل ٫
تػاعًُين ،قملٍ ؾهطب بٝسَٓ ٢ً ٙه ثاِ قاملٍ "ٜامل بامل شض إْاو ناعٝـ ٚإْٗامل َملْا١
ٚإْٗاامل ٜاا ّٛايكٝملَاا ١خااعْٚ ٟساَاا، ١إَ ٫اأ خااصٖمل حبكٗاامل  ٚ،ز ٣اياصًٝ ٟاا٘ ؾٗٝاامل"(،)14
ؾاااسٍ ٖاااصا ًاااَ ٕ ٢ااأ ؾاااإٔ تكاااطؾملت اياااٛي ٕ ، ٞتهااا ٕٛضبككااا ١نيكاااًش ١انيا اٛىل
ً;٘ٝ٭ْٗمل َملْ َٔ ١انيٛىل ً ٘ٝيًٛي، ٞؾٝذب ً ٘ٝزا ٤ايصًٝ ٟا٘ ؾٗٝامل ،باإٔ ٜهإٛ
تكطؾ٘ بٝت َملٍ انيػًُ َاشكال انيكاًش ١هلاِ ٚ،إٜ ٫هأ ناصيو ،ؾٗا ٛمل ٜا٪ز
سل تًو ا٭َملْٜ٪ٜٚ. ١س ٖصا :
 - 3ايكمل ااس ٠ايؿااط ْٚ ١ٝكااٗمل :تكااطف اةَااملّ ًاا ٢ايط ٝاآَ ١ااٛط بملنيكااًشٚ :١شنااط
ايعضنؿٖ ٕ ٞص ٙايكمل س ٠قس ْل ًٗٝمل اةَملّ ايؿملؾع ٞض ٘ اهلل ْٚكاٌ ٓا٘ قٛيا٘:
َٓعياا ١ايااٛايَ ٞاأ ايط ٝاآَ : ١عياا ١ايااٛيَ ٞاأ ايٝاااٚ )15(.ِٝقااملٍ ايػااٛٝا ٞتاُاا ١يكااٍٛ
ايؿملؾع ٞض ٘ اهلل ٚ :قٌ شيو َ :مل خطد٘ غاعٝس بأ َٓكاٛض غآٓ٘ ،قاملٍ ساسثٓمل
ب ٛا٭سٛم أ با ٞإغاشملم  ،أ اياربا ٤بأ املظب ضنا ٞاهلل ٓا٘ قاملٍ  :قاملٍ ُاط
ضن ٞاهلل ٓ٘  ":إْْ ٞعيت ْؿػَ َٔ ٞملٍ اهلل مبٓعيٚ ١ي ٞايٝا ، ِٝإٕ اساذت خصت
َٓ٘ ٜ -عين قسض اسبملد - ١ؾ شا ٜػطت ضززت٘ ؾ ٕ اغااػٓٝت اغااعؿؿت "(ٚ . )16شناط
ازبُااٌ سملؾااٝاٜ٘ ْ٘ :كااض ٚقااـ اةَااملّ ضاناا ٞب ٝاات انيااملٍ ًاا ٢دٗااَٚ ١ع ا ًاا٢
انيٓك ٍٛانيعُ ٍٛي٘ بؿطط ٗٛض انيكاًش ١شياو إش تكاطؾ٘ َٓاٛط بملنيكاًش ١ناٛيٞ
ايٝا.)17(ِٝ
املطلب الجاىٕ
أعنال ّلٕ األمز الْاجب٘ علُٔ جتاِ رعٔتُ
جيب ًٚ ٢ي ٞا٭َط ايٓ ط َكملأل انيػاًُ ايعملَاٚ ،١ايكٝاملّ ًٗٝامل ٚتاٛؾري ناٌ َامل
ٜػِٗ ايادؿٝـ ٚاياٝػري ًٚ، ِٗٝإق٬ح َٛض زٚ ِٜٗٓزْٝملِٖ ب ٓمل ٤انيػملدس ْٚؿط اياعًاِٝ
ٚإقملَ ١انيطاؾل ايعملَ ١اي  ٫غٓ ٢يًٓملؽ ٓٗمل ٖصا ايعَملٕ ،نُؿملضٜع بٓاملٚ ٤تؿاٝٝس اي ٓٝا١
اياشاٝاااٚ، ١انياُجًااا ١إقملَااا ١ضبطاااملت تٛيٝاااس ايكااا ٣ٛايهٗطبملٝ٥اااٚ ،١ا٫تكااامل٫ت ايػاااًه١ٝ
ٚاي٬غًهٚ ١ٝايربٜسٚ ،ضبطملت َعملزبا ١انيٝاملٚ ٙتٛقاًٗٝمل ارب ا٭ْملبٝابٚ ،ايكاطف ايكاش،ٞ
ٚايػااملظ ٚتٛقاا٬ٝتَ٘ٚ ،ؿااملضٜع ا٭ؾااػملٍ ايعملَاا ١اي ا تؿاااٌُ تؿااٝٝس ٚبٓاامل ٤ايطااطم ٚازبػااٛض
ٚايكٓااملاط ٚايػااسٚز ٚايكٓااٛات َٚؿااملضٜع ايٓكااٌ ايعااملّ ،اي ا تاهاأُ تؿااٝٝس ٚبٓاامل ٤انيطااملضات
ٚانياٛاْٚ ٧ايػاهو اسبسٜسٜاٚ ١عبٖٛاامل .إناملؾ ً١إىل َؿاملضٜع خااسَملت اياعًاٚ ِٝايكاشٚ ١ا٭َاأ
ٚايااسؾملع .قااملٍ ايهملغااملَْ : ٞاامل َكااطف ايٓااٛع ايجمليااح َاأ اشبااطاز  ٚخٛاتاا٘ ؾعُااملض ٠ايااس، ٜٔ
()14
()15
()16
()17

قشٝض َػًِ بطقِ 1825
انيٓجٛض ايكٛا س يًعضنؿ.309/1 ٞ
ا٭ؾ ملٚ ٙايٓ مل٥ط ٚ 122ا٭ثط ضٚا ٙاي ٗٝكٞ
سملؾ ١ٝازبٌُ ًَٗٓ ٢ر .577/3
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ٚإق٬ح َكملأل انيػًُ ٖٚا ٛضظم اياٚ ، ٠٫ٛايكهاملٖ ٚ ٠اٌ ايؿااَ ٣ٛأ ايعًُاملٚ ، ٤انيكملتًا، ١
ٚضقااس ايطااطم ُ ٚ ،ااملض ٠انيػااملدس ٚ ،ايطبملاااملت ٚ ،ايكٓااملاط ٚ ،ازبػااٛض ٚ ،غااس ايجػااٛض ،
ٚإق٬ح ا٭ْٗملض اي ًَ ٫و ٭سس ؾٗٝمل(ٚ . )18قملٍ انيٛام ْك ٔ ٬ابٔ ؾاملؽ  :ضانا ٞايهؿاملض
انيااأخٛش ٠بمل٫غااا ٤٬ٝقٗااطا ٓ ٚاا ٠ٛتهااٚ ٕٛقؿاامل ٜكااطف خطادٗاامل َكااملأل انيػااًُ  ٚضظام
انيكملتًٚ ١ايعُملٍ ٚبٓ مل ٤ايكٓملاط ٚانيػاملدس ٚغاري شياو َأ غا ٌ اشباري  ٫ٚتكػاِٚ . )19( .قاملٍ ابأ
ت ١ُٝٝض ٘ اهلل ؾُٝمل جيب ً ٢اةَملّ يط ٝا٘ ٚ:نصا قطف ا٭ املٕ ٚا٭داٛض ; نيامل ٜعاِ ْؿعا٘
َاأ غااساز ايجػااٛض باامليهطاع ٚايػاا٬ح ُ ٚ ،ااملضَ ٠اامل حياااملز إىل ُملضتاا٘ َاأ اطقااملت ايٓااملؽ ،
نملزبػٛض ٚايكٓملاط ٚ ،اطقملت انيٝمل ٙنمل٭ْٗملض اٖاٚ .زيٌ ياصيو ابأ َؿًاض ؾكاملٍ :إمنامل ناملٕ
ايٓ قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ ٜأخص َأ ْكاَ ٘ ٝامل ٜأخاصٚ ٙجيعاٌ اي املقَ ٞكاملأل انيػاًُ .
 ٜٚس بمل٭ِٖ ؾامل٭ِٖ َ ،أ ايجػاٛض  ،ثاِ ا٭ْٗاملض ٚايكٓاملاط ٚ ،ضظم قهاملََٚ ٠أ ْؿعا٘ املّ  ،ثاِ
ٜكػِ ب انيػًُ (ٜٚ .)20عاِ ٖاص ٙايٛاد املت نًاٗملُ :املض ٠ايا ٬ز ٚ ،تػاٗ ٌٝغا ٌ ايعاٝـ ،
ْٚؿط ايطخمل.)21( ٤
املطلب الجالح
حهه بياء املزافل العام٘ عً طزٓل عكذ امتٔاس البياء ّالتصغٔل ّاإلعادٗ ()B.O.T
تا ماامل غا ل ٕ َاأ ٚاد ااملت اسبااملنِ انيػااًِ دباامل ٙض ٝااا٘ ذبكٝاال َكااملأل انيػااًُ
ُ ٚملض ٠اي ٬ز ٚتػٗ ٌٝغ ٌ ايعٝـ ْٚ،ؿاط ايطخملٚ،٤إقملَا ١انيؿاملضٜع ايٓملؾعاٚ، ١انيطاؾال ايعملَا١
اي ٜطتؿل بٗمل ايط ٝا ١غامل٥ط َعملٜؿاِٗ َٚ ،امل ٜعا ًا ٢شياو بكاسض ا٫غااطمل  ١انيملزٜاَ ١اع
ذبكااال انيكاااًشٚ ١ايػ طاااٖ ١اااص ٙانيؿاااملضٜعٚ،بٓملًٝ ٤ااا٘ ؾاا ٕ ٖاااص ٙايعكاااٛز إشا ذبككااات ؾٗٝااامل
انيكًش ١يًط  ١ٝؾكس تهُٓت ث٬ث ١إؾهمل٫ت - :
)1

مته اطف بخط غري ٚيا ٞا٭َاط انيػاًِ َأ اغااػ ٍ٬ا٭ضض اةغاَ ١َٝ٬اس ٠اًٜٛا١
 غٛا ٤نملٕ ٖاصا اٯخاط َػاًُمل  ٚغاري َػاًِ ٚ -شياو َكملباٌ اضتؿاملم انيػاًُبٗص ٙانيٓؿأٚ ٠اْاؿمل ِٗ بٗمل.

)2

ٕ ٖص ٙايعكٛز تاهُٔ اًب ٚي ٞا٭َط متَ ٌٜٛؿملضٜع سَٚ ١ٜٛٝطاؾل ملَ ١حياملز إيٗٝمل
ايط  ١ٝؾ  ١ٗٝبمل٫قرتاض َٔ اطف بخاط سٝاح إٕ ايؿاطنَ( ١اسٜط انيؿاطٚع) تاهؿاٌ
ب ٓمل ٤انيطؾل ٚتػا ٛدطت٘ َٔ انيطؾل ٚ،إٕ نملْت ٖص ٙايكٝػ َٔ ١ايعكاٛز خاـ َأ
ايكطض – ْ ط اي ملسح – ٭ٕ اغرتدملع تهمليٝـ اي ٓمل ٤يٝػت ٖ -اص ٙايكاٝػ١
َٔ ايعكٛز  َٔ -اياعاّ ايسٚي;١إ ٫بمليؿاطط ًٝ ٚا٘ ؾٗاٌ جياٛظ يًسٚيا ١ا٫قارتاض؟ ؾا ٕ
دملظ ؾٗصا ٚىل ٚٚ،د٘ اةؾهملٍ ٖ ٕ :اص ٙايكاٝػَ ١أ ايعكاٛز ،ذبُٝاٌ ابً ٤ا٢

()18
()19
()20
()21

بسا٥ع ايكٓمل٥ع69/2:
اياملز ٚاةنً ٌٝيًُٛام.568/4
ايػٝملغ ١ايؿط ٫ ١ٝبٔ ت ٚ73 ١ُٝٝايؿطٚع .290/6
انيٛغ ١ ٛايؿكٗ304/25 ١ٝ
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ايط ٝاا ١اأ اطٜاال ٚياا ٞا٭َااط ناامل٫قرتاض ايااص ٟحيُااٌ بٝاات َااملٍ انيػااًُ اياعاَاامل
بمليػساز.
)3

ٕ بٓمل ٤انيطاؾل بٗص ٙايكٝػ َٔ ١ايعكٛز ،ؾ ٘ٝؾ ٘ بملنيهٛؽ (ايهطا٥ب)َ،أ دٗا١
ٕ ايط  ١ٝايٓٗمل َٔ ٖٞ ١ٜغااهؿٌ بػساز ٖص ٙا٭دط.٠ؾهإٔ اسبملنِ قاملّ بأخاص
ناطً ١ ٜاا ٢ايط ٝاَ ١اأ دااٌ بٓاملٖ ٤ااصا انيطؾاال ايعاملّ هلااِ ،غااري ٕ اياصٜ ٟػاااٖ ٛااصٙ
ا٭داطٖ ٠اَ ٛاأ قاملّ بملي ٓملٚ.٤ي ٝااملٕ سهاِ ٖااصا ايعكاس انيطاؾاال ايعملَا٫ ١بااس َأ بٝااملٕ
سهِ ٖص ٙاةؾهمل٫ت :

اجلْاب عً اإلشهال األّل - :
ٖص ٙانيؿملضٜع َٔ قٛض - :
ٕ ٜكملٍ  ٫خيً ٛاياُه
ايكٛض ٠ا٭ٚىل ٜ ٕ :هَ ٕٛسٜط انيؿطٚع ؾاطن ١إغا، ١َٝ٬ؾاً ٬اِ َملْعامل ؾاط ٝمل َأ
إغاآملز تٓؿٝااص ٚإزاضٚ ٠اغاااػ ٍ٬انيؿااطٚع َاأ ٖااص ٙاسبٝجٝاا، ١خملقااٜ ٕ ١ااس َااسٜط انيؿااطٚع ًاا٢
ا٭ضض ٜس كسٜ ٫ ١ٜس سهُ ٚ ١ٝمتًٝه ١ٝنُمل غ ل ٕ ٚنشت .
ايكٛض ٠ايجملْٜ ٕ : ١ٝهَ ٕٛسٜط انيؿطٚع ؾطن ١غري إغ ١َٝ٬ؾٌٗ جيٛظ ٕ تاٛىل إقملَا١
ٖص ٙانيؿملضٜع ؟ ؾملزبٛاب بإٔ انيؿملضٜع ايعملَا ١ميهأ تكػاُٗٝمل َأ سٝاح تاٛي ٞغاري انيػاًُ
هلااامل إىل ْااا - : ٛا٭َ: ٍٚؿاااملضٜع تاعًااال باااأَٔ انياااٛاأ ٚ،ا٫اااا٬ع ًاااَ ٢هاااملَٔ ايكااا٠ٛ
ٚايهعـ اجملاُع انيػًِ ٚايسٚي ١اةغ، ١َٝ٬ؾ ٬جيٛظ زخا ٍٛغاري انيػاًُ ؾٗٝامل باٌ ساا٢
خـذّْا َبطيا َىـ٘ مـً
َ َت ُت َ
غري ايجكملت َٔ انيػًُ ؾٗٝمل يكٛي٘ غا شملْ٘ َٓ { ":ـا يأ هٓ ََـا ا ِلـذَٓ ًَ آ َم ْيـْا ي
صـذّْ ْر ٍْ ْه
خ َفـٕ ْ
غـاء َمـ ًْ أيفـَْا ٍَ ََ ْه َّ َمـا ْت ْ
ت ال َب ْغ َ
دّْىَهُهْ َي َٓألُْىَهُهْ خَبَاَ َّدهّا مَا عَيَـ هت ْه يقـ ْذ َبـ َذ َ
()22
تؿػاري: ٙ
أينبَزْ قيذْ بَُٔيُا ليهُهْ اآلَٓاتَ إٌَ نُيتْهْ تَعْكَلٌَُْ}(بٍ ُاطإ )118:قاملٍ ايكاطا
ٚقاسّٔ بااَٛ ٛغاا ٢ا٭ؾااعطً ٟااُ ٢ااط ضناا ٞاهلل ُٓٗاامل حبػااملب ؾطؾعاا٘ إىل ُااط ؾأ ذ اا٘،
ٚدملُ ٤ط ناملبْ ؾكملٍ ٭بَٛ ٞغ ٜٔ :٢نملت و ٜكط ٖصا ايهااملب ًا ٢ايٓاملؽ؟ ؾكاملٍ :إْا٘
ٜ ٫ااسخٌ انيػااذس .ؾكااملٍ :ئ اَِ ،دُُٓ ابْ ٖااٛ؟ قااملٍ :إْاا٘ ْكااطاْ ;ٞؾااملْاٗطٚ ٙقااملٍ ٫ :تُ اسِِْٔٗ ٚقااس
قكملِٖ اهلل ٫ٚ ،تُهطَِٗ ٚقس ٖاملِْٗ اهلل ٫ٚ ،تَا َأََِٓٗ ٚقاس خا ِْٗٓٛاهلل ٚ .أ ُاط ضناٞ
اهلل ٓ ا٘ قااملٍ ٫ :تػاااعًُٛا ٖااٌ ايهاااملب إْٗااِ ٜػاااشً ٕٛايطوؾااملٚ ،اغاااعٛٓٝا ًااَ ٢ااٛضنِ
ً ٚاا ٢ض ٝاااهِ بمليااص ٜٔخيؿاا ٕٛاهلل تعااملىل ٚقٝااٌ يعُااط ضناا ٞاهلل ٓاا٘ :إٕ َعٓاامل ضد اَ ً٬اأ
ْكملض ٣اسبٔري ٫ ٠سس ناب َٓ٘  ٫ٚخ بكًِ ؾٜ ٬هاب ٓاو؟ ؾكاملٍ ٫ :بخاص بٔطملْاَ ١أ
ز ٕٚاني . َٓ٪ؾ ٬جيٛظ اغاهاملب ٌٖ ايصَٓ ٫ٚ ،١غري شيو َٔ تكاطؾملتِٗ اي ٝاع ٚايؿاطا٤
ُ ّٛاٯ ١ٜنٌ ٌُ َٔ ُملٍ انيػًُ اشبملقا ١ايا تاعًال
ٚا٫غآملب ١إي.ِٗٝاٖا ٜٚسخٌ
بأغااطاضِٖ ا٭َٓٝااٚ ١ا٫داُمل ٝاا ١ايا قااس ٜعا اْهؿااملؾٗمل يػااري انيػااًُ َاأ متهٝاآِٗ َاأ
ب٬ز انيػًُ .
()22

تؿػري ايكطا (ازبملَع ٭سهملّ ايكطبٕ ).178/4
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ايجملَْ - : ٞؿملضٜع  ٫تاعًل بأَٔ انيٛاأ  ٚايٛأ  ٫ٚبأغطاض ايكٚ ٠ٛايهاعـ ايسٚيا١
اةغاا، ١َٝ٬ؾااً ٬ااِ َملْعاامل ؾااط ٝمل َاأ إغاآملزٖمل إىل غااري انيػااًِ بعكااٛز اي ٓااملٚ ٤اياؿااػٌٝ
ٚاة ملز:٠ن ٓمل ٤انيساضؽ ٚانيػاؿؿٝملت  ٚايطاطم ٚازبػاٛض ٚتكاطٜـ انيٝاملٚ ،ٙغريٖامل ٚا٭قاٌ
شيو َمل دمل ٔ ٤سٔ اهلل بٔ ُطَ ضن ٞاهلل ٓ٘ قملٍ « :ط ٢ايٓ و قاً ٢اهلل ًٝا٘ ٚغاًِ
خٝربَ ايٛٗٝز ٕ َٜعًُٖٛامل ٜٚعض ٖٛاملٚ ،هلاِ ؾاططُ َامل خياطزُ َٓٗامل».)23( .ؾٗاصا ؾٝا٘ متها يػاري
انيػًُ َٔ ضض إغ ١َٝ٬يهٓ٘ مل ٜاهُٔ نطضا زٜٝٓمل َٝٓ ٚمل َٚجً٘ ؾعٌ ُاط ضنا ٞاهلل
ٓ٘ سٝح تطى ا٭ضض ٜاسُ ٟملهلامل َأ ايهؿاملض سا اؾاااض ايعاطام ٚ،نااب يػاعس بأ
طٝاملت انيػاًُ ،ؾ ْاو إٕ
بٚ ٞقملمٚ :اتطى ا٭ضن ٚا٭ْٗملض يعُملهلمل ،ؾٝها ٕٛشياو
قػُاٗمل ب َٔ سهط ،مل ٜهٔ نئ بك ٞبعسِٖ ؾٖٚ)24( ٤ٞصا ُاٌ َجًا٘ ٜؿااٗط ٚمل ٜٓهاط
كس اَاٝملظ اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملزٖ: ٠اٛ
ؾهملٕ إ مل ملْٚ.ل زي ٌٝايكٝملؽ ٖٓمل ٕٜ :كملٍ
كااس ذبككاات ؾٝاا٘ َكااًش ١انيػااًُ انيٛدااٛزَ ٜٔاآِٗ َٚاأ مل ٜٛدااس بعااس َاأ غااري نااطض ٚ
اغا طملٕ ؾكض اغاعُملٍ ايهملؾط ؾ ٘ٝنعضا  ١ا٭ضن ٚغكٗٝمل.

: ًٜٞ

اجلْاب عً اإلشهال الجاىٕ - :
ٕ ٜكملٍ إٕ ا٭قٌ ٖ ٛدٛاظ اقرتاض ٚي ٞا٭َط ;٭دٌ َكملأل انيػًُ ٜ ،اسٍ ياصيو َامل

ِ َ ِٔ - 1اسٔ اهلل بأع َُِاط ٚضنا ٞاهلل ٓا٘ َ ٕ « :ضغُا ٍَ ٛاهلل قاً ٢اهلل ًٝا٘ ٚغاًِ َََاطَِٕ ُٙ
ُٜذَٗ ا َع دَِٝؿ املً ؾَ َٓؿَ اسَتٔ اةبٔ اٌُ ؾَااأ ََطََٜ ِٕ ُٙأَخُ اصَ ؾٔاا ٞقٔ اَ٬مع ايك ا َسقَ ٔ١ؾَهَااملَٕ َٜأَخُ اصُ ايَ ا َعٔريَ
بمليَ َعٔرئَِٜع إيَ ٢إبٌٔع ايك َسقَ.)25(»ٔ١ؾٗصا قطٜض اقرتاض ايٓ قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغاًِ ٭داٌ
َكملأل انيػًُ .
 ٔ - 2إبطاٖ ِٝبٔ إمسمل ٝاٌ بأ اس اهلل بأ با ٞضبٝعا ١انيدعَٚا ٞأ بٝا٘  ،أ داسٕ ٙ
ايٓ ٓ قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغاًِ اغاػاًـ َٓا٘ سا غاعا سٓٓٝامل ث٬ثا  ٚضبعا يؿاملً ،ؾًُامل
ـ اي َٛؾَامل ُ٤
و إعُْامل دَاعَا ُ ٤ايػاًَ ٔ
و َََٚملئا َ
و ؾٔأًِٖ َ ٞا َ
ى اهلل يَا َ
اْكطف قهمل ٙإٜامل ٙثاِ قاملٍ « :بامل َض َ
َٚاسبَُِاسُ» (ٖٚ.)26ااصا َجااٌ غااملبك٘ ،قااطٜض اقاارتاض اياآ قااً ٢اهلل ًٝاا٘ ٚغااًِ ٭دااٌ
دبٗٝع ازبٝـ َ َٔ ٖٛٚ،كاملأل انيػاًُ ايعملَا. ١ؾا شا ناملٕ ايكاطض ؾاس ا٫يااعاّ
ً ٢بٝت انيملٍ ؾُمل زٚ ْ٘ٚىل بملزبٛاظ ٖٚصا ايعكس نُمل ؾطت غاملبكمل خاـ َأ ايكاطض
يه ٕٛا٫ياعاّ يٝؼ ً ٢بٝت َملٍ انيػاًُ باٌ َامل حيككا٘ شياو انيطؾال َأ زخاٌ٫ٚ .باس
بٝات
َٔ اةؾملض ٠إىل ٕ ن ٬ايسيَ ًٝكٝسإ بؿطط  ٖٛٚاسّ ٚداٛز انياملٍ ايهامل
()23
()24
()25
()26

َاؿل ً ٘ٝاي دملضَٚ4149 ٟػًِ 2614
ضٚا ٙاي ٗٝك ٞايهرب ٣ايػٓٔ ز  9م 134بطقِط18149ص
خطداا٘ ااس  ٚ )7025(216/2 ٚ .)6593(171/2خطداا٘ باا ٛزاٚز (ٚ.)3357ايااساضقطين بااطقِ
(ٚ )3013اي ٗٝكٚ )10572( ٞسػٓ٘ َٔ اطٜل ملز بٔ غًُ.١
ضٚا ٙاااس ("ٚ ،)16098ايٓػااامل" ٚ ،)4666( "ٞ٥ايهاااربٚ،6236 "٣ابااأ َملدااا٘ (ٚ)2492ابااأ باااٞ
ملقِ اٯسملز ٚانيجملْ ٞط723ص ٚ،اي ٗٝك.)11022( ٞ
21

َملٍ انيػًُ يٓك٘ اسبسٜح ا٭: ٍٚبكٛيا٘ "ؾٓؿاست اةباٌ"ٚنيؿٗ ّٛاسباسٜح ايجاملْ:ٞ
ٕ ا٫غاػاا٬ف ٭ ٟناا ٕٛإٓ ٫ااس ااسّ انيكااسض ٠انيملزٖٚ،١ٜااصا ايكٝااس ٜٓط اال ًاا ٢كااٛز
اي ٛت يهْٗٛمل ذبٌُ ايط  - ١ٝايص ٟبٝت انيملٍ ٜكا ّٛمبكاملسبِٗ – ْؿكاملت ٖاِ غٓا٢
ٓٗمل .
اجلْاب عً اإلشهال الجالح- :
َٔ ٚدٗ  :ايٛد٘ ا٭ ٕ - : ٍٚايهاطا٥ب الطَاٚ ١ايا ٖا ٞانيهاٛؽ إمنامل ذباطّ َأ
دٗاا ١ناا ٕٛاٯخااص هلاامل بػااًطملٕ ايكاا– ٠ٛغااٛا ٤نااملٕ َاأ قطااملع ايطااطم  ٚايااَ - ٠٫ٛاأ غااري
ساال(ٖٚ، )27ااٖ ٞااصا ايعكااس ٭ ٟغاااٛيًٗٝ ٞاامل ايااٚ، ٠٫ٛإمناامل تااصٖب نيكااسّ اشبسَااٖٚ، ١ااٞ
انيػاجُط ٚبٓمل ً٘ٝ ٤ؾ ٬ته ٕٛا٭دط – ٠ايطغ - ّٛايا ٜاسؾعٗمل ايط ٝاَ ١أ داٌ ا٫غااؿملز٠
َٔ ٖص ٙاشبسَ َٔ ١ق  ٌٝايهطا٥ب.
ايٛداا٘ ايجااملًْ : ٞاا ٢ؾااطض نااٖ ٕٛااص ٙايطغاا ّٛؾٗٝاامل ؾ ا ٘ بمليهااطا٥ب ؾكااس ْاال بعااض
ايؿكٗمل ٕ ٢ً ٤ايهطا٥ب اني ٛؿ ٢ً ١ايط  ١ٝنيكًشاِٗ  ،دمل٥ع ٠غٛا ٤نملٕ شيو يًذٗاملز ّ
يػري ٫ٚ ، ٙتهطب ً ِٗٝإ ٫إشا مل ٜهٔ بٝت انيملٍ َمل ٜهؿا ٞياصيو ٚ ،ناملٕ يهاطٚض، ٠
ٚإ ٫نملْت َٛضزا غري ؾط .)28(ٞ
بك ٕ ٞؾري ْ٘ ًٜعّ تًو انيطاؾل ٕ ٜؿٌُ اْ٫اؿملع بٗمل ٝع انيػاًُ  ٚ ،غاملي ٝاِٗ
ً ٢ا٭قٌ َ ،مل إٕ مل ٜكسض ً ٢زؾع ضغ ّٛاشبسَ ١إ ٫قًَ ١آِٗ ،ؾا ٬تااأت ٢انيكاًش ١ايعملَا١
ٖصا ايعكس ممل ٜٛدب سّ ايسخ ٍٛؾ. ٘ٝ
ٚممل غ ل ٜاشكٌ يً ملساح ناٛاب َعٓٝا ١ي ٓامل ٤انيطاؾال ايعملَا ١أ اطٜال كاس اَاٝاملظ
اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملز ٖٞٚ )B.O.T( ٠نملياملي: ٞ
 ٕ )1ذبكاال انيكااًش ١ايعملَاا ١زبُٝااع  ٚغمليااب ؾااطاز ايط ٝاا، ١إٕ نااملْٛا ٝعاامل َعطن ا
ي٬غاؿملزٝ ٚ َ٘ٓ ٠ع  ٚغمليب ؾطاز ايؿ ١٦انيع َٔ- ١ٓٝايط  - ١ٝانيػاؿٝسَ ٠أ ٖاصا
انيطؾاال نملنيااساضؽ يًطاا٬ب ٚانيػاؿااؿٝملت يًُطنااٚ ٢عبٖٛملَ :اامل ازبُٝااع ؾ ااملٖطَ ٚ ،اامل
ايػمليب ؾٮٕ ايكمل س ٠ايؿط ْ ١ٝكت ً ٕ ٢اسبهِ يٮ اِ ا٭غًاب ،ؾًا ٛؾاطض ٚداٛز
نطض خملم َٓٗمل ٜكع ً ٢ؾطاز قً، ًٝؾا ٕ ايكمل اس ٠ايؿاط ٖ ١ٝاصا ْكات ًاْ ٢ا٘
ُٜاشٌُ ايهطض اشبملم يسؾع ايهطض ايعملّ ٚ.ميهٔ اياؿكٖ ٌٝصا بمليك: ٍٛباإٔ انيطؾال
سَا٘ ٚقاٛع ساطز َٚؿاك ١يًُذُاٛع
انيطاز إْؿامل ٙ٩بٗاص ٙايكاٝػَ ١أ ايعكاٛز ٚ،ناملٕ
ز ٕٚازبُٝع ٚ،نملٕ ٚدٛز ٙنطض خملم ً ٢اي عض ،ؾ٬ؾاو ٕ ٚقاٛع انيؿاكً ١ا٢
ايعُ ّٛنطض ٜاشٌُ غ  ٌٝزؾع٘ ايهطض اشبملم َ ٚ،مل إٕ نملٕ انيطؾل ٚدٛز ٚ ٙسَا٘
()27
()28

سهااملّ ايكااطبٕ يًذكااملم ٚ 644/1ايكٛا ااس يًعااع باأ سايػاا129 /1 ّ٬ايؿااطٚم َااع تعًٝاال اباأ
ايؿملط  224/4ا٫خاٝملضات يً عً416/5 ٞ
سملؾااااا ١ٝابااااأ ملباااااس 57/2 ٜٔباااااسا٥ع ايكااااآمل٥عٚ69- 68/2ا٭سهاااااملّ ايػاااااًطملْ ١ٝ٭باااااٜ ٞعًاااااٞ
م ٚ230سهملّ ايكطبٕ يًكطا ، 242/2انيٛغ ١ ٛايؿكٗ.14/35 ١ٝ
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غٛا ، ٤سل ايعُ ٚ ّٛنملٕ ٚدٛز ٙذبػ  ٫خيٌ اْعساَ٘ جبملْب ايهاطٚضٜملت ٫ٚ
اسبملدٝاملت َ،ااع َامل ٜٛدااس ؾٝا٘ َاأ نااطض ًا ٢اشبااملم ،ؾا ٬تٓط اال ًٝا٘ ٖااص ٙايكمل ااس٠
ٚجيااب زؾااع ايهااطض َُٗاامل نااملٕ قااػريا  ٚناا ريا خملقاامل  ٚملَاامل ;يًكمل ااس ٠انيعطٚؾاا١
ٚايٓل ايٓ  ٫ : ٟٛنطض  ٫ٚنطاض (.)29
ٜ ٫ )2هَ ٕٛأ انيؿاملضٜع اسبػملغا ١ايا تاعًال باأَٔ اجملاُاع انيػاًِ َامل مل ٜهأ َاسٜط
انيؿااطٚع ؾااطنَٛ ١ثااٛم بٗاامل زٜٓاامل َ ٚملْااٖٚ( ١ااصا ايهااملب قااطب إىل تأنٝااس اني٪نااس ،
ٚتٓ ري ٟنجط َٓ٘ ًُ; ٞيهٔ ٫بس َٔ شنطٚ ٙايآ  ٘ٝإي.)٘ٝ
)3

ٜ ٫ه ٕٛخع ١ٜٓايسٚي( ١بٝت َملٍ انيػًُ )انيملٍ ايهمل ،ةقملَ ١تًو انيطاؾال ْ ٚا٘
سمليٚ ١دٛز، ٙؾ ْ٘ ٜٛدس َؿملضٜع ٚىل مبمل بٝت انيملٍ َٓ٘.

 ٫ )4ته ٕٛنًؿ ١ا٫غااؿملزَ ٠أ ٖاصا انيطؾال َطتؿعا ١داسا ،نيامل ؾٝا٘ َأ تكًٝاٌ ا٫غااؿملز٠
َٓاا٘ ٚ ،إضٖااملم انيااٛاأ َملزٜااملٚ ،اجملاُ اع اقاكااملزٜمل ;٭ٕ ايػمليااب ٖااص ٙانيؿااملضٜع ْٗاامل
تػ ب اْهُملؾمل اقاكملزٜمل ْ،اٝذ ١يػشب ايػاٛٝي ١انيااٛؾط ٠اي ٓاٛى الًٝاٖ ١اصا َأ
دَٗٚ ، ١أ دٗا ١خاط ٣غاشب ايػاٛٝي ١انيااٛؾطٜ ٠اس ٟايٓاملؽ ٓاس ا٫غااؿملزَٗٓ ٠امل ،
ٚقااس ٜهااٖ ٕٛااصا ايهااملب زاخاا ٬بمل٭ٚيٜٛاا ١ايهااملب ا٭ٚ ٍٚيهاأ ايآك اٝل ًٝاا٘
ٚمتٝٝع٫ ٙبس َٓ٘.
 ٫ )5تهَ ٕٛس ٠اغاػ ٍ٬انيؿاطٚع اًٜٛا ١داسا ،حبٝاح ٜاشُاٌ نًؿاٗامل دٝاملٍ َاعملق ا،١
ٚتهًـ ا٫قاكملز ايعملّ ت عملت شيو ٜٚ.عٛز تؿاٝات طباملاط ٖاصا ،ايعكاس ٚتكًٝاٌ َػامل٘٥ٚ
ايعكس َٚس ٣إنيملَِٗ ب٘.
إىل سػٔ اخاٝملض ازبٗ ١اسبه ١َٝٛيًُؿملٚن
املبحح الجاىٕ
حهه عكذ امتٔاس البياء ّالتصغٔل ّاإلعادٗ ()B.O.Tيف تعنري األّقاف
ٚؾ ٘ٝث٬خ َطمليب:
املطلب األّل
تعزٓف الْقف لغ٘ ّاصطالحا
ايٛقـ يػ :١اسب ؼ ٜكملٍ ٚ :قؿات اياساض ٚقؿًامل مبعٓا ٢س ػااٗمل ٚ ،عا٘ ٚ :قاملف َ ،جاٌ
ثٛب  ٚثٛابٚ.ايٛقـ ٚ ،اسب ؼ  ،مبعٓٚ ٢اسس(ٚ )30نصيو "اياػ ٜ ، "ٌٝكملٍ ( :غ ًٓت ايجُاط٠
بملياؿسٜس دعًاٗمل غ ٌ اشبري ْٛ ٚاع ايرب )(.)31
()29

()30
()31

ٚضَٛ ٟٚقٛؾمل ً ٢ابٔ ملؽ ٚانيطؾٛع سػٔ سٛاي٘ اسبػٔ اْ ط ربطٜر اسبسٜح ْكاب ايطاٜا١
ٚ،386- 384/4ايسضا ١ٜربطٜر سملزٜح اهلسا.282/2 ١ٜيإلغاعاز ٜٓ ٠ط غُع  ٕٛٝاي كامل٥ط
ؾطح ا٭ؾ ملٚ ٙايٓ مل٥ط.274/1
اْ ط  :ايعاٖط يٮظٖط ، ٟم .260
انيك ملح انيٓري يًؿ َٞٛٝم .265
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تعطٜـ ايٛقـ اقط٬سّمل ٖ( :ٛذب ٝؼ ا٭قٌ ٚتػ  ٌٝانيٓؿعٚ .)32() ١قٛاّ ٖصا اياعطٜـ
ٖ : ٛس ؼ ايعا  ،ايا ٜ ٫اكاطف ؾٗٝامل باملي ٝع  ٚ ،اياطٖٔ  ٚ ،اهل ا ٫ٚ ، ١تٓاكاٌ باملنيرياخ.
َمل انيٓؿع ٚ ١ايػًّ ١ؾ ْٗمل تكطف زبٗملت ايٛقـ ًَ ٢كاه ٢ؾطٚط ايٛاقؿ (.)33
َٚربضات اخاٝملض ٖصا اياعطٜـ ُمل غٛا ٙميهٔ تًدٝكٗمل ؾُٝمل :)34(ًٜٞ
 ْ٘ .1اقا ملؽ َٔ تٛد ٘ٝايٓ قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ يعُط ابٔ اشبطملب نُمل غٝأت.ٞ
 .2٭ْ٘ مل تٛد٘ إي ٘ٝا رتانملت قَ ١ٜٛجٌ بك ١ٝاياعطٜؿملت ا٭خط.٣
 .3٭ْ٘ ضنع ً ٢سكٝك ١ايٛقـ ز ٕٚايسخ ٍٛاياؿك٬ٝت.
ٚايٛقـ َؿطٚع ب ملع ٌٖ ايعًِ ()35نُمل ٖاَ ٛاكاطض ياصا ض ٜات  -اخاكاملضاً  -اسّ
اةاملي ١بصنط ا٭زي ١ايسايَ ٢ً ١ؿطٝ ٚا٘.
املطلب الجاىٕ
شزّط الْقف ٍّْ املال املْقْف الذٖ ٓزد علُٔ الْقف
ؾٝؿرتط ؾَ ٘ٝمل : )36(ًٜٞ
.1

ٕ ٜه ٕٛا نيٛقٛف َمل ًَ ٫اكَّٛمل  :إش ٜ ٫ااأتٚ ٢قاـ َامل ياٝؼ َأ ا٭َاٛاٍ  ،نمل٭تطبا١
َٛاقعٗمل َٚ ،مل يٝؼ مباك ّٛنملشبُط ٚاشبٓعٜط.

.2

ناامل  :ؾااٜ ٬كااض ٚقااـ غااري انيًُااٛى َ ،جااٌ  :ا٭ضاناا ٞانيااٛات
ٕ ٜهاا ٕٛايٛقااـ مًً ٛ
ٚؾذط اي ٛازٚ ، ٟسٛٝإ ايكٝس ق ٌ قٝس.ٙ

()32

انيػين ٫بٔ قساَ ; 184/ 8 ، ١ؾطح ايعضنؿ ٢ً ٞاشبطقا ، ٞز ; 268 / 4اياسض ايٓكا٫ ٞبأ اسا
هلملزً ٚ .464/ 9 ٟل ًٖ ٢اصا اياعطٜاـ انيطًاع بكٛيا٘ ٖ :اصا اياعطٜاـ مل جيُاع ؾاطٚط ايٛقاـ.
ٚقس طؾ٘ بعهِٗ بكٛي٘  :ذب اٝؼ َملياو َطًال اياكاطف َمليا٘ انيٓاؿاع با٘ َ ،اع بكاملٓٝ ٤ا٘  ،بكطاع
تكطف انيمليو ٚ ،غري ٙضق ا٘ ٜ ،كطف ضٜع٘ إىل دٗ ١بط تكطبّمل إىل اهلل تعملىل .اْ ط :انيطًع  ،م
 ; 285ايسض ايٓك٫ ٞبأ اس اهلاملزٚ .464 / 2 ، ٟاْ اط تعطٜاـ ايٛقاـ َٓٚملقؿا ١اياعاملضٜـ بكٝا١
انيصاٖب ا٭خط ٣انيكملزض اياملي:١ٝ
 اسبٓؿ :١ٝاني ػٛط :ايػطخػ ; 27/12 ،ٞابٔ ملبس ،ٜٔاسبملؾاْ ; 493 /3 ،١ٝاٝؼ ايؿكٗامل: ٤
ايك ْٟٛٛم ; 197
 انيمليه :١ٝؾطح ايطقملع َٛ ; 411 / 2 ،اٖب ازبً :ٌٝاسبطملب ; 18 /6 ،ؾطح اشبطؾ٢ً ٞ
خً ; 78/7 ،ٌٝسملؾ ١ٝاي ٓملْ ٢ً ٞايعضقملْ. 74/7ٞ
 ايؿملؾع :١ٝذبطٜط يؿمل ايآ  :٘ٝايٓ ٟٚٛم َ ; 237ػين الاملز :اشبطٝب ايؿطبٝين ; 376/2
ْٗمل ١ٜالاملز:ايطًَ. 259/4 ٞ
ضبملنطات ايٛقـ ٭ب ٞظٖط :٠م .45
سهملّ ايٛقـ يًه ٝػ. 88/1 ٞ
ْكٌ اة ملع نجري َٔ ٌٖ ايعًِ َِٓٗ ابٔ قساَ ١انيػين .86/8
ي٬غااااعاز ٠ؾاااطٚط ايٛقاااـ ٚاياؿكااا ٌٝؾٗٝااامل اْ ط:اهلساٜااا ١يًُطغٓٝاااملْ15/3 ٞباااس٥ع ايكااآمل٥ع
 220/6كااس ازبااٛاٖط ايجُ ٓٝا٫ ١باأ ؾااملؽ  31/3ضٚناا ١ايطااملي  315/14انيػااين  34/6ايااطٚض
ايعاٖط يًػٓٛغ ٞم ; 16سهملّ ايٛقـ يًعضقمل ٤م .51- 45

()33
()34
()35
()36
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.3

ٕ ٜهَ ٕٛعًَّٛمل س ايٛقـ  :ؾٜ ٬كاض ٚقاـ ايؿا ٤ٞاجملٗا ،ٍٛنكٛيا٘ ٚقؿات داعاّ٤ا
َٔ َملي ٚ ، ٞزاض.ٟ

.4

ٜ ٕ 4هااَ ٕٛاامل ً٫ثملباّاامل  :ؾٝدااطز باا٘ َاامل  ٜ ٫كااً ٢اا ٢سملياا٘ اي ا ٜاشكاال بٗاامل اْ٫اؿااملع ،
نمليجُملضٚ ،اشبهط ٚات ٚ ،ايجًر.

املطلب الجالح
حهه تعنري الْقف بعكذ ()B.O.T
ٖٓملى قٝؼ يعكٛز شنطٖمل ايؿكٗمل ٤تعُري ايٛقـ َكملضب ١يعكاس اي اٛت باٌ تكاٌ سٝملْامل
إىل اياُملثٌ ٖ َٔٚص ٙايكٝؼ ى
 - 1اةضقملزٖٛٚ :
َمل

ايًػ ١اة سازٜ ،كملٍ ضقس ي٘ ا٭َط س.ٙ

ا٫قط٬ح :ؾٝطًل ًَ ٢عٓ: ٝ

ٖ )1اا ٛربكااٝل اةَااملّ غًاا ١بعااض ضاض بٝاات انيااملٍ ياا عض َكااملضؾ٘(َ .)37جااٌ ٕ جيعاااٌ
اسبااملنِ غًاا ١بعااض ا٭قاا ٍٛايعملَااٚ ١اني ااملْ ٞاسبهَٝٛاا ٚ ١انيااعاضع اياملبعاا ١ي ٝاات انيااملٍ
ًااااَ ٢كااااملأل ملَاااا ١نملنيػااااملدسً ٚ ،ااااَ ٢اااأ ضات اااا٘ ًاااا ٢ايسٚياااا ١نمل٭ُ٥ااااٚ ١
اني٪شْ (ٖٚ.)38صا انيعٓ ٫ ٢تعًل ي٘ مبٛنٛع ٖصا انيطًب.
ٖ ٚ )2ااا ٛا٫تؿاااملم باا إزاض ٠ايٛقاااـ (  ٚايٓااامل ط) ٚباا انيػااااأدط ٕ ٜكااا ّٛب قااا٬ح ا٭ضض
ُ ٚملضتٗاامل ٚتهااْ ٕٛؿكملتٗاامل ز ٜٓاملً َطقااسًا ًاا ٢ايٛقااـ ٜأخااص ٙانيػاااأدط َاأ ايٓااملتر ،ثااِ
ٜعط ٢يًٛقـ بعس شيو ا٭دط ٠انياؿل ًٗٝمل (.)39
ٖٚااصا انيعٓااٖ ٢اا ٛانياطاز ٖااصا اي شااح  ْ ٚ،ااط اي ملسااح ٕ ٖااص ٙايكااٛضٖ ٠اا ٞقااطب
قااٛضَ ٠طملبكاا ١يعكااس اي ااٛت ٚ،شيااو ٕ ايٛقااـ حبملداا ١إىل إ ُااملضٜٛ ٫ٚ ٙدااس انيااملٍ ايه امل
يااصيوٜٛ ٫ٚ ،داااس َااأ ٜكطنااا٘ ايكاااطض اسبػااأ ؾٝهاااطط ايٓااامل ط إىل زؾعٗااامل إىل َااأ ٜكاااّٛ
ب ق٬سٗمل ُ ٚملضتٗمل ٚتهْ ٕٛؿكملتٗمل زٜٓمل َطقاسا ًا ٢ايٛقاـٚ.ب ؾاٝذ اةغا ّ٬ابأ تُٝٝا١
ٖص ٙايكٛض ٠ؾكملٍٚ - :تملضٜ ٠ػاػًؿ َٔ ٕٛا٭دطَ ٠مل ٜعُط ٕٚب٘ ٚته ٕٛا٭دط ٠قاٌ َٓٗامل ياٛ
مل تهٔ غًؿمل ،قملٍ  ٚ:ملََ ١مل خيطب َٔ ايٛقـ ميهٔ ؾٝا٘ ٖاصا ()40اٖااٖٚ.ص ٙايكاٛض ٠ايا
شنطٖمل ؾٝذ اةغ ّ٬تٛناض انيككاٛز بعمليٝا٘ نُامل تُا ايؿمل٥اس ٠ايا جيٓٗٝامل انيُا ٍٛيعُاملض٠
ايٛقـ ٜٓ ْ٘ ٖٛٚاؿاع بامليٛقـ باأدط ٠قاٌ َأ انيجاٌ ٜٚها ٕٛايؿاطم ٖا ٛضحبا٘ ٚبملنيجاملٍ ٜاهاض
انيكملٍ  - :ؾًٚ ٕ ٛقؿمل ربطب ٚقسضت تهًؿا ١إ ُاملض ٙمبمل٥ا ١ياـ ( ًُا٪ٜٚ)١دط بعاس إ ُاملضٙ
()37
()38
()39
()40

اْ ط :سملؾ ١ٝازبٌُ ًَٗٓ ٢ملز ايطملي َ ،ٟ ; 577/3 ،طمليب ٚي ٞايٓٗا ٢يًطس ٝاملْ ،ٞز;278/4
 ،انيٛغ ١ ٛايؿكٗٚ :١ٝظاض ٠ا٭ٚقملف ايهٜٛا ١ٝزَ ; 107/3عذِ انيكطًشملت ْع ٜ٘ملز ،م. 50
اْ طْ :عَ ،ٜ٘عذِ انيكطًشملت ،م. 50
اْ ااط :سملؾاا ١ٝاباأ ملبااسٚ ،)402/4( ٜٔبساٜاا ١اجملاٗااس (ٚ ،)236/2صبُااٛع ايؿااامل٫ ٣ٚباأ تُٝٝاا١
(.)224/31
ؾامل ٣ٚؾٝذ اةغ ّ٬ابٔ ت.225/31 ١ُٝٝ
24

بأيؿ غٜٓٛمل ٚبمليعكس ٜػاشل انيعُط اغا٦ذملض ٙبأيـ ٚمخػُمل ١٥غٜٓٛمل نيس ٠غ عٚ ١غاا غآ١
ساٜٛ ٢ؾ ٢تهًؿ ١اة ُملض َ ٖٞٚمل ١٥يـ ؾ شا اغاػً٘ انيػاأدط بإٔ دط ٙبأيؿ ؾ ْ٘ غاٛٝ
تهمليٝؿ٘ ٚضبض ايجًح تكط ٜملٖٚ .ص ٙقٛضَ ٠طملبك ١يعكس اي ٛت َٔ دٗ ٕ ١ايصٜ ٟك ّٛباملياعُري
ٜاكملناا ٢دااط تعُااريَ ٙاأ ايٛقااـ بملغاااػ٬ي٘ ٚتؿااػٚ ً٘ٝيهاأ ٜعٜااس ًٝاا٘ ٕ ايٛقااـ ٖٓ،اامل ٫
ٜاعطٌ بٌ ٜػاُط ضٜع٘ .
 - 2اسبهط  ٖٛٚ - :ايًػ : ١إعزخملضُ ايطعملّ يًااطَبولع ٚس ػا٘ سااٜ ٢طتؿاع ٓا٘(ٚ )41اؾاال
َٓ٘ انيعٓ ٢ا٫قط٬س ٖٛٚ ٞس ؼ ايعكملض اةدملض ٠ايطًٜٛا ١ؾؿا ٞنا ٬ايؿعًا سا ؼ
َػاُط ؾكسم ًُٗٝمل ٖصا ايًؿظ.
ٚقس ٜطاز ب٘ ٓس ايؿكٗامل: ٤إَامل ايعكاملض الاهاط ْؿػا٘ ،ؾٝكاملٍٖ :اصا سهاط ؾٚ.ٕ٬إَامل
ا٭دااط ٠انيكااطضً ٠اا ٢كااملض ضب ااٛؽ اةدااملض ٠ايطًٜٛااٚ .١إَاامل اةدااملض ٠ايطًٜٛااً ١اا ٢ايعكااملض
(ٖٚ.)42صا بملب اةدملضَ ٠مل اسبهط بملب ايٛقـ ؾٗاٚ ٛغا ١ًٝاٖااس ٣إيٗٝامل ايؿكٗامل ٤يعا٬ز
َؿااهً ١تاعًاال بمل٭ضانااٚ ٞايعكااملضات انيٛقٛؾاا ١ايا  ٫تػاااطٝع إزاض ٠ايٛقااـ (  ٚايٓاامل ط) ٕ
تك ّٛبملي ٓملًٗٝ ٤مل  ٚظضا اٗملْٗ ٚ ،مل َ ٓ ١ٝيهٔ ضٜعٗمل قًٝاٌ إشا قػآمل حبملياٖ ١اسّ بٓٝملْٗامل،
ثااِ اي ٓااملًٗٝ ٤اامل ،ؾؿااٖ ٞااص ٙاسبملياا ١دااملظ ايؿكٗاامل ٤اسبهااطٚ ،ساال ايكااطاض ٖٚاا ٛكااس ٜاااِ
مبكاهمل ٙإدملض ٠ضض يًُشاهط نيس ٠اٚ ،١ًٜٛإ طمل ٙ٩سل ايكاطاض ؾٗٝامل يٝا ينٜ ٚ ،ػاطؽ َاع
إ طمل٥اا٘ ساال ا٫غاااُطاض ؾٗٝاامل َاامل زاّ ٜااسؾع دااط ٠انيجااٌ بمليٓػ ا  ١يااٮضض اي ا تػااًُٗمل زٕٚ
َ٬س ا ١اي ٓااملٚ ٤ايػااطاؽ ٚقاملٍ بعهااِٗ :اياااشهري ايٛقااـ ٖا ٛا٫تؿااملم ًاا ٢إ طاامل ٤ضض
ايٛقـ اشبملي ،١ٝيؿدل يكملً َ ٤ؼ ٜكملضب قُٝاٗمل بملغِ داطَ ٠عذًا; ١يٝها ٕٛيا٘ ًٗٝامل سال
ايكطاض ايساٜٚ، ِ٥اكاطف ؾٗٝامل بملي ٓاملٚ ٤ايػاطاؽ ٚغريٖامل ناكاطف انيامليه ٜٚ ،طتاب ًٝا٘
ٜهمل دط غٓ ٟٛن.)43(ٌٝ٦
ٜٚػااُ ٘ٝبعااض ايؿكٗااامل ٤بمل٫ساهااملضٚ ،ا٫غااااشهملضٚ ،اةسهااملض ،قاااملٍ اباأ ملباااس:ٜٔ
"ا٫ساهااملض إدااملضٜ ٠ككااس بٗاامل َٓااع ايػااريٚ ،اغااا كمل ٤اْ٫اؿااملع باامل٭ضض"  ٚايؿااامل ٣ٚاشبريٜاا:١
"ا٫غاشهملض كس إدملضٜ ٠ككس ب٘ اغا كمل ٤ا٭ضض يً ٓامل ٚ ،٤ايػاطؽ  ٚ٭ساسُٖملٜٚ ،هإٛ

()41
()42

()43
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ٜطادااع َٛنااٛع اسبهااط :سملؾاا ١ٝاباأ ملبااس)398/3( ٜٔايؿااامل ٣ٚاهلٓسٜااٚ ،)420/2( ١ؾاااض ايعًاا٢
انيملياو ايؿاااً ٣ٛاَ ٢ااصٖب َملياو ( )243/2طَ .كااطؿ ٢اسبًا ٚ ،ايؿااطح ايكااػري (،)127/4
ٚؾطح اشبطؾاٚ ،)100 ،78/7( ٞذبؿا ١الااملز (ٚ ،)172/6ايؿاامل ٣ٚايهارب٫ ٣بأ سذاط اهلٝجُاٞ
(َٚ ،)144/3طمليااب ٚياا ٞايٓٗااٚ ،)316/4( ٢صبُااٛع ايؿااامل٫ ٣ٚباأ تُٝٝااٚ ،)224/31( ١انيٛغاا١ ٛ
ايؿكٗ ١ٝايهٜٛا.)53/18( ١ٝ
ز .خًٝؿ ١باملبهط اسبػأ ،حبجا٘ أ " :اغااجُملض َاٛاضز ا٭ٚقاملف " انيكاسّ إىل اياسٚض ٠ايجملْٝا ١ؿاط٠
جملُع ايؿك٘ اةغ َٞ٬ايسٚي( ٞمَ،)21عذِ انيكطًشملت ا٫قاكملز ١ٜيػ ١ايؿكٗامل ٤يٓعٜا٘ املز
م. 57
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ايساض ٚاسبملْٛت ٜهملً" (ٜٚ ،)44اشكاٌ مامل غا ل ٕ اسبهاط إداملض ٠يهأ اخاًاـ ايؿكٗامل٤
ذبسٜس َؿٗٚ َ٘ٛانيطاز َٓ٘ ًَ ٢مل غ ل بٝملْ٘ ٚخ٬قا٘ تعٛز إىل سملي :
ا٭ ٕ : ٍٚاسبهط سملي ١انططاض ١ٜةخطاز ايٛقـ َٔ سملي ١ايهٝملع ٚاْ٫سثملض ب دملضت٘ نيأ
ٜعُط ٙبأدط ٠انيجٌ إدملض ٠ا ١ًٜٛضبسز ٜ ٠ك ٢ؾٗٝامل ايٛقاـ بعاس تعُاري ٙغملي امل ،غا ٌ٦با ٛظض ا١
ايؿملؾع)826( ٞض ٘ اهلل ُ :مل ٜؿعً٘ سهاملّ َهاَ ١أ إداملض ٠اياساض اشبطبا ١ايػاملقطَ ١مل٥ا١
غٓٚ ١عب ٖٛمل مٔ ٜك ّٛبعُملضتٗمل ٜٚ،كاسض ٕٚشياو دطتٗامل َاس ٠اةجياملض ٜٚاأشْ ٕٛقاطؾ٘
ايعُااملضٜٚ، ٠كااط ٕٚايااساض َعاا٘ بعااس ُملضتٗاامل ًاا ٢سهااِ اةدااملض ٠ايػااملبكَ ١اأ غااري ظٜااملز٠
ا٭دطٖ ٌٖ ٠صا اياكطف ٜػٛؽ ا اُملزٚ ٙتهطاض٫ ّ ٙ؟٭ٕ ٖص ٙانيس ٠ت٪ز ٟإىل متًاو ايٛقاـ
ااِ نااطضا َاأ اشبااطاب .ؾأدااملب باا ٛظض اا٘ مباامل ًَدكاا٘ َٓ ٕ :ااملؾع ايٛقااـ
غملي اامل ٚشيااو
نُٓملؾع ايطًل ٜ،اكطف ؾٗٝمل ايٓمل ط بملنيكًشٚ، ١قس تكاه ٞانيكًش ١تهاجري َاس ٠اةداملض٠
ٚتكًًٗٝمل ٚس٦ٓٝص ؾٝذٛظ إدملض ٠ايساض انيٛقٛؾَ ١اس ٠ت كا ٢إيٗٝامل غملي امل ٚ،خياًاـ شياو باملخا٬ف
ايسٚض ٚبملخا٬ف اي ٬ز سهملّ َمل  ٕٛٓ ٜب٘ ٚإتكملْ٘ َٚس ٠بكمل ٘٥غملي مل ،ؾُامل ٜؿعًا٘ سهاملّ
َه َٔ ١إدملض ٠زٚض ايٛقـ اشبطب ١ايػاملقطَ ١مل٥ا ١غآ ٚ ١عبٖٛامل ٓاس ا٫ساٝاملز ٭داط ٠انياس٠
انيصنٛض ٠٭دٌ ايعُملض ٠سػٔ ٜ،ػٛؽ ا اُملز ٙإشا مل ٜهٔ يًٛقـ سملقٌ ٜعُط ب٘ ٚ ٫ٚ،داس
َٔ ٜكطض ايكسض الاملز إي ٘ٝيًعُملض ٠بأقٌ َأ داط ٠تًاو انياسٚ.... ٠إمنامل اغاشػآملٚ ٙؾاط ٓملٙ
ايٛقـ َ ٖٛٚكاسّ ًا ٢غامل٥ط انيكملقاس"اْاًَٗ ٢دكاملٜٚ.)45( .اهاض َأ ٖاصٙ
٭ٕ ؾ ٘ٝبكمل٤
اسبمليْٗ ١مل سملي ١انططاض٫ ١ٜبس َٓٗمل يٜ ٬٦اعطٌ ايٛقـ ٚتصٖب َٓملؾع٘ .
اسبملٍ ايجملْ ٜ ٫: ٞعس ٔ ا٭ ٍٚنجرياٚ،يهٔ خياًـ ٓ٘ قطب ايجملْ َٔ ٞاي ٝع زٕٚ
ا٭ ٍٚؾؿ ٞايجملْٜ ٞسؾع انيػاشهط دطَ ٠كسَ ،١قطَ ١ ٜأ أ ايٛقاـ; َأ داٌ ايكاطاض
ايٛقااـ َااس ٠اًٜٛاا – ١غااري ضبااسز ٠غملي اامل ٜٚ -ااسؾع دااط ٠غاآ ١ٜٛناا ١ًٝ٦يااصيو ٖٚ،ااصا انيعٓاا٢
قطٜب إىل َعٓ ٢اشبً ٛايص ٟغٝأت ٞبعس قً.ٌٝ
حهه احلهز يف األّقاف:
اخاًـ ايؿكٗمل٤
 .شٖااب
ايؿطٚط اٯت:١ٝ

سهط ايٛقـ ً ٢ث٬ثَ ١صاٖب:
ٗااٛض ايؿكٗاامل ٤إىل ْاا٘ داامل٥ع ساااٚ ٢ياا ٛاؾاارتط ايٛاقااـ َٓعاا٘ إشا تااٛاؾطت

.1

ٕ ٜه ٕٛايٛقـ قس ربطٓب ٚتعطٌّ اْ٫اؿملع ب٘.

.2

ٜ ٫ه ٕٛيس ٣إزاض ٠ايٛقـ (  ٚايٓمل ط) َٛاٍ ٜعُٓط بٗمل.

()44
()45

َٓش ١اشبمليل ً ٢اي شط ايطا٥ل( )220/5ط .انيط ع ١ايعًُ ١ٝبمليكاملٖط .٠ايؿاامل ٣ٚاشبريٜا ١شباري اياسٜٔ
ايطًَ)197/1( ٞ
اْ ااط اةذبااملف ب ٝااملٕ سهااملّ إدااملض ٠ا٭ٚقااملف ٫باأ سذااط انيهااَ ٞط ااٛع ناأُ ضغاامل ً٘٥ايهاارب٣
ايؿكٗ.339- 330/3 ١ٝ
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.3

ٜٛ ٫دس َٔ ٜكطض ايٛقـ انيكساض الااملز إيٝا٘(ٚ .)46اؾارتط اسبٓؿٝاٜ ١هّامل  ٫ميهأ
اغا ساٍ ايٛقـ بعكملض ش ٟضٜع ( ،)47ؾ شا تٛاؾطت ٖص ٙايؿطٚط دملظ اسبهط ايٛقـ.
ب .شٖب

مل  َٔ ١ايؿكٗمل َِٗٓ ٤اسبٓملبًٚ ١

ٗٛض ايؿملؾع ،١ٝإىل ْ٘ دمل٥ع َطًكملً(.)48

ز .شٖب بعض ايؿملؾع َِٗٓ- ١ٝا٭شض ٚ ٞايعضنؿ - ٞإىل ْ٘ غري دمل٥ع َطًكملً(.)49
ٚايااصٜ ٟرتدااض يً ملسااح ٖاا ٛايكاا ٍٛا٭َ ، ٍٚااع إنااملؾ ١ؾااطط ٖٚ،اا ٫ ٛميهاأ تعُااري
ايٛقااـ بااأ ٟاطٜاال خااـ ٚاااأَ ٠اأ اياااشهري; ٭ٕ اياااشهري س ا ؼ نيٓؿعاا ١ايٛقااـ اأ
انيٛقٛف ًَ ِٗٝس ٠ا َٔ ١ًٜٛايعَٖٔ ٚ ،اصا إخا ٍ٬مبكاًش ١ايٛقاـ إ ٫إشا ناملٕ ايًذا٤ٛ
إيٚ ٢ً ٘ٝد٘ ا٫نططاض  -بمليؿطٚط انيصنٛض - ٠ؾٝسؾع ايهطض بكاسض اةَهاملٕ ،بامليًذ٤ٛ
إىل اياشهري يًكمل س ٠ايؿط : ١ٝايهطٚض ٠تكسض بكسضٖمل.
ّجُ املصابَ٘ مع عكذ البْت :
ٖ ٛاَ ٍٛس ٠اْاؿملع غاري انيٛقاٛف ًا ِٗٝبمليعكاملض (ا٭ضض)َ ،اع قكاس تعُاري ايٛقاـ
ن ٬ايعكس ،ٜٔيهٔ خياًاـ كاس اسبهاط أ كاس اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املز ،٠نإٛ
ا٭دط ٠ا٭خري ٖ ٞاي ٓمل ٤ايصٜ ٟطدع إىل ايٛقـ ٓس اْاٗملَ ٤س ٠ايعكس ،خبا٬ف ا٭ ٍٚؾا ٕ
ا٭دااط ٠ؾٝاا٘ ٖااٝٓٝ ٞااٚ ١ايػمليااب ْٗاامل ْكسٜااٚ. ١بٗااصا ايٛداا٘ َاأ اياؿااملب٘ ميهاأ اةدملبااً ١اا٢
ا رتاض َكسض ً ٢تعُري ايٛقـ بعكس اي ٛت :بإٔ ؾَٓ ٘ٝاع انيٛقاٛف ًاَ ِٗٝأ اْ٫اؿاملع َأ
ايٛقـ َس ٠ا ١ًٜٛؾًاِ ٜكاض نُامل يا ٛظاٍ ايٛقاـ ٚٚ.دا٘ ٖاصا ا ٫ارتاض  ٕ :اا ٍٛانياس٠
كااس اي ٓااملٚ ٤اياؿااػٚ ٌٝاة ااملز ٠تكاهاا ٞسطَااملٕ انيٛقااٛف ًااَ ِٗٝاأ َٓؿعااا٘ ٚبملياااملي ٞتعطٝااٌ
َكًشا٘ نُمل ي ٛظاٍ قؿ ١ايٛقاـ ٓا٘ ٚ .جياملب ًٝا٘:بإٔ كاس اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املز٠
كس ٜعُط ب٘ ايٛقـ سٝح مل ميهٔ غري ٙؾكض َع ا ٍٛانيس ٠ناشهري ايٛقـ.
مسأل٘  :بعذ اىتَاء عكذ احلهز ما حهه البياء الذٖ أقامُ احملتهز يف ارض احلهز ؟
إٕ قًٓاامل إْاا٘ قااملّ اي ٓاامل ٤مبٛدااب كااس اسبهااط ٚسػااِ َاأ ا٭دااطَ ٠كملبًااٗمل ؾٝهاإٛ
اي ٓملًَ ٤هامل يًٛقاـ ٓاس اْاٗامل ٤ايعكاس ٚإٕ مت اسبهاط إداملض ٠ضض ايٛقاـ نيأ ٜا ين ؾٗٝامل
ٜٚػطؽ ؾُشٌ خ٬ف ب ٌٖ ايعًِ ً ٢ث٬ث ١قٛاٍ:

()46

()47
()48
()49

سملؾاا ١ٝابااأ ملباااسٚ ،)398/30( ٜٔايؿاااامل ٣ٚاهلٓسٜاااٚ ،)422/2( ١سملؾااا ١ٝايسغاااٛقً ٞااا ٢ايؿاااطح
ايهاا ري (ٚ ،)96/4ذبؿااا ١الااااملز (َٚ ،)172/6طملياااب ٚيااا ٞايٓٗاااٚ،)316/4( ٢إ ااا ّ٬انياااٛقع
(.)304/3
سملؾ ١ٝابٔ ملبس.)398/3( ٜٔ
َطمليب ٚي ٞايٓٗٚ ،)316/4( ٢ايؿامل٫ ٣ٚبٔ سذط اهلٝجُ.)144/3( ٞ
ذبؿ ١الاملز (ٚ ،)172/6ايؿامل ٣ٚاهلٓس٫ ١ٜبٔ سذط اهلٝجُ.)144/3( ٞ
27

ا٭ ٜ ٕ : ٍٚك ٢اي ٓمل ٤ضض ايٛقـ بأدط ٠انيجٌ ساا ٢يا ٛاًاب انيٛقاٛف ًا ِٗٝايكًاع ،
نااصا ايكٓٝااٚ ١خطااأ اباأ ملبااس ٜٔاسبملؾااَ ١ٝاامل داامل ٤ايكٓٝاا ١نيدمليؿااا٘ انيؿااا ٢باا٘
انيصٖب(ٚ ٖٛٚ )50دٛب ايكًع ٚتػً ِٝا٭ضض نُمل اغاًُٗمل(.)51
ايجااملْ: ٞيااع ّٚبكاامل ٤اي ٓااملٚ ٤ايػااطؽ  ٚااسّ قًعاا٘ ٖٚسَاا٘ٚ ،ميًهاا٘ قااملسب ا٭ضض ٓااس
اْاٗمل ٤ايعكس.إشا مل ٜهٔ يًكمليع َكًش َٔ ١قًعاٖٚ . ١اصا َاصٖب انيمليهٝا ١قاملٍ ايكاطا  :٭ٕ
قًع٘ جملطز ايؿػملز  ٫سبكَ ٍٛكًش ١ذبكٌ يًكمليع  ٫ٚ ،يسضَ ٤ؿػسٓ ٠ا٘ ؾٝااع بكاملٙ٩
ا٭ضض انيػاأدطٜٓ ٠اؿع ب٘ قملسب ا٭ضض ٚ ،حيكٌ ي٘ بػ ٘ تًو انيملي ١ٝايع ُٝاٜٚ ، ١عطٝا٘
ي٘ بػري ؾ ٤ٞؾ ْ٘ َػااشل اةظايا ١ؾاط مل ً ٚ ،ا ٢تكاسٜط اةظايا ١ت طاٌ تًاو انيمليٝا ١ؾٗاَ ٞمليٝا١
َػاًٗهٚ ٢ً ١انعٗمل ؾاط مل ٚ ،انيػااًٗو ؾاط مل  ٫جياب ؾٝا٘ قُٝاٜ٪ٜٚ ، ١اس شياو { ْٗٝا٘
ً ٘ٝايػ ٔ ّ٬إنمل  ١انيملٍ } ٖٚ ،سّ َجٌ ٖصا اي ٓملٚ . ٤قًع َجٌ ٖصا ايؿذط إنامل  ١يًُاملٍ
ؾٛدب انيٓع َٓ٘(.)52
ايجملياااح :يًُهااارت ٟايكًاااع  ٫ٚجيااارب ًٖٚ.٘ٝااااصا ٖااا ٛاي اااملٖط َااأ َاااصٖب ايؿااااملؾع١ٝ
ٚاسبٓملبً.)53(١
ٖ ٢ً ٚصا ؾٝه ٕٛق ٍٛانيمليه ١ٝقط ٜمل َٔ كس اي ٛتَ ،أ دٗا ١متًاو قاملسب ا٭ضض
يًعكااملض ٓااس ْٗملٜااَ ١ااس ٠اةجيااملض ٜ ٚ،عٜااس ًٝاا٘ بااإٔ ٜااسؾع انيػاااأدط دااطَ ٠عًَٛاا ١نااٌ غاآ١
ٚ،يهٔ اؾرتاٛا ٜ ٫ه ٕٛيًُػاأدط َكًشٖ ١سّ اي ٓمل ٚ ٤قًع ايػطاؽ ،ؾا ٕ ناملٕ يا٘
َكااًش ١ااملٖط ٠دااملظ ياا٘ قًعاا٘ ًاا ٕ ٢ازبُٝااع قااششٛا اؾاارتاط انيمليااو ًاا ٢انيػاااأدط ااسّ
ايكًع  ٚاهلسّ ٓس اْكهمل ٤انياسٚ ٠اخاًؿاٛا ًَهٝاا٘ ٚ،ياٝؼ ٖاصا َٛناع تؿكاًٗٝملٚ.خياًـ
اأ كااس اي ٓااملٚ ٤اياؿااػٚ ٌٝاة ااملزَ ٕ ، ٠مليااو ا٭ضض ضباااملز إىل اي ٓااملٚ ٤امليااب ياا٘ ٚؾاال
َٛاقؿملت٘ ،ؾٗ ٛانيككٛز بمليعكس خب٬ف َمل ٖٗٓمل.
ٚقطٜااب َاأ اسبهااط اشبًااٜٛٚ : ٛدااس بٗااصا ايًؿااظ ناااب َاااأخط ٟايؿكٗاامل ، ٤ؾ ا ِْٗ
ٜػاعًُ ْ٘ٛمبعٓ ٢انيٓؿع ١اي ميًهٗامل انيػااأدط يعكاملض ايٛقاـ َكملباٌ َاملٍ ٜسؾعا٘ إىل ايٓامل ط
ياعُري ايٛقـ إشا مل ٜٛدس َمل ٜعُاط با٘ ً ،اٜ ٕ ٢ها ٕٛيا٘ داعَ ٤أ َٓؿعا ١ايٛقاـ َ ،عًاّٛ
()54
بمليٓػ  ١نٓكـ  ٚثًح ٪ٜٚ ،ز ٟا٭دط ٠سبظ انيػاشك ٔ ازبع ٤اي ملق َٔ ٞانيٓؿع.١
 - 4اةدااملض ٠بااأنيدطت  :اباهااط ايؿكٗااملٖ ٤ااص ٙايططٜكاا ١يعاا٬ز َؿااهً ١سااسثت يًعكاااملضات
انيٛقٛؾ ١إغاملْ  ٍٛملّ ٖ1020ا ٓسَمل ْؿ ت سطا٥ل ن ري ٠اياُٗت َع ِ ايعكملضات
ايٛقؿ ٚ ١ٝؾٖٛت َٓمل طٖملٚ ،مل ٜهأ ياس ٣إزاض ٠ايٓ املض ٠ايٛقؿٝاَ ١اٛاٍ يااعُري تًاو
()50
()51
()52
()53
()54

سملؾ ١ٝابٔ ملبس31/6 ٜٔ
ت  ٝاسبكمل٥ل ٚ 115/5ايعٓمل82/9 ١ٜ
ايؿطٚم ٚ 8- 7:اْ ط انيسٚ.450/4 ١ْٚاسبسٜح ضٚا ٙاي دملضَٚ،1459 ٟػًِ .4439
انيػين ٚ.285/5اْ ط غٓ ٢انيطمليب .420/2
انيٛغ ١ ٛايؿكٗ.276/19 ١ٝ
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ايعكااملضات ؾااملقرتح ايعًُااملٜ ٕ ٤اااِ كااس اةدااملض ٠ذباات إؾااطاف ايكملناا ٞايؿااط ً ٞاا٢
ايعكملض انياسٖٛض بأدطت  :دط ٠ن ريَ ٠عذً ١تكملضب قُٝا٘ ؾٝاػًُٗمل ايٓامل ط ٜٚعُاط با٘
ايعكملض انيٛقٛف ٚ ،دط ٠غٓ٪َ ١ٜٛدً ١ناٜٚ ١ًٝ٦اذاسز ايعكاس ناٌ غآَٚ ،١أ ايط ٝعاٞ
ٕ ٖااصا ايعكااس اٜٛااٌ ا٭دااٌ ٬ٜسااظ ؾٝاا٘ ٕ انيػاااأدط ٜػاارتز نااٌ َ مليػاا٘ َاأ خااٍ٬
ايعَٔ ايطٜٛاٌ(ٚ.)55ميهأ اس ٖاص ٙايكاٝػ ْٛ ١امل َأ قاٝؼ اسبهاٛض  ٚؾهاطْ ٠ملبعا١
َٓٗمل ،نُمل َاط بٓامل تعطٜاـ بعاض اي املسج انيعملقاط ٜٔيًشهطٚ.تؿا ٘ ٖاص ٙايكاٝػ– ١
اةدملض ٠بأدطت  -كس اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املزَ ٠أ دٗاا  - 1:ااَ ٍٛاس ٠اْاؿاملع
غري انيٛقٛف ً ِٗٝبمليٛقـ ٕ - 2.انيطاز َٔ ن ٬ايعكس ٜٔتعُري ايٛقـ  ٚتطَ.ُ٘ٝ
ٚخياًـ ٓ٘

ؾ٦ٝ

ٜهمل :

- 1

ٕ ايصٜ ٟاٛىل ُملضت٘ ْٖ ٛمل ط ايٛقـ ،خب٬ف كس اي ٓملٚ ٤اياؿػ.ٌٝ

- 2

إيعاّ انيػاأدط بسؾع دطَ ٠كسَ ٚ ١سّ اْكطاملع َٓؿعا ١انيػااشك َأ ايٛقاـ َأ
خاا ٍ٬ا٭دااط ٠ايػاآ ١ٜٛانيطت ااً ١اا ٢شيااو ٚ -إٕ نملْاات صبًُااٗمل ناا ١ًٝ٦يهٓٗاامل
ٚىل َٔ ايعسّ .

حتزٓز الكْل يف تعنري الْقف بعكذ البياء ّالتصغٔل ّاإلعادٗ - :
ممل غ ل ٜاهض  ٕ :تعُري ا٭ٚقملف بعكس اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملز ٠يٝؼ ب عٝاس أ ٖاصٙ
ايعكٛز اي شنطٖمل ايؿكٗمل ٤ض ٗاِ اهلل – َأ داٌ إْكاملش ايٛقاـ َأ اياعطاٌ ٚاشباطاب -
 ٕ ٚ،اَ ٍٛس ٠اغاػَ ٍ٬اسٜط انيؿاطٚع يًٛقاـ  ٫حيا ٍٛز ٕٚازباٛاظ ،يهأ  ٜكآٖ ٕ ٢املى
ؾطقمل دٖٛطٜامل با كاس اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املزٚ، ٠با تًاو ايعكاٛز ٖٚ ٫اٝ ٕ ٛاع تًاو
ايعكااٛز  ٜكاا ٢يًٛقااـ ضٜااع ٜػاااؿٝس َٓاا٘ انيػاااشك ،ٕٛخباا٬ف كااس اي ٓااملٚ ٤اياؿااػٚ ٌٝاة ااملز٠
ايص ٫ ٟميًو ايٛقـ ؾ ٘ٝغ ٣ٛاي ٓمل ٤بعاس اْكهاملَ ٤اس ٠ايعكاس ٚ -إٕ نملْات قاٌ ايػملياب
َٔ تًو ايعكٛز  -إ ْٞ ٫مل دس سسا َٔ ايؿكٗمل ٤ضخل تعط ٌٝايٛقـ َس ٠اًٜٛاَ; ١أ
دٌ تعُري َٔ ٙغري ٕ ٜكٌ إىل انيػاشك ؾ َٔ ٤ٞضٜاع ايٛقاـ خا ٍ٬تًاو انياس; ٠هلاصا ؾا ٕ
اي ملسح ٜطًٜ ٫ ْ٘ ٣ذأ إىل ٖص ٙايكٝػ ( ١كس اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملز)٠إ ٫بعس تعاصض ٝاع
ايكٝؼ اي تهُٔ تعُري ايٛقـ َع اغاُطاض ضٜعا٘ٚ،شيو اضتهملبامل ٭خاـ ايهاطضٚٚ ٜٔق ٛامل
اخـ انيؿػاست زؾعامل ٭ؾاسُٖمل ٖٚا ٛشٖاملب َٓؿعا ١ايٛقاـ بمليهًٝاٚ. ١يا ٛاع با كاس
اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملزٚ ٠ب ايطٜع نُامل ايكاٝػ ١ايا شنطٖامل ؾاٝذ اةغا ،ّ٬يهاملٕ
ٚىل  ٚسااط ،٣نياامل شيااو َاأ اسبؿاامل ًاا ٢ساال انيٛقااٛف ًااَ ِٗٝاأ دٗااٚ، ١ساال انيػاااجُط
باعُريٚ ٙاغرتزاز ض ؽ َملي٘  ٚضبملس٘ َٔ دٗ ١خاطً ٚ. ٣اٖ ٢اصا ؾا ٕ قًٓامل جباٛاظ كاس اي ٓامل٤
()55

حبحَ" :كاطؿملت َٔ سهملّ ايٛقـ" ،يًؿٝذ ايكسٜل ب ٛاسبػأ َٓؿاٛض ْاس ٠ٚايٛقاـ اشباريٟ
هل ١٦ٝب ٛا اشبريٜا ١املّ ( 1995مٚ ،) 94حباح أ" :اغااجُملض َاٛاضز ا٭س املؽ" يًؿاٝذ نُاملٍ
دع ، ٝانيكسّ إىل ايسٚض ٠ايجملْ ١ٝؿط( ٠م.)47
29

ٚاياؿػٚ ٌٝاة ملز ٠ايٛقـ ،ؾًٝؼ ب ا٬م باٌ بمليؿاطٚط ايا شنطٖامل اجملاٛظ ٕٚيًشهاط
ٜٚ،هااملف ًٗٝاامل ٜهاامل ااسّ ٚدااٛز َاأ ٜعُااط ٙباًااو ايكااٝؼ ،اي ا  ٫تاا٪ز ٟإىل اْكطااملع ضٜااع
ايٛقااـ اأ َػاااشك ٘ٝنااملي شنطٖاامل ؾااٝذ اةغااٚ ّ٬اةدااملض ٠بااأدطت ٚغريٖاامل  ٚإدااملض٠
ا٭ضض َع اؾرتاط متًو اي ٓملٓ ٤س ْٗمل ١ٜاةدملضٓ .٠س َٔ دٛظٖمل.
يهٔ َٝع ٠كس اي ٛت ٔ ٖص ٙايعكٛز ٝعمل ْ٘ ساُمل غٝه ٕٛقٌ
ايعكٛز بهجري ٖٚصا َط َطا ٓ ٢س اياؿملنٌ ٚ.اهلل ً ًِ ٚ ٢بمليكٛاب.
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انيس َٔ ٠تًو

خامت ـ ــ٘
اسبُااس هلل ايااص ٟبٓعُااا٘ تاااِ ايكااملسبملت ٚقااً ٢اهلل ًاا ٢خااري ايربٜااملت ٚبياا٘ ٚقااش ٘
ايهطاّ ٚغًِ تػًُٝمل نجريا ٚبعس :
ؾ ا ٕ ٖااِ َاامل تٛقااًت إيٝاا٘ َاأ ْااامل٥ر
َؿطٚع قطاض يًُذُع : -

ٖااصا اي شااح ٚ -تهااٖ ٕٛااص ٙايٓااامل٥ر مبجملباا١

 ٕ - 1اياعطٜااـ انيداااملض يعكااس (ٖ)B.O.Tاا - : ٛاتؿااملم ب ا اااطؾ سااسُٖمل ميًااو ا٭ضض
ٚاٯخط ٜك ّٛبآؿٝص ٚتؿػَ ٌٝؿطٚع يكملأل َمليو ا٭ضض ً ٕ ٢يا٘ اْ٫اؿاملع باصيو َاس٠
ضبسز. ٙ
 - 2تهٝٝـ كس(ٜ ) B.O.Tاهض َٔ ٖصا ايعكس ْ٘ اؾااٌُ ًا ٢ا َٛقاٛؾ ١ايصَا١
 ٖٛٚانيؿطٚع انياطاز إْؿامل، ٙ٩نُامل اؾااٌُ ًاُ ٢اٌ َعا ،نُامل اؾااٌُ ًا ٢إ طامل٤
سل يًعملٌَ بملغاػ ٍ٬انيؿطٚع ؾرت َٔ ٠ايعَٔ ٭دٌ اغاٝؿمل ٤تهمليٝـ اي ٓامل ٤اياص ٟقملَا٘
 ٚضبملساا٘ .ؾٗ ا ٛايٛاقااع اًااب َمليااو ا٭ضض إقملَاا ١بٓااملًٗٝ ٤اامل َاأ ق ااٌ اااطف بخااط َااع
ذبًُ٘ ياهمليٝـ اي ٓملٚ ٤ايعٌُ ٚ،ي٘ سل اغااػ ٍ٬انيؿاطٚع ٚاغااٝؿمل ٤تهمليٝؿا٘  ٚضبملسا٘
َٓ٘ ٚ،ن ٬ايعٛن َ٪داٌ ،ؾٗاصا َأ ق ٝاٌ ا٫غاكآملعٚ.قس غا ل حباح ا٫غاكآملع
َ٪متط صبُع ايؿك٘ اةغ َٞ٬انيٓعكس دس ٠بملنيًُها ١ايعطبٝا ١ايػاعٛز ١ٜزٚضتا٘
ايػملبع ٚ ١قسض قطاض ٙضقِ  )7/3( 65بؿأْ٘.
 - 3جيٛظ بٓامل ٤انيطاؾال ايعملَا ١أ اطٜال كاس اَاٝاملظ اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املز)B.O.T( ٠
بهٛاب ٖ: ٞ
 ٕ )1ذبكااال انيكاااًش ١ايعملَااا ١زبُٝاااع  ٚغملياااب ؾاااطاز ايط ٝااا، ١إٕ ناااملْٛا ٝعااامل
َعطنا ي٬غاااؿملزَٓ ٠اا٘ ٝ ٚااع  ٚغمليااب ؾااطاز ايؿ٦اا ١انيعٓٝااَ- ١اأ ايط ٝاا- ١
انيػاؿٝسٖ َٔ ٠صا انيطؾل نملنيساضؽ يًط٬ب ٚانيػاؿاؿٝملت يًُطناٚ ٢عبٖٛملَ :امل
ازبُٝااع ؾ ااملٖطَ ٚ ،اامل ايػمليااب ؾااٮٕ ايكمل ااس ٠ايؿااط ْ ١ٝكاات ًاا ٕ ٢اسبهااِ
يٮ اِ ا٭غًاب ،ؾًاا ٛؾاطض ٚدااٛز ناطض خااملم َٓٗامل ٜكااع ًا ٢ؾااطاز قًا، ًٝؾا ٕ
ايكمل س ٠ايؿط ٖ ١ٝصا ْكت ًُٜ ْ٘ ٢اشٌُ ايهطض اشبملم يسؾع ايهاطض ايعاملّ
ٚ.ميهاأ اياؿكااٖ ٌٝااصا باامليك: ٍٛبااإٔ انيطؾاال انيااطاز إْؿاامل ٙ٩بٗااص ٙايكااٝػَ ١اأ
سَاا٘ ٚقااٛع سااطز َٚؿااك ١يًُذُااٛع ز ٕٚازبُٝااع ٚ،نااملٕ
ايعكااٛز ٚ،نااملٕ
ٚدااٛز ٙنااطض خااملم ًاا ٢اي ا عض ،ؾ٬ؾااو ٕ ٚقااٛع انيؿااكً ١اا ٢ايعُاا ّٛنااطض
ٜاشُاااٌ غاا  ٌٝزؾعااا٘ ايهاااطض اشباااملم َ ٚ،ااامل إٕ ناااملٕ انيطؾااال ٚداااٛز ٚ ٙسَااا٘
غااااٛا ،٤ساااال ايعُاااا ٚ ّٛنااااملٕ ٚدااااٛز ٙذبػاا ا  ٫خيااااٌ اْعساَاااا٘ جبملْااااب
ايهطٚضٜملت  ٫ٚاسبملدٝملت َ،ع َمل ٜٛدس ؾَ ٘ٝأ ناطض ًا ٢اشباملم ،ؾا ٬تٓط ال
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)2

)3
)4

)5

ًٖ ٘ٝص ٙايكمل سٚ ٠جيب زؾع ايهطض َُٗمل نملٕ قػريا  ٚنا ريا خملقامل  ٚملَامل
;يًكمل س ٠انيعطٚؾٚ ١ايٓل ايٓ  ٫: ٟٛنطض  ٫ٚنطاض
ٜ ٫ه َٔ ٕٛانيؿاملضٜع اسبػملغا ١ايا تاعًال باأَٔ اجملاُاع انيػاًِ َامل مل ٜهأ
َاسٜط انيؿاطٚع ؾااطنَٛ ١ثاٛم بٗاامل زٜٓامل َ ٚملْااٖٚ( ١اصا ايهااملب قاطب إىل تأنٝااس
اني٪نس ٚ،تٓ ري ٟنجط َٓ٘ ًُ; ٞيهٔ ٫بس َٔ شنطٚ ٙايآ  ٘ٝإي. ) ٘ٝ
ٜ ٫ه ٕٛخع ١ٜٓايسٚي( ١بٝت َملٍ انيػًُ )انيملٍ ايهمل ،ةقملَا ١تًاو انيطاؾال
 ْ٘ ٚسمليٚ ١دٛز، ٙؾ ْ٘ ٜٛدس َؿملضٜع ٚىل مبمل بٝت انيملٍ َٓ٘.
 ٫تهاا ٕٛنًؿاا ١ا٫غاااؿملزَ ٠اأ ٖااصا انيطؾاال َطتؿعاا ١دااسا ،نياامل ؾٝاا٘ َاأ تكًٝااٌ
ا٫غااؿملزَٓ ٠ا٘  ٚ،إضٖااملم انياٛاأ َملزٜاملٚ ،اجملاُااع اقاكاملزٜمل ;٭ٕ ايػملياب ٖااصٙ
انيؿااملضٜع ْٗاامل تػاا ب اْهُملؾاامل اقاكاااملزٜمل ْ،اٝذاا ١يػااشب ايػااٛٝي ١انيااااٛؾط٠
اي ٓٛى الًٝاٖ ١اصا َأ دٗاَٚ، ١أ دٗا ١خاط ٣غاشب ايػاٛٝي ١انيااٛؾطٜ ٠اسٟ
ايٓاااملؽ ٓاااس ا٫غااااؿملزَٗٓ ٠ااامل ٚ ،قاااس ٜهاااٖ ٕٛاااصا ايهاااملب زاخااا ٬بمل٭ٚيٜٛااا١
ايهملب ا٭ٚ ٍٚيهٔ ايآكٝل ًٚ ٘ٝمتٝٝع٫ ٙبس َٓ٘.
 ٫تهااَ ٕٛااس ٠اغاااػ ٍ٬انيؿااطٚع اًٜٛاا ١دااسا ،حبٝااح ٜاشُااٌ نًؿاٗاامل دٝااملٍ
َاعملق ٚ ،١تهًـ ا٫قاكملز ايعملّ ت عملت شياو ٜٚ.عاٛز تؿاٝات طباملاط ٖاصا ،ايعكاس
ايعكاس َٚااس٣
ٚتكًٝاٌ َػامل ٘٥ٚإىل سػأ اخاٝاملض ازبٗا ١اسبهَٝٛا ١يًُؿملٚنا
إنيملَِٗ ب٘.

 - 4سهِ تعُري ايٛقـ بعكس اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملزٜ - : ٠رتداض يً ملساح ْ -ا٘ ًٜ ٫ذاأ
إىل ٖص ٙايكٝػ ( ١كس اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملز)٠إ ٫بعس تعصض ٝع ايكٝؼ ايا تاهأُ
تعُاااري ايٛقاااـ َاااع اغااااُطاض ضٜعااا٘ٚ،شيو اضتهملبااامل ٭خاااـ ايهاااطضٚٚ ٜٔق ٛااامل اخاااـ
انيؿػست زؾعمل ٭ؾسُٖمل  ٖٛٚشٖملب َٓؿعا ١ايٛقاـ بمليهًٝاٚ. ١يا ٛاع با كاس اي ٓامل٤
ٚاياؿااػٚ ٌٝاة ااملزٚ ٠ب ا ايطٜااع نُاامل ايكااٝػ ١ايا شنطٖاامل ؾااٝذ اةغاا ،ّ٬نااملٕ
ٚىل  ٚسط ،٣نيمل شيو َٔ اسبؿمل ً ٢سل انيٛقٛف ًاَ ِٗٝأ دٗاٚ، ١سال انيػااجُط
باعُريٚ ٙاغارتزاز ض ؽ َمليا٘  ٚضبملسا٘ َأ دٗا ١خاطً ٚ. ٣اٖ ٢اصا ؾا ٕ قًٓامل جباٛاظ كاس
اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملز ٠ايٛقـ ،ؾًٝؼ ب ا٬م بٌ بمليؿطٚط اي شنطٖامل اجملاٛظٕٚ
يًشهط ٜٚ،هاملف ًٗٝامل ٜهامل اسّ ٚداٛز َأ ٜعُاط ٙباًاو ايكاٝؼ ،ايا ٍ اتا٪ز ٟإىل
اْكطااملع ضٜااع ايٛقااـ اأ َػاااشك ٘ٝنااملي شنطٖاامل ؾااٝذ اةغااٚ ّ٬اةدااملض ٠بااأدطت
ٚغريٖاااامل  ٚإدااااملض ٠ا٭ضض َااااع اؾاا ارتاط متًااااو اي ٓااااملٓ ٤ااااس ْٗملٜاااا ١اةدملضٓ .٠ااااس َاااأ
دٛظٖمل.يهٔ َٝع ٠كس اي ٛت ٔ ٖاص ٙايعكاٛز ٝعامل ْا٘ ساُامل غاٝه ٕٛقاٌ انياس٠
َٔ تًو ايعكٛز بهجري ٖٚصا َط َطا ٓ ٢س اياؿملنٌ.
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ٖص ٙبطظ ايٓامل٥ر اي تٛقًت إيٗٝمل ٖصا اي شح; غامل ٬٥انياٛىل غا شملْ٘ ٕ ٜعؿا ٛأ
اياككاااري ٚاياؿاااط ٜ ٕ ٚ ٜاااملضى ايكًٝاااٌ ٜٓٚ،ؿاااع بااا٘ ٚجيعاااٌ ٖاااص ا اي شاااح َااأ اي ملقٝاااملت
ايكملسبملت إْ٘ مسٝع قطٜب.
الباحح :خالذ بً سعْد الزشْد
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فَزس املزاجع ّاملضادر
 -()1

اٯسااملز ٚانيجااملْ: ٞاباأ باا ٞملقااِ زاض ايطاٜاا – ١ايطٜااملض ايط عاا ١ا٭ٚىل - 1411 ،
1991

()2

اةذبااملف ب ٝااملٕ سهااملّ إدااملض ٠ا٭ٚقااملف ٫باأ سذااط انيهااَ ٞط ااٛع ناأُ ضغااملً٘٥
ايهرب ٣ايؿكٗ ١ٝط/انيكط.١ٜ

()3

ا٭سهاااملّ ايػاااًطملْ : ١ٝباااٜ ٛعًااا ٢ضبُاااس بااأ اسبػااأ ايؿاااطا ٤طَ/كاااطؿ ٢اسبًا ا
ط/ايجملْ.١ٝ

()4

سهملّ ايكطبٕ ٭ب ٞبهط

()5

سهملّ ايٛقـ ايؿٝع ١اةغ ١َٝ٬يًاسناٛض ضبُاس ايه ٝػا ٞط/ا٭ٚىل ٖ1397اا
بػساز َط ع ١ايطؾملز.

()6

سهملّ ا٭ٚقملف يًؿٝذ َكطؿ ٢ايعضقمل ٤ط/ا٭ٚىل ُملٕ زاض ُملض.

()7

٫خاٝملضات ايؿكٗ َٔ ١ٝؾامل ٣ٚؾٝذ اةغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝيع ٤٬ايس ٜٔاي عً ٞط/اني٪غػا١
ايػعٝس ١ٜايطٜملض.

()8

غاامليٝب اي ٓاامل- ٤اياؿااػ– ٌٝاة ااملز ''BOT'' ٠غاا٬ح انيٓملؾػاا ١ازبسٜااس قااآمل ١
اي ٓملٚ ٤اياؿٝٝس" حبح شبمليس ايسغٝجط َكسّ إىل اني٪متط اهلٓسغا ٞايػاعٛز ٟاشباملَؼ،
َه ١انيهطَ ،١دملَع ّ ١ايكط 16 - 13 ،٣ش ٟايكعسٖ1419 ٠ا ،

()9

غاآ ٢انيطمليااب ؾااطح ضٚض ايطمليااب :ضبُااس باأ ظنطٜاامل ا٭ْكااملض.ٟط/زاض ايهاااملب
اةغ.َٞ٬

( )10ا٭ؾ ملٚ ٙايٓ مل٥ط :د ٍ٬ايسٜٔ
( )11إ  ّ٬انيٛقع

س ازبكملم ط/زاض ايؿهط ب ريٚت.

س ايط

ٔ ايػٛٝا ٞط/زاض إسٝمل ٤ايهاب

ٔ ضب ايعملني مشؼ ايس ٜٔابٔ ق ِٝازبٛظ ١ٜط/زاض ازب ٌٝبريٚت.

( )12ا٭ّ :يإلَملّ ضبُس بٔ إزضٜؼ ايؿملؾع ٞط/زاض انيعطؾ.١
()13

ْٝؼ ايؿكٗمل ٤تعطٜؿملت ا٭يؿمل انياساٚي ١ب ايؿكٗمل :،٤يًكملغِ بٔ
ً ٞايك ْٟٛٛايٓملؾط  :زاض ايٛؾمل - ٤دس ٠ايط ع ١ا٭ٚىل 1406 ،

س اهلل بٔ َاري

ب -( )14بساٜااا ١اجملاٗاااس ْٗٚملٜااا ١انيكاكاااس ٭بااا ٞايٛيٝاااس ضبُاااس إبااأ ضؾس،ايٓملؾاااط :انيها ااا١
ايعكط - ١ٜايساض ايُٓٛشد.١ٝ
( )15بسا٥ع ايكٓمل٥ع

تطتٝب ايؿطا٥ع يًهملغملْ ٞط/زاض ايهاملب ا٫غ – َٞ٬ايجملْ. ١ٝ
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( )16اي ٝااملٕ ٚاياشكااٚ ٌٝناآُ٘ ايعا ٝاا ١٭باا ٞايٛيٝااس اباأ ضؾااس ايكااطا
ايكطا ايٓملؾط:ايط ع ١ايجملْ ١ٝزاض ايػطب اةغ. َٞ٬

 -ضبُااس ايعااا

ت -( )17اياملز ٚاةنً ٌٝنيداكط خً ٌٝ٭با ٞاساهلل ضبُاس بأ ٜٛغاـ انياٛام ط/زاض ايهااب
ايعًُ ١ٝب ريٚت .
( )18ذبطٜط يؿمل ايآ  ٚ ٘ٝيػ ١ايؿك٘ يإلَملّ ضب ٞايس ٜٔايٓ ٟٚٛط/زاض ايكًِ بػٛضٜمل .
( )19ذبؿ ١الاملز بؿطح انيٓٗملز :ؾٗملب ايسٜٔ
ايعطب.ٞ

س بٔ سذط اهلٝاُ ٞط/زاض اسٝمل ٤ايارتاخ

( )20تؿػري ايكطا (ازباملَع ٭سهاملّ ايكاطبٕ) :ضبُاس بأ
ايهاب.
( )21تؿػري ايطرب ٖٛٚ ٟدملَع اي ٝملٕ
ط/زاض ايؿهط.

اس ايكاطا ط/زاض اململ

تؿػري ايكطبٕ يعُاملز اياس ٜٔضبُاس ضبُاس ايطاربٟ
-ح -

( )22سملؾ ١ٝاي ٓملْ ٢ً ٞايعضقملْٞ
( )23سملؾ ١ٝازبٌُ ً ٢انيٓٗملز يػًُٝملٕ ايعذ ًٞٝانيعاطٚف بملزبُاٌ ط/زاض إسٝامل ٤ايهااب
ايعطب.١ٝ
خ -( )24حباااح بعٓاااٛإ :خكدكا ا ١إزاضٚ ٠بٓاااملٚ ٤تؿاااػ ٌٝاي ٓٝااا ١اياشاٝااا ١انيًُهااا ١ايعطبٝااا١
ايػااعٛز ١ٜيع ااس ايااطس ِٝااس اسبُٝااس ايػاامل ملتَ ٞكااسّ يٓااس ٠ٚاياعاامل ٕٚب ا اسبهَٛاا١
ٚايكطملع ا٭ًٖ ٞمت ٌٜٛانيؿملضٜع ا٫قاكملز ،١ٜدس ،٠دملَعا ١انيًاو اس ايععٜاع- 2 ،
ٖ1420/7/4ا
د -( )25زضاغااااااملت ازبااااااس ٣ٚاياذملضٜااااااٚ ١ا٫قاكااااااملزٚ ١ٜا٫داُمل ٝااااااَ ١ااااااع َؿااااااملضٜع ،BOT
اةغااهٓسض ،١ٜايااساض ازبملَعٝاا ،١ايط عاا ١ايجملْٝاا ّ2001 - 2000 ،١يع ااس ايكااملزض ضبُااس
س ايكملزض ط١ٝ
( )26ايٓك ٞؾطح يؿمل اشبطقٜٛ ٌٝغـ بٔ سػٔ ابٔ سا هلاملز ٟذبكٝال :ضناٛإ طبااملض بأ
غطبٝااَ ١هاا ١انيهطَاا :١ضغااملي ١زناااٛضاَ ٙكسَاا ١إىل قػااِ ايسضاغااملت ايعًٝاامل ايؿااط ،١ٝ
نً ١ٝايؿطٜع ،١دملَع ّ ١ايكطٖ1408 ،٣ا.ّ1988/
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( )27ايسضا١ٜ

ربطٜر سملزٜح اهلسا: ١ٜ

س بٔ سذط ايعػك ْٞ٬ط/انيط ع ١ايعملني. ١ٝ

( )28زي ١٦ٖٝ ١ُ َٓ ٌٝا٭َِ انياشس ٠يًآُ ١ٝايكٓمل (١ٝايْٝٛٝس. )ٚ
ر -( )29ضٚن ١ايطملي

٭ب ٞظنطٜمل حي ٞبٔ ؾطف ايٓ ٟٚٛط/زاض ايهاب ايعًُ.١ٝ

( )30اياااطٚض ايعاٖاااط إغااآملز اسبا ا ؼ يإلغااا ّ٬اي اااملٖط يًؿاااٝذ ضبُاااس ايػٓٛغااا ٞط/
انيط ع ١ايطغاُ ١ٝباْٛؼ.
س -( )31ايعاٖط غطٜب يؿمل ايؿملؾع ٞايصٚ ٟز ٘ انيعْ ٞطباكط ٙ٭بَٓ ٞكٛض ضبُاس بأ
س ا٭ظٖط. ٟط /ا٭ٚىل َٔ َط  ٛملت ٚظاض ٠ا٭ٚقملف بمليهٜٛت.
( )32ايػٝملغ ١ايؿط ١ٝ
ت.١ُٝٝ

س -

إق٬ح ايطا ٚ ٞايط  ١ٝياك ٞاياس ٜٔابأ تُٝٝا، ١ط َ/ها ا ١ابأ

( )33غٓٔ ب ٞزاٚز :غًُٝملٕ بٔ ا٭ؾعح ايػذػاملْ ٞط /زاض إسٝمل ٤ايرتاخ ايعطب.ٞ
( )34غٓٔ ايساضقطين يًشملؾظ ً ٞبٔ ُط ايساضقطين ط/زاض ايهاب ايعًُ ١ٝب ريٚت.
غٓٔ ايٓػمل ٞ٥ايكػط ٣٭

س بٔ ؾعٝب ايٓػمل ٞ٥ط/ايجملْ – ١ٝزاض انيعطؾ ١ب ريٚت.

()35

( )36غٓٔ ايٓػمل ٞ٥ايهرب ٣٭

س بٔ ؾعٝب ايٓػمل ٞ٥ط/ايجملْ – ١ٝزاض انيعطؾ ١ب ريٚت.

( )37غٓٔ ابٔ َملد٘ ٭بٞ

ساهلل ضبُس بٔ ظٜس ايكعٜٚين ط/ؾطن ١ايط مل  ١ايعطب. ١ٝ

( )38ايػٓٔ ايهرب : ٣بٛبهط

س بٔ اسبػ اي ٗٝك ٞط/زاض انيعطؾ١

( )39اغاجُملض َاٛاضز ا٭ٚقاملف ٍ ز .خًٝؿا ١باملبهط اسبػأ ،حباح َكاسّ إىل اياسٚض ٠ايجملْٝا١
ؿط ٠جملُع ايؿك٘ اةغ َٞ٬ايسٚي.ٞ
( )40اغاجُملض َٛاضز ا٭س ملؽ يًؿٝذ نُملٍ دع ، ٝحباح َكاسّ إىل اياسٚض ٠ايجملْٝا ١ؿاط٠
جملُع ايؿك٘ اةغ َٞ٬ايسٚي. ٞ
ش -( )41ؾطح ايعضنؿ ٢ً ٞطباكط اشبطق ٞايؿك٘ ًَ ٢اصٖب اةَاملّ اس بأ سٓ اٌ
يؿُؼ ايس ٜٔضبُس بٔ س اهلل ايعضنؿ ٞط /ؾطن ١ايع ٝهملٕ بمليطٜملض.
( )42ؾااطح ايطقااملع ًاا ٢سااسٚز اباأ طؾاا.١٭ب ٞااس اهلل ضبُااس ا٭ْكااملض ٟايطقااملع ط/
انيها  ١ايعًُ ١ٝاياْٛػ.١ٝ
36

( )43ؾطح اشبطؾ ٢ً ٞخً ٌٝلُس بٔ
( )44ايؿطح ايكػري يًؿٝذ ا

س اهلل اشبطؾ.ٞط/زاض قملزض ب ريٚت.

س ايسضزٜط ط/زاض انيعطؾ ١ب ريٚت.
-ظ -

()45

قشٝض اي دملض: ٟضبُس بٔ إمسمل  ٌٝط /زاض إسٝمل ٤ايرتاخ ايعطبٞ

()46

قشٝض َػًِ َ :ػًِ بٔ اسبَذملز ط/زاض ايهاب ايعًُ١ٝ
-ع -

()47

كس  b.o.tةيٝملؽ ْملقٝـ ط /بس ٕٚغٓ.2006 ١

( )48كااٛز اياؿااٝٝس ٚا٫غاااػٚ ٍ٬اياػااًb.o.t ِٝزضاغاا١
زناٛض /ضبُس ايطٚب ٞط - 2004/ا٭ٚىل.
()49

إاااملض ايكااملْ ٕٛايااسٚي ٞاشبااملم

كس اَاٝملظ انيطؾل ايعملّ b.o.tةبطاٖ ِٝايؿٗمل ٟٚط.2003

كس ازبٛاٖط ايجَُ ١ٓٝصٖب ململ انيس »١ٜٓ٭با ٞضبُاس دا ٍ٬اياس ٜٔاس اهلل بأ
()50
ظبِ بٔ ؾملؽ ط/صبُع ايؿك٘ اةغ َٞ٬ايسٚي.ٞ
غ -ؾااطح ا٭ؾ ا ملٚ ٙايٓ اامل٥ط :

( )51غُااع ٝاا ٕٛاي كاامل٥ط
ايهاب ايعًُ.١ٝ

ااس باأ ضبُااس اسبُاا ٟٛط/زاض

ف -( )52ايؿامل ٣ٚاهلٓس ١ٜيٓ ملّ ايس ٜٔاي ًد ٞط /زاض ايؿهطب ريٚت
( )53ايؿامل ٣ٚايهرب٫ ٣بٔ سذط اهلٝجُ ٞط/زاض قملزض ب ريٚت.
()54

ايؿامل ٣ٚاشبري ١ٜشبري ايس ٜٔايطًََ ٞط ٛع بٗملَـ ايؿامل ٣ٚايهرب٫ ٣بٔ سذط .

(ٚ )55ؾاااض ايعًاا ٢انيمليااو
َكطؿ ٢اسبً .
()56

ايؿااً ٣ٛااَ ٢ااصٖب َمليااو ٭باا ٞااس اهلل ضبُااس ًااٝـ  ،ط.

ايؿطٚع يؿُؼ ايس ٜٔضبُس بٔ َؿًض ط/زاض َكط يًط مل . ١

( )57ايؿاااطٚم يؿاااٗملب اياااسٜٔ
ط /ململ ايهاب .

اااس ايكااآٗملد ٞايؿاااٗري بااامليكطا َاااع تعًٝااال ابااأ ايؿاااملط
-م -

( )58قٛا س ا٭سهملّ

َكملأل ا٭ْملّ :ايعع بٔ
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س ايػ ّ٬ط/زاض ايهاب ايعًُ١ٝ

ل -()59

ملٍ ايس ٜٔبٔ َٓ ٛض ط/زاض قملزض

يػملٕ ايعطب :

و -( )60اني ػٛط :يؿُؼ ا٭ ١ُ٥ضبُس بٔ
()61

ضبملنطات

س ايػطخػ ٞط/زاض ايهاب ايعًُ ١ٝب ريٚت..

ايٛقـ ٭ب ٞظٖط ٠ط /زاض ايؿهط ايعطب ٞبمليكملٖط. ٠

( )62صبُااٛع ؾااامل ٣ٚؾااٝذ اةغاا ّ٬اباأ تُٝٝاا١
قملغِ طٚ/ظاض ٠ايؿ ٕٚ٪اةغ ١َٝ٬بمليػعٛز.١ٜ

ااع ٚتطتٝااب :ااس ايااط

( )63انيس ١ْٚايهرب ٖٞٚ ٣ضٚا ١ٜغشٓ ٕٛبٔ غعٝس ٔ
بٔ ْؼ ط /زاض قملزض ٔ ْػدَ ١ط ع ١ايػعملز.٠
(َ )64ػٓس
()65

س ايط

ٔ باأ ضبُااس باأ

ٔ بأ ايكملغاِ أ َملياو

س بٔ سٓ ٌ ط/زاض إسٝمل ٤ايرتاخ اةغ. َٞ٬

انيك ملح انيٓري٭

س بٔ ً ٞايؿ َٞٛٝطَ/ها  ١ي ٓملٕ .

(َ )66طملياااب ٚيااا ٞايٓٗااا٢
انيهاب اةغ. َٞ٬

ؾاااطح غملٜااا ١انيٓاٗااا ٢نيكاااطؿ ٢بااأ اااس ٠ايطس ٝاااملْ.ٞط/زاض

( )67انيطًع ً ٢بٛاب انيكٓع لُس بٔ ب ٞايؿاض اي عً ٞط /زاض انيهاب اةغ. َٞ٬
(َ )68عذِ انيكطًشملت ا٫قاكملز١ٜ
اةغ، َٞ٬ايطٜملض.

يػ ١ايؿكٗمل ٤يٓعٜ٘

ملز ط/ايساض ايعملني ١ٝيًهااملب

(َ )69ػين الاملز إىل َعطؾ ١يؿمل انيٓٗملز لُس اشبطٝب ايؿطبٝين .ط/زاض ايؿهط.
()70

انيػين َٛ:ؾل ايسٜٔ

ساهلل بٔ قساَ ١ط/زاض ٖذط.

(َ )71كاطؿااملت َاأ سهااملّ ايٛقااـ ،حبااح يًؿااٝذ ايكااسٜل باا ٛاسبػاأ َٓؿااٛض
اشبري ١ٜملّ . 1995
ايٛقـ اشبري ٟهل ١٦ٝبٛ

ْااس٠ٚ

( )72انيٓجٛض ايكٛا س لُاس بأ بٗاملزض بأ اس اهلل ايعضنؿا ٞبا ٛاس اهلل .طٚ /ظاض٠
ا٭ٚقملف ٚايؿ ٕٛ٦اةغ – ١َٝ٬ايهٜٛت.
(َٓ )73ش ١اشبمليل ً ٢اي شط ايطا٥ل يًؿٝذ ضبُس َ انيعطٚف بملبٔ ملباس ٜٔط .انيط عا١
ايعًُ ١ٝبمليكملٖط.٠
()74

انيٛغ ١ ٛايؿكٗٚ :١ٝظاض ٠ا٭ٚقملف ايهٜٛا.١ٝ

()75

َٛاٖب ازبً ٌٝيؿطح طباكط خً : ٌٝلُس بٔ ضبُس ايططابًػ ٞايؿٗريبملسبطملب.
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ٌ -(ْ )76كاااب ايطاٜااا ١٭سملزٜاااح اهلساٜاااٍ ١
ط/ايجملْ.١ٝ

اااملٍ اياااس ٜٔبااا ٞضبُاااس

اااس اهلل بااأ ٜٛغاااـ،

(ْٗ )77ملٜا ١الااملز إىل ؾااطح انيٓٗاملز ايؿكا٘ ًااَ ٢اصٖب اةَاملّ ايؿااملؾع ٞيؿاُؼ ايااسٜٔ
ضبُس بٔ ب ٞايع ملؽ س بٔ ع ٠ايطًَ ٞطَ /ط ع ١اسبً .
ٍـ -( )78اهلساٜا ١ؾااطح بساٜاا ١اني اااس ٟ٭باا ٞاسبػاأ ًا ٞباأ باا ٞبهااط انيطغٓٝااملْ ٞط/انيها اا١
اةغ.١َٝ٬
مْقع الهرتّىٕ :
(َٛ )79قع

ؾ ه ١اْ٫رتْت:

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?id
=&category=local291&issue=1885
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فَزس املْاعٔع

انيٛنٛع

ايكؿش١

ايؿكٌ ا٭ : ٍٚكس اَاٝملظ اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملز)B.O.T( ٠
اني شاااح ا٭: ٍٚتعطٜاااـ كاااس (ٚ)B.O.Tبٝاااملٕ ضنملْااا٘ ٚخكمل٥كااا٘ ْٛ ٚا ااا٘
ٚغً ٝملت٘ ٚإجيملبٝملت٘
انيطًب ا٭: ٍٚتعطٜـ كس ()B.O.T
ايؿطع اَ: ٍٚ٫كطًض(ٚ )B.O.Tتعطٜؿملت٘
ايؿطع ايجملْْ: ٞكس اياعملضٜـ ٚاياعطٜـ انيداملض
انيطًب ايجملْ : ٞضنملٕ كس (B.O.T
انيطًب ايجمليح :خكمل٥ل كس ()B.O.T
انيطًب ايطابع  - :ايعكٛز انيؿملبٗ ١يعكسB. O. T
انيطًب اشبملَؼ :إجيملبٝملت ٚغً ٝملت ٖصا ايعكس:
ايؿطع ا٭: ٍٚإجيملبٝملت كس B.O.T
ايؿطع ايجملْ - : ٞغً ٝملت َ ٚػمل ٤٣ٚكس B.O.T
اني شح ايجملْ: ٞتهٝٝـ كس  َٔ b.o.tايٓملس ١ٝايؿط َ ١ٝع بٝملٕ سهُ٘
انيطًب ايجملْ: ٞتهٝٝـ ايعكس ؾط مل
انيػأي١
ايؿطع ا٭ : ٍٚقٛاٍ ايؿكٗمل ٤ايػملبك
ايؿطع ايجملْ) ٞتهٝٝـ كس اي ٛت جبُٝع ٚقملؾ٘ اني٪ثط٠
ايؿكااٌ ايجااملْ : ٞسهااِ كااس اَاٝااملظ اي ٓااملٚ ٤اياؿااػٚ ٌٝاة ااملز)B.O.T( ٠
انيطاؾل ايعملَٚ ١ايٛقـ:
اني شااح ا٭ - : ٍٚسهااِ كااس اَاٝااملظ اي ٓااملٚ ٤اياؿااػٚ ٌٝاة ااملز)B.O.T( ٠
انيطاؾل ايعملَ١
انيطًب ا٭: ٍٚا٭قٌ تكطؾملت ٚيَ ٞط انيػًُ ٚٚاد ملت٘
ايكمل س ٠ايؿط ْٚ ١ٝكٗمل :تكطف اةَملّ ً ٢ايط َٛٓ ١ٝط بملنيكًش١
انيطًب ايجملُْ : ٞملٍ ٚي ٞا٭َط ايٛاد  ً٘ٝ ١دبمل ٙض ٝا٘
انيطًاااب ايجملياااح :سهاااِ بٓااامل ٤انيطاؾااال ايعملَااا ١ااأ اطٜااال كاااس اَاٝاااملظ اي ٓااامل٤
ٚاياؿػٚ ٌٝاة ملز:)B.O.T( ٠
اني شح ايجملْ - : ٞسهِ كاس اَاٝاملظ اي ٓاملٚ ٤اياؿاػٚ ٌٝاة املز)B.O.T( ٠
تعُري ا٭ٚقملف
انيطًب ا٭: ٍٚتعطٜـ ايٛقـ يػٚ ١اقط٬سمل
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انيطًب ايجملْ: ٞؾطٚط ايٛقـ  ٖٛٚانيملٍ انيٛقٛف ايصٜ ٟطز ً ٘ٝايٛقـ
انيطًب ايجمليح:سهِ تعُري ايٛقـ بعكس ()B.O.T
َػااأي : ١بعااس اْاٗاامل ٤كااس اسبهااط َااملسهِ اي ٓاامل ٤ايااص ٟقملَاا٘ الاهااط
اضض اسبهط ؟
ذبطٜط ايك ٍٛتعُري ايٛقـ بعكس اي ٓملٚ ٤اياؿػٚ ٌٝاة ملز٠
خملمتااااا١
ؾٗطؽ انيطادع ٚانيكملزض
ؾٗطؽ انيٛانٝع
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