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 دراسة فقهية

 العمراينعبد هللا بن حممد .د

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية –كلية الشريعة   –قسم الفقه 

 أستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف

 :البحث ملخص

 الشرعي، وحكمه الفقهي، وتوصيفه واإلعادة، والتشغيل البناء عقد حقيقة البحث هذا يعرض
 عقد تطبيقات على والتعرف األوقاف، متويل يف واإلعادة والتشغيل البناء لعقد الفقهية واألحكام

 الوقف ومقاصد مقاصده، مع يتالءم مبا وتطويره األوقاف، جمال يف واإلعادة والتشغيل البناء

 .وأحكامه

 على إجارة مع استصناع عقد: أنه العقد هلذا األقرب الفقهي التوصيف أن إىل البحث توصل وقد

 .منهما مركب عقد فهو عقدان، العقد هذا يف فاجتمع االمتياز، عقد مدة أثناء باملنفعة عمل

 على يرتتب ال فإنه واإلعادة، والتشغيل البناء لعقد املكونني واإلجارة االستصناع لعقدي وبالنظر
 فإنه وبذلك واآلثار، العقدين نيب تضاد أو غرر، أو ربا واحد، وبعوض واحد، عقد يف اجتماعها

 جواز يتبني

 البناء لعقد املشاهبة والصيغ الوقف، أحكام بدراسة أنه كما واإلعادة، والتشغيل البناء عقد

 تعمري جواز يتبني هبا، العقد هذا ومبقارنة احلاالت، بعض يف الفقهاء أجازها واليت واإلعادة، والتشغيل

 مىت األوقاف، تعمري يف املناسبة اخليارات من ويعترب واإلعادة، يلوالتشغ البناء عقد بصيغة األوقاف

 املشروع، لشركة املوقوفة األرض ملكية انتقال عدم أمهها ومن للوقف، الشرعية الضوابط روعيت ما

 أفضل طريقة توجد ال وحبيث للوقف، مصلحة فيه الصيغة هبذه التعاقد يكون اليت احلاالت ويف
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 بسبب وتعمري، تطوير، دون عديدة، سنوات تبقى اليت األوقاف أراضي ثلم منها، الوقف لتمويل

 .متعطالً  أو متعثراً، الوقف فيها يكون اليت احلاالت أويف للتعمري، الكايف التمويل توافر عدم

 إدارة أو الوقف، ناظر مع التعاقد عند واإلعادة، والتشغيل البناء عقد صياغة تتم أن وجيب

 ما كل على والنص دقيق، بشكل املواصفات حيدد مبا الوقف، على الوالية هلا اليت اجلهة أو الوقف،

 .حقوقه وحفظ الوقف، حفظ شأنه من
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Abstract: 

This paper investigates the reality of build-operate-transfer 

(B.O.T) Model and its jurisprudent description, and judiciary 

rules, as well as the jurisprudent rules of the B.O.T model in 

funding of wqaf. It also identifies the application of the B.O.T 

model in the field of wqaf, and developing it with regard to its 

objectives, and the objectives and rules of wqaf. 

The study has arrived to the fact that the closest jurisprudent 

description of this contract is that it is a construction with a rent 

to make a profit during the period of authorization, where two 

contracts are made in one contract. 

By considering the two contracts of construction and rent that 

compose the B.O.T model, there are no consequences of 

interest, risk, or contrast between the two contracts can be when 

joining the two contracts in one compensation. Thus, it is clear 

that the B.O.T model is permissible and by studying the rules of 

waqf, and comparing similar forms to the B.O.T model, it 

becomes evident that constructing wqaf in the form of B.O.T is 

permitted. It is also considered to be one of the best choices in 

constructing wqaf, as long as the waqf controls are considered. 
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The most important are: the non-transfer of the waqf-land 

possession to the company of the project, where the contract in 

this form is in the interest of the waqf, and there are no better 

ways for funding the waqf, e,g, the lands of wqaf that remain 

for years without development or construction, due to the lack 

of sufficient funding, or in cases the waqf is unsurpassed. 

The B.O.T model should be made in the presence of waqf 

supervisor or administer or the authorized body, so as to specify 

the standards in detail, and make reference to all that can 

preserve the waqf, and keep its rights. 
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 املقدمة:

 وعلي آله وصحبه أمجعني، أما بعد:احلمد هلل وحده والصالة والسالم على نبينا حممد 

 شىت يف ومتطلباهتم الناس حباجات وافيةً  جاءت، وأكملها الشرائع خامتة اإلسالم شريعة فإن

 علف هلم فشرعت عنهم، للمفاسد ودارئة، ملصاحلهم وجالبة وفالحهم لسعادهتم وحمققةً ، أمورهم

 بعد الغاية تلك حيقق ما والوسائل األسباب من شرعت كما مرضاته، وابتغاء هللا إىل تقرباً  الطاعات،

 .الوقف أمهها من واليت اجلارية، الصدقات وهي الوفاة،

 مر على بواقعهم قوية وصلة املسلمني، عند محيدة وآثار عظيمة، مكانة من للوقف ما خيفى وال

 رعاية حمل عندهم وكان فائقة، عناية وأولوه وخلفا سلفا العلماء به تماه فقد اإلسالمية، العصور

 أن ذلك، املسلمني حياة يف االجتماعية وأمهيته الدينية، ورسالته أحكامه، وبينوا متواصلة، دائمة

 اليت والقربات الطاعات ومن هبا، وأمر اإلسالم، شرعها اليت الصاحلة األعمال عداد يف يعترب الوقف

، إليه يبادرون واألعصار العهود خمتلف وعلى زمان، كل يف املسلمون فكان فيها، ورغب يهاإل دعا
 بالنيب واقتداء ومغفرته، رمحته وواسع ثوابه عظيم ورجاء ومرضاته، هللا فضل ابتغاء فيه، ويتسابقون

 وعمل ات،اخلري  فعل وإىل املكارم، إىل واستباقاً  أمته، من الصاحل وبالسلف سلمو  عليه هللا صلى

َّ ": بقوله تعاىل عمالً  الصاحلني، هللا عباد من املتنافسون فيها يتنافس اليت الصاحلات َلن تَ َناُلوا الِبر
 .(1)" ٍء فَإنَّ اَّللََّ برهر َعلريم  َحَّتَّ تُنفرُقوا ِمرَّا ُتُربُّوَن وَما تُنفرُقوا مرن َشي  

 على دّرها يستمر اليت اجلارية الصدقةب فكيف املنقطعة، الصدقة يف الفضيلة هذه كانتوإذا  

: عمله إال من ثالثة عنه انقطع اإلنسان مات إذا": سلمو  عليه هللا صلى النيب فيها قال واليت التأبيد
 .(2)صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له" 

 اجتماعية أهداف قحتقي به يتم مهم وعامل فاعلة، أداة الوقف إن بل ذلك على األمر يقتصر وال

 .واالستمرار بالدوام وتتسم املسلمني، على العام بالنفع تعود املة ش خريية وأغراض واسعة،

                                           
 (.22آل عمران )سورة ( 1)
 (.1211/ 6(، )1361أخرجه مسلم عن أيب هريرة يف كتاب الوصايا، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، برقم )( 2)



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 022 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 فيما سيما وال عليه، واحلفاظ وتعمريه الوقف إنشاء طرق يف البحث هو بالوقف العناية سبل ومن

 .النفعو  بالفائدة الوقف على تعود اليت املعاصرة بالصيغ يتعلق

 األوقاف لدراسات دايل بن راشد الشيخ كرسي ا رمسه اليت الرئيسة البحثية املسارات من وكان

 هلذا داعماً  يأيت البحث وهذا الوقفية، املنتجات تطوير مسار اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة

 .للتمويل املعاصرة األساليب وفق األوقاف، بناء متويل صيغ من صيغة يعرض والذي املسار،

 والتشغيل البناء عقد وهي معاصرة، بصيغة الوقف لتطوير البحث هذا إعداد جرى وغريه اهلذ

"تطوير : موسومًا بعنوان وجعلته الوقف، بناء تطوير يف العقد هذا من االستفادة وكيفية، واإلعادة
 ( دراسة فقهية(.B. O. Tتعمري الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )

 أهمية البحث:-أ

 تتبني أمهية املوضوع، من خالل ما يأيت:

 أحكام مع يتالءم مبا األوقاف تعمري يف العامة املرافق لتعمري احلديثةاإلفادة من الصيغ  -

 .وضوابط الوقف

 املصلحة وحتقق آمنة، بصيغ واستثمارها األوقاف لتمويل حديثة صيغ معرفة إىل احلاجة -

 .للوقف

 لبناء الكايف يلالتمو  متلك ال لكنها األرض، متلك واليت واملتعطلة، املتعثرة، األوقاف كثرة -

 األوقاف أراضي ملشكالت حلول إلجياد دراسات؛ إعداد يستدعي مما وتعمريها، األرض

 والتشغيل البناء عقد تطبيق ويف لتعمريها، يكفي ما جلمع طويلة مدة إىل حتتاج واليت املتعثرة،

 صة واخلا العامة الضوابط وفق مناسب، ويليمت حل األراضي هذه مثل تعمري يف واإلعادة

 لتعمري الكبرية احلاجة وجود مع خاصة مهماً، املوضوع هذا يف البحث فكان للوقف،

 .واملتعطلة املتعثرة، األوقاف
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 يتالءم مبا األوقاف، تعمري متويل يف واإلعادة والتشغيل البناء صيغة تطبيق تطوير إىلاحلاجة  -

 .قاصدهم وحيقق الوقف، أحكام مع

 أهداف البحث:-ب
 .الشرعي وحكمه الفقهي، وتوصيفه واإلعادة، والتشغيلبيان حقيقة عقد البناء  -

 .األوقاف متويل يف واإلعادة والتشغيل البناء لعقد الفقهية األحكام بيان -

 مع يتالءم مبا وتطويره األوقاف، جمال يف واإلعادة والتشغيل البناء عقد تطبيقات على التعرف -

 .وأحكامه الوقف ومقاصد مقاصده،

 الدراسات السابقة:-ج
هناك العديد من الدراسات االقتصادية والنظامية يف هذا األسلوب، إال أن الذي يعنينا يف هذا 

 املقام هو الدراسات الشرعية، ومنها:

لكنها مل تتناول اليت عنيت ببحث عقد البناء والتشغيل واإلعادة،  عدد من الدراسات الشرعية .1
حممد خليل يف األوقاف، أو العالقة معها، ماعدا دراسة حديثة للدكتور أمحد  تطبيقه

الناحية الشرعية (، من B.O.T) امللكية ونقل والتشغيل البناء أسلوب: اإلسالمبويل بعنوان
 كان وقد ه، 1٣66 لعام والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد منشورات من)عرض ومراجعة(، 

 إال للعقد، الشرعي احلكم استظهار هو مقدمته يف املؤلف أعلنه ماك البحث من األساس اهلدف

 استحدثها اليت الصور بعض مع يتشابه واإلعادة والتشغيل البناء عقد أسلوب أن إىل أشار أنه

 بذلك األسلوب هذا فيكون واملرصد، واإلجارتني كاحلكر األوقاف، تثمري يف املسلمون الفقهاء

 .الفقهاء ذكرها اليت يغالص لتلك الغرب من تطويراً 

ه 1٣61الدراسات املقدمة جملمع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته التاسعة عشرة، واملنعقدة عام  .2
واليت تناولت تطبيق هذا األسلوب يف تعمري األوقاف واملرافق العامة، وكانت حبوثاً جيدة ومفيدة 



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 020 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

أهنا كانت موجزة مبا يتالءم مع يف هذا املوضوع، إال أهنا مل تستوف اجلوانب الشرعية، كما 
 طبيعة العرض يف الدورة.

 هذه ضمن من أن إىل تشري كانت ومتويلها، األوقاف استثمار صيغالدراسات اليت تناولت  .6

 .التطبيقية والنماذج واحلاالت التفصيالت يف الدخول دون واإلعادة، والتشغيل البناء عقد الصيغ

 اإلضافة العلمية يف البحث:-د
 .به املتعلقة الفقهية واألحكام واإلعادة، لتشغيلو  البناء لعقد الدقيق الفقهي التوصيف

 .األوقاف يف واإلعادة والتشغيل البناء عقد تطبيقات على التعرف

 .باألوقاف اخلاصة والضوابط واألحكام مقاصده، مع يتالءم مبا األسلوب هذا تطبيق تطوير

 منهج البحث:-ه
 اخلطوات اتباع يتم حبيث البحث، حمل ملسائل ا وحتليل دراسة يف ملقارنا الفقهي املنهج اتباعسيتم 

 :اآلتية

 املسألة.تصوير  -

 إن كانت املسألة حمل اتفاق فيتم توثيقها. -

 إىل ونسبتها األقوال عرض مث ومن اخلالف، حمل حترير فيتم خالف حملوإن كانت املسألة  -

 .عليه املرتتبة اآلثار بيان مع والرتجيح، ةواملوازن واملناقشة قول، لكل واالستدالل أصحاهبا،

عزو اآليات، وختريج األحاديث، والتوثيق للمعلومات من املصادر واملراجع املعتربة، وإتباع  -
 البحث بالفهارس املتعارف عليها.

 خطة البحث وحمتوياته:-ه
 :هارسفو  وخامتة وفصلني مقدمة يف البحث هذا خطةانتظمت 
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ح، وعنوان البحث، وأمهيته، وأهدافه، والدراسات السابقة، واإلضافة وفيها االستفتا : املقدمة
 العلمية، ومنهج البحث وخطته.

( وتوصيفه الفقهي، وحكمه B. O. Tحقيقة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): الفصل األول
 الشرعي، وفيه ثالثة مباحث:

ونشأته، وخصائصه، ( B. O. Tوالتشغيل واإلعادة )حقيقة عقد البناء : املبحث األول
 واألساليب املشاهبة، وفيه أربع مطالب:

 (B. O. Tتعريف عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املطلب األول

 (B. O. Tنشأة عقد ): املطلب الثاين

 (B. O. Tخصائص عقد ): املطلب الثالث

 (B. O. Tاألساليب املشاهبة لعقد ): املطلب الرابع

 (B. O O. Tيل والتحويل )البناء والتمليك والتشغ – 1

 (B.R O. Tالبناء واالستئجار والتشغيل واإلعادة ) – 2

 (M. O. Tالتحديث والتشغيل واإلعادة ) – 6

 (ROTالتجديد والتشغيل واإلعادة ) – ٣

 (ROOالتجديد والتملك والتشغيل ) – 1

 (BOOالبناء والتملك والتشغيل ) – 3

 (BLTالبناء والتأجري واإلعادة ) – 7

 (BOTالتوصيف الفقهي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة ): ملبحث الثاينا

 البناء مقابل لألرض إجارة عقد: األول التخريج



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 023 
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 املرفق منفعة مثنه استصناع عقد: الثاين التخريج

 الثمن حمدد استصناع عقد: الثالث التخريج

 إقطاع عقد: الرابع التخريج

 مؤقتة شركة عقد: اخلامس التخريج

 متناقصة مشاركة عقد: السادس يجالتخر 

 جعالة عقد: السابع التخريج

 امللك إعادةو  والصيانة والتشغيل املقاولة من مركب جديد عقد: الثامن التخريج

 واإلجارة االستصناع عقدي من مركب عقد: التاسع التخريج

 ( وفيه مخسة مطالب:B.O.Tحكم عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املبحث الثالث

 (BOTالنصوص الفقهية يف الرتاث الفقهي اليت تعد أصاًل لعقد ): ملطلب األولا

 واحد عقد يف واإلجارة االستصناع عقدحكم اجتماع : املطلب الثاين

 (B.O.Tاإلجيابيات والسلبيات يف عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املطلب الثالث

 (B.O.Tاإلجيابيات يف عقد ): الفرع األول

 (B.O.Tالسلبيات يف عقد ): اينالفرع الث

 حكم تأجيل مثن االستصناع.: املطلب الرابع

 حكم كون مثن االستصناع واألجرة منفعة واحدة وحتدث بفعل الصانع.: املطلب اخلامس

يف تعمري الوقف وتطويره. وفيه  (B.O.Tتطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): الفصل الثاين
 أربعة مباحث:
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(، B.O.Tالصيغ الفقهية لتعمري األوقاف يف الرتاث الفقهي، املشاهبة لعقد ): املبحث األول
 وفيه ثالثة مطالب:

 (B.O.Tاحلكر وعالقته بعقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املطلب األول

 (B.O.Tعقد اإلجارتني وعالقته بعقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املطلب الثاين

 (B.O.Tالقته بعقد البناء والتشغيل واإلعادة )املرصد، وع: املطلب الثالث

 حكم إجارة الوقف إجارة طويلة.: املبحث الثاين

 ( يف تعمري الوقف.B.O.Tحكم تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املبحث الثالث

 .( يف تعمري الوقفB.O.Tتطوير تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املبحث الرابع

 النتائج والتوصيات.: فيها، و اخلامتة

أسأل هللا العظيم أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به املسلمني، وأن يسهم 
 يف تطوير األوقاف اإلسالمية، وتنميتها.

 واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلي آله وصحبه أمجعني.

   



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 021 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 الفصل األول:
( وتوصيفه الفقهي، وحكمه الشرعي، وفيه ثالثة B.O.Tقد البناء والتشغيل واإلعادة )حقيقة ع

 مباحث:

، ونشأته، (B.O.Tحقيقة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املبحث األول
 وخصائصه، واألساليب املشابهة، وفيه أربعة مطالب:

 (B.O.Tتعريف عقد البناء والتشغيل واإلعادة ): املطلب األول
 ( اختصارا للكلمات اآلتية:B.O.Tوالتشغيل واإلعادة أخذ اسم )د البناء عق

- (BUILD.مبعىن البناء ) 

- (OBERATE.مبعىن التشغيل ) 

- (TRANSFER OF OWNERSHIB مبعىن ) ،اإلعادة أو التحويل، أو نقل امللكية
 وقد اشتهر هبذا االسم لدى املتخصصني، وهذا العقد له العديد من الصور واألشكال.

 :منها متعددة، بتعريفات العقد هذاوقد عرف 

 من جمموعة ما، حكومة مبقتضاه متنح املشاريع، متويل أشكال من شكل: األول التعريف
 وإدارته، وتشغيله، معني، مشروع لصنع امتيازاً  - للمشروع املايل باالحتاد إليه يشار – املستثمرين

 أرباح حتقيق جانب إىل البناء، اليف تك السرتداد كافية تكون السنني من لعدد جتارياً  واستغالله

 هلم متنح أخرى مزايا أي من أو جتارياً، واستغالله املشروع، تشغيل من املتأتية العائدات من مناسبة

 أو تكلفة، أي دون احلكومة إىل املشروع ملكية تنتقل االمتياز مدة هناية ويف االمتياز، عقد ضمن

 .(6)مت االتفاق عليها مسبقاً أثناء التفاوض على منح امتياز املشروع  مناسبة يكون قد تكلفة مقابل

                                           
م، نقاالً 1223تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجااري الادويل : هذا تعريف جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، ينظر( 6)

 .1٣ق عقد البناء والتشغيل واإلعادة، د. أمحد خبيت ص عن تطبي
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 أحداتفاق تعاقدي يتوىل مبقتضاه أحد أشخاص القطاع اخلاص إنشاء : التعريف الثاني

 والصيانة التشغيل بأعمال والقيام والتمويل التصميم عملية ذلك يف مبا الدولة، يف األساسية املرافق

 .. املرفق هذا من املنتفعني على مناسبة رسوم بفرض فيها له يسمح حمددة زمنية ةفرت  خالل املرفق هلذا

 باإلضافة والصيانة، التشغيل ومصاريف استثمرها اليت األموال اسرتجاع من الشخص ذلك لتمكني

 احلكومة، إىل املرفق بإعادة املذكور الشخص يلتزم املدة هناية ويف االستثمار، على مناسب عائد على

 .(٣)جديد يتم اختياره عن طريق املمارسة العامة  شخص إىل أو

 من الثاين بتمكني األول يقوم أن على ممول، مع ميثله من أو مالك اتفاق: الثالث التعريف

 وقبض املنشأة، هذه إدارة يف احلق للثاين يكون أن على لألول، ملك على منه بتمويل منشأة إقامة

 خالهلا يسرتد أن يتصور عليها، متفق الزمن من ةفرت  خالل - تفاقاال حسب أو كامالً – منها العائد

 املرجو لألداء صاحلة- املنشأة على للمالك يكون أن على معقول، عائد حتقيق مع املستثمر ماله رأس

 .(1)انتهت هذه املدة  مىت امللك حقوق كافة ، -منها

خر يقوم بتنفيذ وتشغيل اتفاق بني طرفني أحدمها ميلك األرض، واآل: التعريف الرابع
 .(3)أن له االنتفاع بذلك مدة حمددة  علىمشروع لصاحل مالك األرض، 

 وغالباً –معني مشروع إجناز منهما األول الطرف يطلب طرفنياتفاق بني : التعريف اخلامس

 ويقوم - عائدا تدر اليت األساسية البنية مشاريع أحد املشروع ويكون الدولة، الطرف هذا يكون ما

 املشروع، عليها يقام اليت األرض بتقدمي الدولة تقوم ما وغالباً  املشروع، هذا جاز بإن الثاين لطرفا

 بنائه، من تنتهي أن بعد معلومة مدة املشروع تشغيل تتوىل بأن امتياز حق املنفذة للجهة ومتنح

                                           
، نقالً عن تطبيق عقد البناء 222دليل منظمة اليونيدو ص : هذا تعريف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(، ينظر( ٣)

 .6والتشغيل واإلعادة، د. خالد الرشود ص 
 األوقااف واملرافاق العاماة، د. أمحاد حمماد خبيات حباث مقادم جملماع الفقاه اإلساالمي تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة يف تعماري( 1)

 .13الدويل، الدورة التاسعة عشرة ص 
تطبيااق عقااد البناااء والتشااغيل واإلعااادة يف تعمااري األوقاااف واملرافااق العامااة، د. خالااد باان سااعود الرشااود، حبااث مقاادم جملمااع الفقااه ( 3)

 .٣عة عشرة، ص اإلسالمي الدويل، الدورة التاس



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 021 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

وم بعدها بنقل اإليراد، تستويف فيها الثمن، ومن مث تق بكامل منفردة اجلهة تلك خالهلا تستفيد
 .(7)ملكية املشروع للدولة 

يتوىل  خاص، طرف مع ينيبه من أو املسلمني إمام يربمه عام، عقد: سالساد التعريف
 .(2)مبقتضاه بناء مرفق عام اقتصادي، مقابل منفعة املرفق مدة معينة 

شأة مالك أو من ميثله، مع ممول )شركة املشروع( على إقامة مناتفاق : التعريف السابع
وإدارهتا، وقبض العائد منها، كاماًل أو حسب االتفاق، خالل فرتة متفق عليها، بقصد اسرتداد رأس 

 .(2)املال املستثمر مع حتقيق عائد معقول، مث تسليم املنشأة صاحلة لألداء املرجو منها 

 نقد التعريفات، وبيان التعريف املختار:

شكل واضح يف بيان مفهوم عقد البناء والتشغيل بعد عرض التعريفات املتقدمة، واليت أسهمت ب
، أذكر فيما يأيت أهم امللحوظات على تلك التعريفات للخلوص إىل التعريف (B.O.Tواإلعادة )

 املختار يف هذا البحث:

الطول واالستطراد يف ذكر بعض  –عدا الرابع والسادس  –يلحظ على هذه التعريفات مجيعًا  -
 من ماهية العقد.التفصيالت اليت قد ال تكون 

عربت بعض التعريفات، بأنه شكل من أشكال التمويل، وبعضها عرب أنه اتفاق تعاقدي،  -
 حقيقة العقد. إىلوبعضها عرب بأنه اتفاق بني طرفني، والتعبري بأنه اتفاق بني طرفني أقرب 

 نشأة باعتبار صحيح وهذا احلكومية، باملشاريع خاصاً  البوت عقد التعريفات بعض جعلت -

 .واألوقاف املعنويون، واألشخاص واألفراد بل اخلاص، القطاع فيه توسع فقد اآلن وأما لعقد،ا

                                           
 .11(، د. أمحد اإلسالمبويل ص B.O.Tأسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية )( 7)
 .21عقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة يف املرافق العامة، للمنيف ص ( 2)
 ه.1٣61(، الدورة التاسعة عشرة، 2/ 2) 122قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم ( 2)
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 عرب وبعضها احلكومة، إىل املشروع ملكية تنتقل املدة هناية يف بأنه التعريفات بعض عربت -

 امللكية هل وهي ختصصاهتم، مبختلف الباحثني بني خالف حمل قضية وهذه باإلعادة،

 العقد مدة الثاين للطرف مؤقت بشكل تنتقل أو األول، للطرف ثابتة تبقى عقدال مدة للمشروع

 املنفعة ملك له يكون وإمنا الثاين، للطرف تنتقل ال امللكية أن واألقرب امللكية، بنقل يقوم مث

 أن كما آخر، لطرف األصل بيع يف احلق له ليس الثاين الطرف أن بدليل العقد، مدة واالنتفاع

 ال العني ملكية أن وهي للملكية، الرئيسة اخلصائص إحدى مع يتعارض ملؤقتةا كيةباملل القول
. (11)ما ثبت بأحد أسباهبا الشرعية فإهنا تثبت مؤبدة  ومىت دائم، حق فهي التوقيت، تقبل

والتعبري الوارد يف الرتمجة بنقل امللكية الصواب أنه لنقل ملكية اإلدارة، أو يعرب باإلعادة أو 
 التحويل.

والتشغيل واإلعادة  البناء عقد تعريف ميكن عليها، الواردة واالنتقادات التعريفات، عرض وبعد
(B.O.Tبأنه ) : ،اتفاق بني مالك األرض، وممول يقوم بإنشاء مشروع، لصاحل مالك األرض

 نتفاع.وتشغيله، مقابل منفعته )إيراداته( مدة عقد االمتياز، مث يسلمه يف هناية مدة العقد صاحلاً لال

   

                                           
 (.632/ 1الفقهي العام، للزرقا ) املدخل: ينظر( 11)



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 052 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 (:B.O.T)نشأة عقد : املطلب الثاني

( يف بالد الغرب منذ حوايل مائيت عام B.O.Tانتشر تطبيق أسلوب البناء والتشغيل واإلعادة )
 .(11)بغرض متويل مشاريع البين األساسية اليت حتتاجها الدولة 

 التاسع القرن أواخر يف منتشرة كانت اليت االمتياز بعقود يعرف ما إىل العقد هذا جذور وترجع

 لتنفيذ العقود هذه فرنسا استخدمت حيث، الدول من غريهاو  فرنسا يف، العشرين القرن بدايةو  عشر

 .الشرب مبياه والتزويد الكهرباء حمطاتو  احلديدية السكك مشروعات

السويس من قناة  تعترب كما،  النظام هذا وفق املاءو  بالكهرباء اجلديدة مصر تزويد مت: مصر ويف
 .(12)األمثلة الشهرية لعقود االمتياز يف هناية القرن التاسع عشر 

 العامة اخلدمات وتقدمي املرافق، هذه متويل أصبح وتنوعها، العامة املرافق وتعدد املدن، تطور ومع

 امم املستهدفة، املصروفات كامل تلبية عن ميزانياهتا تعجز الدول، مجيع على مالياً  عبئاً  يشكل للناس
 لسياسة الدول دفع مما األساسية، املشروعات هذه إلجناز االقرتاض؛ عن بديلة وسائل إلجياد دفعها

 .وتشغيلها املشروعات، هذه تنفيذ يف اخلاص القطاع مشاركة: تعين واليت التخصيص،

 ومن العامة، املرافق لعقود كثرية أشكال ظهور إىل التخصيص من النوع هذا ازدهار أدى وقد

تطبيقاته يف كثري من دول  توالت وقد واإلعادة، والتشغيل البناء امتياز عقد: جناحاً  وأكثرها هاأبرز 
 .(16)العامل 

بعد ذلك انتشر تطبيق هذا العقد، وثبت جناحه يف متويل مشروعات املرافق العامة، تؤكد 
 .(1٣) ( جيري العمل به على مستوى الدول املتقدمة، والناميةB.O.Tالدراسات أن أسلوب )

                                           
(، أمحاد اإلساالمبويل B.O.T، وأسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية )2٣(، د. إلياس ناصيف، ص B.O.Tعقد ): ينظر( 11)

 .1ص 
م، وملاادة تسااعة وتساااعني 121٣، وكاااان امتياااز حفاار قناااة الساااويس عااام 2٣( د. إلياااس ناصاايف، ص B.O.Tعقااد ): ينظاار( 12)

 عاماً.
 .٣٣االجتاهات احلديثة يف خصخصة املرافق العامة، د. حممد املتويل، ص : ينظر( 16)
 .12أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية، د. أمحد اإلسالمبويل ص : ينظر( 1٣)
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اململكة العربية السعودية، فقد صدر : ومن الدول اليت تبنت مؤخراً سياسة ختصيص املرافق العامة
ه، وثيقة أبرزت املالمح العامة للتخصيص، وقد نصت 1٣26عن اجمللس االقتصادي األعلى عام 

عتمدة إلنشاء (، وأنه صيغة من الصيغ املB.O.Tهذه الوثيقة على امتياز البناء والتشغيل واإلعادة )
 .(11)املرافق العامة يف اململكة 

   

                                           
 .22عقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف، ص : ينظر( 11)



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 050 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 (B.O.T)خصائص عقد : املطلب الثالث

 ( خبصائص، منها:B.O.Tيتميز عقد البناء والتشغيل واإلعادة )

 املستثمر، من بتمويل معني، مشروع إنشاء على أكثر أو إرادتني بتوافق ينشأ تعاقدي،أنه نظام  -

 .معينة مدة خالل عائده، ينوج إدارته، حق له يكون أن على

 تتوىل امتيازاً  فتعطيها اخلاص القطاع من شركة مع تتفق اإلدارية اجلهة ألن وذلك امتياز؛ عقد أنه -

 وتشغيل، وإنشاء ومتويل تصميم من مراحله جبميع التحتية البنية مشاريع أحد إقامة مبوجبه

 .االمتياز مدة هي معينة نيةزم مدة خالل املشروع إيرادات من املستثمرة الشركة وتستفيد

 اإلدارية اجلهة لصاحل مشروع إلنشاء متويل عقد األصل حيث من فهو واستثمار، متويل عقد أنه -

 .املستثمرة للشركة استثمار عقد أنه كما وحنوها،

 احتاد لتكوين املستثمرين يدعو الذي األمر ،- غالباً  – العقد هذا يف االستثمارات حجم كرب -

 .للمشروع الالزم التمويل لتوفري مايل،

 الربح معدل وحيقق املشروع، مال رأس لتغطية يكفي الذي بالقدر نسبيا، طويلة االمتياز مدة -

 .للمستثمر املستهدف

 .كبري منه املستفيدين حجم فإن وبذلك اجملتمع، ألفراد عامة خدمات يقدم املشروع -

 .اإلدارية للجهة ثابتة تظل املشروع ملكية -

مشاريع البنية  يف استثمار ألنه نظراً  ؛- غالباً  – مرتفعة احاً  أرب األسلوب هبذا االستثمار حيقق -
 .(13)التحتية 

                                           
ري األوقاااف واملرافااق العامااة، د. أمحااد حممااد خبياات حبااث مقاادم جملمااع الفقااه تطبيااق عقااد البناااء والتشااغيل واإلعااادة يف تعماا: ينظاار( 13)

، وتطبيااق عقااد البناااء والتشااغيل واإلعااادة يف تعمااري األوقاااف واملرافااق العامااة، د. 21اإلسااالمي الاادويل، الاادورة التاسااعة عشاارة ص 
 .٣عشرة ص  خالد بن سعود الرشود، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة التاسعة
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 (:B.O.T) األساليب املشابهة لعقد: املطلب الرابع

( شكل من أشكال عدة تستخدم يف متويل املشروعات اخلدمية واالقتصادية، B.O.Tأسلوب )
وبعضهم مساها  (12)(، وبعضهم مساها أشكااًل O.TB.لعقد ) (17)وقد مساها بعض الباحثني صورا 

 .(12)نظم متويل مشاهبة 

 (:B.O.Tوفيما يأيت عرض ألهم هذه األساليب والصيغ املشاهبة واملقارنة بينها وبني عقد )

 (:B.O.O.Tالبناء والتمليك والتشغيل واإلعادة ) – 5

 هياكلهبناء املشروع وإقامة  (21)هبذه الصيغة للمستثمر )الشركة(  (21)تتيح اجلهة اإلدارية 

 التأسيس على اإلشراف وتتوىل احلكومة فيها متثل مؤقتة شركة بواسطة متلكهو  نفقتها على ومعداته
 ريعه من االنتفاعو  باستغالله الشركة وتقوم، طويلة عادة تكون اليتو  االمتياز مدة خالل التشغيلو 

 االمتياز شركة وتنتهي، للدولة عامة ملكية املشروع بحيص املدة هذه انتهاء وبعد، املشروع مدة خالل

 .(22)إىل اجلهة املتعاقدة يف هناية املدة املتفق عليها  ملكيته تنتقل حبيث قانونا،

ويرى بعض الباحثني أن األقرب إيل الصواب القول بأن شركة املشروع ال تتملك املرفق أو 
منشآت، أدوات، معدات، أجهزة، آالت...( وال املشروع نفسه بل تتملك العناصر اليت أوجدهتا )

يكون هذا التملك لتلك العناصر بصورة مطلقة وطول مدة التعاقد بل ينحصر ذلك يف مرحلة معينة 
 عن جمملها يف تتمخض أن قبل استقالهلاو  وهي املرحلة اليت تظل فيها هلذه العناصر خصوصيتها

                                           
 .112: االمتياز يف املعامالت املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. إبراهيم التنم ص: ينظر( 17)
 .11: أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية، د. أمحد اإلسالمبويل ص: ينظر( 12)
. أمحاااد حمماااد خبيااات وتطبياااق عقاااد البنااااء تطبياااق عقاااد البنااااء والتشاااغيل واإلعاااادة يف تعماااري األوقااااف واملرافاااق العاماااة، د: ينظااار( 12)

والتشغيل واإلعادة يف تعماري األوقااف واملرافاق العاماة، د. خالاد بان ساعود الرشاود، حبثاان مقادمان جملماع الفقاه اإلساالمي الادويل، 
 الدورة التاسعة عشرة. 

 اجلهة اإلدارية هي احلكومة أو من ميثلها من الوزارات واإلدارات.( 21)
 لشركة املستثمرة اليت يتم التعاقد معها بعقد االمتياز.الشركة هي ا( 21)
، 612: ، والعقااود اإلداريااة وعقااد البااوت ألمحااد سااالمة باادر، ص٣6: عقااود التشااييد واالسااتغالل والتسااليم، للاارويب ص: ينظاار( 22)

 .116: وعقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة يف املرافق العامة، للمنيف ص



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 053 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 ومنتجاته خدماته تقدميو  استغالله مرحلة تبدأو  رفقامل يشيد أن بعد أما، عامة خدمة يؤدي عام مرفق

 تتملك املشروع شركة بأن يقال أن يصح ال عندهو  استقالهلاو  خصوصيتها تفقد العناصر هذه فإن

ملالك  إال يكون ال ذلك ألن مللكيتها؛ ناقال تصرفا تتصرف أن هلا جيوز ال ألنه ذلكو  العناصر؛ هذه
 .(26)ة املتعاقد معها الرقبة، وهي اجلهة اإلداري

 (:BROTالبناء واالستئجار والتشغيل واإلعادة ) – 0

 اإلدارية اجلهة لصاحل)املرفق( على نفقتها  املشروع ببناء املستثمرة الشركة تقوم أن على التعاقد يتم

 تقوم وبذلك، للمشروع مستأجرة الشركة فتكون، معينة معلومة مدة املشروع منفعة امتالك مقابل

 حتت عليها املتفق املدة خالل اجلمهورية انتفاع أجرة على واحلصول صيانتهو  بتشغيله املستثمرة ركةالش

اجلهة  إىل املرفق بإعادة الشركة تقوم عليها املتفق املدة انتهاء وبعد، رقابتهاو  اإلدارية اجلهة إشراف
 .(2٣)املشروع اإلدارية مامل توافق اجلهة اإلدارية على جتديد مدة اإلجيار لشركة 

 املدة باملرفق االنتفاع للشركة وتتيح، اإلدارية للجهة تبقى املرفق ملكية أن الصيغة هذه يف يالحظو 

( BOTفرق عمليًا بينها وبني صيغة ) ال فإنه بذلكو  ،اإلدارية اجلهة إىل تؤول مث ومن، عليه املتفق
من الصيغتني تقوم اجلهة اإلدارية  حسب الصيغة املقرتحة، وبيان ذلك أنه يف كل –حمل البحث  –

بالتعاقد مع الشركة املستثمرة حبيث تقوم الشركة ببناء املشروع )املرفق( واستئجاره وتشغيله وصيانته، 
ويف مقابل ذلك حتصل على ملكية االنتفاع الذي خيوهلا احلصول على األجهزة املرتتبة من تشغيل 

 املرفق العام.

 (:MOTادة )التحديث والتشغيل واإلع – 4

 مدة استغالله مقابل نفقتها على تطويرهو  عام مرفق بتحديث الشركة تقوم أن على لتعاقديتم ا 

 .العقد هناية يف املتعاقدة اإلدارية اجلهة إىل تعيده مث، العقد

                                           
 .116: البناء والتشغيل واإلعادة يف املرافق العامة للمنيف، صعقد امتياز : ينظر( 26)
: ، وعقاااود التشاااييد للااارويب ص122: االمتيااااز يف املعاااامالت املالياااة وأحكاماااه يف الفقاااه اإلسااالمي، د. إباااراهيم التااانم ص: ينظاار( 2٣)

: يف املرافاااق العاماااة، للمنياااف ص ، وعقاااد امتيااااز البنااااء والتشاااغيل واإلعاااادة62: ، وعقاااد اإلنشااااء واإلدارة ألمحاااد رشااااد، ص٣1
112. 
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 تقين، وحتديث تطوير إىل حتتاج اليتو  القائمة املرافق يف العقد هذا إىل اإلدارية اجلهات تلجأو 

 مزودا إليها املشروع عودة فتحقق اخلاص القطاع إىل فتلجأ كبرية، مالية مبالغ غالبا يتطلب يوالذ

 بتدريب الشركة التزام على الغالب يف االتفاق يتم كما،  االمتياز فرتة انتهاء بعد احلديثة بالتكنولوجيا

 .(21)اإلدارية املتعاقدة  للجهة التابعني العاملني من كاف عدد

 (:ROTاإلعادة )و  التشغيلو  ديدالتج - 3

 مدة به االنتفاع مقابل املتعثرة املرافق هيكلة إعادةو  بتجديد الشركة تقوم أن على التعاقد يتم

 يف، نفسه املرفق يف هو األسلوب هذا يف التجديد أن قبله الذيو  األسلوب هذا بني الفرقو  ،العقد
 .(23) التحديث يف الوسائل التقنية يف فهو لثالث ا األسلوب يف وأما، أدواتهو  منشآتهو  مبناه

 (:ROOالتجديد والتملك والتشغيل ) – 1

 تزويدهو  هيكلته وإعادة، القائم العامة املشروعات أحد بتجديد الشركة تقوم أن على التعاقد يتم

 هةاجل قبل من السماحو  ،اتصالو  نقل وسائلو  معداتو  آالتو  أجهزة من إليه حيتاج ما بكافة

 حصول مقابل وذلك، إيراداته على واحلصول استغاللهو  املشروع بتملك املستثمرة للشركة اإلدارية

 ملكية تعود وال االتفاق، حسب سنوات عدة على عادة يقسط مايل مبلغ على اإلدارية اجلهة

 انتهاء أو المتيازا جتديد يتم احملددة املدة انتهاء بعد ولكن املتعاقدة، اإلدارية اجلهة إىل املشروع

 .االفرتاضي عمره النتهاء املشروع

 يف اإلدارية اجلهات إليها تلجأ، العامة للمرافق الكاملة اخلصخصة صور إحدى الصورة هذه
 .(27) ديون كبرية من تعاين اليت املرافق أو، خسائر من تعاين اليت العامة املرافق

 (:BOOالبناء والتملك والتشغيل ) – 1

                                           
 .11٣: ، وعقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف ص16: عقود التشييد للرويب ص: ينظر( 21)
 .111: عقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف ص: ينظر( 23)
: أحكاماااه يف الفقاااه اإلساااالمي، د. إباااراهيم التااانم، ص، واالمتيااااز يف املعاااامالت املالياااة و 13: عقاااود التشاااييد للااارويب ص: ينظااار( 27)

 .113، وعقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف ص 122



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 051 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 املشروع ملكية تكون، تشغيلهو  تأسيسهو  املرفق لبناء عقدا املستثمرة الشركةو  اإلدارية اجلهة تربم

، اإلدارية اجلهة إىل بإعادته املشروعات من النوع هذا ينتهي وال، االمتياز مدة خالل للشركة ثابتة
 ويف االفرتاضي، عمره هاء تالن املشروع انتهاء يتم أو احملددة املدة انتهاء بعد االمتياز جتديد يتم وإمنا

 حصص عن املالكة الشركة تعوض فإهنا عامال املرفق بقاء مع االمتياز جتديد اإلدارية اجلهة رفض حال

وهذه الصورة ، (22) لتشغيله آخرين مع التعاقدو  املرفق تشغيل اإلدارية للجهة حيق مث ومن امللكية
 إحدى صور اخلصخصة الكاملة للمرافق العامة.

 (:BLTلبناء والتأجري واإلعادة )ا – 1

 اإلدارية اجلهة تقوم البناء إمتام وعند، نفقتها على املرفق ببناء الشركة تقوم أن على العاقد يتم

 أجرة على الشركة حصول مقابل، له بنائها مقابل استغاللهو  الشركة من املرفق باستئجار املتعاقدة

 يف املرفق يصري مث صيانتهو  املرفق بتشغيل اإلدارية اجلهة تقومو  التعاقد مدة طول دورية بصفة مالية
 كانت إذا الصيغة هذه إىل اإلدارية اجلهة وتلجأ، أعباء أية من خالصا اإلدارية للجهة العقد مدة هناية

 .(22)الشركة يف عالقات مباشرة مع اجلمهور، مثل املرافق التعليمية واملدارس  دخول يف ترغب ال

   

                                           
 .111: ، وعقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف ص612العقود اإلدارية، د. أمحد سالمة بدر، ص : ينظر( 22)
 .12: بناء والتشغيل ونقل امللكية، د. أمحد اإلسالمبويل، ص، وأسلوب ال62عقود التشييد للرويب، ص : ينظر( 22)
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 (:BOT)التوصيف الفقهي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة : لثانياملبحث ا

 عرض وقبل، أقوال على )البوت( عقد توصيف يف املعاصرون والباحثون الفقهاءاختلف 

 :أساسيتني عمليتني على حيتوي العقد أن على التنبيه من البد التخرجيات

 بناء املرفق:: األوىل

 أرض من هلا اإلدارية اجلهة متكني بعد املرفق ببناء االمتياز شركة تبدأ حيث، العقد إبرام منوتبدأ 

 اجلهة اشرتطتها اليت للمواصفات مطابقا املرفق بناء يكونو  ،املواصفات على واالتفاق، املشروع

 االمتياز شركة جيعل فيها والتأخر، املدة حمددة تكون البناء ومرحلة، إشرافها حتتو  العقد يف اإلدارية

 .اجلزائية للشروط ةعرض

 :املرفق تشغيل: الثانية

 عن تقل ال طويلة مدة وهي االمتياز، مدة هناية حىت املرفق بناء من االمتياز شركة انتهاء من تبدأو 

 خدماته وتقدمي لصاحلها، املرفق االمتياز شركة تشغيل العملية هذه تتضمنو  - غالبا - سنة عشرين

 تتضمنو  اإلدارية اجلهة رقابة وحتت العقد، يف حمددة مواصفاتو  شروط وفق، صيانتهو  للمنتفعني

 .االمتياز مدة هناية يف اإلدارية للجهة أجهزتهو  مبعداته كامال املرفق االمتياز شركة تسليم املرحلة هذه

 (:BOT) اإلعادةو  التشغيلو  البناء لعقد الفقهية التخرجيات ألهم عرض يأيت وفيما

 إجارة لألرض مقابل البناء: عقد: التخريج األول

 عليها متفق ملدة االمتياز شركة إىل األرض مؤجر اإلدارية اجلهة أن التخريج هذا أصحاب يرى و

 الذي نفسه املشروع هي - مؤجلة - واألجرة، املدة تلك يف ملصاحلها تستخدمهو  املشروع عليها لتبين

 لشركة مملوكا املشروع يكون التخريج هذا لىوع، العقد هناية يف اإلدارية اجلهة إىل كامال يسلم



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 051 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 مدة خالل األرض استخدام عن أجرةو  عوضا اإلدارية اجلهة إىل ملكيته تنتقل مث بنائه بعد االمتياز

 .(61)اجلهة اإلدارية وشركة االمتياز هي عالقة املؤجر واملستأجر  بني فالعالقة، العقد

 املناقشة:
 يناقش هذا التخريج مبا يأيت:

، حمددة أجرة على النص عدم بدليل املشروع أو األرض تأجري إىل يتجه مل التعاقد يف القصد أن - 1
 .حمددة مبواصفات املشروع إنشاء مقابل معينة ملدة امتياز منح على التعاقد إىل اجته القصد وإمنا

 وجد أنه وذلك، مقصود غري أو اإلدارية للجهة مقصودا املبىن كان إذا ما بني التفريق من بد ال - 2

 منخفضة أجرة مقابل سنة عشرين ملدة األرض يؤجر من - مثال مكة يف هو كما - الواقع يف

 لكن املدة، هناية يف املؤجر إىل سيؤول فندقا أو برجا سيبين املستأجر كون اخنفاضها يف روعي

 ويتم قصود،م فهو (البوت) عقود يف املرفق أو املشروع خبالف مواصفاته، يف يتدخل ال املؤجر

 .حمددة مواصفات على االتفاق
 للجهة ملكيته تنقل مث االمتياز مدة يف املرفق ملبىن االمتياز شركة ملكية يفرتض التخريج هذا أن - 6

 ثابتة تبقى املرفق ملكية ألن يسلم، ال وهذا، املستأجرة األرض منفعة عن مؤجال عوضا اإلدارية

 .(61)العامة تأىب امللكية اخلاصة  املرافق طبيعة أن كما االمتياز ة مد طول اإلدارية للجهة
 منذ تبتدي اإلجارة ألن، اإلجارة لعقد احلاكمة الشرعية القواعد مع يتفق ال التخريج هذا أن - ٣

يوم ينسب إليه جزء  فكل متجدد، عقد واإلجارة، االمتياز شركة إىل األرض فيه تسلم يوم أول
 لالنقسام قابلة فاألجرة البد أن تكون (62) كانت اإلجارة طويلة  من األجرة املتفق عليها، ولو

 انتهاء قبل اإلجارة انفساخ عند املستحقة األجرة معرفةو  التصفية ليمكن اإلجارة أيام عدد على

 انفسخت ولو املستأجر، ينشئه سوف الذي املشروع هي العقد هذا يف األجرة ولكن، املدة

                                           
عقاد البناااء والتشااغيل ونقاال امللكياة ماان الناحيااة الشاارعية حملمااد : ممان ذهااب إىل هااذا التخااريج القاضاي حممااد تقااي العثماااين ينظاار( 61)

 ه.1٣61، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة التاسعة عشرة 6: تقي العثماين، ص
 .121: عقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة يف املرافق العامة، للمنيف، ص: ينظر (61)
 (.11/ 7احمللي البن حزم ): ينظر( 62)
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 ال املرفق ألن وذلك، املاضية األيام عدد على بالتجزئة التصفية ميكن ال املدة ل اكتما قبل اإلجارة
 أن يصلح ال املشروع أن فتبني املشروع، أجزاء من جزء يظهر أن قبل اإلجارة تنفسخ وقد، يتبعض

 .(66)األرض  إجارة يف أجرة يكون

 عقد استصناع مثنه منفعة املرفق:: التخريج الثاني
 ووضع املشروع بتحديد العقد هذا يف تقوم اإلدارية اجلهة نأ التخريج هذا أصحاب يرى

 شركةو  مستصنعة، هنا اإلدارية اجلهة وتعترب، بتنفيذه تقوم أن االمتياز شركة من وتطلب مواصفاته،

 معينة ملدة الصانعة الشركة هبا تنتفع واليت، املرفق منفعة االستصناع مثن ويكون، الصانعة هي االمتياز
 .(6٣)وبعدها تعيد املرفق إيل اجلهة اإلدارية  االستصناع مثن الستيفاء االمتياز مدة هيو 

 املناقشة:
 نوقش هذا التخريج مبا يأيت:

 .(61)أن منفعة املرفق ال تصلح مثناً لالستصناع، جلهالة مقدار العائد من تشغيل املرفق  – 1
 يتطرق ومل البناء، مرحلة كييفبت قام إذ اآلخر، اجلزء أغفلو  العقد من جزء إىل نظر أنه - 2

زمنًا وعلى هذا فيعترب هذا  أطوهلاو  العقد مراحل من مهمة مرحلة أهنا مع، التشغيل مرحلة لتكييف
 .(63)التخريج ناقصاً 

 عقد استصناع حمدد الثمن:: التخريج الثالث
، شروعامل تكاليف يغطي معني مببلغ الثمن حمدد استصناع عقد أنهيرى أصحاب هذا التخريج 

على املبلغ احملدد مثنا  هبا حتصل اليت املدة املرفق استغالل من متكينها مع االمتياز، شركة وربح
 .(67)لالستصناع 

                                           
، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ٣: عقد البناء والتشغيل ونقل امللكية من الناحية الشرعية، حملمد تقي العثماين، ص: ينظر( 66)

 ه.1٣61الدورة التاسعة عشرة 
، جملاااة جمماااع الفقاااه اإلساااالمي 6: عقاااود البنااااء والتشاااغيل ونقااال امللكياااة مااان الناحياااة الشااارعية، حملماااد تقاااي العثمااااين، ص: ينظااار( 6٣)

 .63: ه، وحقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية، لناهد علي حسن السيد، ص1٣61الدويل، الدورة التاسعة عشرة 
 .26: ل ونقل امللكية لإلسالمبويل صأسلوب البناء والتشغي: ينظر( 61)
 .127: عقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف، ص: ينظر( 63)
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 املناقشة:

 نوقش هذا التخريج مبا يأيت:

 .التشغيل مرحلة أغفلو  البناء مرحلة إىل نظر حيث ناقص، ختريج أنه - 1

 فيها متكن اليت املدة جهالة يف ووقعوا، االستصناع مثن قدر يف اجلهالة جتنب أرادوا به القائلني أن - 2

 تشغيل يف االمتياز شركة تواين عليه ويرتتب االستصناع، مثن تستويف حىت املرفق من االمتياز شركة

 املايل للفساد بابا يفتح وهذا قصرت، أو املدة طالت، مضمونا الربح مادام خدماته تقدميو  املرفق
 .(62) املرفق إيرادات يف التالعبو 

 عقد إقطاع:: التخريج الرابع
 تبين أن على حمدد، مدة املرفق أرض االمتياز شركة تقطع اإلدارية اجلهة فإن التخريج هذا وعلى

 مع األرض تعيد مث االمتياز، مدة املرفق هذا بعائد الشركة وتنتفع معينة، صفة على العام املرفق عليها

 .(62) املدة هناية يف اإلدارية للجهة البناء

 :املناقشة

 :يأيت مبا التخريج هذا نوقش

 البناء امتياز عقد أما، له املقطع على التوسعة الدولة به تقصد، تربع عقد اإلقطاع عقد أن - 1
 االمتياز شركة تسلم أن العقد هناية يف تشرتط الدولة ألن، معاوضة عقد فهو اإلعادة التشغيلو 

 .أجهزتهو  بنائهو  هبأرض، هلا كامال املرفق

 .(٣1)أن اإلقطاع ال يقع على املرافق العامة  – 2

                                                                                                                    
وعقااود البناااء والتشااغيل ونقاال امللكيااة حملمااد تقااي  16/2ه، قاارار رقاام 1٣12جاادة  1، ط 22: فتاااوي ناادوة الربكااة، ص: ينظاار( 67)

 .12: العثماين، ص
 .122: شغيل واإلعادة، للمنيف، صعقد امتياز البناء والت: ينظر( 62)
 .11: ه، واستصناع املشروعات حملمد داود بكر، ص 1٣12، جدة 1، ط221: فتاوى ندوة الربكة، ص: ينظر( 62)
 .126: ، وعقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف، ص11: عقود البناء والتشغيل للعثماين، ص: ينظر( ٣1)
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 :مؤقتة شركة عقد: اخلامس التخريج
 وتنتهي، اآلخر الشريك هي االمتياز وشركة، األول الشريك اإلدارية اجلهة تكون بأن  ذلكو 

 .االمتياز مدة بنهاية الشركة

 أرض يف متمثال املشروع مال رأس من ءجز  بتقدمي اإلدارية اجلهة تقوم التخريج هذا وحبسب

 إداريته تتوىلو  معداتهو  أجهزته توريدو  املرفق ببناء االمتياز شركة تقومو  ،االمتياز وحق، املشروع

 .للربح إضافة تكاليف من أنفقته ما تسرتد حىت وتشغيله

، الشركة عقد هناية إىل األرباح يف حصتها على اإلدارية اجلهة حصول تأخري على الطرفان يتفق و
صورة املشروع وأصوله كاملة،  يف املدة هناية يف واحدة مرة فتأخذها، االمتياز مدة بنهاية تنتهي واليت

 .(٣1)وبذلك تنقضي الشركة 

 :املناقشة
 :يأيت مبا التخريج هذا نوقش

 يف معينا رحبا طتشرت  اإلدارية اجلهة أن، املرفق املبىن هو اإلدارية اجلهة ربح بأن القول مؤدى أن
 شركة ستدفعها اليتو  والتشغيل البناء تكلفة كانت رمباو  ،العقد يف مؤثرو  للغرر مفض أمر هوو  العقد

، االمتياز شركة وهو، واحد شريك على اخلسارة فتتحقق، االمتياز مدة يف العوائد من أكثر االمتياز
 .(٣6)رر كبري مبطل للعقد وهذا غ (٣2)الربح  على فتستحوذ اإلدارية اجلهة وأما

 :متناقصة مشاركة عقد: السادس التخريج

                                           
 .67: ، لناهد علي حسن السيد، صBOTوالتشغيل ونقل امللكية حقيقة نظام البناء : ينظر( ٣1)
 .123: عقد البناء والتشغيل واإلعادة، للمنيف، ص: ينظر( ٣2)
أمجااع كاال ماان حنفااظ عنااه ماان أهاال العلاام علااي إبطااال القااراض إذا شاارط : ( "قااال اباان املنااذر22/ 1قااال اباان قدامااة يف املغااين )( ٣6)

ألنه رذا شرط دراهام معلوماة احتمال أن ال ياربح : أحدمها: ة.... وإمنا مل يصح ذلك ملعنينيأحدمها أو كالمها لنفسه دراهم معلوم
 غريها فيحصل على مجيع الربح، واحتمل أن ال يرحبهما فيأخذ من رأس املال جزءاً".



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 000 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 حبيث االمتياز وصاحب اإلدارية اجلهة بني املتناقصة املشاركة أساس على التخريج هذا فكرة تقوم

آين  باتفاقصاحب االمتياز تدرجييًا  حصة اإلدارية اجلهة يشرتي مث الطرفني من مبسامهة التنفيذ يتم
 .(٣٣)ة عند شراء كل حص

 :املناقشة
 :يأيت مبا التخريج هذا نوقش

 متتلك(، وذلك أن طريف عقد البوت تراضيا على أن BOTأن هذا خيالف واقع عقود ) – 1

 عينا للمشروع مالكة اإلدارية اجلهة تصبح وبعدها، الزمن من معلومة مدة املشروع منفعة املنفذة اجلهة

 .لكيةامل نقل يف تدرجا هناك يكون أن دون ومنفعة
 يف طرف كل نسبة ملعرفة البناء لثمن أو األرض، لقيمة تقومي األسلوب هذا يف ليس - 2

 .املشروع
 املدة بعد البناء اإلدارية اجلهة تتملك بأن الصيغة هذه حسب الطرفني من اتفاق هناك - 6

 حصة بشراء يتعهد أن لطرف جيوز ال أن املتناقصة املشاركة ضوابط يف املتقرر ومن عليها املتفق

 .(٣1) اآلخر الطرف حلصة ضامنا يكون ال حىت الشركة، إنشاء عند االمسية بقيمتها اآلخر الطرف

 عقد جعالة:: التخريج السابع
فرنه يرى أن اجلهة اإلدارية هي ، (٣3)( علي أساس اجلعالة BOTمن تناول ختريج عقد )

يه هو إجناز البناء واجلعل هو املتمثل يف اجلاعل، والشركة املنفذة للمشروع هي العامل، واملعقود عل
 .(٣7)تقدمي منفعة املشروع للعامل 

 :املناقشة
                                           

لفقه اإلسالمي، د. إباراهيم التانم، الندوة الفقهية الثالثة عشرة جملموعة الربكة، واالمتياز يف املعامالت املالية وأحكامه يف ا: ينظر( ٣٣)
 .12٣: ص

 قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة.: ينظر( ٣1)
عمال يعملاه إن أكمال العمال، وإن  علاى"أن جيعال الرجال للرجال جعاالً : (171/ 2اجلعالة كما عرفها ابن رشد يف املقدمات )( ٣3)

 عقد جائز وليس بالزم. مل يكمله مل يكن له شيء، وذهب عناؤه باطالً وهي
، جملااة جممااع الفقااه اإلسااالمي الاادويل، الاادورة التاسااعة 17: عقااد البناااء والتشااغيل واإلعااادة، لعبااد السااتار أبااو غاادة، ص: ينظاار( ٣7)

 عشرة.
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 :التخريج هذا نوقش
( BOT) عقد بينما جائز، عقد اجلعالة ألن التخريج، هذا صالحية عدم يؤكد العملي الواقع بأن

، (٣2)ات وااللتزامات الزم، وال يكتفي مبجرد بذل اجلهد وإمنا البد من تعاقد ترتيب عليه املسؤولي
 وعلى هذا فيعترب هذا التخريج خترجيا ضعيفا ال يعترب به.

 :امللك إعادةو الصيانةو التشغيلو املقاولة من مركب جديد عقد: الثامن التخريج
 من مركب عقد هو وإمنا، املسماة العقود أحد على خيرج ال جديد عقد أنه التخريج هذا مفادو 

 :التالية العقود

 اإلدارية اجلهة شروط وفق املرفق تبين بأن تتعهد االمتياز شركة أن ذلكو : املقاولة عقد -

 .مؤجل بثمن ومواصفاهتا
 من العقد مبوجب األجرة وتتقاضى، الشركة به تقوم عمل على إجارة عقد وهو: التشغيل عقد -

 .اجلمهور من املشروع استخدام أجور

 من اشرتاطه ويتم مقدرة، قيمة له الذمة يف موصوف عمل لىع إجارة عقد هوو : الصيانة عقد -

 .(٣2) تسليمه حىت سليما املرفق على للمحافظة اإلدارية اجلهة

 :املناقشة
 :التخريج هذا نوقش

 قبل من املشروع استخدام أجور من االمتياز شركة تتقاضاه ما الثالثة العقود عوض جعل بأنه

 به الغرر حصولو  جلهالته عوضا يصلح فال، مقداره يعلم ال عالري وهذا املرفق، ريع أي، اجلمهور
(11). 

 :اإلجارةو االستصناع عقدي من مركب عقد: التاسع التخريج
 :ذلك وبيان األعيان، إجارةو  االستصناع عقدي من مركب عقد فهو

                                           
 .72: أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية، لإلسالمبويل، ص: ينظر( ٣2)
 .2٣: لعبد الوهاب أبو سليمان، ص BOTعقد البناء والتشغيل وإعادة امللك : ينظر( ٣2)
 .121: عقد امتياز البناء والتشغيل، للمنيف، ص: ينظر( 11)



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 003 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 اإلدارية فاجلهة، االستصناع صور من صورة هو - البناء مرحلة هيو  - األوىل مرحلته يف العقد أن

 هذا ومثن، وموصوفة حمددة بأدوات جتهيزهو  معينة مبواصفات املرفق بناء على االمتياز شركة مع تتفق

 مدة هي، معينة مدة اكتماله بعد االمتياز شركة تستأجره الذي املرفق منفعة وهو، مؤجل االستصناع

 .العقد مراحل من الثانية املرحلة هيو  ،االمتياز

 الذي املرفق منفعة هو االستصناع مثن أن فيه ورد حيث، تكلف فيه التخريج ذاه بأن: يناقش

 مع املنفعة هذه االستصناع مثن يكون أن العقد تصور يف ويكفي، اكتماله بعد االمتياز شركة تستأجره

 أنه: األقرب فالتكييف الصيانة،و  والتشغيل البناء وهي، سبق كما مراحل عدة فيه العقد أن مالحظة

. االمتياز عقد مدة أثناء املنفعة: اإلجارةو  االستصناع ويقابل العمل، على إجارة عقد ومعه استصناع
 االستصناع عقد أن ذلك وبيان. االمتياز عقد مدة أثناء باملنفعة عمل؛ على إجارة مع استصناع فهو

: العقدين هذين ويقابل ق،املرف تشغيل مرحلة ميثل العمل على اإلجارة وعقد املرفق، بناء مرحلة ميثل
 أعلم وهللا .االمتياز عقد مدة املنفعة
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 (:B.O.T) واإلعادة والتشغيل البناء عقد حكم: الثالث املبحث
 ومعه استصناع عقد: أنه هو: (بوت (واإلعادة والتشغيل البناء لعقد األقرب التكييف أن تقدم

 هذا يف فاجتمع االمتياز، عقد مدة أثناء املنفعة: جارةاإلو  االستصناع ويقابل، العمل على إجارة عقد

 .منهما مركب عقد فهو عقدان، العقد

 واحد، عقد يف العقدين هذين اجتماع حكم معرفة من بد ال العقد، هلذا الشرعي احلكم وملعرفة

 ناعاالستص بعقدي املتعلقة املسائل بعض وحبث املركب، العقد هلذا والسلبيات اإلجيابيات ودراسة

 وحتدث واحدة، منفعة: واألجرة االستصناع، مثن وكون االستصناع، مثن تأجيل حكم: مثل واإلجارة،

 هلذا أصالً  تعد اليت الفقهية النصوص استعراض حيسن كما الغرر، من العقد وسالمة الصانع، بفعل

 :اآلتية املطالب يف وذلك العقد،

 لعقد أصال تعد التي يالفقه الرتاث يف الفقهية النصوص: األول املطلب
(B.O.T:) 

، الذهين التصور حيث من الفقهاء أذهان عن غائبا يكن مل العقد هذا أن - أعلم وهللا - يظهر
 استشرافا، تقع مل اليت املسائل يفرتضون – هللا رمحهم- الفقهاء أن وذلك، اهلجري الثاين القرن منذ

 النظام هلذا أصال اعتباره ميكن مما عليها الوقوف مت اليت النصوص ألهم عرض يأيت وفيما، للمستقبل

 :املتقدمني العلماء كالم يف

 أيب بن حممد حدثنا: قال بكر أبو حدثنا :"قال شيبة أيب ابن مصنف يف ورد ما: األول النص

 .(11)"كان حممد يكره أن يستأجر العرصة، فيبين فيها من أجرها : قال عون، ابن عن عدي،
 بسكىن وينتفع دارا عليها يبينو  صاحبها، من املستأجر يستأجرها، البيضاء األرض هي: العرصةو 

 األجرة مقابل يف العرصة لصاحب البناء يقدم حيث، أجرة يؤدي أن دون الزمن من مدة الدار

املستأجر فيها، والكراهة هنا  أقامه الذي البناء هي العرصة لصاحب األجرة فتكون، عليه املستحقة
. واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلو (12)للجهل بكلفة البناء ومدة اإلجارة  –فيما يظهر  –

                                           
 (.112/ ٣(، )26111باب يف الرجل يستأجر الدار وغريها، برقم ): اخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه( 11)
 وقد يكون لطول املدة، أو لعدم مواالة املنفعة للعقد.( 12)



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 001 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

كانتا معلومتني ملا كرهه، وهذه يشبه ما تقوم به اجلهة اإلدارية اليت تقدم األرض لشركة االمتياز 
جهة لتقوم ببناء املرفق عليه واالنتفاع منه مدة حمددة مث تقوم برده مع البناء الذي أقيم عليه لل

صورة اإلجارة  إىلإال أن بالتأمل يف املقارنة الدقيقة يظهر أن هذه الصورة أقرب . (16)اإلدارية 
 الطويلة اليت تكون أجرهتا ما يبين عليها، خاصة وأنه ال يظهر هنا اشرتاط ملواصفات دقيقة يف البناء.

 )البيان والتحصيل(: كتابه يف القرطيب الوليد أبو ذكره ما: الثاني النص
 مبا أو دنانري، بعشرة أبنيها هذه عرصتك أعطين: لرجل لقا رجل يف القاسم ابنقال : )مسألة

 مسى إن: قال .وأصلحت فيها غرمت ما أويف حىت بدينار سنة كل يف أسكنها أن على فيها دخل

 بن حممد قال. فيه خري فال يسم مل وإن جائز، فذلك سنة، كل يف عليه يكون وما به، يبنيها ما عدة

 ألنه قال؛ كما وهو الدور، كراء كتاب من القاسم، ابن مساع من البز، رسم يف ما مثل هذا: رشد

 يكون ما مسى وإن جمهوال، كراء كان سنة؛ كل يف عليه يكون ما يسم ومل به، يبنيها ما عدة مسى إن

 كان الوجهني مسى اوإذ جمهوال، وأمده معلوما، الكراء كان به، يبنيها ما يسم ومل سنة، كل يف عليه

 ذلك يف واألغراض العرصة، بناء هيئة يبني مل وإن جاز وإمنا فجاز، معلوم أجل إىل معلوما كراء

 تبىن أن تشبه اليت اهليئة على العرصة بىن فإذا ذلك، على له كالوكيل املكرتي أن أجل من خمتلفة،

 ذلك من له يشرتي أن يشبه ما له فاشرتى جارية، أو ثوبا له يشرتي أن رجال وكل كمن لزمه، عليها

 ما وال به، يبنيه ما عدة يسم مل وإن جلاز، السنني من يسكنها ما وعدد البنيان وصف ولو. لزمه

 للبنيان يسمي أن موصوف ببناء معلومة سنني منه اكرتاها إذا جيوز ال بل سنة، كل يف عليه يكون

 .(1٣)يف بيعة، وباهلل التوفيق(  من بيعتني ويكون غررا، بذلك يعود ألنه معلوما؛ عددا

                                           
 .22: التشغيل ونقل امللكية، لإلسالمبويل، صأسلوب البناء و : ينظر( 16)
 .26: أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية، لإلسالمبويل، ص: (، وينظر٣23/ 2)( 1٣)
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 ما ذكره القرايف يف كتابه "الذخرية":: النص الثالث
قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سنني للغرس ويسلم إليك بعد املدة بغرسها : قال –"فرع 

وبغلتها، هو يف املدة ميتنع، للجهل حبال املال، وجوزه أشهب، كالبنيان إذا مسي مقدار الشجر" 
(11). 

 مدة غلتها من واالستفادة، لغرسها صاحبها من أرضا ار استع فيمن يرى القاسم ابن أن واملعىن

 إياها استغالله نظري لصاحبها األرض يف األخري للعام وغلته الغرس يرتك أن مقابل يف سنني عشر

 الغرر فإن شجرال مقدار مسى إذا أما اجلواز، بعدم احلكم كان النوعو  القدر جلهالة نظراو  ة، املد تلك

ويظهر أن هذه الصيغة تلتقي مع أسلوب البناء والتشغيل ، اجلواز ى ير أشهب فإن ولذا، يرتفع
( يف الغرس الذي يقابل البناء واالستفادة بالغرس اليت تقابل التشغيل، وتسليم BOTواإلعادة )

 .(13)العني عامرة لصاحبها الذي يقابل نقل امللكية 
( مل تكن غائبة عن BOTابقة تفيد أن فكرة البناء والتشغيل واإلعادة )واألمثلة الثالثة الس

 الفقهاء املتقدمني، وأن أقواهلم يف املسألة يدور مع علة الغرر، وجودا وعدما.
   

                                           
(11 )(3 /1٣6.) 
 .26: أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية، لإلسالمبويل، ص: ينظر( 13)



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 001 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 واحد عقد يف واإلجارة االستصناع عقد اجتماع حكم: الثاني املطلب
 وسواء التقابل، أو اجلمع سبيل على كانت سواء عقد، يف عقدين الجتماع ضوابط عدة توجد

 : (17)اآليت  النحو على وذلك خمتلفة، أو ومتناقضة متضادة أو متجانسة العقود كانت
 .شرعي هني حمل العقدين بني الرتكيب يكون أال: األول الضابط

 وسلف، بيع عن النهي مثل العقود، بني الرتكيب أنواع بعض عن تنهى شرعية نصوص وردت وقد

 .بيعة يف يعتنيب عن والنهي

 .متضادين العقدان يكون أال: الثاين الضابط

 .واحد عقد يف اجتماعهما جيوز فال متضادين، املركب للعقد املكونان العقدان كان إذا
)العقود أسباب الشتماهلا على حتصيل حكمتها يف مسبباهتا بطريق  (12): جاء يف الفروق

يناسب املتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد ال  املناسبة، والشيء الواحد باالعتبار الواحد ال
 جيمعهما عقد واحد(.

 يتبني ما يأيت:: وبدراسة حاالت اجتماع العقود
 حملني بثمن واحد. علىجواز اجتماع عقدين خمتلفي احلكم يف عقد واحد  -

 .بثمنني حملني على واحد عقد يف احلكم خمتلفي عقدين اجتماع جيوز أنه كما -

 يف كان إذا واحد بعوض واحد حمل على واحد عقد يف احلكم خمتلفي عقدين اجتماع جيوز وكذا -
 .وقتني

 يف تضاد ذلك على ترتب إذا، واألحكام الشروط يف خمتلفني عقدين بني اجلمع: هو واحملظور -
 واحد، وقت يف واحد حملعلى  العقدين توارد حالة مثل يف ذلك ويكون واآلثار، املوجبات

 رأس وإقراض املضاربة بني اجلمع أو وبيعها، عني هبة بني اجلمع يف اكم متضادة، وأحكامهما

 .ذلك وحنو للمضارب، املال

 .حمرم إىل وسيلة العقدين بني الرتكيب يكون أال: الثالث الضابط

                                           
 .177العقود املالية املركبة للعمراين ص : ينظر( 17)
 (.1٣2/ 6ايف )للقر ( 12)
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 العقد فإن والعينة، والبيع، السلف حنو يف كالربا حمرم، إىل وسيلة العقدين بني الرتكيب كان فإذا

 .جائزاً  بانفراده العقدين من كل كان ولو ماً،حمر  يكون املركب

 .حمرم إىل الرتكيب يؤدي أال: الرابع الضابط

 فيها الرتكيب يؤدي اليت للرتكيب املتعددة الصور ويعم السابقة، الضوابط يشمل عام ضابط وهذا

 يف اجلهالة أو الغرر، أو الربا، إىل العقدين بني الرتكيب يؤدي كأن حمرم، عليه يرتتب أو حمرم، إىل
 الرتكيب فإن احملرمات، من وغريها بالباطل، الناس أموال وأكل لغنب،وا الظلم، أو املثمن، أو الثمن

 .واآلثار األحكام يف متضادين العقدان كان إذا ما ذلك يف ويدخل حمرماً، يكون

 .املالية املعامالت يف اإلباحة أصل على الرتكيب أنواع من ذلك عدا ما ويكون

 وبعوض واحد، عقد يف اجتماعها على يرتتب ال فإنه واإلجارة، االستصناع لعقدي روبالنظ

 كل يقابل فيما جهالة نوع وجود األمر يف ما غاية واآلثار، العقدين بني تضاد أو غرر، أو ربا واحد،

 العقد مقابل يكون فإنه الواحد، املركب كالعقد العقدين معاملة متت ما ومىت األجرة، من عقد

 .التقومي إىل يصار االختالف وعند ركب،امل
   



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 042 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 .B. O)واإلعادة  والتشغيل البناء عقد يف والسلبيات اإلجيابيات: الثالث ملطلبا

T) 
 (:B. O. Tاإلجيابيات يف عقد ): الفرع األول

 (، أذكر منها ما يأيت:B. O. Tهناك مجلة من اإلجيابيات لعقد البناء والتشغيل واإلعادة )
 التنموية، املشاريع وبناء ات اخلدم لتقدمي وحنوها، اإلدارية اجلهات حتتاجه الذيمويل توفري الت -

 .املصاحل لتلك تعطل أو وضرائب، رسوم فرض أو لالقرتاض، حاجة دون

 .والتضخم البطالة من واحلد االقتصادي، الركود مجاح كبح يف اإلسهام -

 الشركات متتلكها اليت احلديثة اتالتقني على واحلصول والتشغيل، اإلنشاء منظومة حتديث -

 .الكربى

 وفتح وتشغيلها، احلديثة، املشاريع إدارة يف اخلاص القطاع خربات من احلكومي القطاع استفادة -

 .(12)التنمية  يف اإلجيابية للمشاركة اخلاص للقطاع اجملال

 (:B.O.T)السلبيات يف عقد : الفرع الثاني
 (، وميكن تقسيمها إيل نوعني:B.O.Tالتشغيل واإلعادة )هناك مجلة من السلبيات لعقد البناء و 

 (:B.O.Tالسلبيات املتعلقة بأسلوب عقد ): النوع األول
فمدة بعض هذه املشاريع قد تصل إيل تسعة وتسعني سنة، وهذه مدة طويلة : طول مدة االمتياز -

 السلبية هذه عن البعد وميكنجداً، تتعاقب عليها عدة أجيال، قبل رجوعها للجهة اإلدارية، 

 .سنة العشرين متوسط يف لتكون العقود هذه مدة بتقليل

 مع التعاقد بعد التقنيات يف تطور يستجد ما فكثرياً  املشروع؛ إنشاء بعد الالحق التقين التطور -

 السلبية هذه عن البعد وميكن .االمتياز مدة طول مع خاصة وتشغيله، املشروع بناء على الشركة

 التقنيات توفري بعد إال التجديد يتم وال سنة، العشرين متوسط يف لتكون قودالع هذه مدة بتقليل

 .احلديثة
                                           

تطبيااق عقااد البناااء والتشااغيل واإلعااادة يف تعمااري األوقاااف واملرافااق العامااة، د. أمحااد حممااد خبياات حبااث مقاادم جملمااع الفقااه : ينظاار( 12)
، وتطبيااق عقااد البناااء والتشااغيل واإلعااادة يف تعمااري األوقاااف واملرافااق العامااة، د. 61اإلسااالمي الاادويل، الاادورة التاسااعة عشاارة ص 

 .7سعود الرشود، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة التاسعة عشرة ص خالد بن 
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 (:B.O.Tعن الفساد وسوء التطبيق يف عقود )السلبيات الناجتة : النوع الثاين
 يف وقوعها يتصور واليت والرشوة، كاحملاباة املنحرفة، املمارسات عن الناجتة السلبيات بذلك يقصد

 غالبا، طويلة وملدة برية، ك املشاريع هذه كانت ملا لكن العقود، من النوع هبذا تصةخم وليست تعاقد،

 :ومنها السلبيات، هذه مثل لظهور مظنة كانت ضخمة، ومببالغ

 حبيث للمشروع، املنفذة للشركة حماباة الدراسات، إليها تشري اليت املدة عن االمتياز مدة إطالة -

 .أطول مدة إيراداته من املشروع شركة تستفيد

 يؤدي التساهل وهذا األرباح، لزيادة عليها، املتفق املواصفات حسب املشروع تنفيذ يف التساهل -

 .العام املرفق مستخدم على خماطر إىل

 .اإلدارية اجلهة حقوق تضيع املشروع شركة من العقد يف شروط قبول -

ختتلف عن املنصوص  سيئة حالة يف االمتياز مدة انتهاء عند املنفذة الشركة من املشروع تسلم -
 .(31)عليه يف التعاقد 

   

                                           
 .63( د. أمحد اإلسالمبويل ص B.O.Tأسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية ): ينظر( 31)



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 040 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 االستصناع مثن تأجيل حكم: الرابع املطلب
 استصناععقد : (، هو أنهB.O.Tتقدم أن التكييف األقرب لعقد البناء والتشغيل واإلعادة )

 ومعىن. االمتياز عقد مدة أثناء املنفعة: واإلجارة االستصناع ويقابل، العمل على إجارة عقد ومعه

 أخذه فيبدأ املشروع، اكتمال بعد إال االستصناع مثن على حيصل ال( املشروع شركة) الصانع أن ذلك

 املثمن أن كما مؤجل، الثمن أن ذلك ومعىن االمتياز، عقد مدة بانتهاء يكتمل أن إىل فشيئاً، شيئاً 

 .بالدين الدين بيع صور من يكون وبذلك العوضني، تأجيل عليه فيشكل مؤجل،

 :-اجلملة يف- قولني على االستصناع، مثن تأجيل حكم يف الفقهاء اختلف وقد

 العقد، جملس يف الثمن قبض: ومنها السلم، شروط فيه تشرتط االستصناع أن :األول القول

، (31)الفقهاء، من املالكية  مجهور قول وهذا. االستصناع عقد يف الثمن تأجيل جيوز فال ذلك وعلى
 .(36)واحلنابلة  ،(32)والشافعية 

، وبه (3٣)جواز تأجيل مثن االستصناع أو بعضه، وهذا قول مجهور احلنفية : القول الثاني
 .(31)صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 األدلة:
 أدلة القول األول:

 استدل أصحاب القول األول بأدلة منها:
 .(33)كالئ بالكايلء( )هنى عن بيع ال: أن النيب صلى هللا عليه وسلم: الدليل األول

                                           
 (.121/ 6(، وحاشية الدسوقي )162/  ٣مواهب اجلليل للحطاب ): ينظر( 31)
 (.6/ ٣وروضة الطالبني للنووي )(، 72/ 2املهذب للشريازي ): ينظر( 32)
 (.611/  ٣(، واإلنصاف للمرداوي )622/ 3الفروع البن مفلح ): ينظر( 36)
 (.11٣/ 7(، وفتح القدير البن اهلمام )2/ 1بدائع الصنائع للكاساين ): ينظر( 3٣)
الااثمن كلاه، أو تقسايطه إىل أقساااط جياوز يف عقااد االستصاناع تأجيال : ثالثااً : ( الاادورة السادساة، وجااء فيااه6/ 7) 31قارار رقام ( 31)

 معلومة آلجال حمددة(.
(، وقالاك حاديث صاحيح علاى شارط مسالم، ووافقاه الاذهيب 26٣2اخرجه احلاكم يف املستدرك، كتااب البياوع، احلاديث رقام )( 33)

لااد قااال فيااه ، تفاارد بااه موسااى باان عبياادة الربااذي، وق٣7٣/ 1ماان هااذا الطريااق كمااا يف التلخاايص لااه، والبيهقااي يف الساانن الكااربى 
أهال : ال حتل الرواية عنه عندي، وال أعارف هاذا احلاديث مان غاريه، وقالاك لايس فياه حاديث يصاح، وقاال الشاافعي: اإلمام أمحد
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 :االستدالل وجه
 بذلك فسره كما بالدين، الدين بيع: هو احلديث، يف الوارد كالئالب الكالئ عن بالنهي املراد أن

 بيع باب من يكون لئال االستصناع؛ عقد جملس يف الثمن تسليم يشرتط أنه على يدل مما واحد، غري

 .بالدين الدين

 فال يبقى حجة. (37) احلديث علماء عامة عفهض فقد ضعيف، احلديث بأن: يناقش
 .(32)بأن األمة تلقت هذا احلديث بالقبول، مما جيعله حجة جيب العمل به : وأجيب

 .(32)حرمة بيع الدين بالدين  اإلمجاع على: الدليل الثاين
 يناقش من وجهني:

 بعض يف ذلك فيسلم سلم، وإنأنه ال يسلم اإلمجاع على حرمة بيع الدين بالدين، : األول

 .اإلمجاع حمل عن خارجة كثرية صور فهناك الصور،

 .سيأيت كما - العملي اإلمجاع ومنها الثاين، القول بأدلة معارض أنه: الثاين

 :الثاين القول أدلة

 (71)اصطنع  وسلم عليه هللا صلى النيب أن -: عنهما هللا رضي – عمر ابن عن: األول الدليل
من ذهب، فرقي املنرب، ن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم خامتاً من ذهب، وجعل فصه يف بط

 .(71)إين كنت اصطنعته، وإين ال ألبسه، فنبذه، فنبذه الناس( : فحمد هللا، وأثىن عليه، فقال

 :الداللة وجه
 .مثنه عجل وسلم عليه هللا صلى النيب عن ينقل ومل االستصناع، جواز على دليل هذا أن

                                                                                                                    
موسااى باان عبياادة الربااذي، ال : فااإن راويااه: تصااحيح احلاااكم، وذكاار أنااه وهاام: احلااديث يوهنااون هااذا احلااديث، وانتقااد اباان حجاار

 .123/ 1(، ونيل األوطار للشوكاين 71/ 6بري البن حجر )التلخيص احل: موسى بن عقبه، ينظر
 (.123/ 1(، ونيل األوطار للشوكاين )71/ 6(، وتلخيص احلبري البن حجر )٣1/ ٣نصب الراية للزيلعي ): ينظر( 37)
 (.262/ 3التاج واإلكليل للمواق ): ينظر( 32)
 (.67/ ٣ن قدامة )املغين الب: اإلمام أمحد، وابن املنذر، ينظر: نقل اإلمجاع( 32)
اكتتااب، أماار أن يكتاب لااه، والطااء باادل ماان تااء االفتعااال، ألجاال الصااد، ينظاار النهايااة : أماار أن يصانع لااه، كمااا تقاول: اصاطنع( 71)

 (.13/ 6البن اآلثري )
 (.2121(، ومسلم يف كتاب اللباس والزينة، احلديث رقم )1162اخرجه البخاري يف كتاب اللباس، احلديث رقم )( 71)
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 :وجهني من نوقش

يطلب  أن يستحيل - بالدين الدين بيع عن هنى وقد- وسلم، عليه هللا صلى النيب أن: األول
 .(72)استصناع شيء، وال يدفع مثنه يف اجمللس 

 لو دفع الثمن لنقل ذلك.: وجياب بأنه
املصنوعة، فيكون  باملادة صحابته أو وسلم عليه هللا صلى النيب أتى يكون أن حيتمل أنه: الثاين

 .(76)استصناعاً عقد إجارة ال 
 .ينقل وال وسلم عليه هللا صلى النيب هبا يأيت أن يبعد بأن: وجياب

 عليه هللا صلى هللا رسول لدن من بذلك يتعاملون الناس أن وذلك العملي؛ اإلمجاع: الثاين الدليل

 .(7٣)الثمن كاماًل يف اجمللس  قبض دون االستصناع مشروعية على يدل مما نكري، بل اليوم إىل وسلم

 :الرتجيح
 الثاين، القول الراجح؛ أن يتبني الواردة، واملناقشات قول، كل وأدلة املسألة، يف القولني عرض بعد

 السلم شرط على يكن مل ولو االستصناع فيجوز بعضه، أو االستصناع مثن تأجيل جواز وهو

أن عمل املسلمني من الضرورية، خاصة و  تقرب اليت احلاجية األمور من االستصناع أن ذلك وصورته؛
 .(71)على ذلك 

وحتدث  واحدة، منفعة: واألجرة االستصناع، مثن كون حكم: اخلامس املطلب
 .الصانع بفعل

 :الصانع بفعل حتدث منفعة الثمن كون حكم: األوىل املسألة
أنه يشكل على تكييف عقد البناء والتشغيل  (73)ذكر الشيخ القاضي حممد تقي العثماين 

االستصناع، أن مثن االستصناع يف العقد هو منفعة حتدث بفعل شركة االمتياز واإلعادة بعقد 

                                           
 .1٣عقد االستصناع، د. الثبيتين ص : ينظر (72)
 املرجع السابق.: ينظر( 76)
 (.2/ 1بدائع الصنائع للكاساين ): ينظر( 7٣)
 .36، وعقد االستصناع، د. الثبييت ص 116عقد االستصناع، د. كاسب البدران ص : ينظر( 71)
 .1عقود البناء والتشغيل ونقل امللكية من الناحية الشرعية، ص : يف حبثه(73)
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هو أن : الطحان، قال يف النهاية (77)الصانعة للمشروع، فريد عليه خالف الفقهاء يف مسألة قفيز 
 .(72)يستأجر رجالً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها 

 استدل مبا يأيت:: (72)ومن منع منها 
"أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن : حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: ولالدليل األ

 .(21)قفيز الطحان" 
 .(21)بأن احلديث ضعيف، كما جاء يف خترجيه : ويناقش
 :الثاين الدليل

 .(22)جمهولة  املنفعة فتكون القفيز، بعد الباقي كم يدري ال قفيزاً  له قدر إذا ألنه املنفعة، جهالة
 بأن املنفعة تؤول إيل العلم، وال يؤدي ذلك إىل نزاع.: شويناق

يف العمل بأول جزء من العمل، ومن مث ال يستحق أن العامل يصبح شريكًا : الدليل الثالث
 .(26)األجرة 

                                           
كجااام   2٣4٣21: (. ويسااااوي بالتقاااديرات احلديثاااة21/ ٣النهاياااة البااان األثاااري ): مكياااال يساااع مثانياااة مكاكياااك، ينظااار: القفياااز(77)

 تقريباً.
 (.21/ ٣النهاية البن األثري )(72)
واحلنابلااة،  القااول األول منااع هااذه الصااورة، وبااه قااال احلنفيااة، والشااافعية،: اختلااف الفقهاااء يف مسااألة قفيااز الطحااان علااى قااولني(72)

( ومغىن احملتاج 11/ ٣(، وبداية اجملتهد البن رشد )26/ 11املبسوط للسرخسي ): اجلواز، وبه قال املالكية، ينظر: والقول الثاين
 (.121/ 6(، وكشاف القناع للبهويت )٣٣1/ 6للشربيين )

ما ينهي عنه مان البياوع الايت فيهاا غارر وغاري باب  الصغرى( والبيهقي يف 2221( برقم )٣32/ 6رواه الدارقطين كتاب البيوع )( 21)
حديث ضاعيف بال باطال، ونقال ابان القايم وضاعه، وقاال ابان حجار : (، وقال شيخ اإلسالم عنه1232( برقم )272/ 2ذلك )

: عن ابان أيب نعايم عان أيب ساعيد ال يعارف قاال ابان القطاان والاذهيب، انظار روايةيف إسناده هشام بن كليب : يف التلخيص احلبري
( وإغاثاااة اللهفاااان البااان ٣61 – ٣22/ 7( ومنهااااج السااانة )116 – 37/  61( و)36/ 12( و)22/  22جمماااوع الفتااااوى )

 (.1٣1/ 6(، والتلخيص احلبري البن حجر )٣٣ – ٣1/ 1القيم )
ناده يف إساا: حااديث ضااعيف باال باطاال، ونقاال اباان القاايم وضااعه، وقااال اباان حجاار يف التلخاايص احلبااري: قااال شاايخ اإلسااالم عنااه( 21)

( 22/  22جممااوع الفتاااوى ): هشااام باان كليااب راويااه عاان اباان أيب نعاايم عاان أيب سااعيد ال يعاارف قالااه اباان القطااان والااذهيب، انظاار
(، ٣٣ – ٣1/ 1( وإغاثااااااااة اللهفااااااااان الباااااااان القاااااااايم )٣61 – ٣22/ 7( ومنهاااااااااج الساااااااانة )116 – 37/ 61( و)36/ 12و)

 (.1٣1/ 6والتلخيص احلبري البن حجر )
 (.121/ 6ف القناع للبهويت )كشا: ينظر(22)
 (.2٣/ 11املبسوط للسرخسي ): ينظر(26)
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ويناقش بأنه ال يسلم ذلك، ولو سلم فإنه ال يرتتب عليه حمظور، قياسًا على بعض املسائل 
: . ومسألة(2٣)من حيصد الزرع جبزء منه مشاع : مسألة: الفقهاء، ومنهااملشاهبة، واليت أجازها بعض 
 .(21)إجارة األرض جبزء من الناتج 

الصانع، وبذلك  بفعل حتدث منفعة: االستصناع عقد مثن كون جواز يتبني تقدم ما على وبناء
 إبرام عند معلوماً  االستصناع)يشرتط أن يكون مثن  (23): صدر املعيار الشرعي لالستصناع، ونصه

 منفعة أم أخرى، عني منفعة كانت سواء معينة، ملدة منفعة أو عيناً، أو نقوداً، يكون أن وجيوز العقد،

 نظري امتياز عقود الرمسية اجلهات منح حال يف للتطبيق تصلح األخرية الصورة وهذه. نفسه املصنوع

 (.Build Operate Transfer) معينة ملدة باملشروع االنتفاع
 :العقدين تقابل واحدة منفعة الثمن كون حكم: لة الثانيةاملسأ

 بثمن حملني، على واحد عقد يف احلكم خمتلفي عقدين بني اجلمع مسألة حكم الفقهاء ذكر

 يف مسألتنا على ينطبق ما وهذا عقد، يف عقدين بني اجلمع يف املتقدمة الضوابط عليها وجتري واحد،

                                           
 ولك هذه خنليت أو ُجد   نصفه، ولك هذا زرعي احصد لرجل قال من": واإلكليل التاج يف قال واحلنابلة، املالكية مذهب وهو(2٣)

 ويصارم الازرع حيصاد أن باأس ال: مهناا رواية يف هللا رمحه أمحد قال ": املغين يف وقال ،"إجارة ألهنا تركه؛ له وليس جاز نصفها،

 العلم طرق ى أعل وهي بالرؤية علمه فقد شاهده إذا ألنه ههنا جاز إمنا املقاطعة من إيل أحب وهو منه خيرج ما بسدس النخل

 مثال الازرع مان رجخيا مل رمباا ألناه جاائزة أهناا ماع املقاطعاة علاى أمحاد واختاره معلوما أجرا فيكون املشاع جزأه علم شيئا علم ومن

 (.272/ 1( واملغين )111/ 7التاج واإلكليل ): قاطعه عليه وههنا يكون أقل منه ضرورة ينظر الذي
اإلساالم، قاال  شايخ اختياار وهاو احلنابلاة، متاأخري عناد واملعتماد مذهباه، مان الصاحيح هاي رواياة يف أمحاد بااجلواز، وقاال (21)

 عليه هللا صلى النيب عامل ": " واستدل أصحاب هذا القول حبديثوتصح تكره وعنه ... املذهب" وهو من مفردات : املرداوي

وكان البذر منهم وهذا معاىن اإلجاارة ولاو مسينااه مزارعاة ألن العاربة يف العقاود  زرع أو مثر من منها خيرج ما بشطر خيرب أهل وسلم
 أصاحاب واساتدل العامال، مان والباذر مزارعاة هاي قلناا وأ منهاا خيارج مماا جبازء أجارهمبعانيهاا إذ الصاورة واحادة لاو قلناا أن املالاك 

"هناى رساول هللا صالي هللا علياه وسالم عان كاراء األرض" : بعموم أحاديث النهي عن كراء األرض منها حاديث جاابر اآلخر القول
ديث رافاع ( وجياب بأنه ليس على إطالقه إمجاعاً ألنه خمصوص بكرائها بالاذهب والفضاة، ومان أدلاتهم حا1163)أخرجه مسلم 

ال : "أن الناايب صاالي هللا عليااه وساالم قااال لااه مااا تصاانعون مبحاااقلكمل قلاات نؤجرهااا علااي الربااع أو علااى األوسااق.. قااال: باان خااديج
( جيااب باأن رافاع بان خاديج رضاي هللا عناه فسار اإلمجاال 11٣2ومسالم  221٣تفعلاوا ازرعوهاا أو امساكوها" )اخرجاه البخااري 

"إمنااا كااان الناااس يااؤاجرون علااى عهااد الناايب صاالى هللا عليااه وساالم علااى : ا وهااي الااواردة يف قولااهالااوارد بصااورة جممااع علااى املنااع منهاا
املغاين : ( وحاديث "هناى عان قفياز الطحاان" وسابق ضاعفه. ينظار1163املاذياناات.. فيهلاك هاذا ويسالم هاذا... )اخرجاه مسالم 

 (. 111/ 61شيخ اإلسالم ) (، جمموع فتاوى111/ 6( كشاف القناع )٣32/ 1(، واإلنصاف )2٣2 – 2٣2/ 1)
 .1٣7(، املعايري الشرعية ص 11املعيار الشرعي رقم )( 23)
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 واحد، عقد يف اجتمعا خمتلفان عقدان واإلجارة االستصناع أن ذلك والصيانة، والتشغيل البناء عقد

 أن باعتبار حملني، على أهنما يظهر والذي العقد، مدة املنفعة هو واحد، مثن واملقابل البوت، عقد هو

 .املبىن منفعة على فرتد اإلجارة وأما املبىن، عني وهو املوصوف، املبيع على يرد االستصناع

واحد على  عقد يف احلكم خمتلفي عقدين بني اجلمع: مسألة حكم يف الفقهاء اختلف وقد
جواز ذلك، بناء : قول مجهور الفقهاء، وهو: والراجح (27)حملني، بثمن واحد على ثالثة أقوالك 

على أن األصل يف العقود اإلباحة، واختالف حكم العقدين ال مينع صحة العقد، كما أن العقدين 
 قياساً  جمتمعني، عنهما العوض أخذواحدة منهما منفردة، فجاز  عينان جيوز أخذ العوض عن كل

 مينع، فال انفراده، على جائز منهما كل أمرين على اشتمل العقد وألن واحد، بثمن بيع امل تعدد على

 املوجبات يف تضاد ذلك على ترتب إذا وحكماً، شروطاً  خمتلفني عقدين بني اجلمع هو واحملظور

 هبة بني اجلمع يف كما واحد، وقت يف واحد حمل على العقدين توارد حالة يف يكون وهذا واآلثار،

 .وبيعها عني

 املعقود واملنفعة باألجرة العلم اإلجارة عقد صحة شرط من أن الفقهاء ذكر فقد أخرى، زاوية ومن

 االنتفاع ارمقد حيدد ال) البوت( عقد يف العقدو  النزاع، ويقطع الغررو  اجلهالة يزيل تاماً  علماً  عليها

 والثمن، األجرة وجهالة عليها، املعقود املنفعة مقدار جهالة إىل يؤدي وهذا ومقابلها، عقد كل من

 هذه مثل يف الفقهاء اختلف قد ف اإلجارة، باب يف مشاهبة مسألة على املسألة هذه ختريج وميكن

 :-اجلملة يف– قولني على املسألة

وإال بطل، وهو  العقد يف الشروع قبل التحديد على املنفعةو  باألجرة العلم يشرتط: األول القول
 .(22). ومذهب الشافعية (22)قول أيب حنيفة 

                                           
 .121املسألة بتوسع يف العقود املالية املركبة للعمراين، ص : ينظر( 27)
"أجرتك هذه الدار كل شهر بادرهم جااز : (، لكن يرى صحة العقد يف الوحدة األويل قال الكاساين122/ ٣بدائع الصنائع )( 22)

يف شهر واحد عند أيب حنيفة وهو الشاهر الاذي يعقاب العقاد كماا يف بياع العاني باأن قاال بعات مناك هاذه الصاربة كال قفياز منهاا 
 بدرهم أنه ال يصح إال يف قفيز واحد عنده ألن مجلة الشهور جمهولة فأما الشهر األول فمعلوم وهو الذي يعقب العقد".

 (.12/ 11اجملموع ): ينظر( 22)
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 هللا بن حممد العمراين د. عبد

جيوز أن حتدد وحدة املنفعة وما يقابلها يف األجرة، وتكون األجرة النهائية هي : القول الثاين
 .(22)ابلة ، احلن(21)، واملالكية (21)املبلغ املقابل للمنفعة املستوفاة، وهو مذهب احلنفية 

 :األول القول أدلة
 :منها بأدلة األول القول أصحاب استدل

 من غرر املعاملة هذه ويف أجرة، من له يصري ما األجري يعلم فال وغرراً، ةً  جهال ذلك يف أن

 :أوجه

 .مقدارها حيث من باألجرة العلم عدم - أ

 .املنفعة من املستهلك مبقدار العلم عدم - ب

 .املستأجر ينتفع ال فقد عدمها من املنفعة أو األجرة حبصول العلم عدم - ت

 يف كما منهما مينع مل وخالف نزاع إىل اجلهالة تؤد ملو  للعلم يؤوالن كانا إذا العوضني بأن يناقش
 .الثاين القول أصحاب أدلة

 :الثاني القول أدلة
 :يأيت ما منها بأدلة، الثاين القول أصحاب استدل

التنازع  عند إليه يرجع عرفا هلا أن إال العقد عند معلومة تكن مل وإن األجرة أن: األول الدليل
(26). 

 .كاملضاربة جائزاً  فكان للنزاع، القاطع العلم إىل تؤول األجرة أن: الثاين الدليل

 ؛جائزة فهي نزاعاً  حتدث ومل العلم، إىل ستؤول كانت إذا املعاملة يف اجلهالة أن: الثالث الدليل
: األجرة بشكل هنائي ومنها فيها حتدد مل مما الفقهاء، بعض ذكرها اليت املسائل من عدد على قياساً 

 .(2٣)استئجار األجري بطعامه وكسوته 

                                           
 (.122/ ٣لصنائع )بدائع ا( 21)
 (.٣٣/ ٣الشرح الكبري للدردير )( 21)
 (.117/ 6كشاف القناع )( 22)
 (.2٣7/ 2(، شرح املنتهي )2٣/ 3الشرح الكبري على املقنع )( 26)
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 .(21)استئجار الدابة بعلفها  -

 :الرتجيح
 املنفعة مقدار فيه حيدد مل ولو العقد، صحة وهو األول، القول هو الراجح أن تقدم مما يتبني

 .الطرفني بني وخالف نزاع إىل جهالتهما تؤد ومل للعلم، النيؤو  كانا إذا األجرة،و 
 (.B.O.T) واإلعادة والتشغيل البناء عقد حكم خالصة

 ومعرفة العقد، هلذا أصالً  تعد واليت الفقهية، النصوص استعراض فيها مت اليت، السابقة الدراسة بعد

 العقد هلذا والسلبيات جيابياتاإل ودراسة واحد، عقد يف واإلجارة االستصناع عقد اجتماع جواز

 مثن تأجيل حكم: مثل واإلجارة، االستصناع بعقدي املتعلقة املسائل بعض وحبث املركب،

 وسالمة الصانع، بفعل وحتدث واحدة، منفعة: واألجرة االستصناع، مثن كون وحكم االستصناع،

 حيث من اجلواز وهو اإلعادة،و  والتشغيل البناء لعقد الشرعي احلكم يتبني الفاحش، الغرر من العقد

 والصحة اإلباحة أصل على بناء وقواعدها، اإلسالمية الشريعة أحكام مع املتسق هو وهذا األصل،

 .املالية العقود يف
   

                                                                                                                    
 قاال بااجلواز، مالاك وهااي رواياة عان أمحااد، واملعتماد عناد املتااأخرين مان احلنابلاة، وهااو اختياار ابان قدامااة يف املغاين، واختااره تقااي( 2٣)

( ٣33 – ٣31/  7(، ماانح اجللياال )132/ 7( و)122 – 127/ 7التاااج واإلكلياال ): الاادين اباان تيميااة، واباان عثيمااني، ينظاار
( واالختيااارات 223 – 221/ 1(، واملعااين )2٣1 – 2٣٣/ 2( وشاارح منتهااي اإلرادات )11/ 3( الشاارح الكبااري )٣71/ 7و)

 (.12/  11، والشرح املمتع )221الفقهية للبعلي ص 
وقال باجلواز، املالكية ورواية عن أمحد اختارها ابن تيمية وابن عثيمني، واستدلوا بالقياس على مسألة )استئجار األجاري بطعاماه ( 21)

(، شاارح خمتصاار خلياال 6/ 2ماانح اجللياال ): وكسااوته(، وكااون علااف الدابااة معروفاااً فتنتفااي اجلهالااة املااؤثرة علااى صااحة العقااد، ينظاار
(، 12/ 11(، الشارح املمتاع )1٣1/ 7(، والفاروع البان مفلاح )221/  1٣ماع الشارح الكباري ) (، واإلنصاف6٣/ 7للخرشي )

 .221واختيار شيخ اإلسالم حكاه صاحب الفروع، والبعلي يف االختيارات الفقهية ص 



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 032 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

يف تعمري ( B.O.T)تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة : الفصل الثاني
 الوقف وتطويره
ألوقاف يف الرتاث الفقهي، املشابهة الصيغ الفقهية لتعمري ا: املبحث األول

 (:B.O.T) لعقد
، يف (23) أحكامها مع الفقهاء وذكرها اإلسالمي، التاريخ يف وجدت لعقود صيغ عدة هناك

واملرصد، وغريها، وسأبني فيما احلكر، وعقد اإلجارتني، : تعمري الوقف مشاهبة لعقد البوت، مثل
 الف بينها وعقد البوت:وأوجه الشبه واالخت: يأيت املقصود بكل منها

 (B.O.T) احلكر وعالقته بعقد البناء والتشغيل واإلعادة: املطلب األول
 .(27)احلبس : مبعىن –بالفتح  -: احلكر يف اللغة

من قوهلك  (22)فهو غري موجود يف كتب اللغة، إال ما أورده الزبيدي،  –بالكسر  –أما احلكر 
 وحيبس، مولدة". ما جيعل على العقارات، –بالكسر  –"احلكر 

"االستحكار عقد إجارة يقصد به : عرفه الرملي احلنفي يف فتاويه، حيث قال: واحلكر اصطالحاً 
 .(22)استبقاء األرض، مقررة للبناء والغرس، أو ألحدمها" 

بإجارة مديدة، بإذن القاضي، يدفع فيها "هو حق قرار مرتب على األرض املوقوفة، : االزرقوقال 
 جلهة سنوياً  ضئيل  الوقف، مبلغًا معجاًل يقارب قيمة األرض، ويرتب مبلغ آخر املستحكر جلانب 

                                           
ألمااور خارجااة لاايس اهلاادف الثناااء علااى هااذه الصاايغ أو تقوميهااا، فكثااري منهااا ترتااب عليااه آثااار ساالبية، سااواء لااذات الصاايغة، أو ( 23)

عنها، متثلت يف حرمان املوقوف عليهم ملدة طويلة، أو االستيالء علي الوقف، وغري ذلاك.. إال أهناا أجيازت بضاوابط حماددة، ويف 
 حاالت خاصة يرى أهنا األصلح يف تلك احلالة.

، وهو املاء اجملتمع، كأنه احتكر احلكر: "احلاء والكاف والراء أصل" واحد، وهو احلبس، وأصله يف كالم العرب: قال ابن فارس( 27)
حكر حيكار حكاراً، واحلكار بفاتح احلااء والكااف ماا احتابس : اجلمع واإلمساك، وفعله علي وزن ضرب، يقال: لقلته وأصل احلكر

 (.22/ 2مقاييس اللغة ): مما يؤكل انتظاراً لغالئه، واالسم منه احلكرة، ينظر
 (71/ 11تاج العروس ): ينظر( 22)
 .621/ ٣حاشية ابن عابدين : (، وينظر123/ 2اخلريية )الفتاوى ( 22)
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 والبناِء، الغرسِ  حق   للُمْسَتْحِكرِ  يكون أن على احَلّق، هذا إليه ينتقل ممّن أو املْسَتْحِكِر، من، الوقف

 .(111) االنتفاع وجوهِ  وسائرِ 
، من غري أحدمها أو الغرس أو البناء بقصد، الطويلة اإلجارة بعقد العقار حبس: فاحلكر هو

 .(111)حتديد مدة العقد، مقابل أجرة حمددة 
 مقابل طويلة، ملدة للمحتكر الوقف أرض إجارة مبقتضاه يتم عقد: الوقف مسائل يف واحلكر

 إدارة تستطيع ال اليت املوقوفة والعقارات باألراضي تتعلق مشكلة لعالج وسيلة واستخدم املثل، أجرة

 احملتكر دام ما طويلة، ملدة القرار وحق احلكر، الفقهاء فأجاز غرسها، أو عليها بالبناء تقوم أن الوقف

 .(112) -دون مالحظة ملا بين عليها  –تسلمها  اليت لألرض بالنسبة املثل أجرة يدفع
 (:B.O.T) أوجه الشبه بني احلكر وعقد البناء والتشغيل واإلعادة

 يتشابه العقدان يف أمور، منها:
 لتعمري واإلنشاء يف العقدين، وهي يف )البوت( حمددة مبواصفات دقيقة.ا -

 طول مدة انتفاع غري املوقوف عليهم بالعقار. -

 (:B.O.Tأوجه االختالف بني احلكر وعقد البناء والتشغيل واإلعادة )
 خيتلف العقدان يف أمور، منها:

األرض يف عقد )البوت(، وهو  العمارة واملباين يف احلكر للمحتكر، بينما تكون ملكًا لصاحب -
 الوقف هنا.

أن األجرة يف احلكر نقدية غالباً، بينما األجرة يف )البوت( هي البناء الذي يرجع للوقف يف هناية  -
 مدة العقد.

                                           
 .12: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، للزرقا، ص( 111)
 .12ينظرك أحكام عقد احلكر للحويس، ص ( 111)
لادي إدارة الوقاف أن يكون الوقف خترب وتعطال االنتفااع باه، وأال يكاون : أجاز بعض متأخري الفقهاء احلكر بشروط، منها( 112)

(، 23/ ٣(، وحاشااية الدساااوقي )622/ 6حاشاااية اباان عابااادين ): مااال يعمااار بااه، وأال يوجاااد ماان يقااارض الوقااف لعمارتاااه، ينظاار
(، كماااا أجااااز بعاااض الفقهااااء يف احلكااار أن تساااتمر اإلجاااارة حاااىت هتااادف 61٣/ 6(، وإعاااالم املاااوقعني )172/ 3وحتفاااة احملتااااج )

بطاالن نفعهااا، وعندئاذ حياق لناااظر الوقاف تاأجري املوقااوف إيل مساتأجر آخار ليعيااد لاه صااالحيته املنشاآت الايت أقامهااا املساتأجر، و 
 لالنتفاع به.



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 030 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

أن األجرة يف عقد احلكر تزاد إىل أجرة املثل، بينما األجرة يف عقد )البوت( هي البناء الذي  -
 د.يرجع للوقف يف هناية مدة العق

أن مدة العقد يف احلكر أطول غالباً، مما جيعل عقد البوت أكثر غبطة ونفعًا للوقف، واملوقوف  -
 عليهم.

حمددة بدقة يف أن املدة يف احلكر غري حمددة، وتستمر ما دام املستأجر بدفع األجرة، بينما هي  -
 عقد البوت.
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 واإلعادة غيلوالتش البناء بعقد وعالقته اإلجارتني عقد: الثاني املطلب
(B.O.T) 

"أن يتفق ناظر الوقف مع شخص، على أن يدفع األخري مبلغًا يكفي لتعمري : عقد اإلجارتني
يكون لدافع املال حق القرار  أن علىعقار الوقف املبين املتوهن، عند عجز الوقف عن التعمري، 

 .(116)الدائم يف هذا العقار، بأجر سنوي ضئيل 

ملدفوع املعجل لإلجيار، بدل إجيار يكافئ حق القرار، مع دفع أجر ومسي عقد اإلجارتني، ألن ا
 .(11٣)سنوي ضئيل، يتجدد العقد عليه، بدون حتديد مدة 

 حقوق للغري عن يتنازلوا أن املستأجرين حق من صار وهلذا معي نة؛ مّدة العقد هلذاوال يشرتط 

 .(111) بدونه أو ببدل   العقارات هذه يف تصرّفهم،

 على معامالهُتا جتري املوقوفة؛ األرض وِحْكرُ  الواحدة، اإلجارة ذاتُ  اأَلوقاف مستغالتُ  وكانت

 السنة تلك حدود ويف اهلجرة، من وألف   عشرين سنة بعد ما إىل ملعروفة، ا الفقهي ة األحكام مقتضى

 جديو  ومل جديدها، ت عن غالهُتا وعجَزتْ  إستانبول، يف اأَلوقاف من كثرياً  أتلَفتْ  حرائقُ  حدثت

 ما تعمريَ  أنّ  آنذاك العثماني ة الدولةُ  فرأت أجرهتا، من ويُعّمرها واحدة، بأجرة يستأجرها راغب   هلا

 أحكاَمها؛ هلا وقر رت الطريقَة، هذه فوضَعتْ  اإلجارتني، طريق عن هبا بالتصّرف إالّ  يتم   ال َخِرَب،

 على بناءً  التصرف؛ هذا ِصح ةِ  على الرأيُ  فاستقر   سات، ودرا مناقشات   بعدَ  العلماء فتاوى على بناءً 

 تبيح الضرورات"و ،" خاصة أو عامةً  الضرورة منزلةَ  احلاجةُ  تُانَاّزِلُ  ": الفقهيتني القاعدتني مفهوم
ذات األولوية  الصيغ من فليس، الضرورة عند الوقف ملصلحة إليه يُلجأ إمنّا العقد وهذا ،"احملظورات

 .(113)ها يف تعمري األوقاف واستثمار 

                                           
 (.366/ 1املدخل الفقهي العام، للزرقا )( 116)
 .66: معجم املصطلحات االقتصادية، ص: ينظر( 11٣)
 .36: ينظرك أحكام عقد احلكر يف الفقه اإلسالمي، للحويس، ص( 111)
، االجتاهاات املعاصارة يف تطاوير االساتثمار الاوقفي، د. أمحاد 71: ودوره يف التنمياة، د. عباد الساتار اهليايت، ص الوقاف: ينظر( 113)

 .71: السعد، وحممد العمري، ص



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 033 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 (:B.O.T) واإلعادة والتشغيل البناء وعقد اإلجارتني عقد بني الشبه أوجه

 :منها أمور، يف العقدان يتشابه

 .دقيقة مبواصفات حمددة( البوت) يف وهي العقدين، يف واإلنشاء التعمري -

 .بالعقار عليهم املوقوف غري انتفاع مدة طول -

 .ضاألر  لصاحب منهما كل يف البناء ملكية -

 (:B.O.T)أوجه االختالف بني عقد اإلجارتني وعقد البناء والتشغيل واإلعادة 

 خيتلف العقدان يف أمور، منها:

 بينما نقدية، ضئيلة وأجرة الوقف، لتعمري كبرية أجرة أجرتان،: اإلجارتني عقد يف األجرة أن -

 .العقد مدة هناية يف للوقف يرجع الذي البناء هي( البوت) يف األجرة

 ونفعاً  غبطة أكثر البوت عقد جيعل مما غالباً، أطول اإلجارتني عقد يف العقد مدة نأ -

 .عليهم واملوقوف للوقف،

 هي بينما األجرة، يدفع املستأجر دام ما وتستمر حمددة غري اإلجارتني عقد يف املدة أن -

 .البوت عقد يف بدقة حمددة
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د، وعالقته: الثالث املطلب
َ
رص

ُ
 (B.O.T)واإلعادة  والتشغيل اءالبن بعقد امل

أرصد له األمر، أعده، وأرصدت هذا املال ألداء احلقوق، إذا : اإلعداد، يقال: اإلرصاد يف اللغة
 .(117)أعددته لذلك 

ما يصرفه املستأجر على الوقف من ماله بإذن الناظر يف عمارة الوقف : ويف االصطالح
 .(112)الضرورية، ليكون ديناً على الوقف 

 ناظرُ  له ويأذنَ  الضروريّ  التعمري إىل حمتاجاً  موقوفاً  دكاناً  أو داراً، اإلنسانُ  يستأجرَ  أن: وصورته

رَهُ  بذلك، الوقف  أو فيه، مال   حصول عند الوقف، على الرجوعِ  بني ة معج ل مبال   املستأجرُ  فيُاَعمِّ

 .(112)قف للو  ِمْلك   الضروري ةُ  مارَةُ  الع وهذه سنة، كلّ  يف اأُلجرة من اقتطاعه
 وشروط صحة إنشاء املرصد:

 أن يكون الوقف خرباً. -

 عدم وجود غلة يف الوقف يعمر هبا. -

 عدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجلة لعمارته. -
 الوقف على االستدانة حكم من رَصد؛ امل مشروعي ةَ  واحلنابلةِ  احلنفي ة فقهاء من املتأخرون وخر ج

 .ماالً  اقرتاضه ويف ئًة،نسي له الشراء يف كما ملصلحته،

 هذه من بأكثرَ  يستأجرُ  من وجود لعدم بسببه؛ تقلّ  األجرة فإنّ  الوقف؛ على ديناً  رَصد امل ولكون

 ومن الوقف، لرقبة ختليصاً  للمستحقِّني؛ الدفع على ُمقد ماً  رَصد امل دفع كان وهلذا الضئيلة، األجرة

 ويصري الناِظِر، بِإْذن آخر رجل من َدينهِ  قبضُ  فله اخلروَج، أجرُ ست امل أراد وإذا املثل، بأجرة يُؤج رُ  مَث  

 .بالفراغ للدافع الَقرارِ  َحق   وينتقل للقابض، كان كما للدافع الَدينُ  ذلك
 ومتّلكها، َعَلْيها كاالستيالء اأَلوقاف، يف سلبي ة   نتائجَ  إىل احلاالت بعض يف املرصد أّدى وقد

 ويقوم املوقوفة، الَعنْي  ِمْلِكي ةَ  الزمن مبرور يدعي) الدائن( املرصد حبصا ألن وذلك حقوقها، وخبسِ 

                                           
 لسان العرب، مادة )رصد(.: ينظر( 117)
 .٣1٣/ ٣حاشية ابن عابدين : ينظر( 112)
 .31أحكام عقد احلكر للحويس ص : ينظر( 112)
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 قيام بسبب اندثرت مث كثرية، فيها اأَلوقاف كانت دمشق، ُغوطة ومثاله الطِّْلقة، كاألمالك ببيعها

. ضررا النتائجِ  أشدِّ  إىل أدى مما استقامة؛ غري على وغريه رَصد امل باستعمال اأَلوقاف مستأجري
 .(111)الديار الشامية  يف كان قدمياً  الَعْقد هبذا التعامل وأكثرُ 

 (:B.O.T) أوجه الشبه بني املرصد وعقد البناء والتشغيل واإلعادة
 يتشابه العقدان يف أمور، منها:

 التعمري واإلنشاء يف العقدين، وهي يف )البوت( حمددة مبواصفات دقيقة. -
 ألرض.العمارة واملباين تكون ملكاً لصاحب ا -
 طول مدة انتفاع غري املوقوف عليهم بالعقار. -

 (:B.O.T) أوجه االختالف بني املرصد وعقد البناء والتشغيل واإلعادة
 :منها أمور، يف العقدانخيتلف 

 مدة هناية يف للوقف يرجع الذي البناء هي( البوت) يف األجرة بينما ضئيلة، املرصد يف األجرة أن -

 .العقد

 .للوقف ونفعاً  غبطة أكثر البوت عقد جيعل مما غالباً، أطول املرصد يف العقد مدة أن -

 يف بدقة حمددة هي بينما األجرة، يدفع املستأجر دام ما وتستمر حمددة، غري املرصد يف املدة أن -
 .البوت عقد

 كانت اليت الصيغ وبني واإلعادة، والتشغيل البناء عقد بني ير الكب التشابه تقدم مما يتبني

اإلجارتني، واملرصد،  وعقد احلكر،: مثل الفقهاء، أحكامها وبني   اإلسالمي، التاريخ يف موجودة
للقول بأن عقد )البوت( تطوير غريب لتلك  (111)وغريها، وهذا ما دعى الدكتور أمحد اإلسالمبويل، 

 الصيغ، وحماكاة من الغرب للمسلمني.
   

                                           
 .36: د احلكر يف الفقه اإلسالمي للحويس، صأحكام عق: ينظر( 111)
 .٣6أسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية ص : ينظر( 111)
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 :طويلة إجارة الوقف إجارة حكم: الثاني املبحث
 :(112) أقوال ثالثة على طويلة إجارة الوقف إجارة حكم يف الفقهاء ختلفا

، (116)احلنفية  متقدمي قول وهذا. وصحيحة مباحة، للوقف الطويلة اإلجارة أن: األول القول
 .(111)، واحلنابلة (11٣)ومذهب الشافعية 

وقول  (113)حلنفية ا متأخري قول وهذا. تصح وال حمرمة، للوقف الطويلة اإلجارة أن: الثاين القول
 .(117)املالكية 

أن اإلجارة الطويلة للوقف مباحة إذا أذن فيها القاضي، وهذا قول بعض احلنفية : القول الثالث
 .(112)والشافعية  (112)

 األدلة:
 أدلة القول األول:

 فتبقى معينة، مبدة الوقف إجارة تقييد يفيد دليل يرد ومل اإلباحة، العقود يف األصل: األول الدليل

 القصرية، املدة يف الوقف إجارة جواز على الدليل دل وقد اإلجارات، كسائر احلكم يف الوقف إجارة

 .(121) الطويلة املدة ذلك على فيقاس

                                           
: أن خياارب الوقااف وال يكااون لااه مااا يصاالحه إال بإجارتااه ماادة طويلااة، ينظاار: ال ياادخل يف هااذا اخلااالف حااال الضاارورة، مثاال( 112)

(، ومطالاب أويل النهاي ٣11/ 7(، واحلااوي الكباري )23/ ٣ي )(، والشرح الكبري ماع حاشاية الدساوق٣/ 2تكملة البحر الرائق )
(٣ /611.) 

 (.٣/ 2(، وتكملة البحر الرائق )113/ 1تبيني احلقائق ): ينظر( 116)
 (.62٣/ 2(، ومعىن احملتاج )٣11/ 7احلاوي الكبري ): ينظر( 11٣)
 (.1/ ٣(، وكشاف القناع )٣67/ ٣الفروع ): ينظر( 111)
 (.٣/ 2(، وتكملة البحر الرائق )113/ 1)تبيني احلقائق : ينظر( 113)
(، وللمالكية تفريق حبسب حالة الوقف من حيث اخلاراب والعماار، ٣11/ 7(، وشرح اخلرشي )23/ ٣ينظر الشرح الكبري )( 117)

 واملوقوف عليهم معينني أو غري معينني، والعني املوقوفة أرضا أو داراً.
 (.٣/ 2تكملة البحر الرائق ): ينظر( 112)
 (.611/ 1هناية احملتاج ): نظري( 112)
 (.111/ 2(، وأحكام الوقف للكبيسي )1/ ٣كشاف القناع ): ينظر( 121)
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 حتديد يف داخل السنني من معني بعدد الوقف هلا يؤجر اليت املدة حتديد أن: الثاين الدليل

فدل على جواز  السنني، من معني مقدار على صن يرد ومل بالنص، إال تعرف ال واملقادير املقادير،
 .(121)إجارة الوقف ملدة طويلة 

على  الوالية له الذي الناظر وهو املالك، مقام قائم من صدرت إجارة أهنا: الثالث الدليل
 .(122)الوقف، وفيها مصلحة للوقف، فتكون مباحة 

 :الثاني القول أدلة
منها، صيانة  فيمنع امللكية، املستأجر يدعي ألن ظنةم للوقف الطويلة اإلجارة أن: األول الدليل

 .(126)للوقف 
، بل غايته منع العقد يف حال اخلوف وبطالنهبأن هذا ال يقتضي حترمي العقد : وميكن أن يناقش

، وقد تطورت وسائل توثيق ذلك يف العصر احلاضر مبا جيعل الوقف يف مأمن من (12٣)على الوقف 
 ذلك.

املثل ال تصح  من بأقل الوقف وإجارة املثل، من أقل الطويلة اإلجارة يف جرةاأل أن: الثاين الدليل
(121). 

، واملدة اليت التزم العني به أصلح وما املستأجر، دفعه ما إىل فيه ينظر املثل أجرة حتديد بأن ونوقش
 .(127)كما أنه ميكن أن يتم التعاقد بناء على األجرة املتغرية   (123)هبا 

 .(122) منها املنع تقتضي مفاسد األوقاف يف الطويلة إلجارةل أن: الثالث الدليل

                                           
 .1٣3، واإلجارة الطويلة واملنتهية بالتمليك للخميس ص 211أنفع الوسائل للطرطوسي ص : ينظر( 121)
 (.62/ 3معونة أويل النهي للفتوحي ): ينظر( 122)
 (.111/ 2ة )شرح الوقاية لصدر الشريع: ينظر( 126)
 .1٣7اإلجارة الطويلة للخميس ص : ينظر( 12٣)
 (.117/ ٣حاشية ابن عابدين ): ينظر( 121)
 .1٣2، 11٣اإلجارة الطويلة للخميس ص : ينظر( 123)
 جواز عقد اإلجارة باألجرة املتغرية للمدد املستقبلية التالية للمدة األوىل. إىلذهب كثري من املعاصرين ( 127)

 .111عية ص املعايري الشر : ينظر
 (.221/ 6إعالم املوقعني، البن قيم اجلوزية ): ينظر( 122)
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 مصلحة العقد يف كان إذا خاصة العقد، جواز متنع ال احلاالت بعض يف املفاسد بأن: ويناقش

 .املفاسد انتفاء مع للوقف،

 :الثالث القول أدلة
 نص دون حلكاما عمل عليه جرى مما هو الطويلة املدة الوقف إجارة من املنع أن: األول الدليل

 عن واملسؤول املؤجرين، الستيالء عرضة يكون أن من الوقف حلق مراعاة ذلك كان وإمنا شرعي،

 .(122) إليه إجارته أمر فكان القاضي، هو ذلك
 املفاسد ملنع الشرعية السياسة من هو القاضي بإذن إال الوقف إجارة من املنع بأن: ويناقش

 املفاسد، من مينع مبا وضبط املشروعة، بصيغته العقد وقع فإذا العقد، منع على يدل وهذا املتوقعة،

 .منعه على يدل ما هناك فليس

 مل حال الثاين القول وبأدلة القاضي، أذن حال يف األول القول بأدلة االستدالل: الثاين الدليل
 .القاضي من إذن هناك يكن

 .مناقشات من تقدم مبا ويناقش

 :الرتجيح
 أعلم وهللا – الراجح أن يتبني الواردة، واملناقشات قول، كل وأدلة ملسألة،ا يف األقوال عرض بعد

 املدة كانت ما مىت األصل، حيث من الوقف يف الطويلة اإلجارة جواز وهو األول، القول هو –

 مبا وتوثيقه العقد صياغة ومتت له، الغبطة وحيقق الوقف، مصلحة يف ذلك كان ما ومىت معلومة،

 :يأيت ما ذلك ويؤيد الطويلة، اإلجارة على املرتتبة املفاسد ومينع ف،الوق مصلحة حيقق

 .الوقف يف الطويلة اإلجارة مينع دليل يرد ومل اإلباحة العقود يف األصل أن .1

 باب ومن املفاسد، من الوقف على خوفاً  ذلك منع إمنا طويلة، مدة الوقف إجارة منع من أن. 2

 .األحوال مجيع يف ذلك مينع ال لكنه كذلك، احلال كان حال يف مسلم وهذا الشرعية، السياسة
 اليت التوثيق، وسائل تطورت قد أنه كما للوقف، مصلحة عقدها يف يكون عقود جدت قد أنه .6

 .الوقف حقوق حتفظ
                                           

 (.611/ 1هناية احملتاج للرملي ): ينظر( 122)
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يف تعمري  (B.O.T)حكم تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة : املبحث الثالث
 الوقف.

 والصيغ الوقف، أحكام بدراسة أنه كما واإلعادة، والتشغيل البناء عقد وازج يتبني تقدم مما

 العقد هذا ومبقارنة احلاالت، بعض يف الفقهاء أجازها واليت واإلعادة، والتشغيل البناء لعقد املشاهبة

 يف بةاملناس اخليارات من ويعترب واإلعادة، والتشغيل البناء عقد بصيغة األوقاف تعمري جواز يتبني هبا،
 األرض ملكية انتقال عدم أمهها ومن للوقف، الشرعية الضوابط روعيت ما مىت األوقاف، تعمري

 ال وحبيث للوقف، مصلحة فيه الصيغة هبذه التعاقد يكون اليت احلاالت ويف املشروع، لشركة املوقوفة
 تطوير، دون ،عديدة سنوات تبقى اليت األوقاف أراضي مثل منها، الوقف لتمويل أفضل طريقة توجد

 أو متعثراً، الوقف فيها يكون اليت احلاالت أويف للتعمري، الكايف التمويل توافر عدم بسبب وتعمري،

 .متعطالً 

 ال إدارة أو الوقف، ناظر مع التعاقد عند واإلعادة، والتشغيل البناء عقد صياغة تتم أن وجيب

 ما كل على والنص دقيق، بشكل واصفاتامل حيدد مبا الوقف، على الوالية هلا اليت اجلهة أو وقف،

 .حقوقه وحفظ الوقف، حفظ شأنه من

ونصه يف الفقرة الثالثة  (161) عشرة التاسعة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع قرار صدر القول وهبذا
مبا : جيوز األخذ بعقد البناء والتشغيل واإلعادة يف تعمري األوقاف، واملرافق العامة، ويوصي – 6)

ف البحث الفقهي حول مجيع صور عقود البناء والتشغيل واإلعادة بغرض ضبط تكثي: يلي
أحكامها املختلفة، وصياغتها يف نصوص يسهل عند التفاوض والتحاكم الرجوع إليها، والبناء 

 عليها. وهللا أعلم(.
اإللكرتونية  الصفحة على خرب يف جاء فقد األوقاف، ير تعم يف العقد هلذا تطبيقات وجدت وقد

م، أشار مفيت اجلمهورية اللبنانية أن استثمار األمالك 223/2112دار اإلفتاء اللبنانية بتاريخ ل

                                           
 (.2/ 2) 122القرار رقم ( 161)
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 ورد كما العمرانية، املشاريع( اليت يقوم هبا أصحاب B.O.Tالوقفية يف لبنان يتم عن طريق عقود )

فقًا لعدة املؤسسة تستثمر األوقاف، و  أن األردنية، األوقاف أموال تنمية مؤسسة صفحة على خرب
ه، يف 21/2/1٣22(. ويف خرب نشرته صحيفة الرياض بتاريخ B.O.Tأساليب، من بينها نظام )

( يف تعمري B.O.Tلقاء مع وزير األوقاف اليمين أشار إىل تبين الوزارة لصيغ جديدة، ومنها نظام )
بإمارة ديب األوقاف، وكذلك جاء يف جريدة اخلليج اإلماراتية، أن مؤسسة األوقاف وشؤون القصر 

( على أراضي B.O.Tتنفذ حالياً عدداً من املشاريع العقارية تبلغ تكلفتها حنو مليار درهم، بنظام )
 .(161)األوقاف اململوكة للمؤسسة 

   
 
 

                                           
 .21تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة، د. أمحد خبيت، ص : ينظر( 161)
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يف تعمري  (B.O.T)واإلعادة  والتشغيل البناء عقد تطبيق تطوير: الرابع املبحث
 الوقف

 الوقف، تعمري يف والصيانة والتشغيل البناء عقد تطبيق هي تقدم فيما مناقشتها متت اليت الصيغة

 بعقد التعاقد فيتم لتعمريه، كاف مال الوقف لدى وليس أرضاً  الوقف كان حال يف ذلك ويكون

 ويكون مثاًل، سنة كعشرين حمددة مدة الوقف بتعمري الشركة تقوم أن على مستثمرة شركة مع امتياز

 يف لالنتفاع صاحلاً  املبىن تسليم يتم مث ومن االمتياز، مدة أثناء شروعبامل االنتفاع املستثمرة للشركة
 .العقد مدة هناية

 :يأيت ما سبق ما على ويالحظ
 أن املوقوف عليه ال ينتفع بالوقف إال بعد مضي مدة العقد، وهي طويلة نسبياً. -

  دعتها لتعمري الوقف.أن الشركة املستثمرة ال تدفع أجرة مدة العقد، اكتفاء باملبالغ الكبرية اليت -

 ما يتعلق به. علىأنه مل تكن هناك إشارة ملواصفات املبين املزمع إنشاؤه، أو التأكيد  -

 ولتطوير التطبيق األمثل لعقد البناء والتشغيل والصيانة، فإين اقرتح ما يأيت:
 العامة، املرافق يف هبا يطبق اليت احليثيات وفق واإلعادة، والتشغيل البناء عقد تطبيقينبغي : أوالا 

 لديها وليس مثاًل، والصحة، كالتعليم عامة خدمة لتقدمي حتتاج كانت إذا اإلدارية اجلهة أن ومنها

 تتف مث ومن واملتطلبات، بدقة، املواصفات حتديد إىل فتعمد وإنشائه، املشروع لبناء الكايف التمويل

 دراسة للوقف املتويل على فينبغي لكذ على وبناء وإنشائه، املشروع، لتمويل استثمارية شركة مع ق

 خدمة يقدم اليت املشاريع مثل الواقف، عليها نص واليت الوقف، مصارف ضمن يكون الذي املشروع

 وشروط الوقف، صيغة حسب لإلجارة، املعدة املساكن أو واملستشفيات، كاملدارس، للمجتمع عامة

 من جزءً  تكون حبيث يقدمها، اليت تاخلدما ونوع بدقة، املواصفات حتديد يتم مث ومن الوقف،

 .العقد
 الواقف، نص حسب هلا، للمستحقني تقدم جمانية، خدمات اشرتاط العقد يضمن أن ميكن: ثانيا

 األحيان عض ب يف أنه ذلك أجرة، اشرتاط من املستثمرة الشركة لدى بالقبول أحرى االشرتاط وهذا
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 وبذلك املستثمر، لدى مقبوالً  أمراً  جمانية خدمات تقدمي فيكون للمنشأة، املستهدف العدد يكتمل ال

 .االمتياز عقد مدة أثناء بالوقف عليهم املوقوف انتفاع من شيء يتحقق

 .عليهم املوقوف لصاحل العقد، مدة أثناء املستثمر يدفعها أجرة، اشرتاط: ثالثاا 
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 اخلامتة

 :عدوب بعده، نيب ال من على والسالم والصالة وحده، هلل احلمد

 :يأيت فيما النتائج، أهم أذكر البحث، هذا ختام يف

 يقوم األرض، وممول مالك بني اتفاق: (، بأنهB.O.Tيعرف عقد البناء والتشغيل واإلعادة ) -

)إيراداته( مدة عقد االمتياز، مث  منفعته مقابل وتشغيله، األرض، مالك لصاحل مشروع، بإنشاء
 تفاع.يسلمه يف هناية مدة العقد صاحلاً لالن

 عقد وأنه تعاقدي، نظام أنه: منها( خبصائص، B.O.T) واإلعادة والتشغيل البناء عقد يتميز -

 مدة وطول العقد، هذا يف االستثمارات حجم بكرب يتميز كما واستثمار، متويل عقد وأنه امتياز،

 للجهة بتةثا املشروع ملكية وتظل اجملتمع، ألفراد عامة خدمات املشروع يقدمو  نسبيا، االمتياز

 مشاريع يف استثمار ألنه نظراً  ؛ - غالباً  – مرتفعة أرباحاً  األسلوب هبذا االستثمار وحيقق اإلدارية،

 .التحتية البنية

( شكل من أشكال عدة تستخدم يف متويل املشروعات اخلدمية واالقتصادية، B.O.Tأسلوب ) -
اء واالستئجار والتشغيل واإلعادة (، والبنB.O.OTالبناء والتمليك والتشغيل واإلعادة ): ومنها

(BROT( والتحديث والتشغيل واإلعادة ،)MOT( والتجديد والتشغيل واإلعادة ،)ROT ،)
(، والبناء والتأجري BOO(، والبناء والتملك والتشغيل )ROOوالتجديد والتملك والتشغيل )

 (.BLTواإلعادة )

 عقد أنه: ال كثرية، وأقرهبا( على أقو BOTاملعاصرون يف توصيف عقد )اختلف الفقهاء  -

 عقد مدة أثناء املنفعة: اإلجارةو  االستصناع ويقابل، العمل على إجارة عقد ومعه استصناع

 .منهما مركب عقد فهو عقدان، العقد هذا يف فاجتمع االمتياز،

 .واإلعادة والتشغيل البناء بعقد للتعامل أصالً  تعترب أن ميكن فقهية نصوص جاءت -
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 على يرتتب ال فإنه واإلعادة، والتشغيل البناء لعقد املكونني واإلجارة االستصناع يلعقد بالنظر -

 .واآلثار العقدين بني تضاد أو غرر، أو ربا واحد، وبعوض واحد، عقد يف اجتماعها

 كبح يف واإلسهام التمويل، توفري: منها واإلعادة، والتشغيل البناء لعقد اإلجيابيات من مجلة هناك -

 والتشغيل، اإلنشاء منظومة وحتديث والتضخم، البطالة من واحلد االقتصادي، ودالرك مجاح

 من احلكومي القطاع واستفادة الكربى، الشركات متتلكها اليت احلديثة التقنيات على واحلصول

 للمشاركة اخلاص للقطاع اجملال وفتح وتشغيلها، احلديثة، املشاريع إدارة يف اخلاص القطاع خربات

 .التنمية يف اإلجيابية

: األول النوع نوعني، إىل تقسيمها وميكن، واإلعادة والتشغيل البناء لعقد السلبيات من مجلة هناك -
 الالحق قين الت والتطور االمتياز، مدة طول:ومنها ،)البوت( عقد بأسلوب املتعلقة السلبيات

 ،(البوت) عقود يف التطبيق وءوس الفساد عن الناجتة السلبيات: الثاين والنوع املشروع، إنشاء بعد
 للمشروع، املنفذة للشركة حماباة الدراسات، إليها تشري اليت املدة عن االمتياز مدة إطالة:ومنها

 شركة من العقد يف شروط وقبول عليها، املتفق املواصفات حسب املشروع تنفيذ يف والتساهل

 االمتياز مدة انتهاء عند املنفذة كةالشر  من املشروع وتسلم اإلدارية، اجلهة حقوق تضيع املشروع

 .التعاقد يف عليه املنصوص عن ختتلف سيئة حالة يف

 أو االستصناع مثن تأجيل جواز هو والراجح االستصناع، مثن تأجيل حكم يف الفقهاء اختلف -

  .وصورته السلم شرط على يكن مل ولو االستصناع فيجوز بعضه،

 .الصانع بفعل حتدث فعةمن: االستصناع عقد مثن كون جواز الراجح -

 تؤد ومل للعلم، يؤوالن كانا إذا األجرةو  املنفعة مقدار فيه حيدد مل ولو العقد صحة هو الراجح -

 .الطرفني بني وخالف نزاع إىل جهالتهما

 مثن واملقابل البوت، عقد هو واحد، عقد يف اجتمعا ان خمتلف عقدان واإلجارة االستصناع -

 على يرد االستصناع أن باعتبار حملني، على أهنما يظهر والذي ،العقد مدة املنفعة هو واحد،

 املبىن، والراجح جواز ذلك. منفعة على فرتد اإلجارة وأما املبىن، عني وهو، املوصوف املبيع
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 احلكر،: مثل البوت، لعقد مشاهبة الوقف تعمري ي ف الفقهاء ذكرها لعقود، صيغ عدة هناك -

 .هاوغري  واملرصد، اإلجارتني، وعقد

 الوقف، مصلحة يف ذلك ماكان مىت األصل، حيث من الوقف يف الطويلة اإلجارة جواز الراجح -

 على املرتتبة املفاسد ومينع الوقف، مصلحة حيقق مبا وتوثيقه العقد صياغة ومتت له، الغبطة وحيقق

 .الطويلة اإلجارة

 والصيغ الوقف، أحكام ةبدراس أنه كما واإلعادة، والتشغيل البناء عقد جواز يتبني تقدم مما -

 هذا ومبقارنة احلاالت، بعض يف الفقهاء أجازها واليت واإلعادة، والتشغيل البناء لعقد املشاهبة

 اخليارات من ويعترب واإلعادة، والتشغيل البناء عقد بصيغة األوقاف تعمري جواز يتبني هبا، العقد

 انتقال عدم أمهها ومن للوقف، يةالشرع الضوابط روعيت ما مىت األوقاف، تعمري يف املناسبة

 مصلحة فيه الصيغة هبذه التعاقد يكون اليت احلاالت ويف املشروع، لشركة املوقوفة األرض ملكية

 تبقى اليت األوقاف أراضي مثل منها، الوقف لتمويل أفضل طريقة توجد ال وحبيث للوقف،

 احلاالت أويف للتعمري، ايفالك التمويل توافر عدم بسبب وتعمري، تطوير، دون عديدة، سنوات

 .متعطالً  أو متعثراً، الوقف فيها يكون اليت

 أو الوقف، ناظر مع التعاقد عند واإلعادة، والتشغيل البناء عقد صياغة تتم أن وجيب
 والنص دقيق، بشكل املواصفات حيدد مبا الوقف، على ةيالوال هلا اليت اجلهة أو الوقف، إدارة

 .حقوقه وحفظ وقف،ال حفظ شأنه من ما كل على

 :يأيت ما أقرتح والصيانة، والتشغيل البناء لعقد األمثل التطبيق لتطوير -

 املرافق يف هبا يطبق اليت احليثيات وفق واإلعادة، والتشغيل البناء عقد تطبيق ينبغي: أوالا 

 والصحة، كالتعليم عامة خدمة لتقدمي حتتاج كانت إذا اإلدارية اجلهة أن ومنها العامة،

 بدقة، املواصفات حتديد إىل فتعمد وإنشائه، املشروع لبناء الكايف التمويل لديها وليس ،مثالً 

 ذلك على وبناء وإنشائه،، املشروع لتمويل استثمارية شركة مع تتفق مث ومن واملتطلبات،

 نص واليت الوقف، مصارف ضمن يكون الذي املشروع دراسة للوقف املتويل على فينبغي
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 أو واملستشفيات، كاملدارس، للمجتمع عامة خدمة يقدم اليت املشاريع ثلم الواقف، عليها

 الوقف، صيغة حسب لإلجارة، املعدة املساكن

 حبيث يقدمها، اليت اخلدمات ونوع بدقة، املواصفات حتديد يتم مث ومن الوقف، وشروط
 .العقد من جزءً  تكون

 نص حسب هلا، تحقنيللمس تقدم جمانية، خدمات اشرتاط العقد يضمن أن: ثانياا 
 .االمتياز عقد مدة أثناء بالوقف عليهم املوقوف انتفاع من شيء يتحقق وبذلك الواقف،

 .عليهم املوقوف لصاحل العقد، مدة أثناء املستثمر يدفعها أجرة، اشرتاط: ثالثاا 

 :اآلتية التوصيات أذكر اخلتام ويف

 والتشغيل البناء عقد تطبيقات يف الشرعيةو  والنظامية االقتصادية الدراسات من املزيد إعداد .1

 .للوقف املصلحة حيقق مبا العملي، الواقع يف الصيغة هذه تطبيق ليتم واإلعادة؛

 األوقاف، جمال يف والتمويل االستثمار من النوع هلذا وتشريعات تنظيمات إلصدار حاجة هناك .2

 .عليها فظةواحملا األوقاف، محاية شأنه من ما كل التنظيمات هذه وتتضمن

 ومن والصغرية، واملتوسطة الكبرية لألوقاف االقتصادية، الناحية من والصيغ، الطرق أفضل دراسة .6

 .منها لالستفادة الوقفية للجهات إتاحتها مث

 .وآلياهتا ومعايريها، األوقاف، على الرقابة أساليب تطوير .٣

 .أمجعني وصحبه وآله حممد، نبينا على وبارك وسلم هللا وصلى العاملني، رب هلل واحلمد
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 واملراجع املصادر فهرس
 الطبعة، املتويل حممد.د، التطبيقو  النظرية بني العامة املرافق خصخصة يف احلديثة االجتاهات .1

 م، دار النهضة العربية، القاهرة.211٣األوىل 

 الكويت،، العمري حممدو  السعد أمحد.د، الوقفي االستثمار تطوير يف املعاصرةاالجتاهات  .2
 ه.1٣21العامة لألوقاف، الطبعة األوىل  األمانة

 لنيل مقدمة رسالة، اخلميس سليمان، اإلسالمي الفقه يف بالتمليك املنتهيةو  الطويلة اإلجارة .6
 عام، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة الشريعة بكلية الفقه بقسم املاجستري درجة

 ه.1٣21

 .ببغداد اإلرشاد مطبعة الكبيسي، هللا عبد عبيد سالمية،اإل الشريعة يف الوقف أحكام .٣

 الدكتوراة درجة لنيل مقدمة رسالة، احلويس صاحل.د، اإلسالمي الفقه يف احلكر عقد أحكام .1
 ه. 1٣27بقسم الفقه جبامعة أم القري، عام 

، العلمية الكتب دار، البعلي اختارها، تيمية ابن االسالم شيخ اوي فت من الفقهية االختيارات .3
 ه. 1٣13لبنان ط  بريوت

: حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف: إرواء الغيل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املؤلف .7
الثانية : بريوت، الطبعة –املكتب اإلسالمي : زهري الشاويش، الناشر: ه(، إشراف1٣21
 م.1221 –ه 1٣11

د. حممد داود بكر، وهو حبث منشور يف استصناع املشروعات مقابل استثمارها قبل التسليم،  .2
 ه. 1٣2٣حولية الربكة يف عددها اخلامس 

 ه.1٣13االستصناع تعريفه، حكمه، تكييفه، شروطه، د. سعود الثبييت، املكتبة املكية،  .2

)عرض ومراجعة(. د. أمحد حممد  الشرعية الناحية من امللكية قلون والتشغيل البناء سلوبأ .11
 ه.1٣66املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، الطبعة األوىل : رخليل اإلسالمبويل، الناش
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 إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية، دار اجليل ببريوت. .11

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، املؤلف .12
مكتبة املعارف، : الفقي، الناشرحممد حامد : ه(، احملقق711: قيم اجلوزية )املتوىفابن 

 الرياض، اململكة العربية السعودية.

االمتياز يف املعامالت املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. إبراهيم التنم، رسالة مقدمة لنيل  .16
 1٣23درجة الدكتوراة يف الفقه بكلية الشريعة جبامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 

 ه.

 سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء: املؤلف، اخلالف من الراجح رفةمع يفاإلنصاف  .1٣

دار إحياء الرتاث العريب، : ه(، الناشر221: الدمشقي الصاحلي احلنبلي )املتوىف املرداوي
 بدون تاريخ. –الطبعة الثانية 

 ه. 16٣٣أنفع الوسائل يف حترير املسائل، إلبراهيم الطرطوسي، مطبعة الشرق ط  .11

 رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: املؤلف، املقتصد وهناية جملتهدا بداية .13
: الطبعة القاهرة، - احلديث دار: الناشر(،  121: املتوىف) احلفيد رشد بابن الشهري القرطيب

 م.211٣ –ه 1٣21: طبعة، تاريخ النشر بدون

أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين عالء الدين، : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املؤلف .17
 –ه  1٣13الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ه(، الناشر 127: احلنفي )املتوىف

 م.1223

 أمحد بن حممد الوليد أبو: املؤلف، املستخرجة ملسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان .12

دار الغرب : حجي وآخرون، الناشر د. حممد: ه(، حققه121: )املتوىف القرطيب رشد بن
 م.1222 –ه 1٣12اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 012 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

حممد بن حممد بن عبد الرازق احلسيين، أبو الفيض، : تاج العروس من جواهر القاموس، املؤلف .12
دار : جمموعة من احملققني، الناشر: ه(، احملقق1211: امللقب مبرتضى، الزبيدي )املتوىف

 اهلداية.

 العبدري يوسف بن القاسم أيب بن يوسف بن حممد: املؤلف، خليل ملختصر واإلكليل اجالت .21
: دار الكتب العلمية، الطبعة: ه(، الناشر227: الغرناطي، أبو عبد هللا املواق املالكي )املتوىف

 م.122٣ –ه 1٣13األوىل، 

 الطبعة ببريوت، ياإلسالم الكتاب دار احلنفي، للزيلعي الدقائق، كنز شرح احلقائق تبيني .21

 .الثانية

 ط ببريوت العلمية الكتب دار، الطوري حسني حممد الدقائق، كنز شرح الرائق البحر تكملة .22
 ه. 1٣12

 حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: املؤلف، الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص .26

الطبعة : الكتب العلمية، الطبعة دار: ه(، الناشر212: أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف بن
 م.1222ه، 1٣12األوىل 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه =  .2٣
حممد زهري : حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، احملقق: صحيح البخاري، املؤلف
)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد  دار طوق النجاة: بن ناصر الناصر، الناشر

 ه.1٣22األوىل، : فؤاد عبد الباقي( الطبعة

: )املتوىف املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد: املؤلف، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية .21
 بدون طبعة وبدون تاريخ.: دار الفكر، الطبعة: ه(، الناشر1261

 ه. 1٣1٣ األوىل الطبعة ببريوت، العلمية الكتب دار ردي،املاو  علي الكبري، احلاوي .23
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منصور بن يونس بن : دقائق أوىل النهي لشرح املنتهي املعروف بشرح منتهى اإلرادات، املؤلف .27
عامل الكتب، : ه(، الناشر1111: صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبلي )املتوىف

 م.1226 –ه 1٣1٣الطبعة األوىل، 

 الشهري املالكي الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو: املؤلف، الذخرية .22
سعيد : 3، 2، حممد حجي، جزء 16، 2، 1جزء : ه(، احملقق32٣: بالقرايف )املتوىف

بريوت،  –دار الغرب اإلسالمي : الناشر: حممد بوخبزة: 12 – 2، 7، 1 – 6أعراب، جزء 
 م.122٣األوىل، : الطبعة

 املتوىف) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف، املفتني وعمدة ين طالبال روضة .22

عمان،  –دمشق  –املكتب اإلسالمي، بريوت : زهري الشاويش، الناشر: ه(، حتقيق 373:
 م. 1221 –ه  1٣12الثالثة، : الطبعة

، وماجة اسم أبيه يزيد ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين: سنن ابن ماجه، املؤلف .61
فيصل  –دار إحياء الكتب العربية : حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ه(، حتقيق276: )املتوىف

 عيسى البايب احلليب.

 النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو: املؤلف، الدارقطين سنن .61

شعيب : حققه وضبط نضه وعلق عليهه(،  621: )املتوىف الدارقطين البغدادي دينار بن
 –ه 1٣2٣األوىل، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بريوت : االرنؤوط، وآخرون، الناشر

 م.211٣

 اخلراساين، اخُلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد: املؤلف للبيهقي، الصغري السنن .62
جامعة : أمني قلعجي، دار النشر عبد املعطي: ه(، احملقق ٣12: أبو بكر البيهقي )املتوىف

 م.1222 –ه 1٣11األوىل، : الدراسات اإلسالمية، كراتشي، باكستان، الطبعة



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 010 
 هللا بن حممد العمراين د. عبد

 بكر أبو اخلراساين، اخُلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد: املؤلف، الكربىالسنن  .66
ب العلمية، بريوت دار الكت: حممد عبد القادر عطا، الناشر: ه( احملقق ٣12: البيهقي )املتوىف

 م.2116 –ه  1٣2٣الثالثة، : لبنان، الطبعة –

 املقدسي قدامة بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف، املقنع منت على الكبريالشرح  .6٣
دار الكتاب العريب : ه(، الناشر 322: اجلامعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين )املتويف

 حممد رشيد رضا صاحب املنار.: هللنشر والتوزيع، أشرف على طباعت

 1٣21: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: الشرح املمتع على ز اد املستنقع، املؤلف .61
 ه.1٣22 – 1٣22دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، : ه(، دار النشر

 اإلسالمية مالعلو و  القرآن إدارة: الناشر، احلنفي مسعود بن هللا عبد الشريعة صدر، الوقايةشرح  .63
 .بباكستان

: )املتوىف هللا عبد أبو املالكي اخلرشي هللا عبد بن حممد: املؤلف للخرشي، خليل خمتصر شرح .67
 بدون طبعة وبدون تاريخ.: بريوت، الطبعة –دار الفكر للطباعة : ه(، الناشر1111

 ، املؤسسة احلديثة للكتاب، بريوت.2113د. إلياس نصيف، طبعة  BOT اعقد ال .62

إلنشاء واإلدارة وحتويل امللكية يف جمال العالقات الدولية اخلاصة د. أمحد رشاد سالم، عقد ا .62
 ، دار النهضة العربية، القاهرة.211٣ط 

عقد امتياز البناء والتشغيل واإلعادة يف املرافق العامة، د. عبد العزيز املنيف، رسالة مقدمة لنيل  .٣1
 ه. 1٣61ة جبامعة امللك سعود عام درجة الدكتوراة يف الفقه وأصوله بكلية الرتبي

 .االسكندرية الدعوة دار البدران، كاسب.د اإلسالمي، الفقه يف االستصناع عقد .٣1

 دار النهضة العربية، القاهرة. 2116العقود اإلدارية وعقد البوت، د. أمحد سالمة بدر، طبعة  .٣2

اخلاص، د. حممد  ، دراسة يف إطار القانون الدويلBOTعقود التشييد واالستغالل والتسليم  .٣6
 ه، دار النهضة العربية، القاهرة. 1٣21الرويب ط 



 014جملة العلوم الشرعية 
 ه5341العدد احلادي والثالثون ربيع اآلخر 

العقود املالية املركبة د. عبد هللا بن حممد العمراين، دار كنوز إشبيليا، السعودية، الرياض، ط  .٣٣
 ه.1٣27

 ه. 1276الفتاوى اخلريية، خري الدين الرملي، القاهرة، بوالق، الطبعة األوىل،  .٣1

 ه. 1٣12بعة اخلامسة فتاوى ندوة الربكة، الط .٣3

كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام : فتح القدير، املؤلف .٣7
 بدون طبعة وبدون تاريخ.: دار الفكر، الطبعة: ه(، الناشر 231: )املتوىف

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن : الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق، املؤلف .٣2
بدون : عامل الكتب، الطبعة: ه(، الناشر 32٣: الرمحن املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف عبد

 طبعة وبدون تاريخ.

 القاموس احمليط، للفريوز آبادي، القاهرة، الطبعة األوىل. .٣2

حممد بن : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي، املؤلف .11
رج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميين مث الصاحلي احلنبلي مفلح بن حممد بن مف

: مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: ه( احملقق736: )املتوىف
 م.2116 –ه 1٣2٣األوىل 

أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن : الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، املؤف .11
كمال يوسف احلوت، : ه(. احملقق 261: برهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىفإ

 ه. 1٣12الرياض، الطبعة األوىل  –مكتبة الرشد : الناشر

 بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: املؤلف، اإلقناع منت عن القناع كشاف .12

 الكتب العلمية.دار : ه(، الناشر 1111: البهويت احلنبلي )املتوىف إدريس

 .القاهرة بوالق،، األوىل الطبعة منظور، البن العرب، لسان .16
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ه(،  ٣26: )املتوىف السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حممد: املؤلف، املبسوط .1٣
 م.1226 –ه  1٣1٣: بدون طبعة، تاريخ النشر: بريوت، الطبعة –دار املعرفة : الناشر

 .ه 1٣61 الشارقة يف املنعقدة عشرة، التاسعة الدورة ويل،الد اإلسالمي الفقه جممعجملة  .11

: )املتوىف احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي: املؤلف، الفتاوى جمموع .13
جممع امللك فهد لطباعة املصحف : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: ه(، مجع722

 م.1221ه،  1٣13: العربية السعودية، عام النشرالشريف، املدينة النبوية، اململكة 

أبو زكريا حميي الدين حييي بن : اجملموع شرح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، املؤلف .17
 دار الفكر.: ه(، الناشر373: شرف النووي )املتوىف

 ظاهريال القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو: املؤلف، باآلثار احمللى .12
 بدون طبعة وبدون تاريخ.: بريوت، الطبعة –دار الفكر : ه(، الناشر٣13: )املتوىف

 ه، دار القلم، دمشق.1٣12املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، الطبعة األوىل  .12

ه، 1٣21املدخل إيل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، مصطفي الزرقا، الطبعة األوىل  .31
 القلم.دمشق، دار 

 محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد احلاكم هللا عبد أبو: املؤلف، الصحيحني علىاملستدرك  .31
: ه(، حتقيق٣11: بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوىف

ه 1٣11األوىل، : بريوت، الطبعة –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر
 م.1221 –

: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، املؤلف .32
حممد فؤاد عبد : ه(، احملقق231: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتويف

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.: الباقي، الناشر
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م(، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 2111ه / 1٣61املعايري الشرعية ) .36
 املنامة/ البحرين.

معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، د. نزيه محاد، الدار العاملية للكتاب  .3٣
 .الثالثة الطبعة الرياض،اإلسالمي، 

: )املتوىف احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد: املؤلف، اللغة مقاييس معجم .31
 –ه 1622: دار الفكر، عام النشر: عبد السالم حممد هارون، الناشر: ه(، احملقق621

 م.1272

 ه.1٣13معونة أوىل النهي شرح املنتهي، حملمد الفتوحي، مكتبة النهضة مبكة، الطبعة األوىل  .33

 اخلطيب أمحد بن دحمم الدين، مشس: املؤلف، املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .37
ه 1٣11األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ه(، الناشر277: )املتوىف الشافعي الشربيين

 م.122٣ –

 قدامة بن حممد بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو: املؤلف، قدامة البن املغين .32
ه(، 321: املتوىف) املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي، الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي

 م.1232 –ه 1622بدون طبعة، تاريخ النشرك : مكتبة القاهرة، الطبعة: الناشر

ه(، 121: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: املقدمات املمهدات، املؤلف .32
 م.1222 –ه 1٣12األوىل، : دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: الناشر

 عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي: املؤلف، القدرية الشيعة المك نقض يف النبوية السنة منهاج .71
 الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن لقاسم ا أيب بن هللا عبد بن السالم عبد بن احلليم

جامعة اإلمام حممد بن سعود : حممد رشاد سامل، الناشر: ه(، احملقق 722: )املتوىف
 م.1223 –ه 1٣13األوىل، : اإلسالمية، الطبعة



 ( دراسة فقهيةB. O. Tوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )تطوير تعمري ال 011 
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أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي : املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، املؤلف .71
 دار الكتب العلمية.: ه(، الناشر٣73: )املتوىف

 عبد بن حممد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: املؤلف خليل، خمتصر شرح يف اجلليلمواهب  .72
دار : ه(، الناشر21٣: )املتوىف املالكي الر عيين حلطاببا املعروف املغريب، الطرابلسي الرمحن

 م.1222 –ه 1٣12الثالثة، : الفكر، الطبعة

 الدين مجال: املؤلف الزيلعي، ختريج يف األملعي بغية حاشيته مع اهلداية ألحاديث الراية نصب .76

يوسف ه(، قدم للكتاب، حممد  732: )املتوىف الزيلعي حممد بن يوسف بن هللا عبد حممد أبو
البنوري، صححه ووضع احلاشية، عبد العزيز الديوبندي الفنجاين، إيل كتاب احلج، مث أكملها 

 –مؤسسة الريان للطباعة والنشر : حممد عوامة، الناشر: حممد يوسف الكاملفوري، احملقق
ه 1٣12: األوىل: السعودية، الطبعة –جدة  –لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية  –بريوت 

 م.1227/ 

 .العلمية الكتب دار الرملي، حممد الدين لشمس املنهاج، شرح إىل احملتاج هناية .7٣

 حممد بن حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد: املؤلف واألثر، احلديث غريب يف النهاية .71

ة املكتبة العلمي: ه(، الناشر313: حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتويف بن
 حممود حممد الطناحي. –طاهر أمحد الزاوي : م، حتقيق1272 –ه 1622بريوت،  –

ه( 1211: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف: نيل األوطار، املؤلف .73
 –ه 1٣16: دار احلديث، مصر، الطبعة األوىل: عصام الدين الصبابطي، الناشر: حتقيق

 م.1226

   


