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 قَالَ عَثْذُ اهللِ تْيُ السَّائِةَ : 

 َّفَإِرَا أَسَادَ اهللُ تِعَثْذٍ خٍَْشًا ؛ أَتْقَى لَهُ حَسَنَحٌ فٍَُضَاعِفُهَا ثُن

ٌُذْخِلُهُ تِهَا الْجَنَّحَ
 (1). 
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 اإلهداء
 رمحهوا اهلل احتسة هذا الثحث يف هٍشاى والذيَّ

 الغالٍح وأتنائً "خلف وحموذ وًىر" وأهذٌه إىل سوجيت

 الثاًً أتى خلف "ٌىًس" حفظه اهلل أتًوألشقائً وشقٍقاتً وأخص 

الذي أهذًً تالذعن املعنىي واملادي حزصاً هنه على إكوال هسريج العلن الشزعً 

 الذي رمسه والذي رمحه اهلل ٌىم أى وهثين لطلة العلن الشزعً تقىله: "وهثته هلل"

 وأخص رفٍق درتً الشهٍذ القساهً: أمحذ كوال الذلى ,شهذاء آل الذلىوال أًسى 

 وأتناء عوً وعوىهيت وأخىايل

 ووالذي َّ سوجيت العشٌشٌي وأتنائهوا

 ولعلواء األهح قاطثح

 عثذ اهلل ,أمحذ ,وأتنائه احلسي ,ولشٍخً احلثٍة تسام حسي األسىد

 وشٍىخ وشثاب وأشثال وشهذاء هسجذ خالذ العلوً

 ى وشهذاء األهح اإلسالهٍح.وإىل جزح
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 شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف, كالصبلة كالسبلـ عمى أكمؿ الحامديف سيدنا محمد كعمى آلو 

 كأزكاجو كصحبو أجمعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.
 كبعد؛

إف مف تماـ الكاجب تقديـ الشكر لكؿ مف أعانني في إتماـ ىذه الرسالة العممية كلكؿ مف 
 أجزؿ النصح لي كلـ يضف عمي بالتكجيو في سبيؿ إخراجيا بأبيى حمة. 

أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف مف شيخي كحبيبي                لمف لو الفضؿ مف بعد اهلل 
حفظو اهلل مف كؿ مكركه كبارؾ لو في  زياد إبراىيم مقداد "أبو طارق" فضيمة الدكتور:

 تفضمو باإلشراؼ عمى كتابة ىذه الرسالةعممو كعمره. شكران جزيبلن عمى 

 كما ال أنسى المناقشيف الكريميف:
 بسام حسن العف.فضيمة الدكتور: 
 محمد صبحي أبو صقر.فضيمة الدكتور: 

مسخران تكجيياتيـ مرجكة المنفعة العممية. المذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة 
منفعة كفؽ ما أبدياه مف مبلحظات عمييا  خيرحاؿ ك  أمثؿعمى  ياالنافعة كالقيمة في إخراج

 ما شابيا مف مآخذ. تصحيح ك 
 أف يبارؾ ليما بعمرىما كعمميما كأف يرفع درجاتيما في الدنيا كاآلخرة.  سائبلن اهلل 

كما كأتقدـ بالشكر لعمادة الدراسات العميا كعميد الكمية كأساتذتي في الجامعة اإلسبلمية كأخص 
 الشريعة كالقانكف منارة الخير كاليدل في جنكب فمسطيف.مشايخي في كمية 

 

خراج ىذه الرسالة كأخص بالذكر ابف  كالشكر مكصكؿ لكؿ مف ساعدني في تنسيؽ كا 
أختي: أ. نكر كماؿ الدلك الذم قاـ بترجمة ممخص الرسمة إلى المغة اإلنجميزية, ككذا الفاضمة: 

لغكيان حتى تخرج لغتيا عربية سميمة, كاألخ  آ. أيرجكاف محمد حسكنة, لقبكليا تدقيؽ الرسالة
 الحبيب: أ. يكسؼ محمد الشنطي الذم أتقف تنسيؽ ىذا البحث كأخرجو بأبيى حمة.
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 المقدمة:
, كالصبلة كالسبلـ عمى إماـ المعمميف كسيد األكليف كاآلخريف محمد الحمد هلل رب العالميف

 كصحبو كمف سار عمى دربو كاقتفى أثره إلى يـك الديف...كبعد. كعمى آلو 

نيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكدً : قاؿ تعالى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى
, كالعقكد لفظ عاـ يشمؿ العقكد جميعيا (1)

كمف جممتيا عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كىك بحاجة إلى دراسة شرعية تبيف حقيقتو كتكييفو 
 كحكمو؛ فكاف ىذا البحث. 

كلحداثتو اعتنى بدراستو عمماء االقتصاد كالقانكف, كعكلكا عميو بأنو كفيؿ في حؿ األزمات 
نشاء المالية التي قد ترىؽ ميز  انية الدكلة, كما كسارعت الدكؿ إلى تطبيقو؛ لمعالجتو تمكيؿ كا 

مشركعات البنية التحتية, كالتي منيا المرافؽ العامة. التي يتطمب مف الدكلة تكفيرىا لضماف 
حياة كريمة لممكاطنيف, كقد كفمت ذلؾ الشريعة اإلسبلمية كشجعت عميو كرغبت في إنشاء 

يب األجر الدنيكم كالثكاب األخركم, فعمدت كثير مف الدكؿ المرافؽ العامة كالخاصة بترت
اإلسبلمية إلى تطبيقو حتى تستطيع إنشاء مثؿ ىذه المشركعات, كبدكرىا سارعت الشركات في 
تطبيقو سعيان منيا لتحصيؿ الربح. كىذا العقد كما ينتج عنو يعتبر مف العقكد االقتصادية 

طريقة األفضؿ مف حيث تسخيره خدمة لمدكلة كالشركة المتطكرة التي يمكننا اإلفادة منيا بال
 المنفذة كالمجتمع.

لذا تطمب ىذا البحث مف الباحث تقصي الحقائؽ عنو في كتب االقتصاد كالقانكف  
الحديثة, ثـ بياف تكييفو بتخريجو عمى أبكاب المعامبلت المتصمة في كتب الفقو, كبياف حكمو 

العمماء كبما يتناسب مع حاجة المجتمعات في العصر  شرعان حسب قكاعد الشرع المعتبرة عند
 الحديث.

كىذا العقد مف قبيؿ العقكد المعاصرة كليدة تطكر العبلقة بيف الدكلة كالشركات الخاصة 
التي أصبح ليا أشكاالن جديدة مما جعميا مف النكازؿ المستجدة التي تحتاج إلى العمماء 

لىتيبىيِّنينَّوي ًلمنَّاًس كىال تىٍكتيميكنىوي  :المعاصريف أف يبينكا أحكامو, قاؿ تعالى
(2). 

 

                                                           

 (.1)مف اآلية المائدة ( (1
 (.187) مف اآلية آؿ عمراف ((2
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 :توأىميأوًل: طبيعة البحث و 
يتناكؿ البحث مكضكعان حديثان مف باب المعامبلت المالية المعاصرة, كىك "عقد البناء 
كالتشغيؿ كالتحكيؿ كتطبيقاتو في الفقو اإلسبلمي" كأىميتو تبرز مف كثرة شيكع تطبيقو كصكره 
كالحاجة إلى بياف تكييفو كحكمو كعقد مستحدث أك ممحؽ بأحد العقكد المعركفة, ككجكد 

تطبيقو كعدـ كضكح أك قصكر القكانيف الناظمة لو  كخطكرة المشاريع التي يتعمؽ إشكاليات عند 
بيا مثؿ البنية التحتية كما يماثميا مف المشركعات عند التعاقد بيف الحككمة كالمستثمر أك 
المستثمر كأحد أفراد المجتمع, فآثار ىذا العقد تتعدل آثار أم عقد يجرم بيف طرفيف أك أكثر, 

ثير مف الدكؿ العربية كاإلسبلمية كاألفراد في تطبيقو, ككذا القائميف عمى الكقؼ كما كرغبة ك
 اإلسبلمي فكؿ ىذا دعاني إلى بياف حقيقة ىذا العقد كالكقكؼ عمى حكمو كايراد تطبيقاتو. 

 :ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع
 أكالن: حداثة المكضكع مف حيث الطرح كالتطبيؽ العممي. 

 مكضكع إلى دراسة شرعية عممية منيجية مؤصمة لجميع جكانبو المتعمقة بو.ثانيان: حاجة ال
ثالثان: الرغبة في طرؽ المكضكعات المستجدة لما تشتمؿ عميو مف تجديد كفائدة عممية يمكف 

 تطبيقيا.
رابعان: اإلفادة منيا التي تتحقؽ في التأصيؿ كتطبيؽ ىذا العقد في عدـ إرىاؽ ميزانية الدكلة 

عمار الكقؼ.   ببناء المرافؽ العامة كا 

 أىداف الموضوع:ثالثًا: 
  جمع أحكاـ ىذا المكضكع كبيانيا في بحث مستقؿ يسيؿ عمى الباحثيف عف الحكـ

 الشرعي في الرجكع إليو.
  ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿالشرع في مكضكعات كمسائؿ عقد البمعرفة أحكاـ. 
  كجزئياتو مف كؿ ما  البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿطرح حمكؿ شرعية لتنقية مسائؿ عقد

 يخالؼ أحكاـ الشرع.
 المساىمة في إيجاد مؤلؼ يفيد الباحثيف كالشركات التجارية في تجمية حقيقة ىذا العقد 

 .الشرعية

 سابقة:الدراسات الرابعًا: 
في حدكد اطبلعي دراسة شرعية مستقمة تعنى بيذا العقد عمى نحك ما ىك مبيف في  -لـ أجد

الخطة, سكل بعض الرسائؿ العممية التي ذكرت في طياتيا بعضان عف التكييؼ الفقيي لعقد 
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البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ أم جؿ ما كتب فيو لـ يتعرض لمحكـ الشرعي, بؿ أكثر ما كتب 
حية االقتصادية أك القانكنية لمعقد, كالحديث عف الحكـ الشرعي مختصران, كاألبحاث يعرض النا

 المحكمة, كاالقتصادية, كالقانكنية, كقرارات المجامع , كالندكات الفقيية.

 أوًل: الرسائل العممية:
رسالة  د. خالد سعكد الرشكدلػ  العقكد المبتكرة لمتمكيؿ كاالستثمار بالصككؾ اإلسبلمية .1

 ىػ.1434ـ, 2013دكتكراه منشكرة 
فو عمى أنو عقد حيث اعتبر الباحث أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بعد أف كي

يسيـ في تمكيؿ المشركعات كاستثمارىا, حيث كرد ذكر  استصناع كىك عقد مبتكر
قكاؿ العقد في الفصؿ األكؿ كما أكرد تكييفو الفقيي في المبحث الثاني منو, كأكرد األ

كنو عقدان كالجعالة كك يَّؼ عمييا كىي" اإلجارة كاالستصناعتكييفو كالعقكد التي كي في 
الباب الثاني مف الرسالة. كيختمؼ بحثي عنو ككنو بحثان خاصان يعنى بالعقد  فيجديدان" 
حيث اقتصر في تكييفو عمى العقكد األربعة المذككرة بياف حقيقتو كتكييفو حيث مف 

ا في ككف تخريجو عمى )عقد الخمك, كصكر أعمار الكقؼ, بينما في بحثي زدت عميي
 حكمو كالتطبيقات الكاردة عميو في العقكد المتعمقة بو.بياف ك كالشركة المؤقتة( 

مشركعات البنية التحتية مف خبلؿ عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة كدكر القطاع الخاص  .2
 غير منشكر. كاد الخرس.ا. محمد جلػ  في تنميتيا كمكقؼ االقتصاد اإلسبلمي منيا.

البحث ييعنى بدراستو مف الناحية االقتصادية فيك يختمؼ مع بحثي ىذا شكبلن ك 
كمضمكنان. كيختمؼ البحث عنو في ككنو خاصان بالعقد مف جية تكييفاتو الفقيية 

 كأحكامو كتطبيقاتو الشرعية.
نة بيف الشريعة ار طبيعتيا كآثارىا في دعـ مشاريع الدكؿ النامية, دراسة مقعقكد البكت  .3

ـ, 2008رسالة دكتكراه:  د. أحمد عبد اهلل مطيع العازمي.كالقانكف الككيتي, لػ 
 ىػ.غير منشكرة عدا أربعة عشر كرقة منيا. 1429

دراسة فقيية تطبيقية, لػ د. عبد العزيز  -عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة في المرافؽ العامة .4
 صدار, غير منشكرة عدا المقدمة.حمد المنيؼ, رسالة دكتكراه دكف سنة إ

عبد العزيز لػ أ.  عقد امتياز البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية اإلدارم "دراسة مقارنة". .5
 منشكر منيا المقدمة فقط. ـ.2007ىػ, 1428رسالة ماجستير:  عايض العتيبي

تطرؽ إلى تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في طي بحثو  لكنوبحث إدارم كىك 
 حيث المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ حيث كيفو عمى عقدم اإلجارة كاالستصناع,
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بحيث اقتصر عمى تكييفو عمى عقد )االستصناع في مكضكع التكييؼ  عنو يزيد بحثي
قطاع, كالشركة المؤقتة, الجعالة, كاإل)في تكييفو عمى عقد بحثي زاد عميو كاإلجارة( ك 

عميو في  ة, ككذا خصصت الفصؿ الثالث لذكر التطبيقات الكارد(كصكر إعمار الكقؼ
إنشاء المرافؽ العامة كالخاصة كاستثمار الكقؼ, كما أنو بحث فقيي خاص بعقد البناء 

 كالتشغيؿ كالتحكيؿ.

 ثانيًا: األبحاث المحكمة.
ع عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف حيث كاألبحاث المحكمة كثيرة التي ناقشت مكضك 

دكف كذكر حكـ تطبيقو في استثمار في االكقاؼ  ,إنيا اقتصرت عمى التكييؼ الفقيي لمعقد
كمف ىذه المجامع الفقيية: مجمع الفقو اإلسبلمي في  ,الكاردة عميواألخرل إيراد التطبيقات 

 .شريف كغيرىادكرتو التاسعة عشر, كندكة البركة المصرفية الثالثة كالع

 القتصادية والقانونية.والرسائل  بحاثثالثًا: األ
 .كمنيا االقتصادية كثيرة كقد استعنت بيا في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث بحاثكاأل

ـ, 2010, لػ د. كضاح الحمكد, رسالة ماجستير عقكد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية .1
 ق.1431

, لػ أ. سميرة حصايـ, مشاريع البنية التحتيةالبكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في  .2
 ـ.2011رسالة ماجستير 

 ـ.2004لػ د. محمد الركبي,  بحث ,B.O.Tعقكد التشييد كالتسميـ  .3
لػ ـ. ركليت بحث , نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كتشييد مشركعات البنية التحتية .4

 العبكد.
, مجمة جسر ـ2004, أمؿ نجاح البشبيشيلػ د.  بحث ,نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ .5

 .التنمية
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 خطة البحث:ًا: رابع
 كخاتمة. ,كثبلثة فصكؿمقدمة,  كيشتمؿ ىذا البحث عمى

  وىي عمى النحو التالي:

 البناء والتشغيل والتحويل, وأركانو وصوره,الفصل األول: حقيقة عقد 

 وفيو ثالثة مباحث:

 كالتشغيؿ كالتحكيؿ.عقد البناء  حقيقة المبحث األول:

 عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. أركاف المبحث الثاني:

 عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. صكر المبحث الثالث:

 بناء والتشغيل والتحويل, وضوابطو,الفصل الثاني: حكم عقد ال

 وفيو مبحثان:

 عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كحكمو. تكييؼ المبحث األول:

 عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. ضكابط اني:المبحث الث

 مى عقد البناء والتشغيل والتحويل,الفصل الثالث: التطبيقات القائمة ع

 وفيو مبحثان:

 التطبيقات الكاردة عمى العقكد المتعمقة بالمرافؽ العامة. المبحث األول:

 التطبيقات الكاردة عمى العقكد المتعمقة بالمرافؽ الخاصة كاستثمار الكقؼ. المبحث الثاني:

 كقد اشتممت عمى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات. الخاتمة:
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 منيج البحث:خامسًا: 
البحث مستجدان لذلؾ عدت إلى المصادر كالمراجع التي يعتبر كصفي استنباطي حيث 

 كبعدىا سرت عمى النحك التالي:كتبت فيو آخذان منيا ما يناسب بحثي 
حكميا؛ ليتضح المقصكد مف أصكر المسألة المراد بحثيا تصكيران دقيقان قبؿ بياف   .1

  .ألف الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره دراستيا
إذا كانت المسألة مف مكاضع االتفاؽ فأذكر حكميا بدليميا, مع تكثيؽ االتفاؽ مف   .2

 مظانو المعتبرة.
أسيبت في ذكر تعريفات عقد البناء كالتشغيؿ, ألنو صمب المكضكع, في الفصؿ األكؿ  .3

ككذا أسيبت في الفصؿ الثاني في مطمب تكييؼ العقد الفقيي, الذم ىك جزء ميـ في 
 بياف تكييفو كحكمو كذكر تطبيقاتو.

اذكر ما أراه راجحان مع اإلشارة لمفريؽ , كانت المسألة مف مسائؿ االختبلؼ إذا .4
 ف أك الحاشية.المخالؼ في المت

 .ات المصادر كالمراجع األصيمةاالعتماد عمى أم .5
 .ترقيـ اآليات, كبياف سكرىا .6
ف لـ تكف في الصحيحيف أك إ –تخريج األحاديث كبياف ما ذكره أىؿ الشأف في درجتيا  .7

 فإف كاف كذلؾ, فأكتفي حينئذو بتخريجيا . ؛أحدىما
 كالحكـ عمييا بمايناسبيا . -ما تيسر لي ذلؾ–تخريج اآلثار مف مصادرىا األصيمة  .8
 ما استطعت إلى ذلؾ. -عنيت ببياف المصطمحات المغكية كالفقيية مف مصادرىا .9

تكثيؽ المصادر كالمراجع في الحكاشي: عرفت بالمصدر, أك المرجع كمؤلفو تاركان  .10
 تكثيؽ التفصيؿ في فيرس المصادر كالمراجع.

و, كضعت عبلمة الترقيـ أعمى إذا كاف النقؿ لعدة فقرات في البحث مف المصدر نفس .11
 الصفحة بعد التقديـ لمعنكاف.

إف كجدت, اسـ  -التكثيؽ في قائمة المصادر كالمراجع: العائمة, سنة الطباعة .12
 إف كجدت. -إف كجدت, البمد -الكتاب, دار النشر

ذيمت البحث بخبلصة, كىي الخاتمة كتحتكم عمى النتائج كالتكصيات التي استنتجتيا  .13
 كدراستي لمعقد. مف خبلؿ بحثي

قمت بعمؿ فيرس لآليات القرآنية كآخر لؤلحاديث كثالثان لممصادر كالمراجع كفيرس  .14
 ختامي لممكضكعت المتضمنة في البحث.



 أ. ىارون خمف الدلو                                                                      حويلعقد البناء والتشغيل والت

  ذ
 

 :ممخص الرسالة
, كعمى الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أكمؿ الحامديف سيدنا محمد 

 أزكاجو كأصحابو أجمعيف..... أما بعد.
مقصد إبراـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ىك تخفيؼ أعباء تمكيؿ المشركعات فإف 

الكبرل التي يقع إنشاؤىا عمى عاتؽ الدكلة؛ ففي ىذا العقد يككف اإلنشاء كالتشغيؿ  بمشاركة 
عادتيا إلى أصحابيا نياية مدة العقد,  الدكلة القطاع الخاص بحيث يسيـ في إنشائيا كتشغيميا كا 

ىذا العقد ال يقتصر تطبيقو عمى بناء كتشغيؿ المرافؽ العامة بؿ يتعداىا إلى  كال يخفى أف
 المرافؽ الخاصة كاستثمار الكقؼ.

كمف خبلؿ ىذا البحث "عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كتطبيقاتو في الفقو اإلسبلمي" 
دت صكره تناكلت التعريؼ بمفرداتو كذكرت أىميتو كخصائصو كاألركاف التي يتككف منيا كأكر 

كضكابطو الشرعية كتكييفو الفقيي كمناقشتيا مرجحان ككنو عقدان جديدان مستحدثان لـ يعرفو الفقو 
ردة عميو في إنشاء المرافؽ العامة كالخاصة ا, كأكردت التطبيقات الك حاليةاإلسبلمي بصكرتو ال

فؽ العامة كالمرافؽ كبعد ذلؾ ناقشت ىذه التطبيقات المتعمقة بعقكد إنشاء المرا, كاستثمار الكقؼ
 الخاصة كاستثمار الكقؼ.

 عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كمشركعيتو,  حقيقة بياف كالتكصيات النتائجككانت أىـ 
كالتكصية بضركرة استخداـ ىذا العقد في إنشاء كتشغيؿ المرافؽ العامة, كاستثمار الكقؼ, ككذا 

االستفادة مف تجارب الدكؿ المطبقة لو, إصدار التشريعات المناسبة لضماف أفضؿ تطبيؽ لو, ك 
كاجتناب الشركط التي تشترطيا شركة المشركع كالتي تعكد بالضرر عمى الدكلة مثؿ شرط 

 كغير ذلؾ مف الشركط. ,االحتكار, كمدد اإلنشاء كالتشغيؿ

 

 

 

 

 



 أ. ىارون خمف الدلو                                                                      حويلعقد البناء والتشغيل والت

  ر
 

Abstract 

The core to have a cotract for building,employment  and 

transfering -transfer of ownership-( BOT projects ) is to lighten the 

loading of fund  for the big projects that the government has to costruct. 

By this cotract ,sitting up and  employment are shared between the 

government and  the private sector to cotribute in establishing and  run 

the big projects till the end of the cotract then returen them to their 

owners.  

It is obvious that this cotract is not emplemented on building and 

running the public facilities only but extends to the private facilities in 

addition, to envest the endowment properities  

This research which intitled "building, employment and 

transfering contract and its emplementations in  the Islamic feqh" 

handled the title's componants and its vocabulary and mentiones its 

importance and polars that it cosists of.  

It metions the endowment forms, Alshareih standards and;  adapt 

And islamise them and to discussit as a novelty cotract. 

The implementations on it in building public and  private 

facilities; and investing the endowment. 

Then, the thesis discusses these implementations related to  the 

contracts of sitting up public and private facilities; and investing the 

endowment. 

The thesis recommends to clarify the reality of BOT projects and 

its  legality and also to use it in building,employment public facilities 

and investing the endowment. 

 It recommends as well as to issue suitabe laws to  gurantee the 

best implementations and to benefit of  the countries who implement it 

and to neglect the conditons which are imposed by the company of the  

projet as these conditions cause harmness for country like monopolyand.  
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 الفصل األول
, حقيقة عقد البناء والتشغيل والتحويل

 وصوره وأركانو

 

 مباحث: ةفيو ثالث

 المبحث األول: 

 والتحويل.حقيقة عقد البناء والتشغيل 

 المبحث الثاني:

 أركان عقد البناء والتشغيل والتحويل.

 المبحث الثالث:

 صور عقد البناء والتشغيل والتحويل.
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 المبحث األول: 
 حقيقة عقد البناء والتشغيل والتحويل.

 :مطالب ةوفيو ثالث
 المطمب األول: 

 لغة. تعريف مفردات عقد البناء والتشغيل والتحويل
 المطمب الثاني:

 تعريف عقد البناء والتشغيل والتحويل اصطالحًا.
 المطمب الثالث: 

 أىمية وخصائص عقد البناء والتشغيل والتحويل.
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 المطمب األول
 التعريف بمفردات عقد البناء والتشغيل والتحويل في المغة

الحديث عف المعنى المغكم لمعقد ال بد مف تكضيح بعض الخطكط العريضة لو. قبؿ 
( حيث يرمز كؿ B O Tخاصة اختصار العقد في ىذه الحركؼ الثبلثة مف المغة اإلنجميزية )

كىناؾ ترجمات أخرل لكؿ لفظة مف ألفاظ العقد, كلكؿ كممة معناىا  ,(1)حرؼ لكممة مستقمة
ىك الترجمة المصطمح القانكني العربي في ثركف كما استقر عميو الخاص بيا, لكف ما عميو األك

 التي سبؽ اإلشارة إلييا. 
فيصبح المعنى بعد اختيار ىذه الترجمة )عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ( كالذم أصبح 

 . (2)(B O Tمشيكران باسـ عقد البكت أك )

( "البكت" B O Tالمصطمح )شارة ىنا أف أكثر الباحثيف عزل استخداـ ىذا جدر اإلتك 
, كبعد ىذه المقدمة أنتقؿ إلى (3)ء التركي تكرغيت أكزاؿلمداللة عمى ىذه العقكد ىك رئيس الكزرا

 بياف المعنى المغكم لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. 

 :أوًل: تعريف العقد
 أعقاد كعقكد, معياالعيد كالميثاؽ, كجىك نقيض الحؿ, كالعقد في المغة العقد 

نيكاقاؿ تعالى:   أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكد يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ممؤمنيف بالكفاء لب اهلل اطخ كىذا, (4) 

 بالعقكد التي عقدىا اهلل تعالى عمييـ, كالعقكد التي يعقدىا بعضيـ عمى بعض عمى ما يكجبو

                                                           

 .التحكيؿ(. Transfer) (T)التشغيؿ,( . Operate) (O)البناء, (. Build) (B) :الترتيب عمى كىي ((1

اختمفت ترجمة المصنفيف في ىذا العقد إلى عدة مصطمحات تبتعد أك تقترب مف المفيـك العاـ الذم كضع  (2)
لذا نجد ىذه المصطمحات, عقكد البناء كالتشغيؿ  (,Build Operate and Transferلو في المغة االنجميزية)

عادة الممؾ, عقكد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية, البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ,  كالتمميؾ, عقكد البناء كالتشغيؿ كا 
عقكد  :الحمكد :كمنيـ مف ابتعد عف الترجمة الحرفية لممصطمح كعرفو بعقكد التشييد كاالستغبلؿ كالتسميـ, انظر

كقد استقرت الترجمة ليا بعقكد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في المصطمح  ,(34ناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية )بال
 رابط :مكقع الحكار المتمدف :تيشكرم :القانكني العربي لمداللة عمى ىذا النكع مف العقكد. انظر

tp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763ht            
الستخداـ ىذا األسمكب في تنفيذ مشركعات  Turgot Ozal دعكة رئيس الكزراء التركي آنذاؾ تكرجكت أكزاؿ (3)

 المشركعاتألكؿ مرة لئلشارة إلى ىذا النكع مف  B.O.T البنية األساسية في تركيا, كيرجع إليو استخداـ التعبير
 http://www.startimes.com/?t=4086854. 

 .(1)مف اآلية المائدة  (4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763
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الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير كمنيا قكؿ الرسكؿ: ,(1)الديف
أم مبلـز ليا كأنو , (2)

عاقده عاىده, تعاقد القكـ تعاىدكا, لذا نجد أف مف معانيو الربط كاإلحكاـ كاإلبراـ ك معقكد فييا, 
بيف أطراؼ الشيء, سكاءن كاف ربطنا حسينا أـ معنكينا, كالمعنكم ما كجدناه في اآلية كالحديث, 

يء, كالحسي في قكلنا: ربط عقد النية كالعـز عمى ش كمنوكفي قكلنا: عقد البيع أك العيد, 
  المعنى األكؿ كىك المعنكم كىك ما يككف اتفاؽ بيف إرادتيف. يعنيو الباحثكالذم , (3)الحبؿ

ـً  تىعىمُّؽي "أم  يجاب بقبكؿإ"ارتباط : يكفاالصطبلح الفقيي لكممة العقد  أما في دً  كىبلى  أىحى
رً  اٍلعىاًقدىٍيفً  ا ًباآٍلخى مىى شىٍرعن ؿِّ  ًفي أىثىريهي  يىٍظيىري  كىٍجوو  عى  .(4)"اٍلمىحى

 :ثانيًا: تعريف البناء
, أبنيات معجمع الجك أبنية,  مع عمىجكت, يبنيو كبنينا, كبناءن, كبنياننابناه  المغة فيالبناء 

كيشمؿ البناء أقاـ جدره كنحكه,  إذا بنى الشيء بناءن, كبنيانان يقاؿ: , بنى بيتنا, كابتنى دارناك 
في  يراه الباحثالمعنى األخير الذم ك  بالحجر أك الخشب كغيره, المشترؾ كالمستقؿ كالمشيد

, كالمعنى االصطبلحي بذلؾ ال يختمؼ عف المعنى المغكم (5)ىا"ؤ " تشييد األبنية, أم بنا التعريؼ
فيصبح المعنى االصطبلحي لمبناء بتصرؼ ىك كؿ ما ينشئكه اإلنساف عمى سطح األرض 

  .(6)مف فعمواليابس منيا كالمائي, أك في باطنيا 
 
 
 

                                                           

 .(13922معاني القرآف كاعرابو )  :الزجاج (1)
 ( ىكذا في النسخة.28)المناقب, باب  :كتاب (896)صحيح البخارم  :البخارم (2)
(ػ, مجمع المغة العربية: المعجـ الكجيز: 2982297229623لساف العرب, مادة عقد) :ابف منظكر: انظر (3)

 .(426مادة عقد )
 (.104( مادة )8121حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ) (,7425ابف اليماـ: شرح فتح القدير) ((4
المعجـ  :(, مجمع المغة العربية27مختار الصحاح ) :(, الرازم1264) القامكس المحيط :الفيركز :انظر (5)

( مادة بنى, كمف معانييا التشييد, ىك كؿ ما أحكـ مف البناء, 94214لساف العرب ): (, ابف منظكر64الكجيز)
قىٍصرو "المطكؿ, منو قكلو تعالى:  -ديِّ البناء المش :كرفعو, قاؿ ابك عبيدفقد شيد, كتشييد البناء: إحكامو   "مًَّشيدو  كى

(, مادة شيد, أنشأ داران بدأ بناءىا, 24423لساف العرب ): أم متطاكلة في البناء. ابف منظكر ,45الحج مف اآلية 
 ( مادة نشأ.17121لساف العرب ) :ابف منظكر

معجـ  -معجـ المعاني الجامع (, 448( انظر: الميدم: دكر التأميف في مجاؿ عقكد كاعماؿ البناء كالتشييد)6)
 /بناء/مادة. ar-www.almaany.com/ar/dict/ar عربي عربي

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 :عريف التشغيلتثالثًا: 
أشغاؿ, كشيغكؿه,  مع عمىجكتضد الفراغ, شىغؿى الدار شغبلن أم سكنيا,  المغة في الشغؿ

 , كأما اصطبلحان (1)في التعريؼ يراه الباحثكالمعنى األخير ىك الذم  ,كشغمو أم جعمو يشتغؿ
 .مداران مف قبؿ المكمفيف بو  أمجعؿ الشيء مشغكالن الشغؿ ىك  تعريؼ رل الباحث إمكافي

 :رابعًا: تعريف التحويل
بمعنى النقؿ, حكؿ الشيء أم غيره أك نقمو مف مكاف إلى آخر, تحكؿ  المغة في التحكيؿ

, كال يخرج المعنى اصطبلحان عف (2)ره, كالتحكؿ التنقؿ مف مكضع آلخرعف الشيء, زاؿ عنو لغي
إلى أك أصكلو أك أم شيء مف طرؼ دارة المشركع إنقؿ  المعنى المغكم كيمكف تعريفو بأنو

  .طرؼ
كبعد التعريؼ بكؿ مف العقد كالبناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ لغة كاصطبلحان يرل الباحث 

العقد بمعنى االرتباط, كالبناء بمعنى اإلقامة, كالتشغيؿ بمعنى إمكاف تعريفو ىذا العقد: 
ككف معنى عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في ييو كبناءن عم ,االستغبلؿ, كالتحكيؿ بمعنى النقؿ

كأما في االصطبلح  .تغبلؿ ثـ نقؿ ما تـ التعاقد عميورادتيف إلقامة كاسإرتباط بيف ا المغة ىك:
 فيك ما خصص لو الباحث مطمبان مستقبلن باعتباره مقصدنا في ىذا البحث.

 
 
 

                                                           

س المحيط القامك  :(, الفيركز143تار الصحاح )مخ :(, الرازم346المعجـ الكجيز ) :يةمجمع المغة العرب (1)
.355211لساف العرب ) :(, ابف منظكر101921018)  (,مادة شىٍغؿى
(, مجمع المغة 10724عرب )لساف ال :ابف منظكر, ( مادة حكؿ1892187211)لساف العرب : ابف منظكر (2)

 :(,الفيكمي84القامكس المحيط ): (, الفيركز143تار الصحاح )مخ :(, الرازم87المعجـ الكجيز ) :العربية
ت كيعرؼ اصطبلحان "استخداـ األمكاؿ في اإلنتاج, إما مباشرة بشراء اآلال ,( مادة ثٌمر33المصباح المنير)

ما بطريؽ غير مباشر كشراء األسيـ كالسندات". نقؿ: النقؿ: تحكيؿ ال شيء مف مكضع إلى كالمكاد األكلية, كا 
تسممو أم كتسممو مني: قبضو. كسممت إليو الشيء ف ( مادة نقؿ.674211لساف العرب ) :مكضع. ابف منظكر
( كالتي ىي Operateكممة )نجد أف البعض ترجـ  ( مادة سمـ295212لساف العرب ) :أخذه, ابف منظكر

التشغيؿ إلى معاف أخرل يجدر ذكرىا ىنا, االستغبلؿ بمعنى الغمة: الدخؿ مف كراء دار كأجر غبلـ, كفائدة 
أرض, ج غبلت, كاستغؿ عبده أم كمفو اف ييًغٌؿ عميو, كاستغبلؿ المستغبلت: أخذ غمتيا, كأغمت الضيعة أم 

( مادة غمؿ, االستثمار, قاؿ 504211لساف العرب ) :منظكر اعطت الغمة, فيي ميًغمةه كاصميا باؽ. ابف
 الجكىرم: الثمرة كاحدة الثمر كالثمرات, الثيمير الماؿ اليمثىمر, كثمر مالو: نماه. 
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 المطمب الثاني
 الصطالحتعريف عقد البناء والتشغيل والتحويل في 

( كاخترنا مف بينيا ما Build Operate Transferالترجمة العربية لعقد ) بيافبعد 
 اصطمح عميو القانكف العربي عقد )البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ( كالذم اشتير باسـ عقد البكت.

 , نأتي اآلف لتعريؼ العقد اصطبلحان.(1)العقد في المغةىذا كعرفنا مفردات 

سأكرد في ىذا كعميو العقد حسب الجية التي قامت بتعريفو,  تعددت تعريفات ىذا
مف ىذه التعريفات, ثـ أعمؽ عمييا, كىذه بعض التعريفات التي كقفت عمييا  المطمب عددان 

 بحسب الجية التي قامت بتعريفو.

ىك نظاـ " (UNIDOعرفتو منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية " اليونيدو" )
يقكـ القطاع الخاص بتنفيذ اإلنشاء )شامبلن التصميـ كالتمكيؿ( لمشركع بنية تعاقدم بمقتضاه 

دارتو كاالحتفاظ بو؛ كفي خبلؿ فترة اإلدارة المحددة يحؽ لو الحصكؿ عمى مقابؿ  أساسية كا 
الخدمات التي يقدميا مف عكائد كرسكـ كحقكؽ ممكية, بحيث ال تزيد عف المتفؽ عميو كالمحدد 

لقطاع الخاص مف استرداد استثماراتو كمقابؿ تكاليؼ اإلدارة كالصيانة في العقد؛ ليتمكف ا
لممشركع, باإلضافة إلى عائد مناسب؛ كفي نياية المدة يقكـ القطاع الخاص بنقؿ الممكية إلى 

 .(2)الجية الحككمية أك جية خاصة أخرل جديدة مف خبلؿ مناقصة عامة"

ىك شكؿ مف أشكاؿ " الونسيترال(عرفتو لجنة األمم المتحدة لمقانون النموذجي )
تدعى  -تمكيؿ المشاريع تمنح بمقتضاه حككمة ما لفترة مف الزمف أحد االتحادات المالية الخاصة

ا مف  -شركة المشركع دارتو لعدد مف السنكات كتسترد تكاليؼ البناء كتحقؽ أرباحن ببنائو كتشغيمو كا 

                                                           

 ( مف ىذا البحث.52423تـ تعريفيا في المطمب األكؿ ) (1)
بػ ج, ـ, ع, أنشئت  -(, العدداف الخامس كالسادس تصدر عف نقابة المحاميف638مجمة قانكنية) :المحاماة (2)

, مياميا: تشجيع التنمية الصناعية المستدامة في 1986"اليكنيدك" كككالة مستقمة مف ككاالت االمـ المتحدة عاـ 
ل المشتركة لمحككمات كالقطاع, الخاص البمداف ذات االقتصاديات النامية اك المارة بمرحمة انتقالية, تسخر القك 

لتشجيع االنتاج الصناعي القادر عمى المنافسة, تعمؿ عمى إقامة شراكات صناعية دكلية كتشجيع التنمية 
الصناعية المنصفة اجتماعيا كالسميمة بيئيان. ىدفيا: النيائي ىك ايجاد حياة أفضؿ لمناس بإرساء قاعدة صناعية 

 عمى المدل الطكيؿ. لمرخاء كالقكة االقتصادية
 http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm 

 

http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm
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تنتقؿ ممكية المشركع إلى  (1)المتيازتشغيؿ المشركع كاستغبللو تجارينا, كفي نياية مدة ا
   (2)"الحككمة

"ىك عقد يبـر بيف الدكلة, أك  لعقد البناء والتشغيل والتحويل تعريف الجية اإلدارية
يطمؽ عمييا  -إحدل الجيات اإلدارية التابعة ليا, كطرؼ خاص أجنبي عادة ما يتخذ شكؿ شركة

ذات الطبيعة االقتصادية؛ عمى حساب تمؾ بغرض تشييد أحد المرافؽ العامة  -شركة المشركع
مقابؿ ذلؾ باستغبلؿ المرفؽ كالحصكؿ عمى عائد ىذا االستغبلؿ طكاؿ مدة  الشركة كقياميا

التعاقد, كفي نياية تمؾ المدة تمتـز الشركة بتسميـ المرفؽ إلى الجية اإلدارية المتعاقدة دكف أم 
ىك عبلقة عقدية تبـر بيف اإلدارة كجية مف "أك  ,(3)مقابؿ كخالينا مف كافة األعباء كبحالة جيدة"

شييد مشركع )بنية أساسية غالبان( , كيككف محميا تي المشركعجيات القطاع الخاص تسمى راع
دارتو لفترة محددة , كدكف أف تتكبد الحككمة أية نفقات لؾ عمى حساب راعي المشركع كنفقتو, كذكا 

, كبما يمٌكنو مف استعادة التكاليؼ مدة العقدئدات ىذا المشركع طكاؿ مقابؿ الحصكؿ عمى عا
, كعمى أف كض كتكزيع األرباح عمى المساىميفالتي أنفقيا مف رأس مالو الخاص كسداد القر 

يقكـ راعي المشركع مع نياية مدة العقد بتسميـ المشركع لمحككمة بحاؿ جيدة كصالحة لمتسيير 
 .(4)دكف مقابؿ"

 والتشغيل والتحويل.لعقد البناء  تعريف الفقياء
)شركة المشركع(  اتفاؽ مالؾ أك مف يمثمو مع ممكؿىك "عرفو مجمع الفقو الدكلي اإلسبلمي: 

دارتيا, كقبض العائد منيا كامبلن أك حسب االتفاؽ, خبلؿ فترة متفؽ عمييا  عمى إقامة منشأة كا 
أة صالحة األداء لمنشبقصد استرداد رأس الماؿ المستثمر مع تحقيؽ عائد معقكؿ, ثـ تسميـ ا

                                                           

"اتفاؽ يكمؼ بمقتضاه شخص عاـ شخصان آخر باستغبلؿ مرفؽ عاـ مقابؿ مكافأة محددة ىك عقد االمتياز:  ((1
 (.108تحدد بناءن عمى النتائج المالية الستغبلؿ الرفؽ العاـ" الطماكم: األسس العامة لمعقكد اإلدارية )

نقؿ الممكية, ىي ىيئة )االكنسيتراؿ( األعماؿ المقبمة الممكنة, مشاريع البناء كالتشغيؿ ك  :الجمعية العامة (2)
 40قانكنية ذات عضكية عالمية متخصصة في إصبلح القانكف التجارم عمى النطاؽ العالمي منذ ما يزيد عف 

, كتتمثؿ ميمتيا في عصرنة كمكائمة القكاعد المتعمقة باألعماؿ التجارية الدكلية....كتعمؿ عمى صياغتيا عامان 
اقيات كقكانيف نمكذجية كقكاعد مقبكلة عالميا, أدلة قانكنية كتشريعية كىي تشمؿ ما يمي: المعامبلت التجارية اتف

كتكصيات ذات قيمة عممية كبيرة, معمكمات محٌدثة عف السكابؽ القضائية كسف قكانيف تجارية مكحدة, مساعدة 
, مساعدة تقنية في مشاريع اصبلح القكانيف, حمقات دراسية إقميمية ككطنية في مجاؿ القكانيف التجارية المكحدة

  .تقنية في مشاريع اصبلح القكانيف, حمقات دراسية إقميمية ككطنية في مجاؿ القكانيف التجارية المكحدة
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html 

 .B.O.T (1542153)عقكد التشييد كالتسميـ  :الركبي (3)
 مكقع الحكار المتمدف. :, تيشكرم http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763 رابط(4)

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763
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عقد مالي يتكفؿ المتعاقد بإقامة مشركع, ىك " أبك سميماف الدكتكرعرفو , ك (1)"المرجك منيا
كاإلنفاؽ عميو, كتشغيمو كصيانتو لمدة محدكدة يسترد خبلليا مصاريفو, كأرباحو , ثـ تسميمو 

يممؾ األرض اتفاؽ بيف طرفيف أحدىما ىك " الرشكد كتكردالعرفو , ك (2)ألصحابو دكف عكض"
كاآلخر يقكـ بتنفيذ كتشغيؿ مشركع لصالح مالؾ األرض عمى أف لو االنتفاع بذلؾ مدة 

 .(3)محدده"

تتفؽ في المضمكف حيث إنيا ال تخرج عف  جميعيا كالذم يراه الباحث أف التعريفات
د.  حداثة العقد كما ذكر سبب ككف التعريؼ تكصيفان. بسببككنيا تكصيفان لمعقد, كيعزك الباحث 

كضاح" حيث اعتبره عمماء القانكف كاإلدارة عقد جديد كمستحدث, كاعتبره البعض أنو بعناصره 
يمثؿ تطبيقنا لعقد التزاـ المرافؽ العامة كقد ينفصؿ عنيا, كلجأت كثير مف الدكؿ لتطبيقو لتكفير 

يتضح مف ك , الترجمة الحرفية عف المغة اإلنجميزية , إضافة إلى ذلؾ(4)الماؿ كالكقت مجتمعيف"
ما يمحظ عمى ىذه تدخؿ في نطاؽ التعاريؼ الجامعة المانعة كأىـ  ال ىذه التعاريؼ أنيا

 -:5) )التعاريؼ ما يمي
 الطكؿ الذم ينافي صيغة التعاريؼ التي ينبغي تميزىا باإليجاز كالتحديد. .1
 ف نتائج العقد غير داخمة في ماىيتو.؛ إذ إإيراد نتائج العقد في تعريفو, كىذا مخؿ .2
الدكر الذم يخؿ بالتعريؼ في قكليـ:" اتفاؽ تعاقدم..." كاألكلى االقتصار عمى إحدل  .3

 المفظتيف اتفاؽ أك تعاقد.
حجر إبراـ ىذا العقد عمى الدكلة فقط, كىذا مف حيث نشأة العقد صحيح لكنو تعداه إلى  .4

 إمكاف إبرامو بيف األفراد كالشركات الخاصة نفسيا.
استخداـ لفظة " تمنح" في تعريؼ لجنة االنيستراؿ كىي مرادؼ اليبة, كىذا مخالؼ لمعقد  .5

 الذم ىك مف المعاكضات.
                                                           

 -نعقدة في الشارقة( لمدكرة التاسعة عشر الم1423)( 129) في قراره رقـ :مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي( 1)
 ـ.2009اإلمارات العربية المتحدة, 

عادة الممؾ" ) :أبك سميماف (2)  .(3"عقد البناء كالتشغيؿ كا 
 .(4)" كاألكقاؼ العامة المرافؽ تعمير في عادةاإلعقد البناء كالتشغيؿ ك ": الرشكد (3)

( "قد تباينت كجيات نظر فقياء القانكف العاـ كالخاص 30229عقكد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية ) :الحمكد (4)
أنو بشأف ماىية عقكد البكت, كقد انعكس ذلؾ عمييـ مما أثر عمى تعريفاتيـ ليذه العقكد, حيث اعتبر بعضيـ 

خركف عقدنا ذك طبيعة تجارية, كظير دارية, كاعتبره آخركف عقدنا ذك طبيعة مدنية, كاعتبره آإعقدنا ذا طبيعة 
 .(14بيعة القانكنية لعقكد البكت )الط :الشرايعة, اتجاه آخر اعتبره ذك طبيعة خاصة"

الشمراني: الضماف كالتصرؼ في عقكد البناء كالتشغيؿ  ,(423عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة ) :الرشكد ( انظر:5)
 (.8كاإلعادة )
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 يأخذ عمى تعريؼ مجمع الفقو الدكلي اإلسبلمي إدخاؿ تفاصيؿ العقد في التعريؼ.  .6
كيأخذ عمى تعريؼ د. أبك سميماف عدـ ذكر الحالة التي تككف عمييا المنشأة عند ردىا  .7

 صاحبيا, كذا د. الرشكد.أل
و: "لو كيأخذ عمى تعريؼ د. الرشكد قصر الثمف في العقد عمى المنفعة مف المشركع بقكل .8

 االنتفاع بذلؾ مدة محددة.

 التعريف المختار:
لعؿ تعريفات الفقياء ىي األقرب لضبط تكصيؼ طبيعة ىذا العقد خاصة عند كضعيا 

مكاف إيرل  الباحث لذلؾ فإفكيا تتصؼ بالطكؿ, " لكن(1)قيد تسميميا "صالحة لؤلداء المرجك
ثـ ا لمدة معمكمة؛ ي"عقد مالي لتمكيؿ بناء كتشغيؿ مشركعات كبيرة كاالستفادة من ىك تعريفو:
  ألصحابيا نياية مدة العقد".منيا  صالحة لؤلداء المرجك تحكيميا

 شرح التعريف:
ابراـ اتفاؽ مف بيع أك رادتيف في إقصد بو العقد المعنكم كىك تبلقي : يمالي عقد .1

س كراء...كنحكه كفي بحثنا ىذا نقصد بو تمكيؿ المشركعات الكبيرة التي تحتاج إلى رؤك 
 و كتشغيمو.ئنشاإمكاؿ كبيرة لتفي بعمميات أ

 عقكد البيع كاإلجارة كأمثاليا أم التي ال يقصد منيا التمكيؿ.خرج بو : قيد لتمكيؿ .2
 تفاؽ بيف العاقديف.بناء: إقامة المشركع عمى األرض حسب اال .3
مشركعات كبيرة: المقصكد منيا البنية التحتية لمدكلة, أك المشركعات االستثمارية الفردية  .4

 التي بحاجة لتمكيؿ كبير, كسيأتي بيانيا في الفصؿ الثالث مف ىذا البحث.
االستفادة: قيد لبياف المقابؿ الذم سيتقاضاه الممكؿ ليذه المشركعات مف بناء كادارة  .5

 نحكه....ك 
لتمكينو مف استرداد ما دفعو في بناء المشركع  طبلؽ يد الممكؿ في تشغيموإ: أم تشغيؿ .6

 كالذم ىك بمثابة االنتفاع بالعيف. ,المشركعتشغيؿ لتحصيؿ الربح المرجك مف ك 
إنما مؤقت كأنو مف عقكد  ؛مدة معمكمة: قيد في التعريؼ لبياف أف العقد ليس عمى التأبيد .7

 ؿ.المدة التي قد تطك 
لبلستخداـ كاألرض كما  ألصحابو نياية العقد: أم رده صالحان  صالحة لؤلداء اثـ تحكيمي .8

 نشاءات.إعمييا مف 
 

                                                           

 (.8) كالتصرؼ في عقكد البناء كالتشغيؿ كاإلعادةالضماف الشمراني:  ((1
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 المطمب الثالث
 ئص عقد البناء والتشغيل والتحويلأىمية وخصا

 :أوًل: أىمية عقد البناء والتشغيل والتحويل
عمى المجتمع بالنفع كالمصمحة, لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ أىمية اقتصادية كبرل تعكد 

 :(1)كتتمثؿ كجكه ىذه األىمية فيما يمي
يأخذ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ أىميتو بأنو يعنى في إنشاء البنى التحتية لمدكلة,  .1

منيا تجييز كتقديـ الخدمات لجميكرىا, كضماف الحياة الكريمة  كالتي بدكرىا مطمكبان 
 لمفرد كالدكلة.

رفع كفاءة المشركعات التي تتـ بكاسطة القطاع الخاص, حيث ثبت إف لو دكر ىاـ في  .2
دارتو, كتشغيمو لبلستفادة منو  القطاع الخاص يمتاز بحرصو عمى إنجاز المشركع كا 

 كتحصيؿ الربح المرجك منو.
لو دكر فاعؿ في جذب االستثمارات كرؤكس األمكاؿ الخارجية, ناىيؾ عف نقؿ الخبرات  .3

 ـ لمعقد. إلى داخؿ البمد المبر 
يسمح لمقطاع الخاص أف يسيـ في بناء االقتصاد العاـ في الدكلة كاستثمار ينتج عنو  .4

 .نية كجمب التكنكلكجيا إلى الدكلةالتقميؿ مف نسبة البطالة بحيث يرفع نسبة العمالة الكط
االقتصادم لمبمد  ينعكس إيجابيان عمى الكضع B.O.T إف االعتماد عمى نظاـ اؿ .5

في تطكير عمؿ المؤسسات كتشجيع االستثمارات كتكسيع أسكاؽ  المضيؼ, كيساىـ
, بأنو ينشط سكؽ الماؿ, حيث يمجأ القطاع الخاص إلى الماؿ كالتسميفات النقدية

استحداث مصادر تمكيؿ متعددة مثؿ: طرح سندات, أك زيادة رأس ماؿ, أك عقد 
 اتحادات مالية.........الخ.

 ألف الدكلة ىي العميؿ الكحيد. ؛(2)تخفيض مخاطر السكؽ كاالقتراض .6

                                                           

لػ محاضرة , (11) الملك وإعادة والتشغيل البناء عقد :نظاـ البناء كالتشغيؿ, أبك سميماف :البشبيشي :انظر (1)
 .  lawhome.com/vb//showthread.php?t=9209-justice.محمد ىشاـ :صباغ

جرت العادة في مثؿ ىذه المشركعات االقتراض مف البنكؾ بحيث يضع البنؾ فائدة عمى القرض, لذلؾ  (2)
مخاطر السكؽ: تمؾ ك ؛ مع الدكلة يخفؼ مف ىذه المخاطر التمكيؿ عف طريؽ اتحاد عدة شركات كتعاقدىا

فيككف  ...ليذه األحداث؛المخاطر التي تصاحب كقكع أحداث غير متكقعة, ككيفية إدراؾ المستثمريف كاستيعابيـ 
. مكقع (1802179) طر أكثر مف غيرىـ مف المستثمريفتعرض حممة األسيـ العادية ليذا النكع مف المخا

  fhttp://www.najah.edu/sites/default/files/Part7_Finance.pdالنجاح: العائد كالمخاطرة: 
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يساعد الدكلة في تكفير ميزانيتيا لقطاع الصحة كالتعميـ الخدماتي الذم ليس لو مردكد     .7
 .(1) اقتصادم مباشر

 :ثانيًا: خصائص عقد البناء والتشغيل والتحويل
 :(2)يتصؼ ىذا عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بخصائص عدة أىميا

أنيا مصدر تمكيؿ مشركعات كبيرة: اعتادت الحككمة إقامتيا كتشغيميا في الماضي, كمف  أوًل:
ية كاالتصاالت ائأىـ أنكاعيا المرافؽ العامة كاألشغاؿ كقطاع النقؿ العاـ مثؿ القكل الكيرب

قامة السدكد كالسكؾ الحديدية.  بنكعييا, كالصرؼ الصحي كتعبيد الطرؽ كا 
أف فترة التشغيؿ تمتاز بالطكؿ عادةن كاألصؿ فييا أف تراعى  أم ة:أنيا مف عقكد المد ثانًيا:

كىذه  ,حاجة كمصمحة الجميكر كشركة المشركع, حتى تسترد شركة المشركع ما أنفقتو في إقامتو
 .عامان حسب نكعية المشركع 99عامان إلى  20الفترة تتراكح مدتيا مف 

إلى األرض كما عمييا مف بناء تقكـ بتحكيؿ  شركة المشركعالعقد فإف بعد انتياء فترة  :ثالثاً 
 .مانحة المشركعالجية 

أنو يساعد في نقؿ أعباء إنشاء كتشغيؿ المشركع إلى شركة المشركع, حيث ينقؿ خبرات  ا:رابعً 
القطاع الخاص في إنشاء كتشغيؿ مثؿ ىذه المشركعات كحسف إدارتيا, كما أنو يمنح فرصة 

لى إمشركعات البنية التحتية, فيؤدم  مشاركة القطاع الخاص القطاع العاـ في إنشاء كتشغيؿ
 مشركعات البنية االساسية كالمرافؽ العامة. مفمات المقدمة لممنتفعيف تحسيف مستكل الخد

حؽ إنياء العقد إذا كجدت إخبلؿ مف قبؿ شركة المشركع أك  مانحة المشركعلمدكلة  ًسا:خام
 .اإلعسار أك أنو ال يراعي المصمحة العامة

تدخؿ في أرقاـ ال B.O.T) إف أمكاؿ القطاع الخاص المستخدمة في مشاريع الػ ) :اً دسسا
 ىي تشكؿتخفؼ مف مقدار عجزىا ك  بالتالي فإنياك  ,)حساب النفقات( (3)لعامة لمدكلةالمكازنة ا

مصادر إضافية مساعدة لتمكيؿ, كتطكير مشاريع أساسية , ضمف سياسة الدكلة اإلنمائية 
 .(4)القطاع الخاص بمشاركة

                                                           

 .(1802179)العائد كالمخاطرة, مكقع النجاح:  :انظر (1)
 (.3) فيديؾ التصميـ كالبناء كالتشغيؿعقد ال :تقي الديف (1812180230)العمـك االقتصادية كالقانكنية :محمكد( 2)

تقدير مفصؿ كمعتمد لمنفقات العامة كاإليرادات العامة, عف فترة  “ : ىيتيعٌرؼ المكازنة العامة ,مدكنة: القرا  ((3
 .لمدكلة المكازنة العامة   https://sqarra.wordpress.com/budjet3 مالية مستقبمة, غالبان ما تككف سنة

 :البشبيشي( 179الممكلة مف القطاع الخاص )التحتية  دليؿ )األكنسيتراؿ( التشريعي بشأف مشاريع البنية4) )
عقكد البناء  :صباغ (,22221البكت بيف القانكف الخاص)عقد  :جبلؿ(, 3)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ 

 رابط ,دية, كالنظـ القانكنية المستحدثةبيف القكاعد القانكنية التقمي كالتشييد
 lawhome.com/vb//showthread.php?t=9209 -justice . 

https://sqarra.wordpress.com/budjet3
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 األولالمطمب 
 العقد التي يتكون منيا األركان

المعتبرة, كلذلؾ يعتبر عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف جممة عقكد المعاكضات المالية 
ال بد أف تتكفر فيو أركاف العقكد عمكمان كالتي بينيا الفقياء, كفي المطمب األكؿ مف ىذا المبحث 
يتحدث الباحث عف األركاف التي يتككف منيا العقد عمكمان, ثـ يتحدث في المطمب الثاني عف 

 مدل مطابقة ىذه األركاف كتحققيا في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.

ال كجكد لمعقد إال في  , حيث(1)جميكر الفقياء عمى أف لمعقد ثبلثة أركافث ذىب حي
ذىبكا إلى فالحنفية  أما, (2)ف كصيغة كمحؿ يرد عميو اإليجاب كالقبكؿ "المعقكد عميو"يكجكد عاقد

 .(3)أف الركف في العقد ىك الصيغة فقط, أما العاقداف كالمعقكد عميو ىك مما تستمزمو الصيغة
 اآلف عمى التعريؼ بأركاف العقد:نأتي 

 الركن األول: العاقدان.
االتفاؽ حيث يصدر عنيما اإليجاب كالقبكؿ, بالمفظ أك الفعؿ حسب  يبرمافكىما مف 

العقد المبـر بينيما, كقد تككف شخصية حقيقية, كقد تككف الشخصية اعتبارية كما في عقد البناء 
كالبد أف يككنا جائزا التصرؼ بالماؿ كأف يقع العقد , يؿ كالتحكيؿ كما شابيو مف العقكدكالتشغ

بينيما بالتراضي, كفي عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تككف شركة المشركع كالجية مانحة 
طرفي العقد, كمف المعمكـ أف شركة المشركع تتككف مف مجمكعة أشخاص يجمع  (4)االمتياز

                                                           

مفردىا الركف كىك "أحد الجكانب التي يستند إلييا الشيء, كيقـك بو " ,أك "ىك ما يقكـ بو الشيء",  :في المغة (1)
مف غيره بحيث ىك" الجزء الذاتي الذم تتركب منو ك  :(,  كفي االصطبلح18523) لساف العرب :رابف منظك 

 (.20023المكسكعة الفقيية ) :يتكزارة الكك  :األكقاؼ, (117)التعريفات :يتكقؼ تقكميا عميو", الجرجاني
ركضة : (, النككم22824مكاىب الجميؿ ) :الحطاب ,(133)انظر: حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ  (2)

المنجي: الممتع في (, ابف 137724كشاؼ القناع ) :البيكتي, (522) مغني المحتاج, الشربيني: (423الطالبيف)
 (.27222) قنعالم شرح

 (. 108212المبسكط ) :(, السرخسي52726بدائع الصنائع): , الكاساني(2922)تحفة الفقياء: السمرقندم( 3)
أم كزارة أك ىيئة أك سمطة عامة أك ىيئة محمية تتكلى كفؽ القكانيف تعاريؼ: " (1الفصؿ األكؿ/ المادة ) ((4

تككف محؿ االمتياز كفقان  السارية في فمسطيف مسؤكلية أك ميمة القياـ بعمؿ أك نشاط في أم مف القطاعات التي
 ـ. 1997قانكف االمتياز الفمسطيني لعاـ  ."ألحكاـ ىذا القانكف
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دؿ عمى جكاز ذلؾ ما جاء في نص المادة  , حيث(1)بينيما كياف قانكني أال كىك شركة المشركع
 .(2)الجكاز عمى العدلية األحكاـ مجمة مف( 570)

 الركن الثاني: المعقود عميو.
, كأف يككف المعقكد عميو طاىران (3)كؿ ما كقع عميو التعاقد, كظيرت فيو أحكامو كآثاره.

 .(4)كأف ينتفع بو شرعان 

 الركن الثالث: الصيغة.
برامو"إر مف المتعاقديف داالن عمى تكجو ىي "ما صد , (5)رادتييما الباطنة إلنشاء العقد كا 

نىٍكعً  اٍلميتىكىمِّـً  ًإرىادىةً  عىفٍ  تيٍعًربي  الًَّتي كىاٍلًعبىارىاتي  ٍلفىاظي كعرفتو المكسكعة الفقيية الككيتية: "األٍ   كى
ًفوً  رُّ ترجمتيا مف أم لغة غير  , كالصيغة البد أف تككف كاضحة كمفيكمة, كخاصة عند(6)"تىصى

عربية إلى المغة العربية, ألف أصؿ نشئت ىذا العقد ىك في الدكؿ األجنبية, لذا تنبو فقياء 
القانكف العربي حيث اعتبر الصياغة بالمغة العربية ىي المغة الرسمية المعترؼ بيا أماـ المحاكـ 

ذا حدث ت عارض بيف النسختيف فإف النسخة عند التنازع, كال بأس بأف تترجـ إلى أم لغة أخرل, كا 
 .  (7)العربية ىي التي يأخذ بيا

  

                                                           

 (.6) التحتية البنية مشركعات كتشييد كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ العبكد: ((1

رى  لىكٍ  (106مجمة األحكاـ العدلية ) ((2 ا قىٍريىةو  أىٍىؿي  اٍستىٍأجى ا أىكٍ , ميعىمِّمن امن ذِّننا أىكٍ  إمى ذي  ًخٍدمىتىوي  كىأىٍكفىى ميؤى تىوي  يىٍأخي  ًمفٍ  أيٍجرى
 .اٍلقىٍريىةً  ًتٍمؾى  أىٍىؿً 

 (.17224الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) :د. كىبة :الزحيمي(, 6922( الشمبي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )3)
 (.36220) المكسكعة الفقيية :يتكزارة الكك  :األكقاؼ ((4

 (.9424الفقو اإلسبلمي كأدلتو )د. كىبة: الزحيمي, ( 224( الشمبي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )5)
 (.152228) المكسكعة الفقيية :يتكزارة الكك  :األكقاؼ ((6
 (.37) القكاعد القانكنية المستحدثة في عقكد الفيديؾالجماؿ: انظر: بتصرؼ:  ((7
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 المطمب الثاني
 مطابقة أركان عقد البوت بالعقد

تكفر أركانو التي يقكـ عمييا لنبني التصكر السميـ لمعقد كىذا شأف  مفالبد لقياـ الشيء 
نرل مدل تكفر  طمبكافة العقكد, حيث لكؿ ركف مف ىذه األركاف شركطو المعتبرة, كفي ىذا الم

 ىذه األركاف كشركطيا في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. 

  ىي ثبلثة عند جميكر الفقياء, العاقداف, المعقكد عميو, كالصيغة.ك أركاف العقد 
 ف ىذه األركاف الثبلثة تكفرت في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى النحك التالي:أحيث نجد 

  الركن األول:
كىما طرفا العقد, ال بد مف تكافرىما في أم عقد, كيمثميما في عقد البناء  العاقداف,

العاقد أما , كىك العاقد األكؿ ك صاحب المشركعأكالتحكيؿ, الحككمة أك مف يمثميا كالتشغيؿ 
 كفي ىذا العقد ىك ما يعرؼ بشركة المشركع. ,مف سيقـك بإنشاء ما اتفؽ عميوفيك الثاني 

 العاقد األول:
الجية اإلدارية المالكة لمحؿ إقامة المشركع, سكاء كانت الحككمة بشخصيتيا ىك 

االعتبارية, أك المالؾ بشخصو, "كيشمؿ األشخاص ذكم المعنكية العامة كقد تككف إما أشخاصان 
ما أشخاصان ذكم صفة  أف يككنكا ذكم صفة إقميمية كالدكلة كالمحافظات كالبمديات كالمقاطعات, كا 

 .(1)ت المينية"خاصة كالنقابا

 العاقد الثاني:
ىك الجية التي ستقكـ بإنشاء المشركع كتشغيمو كاالستفادة مف ريعو مدة العقد, كىي 
المعبر عنيا بشركة المشركع, التي قد تككف شركة كاحدة, أك تتككف مف ترتيب تعاقدم بيف عدة 

اتحادىا معان شركات تككف متخصصة في مجاالت التصميـ كالتكريد كالتشييد كيطمؽ عمى 
( ) (, تتعيد معان بالقياـ بمشركع مشترؾ دكف أف تندمج في CONSORTIUM)الككنسريتـك

ك الحككمة تقكـ بمكجبو ببناء ثـ أفاقية مع الدكلة مانحة االمتياز كياف قانكني مشترؾ. تبـر ات
البناء  رباح إلى جانب استرداد تكاليؼاشركع خبلؿ فترة االمتياز لتحقيؽ تشغيؿ أك إدارة الم

                                                           

كر سكل , كىي كما ذي ( العقكد المبتكرة لمتمكيؿ بالصككؾ اإلسبلمية95) أركافأربعة د. خالد: عدىا الرشكد:  (1)
أنو فرؽ بيف األرض التي ىي محؿ المشركع, كالمشركع الذم ىك اإلنشاءات المحددة في العقد, فكجدنا إمكاف 

 ضميا في ركفو كاحد.
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كالتشغيؿ ثـ تسميمو لمدكلة أك الحككمة بعد انقضاء فترة االمتياز بكافة أصكلو المتفؽ عمييا 
رؤكس األمكاؿ الضخمة التي يحتاجيا بناء كتشغيؿ "الحاجة إلى تكفير سبب اتحادىا: , ك بالعقد

ة كالمعرفة الفنية الحاجة إلى الخبر , ك لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مشاريع البنية التحتية كفقان 
فقط باإلضافة إلى تكزيع  ةفي شركة كاحد كاإلدارية الذم غالبان ال يتكفر كالميارات التنظيمية

 .(1)"األخطار بيف األطراؼ

نشاءات الركن الثاني: محل المشروع, و   :المشروعا 
 محل المشروع:

 عمييا أك مغصكبة ...  ان د أال تككف متنازعبي كال ىي األرض التي سيقاـ عمييا المشركع,

 المشروع:
نشاء المطارات, كالمستشفيات,  ا  مثؿ تعبيد الطرقات, ك  ىك اإلنشاءات المحددة في العقد,

  ... كغير ذلؾ مف المشاريع التي يعـ نفعيا الصالح العاـ.كمحطات الكيرباء

 الركن الثالث: الصيغة.
ركطو كالتزامات كؿ طرؼ ىي األلفاظ التي يصاغ بيا العقد متضمنة بياف أركانو كش

كحقكقو, التي يجب أف تككف كاضحة صريحة قاطعة لمنزاع بيف أطراؼ العقد, كأال تحكم شركطان 
غير معتبرة شرعان, كمف الكاضح أف ىذا العقد يتمثؿ فيو ركف الصيغة بجبلء, حيث يقكـ كؿ 

ـ التكافؽ بينيـ طرؼ مف طرفي العقد بتقديـ طمبو كعرضو كشركطو المتعمقة بالمشركع؛ فإذا ت
 .(2)ثبت العقد كترتبت عميو آثاره

كيرل الباحث أف جميع ىذه األركاف الثبلثة قد تكافرت في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ,  
 لذا فإف أركاف العقد المعتبرة شرعان تكفرت في ىذا العقد.

 مراحل تنفيذ عقد البناء والتشغيل والتحويل:
كالتحكيؿ مف العقكد الضخمة التي تتككف مف عدة عقكد تبـر مف عقد البناء كالتشغيؿ 

ليخرج بصكرتو الكمية, كيعتبر عقد البناء كالتشغيؿ  الباطف كالتي تحتاج لمراحؿ عند تنفيذىا
كالتحكيؿ في أصؿ نشأتو مف العقكد الدكلية التي تسعى إلبرامو الدكؿ في إنشاء كتشغيؿ المرافؽ 

 العامة  

                                                           

 (.6التحتية )نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كتشييد مشركعات البنية  :العبكد (1)
 (.95) العقكد المبتكرة لمتمكيؿ بالصككؾ اإلسبلميةالرشكد:  ((2
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رل أف المراحؿ التي  ينفذ بيا إنشاء المرفؽ العاـ  بعقد البناء كالتشغيؿ لذا فإف الباحث ي
 كالتحكيؿ ىي عمى النحك التالي:

 إجراءات اختيار إنشاء المرفؽ العاـ بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. -1
 إجراءات تشغيؿ المرفؽ العاـ بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. -2
 البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. إجراءات ما بعد إنشاء المرفؽ بعقد  -3
 إجراءات نقؿ المشركع بعد انتياء مدة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. -4

 المرحمة األولى: إجراءات اختيار إنشاء المرفق العام بعقد البناء والتشغيل والتحويل.
كفي ىذه المرحمة تقكـ الجية مانحة االمتياز بالبحث عف المشركع التي تريد إنشائو    

غيمو بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كفييا يتـ تقييـ المشركع مف الناحية السياسية كتش
كاالقتصادية كالفنية كالتكمفة المالية, كذا طرح المناقصة أم اإلعبلف عنيا في السكؽ لتمكيف 
المستثمريف مف االطبلع عمى المشركع كمكصفاتو إلعداد الدراسات الخاصة كفقان لممعايير 

نيا مف قبؿ الجية مانحة االمتياز, كالتقدـ لمجية مانحة االمتياز لمتعاقد معيا بعقد المعمف ع
البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بعد المكفقة مف قبؿ الجية مانحة االمتياز يقـك المستثمركف  بتككيف 

 .(1)شركة المشركع التي يقع عمى عاتقيا إنشاء كتشغيؿ المرفؽ العاـ

 تشغيل المرفق العام بعقد البناء والتشغيل والتحويل. المرحمة الثانية: إجراءات
كتأتي ىذه المرحمة بعد قبكؿ الجية مانحة االمتياز لعرض شركة المشركع, كالتي    

يأتي ضمنيا إنشاء المشركع كالذم يترتب عميو الحصكؿ عمى التراخيص القانكنية البلزمة, 
لؾ تشغيؿ المرفؽ مف قبؿ شركة التي تعطي شركة المشركع الثقة في تنفيذ العقد, ككذ

, قاؿ الشيخ (2)المشركع أك عف طريؽ غيرىا كفؽ ما اتفؽ عميو مع الجية مانحة االمتياز
 شركة مع تتعاقد قد أك بنفسيا, التشغيؿ عممية الشركة تتكلى المشركع إقامة بعدمرتضى: "

 خبلؿ الحاصمة الكاردات كتستخدـ كالصيانة, التشغيؿ عممية لتتكلى( Operator) مشٌغمة
 بعد المتبقي كالكارد التمكيؿ, التزامات كدفع كالصيانة التشغيؿ تكاليؼ لتغطية التشغيؿ فترة

                                                           

 (, الترابي: عقد البناء ك التشغيؿ ك اإلعادة التكييؼ الفقيي11ريمة: ماىية عقكد البكت ككاقعو العممي )  (1)
 (.62): عقكد البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية حصايـ (,4)كالحكـ الشرعي 

 (, الترابي: عقد البناء ك التشغيؿ ك اإلعادة التكييؼ الفقيي12ريمة: ماىية عقكد البكت ككاقعو العممي ) ( (2
 (.66): عقكد البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية (, حصايـ5كالحكـ الشرعي )
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 في الدائنيف ككذلؾ الحككمة حؽ كمف. لمشركة المتحقؽ الربح أك الصافي, اإليراد ىك ذلؾ
 .(1)"سمفان  عمييا المتفؽ لممعايير كفقان  تتـ كالصيانة التشغيؿ عممية أف مف التأكد المرحمة ىذه

 المرحمة الثالثة: إجراءات ما بعد إنشاء المرفق بعقد البناء والتشغيل والتحويل. 
كىذه المرحمة مرحمة التشغيؿ التجارم الذم تقكـ بو شركة المشركع لجني الربح      

المتكقع مف تشغيؿ المرفؽ العاـ, كىذه المرحمة يتطمب مف شركة المشركع ضماف تشغيؿ 
ع استمراره تقديـ الخدمة لجميكر المستفيديف مدة العقد, ككذلؾ صيانة أصكؿ المرفؽ م

ذا كانت الجية مانحة االمتياز اشترطت  المشركع حتى يستمر في أدائو الجيد بعد التسميـ, كا 
تشغيؿ فئة بعينيا مثؿ اشتراط الدكلة تشغيؿ العمالة المحمية, فإنو تعيف عمى شركة المشركع 

 . تدريب ىذه العمالة

المرحمة الرابعة: إجراءات نقل المشروع بعد انتياء مدة عقد البناء والتشغيل 
 والتحويل.

كىذه المرحمة متعمقة بانتياء عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كنقؿ أصكؿ المشركع    
لمجية مانحة االمتياز, كىي المرحمة الثالثة مف العقد بعد اإلنشاء كالتشغيؿ, كىذه المرحمة ليا 
أىميتيا مف حيث التأكد مف حالة المشركع اإلنتاجية ككذلؾ أصكلو التشغيمية كمديكنياتو 

, فبل بد أف تككف أصكؿ المشركع صالحة لمعمؿ, كفي ىذه المرحمة الجية صاحبة المالية
االمتياز مخيرة بيف انياء العقد كتشغيمو بنفسيا أك تجديد فترة التشغيؿ مع شركة المشركع 

 .(2)نفسيا أك غيرىا مف الشركات األخرل

  

                                                           

 (.5) كالحكـ الشرعي عقد البناء ك التشغيؿ ك اإلعادة التكييؼ الفقييالترابي: (1) 

التشغيؿ ك اإلعادة التكييؼ  رابي: عقد البناء ك(, الت12انظر: ريمة: ماىية عقكد البكت ككاقعو العممي )( (2
 70(, حصايـ: عقكد البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية )5كالحكـ الشرعي ) الفقيي

 (.كما بعدىا
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 صور عقد البناء والتشغيل والتحويل

 ان:وفيو مطمب
 المطمب األول: 

 صور عقد البناء والتشغيل والتحويل المحولة
 المطمب الثاني:

 والتشغيل غير المحولةصور عقد البناء 
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 المطمب األول
 صور عقد البناء والتشغيل والتحويل المحولة

 تقديم:
الحياة تذخر بالمستجدات االقتصادية التي طغت عمييا المادية, فإف اإلنساف يشغؿ كقتو 

العاـ في انشاء المشاريع في كيفية تنمية مالو بتحصيؿ الربح, ككذلؾ في إمكانية معاكنة القطاع 
الكبرل التي ترىؽ كاىؿ الحككمات كتستنفذ المقدرات فتختؿ المكازنات المرصكدة لبناء مثؿ ىذه 
المشركعات, فظير كثير مف العقكد المشابية لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, سنأتي عمى ذكرىا 

, كمنيـ (2)اآلخر باألنظمة, كالبعض (1)في ىذا المبحث, حيث نعتيا بعض المصنفيف بالصيغ
كىذه العقكد بينيا تشابو كبير حيث اعتبرىا الكثيركف إنيا تنتمي لعائمة , (3)مف نعتيا بالعقكد

 ان يا رابط, كبعد النظر في صكر ىذا العقد, كجدنا أف بين(4)كاحدة مف العقكد كىي عقكد }البكت{ 
نشاء إتساعد الدكلة في تحمؿ أعباء  لتينشاء المشركعات الكبيرة اإكىك أنيا مف عقكد  ان مشترك

كىك منيا ما يختص بتحكيؿ  ,مع فارؽ بينيا إلسياـ في تمكيميا كتشغيمياالبنى التحتية كا
, لذا (5)المشركعات بما عمييا إلى الدكلة أك صاحب المشركع, كمنيا ما ال يككف في نيايتو رده

 ىذا المبحث إلى مطمبيف:  قسـ الباحث
 .المحكلة كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد صكراألكؿ: المطمب 
 .صكر عقد البناء كالتشغيؿ غير المحكلةالثاني: المطمب 

 Build Operate and مشروعات البناء والتشغيل والتحويل  الصورة األولى:

Transfer(B. O. T): 
مشركع مف يعني قياـ جيات غير حككمية بالحصكؿ عمى التزاـ بإقامة قاؿ تيشكرم: 

 –مطارات  –جسكر  -, أك مرفؽ مف المرافؽ الييكمية التحتية )طرؽالبنية األساسيةمشاريع 
مكانئ ..( عمى أف تقكـ ىذه الجية غير الحككمية بتكفير التمكيؿ البلـز إلقامة المشركع مف 

                                                           

 .(6نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ) :الغزالي (1)
 (.41بحث عقد البكت ) :المحيسني (2)
 (.43التحتية )البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية عقكد  :حصايـ (3)
 (.19البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ) عقكد :حصايـ ( انظر:4)
( ىك تكلي 14البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ) عقكد :حصايـ :نظرا (5)

دارتو, عمى أف يتـ القطاع الخاص اقامة كتشغيؿ مشركع بنية تحتية كاف مف المعتاد قياـ  القطاع العاـ ببنائو كا 
تحكيمو مرة أخرل لمحككمة بعد مدة متفؽ عميو يتـ فيو استرداد رأس الماؿ المستثمر مع تحقيؽ عائد معقكؿ مف 

 الربح.
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مكاردىا الذاتية المتكافرة كالمتمثمة في رأس ماليا كاحتياطاتيا كأرباحيا غير المكزعة أك مف خبلؿ 
 قتراض مف الخارج سكاء مف الجياز المصرفي , إما بإصدار سندات تطرح لمجميكر.اال

 منيا: ان نمحظ في ىذا العقد أمكر 
  التشييد يككف عمى عاتؽ المتعاقد فيو, كال يقع عمى عاتؽ اإلدارة . .1
التشغيؿ يككف عمى عاتؽ المتعاقد مع اإلدارة أيضان , كيتحممو بما يضمف سير المرفؽ  .2

  .إلى ما قبؿ تسميـ المشركعالمتصؿ بالعقد بانتظاـ كباضطراد 
العقد مف العقكد المقيدة بإطار زمني محدد كبعده تنتيي الرابطة العقدية , كتؤكؿ ممكية  .3

  ة المتعاقدة .المشركع برمتو مع كافة أصكلو إلى اإلدار 
المرفؽ محؿ التعاقد طكؿ مدة العقد , مما لو حؽ إدارة التعاقد يتمثؿ في أف المتعاقد  .4

  .(1)يعني في ىذه الحالة كجكد خصخصة مؤقتة ليذا المرفؽ محؿ العقد
مضمكف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عدـ السماح لممكؿ المشركع نقؿ المشركع أك  .5

 .(2)اإلداراتالتنازؿ عنو لغير جية 

 -Build- Wonعقد البناء والتمميك والتشغيل والتحويل,  مشروعات الصورة الثانية:

Operator- Transfer( ويرمز له ،B.O.O.T): 
تتجمى أىمية ىذا العقد في أنو حدد ممكية المشركع لمطرؼ الخاص خبلؿ مدة التشغيؿ, 

كالمقصكد منو تممؾ المستثمر لممشركع ", Owenكذلؾ عندما أضيفت كممة "يمتمؾ" عف ترجمة "
 . (3)الذم قاـ بإنشائو

( كاالختبلؼ بينيما B. O. Tفي ىذا العقد التشابو الكبير بينو كبيف عقد ) كيرل الباحث
في ككف الحيازة "التمميؾ" الكاردة في العقد ىي لجذب المستثمريف, أك إعطاء مساحة أكسع لدل 

بإنشاء  شركة المشركعىذا العقد قياـ  يمشركع, حيث يعنعممية استغبلؿ ال في كة المشركعر ش
دارتو كتأدية  المرفؽ المتفؽ عميو كممكيتو لمبانيو كأجيزتو بكاسطة شركة تابعة لو تقكـ بتشغيمو كا 

الجية مانحة شراؼ الدكلة أك إمدة زمنية متفؽ عمييا, كذلؾ تحت الخدمة لمجميكر, خبلؿ 
جية مانحة عممية نقؿ المشركع بما يحكم مف مباف كأجيزة إلى ال, كفي نياية العقد تتـ االمتياز

                                                           

  .          مكقع الحكار المتمدف, رابط :تيشكرم( 1)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763  

 (.16التطكر الحديث لعقد االلتزاـ عقد البكت ) :ليمك ((2

الستقباؿ القطاع البكت اطار عقكد (, عف حصايـ: 29النظاـ القانكني لعقكد اإلنشاء كاإلعادة )حامد:  ((3
 (.18) الخاص في مشاريع البنية التحتية

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763
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طكاؿ مدة العقد كالمعركفة بممكية  شركة المشركع, مما يعني أف ممكية األصؿ تككف لاالمتياز
 .(2)كىذه الممكية تعطيو حؽ رىف أصكؿ المشركع بغرض تمكيمو (1)المنفعة كاالستغبلؿ

( يتمثؿ في أف المتعاقد يتممؾ B. O. T( كعقد)B.O.O.Tاالختبلؼ ما بيف عقد )ك 
 المرفؽ محؿ التعاقد طكؿ مدة العقد , مما يعني في ىذه الحالة كجكد خصخصة مؤقتة ليذا

عمى عكس عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ الذم ال يتضمف أم صكرة مف  (3)المرفؽ محؿ العقد
  .أم أف لمشركة فقط إدارة المشركع (4)صكر ممكية المشركع حيث تظؿ الممكية خالصة لمدكلة

 Build مشروعات البناء والتشغيل والمتالك المرحمي والتأجير التمويميالصورة الثالثة: 

– own – Lease – Transfer  ويرمز لو (B.O.L.T): 
لمجية عادتو إتممكو لفترة ثـ استئجاره فترة أخرل ثـ ك ىي قياـ شركة المشركع ببناء المشركع 

نياية العقد, كفي ىذا العقد كذلؾ فائدة لممستثمر أكثر منيا لمدكلة المضيفة عمى  االمتيازمانحة 
 النحك التالي:

  نشاء مشركعات تحتاج آالت كمعدات باىظة التكمفة المادية إصبلحية ىذه الصكرة في
 لتشغيميا.

 ف ىذه الصكرة تمنحيا فرصة في إركة المشركع ضعؼ مادم أك تقني, فقد يعترم ش
 إمكانية تأجير المشركع لشركة أخرل خبلؿ فترة التشغيؿ.

 و مف الشركة مقابؿ حؽ ئبتأجير المشركع بعد إنشا جية مانحة االمتيازؿ ذلؾ قياـ الاكمث
 .(5)االنتفاع كعائد تحصؿ عميو

حيث يترتب عمى ىذه الصكرة التعاقدية أف لشركة المشركع الحؽ في تأجير المشركع 
اءن, في حاؿ عجزىا عف إدارة المشركع أك لتحصيؿ الربح, كذلؾ في لغيرىا مف الشركات سك 

                                                           

 عقكد :(, حصايـ6)البكتالطبيعة التعاقدية لعقكد  :(, بكعشيؽ6)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  :البشبيشي(1)
نظاـ البناء كالتشغيؿ  :كآخركف ,(, يكسؼ19)البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية 

 :(,الحسني135طبيؽ اتفاقات البكت )اإلشكاليات القانكنية التي تكاجو ت :(, عبد المجيد181230كالتحكيؿ,)
 (.16دراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع  البنية التحتية )

 (.14ليمك: التطكر الحديث لعقد االلتزاـ عقد البكت ) ((2

 .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763رابط  :تيشكرم (3)
البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص عف حصايـ: عقكد  BOTغانـ: مشركعات البنية األساسية بنظاـ الػ ((4

 أكثر ان مرغب ككنو سكل البكت عقد عف يختمؼ ال البعض أنوحيث اعتبره  (18)في مشاريع البنية التحتية 
  ..إال ليس لفظي فيك بينيما فارؽ كجد فإف لممستثمريف؛

 (.6) البشبيشي: نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ((5

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763
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حدكد مدة االمتياز الممنكحة مف قبؿ الجية مانحة االمتياز,  كليذه الجية حؽ تجديد تأجير 
 المشركع لشركة المشركع مرة أخرل, كما كليا حؽ تأجيرىا لغيرىا بعد انتياء مدة العقد.

 Build- Lease- Transfer التأجير والتحويل و البناء مشروعات الصورة الرابعة: 
 :(B.L.T) ويرمز لو

فرصة المساىمة في إنشاء  شركة المشركعك جية مانحة االمتياز تمنح ىذه الصكرة ال
جية المشاريع غير االقتصادية "الربحية" مثؿ المدارس كالمعاىد كالجامعات الحككمية, فتمنح ال

لخاصة بالقطاعات شركعان مف مشاريع البنية التحتية اإقامة م شركة المشركع مانحة االمتياز
 .(1)طكاؿ فترة االمتياز المشركع شركةمتو تقـك الحككمة باستئجاره مف قاإالحككمية, كبعد 

د في ككنيا تستر  ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿيبلحظ عمى ىذه الصكرة أنيا تختمؼ مع عقد الب
مع مراعاة مقدار الربح  ,جية مانحة االمتيازشركة المشركع لمقيمة تكاليؼ البناء مف إيجار 

الستنفاذ  ممكان لمجية مانحة االمتياز, كفي نياية العقد يصبح المشركع المشركع لشركةالمناسب 
 .(2)العقد مدتو

 :(B.R.T)ويرمز لو والتحويل  ستئجارمشروعات البناء وال الصورة الخامسة:
جية مانحة ال مف استئجارهفي ىذه الصكرة تقكـ شركة المشركع ببناء المشركع ثـ 

 .(3)التي تقكـ بتشغيمو بنفسيا أك تشغيمو عف طريؽ آخريف االمتياز

ىذا النكع لو طبيعة خاصة مستمدة مف خصكصية المنفعة التي تحققيا األفراد كىي 
المتكلد منيا, حيث يقكـ المشركع عمى قابميتو خصكصية ترتبط بالمكاف كترتبط أيضان بالعائد 

قامة طريؽ حيكم إجديد أك طكؿ فترة االمتياز, مثؿ كاف إيجاران سنكيان قاببلن لمت لمتأجير سكاءن 
يتعيد الطرؼ الخاص في ىذا النكع مف العقكد ببناء المشركع, عمى أف يقـك , حيث (4)سريع

ينة, ثـ يعيده إلى المالؾ األصمي عند نياية لتشغيمو لفترة مع ,( بعد ذلؾRENTباستئجاره )

                                                           

 (.6)راكة بيف القطاعيف العاـ كالخاصعقكد الش: بكعشيؽ (,6) نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :البشبيشي(1)
 دراسة: (, الحسني20) البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية عقكد :حصايـ( 2)

 BOT" (16.)" اإلعادة ثـ كالتشغيؿ البناء بأسمكب التحتية البنية مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية
راكة بيف الش :بكعشيؽ (,21) البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية : عقكدحصايـ( 3)

 .(8القطاعيف العاـ كالخاص )
 .(6) كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقدالرشكد:  (182,)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ: يكسؼ, كآخركف (4)
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, كيختمؼ ىذا العقد عف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في أف المرحمة (1)المدة المتفؽ عمييا
الثانية تككف العبلقة التعاقدية استئجار كليس تشغيبلن السترداد ما صرفو في إنشاء المشركع كما 

 في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.

 Modernizeمشروعات التحديث والتمميك والتشغيل والتحويل  ة السادسة:الصور 

Own – Operate – Transfer( ويرمز لو ,M.O.O.T): 
ىذا النكع مف المشركعات يككف قائمان بالفعؿ لكنو ال يعمؿ بكفاءة بسبب التطكر 

جية كتحكيمو إلى الالتكنكلكجي مما يجعمو يحتاج إلى عممية التحديث ثـ التممؾ كتشغيؿ المرفؽ 
بتحديث  شركة المشركعتعيد تبمكجب ىذا النكع مف العقكد , (2)نياية مدة االمتياز مانحة االمتياز

أحد المرافؽ العامة أك أحد مشركعات البنية األساسية كتطكيره تكنكلكجيان كفقان ألحدث المستكيات 
جية تعاقد, ثـ يتنازؿ عف ممكيتو لمالعالمية, كيصبح مالكان لممشركع كيقكـ بتشغيمو طكاؿ فترة ال

, كىذا النكع مف العقكد مصبو عمى المشركعات (3)نياية مدة العقد دكف مقابؿفي مانحة االمتياز 
دارة خبلفان لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ المنصب  القائمة كالتي تحتاج إلى تحديث كصيانة كا 

 عمى إيجاد المرفؽ كتشغيمو كتحكيمو.

 – Modernize  Operateمشروعات التحديث التشغيل اإلعادة  السابعة:الصورة 

Transfer  ويرمز لو(M.O.T): 
مسماه إلى تحديث مرفؽ قائـ, حيث كينصرؼ ىذا النكع مف التعاقد كفؽ ما يدؿ عميو 

كتقاضي مقابؿ ىذا  باإلنفاؽ عمى عممية التحديث, كمف ثـ تشغيؿ المرفؽ شركة المشركعقكـ ت
إف , فمع تحقيؽ ىامش الربح المتفؽ عميوعادة رأس الماؿ المدفكع في التحديث إالتشغيؿ لحيف 

التطكرات التكنكلكجية المذىمة كالتي ليا فكائد كبيرة في تقميؿ ىدر المكارد الطبيعية أك تقميؿ 
جة المرفؽ تي تحدد حااآلثار البيئية الضارة كؿ ىذه كغيرىا اعتبارات تدخؿ في العكامؿ ال

, كيختمؼ عف الصكرة (4)( مع اختبلفات بسيطةR.O.Tعادة التأىيؿ )إلمتحديث كىك يشبو عقد 
التي تسبقو في ممكية المشركع مدة العقد, كيختمفاف عف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في 

 استخداميما في تطكير مشركعات قائمة بحاجة إلى التحديث كالتطكير.
                                                           

 .(21) البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية : عقكدحصايـ (1)
الطبيعة القانكنية لقكد االمتياز كاالستثمار التي  :(, البكسعيدم6) التعاقدية لعقكد البكتالطبيعة  :بكعشيؽ (2)

 (.7)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  :(, البشبيشي22لنظاـ البكت ) تبرميا الدكلة كفقان 
 (.182230) نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :يكسؼ, كآخركف (3)
 (.9) لبمديةالقانكنية كدكرىا في جذب التمكيؿ لمخدمات كالمرافؽ االصيغ  :عبد المجيد (4)
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ويرمز  Rehabitate-Own–Transfer العادةو التشغيل و التحديث  ثامنة:ال الصورة

 :(R.O.T)له 
ىذا النمط مف العقكد ذك فائدة جمة في إعادة الحياة لممرافؽ القديمة التي تحتاج إلعادة 
تأىيؿ, كعادة ما يحتاج المرفؽ إلعادة التأىيؿ بسبب الككارث الطبيعية كاألمطار كالفيضانات 

( في ككف B.O.Tكيختمؼ عف ), ؿ اإلنساف مف حركب كنزاعات مسمحةبسبب افعا كالزالزؿ, أك
إعادة التأىيؿ ينصب عمى مرافؽ قائمة كميان أك جزئيان, كبغض النظر عف التكمفة التي قد تنقص 

(؛ فإف كجكد المرفؽ مف قبؿ لو داللة اقتصادية مف ناحية الجدكل B.O.Tأك تزيد عف عقد )
في االشتراط  بعض قكانيف الخصخصة العربية الجية الحككمية حقان جكازان كاألىمية, كقد اعطت 

عادة تأىيؿ المرفؽك  ةالمشاركة في إدار  عمى القطاع الخاص الراغب في شراء المرفؽ العاـ أك  ,ا 
, أم إف الدكلة بحاجة إلى تطكير كتحديث (1)ثمر عمى إيرادات التشغيؿ طكاؿ فترة التعاقدستى المي 

طؿ بسبب الفيضانات أك فعؿ اإلنساف مثؿ أعماؿ الشغب كيككف لممشركع أىميتو المرفؽ الذم تع
 لما يقدمو مف خدمات.

 – Lease – Renovateمشروعات اإلجار والتجديد والتشغيل والتحويل  الصورة التاسعة:

Operate – Transfer ( ويرمز لوL.R.O.T): 
, كيقـك جية مانحة االمتيازباستئجار مشركع تعكد ممكيتو لم شركة المشركعقـك تحيث 

 جية مانحة االمتيازعقد كمف ثـ يعيده لملبتجديده كتحديثو كتشغيمو لصالحو خبلؿ مدة ا
يستند المشركع إلى حيث ىذا النكع مف المشركعات , (2)بمكاصفات أفضؿ مف السابؽ دكف مقابؿ
, كمف المبلحظ أف كجو (3)النيرية أك الطريؽ السريعةقابميتو لمتأجير مثؿ المكانئ كالمطاعـ 

مف  ككنيا, (M.O.O.T( )M.O.T( )R.O.T( )L.R.O.T) العبلقة بيف الصكر األربعة الػ
بحاجة إلى تحديث كترميـ  ىي القائمة كالتيالمرافؽ االقتصادية العقكد الكاردة عمى مشركعات 

 كصيانة كتشغيؿ.
 

  

                                                           

الصيغ القانكنية كدكرىا في جذب  :(, عبد المجيد7)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  :بشبيشيال :انظر (1)
 (.9) التمكيؿ لمخدمات كالمرافؽ البمدية

 (. 7ة, بنظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ )دكر ديكاف المحاسبة في تدقيؽ المشركعات العام :النصر اهلل (2)
(. 5) دكر ديكاف المحاسبة في تدقيؽ المشركعات العامة, بنظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :النصر اهلل (3)

 .(7)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  :البشبيشي



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

06 
 

 

 المطمب الثاني
 ء والتشغيل غير المحولةصور عقد البنا

 Build – Transfer – Operateالصورة األولى: البناء ونقل الممكية والتشغيل 

(B.T.O:) 

العقد تقكـ الجية مانحة االمتياز بالتعاقد مع شركة المشركع عمى إنشاء حسب ىذا  
رة كتشغيؿ المشركع ثـ التخمي عف ممكيتو لمجية مانحة االمتياز التي تبـر معو عقدان آخر إلدا

المشركع خبلؿ مدة العقد, مقابؿ الحصكؿ عمى إرادات التشغيؿ مع تقسيط ثمف تكمفة المشركع 
كد البناء كالتشغيؿ قتجمع بيف ع يرغـ تعدد ىذه األنظمة التحسب االتفاؽ,  بطريقة أك بأخرل

يتمثؿ في  كنقؿ الممكية فضبلن عف عقكد الخدمات كاإلدارة كالتأجير فإف القاسـ المشترؾ بينيما
القطاع الخاص الذم يتحمؿ عبء التمكيؿ سكاءن تعمؽ االمر بتجديد المرفؽ العاـ كتشغيمو أك 

عادة الممكية في نياية العقد يتمثؿ ىذا النمكذج في المشاريع , ك (1)تعمؽ األمر بإنشائو كتشغيمو كا 
كمف ثـ تقكـ بتشغيمو  ببناء المشركع جية مانحة االمتيازالمتعمقة بالسياحة كالفنادؽ حيث تقكـ ال

 .(2)مف خبلؿ شركة المشركع كيعتبر مف عقكد الخدمات
 كجو االختبلؼ بينو كبيف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ:

  ممكية المشركع تنتقؿ لمدكلة مف انتياء البناء كبداية التأجير مع شركة المشركع لتشغيؿ
 المرفؽ.

 طريقة أك بأخرل حسب المتفؽ عميو في تكمفة المشركع في ىذا العقد تقسط عمى الدكلة ب
 العقد.

 – Purchase – Build التشغيلو البناء و مشروعات الشراء  الصورة الثانية:
Operate ويرمز لو (P.B.O): 

صبلح اقتصادم كتعمؿ عمى إمية خاصة لمدكؿ التي تنفذ برامج ىأيمثؿ ىذا النكع 
الخاص حيث يمكف لممستثمر األجنبي أك تحكيؿ عدد مف مشركعاتيا المممككة لمدكلة إلى القطاع 

, (3)صكؿ جديدة ممحقة بو كتشغيمو كاالنتفاع بوأصكؿ مشركع قائـ ثـ القياـ ببناء المحمي شراء أ
ثـ تشغمو  جية مانحة االمتيازبشراء مشركع أنشئ بمعرفة الشركة المشركع تقكـ كفي ىذا العقد 

                                                           

عقكد الشراكة بيف  :بكعشيؽ(, 21) طار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتيةإالبكت ( حصايـ: 1)
 (.7) القطاعيف العاـ كالخاص

 (.7) دكر ديكاف المحاسبة في تدقيؽ المشركعات العامة, بنظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :النصر اهلل (2)
 .(7)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  :شبيشيالب (3)
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الكاممة, كعميو فإف لشركة المشركع بناء ما تراه مناسبان  كىك يشبو الخصخصة يرد إلييا,كال 
لممشركع كفؽ العقد كحاجة المشركع, ككجو االختبلؼ بينو كبيف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ أف 
ممكية أصكؿ المشركع تككف لشركة المشركع خبلفان لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ الذم اعتمد فيو 

 اإلدارة كليس أصكؿ المشركع.معنى الممكية ىي ممكية 

 – Design – Build التشغيلو التمويل و البناء و التصميم  الصورة الثالثة: مشروعات

Finance – Operate  ويرمز لو(D.B.F.O): 
تمامان,  ان جديد ان قامة مشركعإافة جديدة, حيث يتـ اكتشاؼ فرصة ضإيعد ىذا النكع بمثابة 

نشاكعادة ما يقكـ المقاكؿ بأخذ زماـ المبادرة إلقناع الحككمة با و ئلمشركع, فيسند إليو تصميمو كا 
تقـك الشركة الخاصة في ىذا النكع مف العقكد بتصميـ المشركع منذ البداية, , ك (1)كتمكيمو كتشغيمو

ع إلى تمكيؿ مستمر ككاؼو كبعدىا ببنائو كتكفير التمكيؿ البلـز لو باألخص عندما يحتاج المشرك 
كال تنتقؿ  لحسف إدارتو, لتأتي عممية التشغيؿ فيحصؿ الطرؼ الخاص عمى إيرادات المشركع,

نما يظؿ المستثمر مالكان, كعمى الدكلة إما  ممكية المشركع إلى الدكلة عند انتياء مدة العقد كا 
األكؿ تعكيضان عادالن  تجديد العقد أك منحو إلى مستثمر بشركط أفضؿ بشرط تعكيض المستثمر

ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في بيف ىذه الصكرة كعقد الب , ككجو االختبلؼ(2)عف ممكية المشركع
  التالي:
 ىي عارضة المشركع, بينما في ىذا العقد  جية مانحة االمتيازفي عقد البكت تككف ال

 عميو. االمتيازجية مانحة مكافقة ال ةن لممشركع منتظر  ةالعارض يى شركة المشركعيككف 
  البحث الجيد عف المشاريع التي تمبي حاجة  شركة المشركع مفكىذه الميزة تمكف

 المجتمع إلشباعيا.

 Rehabitate - Ownالصورة الرابعة: مشروعات إعادة تأىيل وتممك وتشغيل 

Operate  ويرمز له(R.O.O:) 
تصمح ىذه الصيغة لمشركعات قائمة كلكنيا اصبحت غير اقتصادية بحكـ اىتبلؾ 

صكليا كاحتياجيا إلى عمميات إحبلؿ كتجديد كصيانة كتطكير لخطكط االنتاج, لذلؾ تقـك أي كتآكؿ 
الدكلة بعرضيا عمى شركات خاصة لمقياـ بيذه العمميات مقابؿ عقكد امتياز تتضمف االمتبلؾ 

                                                           

 .(7) نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :البشبيشي (1)
 (.182) نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :كآخركف ,يكسؼ (2)
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 ىناك  (2)(R.O.T) (R.O.O)ييشكؿ عمى البعض بسبب التشابو بيف الصكرتيفقد , ك (1)كالتشغيؿ
 نكرد الفرؽ بينيما:

  الصكرة السابقة(R.O.T)  ,كبعدىا تختص بالتحديثات التكنكلكجية أك نظـ تشغيؿ حديثة
صكليا, أي تآكؿ أك فيك ىبلؾ  (R.O.O)أما في ىذه الصكرة يتـ تحكيؿ المشركع لمدكلة, 

 زالة كتجديد كصيانة كتطكير لخطكط االنتاج.إنيا بحاجة إلى عمميات إأم 
 .كالفارؽ بيف الصكرتيف كعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ككف المشركع قائمان 

 – Buildالصورة الخامسة: مشروعات البناء والتشغيل وتجديد عقد المتياز 

Operate – Renewal of concession ( ويرمز لوB.O.R): 
ء مشركع, ثـ تشغيمو عمى بنا دكلة كالقطاع الخاصىذه الصكرة يتـ التعاقد بيف الكفؽ 
يبلحظ عمى ىذه الصكرة أنيا تختمؼ مع عقد , ك مكانية تجديد تشغيمو لفترة أخرلإ عمفترة العقد, 

ليا طبيعة تفاكضية كمتجددة باستمرار الحاجة إلى تجديد  ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف حيث إفالب
اكتشاؼ مصادر جديدة مف المكاد عند لتطكر التكنكلكجيا المستخدمة أك  كذلؾ تبعان العقد, 

لخاصة كالمطارات...التي ال يمكف المتعمقة بالمشركع, أمثمتو شركات االتصاؿ كالكيرباء كالطرؽ ا
, (3)ك زيادة المستيمكيف أك المستفيديف مف المشركعأا دكف متابعة التطكر التكنكلكجي استمرارى

عقد الثـ تجديد  عقدىذا النكع يرتكز عمى البناء كالتشغيؿ طكاؿ فترة الأف بكعشيؽ:"الدكتكر ذكر ك 
ر لفترة جديدة كلو طبيعة تفاكضية متجددة مرتبطة بمتطمبات حاجات المرتفقيف الناتجة عف التطك 

 .(4)مر الذم يؤدم إلى تجديد عقد االمتياز"التكنكلكجي كتحديث المشركع, األ

حث أف ثمة تشابو بيف ىذا العقد كعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف حيث إعادة يرل البا
أيصكؿ المشركع إلى الدكلة, لذا يرل الباحث أنو في حالة ما قبؿ التحكيؿ كانقضاء مدة العقد 
فيعتبر مف قبيؿ العقكد المحكلة, أما بعد تجديد مدة تشغيؿ المشركع لشركة المشركع نفسيا فيك 

 غير المحكلة.مف العقكد 

 

                                                           

 .(7)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  :البشبيشي (1)
 (.25الصكرة الثامنة مف النكع األكؿ مف ىذا البحث ) ((2

الخاص في  طار الستقباؿ القطاعإالبكت  :, حصايـ(7)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :شيالبشبي :انظر (3)
  .(182230)نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  :(, يكسؼ, كآخركف21مشاريع البنية التحتية)

 (.8عقكد الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص ) ( البكعشيؽ:4)
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  -Build- Won- Operator: مشروعات البناء والتمميك والتشغيل السادسة الصورة
 :(B.O.O, ويرمز لو )

ليدؼ إقامة  شركة المشركعك  جية مانحة االمتيازيبـر ىذا النكع مف العقكد بيف ال
أثناء مدة العقد شراؼ عمى التشغيؿ في مكو بكاسطة شركة امتياز تتكلى اإلالمشركع كتأسيسو كتم

( B.O.O.Tكال يعني ىذا النكع مف المشركعات تحكيمو إلى ممكية الدكلة مثؿ العقكد السابقة )
(B.O.Tنما ي ك ك عند انتياء العمر االفتراضي لممشركع, أأتـ تجديد العقد عند انتياء مدتو (, كا 

مف  المشركع حصص الممكية كفقان لتقييـ أصكؿ كخصكـ فتقكـ الدكلة بتعكيض المستثمر ع
فضميا, كفي جميع الحاالت تحصؿ الحككمة عمى نصيب مف أخبلؿ عركض مقدمة يتـ اختيار 

اإليرادات التي يحققيا المشركع مقابؿ منح العقد كدعـ المشركع أماـ الجيات المختمفة, كيحؽ 
دارتو يقعاف عمى ع ف كاف تشغيؿ المشركع كا  اتؽ لئلدارة في ىذا العقد اإلشراؼ عمى تنفيذه كا 

 .(1)المستثمر
 الفرق بين العقدين يتمثل في:

  نشاؤه ينتيي بانتياء إفي حالة أف يككف المشركع المزمع أف ىذا العقد تمجأ إليو الدكلة
 مدة التشغيؿ.

 بانتياء  ينتييشبو دائمة, ألف انتياء العقد  ىذا العقد ممكية تككف في المشركع ممكية
 المشركع.

  لبلمتياز بتحكيؿ أك إعادة إدارة أك ممكيتو إلى الجية المانحةعدـ التزاـ شركة المشركع. 
  المشركع.شركة المشركع الحؽ في بيع  ىذا العقد يعطي 
  عدـ ترحيب الحككمات بيذا العقد إال في الحاالت النادرة, حيث استخدامو في استغبلؿ

 حقكؿ البتركؿ أك المناجـ.
 الباحث , كقد أكردال يمكف حصرىايا مف عقد "البكت" إف الصيغ التي يمكف اشتقاق

عمى ىذه البعض أحيانان طمؽ بعضيا كنماذج لمعقكد التي يمكف أف تيشتؽ مف ىذه الصيغة , كقد ي
"باتفاؽ البكت" عمى اعتبار إنيا الصكرة   الصكر المشتقة مف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ

ر بيف الصكر المشتقة كصكرة األصؿ األصمية لعقكد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كلمتشابو الكبي
بينما ىك في حقيقة األمر أحد االشتقاقات المتفرعة منو, كيككف االختبلؼ فييا منصبان في الغالب 

 عمى االلتزاـ األكؿ لممتعاقد ىؿ ىك "بناء" أـ تحديث" أـ إعادة تأىيؿ ...إلخ.
                                                           

نظاـ البناء كالتشغيؿ  :شبيشي(, الب1822181) نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ :كآخركف, يكسؼ :انظر (1)
دراسة : (, الحسني134) اإلشكاليات القانكنية التي تكاجو تطبيؽ اتفاقات البكت: عبد المجيد (,7)كالتحكيؿ 

 (.16شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع  البنية التحتية )
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"  كما كالتحكيؿ بناء كالتشغيؿالقكؿ بأف التطبيؽ األساس لعقد "ال أخيران يمكف  
يمكف أف يككف ك أكردناه مف اشتقاقات متفرعة منو, كؿ ىذه الصيغ كغيرىا مما يمكف استحداثو 

محؿ تكظيؼ كعقكد تدعـ تكجو الدكلة كأجيزتيا المحمية في استقطاب التمكيؿ مف القطاع 
 . (1)الخاص

                                                           

 .(135)اإلشكاليات القانكنية التي تكاجو تطبيؽ اتفاقيات البكت : عبد المجيد (1)
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 المطمب األول
 بناء والتشغيل والتحويلعقد ال تكييف

؛ ألف (1)التكييؼ الفقيي ىك أحد أعماؿ االجتياد الفقيي لبياف حكـ المستجدات الفقيية
ككنيا تمبي حاجة  العقكد أبيحت لتمبيتيا حاجة الناس كىذا حكـ مطرد في العقكد المستحدثة

الناس, كعميو فإف الفقو ال ينشئ العقكد ابتداءن إنما يكجييا بضكابط خصيا بيا حتى تقع صحيحة 
رافعة لمخصكمة قاطعة لمنزاع, كالتي منيا النيي عف الغرر كالربا كبيع المعدكـ كجيالة المبيع, 

ككف ناظمان لعبلقات المتعاقديف , كبذلؾ ي(2)التي يطمؽ عمييا الفقياء خمك العقكد مف المفسدات ليا
كمف ىذه العقكد المستجدة عقد البناء كالتشغيؿ ؛ (3)مراعيان ما يمبي حاجتيـ كما يصمحيا

لك فرقنا كؿ عقد عمى حدة كخبل مف المحرمات الشرعية ككافؽ  اتفاقاتكالتحكيؿ, الذم يضـ عدة 
اع أكثر مف عقد في عقد كاحد, مقاصد الشريعة اإلسبلمية كاف جائزان شرعان, كال يمنع مف اجتم

ال محذكر في الجمع بيف عقديف كؿ كاحد منيا جائز كقيؿ: رحمو اهلل "  -قاؿ ابف القيـ
 . (4)بمفرده..."

 حقيقة التكييف الفقيي:
 أوًل: التكييف في المغة:

أحدث , كمنيا جعؿ لو كيفٌيةن معمكمة, فقىطَّعىوي   :الشيءى  كيَّؼى , ك مصدر كىيَّؼى  :تٍكييؼ
, فأما كىيؼ؟ كممة مكضكعة يستفيـ بيا تغييرنا فيو يؤدِّم إلى انسجامو مع شيء أخر ال يتبٌدؿ

  .(5)عف حاؿ اإلنساف, فيقاؿ كيؼ ىك؟ فيقاؿ: صالح

 ثانيًا: الفقو في المغة.
الفقيي نسبة لمفقو, كىك فيـ غرض المتكمـ مف كبلمو, قاؿ ابف فارس: الفقو يدؿ عمى 

, ثـ اختص بذلؾ ٍفقىيوي, ككؿ عمـ بشيء فيك فقوبو, تقكؿ فىًقٍيتي الحديث أى إدراؾ الشيء كالعمـ 
عمـ الشريعة فقيؿ لكؿ عالـ بالحبلؿ كالحراـ فقيو, كقيؿ مأخكذان مف فؽء, يقاؿ: تفقأت السحابة 

 . (6)عف مائيا, إذا أرسمتو, كأنيا تفتحت عنو
                                                           

 (.38كالمستجدات الفقيية )( انظر: شبير: التكييؼ الفقيي لمكقائع (1
 (.12522)ػ بداية المجتيد كنياية المقتصد:ابف رشد الحفيد( انظر: القرطبي: (2
 .(10252102421023انظر: الزحيمي: أصكؿ الفقو اإلسبلمي ) ((3

 (.34223)أعبلـ المكقعيف : ابف القيـ (4) 
 .؟, مادة كيؼ(15025) ابف فارس: معجـ مقاييس المغة (5)
 ( باب الفاء, مادة فقو, فقأ.442): معجـ مقاييس المغة ابف فارس ( انظر:6)
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, بالتعريؼ االصطبلحي كحسب التعريؼ المغكم لمركب التكييؼ الفقيي, تظير عبلقتو
ييؼ يأتي بمعنى كيؼ؟ كالتي تعني التكأف منو. لذا نجد  حيث إف التعريؼ االصطبلحي مشتؽه 

االستفياـ عف حاؿ الشيء, كالفقو يأتي بمعنى الفيـ كاإلدراؾ, فيصبح معناه في المغة " فيـ 
دراكو".  كيفية الشيء كا 

 الفقو في الصطالح:
 .(1")العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية"العمـ باألحكاـ الشرعية 

 ثانًيا: التكييف الفقيي في الصطالح:
"ىك تحديد لحقيقة الكاقعة المستجدة إللحاقيا بأصؿ فقيي, خصو الفقو اإلسبلمي 
بأكصاؼ فقيية, بقصد إعطاء تمؾ األكصاؼ لمكاقعة المستجدة عند التحقؽ مف المجانسة 

 .(2)المستجدة في الحقيقة"كالمشابية بيف األصؿ كالكاقعة 

 مشروعية التكييف الفقيي:
التكييؼ الفقيي مشركع كيأخذ مشركعيتو مف مشركعية االجتياد الفقيي كدليؿ مشركعيتو 

 .(3)مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ

 أوًل: القرآن الكريم:
ـٍ أىٍمره قاؿ تعالى:  اءىىي ذىا جى ٍكًؼ أىذىاعيكا  اأٍلىٍمفً  ًمفى  كىاً  لىكٍ  ًبوً أىًك اٍلخى لىٰى  كى رىدُّكهي ًإلىى الرَّسيكًؿ كىاً 

ـٍ لىعىًممىوي الَّذً  اأٍلىٍمرً  أيكًلي يفى يىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ ًمٍنيي
(4) 

 :من اآلية الكريمة وجو الدللة
إليو بعد  در حاؿ حياتو رده إليو مباشرة, كال  -فالرد لمرسكؿ" -رحمو اهلل -قاؿ القرطبي

كفاتو رد إلى سنتو, كالرد إلى أكلي األمر رد إلى أىؿ العمـ كالفقو, كما قاؿ: قتادة كالحسف 
كغيرىما, فيـ القادركف عمى االستنباط, كىك في المغة االستخراج لؤلحكاـ الشرعية, ىك ما يدؿ 

 . (5)"عمى االجتياد إذا عدـ النص كاإلجماع

                                                           

 ( باب الفاء, مادة فقو.157( الجرجاني: التعريفات )(1
 (.30)لمكقائع كالمستجدات الفقيية  شبير: التكييؼ الفقيي ((2

 (.38ك) (30لمكقائع كالمستجدات الفقيية )ػ التكييؼ الفقيي :شبيرانظر: (  (3
 (.83)(  النساء (4
 (.47926الجامع ألحكاـ القرآف ) :( القرطبي(5
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 ثانيًا: السنة: 
ٍشيىةى   عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ ركل البخارم    كىال ييٍجمىعي بىٍيفى ميتىفىرِّؽو, كىال ييفىرَّؽي بىٍيفى ميٍجتىًمعو خى

دىقىةً   .  (1) الصَّ

 : من الحديث وجو الدللة 
قاؿ ابف القيـ: "كمدار االستدالؿ جميعو عمى التسكية بيف المتماثميف كالفرؽ بيف 

 .(2)المختمفيف"

الخطاب, ألبي مكسى األشعرم, رضي اهلل عنيما, حيف كاله ؿ عمر بف كفي األثر قا
ـى  القضاء. ـى .اٍلفىٍي ٍدًرؾى ًممَّاٍ  ليس في كتاب كال سنة ,. اٍلفىٍي ا يتمجمج ًفي صى ثـ اٍعًرًؼ  ,ًفيمى

ٍد إلى أقربيا ًإلىى المَّوً  ,فًقًس األيميكرى عند ذلؾ ,األىٍمثىاؿى كىاألىٍشبىاهى  ًباٍلحىؽِّ كىأىٍشبىًييىا  ,كىاٍعمى
(3). 

 : من األثر وجو الدللة
: "ىذه العبارة صريحة في األمر بتتبع النظائر كحفظيا  -رحمو اهلل -قاؿ السيكطي

ف فييا إشارة إلى أف مف النظائر ما يخالؼ نظائره في الحكـ  ليقاس عمييا ما ليس بمنقكؿ, كا 
بيف النظائر المتحدة تصكيران  لمدرؾ خاص بو, كىك الفف المسمى بالفركؽ الذم يذكر فيو الفرؽ

 .(4)كمعنى لمختمفة حكمان كعمة"

 :ثالثًا: المعقول
ال تككف في أسبلفيـ, منيا المعامبلت فبل بد مف تصدم  ان الناس يستجد في حياتيـ أمكر 

كأكؿ خطكة في بياف ىذه المستجدات التكييؼ الفقيي الذم يقتضي الفقياء ليا لبياف حكميا, 
 .النظر كالمشابية

 التكييف الشرعي لعقد البناء والتشغيل والتحويل:
نأتي عمى بياف تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كمشركعيتو,  فيـك التكييؼ الفقييبعد بياف مف

إذ ال يمكف الحكـ  ,(5)"الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره" :يقكؿ عمماء المنطؽكالتحكيؿ, حيث 
                                                           

" :( كتاب الزكاة, باب352( البخارم: صحيح البخارم)(1  ."ال ييٍجمىعي بىٍيفى ميتىفىرِّؽو كىال ييفىرَّؽي بىٍيفى ميٍجتىًمعو
 (.13121أعبلـ المكقعيف ) ابف القيـ: ((2

  (.17222ابف حجر: الدراية في تخريج أحاديث اليداية ) ((3

 .(821األشباه كالنظائر )( السيكطي: (4
اؿه " ,(83األصكؿ مف عمـ األصكؿ) :( ابف عثيميف(5 ًرًه ميحى كُّ مىى الشٍَّيًء ًبديكًف تىصى ـى عى ٍك  :ميراألابف  "أًلىفَّ اٍلحي

 (.36924التقرير كالتحبير)



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

36 
 
 

؛ (1)عمى المجيكؿ, كما ال يمكف الحكـ عمى شيء مختمؼ في تحديد ماىيتو, كتصكير حقيقتو
فبالنظر إلى حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ نجده يشتمؿ عمى اتفاقات بمجمكعيا تككف عقد 

لمشاريع الكبرل البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كأىـ ما يميزه عف العقكد األخرل ىك اختصاصو با
براـ ا أف ىذا العقد يمر بمراحؿ سابقة عف إالتي تتطمب تدخؿ مجمكعة متشابكة مف العقكد, كم

 ,كالدخكؿ في المفاكضات  ,كطرح العطاءات ,كدراسة الجدكل ,العقد مثؿ اختيار المشركع
المشركع, كبعدىا عقد االتفاقية كتنفيذ البنكد المتفؽ عمييا كاإلشراؼ اإلدارم مف قبؿ صاحب 

حيث عند إفراد تمؾ العقكد كؿ عمى حدة تجدىا تكافؽ عقدان مف العقكد المشركعة في الفقو 
اإلسبلمي, منيا عقد البناء يكافؽ في صكرتو عقد االستصناع كما سيأتي بيانو, حيث يطمب فيو 
 الصانع مف المستصنع استصناع شيء معيف في الذمة, كالثاني التشغيؿ في صكرتو يكافؽ عقد

المباني التي أقاميا مقابؿ  استئجار أك استثمار كتشغيؿاإلجارة, حيث يقكـ صاحب المشركع ب
استرداد ما تـ غرمو في بناء المشركع, كآخرىا عقد التحكيؿ أم التنازؿ عف المشركع مف حيث 

  .(2)إدارتو كمرافقو لصاحب األرض بحالة جيدة بعد انتياء العقد

اتفاقات إليو سابقان مف أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يتككف مف عدة  كفقان لما أشير
 . (3)كنجد أف ىذا العقد بصكرتو الكمية يتككف مف ثبلثة عقكد أك اتفاقات

 شركعالم شركة قبؿ مف كتصميمو العاـ المرفؽ إنشاء أك BUILD البناء: األكؿ االتفاؽ .1
 عمى التزاـ أم ىناؾ يككف أف دكف شركةال ماؿ رأس مف بأكممو التمكيؿ يتـ أف عمى

 قركض تقديـ أك ميزانيتيا مف المشركع ىذا تمكيؿ في المساىمة جية مانحة االمتيازال
 .معينة

 حيث تشغيؿ عقد بمكجب يتـ الذم اإلدارة أك OPERATE التشغيؿ: الثاني تفاؽاال .2
 لقاء مالية عكائد عمى الحصكؿ ألجؿ العقد مدة طيمة المرفؽ بإدارة شركة المشركع تقكـ
 زمنية لفترة المشركع استغبلؿ أم المكاطنيف لجميكر الخدمات كتقديـ كاإلدارة البناء
 بنكد كفؽ كحمايتو كصيانتو المشركع تطكير يتضمف مما العقد في عمييا يتفؽ محددة
 .العقد

                                                           

 (.23, القرضاكم: الصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد كالتطرؼ )(50الكككب المنير)شرح لفتكحي: ( انظر: ا(1
العقكد المبتكرة . الرشكد: (70269)ك ,(62261( انظر: حصايـ: عقكد البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص )(2

المميكة مف  عقكد البناء كالتشغيؿ كنقؿ, العثماني: (10821072106اإلسبلمية ) بالصككؾ لمتمكيؿ كاالستثمار
 .(221الناحية الشرعية )

 lawhome.com/vb/showthread.php?t=13897-http://www.justice,  بتصرؼ( السنيكرم: 3(
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 شركة المشركع عمى عقدم التزاـ يقع حيثTRANSFER التحكيؿ: الثالث تفاؽاال .3
 فيمناحة االمتياز  الجية قبؿ مف الستثماره قابمة جيدة حالة في المشركع تسميـ بإعادة
, كفي الكقت نفسو فإف ىذه االتفاقات الثبلثة يربط بينيا مقابؿ دكف كذلؾ العقد مدة نياية

كعمى ىذه الطريقة جرت عقد كاحد كاتفاؽ كاحد ىك "عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ", 
عادة الفقياء في تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, بحيث كضع فرضيات كاختبار 
ىذه الفركض عمى العقكد ساعيف إلى إدراج العقكد المستحدثة تحت أصؿ تعارؼ عميو 

في ىذا الناس كالفقياء حتى يسيؿ ضبطيا كمعرفة شركطيا كأركانيا, كالتي سنبينيا 
اختمفت تكييفات الفقياء ليذا العقد فمنيـ مف كيَّفو عمى اعتبار أنو يشابو  كقدالفصؿ, 

ف فإ عقدان مف العقكد المعركفة في الفقو اإلسبلمي, كمنيـ مف اعتبره عقدان مستحدثان لذا
 :(1)اتجاىيفالعمماء انقسمكا في تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ إلى 

  األول: تجاهال 
ىد أنو "ما ىك إال ( لو أصكلو في الفقو اإلسبلمي كذكر د. ناB. O. Tعقد )يرل أف       

كعمى ىذا القكؿ جميكر , (2)لمنتج إسبلمي", حيث تيطرؽ لتخريجو في عيد التابعيف تطكير غربي
أىك عقد (, B.O.Tنكع العقد الذم يكيؼ عميو عقد )في المعاصريف, لكنيـ اختمفكا فيما بينيـ 

أـ جعالة أـ شركة مؤقتة, أـ قياسان عمى إعمار الكقؼ, كالتي سيأتي بيانيا استصناع أـ إجارة 
"كاف : وابف أبي شيبة في مصنف أكرده كالتعريؼ بيا خبلؿ البحث, كاستدلكا إلى ما ذىبكا إليو بما
قاؿ ابف  , ككذلؾ بما عند المالكية: (3)محمد يكره أف يستأجر العرصة, فيبني فييا مف أجرىا"

, يا بعشرة دنانير أك بما دخؿ فيياأعطني عرصتؾ ىذه أبني "في رجؿ قاؿ لرجؿ : (4)القصار

                                                           

, ا: )اإلجارة, االستصناع, الجعالة( كمف ىذه العقكد التي جرل تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عميي(1
الكقؼ "الحكر, اإلجارتيف, اإلرصاد أك المرصد, الخمك", شركة مقطكعة "مكقكتة", عمى صكر تعمير أراضي 

 مستقبلن بذاتو(. ان مستحدث ان عقد
 .(17218) الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ حقيقة( السيد: (2
 ,الرجؿ يستأجر الدار كغيرىافي  :باب ",لبيكع كاألقضيةا": كتاب, (27827) المصنؼ :بي شيبةأابف  ((3

ةن " الدار ساحة "ًعرىاصه " كالجمع بناء فييا ليس التي الكاسعة البقعة كىي ساحتياأم  الداركالعرصة: "  ألف" عىٍرصى
ةه " فيي بناء فييا ليس بقعة كؿالعرصة: , ك كيمرحكف يمعبكف أم فييا" يىٍعتىًرصيكفى " الصبياف , الفيكمي: "عىٍرصى

 .(209المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)
 مفتي: بالقصار المعركؼ اهلل عبد أبك الفاسي, االصؿ, األندلسي القيسي عمي بف محمد بف قاسـ بف محمد ((4

 مكلده ىػ 897 سنة االسباف عمييا استكلى لما منيا, أبكه جاء غرناطة مف أصمو. كقتو في المغرب كمحدث فاس
 جامع كخطابة فاس إفتاء كلي. بمراكش كقبره مراكش إلى طريقو في ساسي, ابف بزاكية ككفاتو بفاس كسكنو

  .(726األعبلـ ) :الزركمي ,القركييف
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عمى إف اسكنيا في كؿ سنة بدينار , حتى أك في ما غرمت فييا كأصمحت . قاؿ: إف سمي عدة 
 , قالت ىند: "(1)"ما يبنييا بو , كما يككف عميو في كؿ سنة فذلؾ جائز كاف لـ يسـ فبل خير فيو

النص أف رجبلن طمب مف رجؿ )يمتمؾ أرضان( أف يستأجر ىذه األرض منو بعشرة  كالذم يفيـ مف
دنانير, كلكنو لف يدفع لو شيئان, بؿ سيبني بيذا المبمغ بناءن عمى األرض, كيسكف فيو لمدة عشر 

كىكذا يظؿ ينتفع بالبناء حتى يستكفي العشرة  ان,عمى أف يككف إيجار كؿ سنة دينار  سنكات
, كيرل الباحث أف ىذه الصكرة قريبة مف صكرة (2)"األرض بالبناء إلى صاحبيادنانير, ثـ يرد 

البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كاالختبلؼ فيمف طمب المشركع ففي البكت الجية مانحة االمتياز,  عقد
 بينما في المسألة شركة المشركع, كىذا غير مؤثر في العقد.

 الثاني: تجاهال 
مستحدثان لـ يعرفو التشريع اإلسبلمي بتركيبتو ىذه؛ فيك عقد مركب  ان يرل أف عقد البكت عقد     

كؿ اتفاقية مركبة مف مجمكعة ف إ"  , قاؿ الدكتكر نزيو حماد:(3)مف عدة عقكد تبـر مف الباطف
الفقيي , يجب اعتبارىا في النظر المتكاممة إلى تحقيؽ كظيفة معينة, تيدؼ بصكرتيا عقكد

 يكفي لمتعرؼ عمى حكميا الشرعي تفكيكيا إلى أجزاء مفردة, كالنظر , كالاالجتيادم كحدة كاحدة
لشركط معينة  ألنيا عقد مركب, مزيج مف ذلؾ كمو, كفقان  ,في مشركعية كؿ جزء منيا عمى حدة

 .(4)كاحدة مترابطة ال تقبؿ التجزئة "تحكميا, كمعاممة 

كبعد ذكر أقكاؿ الفقياء في تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى النحك الذم  
ذكرناه, جاء دكر ذكر كبياف حقيقة ىذه التكييفات ثـ مناقشتيا ليسيؿ الحكـ عمييا كذكر الراجح 
منيا. حيث إننا سنتناكؿ كؿ تكييؼ ذكره العمماء مع بياف مكجز لمعقد المكيؼ عميو كحكمو 

 ؽ العناصر في العقديف مع بعضيما.كمدل تتطاب

  

                                                           

 .(46128القرطبي: البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ في المسائؿ المستخرجة) ((1
 .(17218) الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ حقيقةالسيد: ( (2

التحكيـ في منازعات عقكد  (, انظر:2) مقاصديةعقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة دراسة فقيية ( أبك سميماف: (3
 عقكد الػ" :الجبللي انظر: ,http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=15428رابط البكت, 

B.O.T ة الجديدة المحمية منيا كالدكلية. كقد بدأ تعتبر مف العقكد الحديثة نسبيان في المعامبلت االقتصادي
 رابط القرني:  ,http://law.jamaa.cc/art267670.html  : رابطالتركاكم ".االىتماـ بيذه العقكد منذ الثمانينات

 ?tb.com/wtb/vb4/showthread.php-http://www.w      
 (. 94( انظر: حماد: قضايا فقيية معاصرة في الماؿ كاالقتصاد)(4

http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=15428
http://law.jamaa.cc/art267670.html
http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php
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 : تكييفات أصحاب التجاه األول
القائمكف بأف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ لو مثيؿ في عقكد الفقو اإلسبلمي, كقد سبؽ 
اإلشارة بأف أصحاب ىذا االتجاه قد اختمفكا في تكييفو عمى أم عقد مف العقكد المعركفة في الفقو 

عقد االستصناع, كاإلجارة, كالجعالة, كاإلقطاع, أك الشركة المؤقتة, أـ اإلسبلمي كالتي منيا 
 قياسان عمى عقكد إعمار الكقؼ في الفقو اإلسبلمي, كىذا تفصيؿ لكؿ تكييؼ بشيءو مف اإليجاز.

 أوًل: تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى أنو عقد استصناع.
استصناع, منيـ الدكتكر عبد الستار أبك كيفو بعض العمماء المعاصريف عمى أنو عقد 

ندكة البركة لبلقتصاد كذلؾ حيث قاؿ: "إمكاف تخريجو عمى عقد االستطناع تغميبان",  ,(1)غدة
قائبلن , كممف شبو عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بعقد االستصناع الدكتكر الرشكد؛ (2)اإلسبلمي

قد أنو اشتمؿ عمى عيف مكصكفة في الذمة يتضح مف ىذا الع" كجو الشبو بينيما في ما يمي:ك 
كما اشتمؿ عمى إعطاء حؽ لمعامؿ , كىك المشركع المراد إنشاؤه, كما اشتمؿ عمى عمؿ معيف

باستغبلؿ المشركع فترة مف الزمف ألجؿ استيفاء تكاليؼ البناء الذم أقامو كأرباحو؛ فيك في الكاقع 
مع تحممو لتكاليؼ البناء كالعمؿ, كلو  طمب مالؾ األرض إقامة بناء عمييا مف قبؿ طرؼ آخر

فيذا مف قبيؿ  , ككبل العكضيف مؤجؿ ,تكاليفو كأرباحو منوحؽ استغبلؿ المشركع كاستيفاء 
قبؿ الخكض في الحكـ عمى ىذا التكييؼ البد مف تعريؼ عقد االستصناع, , ك (3)"االستصناع

  كبياف حكمو.

 الستصناع في المغة:
ٍنعنا كًصناعةن, فيك صانع,  مصدراالستصناع  نيعنا كصى ٍنعنا كصى صنىعى ك صنىعى يىصنىع, صي

نىعيكا ًفييىاعممو كأنشأه, قاؿ تعالى: : الشَّيءى  ًبطى مىا صى (4) كىحى
 استصنعى يستصنع, استصناعنا, ك

 .(5)شيئان ما طمىبى منو أىٍف يىٍصنىعىوي لو اٍستىٍصنىعى فبلننا كذا:ك فيك ميستصًنع, 

 

                                                           

  .(12) ( B.O.T )(  أبك غدة: عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة (1
استصناع المشركعات مقابؿ استثمارىا قبؿ  , الثالثة كالعشريف,ندكة البركة لبلقتصاد اإلسبلمي قرارات ((2

 T.O.B http://www.alzatari.net/research/428.html , التسميـ
 (.115) العقكد المبتكرة لمتمكيؿ كاالستثمار بالصككؾ اإلسبلمية(  الرشكد: (3
 .(15)مف اآلية ىكد  ((4

 (.521محيط المحيط, مادة صنت, )ػالبستاني: , 209),ػ8لساف العرب, مادة صنع, ) ( ابف منظكر:(5
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 في الصطالح:الستصناع 
ىيكى ك  ,(1)الحنفية بأنو "عقد عمى مبيع في الذمة كشرط عممو عمى الصانع"عرفو عمماء 

مىى كىٍجوو مىٍخصيكصو " اصٍّ عى , كصكرة االستصناع " أف يقكؿ (2)" طىمىبي اٍلعىمىًؿ ًمٍنوي ًفي شىٍيءو خى
أك نحاس  (5)أك غيرىما اعمؿ لي خفان أك آنية مف أديـ ,(4)أك صفار ,(3)نساف لصانع مف خفاؼإ

, كقاؿ: "فيو معنى (6)مف عندؾ بثمف كذا, كيبيف نكع ما يعمؿ كقدره كصفتو, فيقكؿ الصانع نعـ"
عقديف جائزيف كىك السمـ كاإلجارة؛ ألف السمـ عقد عمى مبيع في الذمة, كاستئجار الصناع 

, أما مجمة األحكاـ العدلية (7)عقديف جائزيف كاف جائزان"يشترط فيو العمؿ, كما اشتمؿ عمى معنى 
"بيع عيف مكصكفة  .. كىكفقدمت صكران مستحدثة لمعقد مثؿ صناعة السفف كالمعدات الحربية.

 .(8)في الذمة ال بيع عمؿ"

 حكم عقد الستصناع:
اختمؼ الفقياء في حكـ عقد االستصناع أىك عقد مستقؿ بنفسو أـ تبعان لعقد السمـ؟ 

 كلمزيد بياف يكرد الباحث أقكاؿ العمماء في المسالة عمى النحك التالي:

 المذىب األول:
 ذىب جميكر الفقياء بعدـ جكاز عقد االستصناع إال تبعان لمسمـ. 

 واستدلوا لما ذىبوا إليو من السنة:
ؿ: فقاالمدينة كىـ يسمفكف السنة كالسنتيف كالثبلث؛   قاؿ: قدـ رسكؿ اهلل عف ابف عباس

مف أسمؼ في شيء فميسمؼ في كيؿ معمـك ككزف معمـك إلى أجؿ معمـك
(9) . 

 أف عقد االستصناع عقد مستقؿ ذىب الحنفية إلى جكاز عقد االستصناع أم المذىب الثاني:
 عف السمـ. 

                                                           

 (.36222تحفة الفقياء ): ( السمرقندم(1
 .كيميو قرة عيكف االخيار( 47427)حاشية رد المحتار عمى الدر المختار :( ابف عابديف(2
 ؿ مف جمد رقيؽ كتاب الخاء مادة خؼ.جٍ في الرً  سي بى مٍ كما يي  (205)الخؼ لمبعير :مجمع المغة: المعجـ الكجيز ((3
,( مادة صفر, ك 425الفيركز: القامكس المحيط ) ((4 ٍفري فَّاري : كصاًنعيوي . النُّحاسً  مف: بالضـ الصُّ  .الصَّ
 ., كتاب اليمزة, مادة أدـ ( األديـ الجمد10مجمع المغة: المعجـ الكجيز ) ((5

 (.8426بدائع الصنائع ): ( الكاساني(6
 (.8626بدائع الصنائع ): ( الكاساني(7
 .(388) ( مادة42221( حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ )(8

 السمـ. :البيكع, باب :( كتاب867مسمـ: صحيح مسمـ )  (9)
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اتىمنا اٍصطىنىعى  إف رسكؿ اهلل  :قاؿ ابف عمر  واستدلوا لما ذىبوا إليو من السنة:  ًمفٍ  خى
....  .(1) ذىىىبو

 .(2)الخاتـ دليؿ عمى جكازه رسكؿ اهلل استصناع  وجو الدللة من الحديث:
 رأي الباحث:

عقد االستصناع عقد جائز, لما فيو مف تمبية مصمحة الناس كقياـ حياتيـ, كلك لـ يجز   
سائر األزماف  لكقع الناس في الحرج, كعمماء الحنفية أجازكه استحسانان, كألف الناس تعاممكا بو في

تمـز  (4)ككذا الجميكر أجازكه عمى اعتباره عقد سمـ ,(3)مف غير أف ينكر أحد ذلؾ فكاف إجماعان 
 .(5)فيو تكفر شركط السمـ

كمف الفقياء المعاصريف الذيف رجحكا ككف عقد االستصناع عقدان مستقبلن عف عقد السمـ, 
مـ, الذم ال بد فيو مف قبض رأس الماؿ ف االستصناع ليس كالس: حيث قاؿ: إالدكتكر القره داغي

في المجمس, كليس كالبيع الذم ال بد فيو مف كجكد المبيع, بؿ ىك عقد يككف المعقكد عميو كىك 
العمؿ كالعيف في الذمة, كيجكز فيو تأجيؿ الثمف أك تقسيطو, مما يساىـ في تنشيط الصناعة 

ف عقد االستصناع عقدان مستقبلن, إ" قاؿ: ىربيدأبك الدكتكر ك  ,(6)كزيادة المركنة في سكؽ الماؿ"
كليس كالسمـ؛ إذ إف محؿ العقد فيو ىك العمؿ كالعيف كىما في الذمة, كما أنو ال يشترط تسميـ 
رأس الماؿ في المجمس كما ىك الحاؿ في السمـ, كمف ثـ ال يشترط فيو ما يشترط في عقد 

 .(7)السمـ"

 عقد البناء والتشغيل والتحويل.في مدى تحقق عناصر عقد الستصناع كما ىي 
نجد أف عناصر عقد االستصناع قد بالنظر إلى حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ 

 .(8)تكفرت فيو, عند مف كيفكه عمى عقد االستصناع

                                                           

 جعؿ فص الخاتـ في باطف كفو. :المباس, باب :, كتاب(1483)( البخارم: صحيح البخارم(1
 (.459219)انظر: ابف بطاؿ: شرح البخارم  ((2

 (.8628526(, الكاساني: بدائع الصنائع )138212المبسكط ): ( السرخسي(3
" آًجؿو  ىك " ًشرىاءي شرعان السمـ  ((4  .(45427ابف عابديف: حاشية ابف عابديف ) ًبعىاًجؿو
( ذىب جميكر العمماء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة خبلفان لمحنفية عدا زفر إلى اعتبار عقد االستصناع (5

 قسمان مف أقساـ السمـ تشترط فيو شركط السمـ كمف ذلؾ اشتراط تسميـ الثمف كمو في مجمس العقد. 
 (.466التطبيقات الشرعية إلقامة السكؽ اإلسبلمية )( القره داغي: (6
 (.115) عقكد الصيانة كتطبيقاتياأبك ىربيد:  ((7
 B.O.T (10.)تطبيؽ نظاـ البناء كالتمميؾ انظر: أحمد:  ((8
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, كاالستصناع ىنا , كىي ىنا الدكلة أك مف ينكب عنيامانحة االمتيازىك الجية المستصنع: 
 ركع بمكاصفات معينة مقابؿ ثمف أك بدؿ معيف.لمشمتمثؿ في طمب بناء ا

نشاء المشركع كتشغيمو كتسميمو مكب منيا تنفيذ ما اتفؽ عميو مف إالمطك  شركة المشركع الصانع:
 صالحان لبلستخداـ نياية العقد.

أك غير ذلؾ  كىك المشركع المقاـ عمى األرض, أك الميناء المقامة في البحر.... محل العقد:
 مف المشركعات التي يحتاجيا المستصنع.

فترة تشغيميا لممشركع  ما تحصمو شركة المشركع مف أمكاؿ كمنافع كىك الثمن:األجر "المقابل" 
 , كما يحصمو المالؾ مف تممؾ منشئات المشركع.المنفعةكفي ىذا العقد ىي 

في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كبيذا يظير لنا بأف أركاف عقد االستصناع قد تكفرت        
لذا يمكننا تكييفو بأنو عقد استصناع بحسب قكليـ: إف بعض كجكه االختبلؼ بيف العقديف ال 

 تؤثر في تكييفو بأنو عقد استصناع.

 تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى أنو عقد جعالة:ثانيًا: 
كقد ذىب إلى تكييفو عمى عقد الجعالة الدكتكر أبك غدة, حيث قاؿ: " باإلضافة إلى 

 ,كما انتيت لو ندكة البركة ,عمى أساس االستصناع   (B.O.T)التكييؼ الشرعي السابؽ لعممية 
 .(1)ف تكييفو شرعان عمى أساس الجعالة"كالمعايير الشرعية فيبدك لي أنو مف الممك

 حكميا.ك  تكييؼ ال بد مف التعريؼ بالجعالةىذا ال تكضيحكقبؿ 

 الجعالة في المغة:
ٍعؿي  عىالىةي, الًجعىالة الجي ٍعبلن  , لغتاف,الجى ما  :الًجعىالىةي ك  ,أجره ييتقاضىى عمى عمؿ جعؿ لو جي

ىك المجعكؿ ك يمة ما يجعؿ لمعامؿ عمى عممو, عً الجى ك  ,ييجعؿ عمى العمؿ مف أجر فعبلن أك قكالن 
" "األجرة المترتبة  .(2)عمى العمؿ المعتاد كالمستمر في كقت معمـك

 

                                                           

 (.15) ( B.O.T )عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة ( أبك غدة: (1
محيط البستاني: (, 80(, مادة جعؿ, الجرجاني: التعريفات)110211( انظر: ابف منظكر: لساف العرب )(2

 ( مادة جعؿ.112)ػالمحيط 
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 الَجَعالة في الصطالح:
ًموً : بأٌنيا الحنفيةمف  ابف عابديف عٌرفيا   مىى عىمى  ابف عرفة , كعرفيا(1).مىا ييٍجعىؿي ًلٍمعىاًمًؿ عى

: بأنيا عقد معاكضة عمى عمؿ آدمي بعكض غير ناشئ عف محٌمو بو ال يجب إاٌل المالكية مف
عكض معمـك عمى عمؿ معيف معمكـ أك  التزاـ" الشافعٌية:عرفيا , ك (2)بتمامو ال بعضو ببعض
 .(4)"جعؿ الشيء مف الماؿ لمف يفعؿ أمر كذا" عرفيا الحنابمة:, ك (3)"مجيكؿ لمعيف أك مجيكؿ

الفقياء عمى جكاز الجعالة, كخالؼ الحنفية في حصر الجعالة كاستحقاؽ  جميكر حكم الجعالة:
 .(5)المجعكؿ فقط في رد العبد اآلبؽ

في رد العبد اآلبق من القرآن عمومًا وعدم حصرىا واستدل القائمون بجواز الجعالة 
 :والسنة

 أوًل: من القرآن الكريم:
كىاعى قاؿ تعالى:  اءى ًبًو ًحٍمؿي بىًعيرو كىأىنىا ًبًو زىًعيـه قىاليكا نىٍفًقدي صي ًلمىٍف جى ًمًؾ كى اٍلمى

(6). 

 :وجو الدللة من اآلية الكريمة
 .(7)اآلية صريحة في داللتيا عمى جكاز الجعالة, كشرع مف قبمنا شرع لنا ما لـ يرد ناسخ

 ثانيًا: من السنة:
اًب رىسيكًؿ المًَّو  أىفَّ , أىًبي سىًعيدو  عىفٍ  يًّا ًمٍف أىٍحيىاًء اٍلعىرىبً  نىاسنا ًمٍف أىٍصحى ـٍ  ,أىتىٍكا حى فىمى

كىيـٍ  ـٍ كىذىًلؾى ًإٍذ ليًدغى سىيِّدي أيكلىًئؾى  ,يىٍقري ـٍ دىكىاءه أىٍك رىاؽو ؟ فىقىاليكا :فىقىاؿى  ,فىبىٍينىا ىي كنىا :ىىٍؿ ًفيكي ـٍ تىٍقري ـٍ لى  ,ًإنَّكي
ٍعبل تَّى تىٍجعىميكا لىنىا جي ـٍ قىًطيعنا ًمفى الشَّاءً  ,فىبل نىٍفعىؿي حى عىميكا لىيي عىؿى يىٍقرىأي ًبأيّـِ اٍلقي  ,فىجى ذيكىىا  .....,ٍرآفً فىجى خي

كىاٍضًربيكا ًلي ًفييىا ًبسىٍيـو 
(1).   

                                                           

 (.43025ابف عابديف:  حاشية رد المحتار عمى الدر المختار)( (1
 (.52922شرح حدكد ابف عرفة): ( الرصاع(2
 (.43922(. األنصارم: أسنى المطالب )46525) نياية المحتاجالرممي:  ((3
 .(38926) االنصاؼ :( المرداكم(4
ك أىًبي عىفٍ ( كاستدلكا بما ركل (5 ٍبت: "قىاؿى  الشٍَّيبىاًنيِّ  عىٍمرو اننا أىصى :  فىقىاؿى  مىٍسعيكدو  اًلٍبفً  ذىًلؾى  فىذىكىٍرت بىاًلًغيفى  إبىاقنا ًغٍممى

ا اأٍلىٍجري  ىىذىا قيٍمت كىاٍلغىًنيمىةي, اأٍلىٍجري  ا أىٍربىعيكفى : قىاؿى  اٍلغىًنيمىةي؟ فىمى  كركد: األثر مف الداللة كجو, "رىٍأسو  كيؿِّ  ًمفٍ  ًدٍرىىمن
 .( باب: الجعؿ في اآلبؽ20828الصنعاني: مصنؼ عبد الرازؽ: كتاب اآلبؽ ) .اآلبؽ العبد رد في الجعالة

 (.72) مف اآلية ( يكسؼ(6
 (.24621, الغزالي: المستصفى كالرحمكت )(17123التنزيؿ)كار نأ( البيضاكم: (7
 (.145321452الرقى بفاتحة الكتاب ) :الطب, باب :( البخارم: صحيح البخارم, كتاب(1

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=72&sourid=12
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=72&sourid=12
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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: ك  مىٍيًو عٍف أًبي قتادةى األنصارمِّ رىًضيى المَّوي عنوي قاؿى مَّى المَّوي عى رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى خى
نىٍيفو  مَّـى إلى حي سى ةن –كى ذىكىرى ًقصَّ ٍف قىتىؿى فقاؿى رىسيكؿي المًَّو  -كى مىٍيًو بىيِّنىةه  -قىًتيبلن : مى مىبيوي,  -لىوي عى فىمىوي سى

ثنا  .(1) قىالىيىا ثىبلى
 :من الحديثين وجو الدللة

, كطمبو منيـ جعؿ سيـ لو, فيو داللة عمة جكازىا,  لفعؿ الصحابة قرار النبيإ
لقاتمو, دك جعبلن , عدة مف قتؿ مف العكيزداد األمر كضكحان في الحديث الثاني بجعؿ النبي 

قراره  .(2)دليؿ عمى مشركعية الجعالة كفعمو كا 
 مما سبؽ ذكره يتبيف رجحاف مشركعية الجعالة في كؿ أمر يعجز صاحبو عنو.

 مدى تحقق عناصر عقد الجعالة كما في عقد البناء والتشغيل والتحويل:
قد تكفرت نجد أف عناصر عقد الجعالة بالنظر إلى حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ك 

 . (3)فيو, عند مف كيفكه عمى عقد الجعالة
 .الجية مانحة االمتياز المالكة ألرض المشركعىك  :فالجاعل

 العامؿ كالمنفذ لممشركع.شركة المشركع أم ىك  والمجعول لو:
 نجاز المشركع" حسب االتفاؽ بيف العاقديف.إ" والجعالة:
مقابؿ كىك تشغيؿ المشركع فترة مف الزمف  لشركة المشركع لو, كىك مقدار الماؿ المقدر والجعل:

"فأما و, كذا كلصاحب المشركع األرض كما عمييا مف إنشاءات؛ ما غرمو فيبنائو لممشركع ك 
كالمنفعة تصمح أجرة أك جعبلن كىي ىنا  ,إنما ىك منفعة كال أعيانان  ,الجعؿ فيك ىنا ليس نقكدان 

 -كىك الجية المنفذة لممشركع  –صرؼ العامؿ منفعة المشركع نفسو حيث تكضع تحت ت
 .(4)ليحصؿ مف منافع محؿ الجعالة عمى ما يقابؿ جيده" 

 تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى عقد اإلجارة:ثالثًا: 
ال إجارة فات المطركحة لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, تكييفو عمى إنو عقد يكمف التكي

, ذكره في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تشغيؿكمرحمة الإلجارة عقد ا سيما عند مبلحظة ما بيف
 , (1)الدكتكر أحمد محي

                                                           

 (.775مف لـ يخمس األسبلب, كمف قتؿ قتيبلن فمو مف غير ) :فرض الخمس, باب :كتاب البخارم:( (1
  ( كتاب الطب, باب الرقية بفاتحة الكتاب. 254723انظر: ابف حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم ) ((2

 B.O.T (16.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقدأبك غدة: انظر:  ((3

 B.O.T (15.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( أبك غدة: (4
 (.14)ػ ر األكقاؼ كالمرافؽ العامة,في تعمي B.O.Tتطبيؽ نظاـ البناء كالتمميؾ ( أحمد: (1
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 .(2), كالدكتكر ناىد السيد(1)كالدكتكر أبك سميماف
نعرؼ اإلجارة ثـ نبيف كيؼ تـ تكييؼ عقد البناء ىذا التكييؼ بياف قبؿ الخكض في ك 

  كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى أساسيا.

 لغة: جارةتعريف اإل

 , ارى راأل ًكرىاء,ال بمعنىاإلجارة, مصدر أىجى ىك ما أعطيت مف أجر في , كالتأجير جى
ٍف  أىٍجرًإنَّا الى نيًضيع  لمعبد الصالح كمنو الثكاب الذم يككف مف اهلل عمؿ,  أىٍحسىفى مى
عىمىبلن 

ًتي يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإنَّا أىٍحمىٍمنىا لىؾى أىٍزكىاجىؾى  قاؿ تعالى:  ,(4), كمنيا أجر المرأة ميرىا(3) البلَّ
كرىىيفَّ  آتىٍيتى أيجي

(5). 

 :الصطالح في الجارة تعريف
, معمكمة غير منفعة "تمميؾ :المالكية , كعرفيا.(6) بعكض" المنافع عمى "عقد :الحنفية كعرفيا
 لمبذؿ قابمة معمكمة مقصكدة منفعة عمى "عقد :الشافعية , كعرفيا(7) معمكـ" بعكض, معمكمان  زمنان 

, فشيئان  شيئان  تؤخذ, معمكمة مباحة منفعة عمى "عقد: الحنابمة , كعرفيا(8" )معمكـ بعكض كاإلباحة
" بعكض معمكـ عمؿ أك, الذمة في مكصكفة أك, معمكمة عيف مف معمكمة بمدة  .(9) معمـك

مستكفية األركاف كالشركط الشرعية فيي جائزة كدليؿ إذا كقعت اإلجارة صحيحة  حكم اإلجارة:
 القرآف كالسنة كاإلجماع: جكازىا مف

 من القرآن الكريم:
مىى:  كقكلو اٍستىٍأًجٍرهي  أىبىتً  يىا:  قكلو .1 ًني أىفٍ  عى رى جو  ثىمىاًنيى  تىٍأجي  عىٍشرنا أىٍتمىٍمتى  فىًإفٍ  ًحجى

ًعٍنًدؾى  فىًمفٍ 
(1). 

                                                           

عادة كالتشغيؿ البناء عقدأبك سميماف:  انظر: ((1  B.O.T (19.)الممؾ كا 
  .B.O.T (27) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( السيد: (2
 (.30)مف اآلية ( الكيؼ (3
 ( مادة أجر.4) محيط المحيط: مادة أجر, البستاني (1124العرب,)لساف  :( انظر: ابف منظكر(4
 (.50) مف اآلية ( األحزاب(5
 (.14527تكممة شرح فتح القدير) قاضي زاده: نتائج األفكار,(, 74215) المبسكط :( انظر السرخسي(6
 .(38925)مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ :المغربي ((7
 (.42722( الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج عمى متف منياج الطالبيف لمنككم)(8
 (.48722اإلقناع لطالب االنتفاع) :(. الحجاكم326االنصاؼ) :( المرداكم(9
 (.27( كمف اآلية )26القصص مف اآلية) ((1
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 :الكريمتينوجو الدللة من اآليتين 
كصاحب مديف كما أف العمماء جعمكىا دليبلن  جكاز اإلجارة لكقكعيا مف نبي اهلل مكسى

 .(1)عمى جكاز اإلجارة, كشرع مف قبمنا شرع لنا مالـ يرد ناسخ فبل ناسخ ىنا
ـٍ فىآتيكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ  المًَّو تىعىالىى :  قاؿ .2 ٍعفى لىكي فىًإٍف أىٍرضى

(2) , 
مىٍيًو أىٍجرنا المَّوي تىعىالىى : كقاؿ .3 ٍذتى عى تَّخى قىاؿى لىٍك ًشٍئت الًى

(3). 

 :الكريمتين وجو الدللة من اآليتين
عطاءجكاز        ى اإلرضاع في اآلية األكلى, كجكاز أخذه عمى إقامة عم ةاألجر  اإلجارة كا 

 .(4)الجدار في اآلية الثانية, "ألف بناءه بعد ىدمو يستحؽ عميو األجر"

  أما من السنة:
اًرمُّ           كىل اٍلبيخى رىا رىجيبلن ًمٍف بىًني الدِّيًؿ ىىاًدينا  ,كىأىبىا بىٍكرو  أىفَّ رىسيكؿى المَّوً , رى اٍستىٍأجى

يتنا دليبلن حازقان  -ًخرِّ
ٍيرىةى  (5) ثىةه قىاؿى : قىاؿى المَّوي  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  عىٍف أىًبي ىيرى  أىنىا: ثىبلى

ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  ٍصمييي فًِّو أىٍجرىهي  كعد منيـ:؛ خى ـٍ ييكى لى رى أىًجيرنا فىاٍستىٍكفىى ًمٍنوي كى ؿه اٍستىٍأجى كىرىجي
(6). 

 وجو الدللة من الحديثين:
 العمؿ في يدخؿ أف عمى الرجؿ الرجؿ يستأجر أف إباحة عمى داؿ الخبر كىذا": المنذر ابف قاؿ
, ككذا اإلجارة في كؿ ما يصمح حاؿ اإلنساف كمعاشو كتستقيـ بو حياة (1)"معمكمة أياـ بعد

 المجتمع.

 ومن اإلجماع:
ارىةً  قاؿ ابف قدامة: " جى كىاًز اإٍلً مىى جى كيؿِّ ًمٍصرو عى كىالى , قاؿ أيضان: كىأىٍجمىعى أىٍىؿي اٍلًعٍمـً ًفي كيؿِّ عىٍصرو كى

دو دىاره يىٍمًمكييىا  ًة إلىى ذىًلؾى , فىًإنَّوي لىٍيسى ًلكيؿِّ أىحى اجى   .(2)"يىٍخفىى مىا ًبالنَّاًس ًمٍف اٍلحى

                                                           

 ( 2524, الشافعي: األـ )(38825) القرآف ألحكاـ الجامعالقرطبي:  ((1
 (.6الطبلؽ مف اآلية ) ((2
 (.77الكيؼ مف اآلية ) ((3
 (.14426المحيط ) البحر : تفسيربف حٌياف ,(21528) بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء: الشنقيطي ((4

 استئجار المشركيف عند الضركرة. :اإلجارة, باب :( كتاب539) الجامع البخارم: الصحيح ((5
 أجر األجير. إثـ مف منع :اإلجارة, باب :( كتاب541) الجامع البخارم: الصحيح  ((6
 (.402211ابف بطاؿ: شرح البخارم ) ((1

 (.226المغني كيميو الشرح الكبير ) ابف قدامة: ((2
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 .والتحويل, كما ىي في عقد اإلجارةعناصر عقد البناء والتشغيل مدى مطابقة 
عناصر  بالنظر إلى حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يرل أصحاب ىذا التكييؼ أف

 .(1)عقد اإلجارة قد تكفرت فيو بكضكح

 ك الجية مانحة االمتياز أك مالؾ األرض أك مف ينكب عنيما.ى المؤجر:ف
 "كىي شركة مقطكعة أك مجمكعة شركات, أك اتحادات مالية". شركة المشركع يى المستأجر:

 .األرض التي سينشأ عمييا المشركع ىي منفعة العين المؤجرة:
 .(2) "المأخكذة شيئان فشيئان بمكجب المنفعة مف العيف المؤجرة ىنا "مؤجمة كىي ىيو األجرة:

 جية مانحة االمتيازالذم أنشأتو "المشركع" لم "المستأجرة لمبناء" المشركع شركةكتتمثؿ في تسميـ 
 بعد استثمارىا لو مدة العقد المتفؽ عمييا.

 اإلقطاع.رابعًا: تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى 
كمف التكييفات المطركحة لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى أنو عقد إقطاع ىك 

قبؿ الخكض في الحكـ عمى ىذا التكييؼ , ك (3)الدكتكر: عبد العزيز منيؼ, في رسالتو الدكتكراه
 البد مف تعريؼ اإلقطاع, كبياف حكمو.

 تعريف اإلقطاع في المغة:
بانة  شيءو مف شيء, كاإلقطاع مصدر أقطعو إذا ممكو, أك أذف القطع يدؿ عمى صرـو كا 

كفي , (1)لو بالتصرؼ في الشيء, قاؿ أبك السعادات: "كاإلقطاع يككف تمميكان كغير تمميؾ"
أقطعو أرضان الحديث

  .(3)"تعييف قطعة مف األرض لغيره اإلقطاعك". عطاهأأم (2)

 

 

                                                           

 B.O.T (14.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽانظر: أحمد:  ((1

 B.O.T (14.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( أحمد: (2
 عقد تطبيؽ , ككذا بخيت:منيؼ: د. عبد العزيز عف (13) العقارية المشاريع لتمكيؿ كأداة الخمك عقدشبير:  ((3

 كما بعدىاB.O.T (17 . ) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ(, أحمد: 28) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء
 .( باب القاؼ, مادة قطع367425: )(, ابف منظكر10125معجـ مقاييس المغة) :ابف فارس :انظر ((1
 ما جاء في إقطاع األرضيف. :الخراج كالفيء كاإلمارة, باب :(, كتاب552أبك داكد: سنف أبي داكد) ((2

 األرضيف.كاإلمارة, باب في اقطاع  ( كتاب الخراج كالفيء1385شرح سنف ابي داكد) :( آبادم(3
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 اإلقطاع في الصطالح:
ما يختص بو اإلماـ بعض الرعية مف "ىك , أك (1) "لغيرهتعييف قطعة مف األرض ىك "

أف يجعؿ كلي األمر رقبة األرض لشخص مف األشخاص؛  "ىك, بعيارة أخرل (2) "األرض المكات
 .(3)فيصبح مالكيا كمشغميا"

  حكم اإلقطاع:
 اإلقطاع جائز كدليؿ مشركعيتو مف السنة:
الرسكؿ  أىفَّ  عف أسماء بنت أبي بكر -اهللرحمو  -كأصؿ جكازه مف السنة ما ركاه البخارم

  ا بىٍيرى أىٍرضن ًمٍف أىٍمكىاًؿ بىًني النًَّضيرً أىٍقطىعى الزُّ
(4),  

ٍمقىمىةى  عىفٍ  -رحمو اهلل -ككذلؾ ما ركاه أبك داكد أىٍقطىعى  الرسكؿ  أىفَّ    أىًبيوً  عىفٍ  كىاًئؿو  ٍبفً  عى
ا كىاًئؿى ٍبفى  ٍجرو أىٍرضن ٍضرىمىٍكتى حي  . (5)ًبحى

 وجو الدللة من الحديثين:
أرضان إلحيائيا  دليؿ عمى جكاز اإلقطاع, حيث إنو أقطع الزبير, ككائؿ بف حجر فعؿ النبي 
 .(6)باستغبلليا

 قطاع:عناصر عقد البناء والتشغيل والتحويل, كما ىي في عقد اإلمدى مطابقة 
كالتحكيؿ يرل أصحاب ىذا التكييؼ أف عناصر بالنظر إلى حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ 

 . (1)عقد اإلقطاع قد تكافرت فيو
 ىك كلي األمر أك الجية اإلدارية. فالُمقِطع:

 قامة البناء.شركة المشركع, المتفؽ معيا عمى إ المعمر لؤلرض المكات ىك :المقطع لوو 
األرض المقاـ عمييا المشركع أم  شركةاألرض المقطعة مف اإلماـ ل ومحل العقد اإلحياء:

 .(2)المشركع
                                                           

 ., ناسبان التعريؼ لمقاضي عياض(1385( شرح سنف ابي داكد)(1
 القطائع. في :األحكاـ, باب :, أبكاب(63324)م( المباركفكرم: تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذ(2
 (.287( المصمح: قيكد الممكية الخاصة في الشريعة اإلسبلمية, )(3
 المؤلفة قمكبيـ.  فرض الخمس, باب ما كاف يعطي النبي(,  كتاب 777البخارم: الصحيح الجامع) ((4
 اقطاع األرضيف. :الخراج كاإلمارة كالفيء, باب :(, كتاب1385آبادم: شرح سنف ابي داكد) ((5
 (.226219ابف بطاؿ: شرح البخارم ) ((6
 B.O.T (17.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽانظر: أحمد:  ((1

 (.13) العقارية المشاريع لتمكيؿ كأداة الخمك عقد( انظر, شبير: (2
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 ويجدر ىنا ذكر أنواع اإلقطاع وىي ثالثة أنواع كما يمي:
ىك إقطاع اإلماـ األرض المكات التي لـ يممكيا أحد كلـ تتعمؽ بيا مصمحة إقطاع تمميك: 

 الجماعة لمف يقـك بإحيائيا.

لرجؿ ليشغميا مف غير  أف يقطع اإلماـ جزءان مف األرض التي يجكز إقطاعياإقطاع الستغالل: 
 تأبيد أك تمميؾ.

ىك إقطاع المعادف الباطنة كىي التي ال يتكصؿ إلييا إال بالعمؿ؛ فمئلماـ أف إقطاع اإلرفاق: 
قطاعيا إقطاع إرفاؽ ال إقطاع  يقطع منيا رجبلن بالمقدار الذم يستطيع معو العمؿ فيما أقطع كا 

 . (1)اؽ كالرحابتمميؾ, كمف إقطاع اإلرفاؽ إقطاع الشكارع كاألسك 

  .كة مؤقتةعقد شر خامسًا: تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى 
يمكف تكييفو بأنو شركة مقطكعة  البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿأف عقد (2)رجحت الدكتكر: ىند

الممكلة لو شريؾ أك  تة( تككف فييا الدكلة المضيفة شريؾ أكؿ, كالمؤسسة المنفذة لممشركعقؤ )م
  .(3)تةقؤ ة كىك حكـ التمكيؿ بالمشاركة المكتنتيى ىذه الشركة بنياية فترة محدد, ثاف

 صورة الشركة المؤقتة "المحاصة":
ىي نكع جديد مف أنكاع الشركات التي ظيرت بفعؿ التقدـ في متطمبات حاجة الناس في 

بيف األفراد الحياة االقتصادية, كما بيف صكرتيا د. الفقي: شركة المحاصة: "ىي شركة مؤقتة 
إلنجاز عممية معينة, كبعد انتيائيا تنتيي الشركة كيقتسمكف األرباح كالخسائر عمى مقتضى العقد 

 .(1)المحرر بينيـ"
 :تخريجين أصحاب ىذا التكييف وعند الحديث عن تكييفيا وحكميا فرض

ت؛ إذا كاف رأس ماؿ ىذه الشركة مف جميع الشركاء سكاءن تساكت أنصبتيـ فييا أـ تفاكت .1
 الجائزة باإلجماع. (2)فإنو ينطبؽ عمييا شركة العناف

 

                                                           

 (.193األحكاـ السمطانية ) ( الماكردم:(1
 B.O.T (30229.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( السيد: (2
 .(66) نحك نظاـ نقدل عادؿشابرا:  عفB.O.T (29 ) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( السيد: (3
 .(304فقو المعامبلت دراسة فقيية ) :الفقي ((1
 (.40825اإلنصاؼ ) :جرا فيو كالربح بينيما" المردكامىي: "أف يشترؾ اثناف في ماؿ ليما عمى أف يت ((2
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إذا كاف رأس ماليا جميعو مف بعض الشركاء إف دلؾ يككف مف باب المضاربة  .2
 . (2)الجائزة أيضان باإلجماع (1) )القراض(

كبناءن عمى التخريجيف السابقيف لمشركة المؤقتة يرل الباحث إمكاف تخريج عقد البناء 
حكـ إنشاء الشركة الجكاز بيف كالتحكيؿ عمى الشركة المؤقتة عمى الحالة األكلى, ك كالتشغيؿ 

 األفراد كبيف األفراد كالدكلة, كدليؿ جكازىا مف القرآف الكريـ كالسنة كاإلجماع.

 من القرآن الكريم:

ـٍ شيرىكىاءي ًفي الثُّميثً  قاؿ تعالى:  فىًإٍف كىانيكا أىٍكثىرى ًمٍف ذىًلؾى فىيي
رىبى المَّوي , كقكلو تعالى: (3) مىثىبلن ضى

رىجيبلن ًفيًو شيرىكىاءي 
(4). 

 وجو الدللة من اآليتين الكريمتين:
إقرار مبدأ الشركة منو سبحانو كتعالى بيف الكارثيف في ماؿ المكركث, كىك ينسحب عمى 

 .(5)كؿ ما جاز الشراكة فيو بيف الناس
 من السنة:
: يىقيكؿي المَّوي  عىٍف النًَّبيِّ  أبي داكد في سننو عف أبي ىريرة ل رك  أىنىا   :أىنَّوي قىاؿى

ا ديىيمى ٍف أىحى ـٍ يىخي اًحبىوي  ثىاًلثي الشًَّريكىٍيًف مىا لى احً صى ديىيمىا صى افى أىحى رىٍجت ًمٍف بىٍيًنًيمىا, فىًإذىا خى بىوي , خى
(1). 

 وجو الدللة من الحديث:
البركة في الماؿ المشترؾ بيف الشريكيف خبلفان إذا  الشركة عقد جائز حيث جعؿ اهلل  

 .(2)ما كاف الماؿ لمرجؿ منفردان, كالشركة مستحبة لغبطة كؿ مف الشريكيف صاحبو
 
 

                                                           

" الحصكفي: الدر المضارب جانب مف كعمؿ, الماؿ رب جانب مف بماؿ الربح في شركة عقد": شرعاكىي  ((1
 .(20825المختار شرح تنكير األبصار )

 .(304فقيية )فقو المعامبلت دراسة ( الفقي: (2
 (.12)مف اآلية النساء  ((3
 (.29)مف اآلية الزمر  ((4

 .(7825الجامع ألحكاـ القرآف )(, القرطبي: 23022ف )تفسير القرآانظر: ابف كثير:  ((5

  ضعيؼ.  (609) الشركةفي سنف أبي داكد: كتاب البيكع باب  أبك داكد: ((1
 .( كتاب البيكع: باب: مف الشركة1543داكد) انظر: أبادم: عكف المعبكد عمى شرح سنف أبي ((2
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 من اإلجماع:
الناس منذ مبعثو عمى التعامؿ بالشركة دليؿ عمى جكاز الشركة بيف  إقرار رسكؿ اهلل 

كىاًز لما تحققو مف مصمحة الفرد كالمجتمع, قاؿ ابف قدامة: " (1)الناس مىى جى أىٍجمىعى اٍلميٍسًمميكفى عى
ٍممىًة , شىًركىةي عيقيكدو  الشًَّركىًة ًفي اٍلجي ؾو , كى ٍربىٍيًف : شىًركىةي أىٍمبلى مىى ضى   .(2)"كىالشًَّركىةي عى

 مدى تحقق عناصر عقد البناء والتشغيل والتحويل في عقد الشراكة المؤقتة: 
كبالنظر إلى حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يرل أصحاب ىذا التكييؼ أف عناصر 

 :(3)الشركة المؤقتة  تكفرت فيو
 طرؼ أكؿ في عقد الشراكة المؤقتة. الجية اإلدارية: .1
 طرؼ ثافو في عقد الشراكة المؤقتة. شركة المشروع: .2
 إنشاء المشركع المتفؽ عميو مناصفة بيف الطرفيف. محل العقد: .3

 الخمو. تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى عقدسادسًا: 
 قبؿ الحكـ عمى تكييفو عمى عقد الخمك, يجدر بنا تعريفو في المغة كاالصطبلح.

 تعريف الخمو:
يدؿ عمى تعرم الشيء مف الشيء, يقاؿ: ىك ًخٍمكه مف كذا, الخمك الخمك في المغة "

, . ك (1)"كالمكاف الخبلء: الذم ال شيء فيو الخمك في اصطبلح الفقياء يطمؽ عمى عدة معافو
ألننا لسنا بصدد بحث عقد الخمك كعقد كانما مدل صحة تكييؼ عقد البكت  ,أقربيا قتصر عمىن

 .عميو كاتفاقو معو
 ,(2)"اسـ لما يممكو دافع الدراىـ مف المنفعة التي دفع في مقابميا"ىك  عرفو األجيوري:

اتفاؽ بيف صاحب العقار أك متكلي الكقؼ كالممكؿ )دافع الماؿ(؛ بقصد "عرفو الدكتور شبير: و 
فإذا انتيت المدة ؛ تعمير العقار في مقابؿ أف يممؾ الممكؿ جزءان مف منفعة العقار لمدة محدكدة

المنفعة التي يممكيا المستأجر لعقار الكقؼ, إذا لـ ؛ "ك (3)إلى صاحب العقار" آلت المنفعة جميعيا

                                                           

 (.523: شرح فتح القدير مع تكممة نتائج األفكار )المطيعيانظر:  ((1
 .(5, ابف قدامة: المغني يميو الشرح الكبير)(7127: مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ )حطابانظر: ال ((2
 B.O.T (28.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽالسيد:  ((3

 ( كتاب الخاء, باب الخاء كالبلـ كما يثمثيما, مادة خمك.20422ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )(  (1
 (.24822( العميش: فتح العمي المالؾ في فتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ)(2
 (.2) : عقد الخمك كأداة تمكيمية( شبير(3



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

50 
 
 

يكجد ما يعمر بو الكقؼ, كىذه المنفعة جزء معمـك بالنسبة كالنصؼ أك الثمث؛ فيستحؽ المستأجر 
 .(1)ما يقابؿ نسبتو مف األجرة كيؤدم باقييا لحظ المستحقيف"

 والتشغيل والتحويل.مدى تحقق عناصر عقد الخمو في عقد البناء 
بالنظر إلى حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يرل أصحاب ىذا التكييؼ أف عناصر 

 . (2)عقد الخمك قد تكفرت فيو بكضكح
الجية اإلدارية مثؿ ناظر الكقؼ الجية مانحة االمتياز, أك ىك  صاحب العقار المراد إنشاؤه:

 أك اإلماـ.
ـى تـ االتفاؽ عميو في العقد. كى صاحب الخمو:  شركة المشركع المنفذة ًل

 ىك المشركع المراد إنشاؤه. محل العقد:
مف تشغيؿ المشركع, المشركع بأصكلو  الشركة ىك المنفعة التي تحصؿ عميو الثمن المستحق:

 .بالنسبة لممالؾ

 :الخربةًا: تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل, عمى عقود اعمار األوقاف بعسا
استحدثيا العمماء لمحفاظ عمى األكقاؼ كبقائيا, كقد بينا في البحث أف ىناؾ مف العمماء   

 المعاصريف قد خرجو بأنو عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ما ىك إال تطكيرنا غربينا لعقكد اسبلمية,
كخرج يَّؼ التي ك, لذلؾ سنقتصر عمى ذكر كبياف العقكد (1)صكر إعمار الكقؼ كثيرةحيث إف 

 ".ي: "الًحكر, اإلجارتيف, الميرصد, كى(2)اء عمييا عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿفقيال
 أوليا: تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى عقد الحكر:

 كقبؿ الخكض في حكـ ىذا التكييؼ ال بد مف بياف حقيقة عقد الًحٍكر.
 ْكر في المغة:الح

ٍبس, كأصمو في كر ىك الحى ٍكر, كىك الماء المتجمع, "كأنو احتكر لقمتو",  الحى كبلـ العرب الحى
ٍكر الجمع كاإلمساؾ, كاليحٍكرة حبس الطعاـ منتظرنا لغبلئو  .(3)كأصؿ الحى

                                                           

 (.2) عقد الخمك كأداة لتمكيؿ المشاريع العقارية( شبير: (1
 (.14) عقد الخمك كأداة لتمكيؿ المشاريع العقارية( انظر: شبير: (2
برة, عقد اًلدًفف, عقد الًجٍمسىة, (1 ("حؽ القرار, المقاطعة, اإلجارة الطكيمة, الكىًدؾ, اًلكردار, مىشىدُّ الميسكة, عقد الصي

زىاء, التىعىمِّي, اإلمفيتي  ".كز, الًحكر, اإلجارتيف, الميرصدعقد الجى
تطبيؽ نظاـ البناء كالتمميؾ (, السيد: 19) " B.O.T تطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة " الرشكد: انظر: ((2

B.O.T (19  ,)(.21) عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادةأبك سميماف: كما بعدىا 

 ( باب األلؼ.10التعريفات ) :الجرجاني( مادة حكر, 20824ابف منظكر: لساف العرب )( (3
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 صطالح:لْكر في االح
, "(1)رض مقررة لمبناء كالغرس أك ألحدىماعرفو الرممي "عقد إجارة يقصد بو استبقاء األ

"عقد استئجار أرض حيث جعمو عقد خاص بالكقؼ  ؛أكثركقد عرفو عمي حيدر بخصكصية 
 ."(2)الكقؼ لغرضي غرسيا كالبناء فييا, أك ألحدىما

أف تعريؼ الرممي أكثر مناسبة كقربان لتعريؼ  يرل الباحثكبالنظر في التعريفيف السابقيف 
عمار الكقؼ مي عمي حيدر التي جعميا في إعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, منو مف تعريؼ المحا

 خاصة.
 مدى تطابق عناصر عقد الحكر مع عقد البناء والتشغيل والتحويل:

صاحب العقار المراد  أك اإلدارية الجية أك الكقؼ ناظرالجية مانحة االمتياز أم  :الُمَحِكر
 إنشاؤه كتشغيمو.

 ىي شركة المشركع التي ستقكـ بإنشاء المشركع, كاستغبللو. الُمحَتِكر:
 ."المشركع المتفؽ عمى إنشائو" كأرض الكقؼ المراد إعمارىا كاستثمارىا محؿ العقدتعمير الوقف: 

 ىك المنفعة التي تحصؿ عمييا الشركة مف تشغيؿ المشركع.ن: ــــــــــالثم

 ثانييا: تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى عقد اإلجارتين في إعمار الوقف:
نيًضيع ًإنَّا الى لقكلو تعالى:.(1)كمنو األجر الثكابجارتاف مثنى اإلجارة, اإلاإلجارتين في المغة:

أىٍحسىفى عىمىبلن  أىٍجر مىفٍ 
ًتي قاؿ تعالى: كمنيا أجر المرأة ميرىا,  ,(2) ؾى البلَّ ًإنَّا أىٍحمىٍمنىا لىؾى أىٍزكىاجى

كرىىيفَّ  آتىٍيتى أيجي
(3). 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(373, 5نياية المحتاج ) :الرممي ((1
 .http://uqu.edu.sa/page/ar/153543لحكيس: أحكاـ عقد الحكر في الفقوا( 144الصنكؼ)حيدر: ( 2(

 ( كتاب اليمزة.6321( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )(1
 .(30) مف اآلية ( الكيؼ(2
 .(50مف اآلية ) ( االحزاب(3

http://uqu.edu.sa/page/ar/153543
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 تعريف اإلجارة في الصطالح:
"ىك اتفاؽ ناظر الكقؼ مع  :(2)اإلجارتيف عقد كصكرة ,(1)تعريفيا ضمف ىذا البحثتـ 

ف يدفع األخير مبمغنا مف الماؿ يكفي لتعمير عقار الكقؼ المبني الميكىىف عند أشخص, عمى 
 ". (3)عجز الكقؼ عف التعمير, عمى أف يككف لدافع الماؿ حؽ القرار الدائـ بأجر سنكم ضئيؿ

الكقؼ بسبب عدـ كجكد غمة تكفي إعادة بنائو, كلـ يعد باإلمكاف  أم إذا خرب عقار
ذف مف القاضي ة الكقؼ؛ فيصدر اإلتأجيره لمدة مؤقتة, كتبيف أف إجارتو باإلجارتيف أنفع لجي

بتأجيره عف طريؽ عقد اإلجارتيف؛ فييأخذ مف المستأجر قيمة عقار الكقؼ مقدمنا, كيسمى إجارة 
 ا آخر يؤخذ منو كؿ سنة باسـ إجارة "مؤجمة"."معجمة", كيرتب عميو مبمغن 

 مدى تحقق عناصر عقد اإلجارتين في عقد البناء والتشغيل والتحويل:
 ىك شركة المشركع التي ستقكـ باستثمار الكقؼ مف طريؽ بناء كتشغيؿ المشركع. المستأجر:
 الجية مانحة االمتياز, مثؿ: ناظر الكقؼ أك الجية اإلدارية القائمة عمى الكقؼ. المؤجر:

 المشركع المراد إنشاؤه كتشغيمو. محل العقد:
 العائد المالي الذم تحصمو شركة المشركع مف تشغيؿ المشركع. الثمن المستحق:

 الوقف. تكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى عقد الُمرصد في إعمارثالثيا: 
د في تعمير الكقؼ الخرب. ىناكيجدر   بياف حقيقة عقد الميرصى

 تعريف الُمرَصد في المغة:
, أعدَّهي. كأرصدتي ىذا االنتظار ككذا اإلرصادي في المغة:  دى لو األمرى اإلعداد, يقاؿ: أرصى

أرصدتو لو, أم  قاؿ الكسائي:يأتي بمعنى التييئة, , الماؿ ألداء الحقكؽ؛ إذا أعدىٍدتىو ًلذىًلؾى 
  .(1)أعددت, كالمعنى الذم نريده ىك بمعنى اعددت لو, أم "أعددت ىذا الماؿ إلعمار الكقؼ"

                                                           

 ( مف ىذا البحث.46انظر: ) ((1

تشبو في الفكرة كالخصائص طريقة عقد الحكر, "كىي  (,20السيد: تطبيؽ نظاـ البناء كالتشغيؿ كاإلعادة ) ((2
ألنيما أنشئا بمالو الخاص بعد أف دفع إلى جانب  ؛كالفرؽ بينيما أف البناء كالشجر في الحكر ممؾ المستأجر

, أما في عقد اإلجارتيف فإف البناء كاألرض ممؾ رض المحتكرة باسـ األجرة المعجمةالكقؼ ما يقارب قيمة األ
 ."ألف عقدىما إنما يرد عمى عقار مبني مستكىف يجدد كيعمر باألجرة المعجمة نفسيا التي استحقيا الكقؼ ,لمكقؼ

(, حماد: 21الحسف: استثمار مكارد الكقؼ )B.O.T (23 ,)تطبيؽ نظاـ البناء كالتمميؾ أحمد:  انظر: ((3
  (.57معجـ المصطمحات االقتصادية في لغة الفقياء )

( كتاب الراء باب الراء 40022ابف فارس: معجـ مقاييس المغة)(, 17723) لساف العربابف منظكر: ( انظر: (1
د.كالصاد كما يثمثيما, مادة   رىصى
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  الصطالح:تعريف الُمرَصد في 
ٍقؼ الضركريَّة" فىوي الميٍستأًجري مف مالو بًإٍذف الناًظًر في ًعمارىًة الكى رى ٍقؼ صى , (1)"دىيفه عمى الكى

داران, أك دكانان مكقكفان محتاجان إلى التعمير الضركرٌم كيأذفى لو كصكرتو: أف يستأجرى اإلنسافي 
ٍقؼ, عند  ٍقؼ بذلؾ, فييعىمِّرىهي الميٍستأًجري بماؿو معجَّؿ يسمى )خدمة( بنيَّة الرجكًع عمى الكى ناًظري الكى

ٍقؼحيصكًؿ ماؿو فيو, أك اقتطاعو مف األيٍجرىة في كٌؿ سنة, كىذه الًعمارىةي الضركريَّةي ًمٍمؾه  لمكى
(2).  

 مدى تحقق عناصر عقد الُمرصد في عقد البناء والتشغيل والتحويل. 
 .الجية اإلدارية القائمة عميو ناظر الكقؼ أكأك اإلماـ  :مثؿ الجية مانحة االمتيازىك  :الُمَرِصد

ـى تـ االتفاؽ عميو في العقد. صاحب الُمرصد:  ىي "شركة المشركع" المنفذة ًل
 المشركع المراد إنشاؤه.ىك  محل العقد:

 .مف تشغيؿ المشركع تحصؿ عمييا الشركةالعائد المالي الذم ىك  الثمن المستحق:

 حكم صور إعمار األوقاف الخربة بالصور اآلنفة الذكر:
؛ يا بالتفصيؿ ألنيا ليست محؿ بحثوبمعرض الحكـ عمي الباحث في ىذا المبحث ليس

إنيا جائزة لمراعاتيا مصمحة إعمار الكقؼ عامة, لذا سأقتصر عمى ذكر حكميا عامة, أم 
نيا جاءت بسبب  كخمكىا مف المحاذير الشرعية التي تعارض معنى الكقؼ كأحكامو كشركطو, كا 

 .(1)ضركرة إلنقاذ الكقؼ كتعميره

أنو عقد جديد وليس بناًء تخريج عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى  التجاه الثاني:
 عمى مشابيتو بأحد العقود المعروفة في الفقو. 

لـ يعرفو التشريع  أف عقد البكت عقد مستحدث أصحاب ىذا التخريج يرلحيث 
 ,(2)اإلسبلمي بتركيبتو ىذه؛ فيك عقد مركب مف عدة عقكد تبـر مف الباطف

                                                           

 .(7) في التصرفات العقارية القكاعػد الحنبميَّة الشطي:( (1
 (.7) في التصرفات العقارية القكاعد الحنبميَّةالشطي:  ,(16: 5( انظر: حاشية ابف عابديف )(2
 (.59226انظر: ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار ) ((1
 :التحكيـ في منازعات عقكد البكت :محمد السيد .أقاؿ  ,(2)عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة :( أبك سميماف(2
تعتبر مف العقكد الحديثة نسبيان في المعامبلت االقتصادية الجديدة المحمية منيا كالدكلية. كقد  B.O.T عقكد الػ"

 , http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=15428"بدأ االىتماـ بيذه العقكد منذ الثمانينات
 .http://law.jamaa.cc/art267670.html: التركاكم ,نظاـ البناء كالتشغيؿ كالنقؿ )البكت( :الجبللي

http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=15428
http://law.jamaa.cc/art267670.html
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كتبناه  ,(3)كد, كالدكتكر دا(2)الدكتكر بخيتك , (1)الدكتكر أبك سميمافكممف قاؿ بذلؾ: 
, ألنو ال مانع في الشرع مف استحداث عقكد مالية جديدة يتعارؼ (4)مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي

 عمييا أىؿ زماف أك مكاف تحقؽ ليـ المصالح بحيث ال تتعارض مع قكاعد التشريع كنصكصو.

يـ كضعكا ليا ضكابط كقد دلؿ الفقياء عمى مشركعية استحداث العقكد بأدلة كثيرة كما أن
 عدة كبيانيا عمى النحك التالي:

 وضوابطيا: تيامشروعيالعقود المستحدثة 
العقكد القديمة كالحديثة كجدت مف أجؿ تنظيـ حياة اإلنساف في المعامبلت المالية بينو      

كبيف غيره مف الناس في مجتمعو كفي غيره مف المجتمعات كالتي آخذت بالتطكر مكاكبة لتطكر 
الحياة المدنية التي أصبحت أكثر تعقيدان عف سابقاتيا, كىذا التطكر ال بد أف يمحقو تطكران ينشأ 

ف إبراـ عقكد جديدة عجزت عف تغطيتيا العقكد القديمة فظيرت تمؾ العقكد المالية المستحدث ع
. كدليؿ عمى أف العقكد تتطكر بتطكر حياة اإلنساف لتكاكب مراعاة مصمحتو كفؽ ما شرع اهلل 

قتصر عمى ذكرىا دكف تفصيؿ اكالتي  سمياتكلفظ العقكد المستحدثة استخدـ الفقياء ليا عدة م
قكليـ: "المسائؿ المستجدة, كالنكازؿ, كالكاقعات, كالمعامبلت المالية المعاصرة, كالعقكد غير  كىي

 .(1)المسماة, كالعقكد المركبة مف عدد مف العقكد المألكفة"
  

                                                           

 .(29( أبك سميماف: عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة )(1
 .(30)تطبيؽ عقد التشييد كاالستغبلؿ كاإلعادة ( بخيت: (2
المصارؼ اإلسبلمية كالتنمية  :د. داكد عف( 15)(  B.O.T)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد: أبك غدة ((3

 (.29الصناعي)
( بشاف تطبيؽ نظاـ البناء كالتشغيؿ 8/19)182في قرار رقـ ( مجمع الفقو الدكلي اإلسبلمي حيث جاء (4

 .(21مير األكقاؼ كالمرافؽ العامة)( في تعB O Tكاإلعادة )
(.16215عقكد المناقصات في الفقو اإلسبلمي )أبك ىربيد:   (1)  
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 أوًل: مشروعية العقود المستحدثة:
 العقكد المستحدثة مشركعة كدليؿ مشركعيتيا مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ.

 القرآن الكريم: منأوًل: 
ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى  قاؿ تعالى: -1 كىأىحى

(1). 

 : من اآلية الكريمة وجو الدللة
لعدـ تقدـ بيع  ,لفظ البيع الكارد في اآلية لفظ عاـ, فاأللؼ كالبلـ لمجنس كليس لمعيد

 .(2)مذككر يرجع إليو, كعميو فأصكؿ البيكع كميا عمى اإلباحة إال ما استثناه الشرع بالنيي عنو
ًريئنا قاؿ تعالى:  -2 ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مى فىًإٍف ًطٍبفى لىكي

(3). 

 : من اآلية الكريمة وجو الدللة
الصداؽ بطيب نفس المتبرع, فدؿ عمى أف طيب النفس عمقت اآلية جكاز األكؿ مف 

كصؼ كىذا الكصؼ سبب لحكـ جكاز األكؿ, فكذلؾ في سائر التبرعات قياسان عميو بالعمة التي 
 .(4)نص عمييا الكتاب

ارىةن عىٍف تىرىاضو قاؿ تعالى:  -3 ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي ًمٍنكيـٍ  الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
(5). 

  :من اآلية الكريمة وجو الدللة
 التي المشركعة المتاجر لكف األمكاؿ, اكتساب في المحرمة األسباب تتعاطكا الأم 

, طالما كقعت األمكاؿ تحصيؿ في بيا كتسببكا ففعمكىا كالمشترم البائع مف تراض عف تككف
 .(6) المتعاقديف فإنيا مشركعةالعقكد المستحدثة مكافقة لمشرع كبحصكؿ الرضا بيف 

نيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكدً  قاؿ تعالى:  -4 يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى  قاؿ تعالى: , (7)

(8).كىافى مىٍسئيكال
 

  
                                                           

(.275) مف اآلية البقرة  (1)  
 .(180218الجامع ألحكاـ القرآف ) القرطبي:(, 70921انظر: ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ) ((2

(.4) مف اآلية النساء     (3)  
 .(2525القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )انظر:  ((4

(.29)مف اآلية النساء   (5)  
 (.26822تفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير: ((6

(.1)مف اآلية المائدة   (7)  
.(34) مف اآلية اإلسراء  (8)  
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 : من اآليتين الكريمتين وجو الدللة
اآليتيف بالكفاء بالعقكد كالعيكد, كىذا عاـ العقكد ىي العيكد, كقد أمر اهلل تعالى في 

يشمؿ جميع العقكد مف غير استثناء, إال ما استثناه الشرع, كىذا يدؿ عمى أف تحريـ شيء مف 
العقكد أك الشركط التي يعقدىا الناس لتحقيؽ مصالحيـ بغير دليؿ شرعي تحريـ ما لـ يحرمو اهلل 

 .(1)حةتعالى, فيبقى األصؿ في العقكد كالشركط اإلبا
 من السنة:ثانيًا: 

دِّهً  عىفٍ  أىًبيوً  عىفٍ  عىٍكؼو  ٍبفً  عىٍمًركما ركاه  ٍمحي  يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  قىاؿى   جى  الصُّ
اًئزه  ا ًإالَّ  اٍلميٍسًمًميفى  بىٍيفى  جى ٍمحن ـى  صي رَّ الن  حى بلى ؿَّ  أىكٍ  حى ا أىحى رىامن مىى كىاٍلميٍسًمميكفى  حى كًطًيـٍ  عى  . (2)شيري

  :من الحديث وجو الدللة
باحتيا إال ما عارض حكـ اهلل تعالى كحكـ رسكلو أصؿ في الشركطىذا الحديث  كا 

(3) .
ا ييًبيحى  أىفٍ  لىوي  لىٍيسى  اٍلميٍشتىًرطى  فَّ أ قاؿ ابف تيمية:" رَّمىوي  مى ـى  كىالى  المَّوي  حى رِّ وي  مىا ييحى  شىٍرطىوي  فىًإفَّ  المَّوي  أىبىاحى

ٍكـً  ميٍبًطبلن  يىكيكفي  ًحينىًئذو  كىذىًلؾى  ,المَّوً  ًلحي ا ييٍسًقطى  أىفٍ  لىوي  لىٍيسى  كى بىوي  مى نَّمىا المَّوي؛ أىٍكجى  أىفٍ  لىوي  اٍلميٍشتىًرطي  كىاً 
ا الشٍَّرطى  ييكًجبى   .(4)"ًبديكًنوً  كىاًجبنا يىكيفٍ  لىـٍ  مى

 من المعقول:ثالثًا: 
كالعقكد كالشركط تعتبر مف األفعاؿ األصؿ في األشياء كاألفعاؿ العادية اإلباحة, 

عميو  ؿكمما يد, فينسحب عمييا حكـ اإلباحة باالستصحاب حتى يقكـ دليؿ عمى المنع كالتحريـ
 أدلة عديدة منيا:

قىدٍ  قاؿ تعالى:  ؿى  كى ا لىكيـٍ  فىصَّ ـى  مى رَّ ـٍ  حى مىٍيكي  .(5) عى

 وجو الدللة:
اـ  "إ ذىا ؛ كىاأٍلىٍفعىاؿً  اأٍلىٍعيىافً  ًفي ف المفظ عى ا تىكيفٍ  لىـٍ  كىاً  رىامن ا اٍلفىسىادى  أًلىفَّ  ,فىاًسدىةن  تىكيفٍ  لىـٍ  حى  إنَّمى

ذىا التٍَّحًريـً  ًمفٍ  يىٍنشىأي  ةن  كىانىتٍ  فىاًسدىةن  تىكيفٍ  لىـٍ  كىاً  ًحيحى ا.  صى ا الشٍَّرعً  ًفي فىمىٍيسى  كىأىٍيضن مىى يىديؿُّ  مى  تىٍحًريـً  عى

                                                           

 (.138229الفتاكل )مجمكع ابف تيمية:  ((1
 (.20928البغكم: شرح السنة ), الماؿ ضاعةإ عف النيى باب(: 6526البييقي: السنف الكبير )(  (2
 (22) المعاصرة المالية المعامبلت: شبير ((3

 .(150229مجمكع الفتاكل )ابف تيمية:  ((4
 (.119)مف اآلية األنعاـ  ((5
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كطً  اٍلعيقيكدً  ًجٍنسً  كطى  اٍلعيقيكدى  ًبعىٍيًنًو, كأىفَّ  ًحمُّوي  ثىبىتى  مىا إالَّ  كىالشُّري .  اٍلعىاًديَّةً  اأٍلىٍفعىاؿً  بىابً  ًمفٍ  كىالشُّري
ـي  ًفييىا كىاأٍلىٍصؿي  ـى  فىيىٍستىٍصًحبي  التٍَّحًريـً  عىدى تَّى ًفييىا التٍَّحًريـً  عىدى مىى دىًليؿه  يىديؿَّ  حى  .(1)"التٍَّحًريـً  عى

 : المستجدة العقود ضوابط ثانيًا:
 :(2)لقد كضع الفقياء ضكابط لقبكؿ العقكد المستجدة كالتي ىي

  ألطرافو معتبرة مصمحة كتحقيؽ مشركعة حاجة سد غرضو المستجد العقد يككف أف  .1
 , كالتدليس الغش كمف , الفاحش الغرر كمف , كشبيتو الربا مف المستجد العقد يخمك أف .2

 ذم حرماف إلى أك , باآلخريف ضرر إلى يؤدم ال كأف , بالباطؿ الناس أمكاؿ أكؿ كمف
 . المشركع حقو مف حؽ

ا العقد ىذا يخالؼ ال أف .3 ا إجماعنا أك نصًّ  .مكضكعو في صريحن

 ثالثًا: مدى توفر ضوابط مشروعية العقود المستحدثة في عقد البناء والتشغيل والتحويل:
الناظمة لحياة الناس, نأتي ضكابطيا المالية, ك بعد ذكر أدلة مشركعية جكاز استحداث العقكد 

إلى تكفر ىذه الضكابط في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كعقد مستحدث نجدىا قد تكافرت فيو 
 .(3)تمؾ الضكابط

العقد يسد حاجة مشركعة بؿ إنيا ممحة لقياـ الناس كتيسير مصالحيـ كتحقيؽ المصمحة  .1
 المعتبرة.

 د الربا كالغرر الفاحش كالغش كاإلضرار باآلخريف.خمى العقد مف مفسدات العق .2
يندرج كما أف العقد لـ يخالؼ نصان صحيحان أك إجماعان صريحان في مكضكعو بؿ إنو  .3

  .تحت عمـك النصكص الشرعية

                                                           

 (.150229مجمكع الفتاكل ): ابف تيمية ((1
 (.969)العدد العاشر مجمع الفقو االسبلمي, منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة, مجمة  ((2
تطبيؽ نظاـ  البناء كاإلدارة  : بحثداغي, (31) الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ حقيقة( انظر: السيد: (3

 .كالتشغيؿ, كالتمكيؿ إلعمار أعياف الكقؼ منشكر عمى مكقعو الرسمي
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 ثانيالالمطمب 
 والتحويل عقد البناء والتشغيلحكم 

بعد الحديث عف حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كذكر خصائصو كتكييفو الفقيي ال 
بد مف بياف حكمو الشرعي كال يتأتى ذلؾ إال بمناقشة تكييفاتو الفقيية مف قبؿ العمماء الذيف 
ألحقكه بعقد مف العقكد المعركفة كمدل انطباقيا أك عدـ انطباقيا مع العقكد ليتسنى لمباحث بعد 

 لؾ الحكـ عمى تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.ذ

 عقد الستصناع.أنو ف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى أوًل: مناقشة أدلة من كي  
رغـ تشابو عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مع عقد االستصناع في أركانو الرئيسة إال أف 

 ثمة اختبلفان كاعترضان عميو بما يمي:

بأف األجرة في عقد االستصناع ىي مف النقد, خبلفان لعقد البناء كالتشغيؿ  اعترض عميو .1
كالتحكيؿ التي ىي المنفعة مف تشغيؿ المشركع, كالعمماء مختمفكف في جكاز ككف المنفعة 

ألف المقصكد  ,أف المنافع أمكاؿ عمى كرد عميو بأف, جميكر الفقياء )عدا الحنفية(, (1)أجرة
كىك الرأم الصحيح المعمكؿ بو في القانكف كأعراؼ الناس,  ,ذكاتيا  مف األشياء منافعيا ال

 ,(2)كالمقصكد بالمنفعة ىك الفائدة الناتجة مف األعياف كسكني الدار كرككب السيارة... الخ
حكـ المنفعة يسكغ  لصاحبو أف يتصرؼ في المنفعة تصرؼ المبلؾ في " :ؿ الزرقاءاق

 ,(3)"إياىا, فيحؽ لو تمميؾ المنفعة التي استفاد ممكيتياأمبلكيـ ضمف حدكد العقد الذم ممكو 
كيقبؿ ممؾ المنفعة التقيد بالزماف كالمكاف كالصفة عند إنشائو كيكرث عند  جميكر الفقياء, 
كتككف أمانة في يد المالؾ ال يضمف إال بالتعدم كالتقصير كتنتيي  بانتياء مدة االنتفاع  

ىؿ يجكز : "ف المنفعة أجرة في اإلجارة, جاء في المدكنةالمحددة. كلقد أجاز الفقياء أف تكك 
أف يشترل سكنام الذم اسكنو بسكني دار لي أخرل أك بخدمتو أك عبد لي آخر يجكز ذلؾ 

, كجاء في ندكة البركة أف عقد استصناع يبـر عمى أف تككف فيو (4)"أـ ال ؟ قاؿ ال أرل بأسان 
ستصناع كذلؾ بعد تمكيف المستصنع مف منفعة استثمار المشركع مدة معينة ىي ثمف اال

                                                           

 B.O.T (10.) نظاـ البناء كالتمميؾ تطبيؽ( أحمد: (1
 (. 4224( الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )(2
 .(1,286) المدخؿ الفقيي العاـ :( الزرقاء(3
 .(32266) المدكنة الكبرل: مالؾ ( (4
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تسميميا كدخكليا في ضمانو بالقبض الحكمي, كالمنفعة تصمح أف تككف ثمنان أك عكضان في 
 .(1)عقكد المعاكضات

كتمميؾ بينما عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بناء  (2)اعترض عميو بأف االستصناع عقد بيع .2
ة البركة مف ككنو عقد استصناع يحدد فيو كيرد عميو بما كرد في تكصيات ندك كتشغيؿ, 

الثمف بما يغطي تكاليؼ المشركع كالعائد المستيدؼ لمصانع, مع تككيؿ المستصنع لمصانع 
بإدارة المشركع كتشغميو حتى يستكفى الثمف المحدد في عقد االستصناع, كذلؾ بعد تمكيف 

 .   (3) المستصنع مف تسممو كدخكلو في ضمانو
, بينما في عقد البناء (4)في عقد االستصناع يتـ دفع الثمف مف المستصنع كامبلن أك مقسطان  .3

كيرد عميو بما كرد في كالتشغيؿ كالتحكيؿ يككف الثمف تشغيؿ المشركع مدة عقد التشغيؿ, 
تكصيات ندكة البركة مف ككنو عقد استصناع بثمف معيف مؤجؿ, مع إبراـ المستصنع عقد 

لمشركع يتـ كصفو بصكرة مطابقة لممشركع  (5)ع إجارة مكصكفة بالذمةتأجير مع الصان
المصنكع, كيتـ دفع األجرة مف خبلؿ استثمار الصانع )المستأجر( لممشركع بمكجب عقد 
اإلجارة, كيمكف أف تجرم المقاصة بيف ثمف المشركع المصنكع كبيف األجرة المستحقة 

 .(6) لممستصنع )المؤجر( عمى الصانع )المستأجر(
كبالنظر إلى الصكر التي كردت في تكصيات ندكة البركة كرد فييا عمى االعتراضات الكاردة 
عمى تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ؛ فإف الصكرة األكلى تتطابؽ إلى حد ما مع عقد البناء 

كىي  كالتشغيؿ كالتحكيؿ, بينما في الصكرة الثانية نجد أنيـ قسمكا عقد االستصناع إلى مراحؿ
قكليـ: " مع  فيفي عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, غير مكجكدة في االستصناع بينما مكجكدة 

, كذلؾ ما جاء في الصكرة (7)إبراـ المستصنع عقد تأجير مع الصانع إجارة مكصكفة بالذمة"
 ة.   يالثالثة يبيف أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مككف مف عدة عقكد حقيق

 ككف الثمف في عقد االستصناع يختمؼ عنو في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.اعترض عميو  .4

                                                           

  .(299 – 298)قرارات كتكصيات ندكات البركة عف  BOT (13) غيؿلتشكا البناء عقد( أبك غدة: (1
 (.28426) شرح كنز الدقائؽ, لمنسفي : البحر الرائؽنجيـابف انظر:  ((2

 (.13)ندكات البركة لبلقتصاد اإلسبلمي ( قرارات كتكصيات (3
 .(13)ندكات البركة لبلقتصاد اإلسبلمي قرارات كتكصيات  ((4

 الذمة في المكصكفة اإلجارة ضكابط نصار:  ىي "بيع منافع مستقبمية بثمف حاؿ" أك ىي "سمـ في المنافع" ((5
 .(4239(, البيكتي: شرح منتيى اإلرادات )4) اإلسبلمية المالية المؤسسات في الخدمات تمكيؿ في كتطبيقاتيا

 (.13( قرارات كتكصيات ندكات البركة لبلقتصاد اإلسبلمي )(6
 .(13قرارات كتكصيات ندكات البركة لبلقتصاد اإلسبلمي ) ((7



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

60 
 
 

كبيانو أف في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ثمنان معينان خارجان عف منافع المنشأ يقدمو 
 .(1)صاحب المشركع لشركة المشركع

 اعترض عميو ككف المثمف في عقد االستصناع يختمؼ عنو في عقد البناء كالتشغيؿ .5
مباشرة إلى  سميمواالستصناع ىك صنع شيء معيف كت عقد ف المثمف  فيكالتحكيؿ, بيانو أ

اإلعادة فاف المعكض فيو ىك البناء ك التشغيؿ لمدة نع بخبلؼ عقد البناء كالتشغيؿ ك المستص
 .(2)معينة"

 رأي الباحث:
استصناع, يرل الباحث أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ال يصح تكييفو عمى أنو عقد 

 لما سبؽ ذكره في المناقشة, يضاؼ إلييا:
عقد االستصناع يسمـ فيو المصنكع مف الصانع بعد تمامو دكف االستفادة منو كعقد البناء 

 . (3)كالتشغيؿ كالتحكيؿ ليس كذلؾ

في عقد االستصناع ال يساىـ الصانع في شيء مف المستصنع, بينما في عقد البناء 
 .(4)صاحب المشركع باألرض المقاـ عمييا المشركع كالتشغيؿ كالتحكيؿ يساىـ

, عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, يرتب عمى طرفيو التزامات ال يرتبيا عقد االستصناع
مثؿ الدخكؿ في عقد جديد يبيح لمصانع استغبلؿ المشركع, بينما في عقد االستصناع يككف الربح 

بو في بعض األركاف بيف عقدم البناء , كما أف كجكد بعض الش(5)مقدر مف ضمف االستصناع
كالتشغيؿ كالتحكيؿ كاالستصناع ال يمـز منو أف يكيؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى أنو عقد 

, خاصة كأف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ فيو مف الخصكصية ما تميزه عف عقد (1)استصناع
 . (2)غايرة في الحقائؽاالستصناع, كاألصؿ أف المغايرة في األسماء تقتضي الم

                                                           

 (.22) الشرعي كالحكـ الفقيي التكييؼ كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( الترابي: (1
 (.22) الشرعي كالحكـ الفقيي التكييؼ كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( الترابي: (2
  (.84215انظر: السرخسي: المبسكط ) ((3
 (.9(, السبر: االستصناع )المقاكالت( )8426الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) انظر: ((4
 (.8726انظر: الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ((5
 (.13) المشاريع العقاريةانظر: شبير: الخمك كأداة لتمكيؿ  ((1
يرل الباحث أف اإلضافات الكاردة في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ىي ما يميزه عف غيره مف العقكد, قاؿ  ((2

ؼى  أًلىفَّ الغزالي: " افىاتً  اٍخًتبلى ضى فىاتً  اإٍلً , الغزالي: أبك حامد: "نىٍفسىوي  ييغىاًيري  الى  الشٍَّيءي  إذٍ  اٍلميغىايىرىةى  ييكًجبي  كىالصِّ
 (.7621المستصفى )
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 ثانيًا: مناقشة أدلة القائمين بتكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى عقد الَجَعالة.
رغـ كجكد التشابو بيف عقدم الجعالة كعد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ إال أف ثمة 

 :(1)اعتراضات كردت عميو كىي عمى النحك التالي
عمى ىذا التكييؼ بقكلو: إف الجعؿ ليس نقكدان كال أعيانان إنما ىك  اعترض الدكتكر شبير .1

 .(2)مشركعان يسمـ لمجاعؿ بعد انتياء المدة كىك مجيكؿ القيمة عند التسميـ
كاعترض عميو بأف المدة في عقد الجعالة مطمقة غير محددة بزمف قاؿ الفقياء: في شرط  .2

رد عميو بما أف الجعؿ تشترط معمكميتو , (3)انعقاد الجعالة  فإف ضرب األجؿ بطؿ العقد
بخبلؼ العمؿ إذ تغتفر جيالتو مع تحديد الغرض منو؛ فإف ىذه المعمكمية تتحقؽ بتجديد 

يرل الباحث أف العقد بحاجة لمراعاة الزمف كتحديده في العقد, حيث , ك (4)مدة االنتفاع
كعات الضخمة أم إنو عمى إطبلقو في عقد الجعالة, ألنو مف العبث في مثؿ ىذه المشر 

 خمكىا عف المدة التي تسمـ فييا.
 رأي الباحث:

يرل الباحث رغـ كجكد الشبو في بعض أركاف عقدم البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كالجعالة 
ال يمـز منو أف يكيؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى أنو عقد الجعالة, خاصة كأف عقد البناء 

صية ما تميزه عف عقد الجعالة, كاألصؿ أف المغايرة في كالتشغيؿ كالتحكيؿ فيو مف الخصك 
 األسماء تقتضي المغايرة في الحقائؽ. 

لذا فإف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ال يصح تكييفو عمى أنو عقد الجعالة, لكركد 
 االعتراض عميو إضافة لمفركقات اآلتية بيف العقديف:

زمة, قبؿ كبعد البناء ألنيا تمر بمراحؿ عدة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف العقكد البل .1
قبؿ البدء بالبناء مثؿ طرح العطاءات كفتح المظاريؼ كرسكىا عمى المتعاقد, كعقد 

 .(1)الجعالة مف العقكد الجائزة
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ الجيالة فيو طفيفة, بينما في عقد الجعالة الجيالة فيو  .2

 .(2)أكبر
                                                           

 BOT (17.) كالتشغيؿ البناء عقد( أبك غدة: (1
 (.12) المشاريع العقاريةالخمك كأداة لتمكيؿ ( شبير: (2
 (.35026) , كيميو الشرح الكبيرالمغني ابف قدامة:(, 199226كشاؼ القناع ): ( البيكتي(3
 BOT (17.) كالتشغيؿ البناء عقد( أبك غدة: (4
 (.11826المنياج ) بشرح المحتاج تحفة عمى الشركاني انظر: الشركاني: حكاشي ((1
 (.41728انظر: القرطبي: ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) ((2
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 .(1)ؿ كالتحكيؿ الغرر فيو قد يككف ضئيبلن, بخبلؼ عقد الجعالةعقد البناء كالتشغي .3
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يترتب عميو حقكؽ لممتعاقديف قبؿ تماـ كبعد تماـ  .4

 .(2)المشركع, خبلفان لعقد الجعالة الذم ال يترب أثره إال بتمامو
التعاقد كمعرفة ىيكيتيما, عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يتـ كفؽ تحديد مقصدم طرفي  .5

 .(3)خبلفان لعقد الجعالة  الذم يككف فيو جيالة العمؿ مقداره كثمنو كطرفو الثاني

 ثالثا: مناقشة أدلة القائمين بتكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى عقد اإلجارة.
عتراض لكجكد إف تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى عقد اإلجارة لـ يسمـ مف اال      

 عدد مف الفركقات كىي عمى النحك التالي:
ككف المشركع فقد جزءان ميمان مف قيمتو بفعؿ االستخداـ, جيالة قيمة المشركع مف حيث  .1

رد عمى ىذا ك  .(4)كتككف بعض المرافؽ قد اىتمكت جزئيان مما يجعؿ قيمة األجرة مجيكلة
صيانة المستأجر لممشركع صيانة كاممة االعتراض بأنو يمكف تجاكز ىذا الخمؿ باشتراط 

 .(5)كتسميمو بحالة جيدة عند نياية فترة العقد
تماـ المشركع, كىك أمر إحيث إنيا تؤجؿ "تؤخر" بعد  :كقت استحقاؽ األجرة تأخير .2

 .(6)يخالؼ أحكاـ اإلجارة
بعد رد عمى ىذا االعتراض بأنو إذا تـ االتفاؽ بيف العاقديف عمى أف األجرة ال تجب إال  

"إذف  انقضاء مدة اإلجارة؛ فيك جائز إذ إنو يككف تأجيبلن لؤلجرة بمنزلة تأجيؿ الثمف.
كبشكؿ عاـ فإنو يمكف القكؿ بصحة أف تككف األجرة مؤجمة كىي تسميـ المشركع نفسو 

 .(1)بعد انتياء المدة"
 تسميمو لممستأجر بعدك تشغيؿ المشركع  ىيمنفعة" ك "إنما األجرة فيو ليست نقكدان  .3

 .(2)استعمالو مدة معينة كىك مجيكؿ القيمة عند التسميـ

                                                           

 (.41928كالتحصيؿ )انظر: القرطبي: ابف رشد: البياف  ((1
 (.45228انظر: القرطبي: ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) ((2
 (.17624خميؿ ) لمختصر إقامة الحجة بالدليؿ شرح عمى نظـ ابف بادم: بامانظر:  ((3
 B.O.T (15.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽأحمد:  ((4

 

 B.O.T (15.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( أحمد: (5
 (.4) الشرعية الناحية مف الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقكد( انظر: العثماني: (6

 B.O.T (16 .) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽأحمد:  (1)
 .(13)شبير: الخمك كأداة لتمكيؿ المشاريع العقارية   (2)
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رد عمى ىذا االعتراض بأنو اتفؽ الفقياء عمى جكاز ككف األجرة منفعة ال ماالن في عقد 
 .(1)اإلجارة

عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يرتب عمى طرفيو التزامات ال يرتبو عقد اإلجارة, مثؿ  .4
نكاع المرافؽ, كمراعاة التقدـ التكنكلكجي في االلتزاـ بصيانة المعدات في بعض أ

 المشاريع التكنكلكجية, كتشغيؿ األيدم العاممة الكطنية,......إلخ.
 :الباحث رأي

رغـ كجكد التشابو بيف عقد اإلجارة كعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في جكانب عدة فإف        
 سبؽ لما, اإلجارة عقد أنو عمى تكييفو يصح ال كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد أف يرل الباحث

 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقدم أركاف بعض في الشبو بعض كجكد أف كما, المناقشة في ذكره
 كأف خاصة, إلجارةا عقد أنو عمى كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد يكيؼ أف منو يمـز الجارة كاإل
 األسماء في المغايرة أف كاألصؿ, جارةاإل عقد عف تميزه ما الخصكصية مف فيوجارة اإل عقد
, كيعتبر الباحث أف عقد اإلجارة مرحمة مف مراحؿ تنفيذ العقد كىي الحقائؽ في المغايرة تضيتق

 .المرحمة الثانية منو

 ثالثًا: مناقشة أدلة القائمين بتكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى اإلقطاع:
 العقديف إال أنو اعترض عميو بالتالي:رغـ كجكد التشابو بيف أركاف 

يشبو  نوأل اعترض عميو بأف عقد االقطاع الميقطىع لو غير مطالب بتقديـ عكض لمميقًطع .1
 .  (2)اليبة

اعترض عميو بأف اإلقطاع يستيدؼ أكال مصمحة الميقطىع , بؿ إف مف معاني اإلقطاع  .2
 العطية مع مراعاة المصمحة العامة كأنيا مكافأة,

فػػػإف جػػػكىره تمكيػػػؿ التنميػػػة بغػػػرض االرتقػػػاء بالمشػػػركعات  B.O.Tكلػػػيس كػػػذلؾ العقػػػد  
 .(1)كالمرافؽ العامة

اعترض عميو: بأنو ليس مف عقكد المعاكضات, خبلفان لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  .3
 .(2)الذم ىك مف عقكد المعاكضات

                                                           

 (.1428) , كيميو الشرح الكبيرالمغنيابف قدامة:  (1)
 (.22) الشرعي الحكـك  الفقيي التكييؼ اإلعادة ك التشغيؿ ك البناء عقدالترابي: انظر: (  (2
 (.29) (  B.O.T)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽبخيت:  ((1
 (.13) عقد الخمك كأداة تمكيميةشبير:  ((2
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العكض في اإلقطاع خراج أك إجارة, بينما يقع عمى عاتؽ شركة  اعترض عميو بأف .4
عادة المشركع صالحان لمعمؿ لصاحب  B.O.Tالمشركع في عقد  بناء, كتشغيؿ, كا 

 .(1)المشركع
كر عقد كذلؾ إف قمنا إنو مف عقكد المعاكضات فإف أنكاعو تبيف أنو ال يشمؿ جميع ص .5

أف لئلماـ أف يفرض عمى المنتفع أجرة عمى كيمكف الرد عميو , البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ
 .(2)شكؿ خراج أك نحكه, كيمكف تجاكزىا مف خبلؿ بنكد االتفاقية

يعطي حؽ  ألف عقد اإلقطاعتحميؿ العقد ما ال يحتمؿ, ك فيو تكمؼ,  التكييؼ ىذا أرل أف      
مى تحقؽ كىك ما يعارض جكىر عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ المنصب ع ,التمميؾ كالتكريث

شراؾ القطاع الخاص لمتخفيؼ عف مكازنات الحككمة المكمفة في إنشاء  النفع العاـ, كا 
في أم كقت  عقدالمشركعات الكبيرة, كذلؾ فإف أحكاـ اإلقطاع تعطى كلي األمر سمطة إنياء ال

 .(3)مف طرؼ كاحد

 رأي الباحث:
كالتحكيؿ كاإلقطاع ال رغـ كجكد بعض التشابو في بعض أركاف عقدم البناء كالتشغيؿ 

يمـز منو أف يكيؼ عمى أنو إقطاع, خاصة كأف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ فيو مف 
الخصكصية ما تميزه عف اإلقطاع, لذا يرل الباحث أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ال يصح 

 تكييفو عمى أنو إقطاع.

 غيل والتحويل عمى الشركة المؤقتة:رابعًا: مناقشة أدلة القائمين بتكييف عقد البناء والتش
: إف الدكلة تمجأ إلى تنفيذ عقد البناء كالتشغيؿ يرل الباحث إمكاف االعتراض عميو .1

قؽ ذلؾ عف طريؽ كالتحكيؿ لمتخفيؼ مف ميزانية إنشاء البنى التحتية, فكيؼ ستح
لنسب جميع أنكاع الشركات يتـ اقتساـ األرباح حسب ا كيرد عميو فيالمشاركة المؤقتة, 

 فيقتة تمتنع الدكلة برغبتيا ؤ الشركة الم فينو إالمتفؽ عمييا, كلكف يمكف القكؿ 
 فياألرباح مقابؿ أخذىا مرة كاحدة  فيالحصكؿ عمى المستحؽ ليا مف نظير حصتيا 

                                                           

 (.29)  (  B.O.T)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽبخيت:  ((1

 B.O.T  (17.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽأحمد: انظر: ( (2
 B.O.T (18.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ(  أحمد: (3
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المشركع كأصكلو كذلؾ بنقؿ ممكيتو مف المؤسسة المنفذة إلى  صكرة ذات فينياية المدة 
 .(1)قتةؤ الشركة الم تنقضيالدكلة كبذلؾ 

 رأي الباحث:
يرل الباحث عدـ إمكاف تخريج عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى الشركة المؤقتة كفقان 
لما جاء في بعض القكانيف الناظمة لمشركات حيث كضح صفة الشركة بقكلو: "كىذه الشركة 

ضع إلجراءات الشير, مستترة عف الغير, كليس ليا اسـ, كال تتمتع بشخصية اعتبارية, كال تخ
كيقتصر أثرىا عمى أطرافيا كسائر العقكد, كال يعتد الغير بكجكدىا كال يمتـز ىذا الغير أك يكتسب 

, كعميو يمكف استخداـ ىذا النكع مف (2)الحقكؽ إال في مكاجية مف تعامؿ معو مف الشركاء فقط"
البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ الشركات في تصحيح التمكيؿ لتجنب القركض الربكية عند تطبيؽ عقد 

 في إنشاء المرافؽ العامة, ال أف يككف تكييفان لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.

رابعًا: مناقشة أدلة القائمين بتكييف عقد البناء والتشغيل والتحويل عمى صور عقود 
 إعمار األوقاف الخربة:

ال و عقكد إعمار األكقاؼ, أال إنصكر بعض رغـ تكافؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مع       
 إلحاقو بصكر عقكد إعمار األكقاؼ لما يمي: يمكف

, كقالت: الدكتكر صكر إعمار الكقؼ ال تغطي جميع مراحؿ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ      
 في ينحصر فإنو الصيغ, ليذه حدث الذم التطكر أماىند: معمقة عمى صكر اعمار الكقؼ "

 لمجية يككف أف دكف عمييا, المتفؽ المدة انقضػػػػػاء بعد المضيفة الجية إلى المشركع إعادة
 التكريث حؽ عف ىنا نتحدث لـ معممة ذلؾ في الحاشية بقكليا: " ,(3) "الدائـ القرار حؽ المنفػػػػػػػػػذة

 BOT لمػ المعاصر التطبيؽ أما يمكت, طبيعي شخص الحكر في اآلخر الطرؼ أف اعتبار عمى
 قانكنية, أك اعتبارية شخصية يككف المعاصرة الحياة في( المنفذة الشركة)  اآلخر الطرؼ فإف ,

حيث يرل الباحث أف  ,(1)"مدتيا بانتياء أك بالتصفية تنتيي كلكنيا تكرث, حتى تمكت ال كىي
ف  ىذا االختبلؼ جدير في أف يعتبر عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مغايران لصكر إعمار الكقؼ كا 

                                                           

 BOT (29 .) الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ حقيقةالسيد: (1) 
 (.304: فقو المعامبلت دراسة مقارنة )الشركات السعكدم نقبلن عف الفقي مف نظاـ 40( المادة (2
 BOT (27.) الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ حقيقة( السيد: (3
 ( في الحاشية.27) BOT الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء نظاـ حقيقة( السيد: (1
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كما قيؿ في تخريج عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمى العقكد تشابيت في بعض صكرىا, 
 المعركفة في الفقو اإلسبلمي يقاؿ ىنا فبل داعي لتكراره. 

عقدًا مستحدثًا مستقاًل  عقد البناء والتشغيل والتحويلأن لة القائمين بخامسًا: مناقشة أد
مكان تخريجو  بذاتو  عمى قاعدة "األصل في العقود اإلباحة".وا 

ف قمنا بإباحتو في أصمو؛ فقد يطرأ عميو مف ك اعترض عميو إف العقد المستحدث كميان  .1 ا 
كىذا ينافي مقاصد الشريعة كالتي الشركط ما يغير حقيقتو؛ فيككف متردداى بيف عدة عقكد, 

كيرد عميو بأف العقد ال نحكـ عمى العقد بجكازه إال إذا , (1)منيا ثبات العقكد كاستقرارىا
استكفى جميع األركاف كالشركط المعتبرة, كعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ قد استكفى ىذه 

 األركاف كالشركط.  
أكلى مف جعمو  -ما أمكف ذلؾ –سماة ف حممو عمى أحد العقكد المكاعترض عميو بأ .2

كيرد عميو بأف الفقو اإلسبلمي يسع تجدد العقكد ألنو باب يتجدد بحاجة , مستحدثان بالكمية
ألف حممو عمى العقد المسمى أسيؿ في معرفة باقي  الناس لتحسيف معايشيـ, كيرد عميو

يحكج إلى دراستو أحكامو كضكابطو كمكانعو ككنو سبؽ دراستو فقييان؛ مف استحداث عقد 
ف سممنا لكـ بأف حممو عمى العقكد المعركفة لسيكلة (2)مف كافة جكانبو , كيرد عميو كا 

ضبطو كالحكـ عميو إال إننا ال نستطيع غمؽ باب االجتياد في تجدد العقكد المالية كفؽ 
الفقيية كجد فرؽ بيف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كىذه العقكد تطكر الحياة كما أنو ي

 . (3)المعركفة في الفقو اإلسبلمي
عميو ال نسمـ بكجكد الفرؽ بيف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كجميع العقكد اعترض  .3

 . (4)الفقيية المعركفة, بؿ ىك مطابؽ ألحد ىذه العقكد

 رأي الباحث:      
عقدان مستحدثان يخضع لمدراسة الفقيية, كيؤصؿ لو  الحكـ عميو بككنومف  مانعال أرل  

كيقعد كيحفظ ضمف العقكد المشركعة كالتزاـ ضكابطيا, ففقينا غني بالكثير مف العقكد التي 
 كجدت لتيسير كتسيير حياة الناس كالحاجة إلييا فمـ ال يككف ىذا كاحدان منيا؟!

                                                           

 (.110) مكيؿ كاالستثمار بالصككؾ اإلسبلميةالعقكد المبتكرة لمت :الرشكد ((1

 (.110) مكيؿ كاالستثمار بالصككؾ اإلسبلميةالعقكد المبتكرة لمت :الرشكد ((2

عادة كالتشغيؿ البناء عقد(, د. أبك سميماف: 30) كاإلعادة كاالستغبلؿ التشييد عقد تطبيؽ انظر: بخيت: ((3  كا 
 B O T (23222.) الممؾ

 (.110) مكيؿ كاالستثمار بالصككؾ اإلسبلميةالعقكد المبتكرة لمت( الرشكد: (4
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يؿ كالتحكيؿ, كمناقشة أدلة كؿ فبعد إيراد أقكاؿ العمماء في تكييؼ عقد البناء كالتشغ 
 نشير إلى عنايةاتجاه نأتي إلى بياف حكـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كقبؿ بياف حكـ العقد 

إلى  النظر إلى أدلة الشرع نجدىا تدعكبالمرافؽ العامة كالدعكة إلى إنشائيا؛ فب التشريع اإلسبلمي
ما  القرآنية كالنبكية بؿ نجد النصكص استصبلحيا بما يخدـ حاجة المجتمع,عمارة األرض ك 

إلى إنشاء المرافؽ العامة يحض عمى عمارتيا مرغبان المجتمع أفرادان كجماعات حكامان كمحككميف 
ناىيؾ عف نيا تحسيف حياتيـ كمعاشيـ, ذلؾ بما يترتب عمييا مف أجر أيخركم التي مف شأ

كفؽ ما كرد في الكتاب كالسنة  األجر في الحياة الدنيا, كمف ىذه األدلة نسكؽ طرفان منيا
 كاإلجماع.

 أوًل: ما ورد في القرآن الكريم:
  :قاؿ تعالى نيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا ًباٍلعيقيكًد  أىٍكفيكا آمى

(1). 

 :الكريمة وجو الدللة من اآلية
العقكد لفظ عاـ يشمؿ جميع أنكاع العقكد المالية منيا أك التي بيف العبد كربو, كعقد 
البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عقد مف العقكد المالية التي كجب الكفاء بيا إذا خمت مف المحاذير 

 .(2)الشرعية
  :قاؿ تعالى نيكا تىعىاكى مىى كى نيكا كىالى  كىالتٍَّقكىل اٍلًبرِّ  عى مىى تىعىاكى ٍثـً  عى  . (3) كىاٍلعيٍدكىافً  اإٍلً

 :الكريمة وجو الدللة من اآلية
الًبري 
, كمنيا إنشاء (5)اسـ جامع لكؿ أعماؿ الخير المأمكر بالمسارعة إلى فعميا (4)

المرافؽ العامة  التي تخدـ المجتمع, كىنا نجد كممة تعاكنكا جاءت بصيغة الجمع مما يدلؿ عمى 
مبدأ المشاركة كالمساىمة في إنشاء ما ينفع الناس في قياـ حياتيـ المعيشية كمنيا إنشاء المرافؽ 

التي يمكف تطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في إنشائيا عف طريؽ مشاركة القطاع العامة ك 
 .  (1)العاـ لمقطاع الخاص

                                                           

 (.1)مف اآلية ( المائدة (1
 (.2523): أحكاـ القرآف انظر: ابف العربي ((2
 .(2مف اآلية )( المائدة (3
 (.28الكبير ) الشرح غريب في المنير انظر: الفيكمي: المصباح ((4

 (.27األحكاـ ) تفسير خبلصة في المناف المطيؼ تيسير :انظر: السعدم ((5
 (.4العامة ) كالمرافؽ األكقاؼ تعمير كاإلعادة في كالتشغيؿ البناء انظر: صبرم: عقد ((1
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  :قاؿ تعالى ٍالثُّميثً  ًفي شيرىكىاءي  فىييـٍ  ذىًلؾى  ًمفٍ  أىٍكثىرى  كىانيكا فىًإف
(1). 

 :الكريمة وجو الدللة من اآلية
, كىذا بدكره يدؿ عمى (2)فيما تجكز المشاركة فيوأف اإلسبلـ أقر مبدأ الشركة بيف اإلخكة 

 جكازىا في العقكد التي تخدـ مصمحة المجتمع عامة.

 ثانيًا: من السنة:
 كالسنة نجدىا ذاخرة باألحاديث التي تحث عمى كؿ عمؿ فيو نفع عاـ لممجتمع

  ٍبىٍيرً  أىًبي ركل اإلماـ مسمـ عىف اًبرو  عىفٍ  الزُّ ؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ جى مىى دىخى اًريَّةً  ميبىشِّرو  أيّـِ  عى  اأٍلىٍنصى
 فىقىاؿى  ميٍسًمـه  بىؿٍ  فىقىالىتٍ  كىاًفره  أىـٍ  أىميٍسًمـه  النٍَّخؿى  ىىذىا غىرىسى  مىفٍ   النًَّبيُّ  لىيىا فىقىاؿى  لىيىا نىٍخؿو  ًفي
ا يىٍزرىعي  كىالى  غىٍرسنا ميٍسًمـه  يىٍغًرسي  الى  ٍرعن  لىوي  كىانىتٍ  ًإالَّ  شىٍيءه  كىالى  دىابَّةه  كىالى  ًإٍنسىافه  ًمٍنوي  فىيىٍأكيؿى  زى

دىقىةه  صى
(3). 

  ٍعىفٍ  قىتىادىةى, عىف ,  قىٍبًرهً  ًفي كىىيكى  أىٍجريىيفَّ  ًلٍمعىٍبدً  يىٍجًرم سىٍبعىةه   :اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىنىسو
ٍكًتوً  بىٍعدى  مَّـى  مىفٍ : مى فىرى  أىكٍ  نىيىرنا, كىرىل أىكٍ  ًعٍممنا, عى , غىرىسى  أىكٍ  ًبٍئرنا, حى  أىكٍ  مىٍسًجدنا, بىنىى أىكٍ  نىٍخبلن
فنا, كىرَّثى  لىدنا تىرىؾى  أىكٍ  ميٍصحى ٍكًتوً  بىٍعدى  لىوي  يىٍستىٍغًفري  كى   .(4) مى

 وجو الدللة من الحديثين:
ظاىر مجمكع الحديثيف الحث عمى فضيمة الغرس كالزرع في الدنيا لنفعو الناس, كأف أجر 

كىذا مما يدلؿ عمى  .(5)ما داـ الغراس كالزرع كما تكلد منيما إلى يكـ القيامة ذلؾ الغرس مستمر
 في مكضكع إيجاد المرافؽ  ذات النفع العاـ كالحث عمى إنشائيا. عناية النبي 

 ثالثًا: من اإلجماع:
مف المعمكـ أف حاجة الناس متجددة كىذا التجدد يقتضي القكؿ بكجكب العمؿ عمى إيجاد 

 .(1)المرافؽ التي تخدـ مجمكع الناس عمى أف يككف مكافقان لمشرع, كىذا ما عميو األمةىذه 
 

                                                           

 (.12)مف اآلية ( النساء (1
 (.2422) جامعات آليات الساطعات األنكار :السمماف انظر: ((2
 المزارعة باب: فضؿ الغرس كالزرع. ( كتاب: المساقاة ك72822مسمـ: صحيح مسمـ ) ((3
 . باب: االختيار في صدقة التطكع (12225شعب اإليماف ) البييقي: ((4
 المساقاة كالمزارعة, باب: فضؿ الغرس كالزرع.( كتاب 37925شرح صحيح مسمـ )النككم:  ((5
 (.75215انظر: السرخسي: المبسكط: ) ((1
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 حكم عقد البناء والتشغيل والتحويل.
كمناقشتيا بعد بياف حقيقة العقكد التي تـ تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمييا,           

براز عناية التشريع اإلسبلمي بإنشاء المرافؽ العا جاء دكر الحكـ عمى العقد مف حيث مة. كا 
 ي, ككذلؾ مف حيث الصحة كالبطبلف.تكييفو الفقي

 :فخالصة القول في تكييف العقد
ف كاف بينو كبيف بعض العقكد   مما سبؽ يتضح لنا أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كا 

كاإلجارة كالجعالة كاإلقطاع, كالخمك  التي كييؼ عمييا كالمعركفة في الفقو اإلسبلمي كاالستصناع
كصكر إعمار األكقاؼ تشابيان ليس بالقميؿ إال أف المطابقة الكاممة كتماـ التشابو غير متحقؽ 
بينما إنيا قد تطبؽ مرحمة مف مراحمو كما بيناه؛ كمف ثّـَ ال ينبغي أف يمحؽ عقد البناء كالتشغيؿ 

ه عقدان مستحدثان كمستقبلن تطبؽ عميو القكاعد العامة كالتحكيؿ بيذه العقكد بؿ ينظر إليو باعتبار 
ذالمعقكد في الفقو اإلسبلمي, قاؿ د. محي الديف قره داغي: "  أف فنجد العقد ىذا إلى نظرنا كا 

 فيو ليس عقد ىك حيث كمف ظاىره حسب كأنو ,فيو متكافرة العقكد إجراء في الشريعة مقاصد
 .(1)"كالمشركعية كالصحة الجكاز أصؿ عمى يبقى كلذلؾ ,شرعي نص مع تعارض أك ,مخالفة

قاؿ ابف عاشكر: )كمحافظة عمى مقصد الركاج في المعامبلت شرعت عقكد المعامبلت لنقؿ 
الحقكؽ بمعاكضة أك بتبرع....فإذا استكفت شركطيا فيي صحيحة, كبصحة العقد يترتب 

محمد عمر انطبلقان مف مقصكد كتكر دالىك ما يراه , (3), كما أف المصمحة معتبرة فيو(2)أثره(
مىامىةي " :الماكردم بقكلوبو الشريعة كالتي يمكف تمخصييا فيما عبر  فىةً  مىٍكضيكعىةه  اإٍلً  ًفي النُّبيكَّةً  ًلًخبلى

ًسيىاسىةً  الدِّيفً  ًحرىاسىةً  كمف سياسة الدنيا تكفير الخدمات لممكاطنيف مف خبلؿ إنشاء  ,(1)"الدٍُّنيىا كى

                                                           

  http://www.qaradaghi.com/portal/index.php ,البكتتطبيؽ نظاـ داغي: القرا ( 1(
 .(465اإلسبلمية )( انظر: ابف عاشكر: مقاصد الشريعة (2
ةي: ما فيو صبلح شيء أك  ( المصمحة المرسمة في المغة:(3 المصمحة المنفعة, كالصبلح ضد الفساد, فالمىٍصمىحى

(مادة ( 245الفيكمي: المصباح المنير) (,215الفقيي) انظر: أبك حبيب: القامكسحاؿ,  المرسمة في , ك )فصصه
اإلرساؿ أم عدـ المنع, مرسؿ غير ممنكع, كالرسؿ يدؿ عمى المغة: أرسؿ بمعنى )أطمؽ( كيدؿ عمى التخمية ك 

مى منيا قكلو تعالى: ك االنبعاث كاالمتداد,  فالرسؿ السير السيؿ, كاسترسمت ؛ (2)المائدة ا ييٍمًسٍؾ فىبلى ميٍرًسؿى لىوي كى
, ان , الفيركز: الميـ ( باب86122الكسيط) كآخركف, المعجـ ,ظر: الزياتإلى الشيء إذا انبعثت نفسؾ إليو كأًنٍستى

المحافظة عمى مقصكد الشرع كمقصكد الشرع مف الخمؽ "قاؿ الغزالي:  ان (, اصطبلح10123) القامكس المحيط
 (.28721" الغزالي: المستصفى )خمسة كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ

 (.3: األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية )الماكردم ((1

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php
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كيجكز أف تعيد الحككمة إلى احدل الجيات  ,ت العامة كتشغيميا لمصمحتيـالمرافؽ كالمشركعا
 .(1)كاستغبلؿ مرفؽ عاـ ذا دخؿ بمقابؿ يدفعو لمممتـز يتناسب مع مصمحة المكاطنيف بإنشاء

 يرجح: الباحث وعمى ذلك فإن 
المتقدميف مف قكؿ إف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عقدان مستحدثان كلـ يكف معركفان عند  

فقيائنا بصكرتو الكمية, كىك عقد تكفرت فيو األركاف كالشركط البلزمة ليككف عقدان معتبران مف 
الناحية الشرعية, كمف ثـ فإنو يخضع لمقكاعد كالمبادئ العامة الضابطة لمعقكد في الفقو 

نو في الجممة اإلسبلمي, كعميو اتفؽ العمماء المعاصركف بالرغـ مف اختبلفيـ في تكييفو عمى أ
 مشركع كجائز.

  

                                                           

عادة كالتشغيؿ البناء عقد( عف بحث أبك غدة: 13) B.O.Tلجكانب الشرعية االقتصادية لنظاـا :عمر( (1  كا 
 B.O.T (15214 .)الممؾ
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 : الثانيالمبحث 

 ضوابط عقد البناء والتشغيل والتحويل

 ان:وفيو مطمب
 المطمب األول: 

 الضوابط العامة لمعقود في الفقو اإلسالمي
 المطمب الثاني:

 ,الضوابط الشرعية الخاصة بعقد البناء
 والتحويل ,والتشغيل 
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 المطمب األول
 الضوابط العامة لمعقود في الفقو اإلسالمي

قبؿ أف نبدأ في بياف الضكابط الخاصة في تطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, نبيف أكالن  
الضكابط الشرعية العامة لمعقكد في الفقو اإلسبلمي, باعتبار أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, 

العقكد, كأنو البيدَّ أف تتكفر فيو ىذه الضكابط إضافة إلى الضكابط ىك كاحد مف مجمؿ ىذه 
كأبدأ بالضكابط العامة لمعقكد التي البيدَّ مف تكافرىا في قديميا كمستحدثيا, كالتي  ,(1)الخاصة بو

مبناىا مكافقة الشرع كمراعاة مصمحة الناس كاستقرار حياتيـ, كقد أجمؿ القرطبي مفسدات العقد 
, قاؿ ابف عاشكر: "كعمى (2)الشرع كىي تحريـ عيف المبيع, كالتعامؿ بالربا, كالغرر...لمخالفتيا 

مقصد حفظ الماؿ بنيت أحكاـ صحة العقكد كحمميا عمى الصحة كالكفاء بالشرط, كفسخ ما 
 .(3)تطرؽ إليو الفساد منيا لمف فاتو مقصد الشريعة أك لمعارضة حؽ آخر اعتدم عميو"

 العامة عمى النحك التالي: كيمكننا بياف الضكابط
قاؿ تعالى:  ,(4)إف الرضا مبدأ عاـ كقاعدة اعتبرىا الشارع أساسان لمعقكد حيث الرضا: .1

 ٍـ نكي ارىةن عىف تىرىاضو مِّ ًإالَّ أىف تىكيكفى ًتجى
كذكر التجارة في اآلية مف بيف أسباب الممؾ؛  .(5)

العاقديف فيما تعاقدا عميو, كأما إذا , كالمراد بالتراضي أم تراضي (6)لككنيا أغمب كقكعان 
, كالرضا أمر كاف التعاقد بغير رضان, كأف أكره شخص عمى العقد فإف العقد يككف فاسدان 

 باطف يعبر عنو بالصيغة الدالة عميو.

                                                           

, الضبط  ((1 , يقاؿ: ضبط الرجؿ أمره أم حـز فيو, كالمزـك الضكابط في المغة جمع ضابط, كىك بمعنى الحـز
لزكمؾ الشيء ال تفارؽ, كيقاؿ ذلؾ في كؿ شيء, كما تأتي بمعنى الحبس, الضبط حبس الشيء. ىي "إلزاميا 

"ىي كؿ ما مغكم حيث عرفت مـ يخرج عف المعنى الف ان صطبلحكاكحبسيا عند التعاقد عمى ما كافؽ الشرع", 
 .يحصر جزئيات أمر معيف"

 (.155623) ية المقتصد(انظر: القرطبي: ابف رشد الحفيد, بداية المجتيد كنيا(2
 .(474) اإلسبلمية الشريعة مقاصد( ابف عاشكر: (3
تيمية  العقكد البف (. الفقي:19724: الفقو اإلسبلمي )(. الزحيمي152)( انظر: ابف تيمية: نظرية العقد(4
" ثـ "األكؿ: مداره عمى التراضي, لقكلو تعالى:  قاؿ ابف تيمية: (152) ـٍ ارىةن عىف تىرىاضو مِّنكي ًإالَّ أىف تىكيكفى ًتجى

كجاء  (220()..بالصيغ ض الفقياء ال يعمـ إالالتراضي عند جميكر الناس يعمـ بالصيغ كالدالالت, كعند بع
 .( الرضا: "قصد الفعؿ دكف أف يشكبو إكراه"228222تعريؼ الرضا في المكسكعة الفقيية )

 (.29)مف اآلية (  النساء (5
 .(المنار تفسير)(3525الحكيـ) القرآف : تفسيررضا ((6
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 في كتابو  كالربا مف الكبائر التي جاء فييا أشد النكير كحرميا اهلل  الخمو من الربا: .2

ؿَّ  ـى  اٍلبىٍيعى  المَّوي  كىأىحى رَّ بىا كىحى الرِّ
. كىذا نص صريح في تحريميا ألنو مف أبكاب أكؿ ماؿ (1)

 قكلوك  (2)الناس بالحراـ حيث كرد ردان عمى الييكد الذيف زعمكا أف الربا حبلالن كما البيع

 
 بىا ًإٍف كا مىا بىًقيى ًمفى الرِّ ذىري كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

 كقكلو  .(3)

بىا تىٍأكيميكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا اعىفىةن  أىٍضعىافنا الرِّ ميضى
, كاآليات بمجمكعيا دالة داللة (4)

 أىًبي صريحة بحرمة التعامؿ الربا, ككذا األحاديث تظافرت في بياف حرمة الربا فعف
ٍيرىةى  مىا المَّوً  رىسيكؿى  يىا قىاليكا اٍلميكًبقىاتً  السٍَّبعى  اٍجتىًنبيكا قىاؿى  ىيرى  كىأىٍكؿي ؟ فعد منيف ىيفَّ  كى
بىا ..الرِّ

:عف ك  (5) ٍيفىةى عىٍف أىًبيًو قىاؿى حى اٍلكىاًشمىةى  لىعىفى النًَّبيُّ  عىٍكفي ٍبفي أىًبي جي
ميكًكمىوي  بىا كى كىاٍلميٍستىٍكًشمىةى كىآًكؿى الرِّ

تبيف حرمة التعامؿ بالربا  ىذه األحاديث كغيرىا (6)
 .(7)لعظيـ ضرره عمى االقتصاد كالمجتمع

ألنو منيي عنو, أال ما تغابف فيو الناس مف الغرر البسيط الذم ال  الخمو من الغرر: .3
نيى عف بيع  أف النبي  يضر في أصؿ العقد, ركل اإلماـ مسمـ عف أبي ىريرة 

الحصاة,  كبيع الغرر
"كينبغي أال تغفؿ عف ككف الغرر المغتفر قاؿ ابف عاشكر: . (8)

ىك الغرر فيما يعسر انضباطو مف العمؿ كمدتو.... فأما ما يتيسر فيو ذلؾ فبل بد مف 
, كقاؿ ابف تيمية: في (9)ضبطو كبيانو مثؿ نكع العمؿ كمقدار األجر كرأس الماؿ..."

ي العكض الذم يطمبو ىك أف يعقد لو عقدان يأخذ فيو مالو, كيبقى ف"بياف حقيقة التغرير: 
كعنو " أف مفسدة الغرر  ,(10)"عمى مخاطرة؛ فإف لـ يحصؿ كاف قد أكؿ مالو بالباطؿ
كالنيي عف الغرر إنما كرد  ,(11)أقؿ مف الربا؛ فمذلؾ رخص فيما تدعك إليو الحاجة منو"

                                                           

 (.275)مف اآلية البقرة  ((1
 (.70921(, ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )34723انظر: القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) ((2

 .(278) مف اآلية  ( البقرة(3
 (.130)مف اآلية آؿ عمراف  ((4
   ". اٍليىتىامىىٰ  أىٍمكىاؿى  يىٍأكيميكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ " ( كتاب: الكصايا, باب: قكؿ اهلل 684البخارم: صحيح البخارم) ((5

 .مككؿ الربا :"البيكع", باب :كتاب( 502صحيح البخارم )( البخارم: (6
 (.147925اإلقناع) كشاؼ القناع عف متف انظر: البيكتي: ((7
 بطبلف بيع الحصاة, كالبيع الذم فيو غرر. :البيكع, باب :( كتاب70722مسمـ) صحيح :مسمـ( (8
 (.482) مقاصد الشريعة اإلسبلمية( ابف عاشكر: (9

ٍيًسرً  لىٍفظي . (283219ابف تيمية: مجمكع الفتاكل)( (10 ؿي  ...اٍلمى يىتىنىاكى رً  بيييكعى  كى ٍعنىاهي  يصبحي  إذٍ  اٍلغىرى ذى  أىفٍ  مى  مىاؿي  ييٍؤخى
ٍنسىافً  مىى كىىيكى  اإٍلً اطىرىةو  عى ؿي  ىىؿٍ  ميخى وي  لىوي  يىٍحصي ؿي  الى  أىكٍ  ًعكىضي  (.228الفقي: محمد: العقكد البف تيمية ), يىٍحصي

 (.29225( ابف تيمية: مجمكع الفتاكل الكبرل)(11
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ألجؿ الحفاظ عمى األمكاؿ مف الضياع, كحسمان لمخصكمة كالخبلؼ بيف الناس, كعميو 
 العقد الذم فيو غرر غير متغافر فيو عادة بيف الناس يفسد العقد.فإف 

 العقكد.كىذا يعتبر أصبلن مف أصكؿ الشريعة, كمبدأن مف مبادئيا التي تقكـ عمييا  العدل: .4
قاؿ ابف عاشكر: "أما العدؿ فييا فذلؾ بأف يككف حصكليا بكجو غير ظالـ كذلؾ إما 

ما بعكض مع مالكي ما بإرث"تحصؿ بعمؿ مكتسبيا, كا  ٍيؿه قاؿ تعالى: . (1)ا كا  كى
مىى النَّاًس يىٍستىكٍ  الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكاٍ *لٍِّمميطىفًِّفيفى  *عى كفى فيكفى ـٍ ييٍخًسري نيكىي ـٍ أىٍك كَّزى ذىا كىاليكىي كىاً 

(2), 
ـٍ ًباٍلبىاًطؿً  كقكلو تعالى:  ـٍ بىٍينىكي كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

فإف اهلل تعالى نيى عف التزيد في  ؛(3)
حؽ النفس عند األخذ مف اآلخريف, كالتنقص مف حؽ اآلخريف عند االستيفاء منيـ, كما 
نيى عف أكؿ ماؿ الناس بالباطؿ, كمنيا مراعاة حفظ المصالح العامة كدفع األضرار, 

كعميو إف . (4)كذلؾ فيما يككف مف األمكاؿ تعمؽ بو حاجة طكائؼ مف األمة إلقامة حياتيا
لـ يتحقؽ العدؿ في العقد فإنو يقع باطبلن, مثؿ امتناع أحد طرفي العقد مف تسميـ 

 العكض المطمكب منو مقابؿ ما اتفؽ عميو بينيما. 
, (5)العقكد إذا استكفت شركطيا فيي صحيحة, كبصحة العقد يترتب أثره ترتب أثر العقد: .5

أىٍكفيكا  أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا يىالقكلو تعالى:, أم تحقؽ أثر العقكد مف تبادؿ لمعيف أك المنفعة
ًباٍلعيقيكدً 

ؽ مر مف اهلل تعالى بالكفاء بالعقكد ألف مف اآلثار المترتبة عمييا تحقيأ , كىذا(6)
االستقرار كالجـز بنية العاقديف, أما إذا امتنع أحدىما عف تسميـ البدؿ في العقد فإنو 

 أك غاصب لحؽ الغير فيذا مفسد لمعقد.يككف آكبلن لمماؿ بالباطؿ, 
مف المعمـك أف العقكد شرعت لتحقيؽ  تحقيق المصمحة المشروعة لمعاقدين أو أحدىما: .6

, كما ال (7)مصالح العباد, كالعقد الخالي مف أية مصمحة مشركعة يعتبر عبثان ال يصح
ماالن أك ال تصح العقكد المحققة لممصمحة غير المشركعة, كالتعاقد عمى ما ال يعتبر 

يجكز االنتفاع بو شرعان, أك اشترط في ىذه العقكد ما ينافي مقصكد الشارع أك مقتضى 
 . (8), فإذا تعاقدا عمى شيء غير معتبر شرعان بطؿ العقدالعقد

                                                           

 (.477) مقاصد الشريعة اإلسبلمية( ابف عاشكر: (1
 (.221)اآلية (  المطففيف (2
 (.188)مف اآلية ( البقرة (3
 (.477) مقاصد الشريعة اإلسبلمية( ابف عاشكر: (4
 (.465) مقاصد الشريعة اإلسبلمية( ابف عاشكر: (5
 (.1)مف اآلية ( المائدة (6
 .(48925الدر المختار, شرح تنكير األبصار )الحصكفي:  ((7
 .(526الفقو اإلسبلمي ) ( أبك ىربيد: عقكد المناقصات في(8
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كىذا يتطمب أف  :أل يكون مقصد العاقدين من العقود مناقضًا لمقصد الشارع منيا .7
, أك إسقاط  يككف الباعث عمى التعاقد مشركعان في نفسو, كليس حيمة لمكصكؿ إلى محـر

كالعقد إذا كاف ذريعة إلى محـر . كاجب؛ ألنو لك كاف كذلؾ فقد زالت عنو صفتو الشرعية
كالربا ينبغي إبطالو؛ لمناقضتو قصد الشارع, فالمكمؼ مطمكب منو أف يجرم أفعالو كفؽ 

 -مثؿ األثماف كغيرىا -قكد, كمدار الع(1)قصد الشارع كأال يقصد خبلؼ ما قصده الشارع
 .(2)عمى أصميف: أف يعمـ المعقكد عميو الذم التزمو العاقد, كيعمـ حكمو في الشرع"

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .(6( أبك ىربيد: عقكد المناقصات في الفقو اإلسبلمي )(1
 (.220(, الفقي: العقكد البف تيمية )25121( انظر: الشربيني: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاع)(2
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 المطمب الثاني:
 الخاصة بعقد البناء والتشغيل والتحويل.الشرعية الضوابط 

األجؿ تعنى مف المعمكـ أف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف العقكد االستثمارية طكيمة  
بإنشاء المرافؽ العامة كالتي ىي بحاجة إلى تمكيؿ مالي كبير بجانب الخبرة الفنية كاإلدارية, كما 
أف ىذا العقد يعد مف العقكد الدكلية التي قد يككف المقاكؿ األصمي فييا إحدل شركات المقاكالت 

, كعميو (1)نحة أك مقرضة دكليةالدكلية, كيتـ تمكيميا تمكيبلن كميان أك جزئيان مف جيات تمكيمية ما
فإف أكؿ مف يسعى إلى إبراـ مثؿ ىذه العقكد مع الدكؿ ىي الشركات األجنبية لتحصيؿ الربح 
المطمكب مف إنشاء كتشغيؿ المرافؽ العامة كالبنى التحتية لمدكلة, لذا كجب التنبيو عمى أف الدكلة 

البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عمييا االلتزاـ المتعاقدة مع الشركات األجنبية مف أجؿ االستثمار بعقد 
بالضكابط العامة لمعقكد في الشريعة اإلسبلمية إضافة إلى الضكابط الخاصة باالستثمار 

 اهلل حكـ خالؼ شرط كؿ فأ النص عميو دؿ الذم الشرعي الضابط قاؿ ابف القيـ: " (2)األجنبي
المشركعات الخاصة بالدكلة اإلسبلمية, . في (3)"الـز فيك حكمو يخالفو لـ كما باطؿ فيك ككتابو

 كما ينبغي ذلؾ في حاؿ ككف شركة المشركع مسممة, كىي عمى النحك التالي:
بحيث المزمع إنشاءه مف قبؿ الدكلة,  ة إلنشاء المرفؽ العاـ كتمكيمويكجكد الحاجة الحقيق .1

الطرؽ كبناء تفتقر الدكلة اإلسبلمية إلى الماؿ كالخبرة المطمكبة لتنفيذه, مثؿ شؽ 
الجسكر كالمكانئ البحرية كفتح السدكد كالمطارات ككؿ ما ىك نافع كمفيد, كال يخفى 
عمينا أف تنفيذ مثؿ ىذه المشركعات يمكف تمكيميا عف طريؽ الشركات الكطنية "المحمية" 

 أف . إذ(4)كما أنو يكجد شركات متعددة الجنسياتكات أجنبية مممككة لمسمميف, أك شر 
 في كعجزىا رعاياىا, إلى الطعاـ تكفير إلى النبكم العصر في اإلسبلمية ةالدكل حاجة
 المادية, اإلمكانات قصكر بسبب حينئذ, األرض مكارد استغبلؿ عف الكقت ذلؾ

                                                           

 (.83) عقكد البكت اطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتيةانظر: حصايـ:  ((1

, لكف في المفيـك المعاصر فإنو يختمؼ اختبلفان قو اإلسبلمي ىك مف كاف غير مسمـو مفيـك األجنبي في الف( (2
كبيران, فمقصدىـ باألجنبي ىك كؿ مف لـ يحمؿ جنسية البمد المستثمر فيو, كىذا كاقع يفرض نفسو عمى األمة 

م ارات كممالؾ, فالتعامؿ عمى ىذا المعنى اإلسبلمية بعد كضع الحدكد بينيا كتعدد تشكيبلتيا مف جميكريات كا 
 سنكتفي بذكر االستثمار األجنبي بالمعنى المراد في الفقو اإلسبلمي.

 (.39023عبلـ المكقعيف عف رب العالميف )أ( ابف القيـ: (3
ىنا عدـ كجكد مستثمر سكل األجنبي كليس المشركع فقط, حيث إف المستثمر األجنبي يتقدـ الباحث قصد ي( (4

ف عف  غيره في مسألة الخبرة كالتمكيؿ, فعند انعداـ األصيؿ مف المستثمريف المسمميف نمجأ إلى البديؿ األجنبي, كا 
تساكل الطرفاف نرجح أييما أنفع لممشركع, اكتفيت باإلشارة إلى جنسية الشركات ىنا تاركان التفريؽ في ككف شركة 

 ي الفصؿ الثالث مف ىذا البحث.المشركع إسبلمية أك قطاع عاـ عند محاكمة التطبيقات ف
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 أمكاؿ برؤكس لبلستعانة دعت التي ىي كالجياد, بالغزك انشغاليا عف فضبلن  كالبشرية,
 عف داكد أبك ركاه مما ذلؾ كيتضح ,(1)باإلسبلـ يدينكف ال ممف الخبرة ذكم كخبرات
 عماؿ ليـ يكف لـ كالمسمميف  النبي بيد األمكاؿ صارت فمما: قكلو يسار بف بشير

فعامميـ الييكد اهلل,  رسكؿ فدعا عمميا, يكفكنيـ
 كتابو في عبيد, أبي ككذا قكؿ. (2)

 األرض, في عماالن  كتركيـ رجاليا, عمى كمفَّ  أرضيا,  اهلل رسكؿ فقسـ: األمكاؿ
إلييـ كانت المسمميف لحاجة الشطر, عمى معاممة

 شرعية أف يؤكد الذم كاألمر .(3)
 مكطف اإلسبلمية, كفي الببلد في إلييا الحاجة بكجكد رىف المباشرة األجنبية االستثمارات

 األرض عمؿ يكفكف ما العماؿ مف  لمرسكؿ أم – لو يكف لـ: "عبيد أبك قاؿ آخر
 رسكؿ حياة ذلؾ عمى تزؿ فمـ منيا, خرج ما نصؼ عمى يعممكنيا, الييكد إلى  فدفعيا

 عمى كقككا المسمميف, أيدم في العماؿ فكثر عمر, كاف حتى بكر, أبي كحياة , اهلل
 ال كقاؿ عنيـ الناس استغنى حيف" الشاـ إلى الييكد عمر فأجمى األرض, عمػؿ
ديناف العرب جزيرة في يجتمع

(4). 
الدكلة بقبكليا  التبعية السياسية أك الثقافية لمدكلة المنشئة كالمشغمة لممشركع؛ أم أفعدـ  .2

إبراـ العقد ليس معناه أف تككف تابعان ليا, فالدكلة اإلسبلمية ليا ىيكيتيا المستقمة المعمنة 
 كتحمؿ إليو, تنتمي التي لؤلمة اإلسبلـ يريد .(5)التي ال تقبؿ التبعية لغير شرع اهلل

 كمنيا حياتيا, جكانب كؿ في كمستقمة, قكية تككف أف جمعاء, البشرية إلى رسالتو
 كال سيطرتيـ, أك اآلخريف, كصاية تحت ترضخ أف ليا يرضى كال االقتصادم, الجانب
 عمييا يترتب أال المباشرة األجنبية االستثمارات في يشترط كليذا .(6)كظمميـ جكرىـ تحت

 ثـ كمف .(7)المسمميف لغير اقتصادية تبعية أك فيو, مرغكب غير أك مشبكىان, ارتباطان 

                                                           

(رابط 135)لمصادر التمكيؿ الدكلي المعاصر (عامر: البديؿ الشرعي(1
http://books.google.ps/books?hl=ar&id=cDJtAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume 

 .كتاب: الفيء كالخراج كاإلمارة, باب: في حكـ أرض خيبر (22324) سنف أبك داكد :( أبك داكد(2
 (.122): األمكاؿ ( أبك عبيد(3
 (.108, 65) :األمكاؿ :أبك عبيد ( باب: إجبلء الييكد مف المدينة,360210عبد الرازؽ: المصنؼ ) ((4
 (.135( انظر: محمد: االستثمار األجنبي المباشر في البمداف التي تمر بمرحمة انتقاؿ(5
 .(30)( المرزكقي: االستثمار األجنبي المباشر مف منظكر إسبلمي (6
  (2المجمد) الخارجي لمتنمية مف منظكر إسبلمي( النابمسي: التمكيؿ (7

http://books.google.ps/books?hl=ar&id=ZtjsAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&
q=%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8 
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ف األجنبي فاالستثمار  ,(1)أىـ اإلسبلـ دار عمى اإلسبلـ سيادة بقاء أف إال ميمان  كاف كا 
فىاًسدً  "دىٍرءً  إف تقكؿ التي الشرعية بالقاعدة عمبلن  ايىةً  ًمفٍ  أىٍكلىى اٍلمى اًلًح", حيصيكؿً  ًرعى  اٍلمىصى
 تقدـ مفسدة, المسمميف لغير فالتبعية. " (2)الضر األعـ لدفع يتحمؿ األخؼ الضرر كأف
 االستثمار مصمحة فكات أف كما, الخارجي االستثمار مصمحة جمب عمى درئيا في

 في الكقكع كىك األعػـ, الضرر لدفػع -التعارض عند - يتحمؿ أخؼ ضػػرر األجنبي
, رغـ كجكد سمبيات التي قد تؤدم إلى منافسة الصناعات (3)"المسمميف غير كبراثف تبعية

الكطنية الذم قد ينتج عنو كساد أك انييار المنتج الكطني, لذلؾ عمى الدكلة اإلسبلمية 
كضع شركط استثنائية في العقد بما يحفظ التكازف في السكؽ الكطنية إلنياء الخطر عمى 

بة لمسيادة كشرط الثبات التشريعي التحرز مف الشركط السالالسكؽ الكطنية أك خفضو, 
ك معدؿ لمقانكف النافذ كقت إبراـ أالذم ينص صراحة عمى استبعاد أم قانكف جديد 

 .(4)العقد
, أم عمى الدكلة إعبلـ المستثمر أف العبلقة التي إبراـ العقد بما يكافؽ الشرع اإلسبلمي .3

ا بشركط استثنائية غير تربطيـ ىي بنكد العقد الكاضحة في حقيقة استثماره مع احتفاظي
مخالفة لمشرع اإلسبلمي أك استبعاد الشركط المخالفة لمشرع اإلسبلمي التي قد تككف 

 أعطاىـ عندما- الييكد مع المبـر العقد يجعؿ لـ  الرسكؿ أف ذلؾ مكجكدة في العقد.
نما المساكاة, قدـ عمى -(5)منيا يخرج ما شطر كليـ لزراعتيا خيبر  بشركط احتفظ كا 

 الدكلة سمطة أىميا لعؿ األقكل, المكقؼ في دائما اإلسبلمية الدكلة تجعؿ استثنائية,
 مكافقة عمى أك ,رضا عمى تكقؼ دكف المنفردة, بإرادتيا العقد إنياء في اإلسبلمية
ٍبدً  عىفٍ  كاضحان  ذلؾ جاء كما. (6)األجنبي الشريؾ : عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى  اٍفتيًتحىتٍ  لىمَّا قىاؿى
ٍيبىري  مىى ًفييىا ييًقرَّىيـٍ  أىفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىييكدي  سىأىلىتٍ  خى ميكا أىفٍ  عى مىى يىٍعمى رىجى  مىا ًنٍصؼً  عى  ًمٍنيىا خى
ٍرعً  الثَّمىرً  ًمفٍ  ـٍ   المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كىالزَّ مىى ًفييىا أيًقرُّكي ا ذىًلؾى  عى ًشٍئنىا مى

 أبك أكرد كما, ك (7)
ٍبدً  عىفٍ  داكد : أىيُّيىا عيمىرى  أىفَّ  عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى  عىامىؿى  كىافى   المَّوً  رىسيكؿى  ًإفَّ  النَّاسي  قىاؿى
ٍيبىرى  يىييكدى  مىى خى ييـٍ  أىنَّا عى ؽٍ  مىاؿه  لىوي  كىافى  فىمىفٍ  ًشٍئنىا ًإذىا نيٍخًرجي  يىييكدى  ميٍخًرجه  فىًإنِّي ًبوً  فىٍميىٍمحى

                                                           

 (. 31) االستثمار األجنبي المباشر مف منظكر إسبلمي( المرزكقي: (1
 (.88, 87)األشباه كالنظائر  السيكطي: ((2
 (.136) الشرعي لمصادر التمكيؿ المعاصرةالبديؿ  :عامر ((3
 ..B_O_Tالػ_ عقكد/www.academia.edu/3807790: الزيني( 4(

 كالمضاربة.( باب المساقاة كالمزارعة 25128البغكم: شرح السنة )سبؽ تخريجو:  ((5

 (.141) الشرعي لمصادر التمكيؿ المعاصرةالبديؿ  :عامر ((6
 .كالمعاممة بجزء مف الثمر كالزرع , باب: المساقاةالمساقاة (, كتاب:838) مسمـ صحيح مسمـ:( (7

http://www.academia.edu/3807790/عقود
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ييـٍ  فىأىٍخرىجى
 اإلسبلمية الدكلة إشراؼ ضركرة العصر ىذا في المناسبة الشركط , كمف(1)

داريان, ماليان, كمشاركتيا أراضييا, داخؿ المباشرة األجنبية االستثمارات عمى  مع كا 
% 51 عف المحمي الماؿ رأس مشاركة نسبة تقػؿ ال أف كعمى االستثمارات, ىذه أصحاب

 السيطرة لضماف كذلؾ األجنبي, العنصر فييا يدخؿ التي االستثمارات ماؿ رأس مف
, كىذا الشرط (2)أجنبية جيات إلى كالتكجيو اإلدارة تخضع ال كحتى عمييا, المحمية

مضمكف في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, حؽ الرقابة اإلدارية لمدكلة عمى المشركع, 
 كذا عكدة المشركعات بالكمية إلى الدكلة عند انتياء مدة التشغيؿ.

أك المعركؼ بحؿ المعقكد عميو, فبل يجكز العقد  ,(3)المزمع إنشاءه كتشغيموحؿ المشركع  .4
, ألفَّ مف المعمـك أف االستثمار األجنبي ال يراعي ما يراعيو الشرع اإلسبلمي  عمى محـر

 إلى الربحية جانب ييغمِّب األجنبي الماؿ رأس أف مكـالمع مففي نكع المعقكد عميو, ف
 الرأسمالي, االقتصاد في استثمارم نشاط ألم الرئيسي الحافز باعتباره ممكف, حد أقصى
 المضيؼ, االقتصاد في كالخدمات السمع إنتاج في الحراـ أك الحبلؿ مبدأ يعنيو أف دكف
, مثؿ إنشاء مشركعات تعتبر مف (4)البحتة االقتصادية االعتبارات سكل تحركو ال ألنو

كفؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كىي المرافؽ العامة, التي يمكف إنشاءىا كتشغيميا 
بناء مراكز مالية ربكية, "البينكؾ" مدف االنتاج السينمائي, أك بناء دكر السينما, أك 
المبلىي الميمة, أك شكاطئ العراة, أك حظائر لمماشية المحرمة مثؿ الخنازير, أك مصانع 

مار في محـر أك مكركه ال , أم متى كاف "المعقكد عميو" االستث(5)إنتاج الخمكر....إلخ
التي يمكف أف تككف محبلن  خاصةمف أشكاؿ المرافؽ الف ,يجكز العقد عميو كما بينا سابقان 

مكاقع اإلعبلنات, مدف المبلىي كمراكز الترفيو كحدائؽ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ لعقكد 
اًبرً  عىفٍ  .المسالخ كحظائر المكاشي الحيكاف, األسكاؽ العامة, أىنَّوي   المَّوً  ٍبدً عى  ٍبفً  جى

ـى  يىقيكؿي  :سىًمعى رسكؿ اهلل  ـى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ًإفَّ  ًبمىكَّةى  كىىيكى  اٍلفىٍتحً  عىا رَّ ٍمرً  بىٍيعى  حى  اٍلخى
ٍيتىةً   .…(1) كىاأٍلىٍصنىاـً  كىاٍلًخٍنًزيرً  كىاٍلمى

                                                           

 .ما جاء في حكـ أرض خيبر :ارة, بابالخراج كاإلم :, كتاب(3,157) سنف أبك داكد :( أبك داكد(1
كلة د. عبد الرحمف يسرم, تعبئة الد عف (31) إسبلمي منظكر مف المباشر األجنبي االستثمارالمرزكقي:  ((2

 .(229) اإلسبلمية لممكارد الخارجية
 .(3024ابف قدامة: المغني يميو الشرح الكبير ) انظر:((3

ف كالتحميؿ د. حسيف غانـ, التكاز  عف (31) إسبلمي منظكر مف المباشر األجنبي االستثمارالمرزكقي:  ((4
 (.166( )1406)االقتصادم 

 (.95,420( )1402, 6( االتحاد الدكلي لمبنكؾ اإلسبلمية, المكسكعة العممية كالعممية لمبنكؾ اإلسبلمية, )(5
 كال يباع كدكو. شحـ الميتة ذابي : الباب :عك كتاب البي( 530صحيح البخارم ) :( البخارم(1
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عمى جرت العادة بأف شركة المشركع لحصكليا  خمك تمكيميا مف القركض الربكية,  .5
تغطية التمكيؿ لمثؿ ىذه المشاريع عف طريؽ االقتراض مف المؤسسات المالية 

عبلجيا نستخدـ , كلكىك مف قبيؿ ربا النسيئة المحـر كالمصارؼ التقميدية بفكائد ربكية,
بالمشاركة مع المصارؼ سبلمية المشركعة مثؿ الحصكؿ عمى التمكيؿ الصيغ اإل
ساىـ لممشركع كطرح أسيميا لبلكتتاب العاـ ك عف طريؽ تأسيس شركة مأاإلسبلمية 
  .(2), أك التمكيؿ عف طريؽ اصدار كبيع سندات الخدمات(1)لمجميكر

كالذم ىك مف عقكد المدة  ضبط المدد التي يتـ فييا عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, .6
الطكيمة التي تمتد لعدة أجياؿ حاؿ ككنيا أبرمت ألكثر مف ثبلثيف عامان, لذا يقترح 

صؿ إلى تسعة يقد بعضيا مراعاة المدة التي يستغؿ فييا المشركع مف قبؿ الممكؿ, ألف 
كىي المرحمة  (4)طكؿ مدة تشغيؿ المشركعك , (3)كتسعيف سنة, كما ىك الحاؿ في مصر

محؿ اجتياد مف قبؿ الدكلة, التي تراعي فيو  الباحث عتبرىايالثانية مف ىذا العقد, كالتي 
مصمحة الطرفيف المتعاقديف الدكلة كشركة المشركع كذلؾ الطرؼ الثالث كىـ المنتفعكف 
مف الخدمات المقدمة مف قبؿ شركة المشركع, حيث مدة التشغيؿ قد تستغرؽ عشرة 

ات إلى تسعة أعكاـ, كمنيا العشركف عامان, كمنيا الثبلثكف كقد تصؿ في بعض المشركع
كتسعيف عامان, كىذه المدة الطكيمة ىي التي تيمنا في البحث كخطرىا يتمثؿ في احتكار 
تشغيؿ المشركع كحرماف الدكلة مف االستفادة منو مدة تعاقب ثبلثة أجياؿ مما يعرض 
األمف القكمي إلى خطر سيطرة القطاع الخاص أك المستثمر األجنبي عمى المشركعات 

ايـ: "لذا عمى الدكلة أف تقكـ بكاسطة خبرائيا دراسة المشركع الذم , قالت حصالعامة
ترغب في عرضو لمتعاقد بنظاـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, بحيث تككف مدة العقد 

مثؿ ىذه المدة تراعى فييا نكعية المشركع  كيرل الباحث أف ,(1)محؿ بحث عميؽ.."
لمعمـك أف تشغيؿ المشركع ىك الربح المزمع إنشاءه ككذا كتكمفة المشركع ألف مف ا

                                                           

مساىمة لممشركع كطرح أسيميا لبلكتتاب العاـ مف الجميكر بكامؿ رأس الماؿ, عمى أف ( تأسيس شركة (1
يشترط في عقد الشركة االبتدائي كنظاميا األساسي عمى المؤسسيف كالمساىميف التنازؿ عف حصصيـ كأسيميـ 

 .لمحككمة بعد انتياء مدة الشركة كفترة امتيازىا
  BOT("5.)" ( الحسني: دراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية (2
 .B_O_T/عقكد_الػwww.academia.edu/3807790( الزيني: (3
 كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقكدني: (, العثما32) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ( انظر: بخيت: (4

(, 20) التحتية البنية مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة : (, الحسني10) الشرعية الناحية مف الممكية
 B.O.T(11.) كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد(, أبك غدة: 14) B.O.T كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽالسيد: 

 .(17ص في مشاريع البنية التحتية )الستقباؿ القطاع الخا( حصايـ: عقكد البكت إطار (1

http://www.academia.edu/3807790/عقود_الـB_O_T
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المرجك تحصيمو مف المشركع, عميو يترتب مراعاة حاجة المتعاقديف كعمى الحككمة 
 .(1)مراعاة ذلؾ عند إبراـ العقد

بصيغة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ال بد  الخدمة المقدمة لمجميكر بعد إنشاء المشركع .7
في العقد  ان ثالث ان المستفيد مف الخدمة يعتبر طرفأف يتكافر فييا العدالة ألف الجميكر 

ىذه المشاريع كتكفر خدماتيا بنكعية جيدة  أعمى الدكلة أف تنشف بطريؽ غير مباشر,
كبتكمفة منخفضة, ألنو قد يترتب عمى تقديـ ىذه الخدمات لمجميكر بصكرة غير مرضية 

ل عبد القادر كير , (2)عدـ االستقرار السياسيفيترتب عمييا حدكث بعض االضطرابات 
ف تتأكد مف عدالة كمبلئمة الرسـك المفركضة عمى الخدمات أعطية, عمى الحككمة 

ف تككف مستعدة أ, كما يجب عمييا ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿالمقدمة أك الممكلة بأسمكب الب
خبلؿ الشركة المنفذة بأم مف التزاماتيا لتضمف عدـ إكع حاؿ لمتدخؿ في إدارة المشر 

 .(3)لخدمة عف الجميكرانقطاع ا
ك الخدمة المقدمة لمجميكر طيمة فترة العقد, حيث عدـ احتكار شركة المشركع لممنتج أ .8

إف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تشترط فيو غالبان شركة المشركع االحتكار مدة تنفيذ 
العقد خاصة إذا كاف يقدـ خدمة لعمكـ المكاطنيف أك بعضيـ كما في الطرؽ السريعة 

المكانئ ضبط شركط االحتكار التي يتمتع بيا الممكؿ في عقكد البناء كالتشغيؿ ك 
فضؿ لممنتفعيف أك سمعة أفضؿ لممستيمكيف,  , حتى نضمف تقديمو خدمة أكالتحكيؿ

ألنيا بشركط االحتكار تتحكـ بالسكؽ كتنجك مف المنافسيف. لذا عمى العاقديف ضبط 
ف الشركة, ألف ذلؾ يؤدم إلى ارتفاع الثمف مع التزاـ شراء الدكلة المنتجات الصادرة ع

 .(4)مركر الزمف, ككذلؾ جكدة المادة المنتجة أك الخدمة المقدمة مف قبؿ الشركة
إمكانية بقدرىا, يحؽ لشركة المشركع  رتجديد مدة تشغيؿ المشركع كفؽ الحاجة التي تقد .9

الذم يترتب عميو في مدة التشغيؿ, كىذا يككف في صالح شركة المشركع ليا التجديد 
إلى إمكانية التجديد لشركة المشركع  كيرل الباحث ,(1)استنزافان لمكارد الدكلة دكف مقابؿ

بالربح  في التشغيؿ لممشركع نجدىا عمى دربيف الدرب األكؿ: ككف المشركع لـ يأتً 
                                                           

 (.16)ص في مشاريع البنية التحتية عقكد البكت إطار الستقباؿ القطاع الخا( حصايـ: (1
مشاريع  :الجابرم: عبد اهلل  عف( 12) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة :الحسني ((2

 .االقتصاد اإلسبلميساسية في تككيف البنية األ
عبد القادر: محمد عبد ( عف 12) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة الحسني:( (3

 .BOT (6472646)القادر عطية, دراسات الجدكل التجارية كاالقتصادية كاالجتماعية مع مشاريع 
 .(827) كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( انظر الرشكد: (4
 B.O.T (14.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( السيد: (1
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المطمكب لعزكؼ العامة عف استخدامو كما حدث في مشركع في المممكة العربية 
الدرب الثاني: ىك ككف المشركع اكتمؿ لكف الككادر المشغمة لو ال يكجد  .(1)السعكدية

كعميو فإف  ,ر لمتكنكلكجيا أك األيدم العاممةمثيميا في الدكلة مف حيث التطكر المستم
 التجديد لشركة المشركع ال يمجأ إليو إال في حاالت نادرة كظركؼ طارئة عمى العاقديف.  

, (2)لتسييبلت التي تمنحيا الدكلة لشركة المشركع ترغيبان لياعفاءات كااإلعدـ اإلسراؼ في  .10
إف عقكد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مثميا مثؿ عقكد االمتياز التي تتضمف تقديـ مميزات 
لممتعاقد مثؿ اإلعفاء الضريبي كالرسكـ الجمركية أك تخصيص أرض إلقامة المرفؽ بدكف 

 .(3)مقابؿ أك بمقابؿ رمزم
 لذا يرل العمماء ,االستغناء عف العمالة الكطنية بجمب العمالة الكافدةد يترتب عمى العق .11

كيرل , (4)اشتراط تدريب العمالة الكطنية إف لـ يمكف تشغيميا لحاجة المشركع إلى الخبرة
الباحث أف ىذه الضكابط الخاصة في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ال بد عند تطبيقو مف 

 صحيحان.تكافرىا حتى يككف العقد 

                                                           

, الرياض مدينة في لمسيارات مكقؼ إنشاء مقابؿ البركة دلو لمؤسسة الممنكحة االمتياز فترة بتجديد ((1
 التساىؿ بسبب) المكقؼ ىذا استخداـ مف السائقيف إلحجاـ كنظران  سنكات, سبع لمدة تشغيمو مف كاالستفادة
 فضبلن  أنفقتو ما تحصيؿ مف المنفذة المؤسسة تتمكف لـ( المخالفيف عمى المركرية الغرامات تكقيع في الحككمي

 تتمكف حتى عاميف لمدة االمتياز فترة بتمديد كقامت الظركؼ ىذه أماـ الدكلة استجابت كقد الربح ىامش عف
 كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ. ىامش: السيد: األرباح مف مناسب قدر كتحقيؽ خسائرىا تعكيض مف الشركة

B.O.T (15.) 
 كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد(, الرشكد: 11)B.O.T كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( انظر: أبك غدة: (2

B.O.T(8 :محمد .) (.129) البمداف التي تمر بمرحمة انتقاؿاالستثمار األجنبي المباشر في 
عقكد ( عف عثماف: 365) المشركع شركة مكاجية في البكت عقكد ترتبيا التي االلتزامات: دكيب: ( انظر(3
  .(13ت كمتطمبات تطبيقيا في العرؽ)البك 
 كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقكد(, العثماني: 32) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ :( انظر: بخيت(4

(, 20) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة(, الحسني: 10) الشرعية الناحية مف الممكية
B.O.T  (11 )  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد(, أبك غدة: 14) B.O.T كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽالسيد: 

محمد: االستثمار األجنبي المباشر في البمداف التي تمر بمرحمة انتقاؿ, نظرة تحميمية لممكاسب كالمخاطر 
(130.) 
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 الثالثالفصل 
 التطبيقات القائمة 

 عمى عقد البناء والتشغيل والتحويل

 
 
 :انفيو مبحث

 المبحث األول:

 التطبيقات الواردة عمى العقود المتعمقة بالمرافق العامة. 

 المبحث الثاني:

الخاصة  التطبيقات الواردة عمى العقود المتعمقة المرافق
  واستثمار الوقف.
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 بالمرافق العامة.  

 ان:وفيو مطمب
 المطمب األول: 

 .تعريف المرافق العامة في المغة والصطالح
 : نيالثاالمطمب 

 .التطبيقات الواردة عمى المرافق العامة
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 المطمب األول
 تعريف المرافق العامة في المغة والصطالح

مف المعمكـ أف مف خصائص عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تأميف الماؿ البلـز لبناء 
أف مثؿ ىذه  البنى التحتية التي تحتاجيا الدكلة أك المرافؽ العامة لخدمة مكاطنييا, كال يخفى

المشاريع بحاجة إلى تمكيؿ ضخـ يكازم حجميا كحجـ عائداتيا االستثمارية كالخدماتية, التي قد 
نشاء ىذه  ال تتمكف الدكلة مف تغطيتيا مما يمجأ الدكلة إلى إشراؾ القطاع الخاص في تمكيؿ كا 

 المشركعات.

 تعريف المرافق العامة في المغة: 
ىك ما يرتفؽ بو, )ًرًفؽ( يدؿي عمى مكافقة كمقاربة ببل عنؼ,  المرافؽ جمع ًمًرفىؽ, كالمرفؽ

كىذا ىك األصؿ؛ ثـ يشتؽ منو كؿ شيءو يدعك إلى راحة كمكافقة, كالمرفؽ ًمًرفؽ اإلنساف ألنو 
اءى  يستريح في االتكاء عميو, كمف ذلؾ حديث ؿه  جى ـٍ  قىاؿى  اٍلبىاًديىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي ٍبدً  اٍبفي  أىيُّكي  عى

اٍلميٍرتىًفؽي  اأٍلىٍمغىري  ىىذىا قىاليكا ًمبً اٍلميطَّ 
أم المتكئ عمى مرفقو, كالًمرفؽ: ما ارتفقت بو كمسجد,  (1)

, كنجد في ىذا التعريؼ عدـ ذكر (2)أما ًمرفؽ الدار كالمطبخ كالمرحاض, كؿ سيؿو المطمب
, لكف يمكننا استنباطيا, حيث إنو  ذكر المرفؽ تعريؼ المرافؽ بصكرتيا المتعارؼ عمييا اليـك

بمعناه الخاص الذم يككف في البيكت, كمنو المرحاض, أم الذم يرفؽ باإلنساف عند قضاء 
 حاجتو, كيزيده تفسيران بالجممة قكليـ "ىك كؿ ما سيؿ طمبو في منفعة الناس".

 :مغةالعامة في الأما 
ّـُ, كقاؿ ابف األعرابي: ّـُ  ذكر ابف فارس في معجمو العمائـ: الجماعات, كاحدىا عى العى

كالمرافؽ العامة ىي , (4), كمف معانييا(3)الجماعة مف الناس, كقاؿ: كالعامة ضد الخاصة
  .(1)"قد تككف عامة أك خاصة لمرافؽ التي ينتفع بيا جماعة مف الناسا"

                                                           

ٍمرىةن.6322) ( النسائي: السنف الكبرل(1 ٍمزىةي اأٍلىٍمغىري اأٍلىٍبيىضي ميٍشرىبه حي  ( قىاؿى حى
 مادة رفؽ.  (89), الفيكمي: المصباح المنيررفؽ :الراء, باب :كتاب (4192418-2)ابف فارس: معجـ مقاييس ((2
. الفيكمي: المصباح المنير) :العيف, باب :( كتاب18217-4) ابف فارس: معجـ مقاييس( (3  ( مادة عمـ.163عّـَ
 غيره زاد الصحاح في كما الناس جماعة كأيضا, الكثير العدد الدىماء كممة كذلؾ العامة بمعنى كتأتي ((4

تاج العركس مف جكاىر  :لزبيدما ,مجاز كىك األعظـ السكاد الدىماء الزمخشرم كقاؿ, ككثرتيـ
 مادة دىـ. ,الميـ :باب ,(194232القامكس)

 مف خاصة لمجمكعة متاحة كالخاصة,  كالمطارات العامة الحدائؽ مثؿ الناس لكؿ متاحة تككف التي العامة ((1
 .http://rowaq.org/?p=122بط ار الحصيف:  ..السريعة الطرؽ مثؿ الناس

http://rowaq.org/?p=122
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 تعريف المرافق العامة في الصطالح: 
في الفقو  معيكدان  فيك اصطبلح جديد لـ يكفالعامة مع الكصؼ بالمرافؽ إطبلؽ أما 
لكف جاء لفظ المرافؽ في تعريؼ محمد بف الحنفية" ما ليس بممؾ ألحد كال ىي مف اإلسبلمي 

, كيمحظ الباحث عميو ذكره (1)مرافؽ البمد ككانت خارجة عف البمد سكاءن قربت عنو أك بعدت"
 حقؽما ي" ىك: لكف عرفو المعاصركف بقكليـ ,المراد منوك المرافؽ مطمقان دكف تحديد كظيفتو 

 السمطة أك معنكية بحماية ,مادية عامة خدمة أك تأميف ,حاجة عف طريؽ إشباع العامة المنفعة
, كبعد إيراد المعنى االصطبلحي لممرافؽ العامة نجد حقيقة (2)" المباشرة غير أك ,المباشرة العامة

كالحدائؽ ماكف التي تككف ممؾ لمجميع كيككف الضماف فييا لمدكلة كىي األىكيتيا بأنيا 
كيككف صاحب , كالمستشفيات كالطرؽ العامة كالمدارس كالجامعات كالمعاىد كالكزارات كنحك ذلؾ

فرادىا عمى التعييف, بحيث أ ألشخاصجماعة منيا, دكف النظر  أكمة ألالممكية ىنا مجمكع ا
. كمصطمح المرافؽ العامة جديدة (3)حدأيا ليـ جميعا دكف اختصاص بيا مف يككف االنتفاع ب

بالنسبة لمفقو اإلسبلمي كىي كاردة إلينا مف القانكف لذا أكرد ىنا تعريفيا عند بعضيـ حيث, 
المرفؽ العاـ بأنو النشاط الذم تتكاله الدكلة أك األشخاص العامة األخرل, " عرفيا د. مازف ليمك:
نكية الخاصة, كلكف تحت إشرافيا كمراقبتيا خريف كاألفراد أك األشخاص المعألمباشرة أك تعيد بو 

 .(4)"كتكجيييا كذلؾ إلشباع حاجات ذات نفع عاـ تحقيقان لمصالح العاـ

 :ومن التعريف يمكن استنتاج خصائص المرفق العام فيو
 .عمى أساس القصد في إشباع رغبة جماعية كسد حاجة عامة إنشاء المرفؽ العاـ أول:

ذا كاف القصد مف المرفؽ  العاـ سد الحاجة العامة فيجب أف ال يستيدؼ بصفة أساسية الربح كا 
ف كاف ىذا ال يمنع مف أف تدر إدارة المرفؽ العاـ في بعض األحياف أرباحان   .(5)كا 

يرل الباحث أف المرافؽ العامة تنقسـ مف حيث الحاجة إلييا إلى قسميف: فاألكؿ منيا 
المقابؿ مف أجؿ االنتفاع بالخدمة المقدمة مثؿ مف ىك اقتصادم بنفسو أم طبيعتو تقـك عمى دفع 

محطات الكيرباء كالغاز كالمطارات كالطرؽ السريعة...., كالثاني ما كاف عمى الدكلة إنشائو مف 
أجؿ سد حاجة الناس إليو مثؿ الدفاع المدني كالقضاء كالمدارس كالمستشفيات كالجامعات 

 نتفعكف مف خدماتيا. كالحدائؽ العامة... لكف ليا فرض رسـك عمى مف ي
                                                           

 (.256الممكية الخاصة )قيكد  المصمح:( 43126( حاشية ابف عابديف )(1
 (.6) الشرعي كالحكـ الفقيي التكييؼ اإلعادة ك التشغيؿ ك البناء عقدالترابي:  ((2
 (.24421( العبادم: الممكية في الشريعة االسبلمية )(3
 .(98) الضبط اإلدارم  المرفؽ العاـ-رم التنظيـ اإلدا -طبيعة القانكف اإلدارم ( ليمك:(4
 .http://rowaq.org/?p=122بط االعامة اللتزاـ المرافؽ العامة ر الحصيف: النظرية  ((5

http://rowaq.org/?p=122
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 .أك بأف تككف إدارتيا تحت إشرافيا كمراقبتيا ,ما مباشرةإ يدار مف قبؿ الجية اإلدارية ثانيًا:
 :(1)تاليةعمى المبادئ المحككـ بنظاـ قانكني  ثالثًا:
 ,االستمرار :يجب أف ييٍكفؿ لممرفؽ العاـ الدكاـ كاالستقرار, كيككف ذلؾ بأف يتكافر فيو  -1

لذلؾ عمدت الدكؿ لتطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ , ك كمسايرة التطكر ,كاالنتظاـ
لضماف ىذا المبدئ, كذلؾ بككنو يراعى في بنكده حاجة الدكلة كاستمرار المرفؽ العاـ 
في سد حاجة الناس, كأيضان تنظيـ فترات تشغيمو بانتظاـ, كتسميو صالح األداء كال يككف 

 يره. ذلؾ إال بمتابعة صيانتو كتطك 
بيف الجميكر, فتككف فرص  -أماـ المرافؽ العامة-يجب أف تكفؿ المساكاة التامة   -2

االنتفاع بالمرفؽ العاـ أماـ جميع المستيمكيف متساكية كال يمتاز مستيمؾ عمى مستيمؾ 
كمف مظاىر المساكاة في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ىي الكصكؿ إلى , آخر

داخمو, كأف تككف الخدمات بتعريفة مناسبة لمجميع حتى يستطيع , كفي التعامؿ (2)المرفؽ
 مجمكع الناس مف االستفادة مف الخدمات المقدمة مف قبؿ شركة المشركع لممستيمكيف.

سعره,  رتفاعيجب أف يككف المرفؽ العاـ في متناكؿ مف يحتاج إليو فبل يحـر منو ال  -3
بمقابؿ في صكرة رسـ, كيراعي فيو المرافؽ االقتصادية فيي تككف عادة  باعتبارىا مف

 .(3)مرىقان لممستيمؾ ال يككفدائمان أف 

 :المرافق العامةواستثمار طرق إدارة 
نظران الختبلؼ أنكاع المرافؽ العامة فقد كاف مف الطبيعي أف تتبايف طرؽ إدارتيا كفي  

كاجتماعية االختيار بيف ىذه الطرؽ تضع اإلدارة نصب عينييا اعتبارات متعددة سياسية 
كاقتصادية كالمرافؽ التي تمس الدكلة في كيانيا كمرافؽ الدفاع كالقضاء ليست كغيرىا مف 

 .المرافؽ كتكريد المياه كالكيرباء كالغاز
 :فيكمف ىذه الطرؽ يعنينا طريقت

 

                                                           

( الحصيف: كالمرفؽ العاـ يمكف تعريفو بأنو مشركع يعمؿ باطراد كانتظاـ كتديره جية اإلدارة أك تنظمو كتشرؼ (1
ـ كيخضع لنظاـ قانكني معيف, كمف أمثمتو مرافؽ عمى إدارتو كيقصد بو أداء خدمات أك سد حاجات ذات نفع عا

الدفاع كاألمف كالقضاء كالصحة كالتعميـ كمرافؽ النقؿ الجكم كالبرم كالبحرم, كالنكر, كالغاز, كالماء. )ككميا 
 .http://rowaq.org/?p=122 مبادئ مستحدثة مف طبيعة المرفؽ العاـ(

 (. 81االلتزامات التي ترتبيا عقكد البكت في مكاجية شركة المشركع ) :انظر: عبد العظيـ: د. دكيب ((2
 .http://rowaq.org/?p=122بط ار  العامة المرافؽ اللتزاـ العامة النظريةالحصيف:  ((3

http://rowaq.org/?p=122
http://rowaq.org/?p=122
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 :طريقة الستغالل المباشر :الطريقة األولى
بإدارة المرفؽ العاـ  يفاإلداريا أك بكاسطة أحد األشخاص كذلؾ بأف تقكـ الدكلة بنفسي

مباشرة بعماليا كأمكاليا كيسرم عمى عماليا نظاـ المكظفيف العامميف, كعمى أمكاليا قكاعد النظاـ 
المالي كتحكـ ىذه اإلدارة عمى العمكـ قكاعد القانكف العاـ, كىذه الطريقة ىي الطريقة التي تدار 

ذلؾ إما ألف ىذه المرافؽ غير مربحة فبل يمكف أف بيا في الدكؿ الحديثة جميع المرافؽ اإلدارية ك 
ما ألف الدكلة ترل أف مف الخطكرة أك غير المبلئـ أف تسمح لؤلفراد  ييًقبؿ عمييا األفراد, كا 

كتتبع ىذه الطريقة في إدارة بعض المرافؽ االقتصادية كما تقتضي , (1)بالمشاركة في إدارتيا
يد كالبرؽ, كاإلذاعة كقد تتبع ىذه الطريقة في إدارة طبيعتو أف يدار بيذه الطريقة كمرفؽ البر 

بعض المرافؽ االقتصادية األخرل ألسباب ترجع إلى أف نفقات ىذه المرافؽ أكثر مف أرباحيا 
, كأيان كانت تكفيرىا لممنتفع بسعر أقؿ كتكريد المياه أك بغرضكذلؾ كالنقؿ بالسكة الحديد, 

ا إنيا تحقؽ النفع العاـ كتسد حاجة الناس كيصمح أحكاليـ الطريقة التي يدار بيا المرفؽ العاـ بم
 فإف اإلسبلـ يقره إذا كقع مكافقان لو.

 :اإلدارة بطريق اللتزام :الطريقة الثانية
دارة المرفؽ العاـ كاستغبللو إلى ممتـز )فرد أك شركة( إل دكلةكفي ىذه الطريقة تعيد ال

نما تيحدد  األرباحفسيتأثر بكؿ  الماليةيقـك بتمكيؿ المرفؽ كيستقؿ بتبعاتو  كيتحمؿ كؿ الخسائر, كا 
السمطة اإلدارية في عقد االلتزاـ: نكع المرفؽ العاـ, كالشركط التي يدار بيا المرفؽ, كطرؽ 
اإلشراؼ عمى اإلدارة, كما تبيف الحقكؽ كالكاجبات التي تككف لمممتـز كعميو نحك السمطة اإلدارية 

, كمصمحة , ك (2)ـكنحك المنتفعيف بالمرفؽ العا بمعنى آخر تكاجو اإلدارة اعتباريف: مصمحة الممتـز
المنتفعيف, كتحاكؿ التكفيؽ بينيما فإف استعصى عمييا التكفيؽ غمبت مصمحة المنتفعيف كىي 

كبعد التعريؼ بالمرفؽ العاـ كبياف  ,(3)مصمحة عامة عمى مصمحة الممتـز كىي مصمحة خاصة
يتبيف أف العقد يمنح فرصة مشاركة القطاع الخاص القطاع  خصائصو كطرؽ إدارتو كاستثماره,

العاـ سكاءن كاف عف أم الطريقتيف, كالطريقة الثانية ىي التي تعنينا فيي عبارة عف تكصيؼ 
كيفية إبراـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كنظران لئلقباؿ عمى تطبيؽ نظاـ عقد البناء كالتشغيؿ 

حتية, كالمرافؽ العامة مف ًقبىؿ الدكؿ العظمى كالنامية إليفائو كالتحكيؿ في إنشاء البنى الت
بالغرض االقتصادم المطمكب مف تخفيؼ عجز المكازنات فإف مجمكع الطريقتيف يعتبر مشركعان 

 ضمف إطار المصمحة العامة كسياسة األمة بما يصمحيا. 
                                                           

 .http://rowaq.org/?p=122 بطار  العامة المرافؽ اللتزاـ العامة النظرية :صالح( الحصيف: (1
 .http://rowaq.org/?p=122بط االحصيف: النظرية العامة اللتزاـ المرافؽ العامة ر  ((2
 .http://rowaq.org/?p=122بط  االحصيف: النظرية العامة اللتزاـ المرافؽ العامة ر  ((3

http://rowaq.org/?p=122
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 المطمب الثاني:
 التطبيقات الواردة عمى المرافق العامة

مجاالت تطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في إنشاء كتشغيؿ المرافؽ العامة؛ تعددت 
 كمف التطبيقات الكاردة عميو في مجاالت:

 الغاز الطبيعي, كالفحـ.ك النفط مجاالت الطاقة كمنيا  .1
 كالصرؼ الصحي. محطات الكيرباء كالمياه .2
 , المطارات الدكلية.خدمات النقؿ المختمفة: مثؿ, الطرؽ السريعة, المكانئ المائية .3
 .(1)شبكات االتصاالت: مثؿ, السمكية كالبلسمكية, كاالنترنت .4

إف تطبيؽ إنشاء المرافؽ العامة عف طريؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ قد انتشر انتشار 
النار باليشيـ, لما يقدمو مف تطكير لممرافؽ العامة الخاصة بالدكلة عف طريؽ التعاقد مع القطاع 

؛ كما (2)لذلؾ سنقتصر عمى ذكر بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية التي قامت بتطبيقوالخاص, 
أننا سندرس في ىذا المطمب بعض المشركعات لبياف حكميا الشرعي مع ذكر الحؿ الشرعي إف 

 كجد لتصحيح تطبيؽ العقد.

ما ف تطبيؽ ىذا العقد ينسجـ مع مبدأيف اقتصادييف أساسييف ىإ" :لدكتكر أبك غدةقاؿ ا 
إبراز مسئكلية الدكلة عف تكافر الخدمات الجماعية لمسئكليتيا الكاممة عنيا كتعزيز دكر القطاع 

                                                           

كمف المشركعات التي , (20يد مشركعات البنية التحتية )نظاـ البناء كالتشغيؿ كالنقؿ لتشي( انظر العبكد: (1
مصانع إعادة  /المحطات الكيربائية/المستشفيات الخاصة /الطرؽ السريعة :BOT يمكف تنفيذىا مف خبلؿ آلية الػ

مصانع  /كبير مف المصانعتفعيؿ صناعة الغزؿ كالنسج مف خبلؿ إقامة عدد  /تدكير القمامة
بناء عشرات مدف سكنية جديدة, كبيع كحداتيا لممصرييف  /مناجـ التعديف استثمار /البترككيماكيات

 إلخ ..مكانئ بحرية جديدة /مجمعات تجارية ضخمة/كالخميجييف
عقكد البكت في زيارة لمقر بمدية غزة: كالتقى الباحث بالمستشار القانكني لمبمدية, كعند سؤالو عف تطبيؽ  ((2

مشركعات نفذتيا بمدية غزة أجاب بقكلو: "البمديات لـ تطبؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في تنفيذ مشركعاتيا 
االستثمارية ليس لعدـ قدرتيا عمى ذلؾ إنما بسبب قصر قانكف عمؿ البمديات عمى تقديـ األعماؿ الخدماتية 

اريع بالمناقصات كالمقاكالت", كقاؿ: "إف البمدية حاكلت تطبيؽ مثؿ لممكاطنيف, مثؿ: تمزيـ األسكاؽ, كتنفيذ المش
ىذه االستثمارات لكنيا كانت غير مكتممة األركاف كذلؾ بسبب نقص تشريعي في ظؿ كجكد نص تشريعي قانكني 

 كالصبلحيات الكظائؼ المحمية الييئة بمجمس تناطـ, حيث جاء فيو: "1997( عاـ 15( مادة رقـ )1رقـ )
 بكاسطة مباشرة يمارسيا أف لو كيحؽ المحمية الييئة منطقة حدكد ضمف التالية البنكد في المبينة اتكالسمط
 أك بيا يعطي أف أك مقاكليف أك ممتزميف أك متعيديف إلى ببعضيا أك بيا يعيد أف أك كمستخدميو مكظفيو
 ."سنكات ثبلث أقصاىا لمدة لشركات أك ألشخاص امتيازات ببعضيا
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الخاص بما فيو البنكؾ لجيكد الدكلة في ىذا المجاؿ لتدارؾ أكجو النقص في المكارد المالية 
لتي العامة بحيث تستكمؿ عف طريؽ التكجو القتصاد السكؽ, كالتكجو نحك التحرر مف القيكد ا

, كأذكر ىنا النماذج المطبقة عمى عقد البناء كالتشغيؿ (1")كبركز ظاىرة العكلمة االستثمارتعكؽ 
 كالتحكيؿ في بعضو مف األقطار التي طبؽ فييا عمى النحك التالي:

 أوًل: القطر المصري:
 :(2)مشركعات عدة نذكر منيا التالي حيث أنشأ

األمريكية  ليمتد( بي جي )انترجف شركة مصر مع  شركة المشركع كيرباء ىيئة تعاقدت .1
 منيا كؿ قدرة فحراريت تكليد كرير كىما محطتا كيرباء سيدم محطة عمى إنشاء كتشغيؿ

ـ, كمدة التشغيؿ عف طريؽ شركة 2000, كبدأت التشغيؿ التجارم عاـ كات ميغا 325
 .عامان  25المشركع 

 فرنسا عمى إنشاء كتشغيؿ كيرباء ىيئة مصر مع  شركة المشركع كيرباء ىيئة تعاقدت .2

 كيمكقرشان  17, كبتعريفة ثابتة ميغا كات 650 بطاقة حرارية كيرباء كىي محطة محطة
 كتنتيي .ـ2000كبدأت التشغيؿ التجارم  .بالدكالر مبيعاتيا ثمف تتسمـ أف عمي كات
 .ـ2020 عاـ العقد مدة

 عمى إنشاء كتشغيؿفرنسا  كيرباء ىيئة مصر مع  شركة المشركع كيرباء ىيئة تعاقدت .3

تـ  كالغاز بالنفط تعمؿ حرارية كىي محطة شرؽ التفريعة كيرباء شرقي بكر سعيد محطة
 .ـ2003التشغيؿ عاـ 

 " عمـ مرسى سماؾ" باسـ ككيتية شركة تعاقدت ىيئة الطيراف المدني مع شركة المشركع .4
 كبرج لمركاب كمبنى كـ 3 طكلو ممر مف يتألؼ عمـ مرسى مطار عمى انشاء كتشغيؿ

 .بو محيطة 2 كـ 24 مساحة مع مراقبة

كدخمت حيز التنفيذ في القطر المصرم كنمحظ  نماذج مف المشركعات التي أبرمت ىذه    
شغيؿ كالتحكيؿ مف حيث إنيا تكفرت فييا المشركعات التي تبـر كفؽ عقد البناء كالت اعمييا إني

كطكؿ المدة كتنفيذىا عف طريؽ الشركات األجنبية أك الكطنية, كتقديـ  تستيدؼ المرافؽ العامة

                                                           

مشركعات البنية األساسية كالتنمية كدعـ  B.O.T (1)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقدانظر: أبك غدة:  ((1
  .مجمة السحكر االلكتركنية http://www.sauress.com/alyaum/4015439  القطاع الخاص

 ,ات البمدية في مجاالت التخطيط العمراني كالحركة كالنقؿاالستثمار يكسؼ: مصادر تمكيؿ انظر: ( (2
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/268920. 

http://www.sauress.com/alyaum/4015439
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/268920
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/268920
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عادة المشركع لمدكلة بعد انتياء مدة التشغيؿ دكف المطالبة بأم تعكيضات, خدمة لمجميكر , كا 
 .(1)لكف ىذه التجارب عند التطبيؽ شابيا أخطاء

 ثانيًا: القطر المبناني: 
منيا كاألجنبية أخذت بتطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كما أسمفنا أف معظـ الدكؿ العربية     

 كالتحكيؿ منيا الدكلة المبنانية حيث استخدمت ىذا العقد في إنشاء المشركعات التالية:

ـٌ بمكجب قرار كزير السياحة الرقـ استثمار مشركع تجييز مرفؽ مغارة جعيتا السياحي ك  ه الذم ت
مرفؽ مغارة  استثمارلمانية حؽ األ« اسماب»أيعطيت شركة ؛ حيث 18/11/1993تاريخ  186

جعيتا السياحي المككَّف مف مغارتيف كتمفريؾ كخط سكة حديدية كاستراحة كمطاعـ كمكاقؼ 
سنة لقاء بدالت سنكية  18المتعمقة بيذا المرفؽ لمدة  كالتجييزاتلمسيارات, كغيرىا مف المعدات 

تتعمؽ بكضع الدراسات كالتصاميـ  محدَّدة. كقد تضٌمف العقد مكجبات عمى الشركة المذككرة
جراء التصميحات كالترميـ  عادة تأىيؿ المرفؽ كا  كالخرائط التقنية كاليندسية كاالقتصادية كالمالية كا 

رسكـ دخكؿ مغارة جعيتا  استيفاءكالتجييز كالصيانة كالحراسة كالتنظيؼ, مقابؿ حؽ الشركة في 
ا, كعمى أف يككف ليذه الكزارة حؽ المراقبة بعد الحصكؿ عمى مكافقة كزارة السياحة عمى قيمتي

شراؼ عمى اإلدارة كسير العمؿ, إلى أف تتسٌمـ جميع المنشآت كالتجييزات كالمعدات عند كاإل
كمف دكف مطالبة الشركة بأم تعكيض. بعد ذلؾ صدر عف مجمس الكزراء  االستثمارانتياء مدة 

 .االستثماربتمديد مدة  ( القاضي15/6/1995)بتاريخ  6المبناني القرار الرقـ 
, «كسيميس« »ليباف سؿ»كزارة االتصاالت كالبريد كالبرؽ المبنانية مع شركتي  تعاقدت .1

 البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.عمى إعادة تجييز بنية الياتؼ الخمكم عمى أساس نظاـ عقد 
 لذم جرل تعديموا« ليباف بكست»كزارة االتصاالت السمكية كالبلسمكية كشركة  تعاقدت .2

 3/8/1994 بتاريخ عمى أساس القياـ بالخدمات البريديةـ 22/7/1998بتاريخ 
 كتشغيؿ لتنفيذ ,(2)الفرنسية FTMI كشركة المبنانية الدكلة بيف B.O.T عقد تكقيع تـ  .3

 . سنكات عشر لمدة( الخميكم) النقاؿ الياتؼ مشركع
 بتاريخ لبناف في اتاالستثمار  لتشجيع العامة بالمؤسسة ممثمة المبنانية الدكلة قامت كما .4

  ككيتية كأكالده الخرافي المحسف عبد محمد شركة مع  B.O.T عقد بإبراـ 7/2/1996
                                                           

ببيع حؽ امتيازىا في محطة سيدم كرير ألطراؼ إسرائيمية, كما  -بكتؿ " األمريكية ( قياـ شركة " انترجف(1
كقامت ىيئة كيرباء فرنسا بصفقة سرية لمتخمي عف مشركعييا إلنتاج الكيرباء بمصر المقامة في خميج السكيس 

محطات إلي شركة "تانيكج انرجي" الماليزية المتخصصة في تشغيؿ  BOTكبكرسعيد كيعمبلف بنظاـ اؿ 
 مصرس.  http://www.masress.com/almesryoon/677بديكم:  الكيرباء.

2)) (France Télécom International .) 

http://www.masress.com/almesryoon/677
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 خمسة لمدة كتشغيمو الدكلي بيركت مطار في لمسيارات مكاقؼ إنشاء لتمكيؿ الجنسية .5
 .(1) المبنانية الدكلة إلى جيدة بحالة إعادتو ثـ سنة عشر

 ثالثًا: القطر السوداني:
القطر السكداني مف المطبقيف ليذه العقكد كالمنفذيف ليا, حيث تعاقدت مع عدة شركات 

 :(2)لتنفيذ مشركعات البنية التحتية كىي كالتالي
ـ مع إحدل الشركات الخميجية لتنفيذ 1988تعاقدت الييئة القكمية لمطرؽ كالجسكر عاـ  .1

السريع الرابط بيف كـ 27424طريؽ سريع بيف مينتي عطبرة كىيا السكدانيتيف بطكؿ 
 مدينة الخرطكـ العاصمة كمدينة مدني في كسط السكداف.

ة إلنشاء محطة تكليد كيرباء تعاقد الييئة القكمية لمكيرباء مع إحدل الشركات الماليزي .2
ميغا كات ديزؿ في جنكب مدينة الخرطكـ العاصمة عمى أف يككف التنفيذ عاـ  250

 ـ.2004
يمحظ عمى ىذه المشركعات أنيا قد تكافرت فييا عناصر مشركعات المرافؽ العامة كتـ 

المشركع لكنيا  تنفيذىا كفؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف حيث المدة كالتشغيؿ مف قبؿ شركة
 .(3)لـ تطبؽ بطريقة سميمة حيث كصفت بالتجربة الفاشمة

 
                                                           

 B O Tما ىي عقكد اؿ شافي: ,تنفيذ كتشغيؿ كنقؿ الممكية ( خمؼ: عقكد(1
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?30076#.VP3CB_msX0c, البكت المفيـك الحسيني: عقد 

 ستار تايمز..http://www.startimes.com/?t=26674371كالخصائص كبعض مشكبلت التطبيؽ 
حيث لكحظ ذلؾ في المفاكضات التي جرت الحقان بيف الييئة القكمية عند إبرامو لتأني إلى اأدت التي  (2)

ـ إلنشاء محطة لتكليد 1998لمكيرباء مع إحدل الشركات الماليزية حيث قدمت ىذه الشركة عرضيا في مارس 
في جنكب مدينة الخرطـك العاصمة, كمف ثـ استمر التفاكض بيف الجية الحككمية كىذه  ميغا كات ديزؿ 250

ـ )ثبلث سنكات( حيث تـ التكقيع باألحرؼ األكلى عمى اتفاقيتي )شراء الكيرباء( ك 2001الشركة حتى مايك 
 .(11) العمراني بمدية في مجاالت التخطيطات الاالستثمار مصادر تمكيؿ : محمديكسؼ: د. )اتفاقية التنفيذ( 

كقد عزا المختصكف في كزارة المالية السكدانية الفشؿ لعدة أسباب يمكف إجماليا: غياب القكانيف المنظمة ( (3
لمتعاقد عبر عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في السكداف. معارضة الرأم العاـ المحمي في السكداف لفكرة انشاء 

بيا. عدـ جاىزية الجيات الحككمية المتعاقدة, مف  المشركعات بنظاـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. نتيجة جيميـ
ناحية إعدادىا الدراسات المصاحبة لتنفيذ مثؿ ىذه المشركعات. التسييبلت "االمتيازات" الممنكحة مف قبؿ الدكلة 
لشركة المشركع, كأضاؼ د. محمد محمكد عدـ كجكد شفافية كافية في االعبلف عف المشركعات المقتر تنفيذىا 

 انظر: يكسؼ:ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. سكاءن عند طرح المشاريع أك عند إبراـ االتفاقات الخاصة بيا, بنظاـ الب
 .(11) ات البمدية في مجاالت التخطيط العمرانياالستثمار مصادر تمكيؿ 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?30076#.VP3CB_msX0c
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?30076#.VP3CB_msX0c
http://www.startimes.com/?t=26674371
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 رابعًا: المممكة األردنية الياشمية:
ردف كباقي الدكلة التي لحقت في ركب تطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تمبية األ

جيد, كمما يجاد لممرافؽ العامة التي تؤدم عمميا بشكؿ لرغبات المجتمع مف إ ان حاجات كاشباعل
ف حجـ األعماؿ اإلنشائية المنفذة يجدر ذكره ما جاء عف لساف الميندس األردني البطاينة قكلو: "إ

 ان,مميكف دكالر  750ف كمفة المشركع بمغتأمكضحا  ان,مميكف دينار  220حتى االف بمغت أكثر مف
عادة الممكية بعدأك  العائد مف المشركع كبحسب االتفاقية فاف  عامان  25نو ينفذ بأسمكب البناء كا 

 ان مميكف دينار  35بالمئة مف إجمالي اإليرادات كتساكم تقريبا 54ر6عمى الحككمة يشكؿ ما نسبتو
 12ف تصؿ الىأكمف المتكقع  ان,مبلييف مسافر  9ف السعة المستيدفة في المرحمة األكلىأك  سنكيان 
 .(1)"بكابة لخدمة المسافريف 25في المرحمة الثانية مف خبلؿ مميكنان 

ومن ىذه المشروعات المنفذة بعقد البناء والتشغيل والتحويل في المممكة األردنية 
 الياشمية:

, كىك (2)يايج كسكريا كتركيا كأركبا كما كرائتنفيذ مشركع شبكة الربط بيف دكؿ الخم
مشركع طريؽ سريع مدفكع األجر حيث تستمر فترة استغبللو مدة ثبلث سنكات, كىي فترة جني 

مف ىذا  يكميان  المرجك مف المشركع لشركة المشركع, كذلؾ لمركر ثمانية ألؼ مركبةالربح 
 أـ" مدينة في الخارجية السفريات لسيارات المكحد نطبلؽاال مركز بتشغيؿ البدء كسيتـالطريؽ, 
 كالتشغيؿ البناء نظاـ كفؽ االجتماعي الضماف مؤسسة – يةاالستثمار  الكحدة مع "صكيكنيو
عادة  مظبلت بتركيب الييئة كتقـك قامت فقد الركاب خدمة كتحسيف كلتسييؿ ,BOT الممكية كا 
 لمركاب معمكمات كتكفير المممكة محافظات في العاـ النقؿ خطكط عمى كالتنزيؿ التحميؿ لمكقؼ

 مف كؿ في لمييئة جديدة مكاتب كفتح اإلرشادية المكحات تركيب خبلؿ مف المجمعات في
 مجاؿ كفي, كالعقبة كعجمكف كمعاف كالزرقاء كمأدبا كالمفرؽ كجرش كالبمقاء الطفيمة محافظات

عادة إنشاء عمى الييئة قامت العاـ النقؿ خدمات كمتطمبات التحتية البنية تطكير  مراكز تأىيؿ كا 
 كاستخداـ العاـ النقؿ كسائط أداء مراقبة مركز إنشاء كسيتـ المحافظات في كالكصكؿ االنطبلؽ

 االنطبلؽ مراكز في مراقبو كاميرات كتركيب الجديدة الحافبلت في بعد عف التعقب أنظمة
 أصؿ مف( 2011-2008) األعكاـ خبلؿ كاسطة( 1654) كتحديث شطب كتـ ,كالكصكؿ

 .(1)بالمممكة النقؿ كسائط لتحديث كالييئة الكزارة سياسة خبلؿ مف كذلؾ نقؿ كاسطة( 2478)
                                                           

 . -http://almadenahnews.com/article/40361( انظر: المدينة اإلخبارية: الرابط:  (1
 , جريدة الدستكر رابطB. O. T( انظر: البطاينة: أكد أف المشركع ينفذ بأسمكب البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ (2

http://www.addustour.com . 
 .الدستكر, جريدة B. O. T( انظر: البطاينة: أكد أف المشركع ينفذ بأسمكب البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ (1

http://almadenahnews.com/article/40361-
http://www.addustour.com/
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المشركعات التي أبرمت في األقطار المصرم كالمبناني كىذه المشركعات كسابقاتيا مف 
 كالسكداني مف حيث ككنيا مشركعات المرافؽ العامة المنفذة بعقكد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.

 المممكة العربية السعودية: خامسًا:
عممت عمى تطبيؽ نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في إنشاء المرافؽ العامة في المممكة 
كتطبيقيا لـ يكف كباقي الدكؿ العربية, حيث إف تطبيقات المممكة لو قميؿ مقارنة بالدكؿ األخرل, 
 تعاقدت المممكة العربية السعكدية مع مؤسسة "دلو البركة" عمى إنشاء مكقؼ لمسيارات في مدينة

تشغيمو مدة العقد كىي أربع سنكات, فبالنظر إلى مراحؿ التطبيؽ لعقد الرياض, كاالستفادة مف 
البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في المممكة العربية السعكدية نجدىا قد كضعت التشريعات المناسبة 

يا لتنفيذه كما أنيا تفادت المشكبلت التي كقعت فيو بعض الدكؿ المطبؽ لو خاصة القانكنية من
 مستكيات كذات كمفصمة دقيقة قانكنية اتفاقيات عمى المشاريع مف النكع ىذا كيقكـ, (1)كالشرعية
 :كاآلتي عامة بصكة تمخيصيا يمكف متعددة

 كالشركة الحككمة بيف تبـر التي االتفاقية كىي االمتياز اتفاقية كتسمى: الحككمية االتفاقية
  كالتشغيؿ لمبناء امتياز اتفاقية كىي المشركع إلدارة المستثمركف شكميا التي

 .(2)لممشركع الخارجية االتفاقية, ك لممشركع الداخمية االتفاقية

 ًا: القطر السوري:سادس
حيث نفذ القطر السكرم عدة مشركعات بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, لما لو مف أىمية 

 اقتصادية بالغة تعكد بالنفع عميو كمف ىذه المشركعات:
حياء المحطة األثرية كتحسينيا مع إنشاء  .1 كتشغيؿ أبنية تجارية كخدمية متطكرة كا 

تأميف فرص استثمارية كتكفير فرص عمؿ بما يخفؼ الضغط عف مركز مدينة 
حيث يقاـ المشركع عمى جزء مف أرض محطة القدـ الجارية بممكية  ,دمشؽ

المؤسسة العامة لمخط الحديدم الحجازم, كتبمغ مساحة أرض المشركع حكالي 
 25شيران كمدة تشغيؿ المشركع  36, مدة انجاز المشركع ال تزيد عف 2/ـ40000

لمؤسسة بعد انتياء عامان, كفي نياية العقد تأكؿ جميع المنشآت كالتجييزات لممكية ا
 مدة االستثمار. 

                                                           

قرار القانكنية التشريعات كضعب :السعكدية المممكة قامت حيث((1  كفؽ ستثمارلبل  المنظمة الخاصة األنظمة كا 
الكطني عدـ المجكء إلى االقتراض  الخاص القطاع مف شركات عدة مف مككف مالي اتحاد تككيف, BOTعقد

,بالفائدة ال  . (10) ات البمدية في مجاالت التخطيط العمرانياالستثمار يكسؼ: مصادر تمكيؿ  ربكم المحـر
عادة الممكية ) تحمية مشاريع في الخاص القطاع بكبشيت: استثمارات ((2  (.16المياه مف خبلؿ عقكد البناء كالتشغيؿ كا 



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

97 
 

إنشاء كتشغيؿ الطريؽ السريع لمنقؿ الدكلي البرم مف أركبا إلى الخميج العربي  .2
 شغيؿ لممشركع مدة ثبلث سنكات, كىيمحمي كمدفكع األجر حيث تستمر فترة الت

فترة جمع الربح المراد مف المشركع لصالح شركة المشركع, ألف معدؿ مركر 
 مي حكالي ثمانية آالؼ مركبةالمركبات اليك 

كـ مف 4مشركع إنشاء كتشغيؿ مرفأ "المكاد الغير نظيفة" قربة الخرابة عمى بعد  .3
الحدكد المبنانية كبالقرب مف نير الكبير الجنكبي حيث طريؽ طرطكس لبناف يحد 

ىكتاران, أم  50المنطقة المختارة مف جية الشرؽ يقاـ المشركع عمى مساحة 
تشغيؿ المشركع لـ تذكر, منفعة المشركع إبعاد المكاد المسببة  ـ طكالن, مدة1200

لمتمكث مثؿ الفكسفات كالكمينكر كالفحـ عف المناطؽ المأىكلة بالسكاف كالمزركعات 
 .(1)كلجذب حركة السمع كالبضائع المحمية كالترانزيت عبر ىذا المرفأ

اء مشػػػػػركعاتيا كبيػػػػذه المشػػػػركعات كغيرىػػػػا نجػػػػد أف سػػػػكريا مػػػػػف المطبقػػػػيف لػػػػو فػػػػي إنشػػػػ
الضخمة, كىذه المشركعات تكافرت فييا عناصر عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, مػف حيػث الجيػة 
  المبرمة لمعقد كالمدة التشغيمية لممشركع, ككذا مآؿ المشركع بكميتو إلى الدكلة صاحبة المشركع. 

كالتحكيػػؿ فػػي فبعػػد اسػػتعراض لعػػدد مػػف المشػػركعات المطبقػػة كفػػؽ عقػػد البنػػاء كالتشػػغيؿ 
الدكؿ العربية  نأتي لمحاكمتيا, حيث إف الباحث بحث عف تفاصيؿ ىذا العقد كالبنكد التي يتككف 
منيػػا فمػػـ أجػػدىا عمػػى نحػػك اسػػتطيع محاكمتيػػا شػػرعان بالتفصػػيؿ, لػػذا أيلجػػأ الباحػػث إلػػى محاكمتيػػا 

د كىػػي تعتبػػر جممػػة كاحػػدة, عمػػى النحػػك التػػالي مػػف حيػػث  الخطػػكط العامػػة التػػي يتكػػكف منيػػا العقػػ
 سمات مميزة لو كالتي أكتفي بذكرىا كمحاكمتيا كىي عمى النحك التالي:

 االقتراض لتمكيؿ المشركع. .1
 ىيكية الشركة المنفذة أك الممكلة لممشركع. .2
 مدة إنشاء المشركع كتشغيمو. .3
 شرط االحتكار الذم تفرضو شركة المشركع. .4
 المشركع المزمع إنشاؤه, "المعقكد عميو". .5
 التي تمنحيا الدكلة لشركة المشركع. اإلعفاءات .6
 بنكد أخرل نرل مراعاتيا عند إبراـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ. .7

 

                                                           

 الدكر القيادم لمقطاع الخاص في قيادة االقتصاد. (21622152214) التنمية االقتصادية مجمة: دائرةانظر:  ((1
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  من أجل تمويل المشروع:بفائدة "ربًا" أوًل: القتراض 
ف (1)كفي ىذه الحالة ال فرؽ بيف ككف شركة المشركع أجنبية أـ كطنية أـ مشتركة , كا 

بد مف تحرم ذلؾ أكثر, ألننا سنتناكؿ حكـ القركض الربكية في كاف في حاؿ ككنيا أجنبية ال 
حيث إفَّ شركة  ,(2)االقتراض مف البنكؾ التجارية بالفائدة "الربا"كالمعركؼ ب الفقو اإلسبلمي

المشركع قد ال تستطيع تكفير التغطية المالية الكافية إلنشاء المشركع, كىذا بدكره يمجأ شركة 
المشركع إلى االقتراض مف البنكؾ لتكفير النفقة الكاممة إلنشاء كتشغيؿ المشركع, كمف المعمـك 

عنو في قكلو  في نيي اهلل جاء  لما محـر أف ىذه البنكؾ ال تقدـ القركض إال بفائدة "ربان" كىذا
 بىا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى ا بىًقيى ًمفى الرِّ كا مى ذىري يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

. كالمعف مف رسكؿ اهلل (3)
 عف  ركل البخارم: ٍيفىةى عىٍف أىًبيًو قىاؿى اٍلكىاًشمىةى كىاٍلميٍستىٍكًشمىةى  لىعىفى النًَّبيُّ عىٍكفي ٍبفي أىًبي جيحى

ميكًكمىوي  بىا كى كىآًكؿى الرِّ
. كىذا يؤكد حرمة الربا في التجارة كفي إنشاء المرافؽ العامة أك (4)

 المشركعات الخاصة؛ فبل فرؽ بينيما في الحرمة.

ان, كال بد مف تصحيحو باستبعاده مف فاسدكعميو فإف ىذا البند أك الطريؽ لمتمكيؿ يقع  
العقد حتى ال تفكت المصمحة المرجكة كالغرض المشركع مف تطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ 
كالتحكيؿ في إنشاء المرافؽ العامة, كقد اقترح بعض العمماء صيغ مشركعة لتمكيؿ مثؿ ىذه 

مشكمة ضيؽ رأس الماؿ عبلج   .مثؿ:(1)" ,المشركعات بعيدان عف القركض الربكية المحرمة
لضخـ ىك إسياـ بيكت الماؿ في مثؿ ىذه المشاريع عف طريؽ المشاركة, فقد لتمكيؿ المشركع ا

تعظـ أرباح المشركع خصكصان إذا كاف ىذا النكع مف العقكد المحكمة التي تدرس جدكاىا بدقة 
, متناىية, ككضعت في أيد أمينة تحقؽ مصالحيا كمصالح المجتمع بطريقة شرعية سميمة

ية المشركعة مثؿ الحصكؿ عمى التمكيؿ بالمشاركة مع لعبلجيا نستخدـ الصيغ االسبلمك 
المصارؼ اإلسبلمية اك عف طريؽ تأسيس شركة مساىـ لممشركع كطرح أسيميا لبلكتتاب العاـ 

                                                           

 شركة (, الفيؿ: التزامات24كالتطكر الحديث لعقد التزاـ المرافؽ العامة)BOT  ػعقكد الانظر: الشيخ:  ((1
 . (862) قانكنية دراسة B.O.T ػال نظاـ النككية كفؽ الطاقة مف الكيرباء تكليد عقد في المشركع

 كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقكد(, العثماني: 32) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ( انظر: بخيت: (2
(, 20) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة :(, الحسني10) الشرعية الناحية مف الممكية
تضمف حككمة البمد (, بمكجب عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ال 5) BOT كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد: صبرم

نما يتكقؼ سداد ىذه القركض عمى العكائد التي يدرىا  أمالمضيؼ تسديد  قركض لتنفيذ المشركع, كا 
 (.15األجنبي المباشر كدكره في التنمية المستديمة) االستثمار( بمقاسـ: أىمية 416المشركع)

 .(278) مف اآلية ( البقرة(3
 مككؿ الربا.: "البيكع", باب :كتاب( 507صحيح البخارم )( البخارم: (4
عادة كالتشغيؿ البناء عقدأبك سميماف:  ((1  B.O.T (24 .) الممؾ كا 



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

99 
 

باإلضافة إلى إشكالية  . (2), أك التمكيؿ عف طريؽ اصدار كبيع سندات الخدمات(1)لمجميكر
االقتراض الربكم المحـر اتجاه المستثمريف إلى المصارؼ المحمية القتراض العمبلت األجنبية 
لتمكيؿ المشاريع المنفذة بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كاستخداميا في استيراد احتياجات 

نكؾ كالسكؽ المحمية لقمتيا المشاريع مف الخارج؛ مما يؤدم إلى انكماش األرصدة األجنبية في الب
كىذا األمر حدث عند ( 3)بسبب تصدير السيكلة المالية لخارج البمد مما يؤدم إلى خمؽ أزمة فييا

 .تطبيؽ مصر لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ

خمك أمثاؿ ىذا العقد مف الربا ككجكىو نادر جدان, ككذلؾ بالنسبة قاؿ د. عبد الكىاب: "
نكي المبني عمى الفائدة بالنسبة لمقدار رأس الماؿ, ىذه بعض األسباب لما يسمى بالضماف الب

  .(4)"الظاىرة المؤثرة في صحة مثؿ ىذا العقد

 ثانيا: ىُوية شركة المشروع:
إذا كانت الشركة أجنبية كىذا البند ال يخمك مف المحاذير لذا فإف الباحث يرل دراستيا 

 المضيؼ, كىذا االقتصاد في بالكامؿ األجنبية الشركات تممكيا مشركعاتعمى النحك التالي: 
 تحبذه ال كليذا, القرار اتخاذ في الكاممة السيطرة األجنبي لمعنصر يتيح اتاالستثمار  مف الشكؿ
 قبؿ مف االقتصادية كالييمنة التبعية إلى يؤدم أف خشية, فييا ستثمرالمي  الدكؿ مف الكثير

 .(1)األجنبي المستثمر

 األجنبي:المقصود بالتمويل 
عرفو جكف, كمارؾ بقكليما: "تككيف منشأة أعماؿ جديدة, أك تكسيع منشأة قديمة, كذلؾ 

م طكيؿ استثمار , كعرفو آخركف "نشاط (2)عف طريؽ مقيمي دكلة معينة ضمف حدكد دكلة أخرل"
                                                           

تأسيس شركة مساىمة لممشركع كطرح أسيميا لبلكتتاب العاـ مف الجميكر بكامؿ رأس الماؿ, عمى أف  (1)
يشترط في عقد الشركة االبتدائي كنظاميا األساسي عمى المؤسسيف كالمساىميف التنازؿ عف حصصيـ كأسيميـ 

 .لمحككمة بعد انتياء مدة الشركة كفترة امتيازىا
  (.5) اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتيةدراسة شرعية الحسني: ( (2
منشكر عمى مكقع  B.O.T . المخاطر االقتصادية كالمالية لمشركعات الػ.تجارب عربية: انظر: يكسؼ ((3

 عقدالجكعاني:   -http://www.globalarabnetwork.com/economics  الشبكة العربية العالمية رابط
-and- development/economic الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء لعقد نيالقانك  التنظيـ في دراسة (6) البكت

reports/5509-2011-08-13-015859. 
عادة كالتشغيؿ البناء عقدأبك سميماف:  ((4  B.O.T (24.) الممؾ كا 

 (.6األجنبي المباشر مف منظكر إسبلمي) ( المرزكقي: االستثمار(1
 (.699الدكلية, تعريب طو منصكر )العبلقات االقتصادية : ( جكف ىدسكف(2

http://www.globalarabnetwork.com/economics-and-development/economic-reports/5509-2011-08-13-015859
http://www.globalarabnetwork.com/economics-and-%20development/economic-reports/5509-2011-08-13-015859
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األجؿ يقكـ بو مستثمر غير مقيـ في بمد مضيؼ بمقصد المشاركة الفعمية أك االستقبلؿ باإلدارة 
 القرار". كغيرىـ قالكا: "الحصة الثابتة لممستثمر المقيـ في اقتصاد ما في مشركع مقاـ فيك 

, كخمص المرزكقي إلى تعريفو بقكلو: "الماؿ الكافد إلى دكلة غير دكلة بقصد (1)اقتصاد آخر"
 .(2)الحصكؿ عمى الربح"

ىك المقصكد كفؽ فأما اإلطبلؽ األكؿ:  ف:ث أف لمفظة التمكيؿ األجنبي إطبلقييرل الباح
ة أك اعتبارية أك مؤسسة, كأما يالفقو اإلسبلمي األجنبي ىك غير المسمـ, سكاءن كاف شخصية حقيق

اإلطبلؽ الثاني: فيك خاضع لمكضكع الجنسية, أم كؿ مف ال يتمتع بجنسية البمد التي يقيـ فييا 
قاؿ إلسبلـ, ك فيك أجنبي, لذلؾ المعنى الذم نريده باألجنبي ىك مف كاف عمى غير ديف ا

المرزكقي: "يجكز السماح لغير المسمميف باإلقامة في ببلد المسمميف, ما عدا أرض الحجاز, 
ات أجنبية مف خبلؿ أيد أجنبية غير مسممة في البمداف استثمار كف مف تنفيذ مَّ كمف ثـ يي 

شر فمف األجنبي المبا االستثمارفبالنظر إلى مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف , (3)اإلسبلمية..."
, طالما كاف في ىذا مصمحة تعكد عمى ببلد االستثمارالكاضح أف الشريعة ال تقؼ في كجو ىذا 

 االستثماراإلسبلـ, كيسير كفؽ ما قرره الشارع مف ضكابط كقكاعد كأحكاـ, حتى ال يصبح 
األجنبي أداة لمسيطرة االقتصادية عمى بعض أنكاع النشاطات, أك القطاعات االقتصادية في 

 , كعمى ذلؾ يمكننا بياف حكـ التعاقد مع الشركات األجنبية عمى النحك التالي:(4)كؿ اإلسبلميةالد

 لقد فرض كاقع التقسيـ الذم منيت بو الدكؿ بالمفيـك المعاصر:  ان ككف المستثمر أجنبي
اإلسبلمية كالعربية مف جعؿ حدكد بينيا, كالتفرقة بيف أىؿ الديف الكاحد بسبب تمؾ 

بما لذا يرل الباحث  أجانبان حسب مفيكـ الجنسية المبني عمى الحدكد بينيا الحدكد كعدىـ
األجنبي الكافر كفؽ الضكابط  استثمارقالكا بجكاز  حيث ,األجنبي مشركع االستثمارأف 

األجنبي المسمـ حسب مفيـك  استثمارالشرعية اإلسبلمية فمف باب أكلى جكاز 
جنبي لممشركعات الكطنية فيو مف المنافع التي يرل الباحث أف التمكيؿ األ, ك (1)الجنسية

                                                           

(.عف المرزكقي:  177) األجنبي المباشر بالدكؿ العربية االستثمار: ( الشركة العربية لمصائد األسماؾ(1
 .(5) األجنبي المباشر مف منظكر إسبلمي االستثمار

 (.5) إسبلمي منظكر مف المباشر األجنبي االستثمار( المرزكقي: (2
 .(24) إسبلمي منظكر مف المباشر األجنبي االستثمارالمرزكقي: ( (3
 .(36) إسبلمي منظكر مف المباشر األجنبي االستثمارالمرزكقي: ( (4
( األجنبي: كفقان لمفيـك الجنسية "ىك مف ال يتمتع بجنسية البمد الذم يقيـ فيو" كىك كؿ شخص سكاءن كاف (1

ال يتمتع بجنسيتيا أم دكلة غير الدكلة التي يحمؿ جنسيتيا كغالبان  طبيعيان أك معنكيان مقيمان اك لو محؿ إقامة بدكلة
 ما يسمى كافدان.
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ىناؾ مصمحة محضة كال مفسدة محضة" لذا كجب عمى  ت"ليسإذ ال تخمك مف المفاسد, 
ك تفريط أم إنو عمينا تفادم بسط النفكذ أإفراط  دكفالدكلة المكازنة في ىذا األمر 

نات العسكرية األجنبي عمى المشركعات ذات الصبغة السيادية مثؿ المطارات كالتحصي
ألف المعمكمات في  ,التي إف اطمع عمييا كشؼ بيا سكءة األمة كحينيا يصيبو في مقتمة

زماننا ىذا تقدر بأثماف فتباع, كفي ىذا المقاـ أال نصؿ إلى درجة المنع كالمعاداة 
كالقطيعة مع الممكؿ األجنبي فنحـر أنفسنا مف االستفادة مف الخبرات األجنبية, كعميو 

دكلة المكازنة في اختيار الممكؿ األجنبي مراعية في ذلؾ نكعية المشركع المزمع فعمى ال
 إنشاءه بتمكيميا.  

لبناء المشروعات العامة وفق عقد -القطاع الخاص-حكم التعاقد مع الشركات الوطنية
 البناء والتشغيل والتحويل.

القطاع الخاص في  استثماركىك ما يعرؼ ب ككف المستثمر مف الشركات الكطنية: 
المشركعات العامة التي مف العادة يقع عمى عاتؽ الدكلة إنشائيا. يرل الباحث أنو ال مانع مف 
مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشركعات العامة مع مراعاة الضكابط الشرعية, كاالقتصادية 

نفذة قد تؤدم إلى التي منيا عدـ االحتكار كالسيطرة عمى المشركعات العامة كتككيف طبقة مت
 إحداث خمؿ في األمف االقتصادم لمدكلة, التي سيأتي بيانيا ضمف ىذه النقاط. 

 اإلضرار المحتمؿ باالستقبلؿ كالسيادةالذم عبر عنو ب: المساس بالسيادة الوطنية .1
تضميف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يتـ , بحيث (1)الكطنية متى كاف الممكؿ أجنبيان 

, (1)يستبعد االختصاص القضائي لدكلة المشركع كيحتـ المجكء إلى التحكيـغالبان نصان 
كعادة ما تحدد لذلؾ جيات تحكيـ أجنبية, كىذا يقكدنا إلى الحديث عف حكـ الترافع 
لقاضو غير مسمـ, كالذم يمحؽ بو كذلؾ المحكـ غير المسمـ, ككيفية تجنب ذلؾ؟ كبيانيا 

 عمى النحك التالي: 
أجمع العمماء عمى عدـ جكاز تكلية القاضي غير قاٍض غير مسمم:  حكم الترافع إلى .2

الشركط الكاجب تكافرىا في المسمـ أك الترافع إليو, كىنا نكرد قكؿ العمماء عند ذكرىـ 
ـه"مف الحنفية د ابف نجيـ نعك القاضي,  ٍسبلى   ,(2)شركط القاضي: حيث ذكر مف بينيا "كىاً 

                                                           

 B.O.T (15.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ(, السيد: 12) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( أبك غدة: (1
 B.O.T كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد(, أبك غدة: 34) B.O.Tكاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ( بخيت: (1
(11.)  

 .(43326) ( ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ(2
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لىٍك كمف المالكية  ـي قاؿ الخرشي: "كى ٍك ٍصـي أىٍك اٍلكىاًفري كىافى اٍلحي اًىؿي أىٍك اٍلخى ـى اٍلجى كى حى
مىٍرديكدنا"
كال يجكز أف يككف  قاؿ النككم في شركط القاضي: " عند الشافعية , ككذا(1)

ٍتبىةه ًديًنيَّةه  قاؿ المرداكم: "أيضان عند الحنابمة . (2)"كال فاسقان  القاضي كافران  اًء ري يىةي اٍلقىضى ًكالى
نىصٍ  , ككذلؾ ذكر ابف قدامة قاؿ الشيخ: كيشترط في القاضي عشر صفات (3)بىةه شىٍرًعيَّةه"كى

, كبذلؾ نجد إجماع الفقياء عمى أف اإلسبلـ (4)منيا أف يككف "حران ذكران مسممان عدالن"
شرط في قبكؿ القاضي لمقضاء, كيفيـ منو أف الكافر ال يجكز رفع القضية لمنظر فييا, 

ـ: ألف القضاء كالية, كال كالية لغير المسمـ عمى المسمـ, فبل تقبؿ كشرط فييا اإلسبل
ٍؤًمًنيفى سىًبيبلن  لقكلو تعالى:  ,(5)شيادتو عميو مىى اٍلمي لىٍف يىٍجعىؿى المَّوي ًلٍمكىاًفًريفى عى كى

كذلؾ  ,(6)
عدـ جكاز تحكيـ غير المسمـ عمى المسمـ عمى قكؿ جميكر أىؿ العمـ, ألف القضاء مف 

كَّـً أىٍف يىكيكفى أىٍىبلن   كالية, ككذا التحكيـ جاء في المكسكعة الفقيية:باب ال كطي اٍلميحى شيري
ا بىٍينىيىا ًفي تىٍحًديًد  مىى ًخبلىؼو ًفيمى مىى ذىًلؾى اتِّفىاؽي اٍلمىذىاًىًب اأٍلٍربىعىًة, عى اًء, كىعى ًلًكالىيىًة اٍلقىضى

نىاًصًر ًتٍمؾى اأٍلٍىًميَّةً  الحنابمة بقكؿ القاضي: "اٍلعىٍشري ًصفىاتو ًفي  كخالؼ في ذلؾ, (7)عى
اًف" ٍصمى كِّميوي اٍلخى , كالتي منيا االجتياد كالفقو أما اإلسبلـ (1)اٍلقىاًضي: الى تيٍشتىرىطي ًفيمىٍف ييحى

قاؿ د. عامر:  فيك محؿ اتفاؽ بيف جميع العمماء ال بد مف تكفره في القاضي كالمحكـ,
كتطبيؽ أحكاـ الشريعة عمى منازعات االستثمار  "كضركرة كالية القضاء اإلسبلمي

 .(2)األجنبي"
مما سبؽ نجد إجماع الفقياء السابقيف  حكم تحكيم غير المسممين كفارًا كانوا أم ذميين: .3

عمى شرط اإلسبلـ في متكلي القضاء, ككذا المحكـ عدا بعض الصفات كاالجتياد كالفقو 
ًكميف لو, كما إنيـ لـ يثيركا قضية تحاكـ فيكفيو خبرتو فيما حكـ فيو, أك رضى  الميحى

المسمميف إلى غير المسمميف مف كفار أك ذمييف كيعزك الباحث سبب ذلؾ مراعاتيـ 

                                                           

 .(397) شرح مختصر خميؿ لمخرشياإلكميؿ : األمير( (1
 .(125220) المجمكع شرح الميذبمطيعي: تكممة ( ال(2
 (.176211) ( المرداكم: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ(3
 .(51727: الركض المربع )نجدم(, ال394211) الشرح الكبير عمى متف المقنع( ابف قدامة: (4
 (.35328) الفقو اإلسبلمي كأدلتو( الزحيمي: (5
 (.141)مف اآلية  ( النساء(6
 (.237210( كزارة الككيت: األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية, المكسكعة الفقيية الككيتية)(7
 (.319428اإلقناع)( البيكتي: كشاؼ القناع عف متف (1
المعاصر في العالـ اإلسبلمي, ( عامر: البديؿ الشرعي لمصادر التمكيؿ الدكلي (2

http://books.google.ps/books?hl=ar&id=cDJtAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume 
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لكاقعيـ ذلؾ الزماف حيث كانت الدكلة لئلسبلـ كالغمبة لممسمميف, لكف الحاؿ اليـك تبدؿ 
لفقو اإلسبلمي في دكرتو كتغير عمى ما كانكا عميو, كاعتبر مف النكازؿ فناقش مجمع ا

التاسعة مكضكع التحكيـ لغير المسمـ, تحت عنكاف مبدأ التحكيـ في الفقو اإلسبلمي, 
حيث خمص المؤتمركف إلى جكازه عند عدـ كجكد المحكـ المسمـ, ككذا عند حالة 

إذا لـ تكف ىناؾ محاكـ دكلية إسبلمية, يجكز احتكاـ  الضركرة, كىاؾ نىصُّ القرار "
المؤسسات اإلسبلمية إلى محاكـ دكلية غير إسبلمية, تكصبلن, لما ىك جائز  الدكؿ أك

 .(1)شرعان"

إف المجكء إلى التحكيـ التجارم الدكلي ال يككف إال بعد اإلخفاؽ في إحداث التكافؽ أك 
قياء مف التنازؿ بيف الدكلة كالمستثمر, كبعد فشؿ ذلؾ يككف التكجو لمتحكيـ الذم يعتبره الف

عند  يرل الباحث عدـ جكاز التحاكـ إلى األجنبي الكافرعمى ما تقدـ الشركط في العقد, ك محاذير 
 :عمى ما أكصى بو الفقياءالباحث  ؤكدكجكد القضاء اإلسبلمي, لذا ي

 ,كضكح الصيغة التعاقدية المبرمة بيف الدكلة اإلسبلمية كبيف شركة المشركع األجنبية -1
 .المنازعات في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ لمنع

لما فيو مف ترافع لمحكـ تحكمو , (1) استبعاد شرط التحاكـ عند التنازع عند إف استطاع -2
 .المصالح التي يراعى فييا مصمحتو عمى غيره

ما يحكـ ىذه العقكد ىك العبلقات الدكلية, بعد أف أصبح التحكيـ التجارم الدكلي كبما أف 
قعة, كتسعى إلى اشتراطو الشركات األجنبية المستثمرة كالذم قد يترتب عمى رفضو حقيقة كا

فماذا عمى الدكلة  ,مف قبؿ الدكلة أف يفضي إلى عدـ تنفيذ المشركع الذم بحاجتو الدكلة
 فعمو؟.

 خالصة القول:
بالتراضي بيف المتنازعيف عف  ان ألف التحكيـ مشركط ,يجكز تضميف ىذا الشرط في العقد

أف يككف المحكـ مسممان, كما كيسعنا  االستثمارالمحكـ كليحرص المسمـ سكاءن في كبل حالتي 
األخذ بقرار مجمع الفقو اإلسبلمي بجكاز التحاكـ إلى غير المسمـ, عند عدـ كجكد القاضي أك 

                                                           

دكرة (, مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد في 5ص 4,ج9مجمة المجمع )ع  ( مجمع الفقو اإلسبلمي,(1
)أبريؿ(  6 -1ىػ المكافؽ 1415ذم القعدة  6 -1مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة مف 

 ـ.1995
استبعدت العربية السعكدية التحكيـ التجارم الدكلي منازعات مف نطاؽ اختصاص المركز الدكلي لتسكية  ((1

 .التشييد كاالستغبلؿ كالتسميـ ذات العنصر األجنبي االستثمار, انظر: رشا: تسكية منازعات عقكدمنازعات 
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ز التحاكـ إلى غير المسمـ المحكـ المسمـ أك أماـ إصرار شركة المشركع األجنبية عندىا يجك 
مىٍيًو ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه ضركرة, قاؿ تعالى:   ـى عى ٍيرى بىاغو كىالى عىادو فىبلى ًإٍث فىمىًف اٍضطيرَّ غى

(1), 
, (2)ألف مرجعيا إلى اجتيادىـ ,كاهلل يغفر عف الخطأ في تقدير الضركرة ,كالضركرة تقدر بقدرىا

ؿى قاؿ تعالى:  قىٍد فىصَّ ـٍ ًإالَّ مىا اٍضطيًرٍرتيـٍ ًإلىٍيوً  كى مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ مىا حى لىكي
. كمنو أخذت القاعدة الفقيية (3)

. كفي قرار مجمع الفقو اإلسبلمي ذكر (4)"الضركرة تقدر بقدرىا"ك"الضركرات تبيح المحظكرات" 
اب الحاجة الجكاز كشرطو بعدـ كجكد المحاكـ اإلسبلمية الدكلية يككف القبكؿ التحكيـ مف ب

مثؿ ىذه المرافؽ ضركرة فبل نرفضيا بسبب اشتراط , كالضركرة التي تقدر بقدرىا حيث إنشاء
التحاكـ إلى غير المسمـ, كنمثؿ لبعضيا كالمصارؼ الصحية التي إف عدـ كجكدىا قد تصاب 
البمدة بالمكاره الصحية كتقضي عمى اإلنساف, أك محطات تحمية أك تنقية المياه سكاءن كاف 

 ستخداميا لسقاية اإلنساف أك الحيكانات أك األشجار..., كاهلل أعمـ. ا
عادتو إلى الدولة  :(5)ثالثًا: مدد إنشاء المشروع وتشغيمو وا 

عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف عقكد المدة الطكيمة التي تمتد لعدة أجياؿ حاؿ ككنيا 
التي يستغؿ فييا المشركع مف قبؿ الممكؿ, مراعاة المدة أبرمت ألكثر مف ثبلثيف عامان, لذا يقترح 

 .(1)ألف ىذه العقكد تبـر لفترة طكيمة قد تصؿ إلى تسعة كتسعيف سنة, كما ىك الحاؿ في مصر
 الباحث عتبرىايكىي المرحمة الثانية مف ىذا العقد, كالتي  (2)طكؿ مدة تشغيؿ المشركع

محؿ اجتياد مف قبؿ الدكلة, التي تراعي فيو مصمحة الطرفيف المتعاقديف الدكلة كشركة المشركع 
كذلؾ الطرؼ الثالث كىـ المنتفعكف مف الخدمات المقدمة مف قبؿ شركة المشركع, حيث مدة 
التشغيؿ قد تستغرؽ عشرة أعكاـ, كمنيا العشركف عامان, كمنيا الثبلثكف كقد تصؿ في بعض 

                                                           

 .(173) مف اآلية البقرة: ((1
 .(8022) انظر: الزحيمي: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ((2
 .(119مف اآلية ) األنعاـ ((3
 .(20285) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجالزحيمي:  ((4
مدد التنفيذ فؽ عقد البكت عمى معافو ثبلث: المدة التي تمتـز بيا الشركة في اإلنشاء مف تأميف كتدؿ عبارة  ((5

لؤلجيزة كالمعدات البلزمة الستغبلؿ المرفؽ العاـ, الفترة التي تمنح لشركة المشركع بتشغيؿ المرفؽ العاـ, 
ر القطارات كالطائرات كالسفف.. كاعيد تسييالمكاعيد الدكرية التي تمنح ألداء الخدمات لممنتفعيف بالمرفؽ العاـ كم

 (.105) التحتية البنية مشاريع في الخاص القطاع الستقباؿ إطار البكتعقكد  حصايـ:
 B_O_T_الػعقكد/www.academia.edu/3807790( الزيني: أيمف رمضاف, (1
 كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقكد(, العثماني: 32) B.O.T كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ( انظر: بخيت: (2

(, 20) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة(, الحسني: 10) الشرعية الناحية مف الممكية
 B.O.T (11.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد(, أبك غدة: 14) B.O.T كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽالسيد: 

http://www.academia.edu/3807790/عقود_الـB_O_T
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ات إلى تسعة كتسعيف عامان, كىذه المدة الطكيمة ىي التي تيمنا في البحث كخطرىا المشركع
يتمثؿ في احتكار تشغيؿ المشركع كحرماف الدكلة مف االستفادة منو مدة تعاقب ثبلثة أجياؿ مما 
يعرض األمف القكمي إلى خطر سيطرة القطاع الخاص أك المستثمر األجنبي عمى المشركعات 

ايـ: "لذا عمى الدكلة أف تقكـ بكاسطة خبرائيا دراسة المشركع الذم ترغب في , قالت حصالعامة
عرضو لمتعاقد بنظاـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, بحيث تككف مدة العقد محؿ بحث 

 .(1)عميؽ.."
ه ككذا كتكمفة ؤ فييا نكعية المشركع المزمع إنشا ىذه المدة تراعى يرل الباحث أف

كـ أف تشغيؿ المشركع ىك الربح المرجك تحصيمو مف المشركع, عميو ألف مف المعم ,المشركع
كذلؾ إف طالت  (2)يترتب مراعاة حاجة المتعاقديف كعمى الحككمة مراعاة ذلؾ عند إبراـ العقد

المدة فإنيا تؤثر سمبان عمى اإلنشاءات كالمعدات المستخدمة في المشركع مف تيالكيا أك تآكميا إف 
بصيانتيا, لذا ال بد مف تأكيد كتضميف ذلؾ في العقد, يبقى السؤاؿ ىؿ لـ تقـ شركة المشركع 

طكؿ المدة يؤثر في صحة العقد  أقكؿ طكؿ المدة ال يؤثر في صحة العقد إال إذا خشى بسبب 
 طكؿ المدة عدـ مقدرة الدكلة إثبات ممكيتيا لممشركع.

دد المدد فييا بدقة يرل الباحث البيدَّ لمدكلة أف تحرص عمى تضميف النصكص التي تح 
بالغة حيث ينتفي معيا اإلضرار الفاحش بالمشركع أك األجياؿ القادمة لمقاعدة "ما ال يتـ الكاجب 

حد مف نفكذ الشركات األجنبية في كضع الضكابط التي تلذا عمى الدكلة  (1)إال بو فيك كاجب"
, ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿكفقنا لعقد البنشاء مشاريع البنى التحتية االستراتيجية لفترة طكيمة نسبينا إ

ألف ذلؾ يفتح الباب أماـ سيطرة رأس الماؿ األجنبي عمى االقتصاديات النامية مف جديد كمف ثـ 
  .(2)يؤثر في سياسة الدكلة

 وأثر مثل ىذه المدد عمى العقد من جية الصحة والبطالن.
مف مقتضيات عقكد المدة عدـ خمكىا منيا, كىذه المدة التي تبـر األكلى فييا أف تككف 
مراعية لمصمحة األطراؼ جميعان, فإف ترتب عمى طكؿ مدة العقد اإلضرار بالدكلة أك المشركع 
أك األجياؿ القادمة؛ فالباحث يرل بطبلف ىذه المدة الطكيمة لتأثيرىا السمبي مف حيث آثار العقد 

                                                           

 (.17) التحتية البنية مشاريع في الخاص القطاع الستقباؿ إطار البكتعقكد ( حصايـ: (1
 (.16) التحتية البنية مشاريع في الخاص القطاع الستقباؿ إطار البكت عقكد: حصايـ( (2
 .(32623األصكؿ) عمـ مف الحؽ لتحقيؽ الفحكؿ إرشاد :الشككاني( (1
أساليب البناء التشغيؿ الدغيثر:  (16) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة :الحسني ((2

 .(93292ي صناعة البناء كالتشييد)سبلح المنافسة الجديد ف BOT'اإلعادة 



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

016 
 

العقد نفسو, كلمتغمب عمييا إمكاف اشتراط الدكلة عمى شركة المشركع متى بمغ مقدار ربحؾ ال 
 مف المشركع المبمغ المقدر تحصيمو أيعيد المشركع إلى الدكلة. 

إمكانية التجديد لشركة  يأتي ضمنيا إمكانية التجديد لشركة المشركع مدة التشغيؿ
ح شركة المشركع الذم يترتب عميو استنزافان لمكارد المشركع في مدة التشغيؿ, كىذا يككف في صال

لمشركع نجدىا ا ستغبلؿكبالنظر إلى إمكانية التجديد لشركة المشركع في ا, (1)الدكلة دكف مقابؿ
بالربح المطمكب لعزكؼ العامة عف استخدامو كما  عمى دربيف األكؿ: ككف المشركع لـ يأتً 

الثاني: ىك ككف المشركع اكتمؿ لكف الككادر , ك (2)ةحدث في مشركع في المممكة العربية السعكدي
, المشغمة لو ال يكجد مثيميا في الدكلة مف حيث التطكر المستمر لمتكنكلكجيا أك األيدم العاممة

كعميو فإف التجديد لشركة المشركع ال يمجأ إليو إال في حاالت نادرة كظركؼ طارئة عمى 
 العاقديف.  

 :لممشروع وما يقدمو من سمعة أو خدمةاحتكار شركة المشروع ربًعا: 
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تشترط فيو غالبان شركة المشركع االحتكار مدة تنفيذ في 

العقد خاصة إذا كاف يقدـ خدمة لعمكـ المكاطنيف أك بعضيـ كما في الطرؽ السريعة كالمكانئ 
التشغيؿ كالتحكيؿ, حتى نضمف ضبط شركط االحتكار التي يتمتع بيا الممكؿ في عقكد البناء ك 

تتحكـ تقديمو خدمة افضؿ لممنتفعيف أك سمعة أفضؿ لممستيمكيف,  ألنيا بشركط االحتكار 
لذا عمى العاقديف ضبط التزاـ شراء الدكلة المنتجات الصادرة عف  بالسكؽ كتنجك مف المنافسيف,

ة المادة المنتجة أك الشركة, ألف ذلؾ يؤدم إلى ارتفاع الثمف مع مركر الزمف, ككذلؾ جكد
 لتحقيؽ أخرل قانكنية قكاعد العامة لممرافؽقاؿ أبك غدة: "إف  .(1)الخدمة المقدمة مف قبؿ الشركة

 إمكانية لعدـ اإلذعاف عقكد في تندرج القكاعد كتمؾ االحتكار عف بعيدان  الجميكر مصالح
  .(2)"تغييرىا

                                                           

 B.O.T (14.) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( السيد: (1
 في لمسيارات مكقؼ إنشاء مقابؿ البركة دلو لمؤسسة الممنكحة االمتياز فترة بتجديد السعكدية قياـ ذلؾ مثاؿ ((2

 بسبب) المكقؼ ىذا استخداـ فع السائقيف إلحجاـ كنظران  سنكات, سبع لمدة تشغيمو مف كاالستفادة الرياض مدينة
 أنفقتو ما تحصيؿ مف المنفذة المؤسسة تتمكف لـ( المخالفيف عمى المركرية الغرامات تكقيع في الحككمي التساىؿ
 مف الشركة تتمكف حتى عاميف لمدة االمتياز فترة بتمديد كقامت ,الدكلة استجابت كقد الربح ىامش عف فضبلن 

  (.15) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ, ىامش: السيد: األرباح مف مناسب قدر كتحقيؽ خسائرىا تعكيض
 B.O.T (827.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد :( انظر الرشكد(1
 B.O.T (8.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد: أبك غدة ((2



 أ. ىارون خمف الدلو                                                           حويلعقد البناء والتشغيل والت
 

017 
 

 حكم الحتكار شرعًا:
 .االحتكار لعكده بالضرر عمى المجتمعقد تضافرت األحاديث الناىية عف 

ٍبدً  ٍبفً  مىٍعمىرً  ركل اإلماـ مسمـ عىفٍ   ًإالَّ  يىٍحتىًكري  الى : قىاؿى  , اهللً  عىٍف رىسيكؿى  المَّوً  عى
اًطئه  خى

ٍيرىةى  أىًبي كما ركاه اإلماـ أحمد عىفٍ  ,(1) : قىاؿى  ىيرى ٍكرىةن  اٍحتىكىرى  مىفٍ : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  حي
مىى ًبيىا ييٍغًميى  أىفٍ  ييًريدي  اًطئه  فىييكى  اٍلميٍسًمًميفى  عى خى

  النًَّبيِّ  عىفٍ عيمىرى  اٍبفً  عىفً ركل الفاكيي ك  .(2)
 ٍبىًرئى  تىعىالىى المَّوً  ًمفٍ  بىًرئى  فىقىدٍ  لىٍيمىةن  أىٍربىًعيفى  طىعىامنا اٍحتىكىرى  مىف ًمٍنوي  تىعىالىى المَّوي  كى

, كركل اإلماـ (3)
طَّاًب قىاؿى  ٍبفً  البييقي عف عيمىرى  اًلبي  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : اٍلخى كؽه, اٍلجى ٍمعيكفه  كىاٍلميٍحتىًكري  مىٍرزي  . (4)مى

عف االحتكار لما لو مف   كمف مجمكع األحاديث النبكية يتبيف لنا شديد نيي النبي
ف كانت كردت بعض  مضار عديدة تعكد عمى المجتمع, كال فرؽ بيف ككف االحتكار لمطعاـ كا 
األحاديث بخصكصو, فكذلؾ كردت أحاديث تتحدث عف االحتكار عامة كذلؾ كاضح بيف فيما 

اًطئه  ًإالَّ  يىٍحتىًكري  الى ركاه اإلماـ مسمـ  سكاءن في األقكات أك كىذا لفظ عاـ يشمؿ كؿ احتكار  خى
 .(1)األمكاؿ أم كؿ ما فيو قياـ حياة الناس

قاؿ الدكتكر مقداد: "كمف الجدير بالذكر التنبيو إلى أف االحتكار ال يقتصر عمى األفراد 
بؿ إف قامت بذلؾ مؤسسات أك شركات بالتحكـ في منتج مف منتجات المسمميف كعاد ذلؾ عمى 

"المسمميف بالضرر كأدل إلى زيادة ف  .(2)ي السعر فإف ذلؾ يمحؽ باالحتكار المحـر

االحتكار منيي عنو لما فيو مف ضرر كيتأكد ذلؾ في زمف األزمات االقتصادية التي قد 
استغبللو مف قبؿ شركة المشركع مف حيث يعكد ضرره عمى المكاطف  كماتتمبس بيا الدكلة, 

لشركط التي قد تفضي لضمانو عدـ المنافس في السكؽ, كىذا يتطمب تصحيح مثؿ ىذه ا
 كما يمكننا .(4), كتقكؿ أيضان "الضرر يزاؿ"(3)بالضرر كالقاعدة الفقيية تقكؿ "ال ضرر كال ضرار"
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, حتى نضمف ضبط شركط االحتكار التي يتمتع بيا الممكؿ في 

                                                           

 :احتكر الطعاـ ,تحريـ االحتكار في األقكات: المساقاة كالمزارعة, باب :كتاب (754: صحيح مسمـ, )مسمـ( (1
 اشتراه كحبىسو ليىقؿَّ فيىٍغميك.

 ضعيؼ. (180824) :المسندمسند أحمد: ( (2
 إسناده ضعيؼ. ,ذكر بيع الطعاـ في مكة :( باب4323أخبار مكة ): الفاكيي( (3
 إسناده ضعيؼ. ( السنف الكبرل لمبييقي3026) ( البييقي:(4
 (.14األمكاؿ ) ستثمار( انظر: مقداد: الضكابط الشرعية ال(1
 (.15األمكاؿ ) ستثمار( مقداد: الضكابط الشرعية ال(2
 .(25923) لتحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ( الشككاني: إرشاد الفحكؿ(3
 .(721( السيكطي: األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية)(4
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السكؽ بشركط االحتكار تتحكـ ب أك سمعة أفضؿ لممستيمكيف, ألنيا فضؿ لممنتفعيفتقديمو خدمة أ
ضبط التزاـ شراء الدكلة المنتجات الصادرة عف الشركة, ألف ذلؾ يؤدم كتنجك مف المنافسيف, ك 

إلى ارتفاع الثمف مع مركر الزمف, ككذلؾ جكدة المادة المنتجة أك الخدمة المقدمة مف قبؿ 
 .(1)الشركة

 : خامسًا: مشروعية المعقود عميو
ؿ العقد مكافقة العقد كالمعقكد عميو لما شرعو اهلل في الكتاب نقصد بمشركعية مح 

, (2)كالسنة مف أحكاـ كما فرضو مف مبادئ, كككف المعقكد عميو مشركعان أم منتفعان بو شرعان 
ٍنيىا ركل البخارم  لىٍت آًخري اٍلبىقىرىًة قىرىأىىيفَّ النًَّبيُّ : قىالىتٍ عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ـٍ  لىمَّا نىزى مىٍيًي عى

ٍمرً  ارىةى ًفي اٍلخى ـى التِّجى رَّ ًفي اٍلمىٍسًجًد ثيّـَ حى
, أم ككنو محققان لمقصد الشارع مف شرعيتو كما (3)

 نشاء حظائر خنازير أك إنشاء مصنعفبل يجكز أف يستثمر في محـر مثؿ إيترتب عميو مف آثار 
لمخمكر أك مبلىي ليمة أك شكاطئ العراة أك دكر السينما المفسدة...إلخ, كعميو ال بد مف تكفر 

 مشركعيتو فبل فرؽ في ككف محؿ العقد مشركعان ككذا منتجات المشركع.

مشركعة, مثؿ كمحققان لمصمحة  ,بد أف يككف مشركعان أم المشركع المزمع إنشاءه ال        
فبل يجكز ككنيا تختص بتربية الخنازير المحرمة, أك إنشاء  ؛شيةلماإنشاء كتشغيؿ حظائر ا

فبل يجكز ككنيا تنشأ لصناعة الخمكر المحرمة, ككذلؾ  ,مصانع لصناعة المشركبات المباحة
منضبطة الغير تي تنشر الذيمة أك دكر السينما يندرج تحتيا المبلىي الميمية كنكادم القمار ال

أما المنفعة فينبغي أف تككف مف جنس ما لـ ينو الشرع "  قاؿ ابف رشد الحفيد: بضكابط الشرع,
كاختمفكا فييا فما اجتمعكا عمى إبطاؿ إجارتو كؿ منفعة  ,عنو كفي كؿ ىذه المسائؿ اتفقكا عمييا

فإف ؛ (1)..." كانت لشيء محـر العيف كذلؾ كؿ منفعة كانت محرمة بالشرع مثؿ أجر النكائح كأجر
المشركعات محرمة بسبب ما ستنتجو ال بالبناء نفسو, كمقصد العاقد معتبر في العقد,  مثؿ ىذه

حقيقة أف المشركعات التي أبرمتيا الدكؿ العربية كاإلسبلمية بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ىي ك 
  .مشركعات صالحة كمشركعة بالجممة, لكف رأل الباحث إيراد ىذا البند مف باب االحتياط

 

                                                           

 B.O.T (827.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقدالرشكد:   ((1
 (.129مشركعية محؿ االلتزاـ بيف الشريعة كالقانكف) ( أحمد:(2
 .آكؿ الربا كشاىده ككاتبو :"البيكع", باب: كتاب( 502صحيح البخارم )(  البخارم: (3
 (.22022المقتصد) كنياية المجتيد ابف رشد الحفيد: بداية القرطبي: ((1
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 :والتسييالت التي تمنحيا الدولة لشركة المشروع ترغيبًا ليا : اإلعفاءاتسادساً 
التي تتضمف تقديـ  (1)إف عقكد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مثميا مثؿ عقكد االمتياز 

مميزات لممتعاقد مثؿ االعفاء الضريبي كالرسكـ الجمركية أك تخصيص أرض إلقامة المرفؽ 
 في تتسابؽ اإلسبلمية, الدكؿ فييا بما النامية, الدكؿ أخذت كقد, (2)بدكف مقابؿ أك بمقابؿ رمزم

 عف كذلؾ –ت االستثمار األجنبيإليجابيا إدراكيا بعد – التدفقات مف النكع ىذا مف المزيد جذب
 األجنبي, االستثمار تشجيع قكانيف ذلؾ تكشؼ كما كاإلعفاءات, االمتيازات مختمؼ منحو طريؽ
 يةاالستثمار  المشاريع كاردات كإعفاء األخيرة, السنكات في الدكؿ ىذه مف العديد في صدرت التي
 التأميـ عدـ عمى كالتأكيد محدكدة, لفترة الدخؿ عمى الضرائب مف كاإلعفاء الجمركية, الرسكـ مف

كقد كجدنا مثؿ , (1)الضارة الخارجية المنافسة مف المشركع منتجات كحماية كالحجز, كالمصادرة
كأثرىا السمبي عمى المشركع في تطبيؽ إنشاء كتشغيؿ محطة كيرباء سيدم كرير ىذه اإلعفاءات 

عفاءات كالتسييبلت , كنقصد بيذا الكبلـ إنو عمى الدكلة االنضباط في منح اإل(2)في مصر
 لشركة المشركع بما ال يعكد بالضرر عمى الدكلة أك المشركع.

محاذير, كعمينا االستفادة مف يرل الباحث أف االستثمار األجنبي لو إيجابيات كفيو 
اإليجابيات كاتقاء المحاذير كمف ىذه المحاذير التساىؿ في اإلعفاءات المقدمة مف الدكلة لشركة 
المشركع رغبة منيا في تمكيؿ المشركعات كاستثمارىا مف قبؿ األخيرة, لذا عمى الدكلة منح مثؿ 

ل لكؿ مشركع خصكصيتو مف جية ىذه اإلعفاءات بقدر المشركع المزمع إنشاؤه, بعبارة أخر 
 تقديـ التسييبلت كمنح اإلعفاءات. 

 

                                                           

  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد(, الرشكد: 11) B.O.Tكاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( انظر: أبك غدة: (1
B.O.T (8 :محمد .)(.129) انتقاؿ بمرحمة تمر التي البمداف في المباشر األجنبي االستثمار  

 (. 365)المشركع  شركة مكاجية في البكت عقكد ترتبيا التي االلتزاماتدكيب: عف  (13)عثماف: ( (2
ات ستثمار الحكافز المتاحة لبلالمرزكقي:  .(7725) االقتصاد العربي بيف الماضي كالمستقبؿالدجاني: ( (1

 .(220) آسيكيةك الصناعية األجنبية بالمممكة كدكؿ عربية 
" منيا شراء الخدمة المقدمة بسعر كتقديميا لممستيمؾ (, 704) النظاـ القانكني لعقكد الطاقة :( انظر: السركم(2

 ألطراؼ كرير سيدم محطة في امتيازىا حؽ ببيع -األمريكية " بكتؿ انترجف" قياـ شركة  بسعر مخفض,
المقامة في  بمصر الكيرباء إلنتاج مشركعييا عف لمتخمي سرية إسرائيمية, كما كقامت ىيئة كيرباء فرنسا بصفقة

 تشغيؿ في المتخصصة الماليزية" انرجي تانيكج" شركة إلي بكتال بنظاـ كيعمبلف خميج السكيس كبكرسعيد
 مصرس. http://www.masress.com/almesryoon/677 الكيرباء. بديكم: صبلح: محطات

http://www.masress.com/almesryoon/677
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 برام عقد البناء والتشغيل والتحويل:عند إ سابعًا: بنود أخرى نرى مراعاتيا
إما لبخس األجر أك لمصمحة بمده  :االستغناء عف العمالة الكطنية بجمب العمالة الكافدة .1

أك نكعية التكنكلكجيا المستخدمة في تشغيؿ المشركع؛ ففي الحالة األكلى كالثانية مف 
الممكف االشتراط في العقد مف قبؿ الدكلة تشغيؿ العمالة الكطنية بدالن مف العمالة 

لحالة الثالثة كيجب عمى الدكلة تفادم ذلؾ ما استطاعت إلى ذلؾ سبيبلن. كفي ا ,األجنبية
عمى الدكلة القبكؿ بالعمالة األجنبية كاشتراط تدريب ككادر كطنية فترة التشغيؿ عمى أف 

يرل الباحث أف ىذا التطبيؽ  .(1)تحؿ محؿ الككادر األجنبية حاؿ تسميـ المشركع لمدكلة
ال يؤثر في صحة العقد بؿ ىك تكميمي في العقد حيث يريد المتعاقد الكصكؿ إلى أفضؿ 

 تائج مف إبراـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.الن
ثمنان لمخدمة المقدمة مف قبؿ شركة المشركع لممستفيديف مف  :التسعيرة التعرفة أك .2

المشركع, حيث تسعى شركة المشركع إلى تحقيؽ أعمى نسبة ربح بجانب استردادىا قيمة 
مشركع كتقديـ ما أنشأت بو المشركع, ككذلؾ الدكلة تبحث عف أفضؿ استفادة مف ال

الخدمة األفضؿ كاألقؿ سعران لجميكرىا, كأرل أف ىذا األمر يقع عمى عاتؽ الدكلة كيجب 
فيو مراعاة التسعيرة بما يناسب الجميكر كيناسب الخدمة المقدمة مف شركة المشركع 
 دكف لجكء الدكلة إلى شراء الخدمة بسعر عاؿو كتقديمو لجميكر المستفيديف بسعر أقؿ. 

ف الدكلة قد تقكـ بشراء السمعة بثمف أعمى مف الثمف أفي التطبيقات الكاردة  حيث كجد
حيث كانت مدة  (1)المقدـ لجميكر المستفيديف شركة كيرباء محطة سيدم كرير في مصر

األمريكية(, كمف سمبياتو أف الحككمة  عامان مف قبؿ شركة )انترجيف 25استثمار المشركع 
المصرية قامت بشراء الخدمة مف الشركة كطرحيا في السكؽ بسعر أقؿ مف التكمفة, كىذا 

ف تتأكد مف عدالة أعمى الحككمة " :كيرل عطيةيعتبر اثقاالن لكاىؿ ميزانية الدكلة, 
اء كالتشغيؿ بعقد البنكمبلئمة الرسكـ المفركضة عمى الخدمات المقدمة أك الممكلة 

خبلؿ إف تككف مستعدة لمتدخؿ في إدارة المشركع حاؿ أ, كما يجب عمييا كالتحكيؿ
                                                           

 كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقكد(, العثماني: 32) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ( انظر: بخيت: (1
(, 20) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة(, الحسني: 10) الشرعية الناحية مف الممكية
B.O.T (11 )  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد(, أبك غدة: 14) B.O.T كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽالسيد: 
 (.130) انتقاؿ بمرحمة تمر التي البمداف في المباشر األجنبي االستثمارمحمد: 

(, العثماني: 32) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ :بخيت: د. أحمد ,(704)انظر: السركم: ( (1
 لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة(, الحسني: 10) الشرعية الناحية مف الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقكد

 كالتشغيؿ البناء عقد (, أبك غدة:14) B.O.T كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ(, السيد: 20) التحتية البنية  مشاريع
 .(130) انتقاؿ بمرحمة تمر التي البمداف في المباشر األجنبي االستثمار محمد: ,B.O.T (11)  كاإلعادة
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كمما , (1)"الشركة المنفذة بأم مف التزاماتيا لتضمف عدـ انقطاع الخدمة عف الجميكر
؛ الشؾ فيو أف عقكد االنشاءات الدكلية تحمؿ الكثير مف المنافع المتبادلة ألطرافيا

في العبلقة العقدية يسعى سعينا حثيثنا إلى تحقيؽ أقصى ربح ممكف مف  فالعنصر األجنبي
كراء ما يمارسو مف نشاط, بعد ما قاـ بجمب رؤكس األمكاؿ كالعمالة كغيرىا مف عناصر 

ىذا البند ىاـ لمغاية مراعاتو, ألنو يترتب عميو تمبية حاجة الناس مف االنتفاع , ك (2)االنتاج
المرفؽ, فإف ترتب عميو حدكث اضطرابات مف قبؿ جميكر بالخدمات المتاحة بإنشاء 

المستفيديف مف الخدمة كجب عمى الدكلة الزاـ الشركة بتقديـ الخدمة بسعر يككف في 
 متناكؿ الجميع, مع مراعاة عدـ ارىاؽ خزينة الدكلة.

  

                                                           

دراسات الجدكل  عبد القادر:عف  (16) التحتية البنية  مشاريع لخصخصة اقتصادية شرعية دراسة :الحسني( (1
 BOT (6472646.)التجارية كاالقتصادية كاالجتماعية مع مشاريع 

  .BOT (2)حكيـ في عقكد اإلنشاءات الدكلية الذيباني: الت ((2
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 : الثانيالمبحث 

التطبيقات الواردة عمى العقود المتعمقة بعقود 
 المرافق الخاصة واستثمار الوقف. 

 ان:وفيو مطمب
 المطمب األول: 

 التطبيقات الواردة عمى المرافق الخاصة
 : نيالمطمب الثا

 .التطبيقات الواردة عمى استثمار الوقف
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 :ولالمطمب األ 
 بالمرافق الخاصة التطبيقات الواردة عمى العقود المتعمقة

إفَّ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في أصؿ نشأتو ابتكر مف أجؿ مشاركة القطاع الخاص 
في الدكلة "القطاع العاـ" في إنشاء كتشغيؿ البنية األساسية كالمرافؽ العامة, كيتسع ليشمؿ إنشاء 

مف الضركرم كتشغيؿ مشركعات خاصة تعكد ممكيتيا إلفراد أك مؤسسات أك شركات, أم ليس 
في  B.O.Tثـ إف حصر التمكيؿ بمقتضى نظاـ اؿ  إبرامو عف طريؽ الدكلة أك أحد إداراتيا,

, فقد كقعت B.O.Tلـ يعد سمة مميزة لعقد  (1)المشركعات األساسية أك مشركعات البنية التحتية 
فقد  بخيت:", قاؿ الدكتكر (2)عات ترفييية كسياحية كفقا لنظاموعدة تعاقدات عمى تمكيؿ مشرك 

مقابؿ حؽ  , ينشد ممكالن ( مشركعان اقتصاديان خاصان B.O.T)يككف الباحث عف ممكؿ بنظاـ 
, عمى أف يعاد إليو المشركع في نياية المدة لتككف لو عميو كافة سمطات االنتفاع فترة مف الزمف

الخاصة,  , لذا فإف الباحث في ىذا المبحث أكرد التطبيقات عمى المرافؽ(3)"المالؾ عمى ممكو
 التي يقصد بيا المشركعات الخاصة التي تعكد ممكيتيا ألفراد ال لمدكلة كمؤسساتيا.

 تعريف المرافق الخاصة في المغة والصطالح.
 .(4)سبؽ تعريفيا في ىذا البحث أوًل: تعريف المرافق في المغة: 

ّـَ  في المغةأما تعريؼ الخاصة:  , ًضدُّ عى ٍصتيوي" بكذا "ك  ,خىصَّ وي" "خىصى و دكف إذا جعمتو لأىخيصُّ
ةي" خبلؼ العامة كالياء لمتأكيد, ك ,غيره اصَّ " كك"الخى ةي"  "الخىاصُّ اصَّ وي ًلنىٍفًسؾى "الخى ىيكى مىٍف تىخيصُّ

(5). 
الخاصة في ك  كعمى ذلؾ يككف معنى الخاصة ىك "ما ممكو الشخص كامتاز بو عف غيره",

, كىذا التعريؼ ال يبتعد عف (1)"شركة لمغير فيوفرد بو كال أم أي "قاؿ الجرجاني:  :ان صطبلحا
 ".و دكف غيرهإذا جعمتو لالمعنى المغكم لمفظة خاصة لقكليـ "

                                                           

  B.O.Tدراسات الجدكل التجارية كاالقتصادية مع مشركعات :عبد القادر((1
dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:60826&q ( =846  .) 

 " كقد انتشرت قاؿ: حامد . ماىرد( عف 14) B.O.T  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽبخيت:  :( انظر(2
عمى المشركعات  B.O.Tلـ يقتصر التعاقد عمى تنفيذ المشركعات بنظاـ ك مشركعات في مصر 
 .إلى المشركعات الخاصة " الحككمية إنما امتد أيضان 

 B.O.T (15.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽ( بخيت: (3
 ( مف ىذا البحث.97انظر: )( (4
 الصحاح في المغة :. الفرابيالخاء مادة خصص :كتاب ,(15222( انظر: ابف فارس: معجـ مقاييس المغة)(5
 الخاء. :( باب23821) المعجـ الكسيط كآخركفالزيات  (.91الفيكمي: المصباح المنير ) ( مادة خصص,174)

 الخاء. :( باب101( الجرجاني: التعريفات)(1
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 المرافق الخاصة في الصطالح:ثانيًا: تعريف 
لـ أجد مف تكمـ عف المرافؽ الخاصة كمصطمح, لكنيـ بينكا معنى المرافؽ العامة كما 

أرضو, لذا سأحاكؿ تعريفو استنادان لممعنى المغكم  سبؽ مف ىذا البحث, كمف فتح طريقان في
لمفظتي المرافؽ كالخاصة, كاستنادان عمى المعنى االصطبلحي لمممكية الخاصة لمفرد, كالممكية 
حؽ شخصي لو كظيفة اجتماعية يحؽ لو التصرؼ فيو كفؽ الضكابط المشركعة, فبل ىدر 

كمف الجدير ذكره أف (1)صة كالعامةلسمطة المالؾ عمى ما يممؾ مراعو فييا المصمحة الخا
المقصكد ىنا ىك حؽ الفرد في التصرؼ بممكو الخاص دكف اإلضرار بالمجتمع,  كعميو يمكننا 
تعريفيا: "ىي المرافؽ التي يختص باالستفادة منيا شخص أك مجمكعة مف الناس دكف غيرىـ 

 لصحية, كالمراكز التعميمية. بحؽ الممؾ". مثؿ النكادم الرياضية, كالمدف الترفييية, كالمراكز ا

كبعد بياف المقصكد بالمرافؽ الخاصة نذكر قكؿ العمماء في إمكاف تطبيؽ عقد البناء 
كالتشغيؿ كالتحكيؿ في إنشاء كتشغيؿ المشركعات الخاصة كتحكيميا نياية مدة العقد إلى 

منع العامة , لـ يعمى المرافؽ B.O.Tة التمكيؿ بنظاـ يغمبأإف "صاحبيا. قاؿ الدكتكر بخيت: 
ف أف يككف لممشركعات االقتصادية الخاصة نصيب , فبعض النكادم الخاصة , ككذا بعض م

( قد تعاقدت عمى إسناد بعض مشركعاتيا إلى جيات خاصة شركات القطاع الخاص )المصرية
 ,  كذكر الدكتكر العجارمة: "ليس ىناؾ في المنطؽ القانكنيB.O.T"(2)أخرل لتنفذىا كفؽ نظاـ 

ما يستمـز بأف تككف الجية اإلدارية دائمان طرفان في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, حيث أجاز 
( لتنفيذ مشركعات لصالح القطاع الخاص, كأف يمجأ أحد النكادم أك B.O.Tااللتجاء إلى نظاـ )

إحدل الجمعيات الخاصة أك شركة قطاع الخاص إلى إبرامو عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ" 
كنضيؼ إلييا إمكاف إنشاء المستشفى الخاصة, المدارس الخاصة, كالمدف الترفييية, الفنادؽ 

بيد أف الكاقع العممي أثبت كجكد العديد مف المشاريع التي جرل التعاقد عمى  (3)الكبرل...".
تنفيذىا بنظاـ البكت, ال تدخؿ ضمف مجاالت مشاريع البنية األساسية منيا مشاريع المتعمقة 

                                                           

 (.213( )192( انظر: المصمح: قيكد الممكية الخاصة )(1
 B.O.T (19.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽبخيت:  ((2
 B.O.T (1051.) عقد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية الػ( العجارمة: (3
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ف ىذا العقد أثبت جدكاه, كفعاليتو "إ , كقاؿ د. عبد المطيؼ القرني:(1)االت الترفيو كالسياحةبمج
في إنقاذ الكثير مف األكقاؼ الخراب في مكة المكرمة دكف التفريط فييا, بؿ ساعد ىذا النكع مف 

عادة إعمارىا,  .(2)ـ"كضماف الدخؿ الجيد لممكقكؼ عميي العقكد عمى المحافظة عمييا, كا 

 الخالصة:
يرل الباحث جكاز إبراـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في تثمير الماؿ الخاص بما يكفؿ 
ذا قمنا بمشركعية ىذا العقد بيف الشركة كالدكلة؛ فكذلؾ يككف  عدـ االعتداء عمى الحؽ العاـ, كا 

كانو كشركطو الحكـ عند إبرامو بيف الشركة كالفرد أك الييئات الخاصة, طالما العقد مستكمبلن أر 
الشرعية, كعميو فإف القانكنيف قد أسقطكا ككف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ إبرامو حكران عمى 

يككف في  -يقصد البكت -الجية اإلدارية, كيتضح ذلؾ مف قكؿ العجارمة: " عمى أف ىذا العقد
 . (3)قانكف المدني"كؿ أحكالو عقدان مدنيان يخضع في كؿ أحكامو لما اتفؽ عميو االطراؼ كقكاعد ال

كيرل الباحث أنو ال تعارض مع الفقو اإلسبلمي كالقانكف في ىذه الجزئية, ألننا نرل 
تحقيؽ المقاصد الشرعية مف خبلؿ إبراـ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بغض النظر عف الجية 

مف البنية  المبرمة لو. كما أف فيو تكجو إبرامو في إنشاء كتشغيؿ مشركعات كبيرة لكنيا ليست
األساسية التي تعنى بيا الدكلة, كىذا أيضان ال يتعارض مع المقاصد الشرعية لما فيو تحقيؽ 

 .(4)مصمحة الناس

 التطبيقات الواردة عمى المرافق الخاصة.
االتفاؽ المبـر بيف شركة المشركع مف القطاع الخاص, كأحد المستثمريف كذلؾ مف 

عقد يتـ بيف مالؾ القطاع الخاص بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ لمشركع يدر ربحان كصكرتو 
فميكف مستشفى خاصة, ألنو ال يممؾ الماؿ  -مشركع يدر ربحان –أرض يبحث عف ممكؿ لبناء 

ما يكجد مف يممؾ الماؿ كالقدرة عمى اإلدارة لكنو ال يممؾ األرض التي يرد الكافي ألنشائيا, بين

                                                           

 القطاع الستقباؿ إطار البكتعقكد حصايـ: , (42( جاد: عقد البكت كالتطكرات الحديثة لعقد االلتزاـ )(1
عقكد البكت كتكييفيا القانكني المقدـ إلى المؤتمر الدكلي  محمكد: عف (16) التحتية البنية مشاريع في الخاص

 ت, كحسـ المنازعات الناشئة عنيا.عف مشركعات البك 
 عقكد البكت. www.aleqt.com/2010/12/08/article_476758.html/القرني:  ((2
 B.O.T(1051.) ( العجارمة: عقد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية الػ(3
 B.O.T (416.) كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقكد مشركعية :( انظر: الجبكرم(4
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عمييا المشركع, فيتفقاف عمى إنشاء المشركع كتشغيمو مف قبؿ الطرؼ الثاني لمدة مف الزمف 
 .(1)طكيمة عادة مقابؿ استغبلليا السترداد ما أنفقو في إنشاء المشركع

عمى إنشاء  (3), كشركة مزايا قطر(2)المجتمع كتنمية كالعمكـ لمتربية قطر مؤسسةتعاقدت 
 التي نفذت بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ نكرد منيا اآلتي:ك  خاصة مشركعاتكتشغيؿ 
 مشركع "سيفف زكف" يتضمف بناء مكؿ تجارم كبير مختص ببيع مكاد كلكاـز البناء .1

مميكف  168بتكمفة كحدة سكنية  350تسميـ "تاال ريزيدنس" لمؤسسة قطر كيتضمف 
 .الن ريا

 ألؼ متر مربع كسكؼ يعكس الصكرة الحقيقية لقطر 57مارينا مكؿ يحتؿ مساحة  .2
قبؿ تحكيؿ ممكيتو إلى  عامان  30مزايا قطر كقعت عقد بناء كتشغيؿ مارينا مكؿ لمدة 

ألؼ متر مربع مف مناطؽ التأجير كاكتماؿ  60مارينا مكؿ يتضمف ,مؤسسة قطر
 .ـ2015عاـ المشركع 

كحدة سكنية مخصصة  350مشركع تاال ريزيدنس كىك عبارة عف ككمبكند يتضمف نحك  .3
الشركة بدأت بتسميـ الكحدات السكنية لمجية ك لمكظفي مركز قطر الكطني لممؤتمرات, 

سنكات. كتبمغ مساحة  10المستفيدة كىي مؤسسة قطر حيث تـ تأجيرىا بعقد لمدة 
 االن.مميكف ري 168إجمالية بمغت نحك  ألؼ متر مربع بتكمفة 31المشركع حكالي 

السكني مع مؤسسة قطر لمتربية كالعمـك بحسب عقد البناء كالتشغيؿ  مشركع السدرة .4
كحدة سكنية مككنة  658كحدة سكنية مف بينيا  1165 المسكف يتضمف كالتحكيؿ حيث

مف كحدات سكنية مككنة  507, كا تقريبان مربعن  متران  50مف غرفة نكـ كاحدة بمساحة 
 .(4)عامان  20ان مدة التشغيؿ مترا مربعا تقريب 85غرفتيف نكـ بمساحة 

 
                                                           

 B.O.T (16.)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد تطبيؽبخيت:  انظر: ((1
 خدماتيا تكفر, ـ1995 عاـ أسست ربحية غير خاصة مؤسسة المجتمع كتنمية كالعمـك لمتربية قطر مؤسسة ((2

 رئيسة مجاالت ثبلثة في المتمثمة رسالتيا تحقيؽ إلى ترمي برامج كتفعيؿ دعـ خبلؿ مف قطر دكلة ألبناء
 .http://www.qf.org.qa/about-ar/about-arالمجتمع كتنمية كالبحكث, كالعمـك التعميـ, تتضمف

 أىـ مف كتعدٌ  ,(QSC) قطرية مساىمة شركة ,ـ2008 العقارم لمتطكير قطر مزايا: قطر مزايا شركة ((3
 . http://www.mazayaqatar.com/ar#about-usقطر دكلة في العقارم التطكير قطاع في الرائدة الشركات

, القطرية األسيـ شبكة منتديات, ـ2010 أكتكبر 14, الخميس :الشاىد جريدة :سعكد صباح: الصباح ((4
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?505262- ,= ,األنباء ككالة: ككناصبلح: نائؿ 

 .http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1306212&language 2012/12/20,الككيتية
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 حكم إبرام عقد البناء والتشغيل والتحويل في أنشاء المشروعات الخاصة:

كبذلؾ يككف إبراـ العقد بيف الفرد كالشركة مشركعان كيترتب عميو أثره ما داـ خبل مف 
ف كشركط العقد المشركعة, ضمف ما كفمتو الشريعة مفسدات العقد المعركفة, كأتى مستكمبلن أركا

اإلسبلمية مف إباحة العقكد التي تمبي حاجة الفرد كالمجتمع, كما ذكرناه عند محاكمة بنكد عقد 
 البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في تطبيقو عمى المرافؽ العامة ينطبؽ عمى تطبيقات المرافؽ الخاصة.
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 :الثانيالمطمب 
 .الوقف استثمارالواردة المتعمقة بالتطبيقات 

 .تعريف الوقف في المغة والصطالح
بعد بياف تكييؼ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في الشرع كالخمكص إلى القكؿ بأنو عقد 
مستحدث تحت قاعدة األصؿ في العقكد اإلباحة كالحكـ بجكازه, كاستخدامو فيما استحدث مف 
أجمو أم إنشاء كتشغيؿ البنى التحتية كالمرافؽ العامة, اعتبره كثير مف الفقياء بأنو أداة جيدة في 

تثمار كتنمية الكقؼ الذم بحاجة إلى تمكيؿ, قياسان عمى صكر إعمار الكقؼ في الفقو اس
اإلسبلمي التي استحدثيا العمماء السابقكف مف أجؿ الحفاظ عمى األكقاؼ, كقبؿ إيراد التطبيقات 
ّـَ ذكر الصكر التي  عمى إنشاء كتشغيؿ مرافؽ األكقاؼ ال بد مف التعريؼ بالكقؼ؛ كمف ث

خرج العمماء عمييا عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كىي:" الًحكر, عمماء قديمان التي استحدثيا ال
اإلجارتيف, الميرصد, الخمك"
(1). 

 تعريف الوقف في المغة:
مىسى  قىؼى ضد جى كممة كى
, كالمنع, بمعنى القىٍطعي, (3), كقد كردت بعدة معاني منيا الميٍكثي (2)

بيسي كىك  ًقؼى  ماكالحي بَّسى  كي بيسه  ذلؾ الحديث كفي, المَّو سبيؿ في الفىرىسى  كحى  سبيؿ في حى
المَّو

ٍقؼ حديث كفي, (5)الجياد في يركبكنو الغزاة عمى مكقكؼ أىم (4)  اٍحًبٍس  عيمىر كى
تىيا كسىبِّؿ أىصميا ثىمىرى

 .(7)عميو كقىٍفتيا لمف ثمرتيا كأىًبحٍ  كقفان  اجعميا أىم .(6)
 
 

                                                           

البحث أف مف ىذا في  الباحث لمحفاظ عمى األكقاؼ كبقائيا, كبيف( كثيرة ىي الصكر التي استحدثيا العمماء (1
قد خرجو بأنو عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ما ىك إال تطكيرنا غربينا لعقكد اسبلمية, كمنيا مف العمماء المعاصريف 

برة, عقد  ىذه العقكد كمنيا: "حؽ القرار, المقاطعة, اإلجارة الطكيمة, الكىًدؾ, اًلكردار, مىشىدُّ الميسكة, عقد الصي
زىاء, التىعىمِّي, اإلمفيتي  كز, الًحكر, اإلجارتيف, الميرصد, الخمك".اًلدًفف, عقد الًجٍمسىة, عقد الجى

 ( مادة كقؼ.35929( ابف منظكر: لساف العرب )(2
 الياء, مادة كقؼ. :( كتاب13526( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة)(3
 العمرة.  :(, باب35225) ( أبك داكد: سنف أبي داكد(4
 .( مادة حبس4426)لساف العرب ( ابف منظكر: (5
 حبس المشاع, صححو األلباني. :األحباس, باب :( كتاب54226النسائي)( النسائي: سنف (6
 ( مادة سبؿ.319211ابف منظكر: لساف العرب ) ((7
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 تعريف الوقف في الشرع:
ٍنفىعىًة الكقؼ قاؿ اإلماـ أبي حنيفة "  دُّؽي ًباٍلمى ٍكـً ًمٍمًؾ اٍلكىاًقًؼ كىالتَّصى مىى حي ٍبًس اٍلعىٍيًف عى حى

ٍنًزلىًة اٍلعىاًريًَّة   ممؾ في بقاؤه الزما كجكده مدة شيء منفعة إعطاء "الكقؼ: عرفة ابف كقاؿ .(1)"ًبمى
 عينو بقاء مع بو االنتفاع يمكف ماؿ حبس "كقاؿ الشربيني مف الشافعية ,(2)"تقديران  كلك معطيو
 "تىٍحًبيسي  , كقاؿ ابف قدامة  مف الحنابمة(3)"مكجكد مباح مصرؼ عمى رقبتو في التصرؼ بقطع
اًلؾو  رُّؼً  ميٍطمىؽً  مى الىوي  التَّصى ٍنتىفىعى  مى ٍيًنوً  بىقىاءً  مىعى  ًبوً  اٍلمي رُّؼً  ًبقىٍطعً  عى قىبىًتوً  ًفي اٍلكىاًقؼً  تىصى  ًريعىوي  يىٍصًرؼي  ,رى
بنا ,ًبرٍّ  ًجيىةً  إلىى  األىٍصؿً  تىٍحًبيسي  ىيكى . كعرفو ابف قدامة بقكلو: "الكقؼ (4)"تىعىالىى المَّوً  إلىى تىقىرُّ

تىٍسًبيؿي  ٍنفىعىةً  كى  .(5)"المى

 التعريف المختار:
تىٍسًبيؿي  األىٍصؿً  تىٍحًبيسي  ىيكى : "الكقؼ تعريؼ ٍنفىعىةً  كى كجازتو  لبمكغو جكىر الكقؼ ك "المى

ظيار حقيقتو كبجمعو بيف لفظي الحبس كالتسبيؿ إشارة إلى حالتي االبتداء كالدكاـ, كذلؾ  كا 
ٍقؼ أف التعريؼ مستقىن مف حديث تىيا كسىبِّؿ أىصميا اٍحًبٍس  عيمىر كى ثىمىرى

(6)  . 

 .الوقف استثمارالتطبيقات الواردة عمى 
كاالصطبلح كعممنا أف الكقؼ يعتبر مصدران ميمان مف  بعد التعريؼ بالكقؼ في المغة

مصادر التمكيؿ في الدكلة اإلسبلمية كمف حيث نفعيا لممكقكؼ عمييـ, نأتي اآلف عمى ذكر 
التطبيقات لعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في استثمار أراضي الكقؼ, كنذكر ىنا كجو الشبو بيف 

يقات ليذا العقد في استثمار الكقؼ, ثـ نحاكـ ىذه الكقؼ كالمرفؽ العاـ, ثـ نكرد بعض التطب
 .(7)التطبيقات

                                                           

 .(53224شرح تنكير األبصار في فقو مذىب اإلماـ أبي حنيفة ) ,( الحصكفي: الدر المختار(1
 .(62627مختصر الخميؿ)الجميؿ لشرح مكاىب  (. الحطاب:21221ميؿ )( الجندم: مختصر العبلمة خ(2
 .(2622) ( الشربيني: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاع(3
 (.322) ( الحجاكم: اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ(4
ح الممتع ابف العثيميف: الشر  ,(6921(. كلو: عمدة الفقو)18526) ع( ابف قدامة: الشرح الكبير عمى متف المقن(5

 .(1125عمى زاد المستقنع)
 حبس المشاع, صححو األلباني. :األحباس, باب :(, كتاب54226النسائي: سنف النسائي) ((6
 بكسائؿ ريعان  أـ أصكالن  أكانت سكاء الكقفية األمكاؿ تنمية الكقؼ أمكاؿ استثمارب يقصد :الكقؼ أمكاؿ استثمار ((7

 األصكؿ استثمار يجب. نفعو كدكاـ عينو بقاء يحقؽ بما المكقكؼ عمى المحافظة يتعٌيف ,.شرعان  مباحة يةاستثمار 
 .بأعيانيا المباشر لبلنتفاع مكقكفة تكف لـ ما منقكالت أـ عقارات أكانت سكاء الكقفية

https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-116223.htm (6/15) 140 رقـ قرار.  
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 وجو الشبو بين األوقاف والمرفق العام:
ما مباشرة أك بأف تككف إدارتيا تحت إيدار مف قبؿ الجية اإلدارية  المسؤول عنو: .1

, كىي في األكقاؼ القاضي أك ناظر الكقؼ, كفي المرفؽ العاـ ىي إشرافيا كمراقبتيا
 أك البمدية أك أم كزارة تختص بو.الدكلة 

: حيث إف الكقؼ يخرج مف ممؾ كاقفو إلى ممؾ اهلل عز كجؿ, كمعنى الستمرار والتأبيد .2
ىذا أف الكقؼ ال بد أف يستثمر حتى يدر عمى المكقكؼ عمييـ, كذلؾ المرفؽ العاـ 

 المقصد منو االستمرار في أداء الخدمة لجميكر المستفيديف منو.
ال يجكز ترؾ الكقؼ دكف استثمار فبل بد أف يطكر منفعة لممكقكؼ عمييـ,  التطوير: .3

 كذلؾ المرفؽ العاـ الذم ال بد أف يطكر حسب احتياجات الناس المدنية الحياتية.
 أم عدـ كركد الممؾ الفردم لمكقؼ ككذا المرفؽ العاـ.  الممك العام: .4
أم الحاجة إلى الماؿ لتمكيؿ إنشاء مشركعاتو, كما الحاؿ بالنسبة لممرافؽ  التمويل: .5

العامة إذ يمثؿ عجز المكازنة المالية لمدكلة حائبلن بيف بناء المرافؽ العامة لكمفتيا 
 التمكيمية كالتشغيمية.

ـ بينا جكاز استثمار الكقؼ بتطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ لما يحققو مف نفع عا   
 األىٍصؿً  تىٍحًبيسي  ىيكى لممستثمر كالمجتمع كالكقؼ نفسو, كيحقؽ التعريؼ الشرعي  لمكقؼ "الكقؼ 

تىٍسًبيؿي  ٍنفىعىةً  كى , كما أنو يعد أداة استثمار جيدة لمكقؼ كغيره إذا ما ركعي فيو الضكابط (1)"المى
ليذا العقد أبرمو القائمكف الشرعية, لذا يرل الباحث أنو ال بد مف إيراد نماذج تعاقدية تطبيقية 

 عمى الكقؼ كىي عمى النحك التالي:

 غزة: -فمسطين -وزارة األوقاف والشئون الدينيةأوًل: 
, كمف (2)حيث استثمرت بعضان مف أمبلؾ الكقؼ بصيغة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ

سمـ بعد بسبب ىذه المشركعات قد حكؿ إلى أمبلؾ الكقؼ بعد انتياء مدة العقد, كمنيا مالـ ي
 سرياف مدة العقد لما بعد كتابة ىذا البحث, كىي عمى النحك التالي:

( قطعة 100غزة عقدان استثماريان في القسيمة ) -أبرمت كزارة الكقاؼ كالشئكف الدينية .1
محمة التركماف,  -منطقة الشجاعية -( مف أرض الكقؼ الكاقعة في محافظة غزة619)

(, كذلؾ بإقامة مبافو عمييا دكاكيف عدد 2ـ800احتيا )كىي مكقكفة كقفان خيريان, كمس
                                                           

ابف العثيميف: الشرح الممتع  (,6921الفقو)(. كلو: عمدة 18526) الشرح الكبير عمى متف المقنع :( ابف قدامة (1
 .(1125) عمى زاد المستقنع

 غزة, دائرة األمبلؾ. -زيارة: كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية ((2
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, ثـ استغبلليا لمدة زمنية محددة, كىي ثنتي عشر (1)( دكانان 18(, ثـ عدلت إلى )26)
ىػ, كاتفقا عمى أف 1434/رمضاف/25ىػ, حتى 1422/ رمضاف/26سنة ىجرية تبدأ 

التشغيؿ كالتحكيؿ بعد جميع المباني التي تـ انشاؤىا اصبحت كقفان صحيحان, تـ البناء ك 
 انتياء مدة العقد بحالة جيدة.

( 2732205غزة عقدان استثماريان في القسيمة ) -أبرمت كزارة الكقاؼ كالشئكف الدينية  .2
 حي الدرج )الزاكية األحمدية( -( مف أرض الكقؼ الكاقعة في محافظة غزة604قطعة )

بإقامة مبافو عمى جزء منيا (, كذلؾ 2ـ4740كىي مكقكفة كقفان خيريان, كمساحتيا )
( شقة 11(, كطابؽ أكؿ شقؽ عدد )15(, كىي محبلت عدد )2ـ180مساحة )

/1الستغبلليا مدة عشر سنكات ىجرية تبدأ مف  ىػ, حتى 1427/محـر
1/  ىػ, تـ البناء كالتشغيؿ كلـ يتـ التحكيؿ بسبب عدـ انقضاء مدة العقد.1437/محـر

 :(2)ياشميةأوقاف المممكة األردنية الثانيًا: 
 مف أكثر لمكزارة التابعة كقاؼاأل أمكاؿ تنمية دائرة في الكقفية اتاالستثمار  حجـ بمغ

 يةاستثمار  كقفية مشركعات تنفيذ عمى اشتممت يةاستثمار  سنكات العشر في مميكف ديناران خمسيف 
 نذكر بعضان منيا عمى النحك التالي: .BOT الػ بطريقة المممكة مناطؽ مف عدد في

الجزء الجنكبي مف أرض الكقؼ رقـ في  يان ستثمار عقدان ابرمت كزارة األكقاؼ األردنية أ .1
دير غبار مف أراضي عماف البالغ مساحتو دكنميف كثبلثمئة متر مربع  16حكض  220
 بأسمكبالؼ دينار  كخمسمئةشقؽ سكنية ك / أك حضانة أطفاؿ بقيمة مميكف  إلنشاء

حيث سيقكـ المستثمر بتمكيؿ كتنفيذ كادارة المشركع أيضان ,  (BOT) اإلجارة الطكيمة
لمدة اثنيف كعشريف عاما تعكد األرض كما عمييا مف أبنية لؤلكقاؼ بعد انقضاء المدة 

 ..( دينار46000كيدفع المستثمر لؤلكقاؼ بدؿ استثمار سنكم قدره )
 حكض 3973ك3972رض الكقؼ ذكاتي األرقاـ أتنفيذ مشركع استثمارم عمى قطعتي   .2

خربة الصكيفية مف أراضي غرب عماف/كادم السير/شارع الممكة زيف الشرؼ  15
كالبالغة مساحتيا احد عشر دكنما كذلؾ إلنشاء مجمع سكني بقيمة اثني عشر مميكف 

حيث ستقكـ الشركة بتمكيؿ كتنفيذ كادارة المشركع  (BOT) االجارة الطكيمة بأسمكب ان دينار 

                                                           

 (.2ـ800( كليس )2ـ513كذلؾ بعد مسح األرض عمى الكاقع حيث بمغت مساحتيا ) ((1

 عف كزير أكقاؼ, www.gerasanews.com/print.php?id=121438,انظر: ككالة جراسا اإلخبارية )2(
&http//:c_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2petra.gov.jo/Publi&lang=1.األردف

NewsID=122933&CatID=13   4/9/2013ككالة األنباء األردنية )بترا( ع ص/ؼ ؽ/ؼ ج. 

http://www.gerasanews.com/print.php?id=121438
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=122933&CatID=13 …
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=122933&CatID=13 …
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رض كما عمييا مف أبنية لؤلكقاؼ بعد انقضاء المدة لمدة خمسة كعشريف عامان تعكد األ
 .دينارا 309758كتدفع الشركة لؤلكقاؼ متكسط بدؿ استثمار سنكم قدره 

 .: أوقاف المممكة العربية السعوديةثالثاً 

 لنظاـ كفقان  كالناشئة القائمة األكقاؼ استثمارك  بإدارة يكصي السعكدم األكقاؼ مؤتمر
كتطبيقان لمتنمية االقتصادية كالعناية الشرعية في رعاية األكقاؼ  ,(1)البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ

تعاقدت أكقاؼ المممكة العربية السعكدية مع شركة منشآت عمى إنشاء مشركعات كقفية ضخمة 
بكقؼ الممؾ عبدالعزيز لخدمة  -مشركع أبراج البيت التجارم السكني  منيامكمفة في مكة ك 

, كتفاصيؿ (2)كقاؼاأل أجياد. المشركع مقاـ عمى قطعة أرض تمتمكياقمعة  -الشريفيف الحرميف
 العقد عمى النحك التالي:

  تعاقدت أكقاؼ مكة مع شركة المشركع "منشآت" عمى بناء كتشغيؿ مشركع أبراج قمعة
 عامان ىجريان. 25أجياد, حيث تككف مدة التشغيؿ 

  .(3)أوقاف السودان, ولية الخرطوم ثالثًا:
فندؽ خمسة نجـك لبناء كتشغيؿ  "شركة ايبا الماليزية لمتشييد كاليندسة "تعاقدت مع  .1

مف الجانب  ناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ,داخؿ قاعة الصداقة يتـ التنفيذ عف طريؽ نظاـ الب
دكالران, مدة تنفيذ مميكف  150, بتكمفة السكدانية بمشاركة بعض الشركات الماليزم

  .المشركع ثبلث سنكات
 200, بتكمفة مجمع تجارم يقع جنكب المسجد الكبير عمارة الذىبالتعاقد لبناء كتشغيؿ  .2

 ان, ككذا مدة التنفيذ ثبلثة أعكاـ.مميكف دكالر 

                                                           

 .www.islamicbankingmagazine.org/index.phpمؤتمر األكقاؼ الدكلي الرابع (1) 
تشغيؿ كالتسميـ كىك يعد األكؿ مف نكعو في مكة المكرمة كفؽ نظاـ البناء كال :الممؾ عبد العزيزأكقاؼ  ((2

 http://wwwمكقع شركة إنشاءات انظر: B.O.Tكالمعرؼ دكليان ب

.munshaat.com/arabic/projects_zamzam.html,  http://www.alyaum.com/article/1034499   مميارا
تمتد إلى , 10756العدد  2002نكفمبر  26الثبلثاء المكافؽ  لمشركع قمعة أجياد, جريدة اليـك السعكدية,ريبلن 

 .B.O.Tأجرة محددة سمفان, كقد بني المشركع عمى أساس عقد تمكيؿ العمميات المركبة: أربع كعشريف سنة ب
http://www.fiqhia.com.sa. 

 ,مع شركة ماليزية لتنفيذ فنادؽ خمسة نجـك لصالح األكقاؼ االسبلمية اتفاقية ((3
http://sudaneseonline.com/cgi-

bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=260&msg=1264564256&rn=4 … 

http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php
http://t.co/HAJHyFhEnS
http://www.fiqhia.com.sa/
http://www.fiqhia.com.sa/
http://t.co/AattUDCxkz
http://t.co/AattUDCxkz
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نظران أف البحث ليس لسرد مثؿ ىذه المشركعات فإف الباحث اكتفى بذكر ىذه النماذج 
 مف الدكؿ اآلنفة الذكر.

 لتشغيل والتحويل: حكم إعمار الوقف وفق عقد البناء وا
كلمحكـ عمى ىذا االتفاؽ بيف إدارة الكقؼ كشركة المشركع نكرد صكرة االتفاؽ بينيما 
كىي: قياـ إدارة الكقؼ بعرض المشركع المقترح تنفيذه بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ محددة 

ة المشركع مكاصفات المشركع بدقة فائقة عمى الشركات الراغبة باالستثمار كفقو؛ فتتقدـ شرك
نشاء كتشغيؿ المشركع, كتقبؿ بيا إدارة الكقؼ, بأف تككف ممكية أرض المشركع  بغرض تمكيؿ كا 
لمكقؼ, ككذا ممكية البناء الذم أنشأتو شركة المشركع كقامت بإدارتو يرجع إلدارة الكقؼ, بحيث 

رة الكقؼ كشركة تستفيد شركة المشركع بمنافع المشركع مدة محددة ىي فترة العقد المبرمة بيف إدا
المشركع, كذلؾ حتى تستكفي ما أنفقتو مف تكاليؼ إنشاء المشركع باإلضافة إلى األرباح التي 

 .  (1)ترضييا
يرل الباحث أف ىذه المشاريع المبرمة بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يمكننا تحكيميا 

حيث نجدىا تتفؽ معيا عمى نحك ما سبؽ في تطبيقو في بناء كتشغيؿ كتحكيؿ المرافؽ العامة, 
في ككنيا مشركعات ضخمة بحاجة إلى تمكيؿ بحجميا, كخركجان عف التكرار نقكؿ: إف العقد إذا 
خبل في تمكيمو عف القرض الربكم, كخبل ككف شركة المشركع مممككة لغير المسمميف, ككذا عيف 

رة الكقؼ باختيار بحيث تقكـ إدا المشركع بالجممة ىي مشركعة لمنفعة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ؛
المشركعات المشركعة كالتي تحقؽ نفعان لممكقكؼ عمييـ, ىذه كميا معطيات تدؿ عمى تكفيؽ 
إدارة األكقاؼ في استخداـ الطريقة األمثؿ في تثمير الكقؼ, كرغـ أف ىذه األمكر كجب مراعاتيا 

كيد عمييا في استثمار في عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ إلنشاء المرافؽ العامة كالخاصة فإف التأ
مرافؽ الكقؼ البد أف يككف أشد, كذلؾ أنو مف الممكف التساىؿ في بعض ىذه البنكد في المرافؽ 
العامة أك الخاصة أما في مرافؽ الكقؼ فبل بد مف مراعاة ىذه البنكد لخصكصية الكقؼ حيث 

ىمية بمكاف ذكرىا ينتفع بو في الغمب شريحة الفقراء كالمحتاجيف.  حيث يراىا الباحث مف األ
 عمى النحك التالي:

 
 

                                                           

 بتصرؼ. B.O.T (24) كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( انظر: السيد: (1
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 : مدد تشغيل المشروع:أولً 
الكقؼ لو خصكصيتو التي تميزه عف المرافؽ العامة أك الخاصة, ألنو عمؿ خيرم يدر 
دخبلن أك تحصيؿ ريع منو عمى المكقكؼ عمييـ, قاؿ الدكتكر عمر: "لـ أجد أحدان مف الفقياء 

أجؿ تعميره مف غير أف يصؿ إلى المستحقيف شيء مف رخص في تعطيؿ الكقؼ مدة طكيمة مف 
, لذا يجب أف يأخذ تحديد المدد أىمية كبيرة عند التفاكض كبعد (1)ريع الكقؼ خبلؿ تمؾ المدة"

إبراـ العقد, كما يرل الباحث أنو عمى إدارة الكقؼ اشتراط التطكير كالعناية بأصكؿ المشركع مف 
 صالح االستخداـ.قبؿ شركة المشركع لينتقؿ إلييا كىك 

 : شرط الحتكار:ثانياً 
ىذا الشرط لو أثر سمبي عمى مشركعات استثمار األكقاؼ, ليس ككف السمعة أك 
المشركع المنشأ إنما ككنو يسمب حؽ إدارة الكقؼ مف إبراـ مثؿ ىذا العقد مع غيرىا مف الشركات 

قائؿ يقكؿ: إف كسائؿ  في مكضكع العقد نفسو, كىذا يحـر شريحة أخرل تستفيد مف الكقؼ, رب
استثمار الكقؼ كثيرة كلـ تقؼ عمى عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, كىذا كبلـ يستقيـ مع كسائؿ 
استثمار الكقؼ, لكف يكد الباحث بياف أثر تضميف ىذا الشرط عمى استثمار الكقؼ إف رغبت 

عدـ تضميف ىذا  شركة أخرل بتكمفة كمدة استغبلؿ أقؿ, لذا مراعاة لمصمحة المكقكؼ عمييـ
 الشرط ضمف العقد.

 ًا: التحكيم عند حدوث النزاع في العقد:ثالث
كىذا شرط تحرص الشركات الكبرل عمى تضمينو عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, 
كمناسبة ذكر ىذا ىنا ىك أف إدارة الكقؼ تأخذ صفة السمطة اإلدارية, كالتي منيا الدكلة ككزاراتو, 

قميمية كالبمديات, كاألشخاص المعنكية المرفقية كالمؤسسات مثؿ الييئة األشخاص المعنكية اإل
العامة لمبتركؿ, فقد تخضع بذلؾ إلى التحكيـ الدكلي كالذم يعتبر التحكيـ إلى األجنبي الكافر 
المنيي عف الترافع إليو, كقد بينا أف التحاكـ إلى األجنبي الكافر جائز لضركرة كذلؾ عند انعداـ 

 مـ, لذا أرل تجنبو ما أمكف.المحكـ المس

  ابعًا: التسعيرة أو التعريفة:ر 
التي تعرؼ بالرسكـ المفركضة مف قبؿ شركة المشركع مقابؿ الخدمات المقدمة منيا 

 لجميكر المنتفعيف, ال بد أف تككف عادلة مراعية الفئة المستفيدة مف الخدمة.

                                                           

 B.O.T (23.)كالتمميؾ البناء نظاـ تطبيؽ( عمر: (1
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 ًا: العمالة المستخدمة في انشاء وتشغيل المشروع:خامس
استقداـ العمالة األجنبية تؤثر سمبان عمى العمالة الكطنية, لذا عمى إدارة الكقؼ اشتراط 
تشغيؿ العمالة الكطنية إال عند انعداـ المعرفة بالتكنكلكجيا المستخدمة في استثمار الكقؼ عندىا 

مف يرل الباحث ليـ اشتراط تعميـ كتدريب العمالة المحمية, حتى يتمكف القائمكف عمى الكقؼ 
 تشغيؿ المشركع بعد انتياء مدة العقد.

 ًا: ممكية المشروع فترة عقد البناء والتشغيل والتحويل:سادس
ف  ممكية األرض كالمشركع المقاـ عمييا تبقى لصاحب األرض كىي ىنا إدارة الكقؼ, كا 
كاف ذلؾ محؿ خبلؼ بيف القانكنييف, كالراجح ككنيا في ممؾ صاحب المشركع كيد شركة 

 لفظي تجكز ىك الممكية نقؿ بمفظ بعضيـ كتعبير يد إدارة كاستغبلؿ, قاؿ الرشكد: "المشركع 
 ".عميو مبسكطة كانت أف بعد عنو المشركع مدير يد ككؼ كرفع المشركع, إدارة نقؿ بو يعنكف

. كبالجممة مثؿ ىذه األمكر تراعى في إنشاء كتشغيؿ المرافؽ العامة كالخاصة كذكرتيا ىنا (1)
أىميتيا في إنشاء كتشغيؿ الكقؼ لما لمكقؼ مف خصكصية شرعية عبلكة عمى نفعيا لمزيد بياف 
 االقتصادم.

 انتياء عقد البناء والتشغيل والتحويل:
بعد ذكر التطبيقات الكاردة عمى عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يرل الباحث مناسبة ذكر 

عقكد المدة التي يجرم عميو ما يجرم طريؽ انتياء عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, حيث إنو مف 
العمماء لعقد البناء كالتشغيؿ  عمى أمثاليا مف العقكد, كيظير ذلؾ جميان عند النظر في تكييؼ

نشأت بإرادتيف, كالتي سبؽ ذكرىا في الفصؿ  (2)كالتحكيؿ عمى عقكد معركفة في الفقو اإلسبلمي
, ككذلؾ عند (4)حيث إنو يجكز فيو الفسخعقد االستصناع  منيا, كالتي (3)الثاني مف ىذا البحث

, ككذلؾ ما رجحو الباحث مف ككف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عقد (5)تكييفو عمى عقد اإلجارة
, (1)مستقؿ بذاتو مركب مف عدة عقكد قد تكفرت فيو أركاف كشركط العقد المعتبرة فإنو يقبؿ الفسخ

                                                           

  .B.O.T (11)  كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقد( الرشكد: (1
 (.632: المدخؿ الفقيي العاـ )الزرقا ((2

 (.42مف ىذا البحث ) ( (3
 (.369انظر: الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ ) ( (4
(, الحصكفي: الدر المختار شرح تنكير األبصار 6128شرح كنز الدقائؽ ) ابف نجيـ: البحر الرائؽانظر:  ( (5
 (.14425(, الزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )37426)

 (.369انظر: الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ ) ( (1
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غيؿ كالتحكيؿ مف عقكد المدة, كعقد البناء كالتشغيؿ ؼ عمييا عقد البناء كالتشيِّ كالعقكد التي كي 
كالتحكيؿ مثمو مثؿ أم عقد مف عقكد المدة التي ليا بداية تعاقد كنياية؛ فمتى انقضت مدة العقد 

ال بد أف يسترد صاحب المشركع أصكؿ المشركع في حالة جيدة, كىذه نياية  ,كبمغ العقد نيايتو
اية غير طبيعية قد قبؿ انقضاء مدتو بسبب طكليا حيث طبيعية متعارؼ عمييا, لكف ىنالؾ ني

يمرر تنفيذه بمراحؿ ثبلث كىي مدة بناء المشركع كمدة تشغيمو كمف ىذه الحاالت ككف انقضائيا 
باالتفاؽ بيف العاقديف أك عف طريؽ القضاء أك قكة القانكف أك مف قبؿ صاحب المشركع حيث 

لذلؾ يرل الباحث أف حالة , (1)عف طريؽ االسترداديقكـ بسحب االلتزاـ مف شركة المشركع, أك 
 انتياء عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تنقسـ إلى قسميف كبيانيا عمى النحك التالي:

انتياء عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بطريقة طبيعية كأم عقد استنفذ مدتو المتفؽ  القسم األول:
, كالتي تبدأ مف تاريخ (2)عمييا, حيث ينتيي عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ ألنو مف عقكد المدة

قد, , كبكفاء العاقديف بما تـ االتفاؽ عميو في الع(3)المصادقة عمى العقد أك الجية مانحة االمتياز
ككذلؾ إزالة المكانع القانكنية  مف تسميـ األرض مف قبؿ الجية مانحة االمتياز لشركة المشركع,

, لتمكينيا مف إقامة البناء المتفؽ عميو بينيما, كتشغيمو كصيانتو مدة العقد (4)أماـ شركة المشركع
 مف قبؿ شركة المشركع. 

غير طبيعية أم بسبب تدخؿ أحد  بطريقة انتياء عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ القسم الثاني:
, أك بسبب ظركؼ طارئة مثؿ الفيضانات كأعماؿ الشغب (6)أك اإلقالة (5)طرفي العقد بالفسخ

كالحصار.... إلخ, كبعد ذكر الحاالت غير الطبيعية التي قد ينتيي بيا عقد البناء كالتشغيؿ نأتي 
 لبياف ىذه الحاالت كحكميا بإيجاز غير مخؿ. 

  

                                                           

 (.19( ريمة: ماىية عقد البكت ككاقعو العممي ) (1
 (.644المدخؿ الفقيي العاـ ) :الزرقا ( انظر:(2

  (3) انظر: العجارمة: عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ(1060,40).   
 (.91) التحتية البنية مشاريع في الخاص القطاع الستقباؿ إطار البكت عقكدانظر: حصايـ:  ((4

 (.639) المدخؿ الفقيي العاـ :الزرقا(, 40421انظر: حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ) ((5
 (. 624المدخؿ الفقيي العاـ )الزرقا: (, 16521انظر: حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ)  (6) 
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 انتياء عقد البناء والتشغيل والتحويل بالفسخ:
 وفي , (1)النقض, كيقاؿ: فسخت البيع بيف البيِّعيف أم نقضتو فانتقض الفسخ في المغة:

ؿُّ " :الصطالح ًة أك " ,(2)"اٍلعىٍقدً  اٍرًتبىاطً  حى ا ًفي ميقىابىمىًة ًقيمى ًدًىمى ٍيًف أىٍك رىد  ًفي أىحى تىرىاد  بىٍيفى اٍلًعكىضى
رً اآٍل  , كفي حالة إنياء عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بالفسخ باتفاؽ طرفي العقد كرضاىما أك (3)"خى

, فيك أمر جائز, كفي ىذا العقد ىما الجية مانحة االمتياز, كشركة المشركع, (4)حكـ القاضي
مصمحة كلمجية مانحة االمتياز حؽ فسخ العقد إذا رأت فيو ما يخالؼ ما اتفؽ عميو أك ما يحقؽ 

 .(5)دكف تعسؼ بحؽ شركة المشركع
كفي ىذه الحالة يككف الفسخ لعقد البناء كالتشغيؿ  الفسخ بسبب التقصير من شركة المشروع:

, كىك (6)كالتحكيؿ كعقكبة مف قبؿ الجية مانحة االمتياز بسبب التقصير الكارد مف شركة المشركع
 أمر جائز

كفي ىذه الحالة يتـ فسخ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بحكـ القاضي,  الفسخ بحكم القاضي:
كىذىًلؾى  الرَّدِّ  ميٍستىًحؽَّ  ًلكىٍكًنوً  , كىك ما أقره الفقياء "(7)الذم يعرؼ بالفسخ القضائي  ًبًخيىارً  الرَّدُّ  كى

ٍؤيىةً  الشٍَّرطً  اءو  كىاٍلعىٍيبً  كىالرُّ ٍؤيىةً  ٍرطً الشَّ  ًبًخيىارً  الرَّدَّ  أًلىفَّ  ًبقىضى كىذىًلؾى  ميٍطمىقنا ًلٍمعىٍقدً  فىٍسخه  كىالرُّ  ًباٍلعىٍيبً  الرَّدُّ  كى
اءو  كىافى  إفٍ  يىةى  ًلٍمقىاًضي أًلىفَّ  ًبقىضى  .(8)"اٍلفىٍسخً  ًكالى

 

 ذلؾ كمف كاإلزالة, الٌرفع :الّمغة في اإلقالة :قالةانتياء عقد البناء والتشغيل والتحويل باإل
وفي , ( 9)العقد رفع ألٌنيا ؛ البيع في اإلقالة كمنو , سقكطو مف رفعو إذا عثرتو الٌمو أقاؿ: قكليـ
ٍفعي  " :الَشْرع لغاء ,(10)اٍلعىٍقدً  رى  .(11)"طرفيو برضا كآثاره حكمو كا 

  

                                                           

 .مادة نقض (4523ابف منظكر: لساف العرب ) ((1

 .(442,3)الحمكم: غمز البصائر شرح االشباه كالنظائر (2)
 (.15022) قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ العز بف عبد السبلـ:  (3)
 (.3526بدائع الصنائع ) ( انظر: الكاساني:(4

 B.O.T (1060.) الػ الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقدانظر: العجارمة:  ((5
 .B.O.T (1060) الػ الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقدالعجارمة:  ( انظر:(6
 B.O.T (1061.) الػ الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقدانظر: العجارمة:  ((7
ٍمًبيُّ  ((8  (.29521) الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ : تبييفالشِّ

 (52122)المصباح المنير الفيكمي: ((9
 (.8026)بدائع الصنائعانظر: الكاساني:   ((10
 .(32425األكقاؼ الككيتية: مجمكعة مف العمماء: المكسكعة الفقيية الككيتية ) ((11
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, كىذا أمر جائز طالما كقع برضاىما, (1)قد يتفؽ العاقداف عمى إنياء العقد قبؿ مدتو
 .(2)كبذلؾ تعتبر اإلقالة

 .(3)الحالة الثانية التي ينيى بيا عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, باتفاؽ طرفي العقد كرضاىما 

 :ستردادنتياء عقد البناء والتشغيل والتحويل بالا
ٍرؼي  ىيكى :  الرَّدُّ ك  الرَّدِّ, طىمىبي  السترداد في المغة:  الشٍَّيءى  اٍستىرىدَّ : ييقىاؿ ,كىرىٍجعيوي  الشٍَّيءً  صى

مىٍيوً  رىدَّهي  طىمىبى : كىاٍرتىدَّهي   .(5)كالمعنى االصطبلحي ال يخرج عف المعنى المغكم, (4)عى
, قاؿ العجارمة: "يمكف لمجية مانحة االمتياز (6)االسترداد مف التصرفات الجائزة في العقكد

انياء العقد قبؿ حمكؿ مكعده, كدكف خطأ مف جانب شركة المشركع, في مقابؿ تعكيضيا 
عادالن, إذا قدرت أف المصمحة العامة تقتضي انياء ىذا التعاقد قبؿ انقضاء  تعكيضان 
 . (7)مدتو"

 انتياء عقد البناء والتشغيل والتحويل بإسقاط منح المتياز:
مف حؽ الجية مانحة االمتياز إسقاط االمتياز في حالة اخبلؿ شركة المشركع ببنكد العقد اك 

المراد إنشاؤه كتشغيمو, أك إىماؿ تسيير المرفؽ  ارتكاب مخالفات جسيمة تضر بالمرفؽ
بانتظاـ بما يخدـ مصمحة المستفيديف منو, أك يثبت عجزه عف إدارتو, "كيتعيف عمى ىذا 

 .(8)الجزاء أف يككف ىدؼ الجية مانحة االمتياز تحقيؽ الصالح العاـ"
  

                                                           

 B.O.T (1060.) الػ الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقد :مةار انظر: العج ((1

 (.8026انظر: الكاساني: بدائع الصنائع ) ((2
 "لمعاقديف أف يتقايبل البيع برضاىما".( 190)مادة  (16521): درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ حيدر ((3

 د.( مادة رد17223ابف منظكر: لساف العرب ) ((4

 .(28223مف العمماء: المكسكعة الفقيية الككيتية )األكقاؼ الككيتية: مجمكعة انظر:  ((5
 .(28223األكقاؼ الككيتية: مجمكعة مف العمماء: المكسكعة الفقيية الككيتية )انظر:  ((6
", كاالسترداد قد يككف أيضان تشريعيان, ( بتصرؼ.1060) B.O.T الػ الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقدالعجارمة: ( (7

 المشركع المدار بطريقة االمتياز عف طريؽ إلغاء القانكف الذم تـ منح االمتياز عمى أساسو".أم أف المشرع يسترد 
 B.O.T (1061.) الػ الممكية كنقؿ كالتشغيؿ البناء عقدالعجارمة:  ((8
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 المتعاقدين:انتياء عقد البناء والتشغيل والتحويل بسبب قاىر خارج عن إرادة 
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف عقكد المدة, كىذه المدة قد تستمر سنكات ألنو يعنى 
بإقامة المشركعات الكبيرة, كدكاـ الحاؿ مستقران قد يتكفر في بمد دكف أخرل, لذلؾ قد يمجأ 

, سكاءن كالتي تككف عامة كانت طبيعية أـ (1)المتعاقديف بسبب ىذه الظركؼ االستثنائية الطارئة
بتدخؿ اإلنساف مثؿ الحركب أك فرض العقكبات مف قبؿ المجتمع الدكلي عمى دكلة بعينيا, فإف 
مثؿ ىذه األمكر تتطمب أف يذكر الباحث حالة انياء عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بسبب مثؿ 

عقد بطريقة مرضية كىذا ينسجـ مع ىذه الظركؼ, كبتحقيؽ ذلؾ يتـ دفع الضرر عف طرفي ال
 مجمسركح التشريع اإلسبلمي كمقاصده القائمة عمى تحقيؽ مصالح العباد, كتحقيقان لذلؾ قرر 

 , باألخذ بتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة, عمى النحك التالي:اإلسبلمي الفقيي المجمع
 تـ التي الظركؼ تبدلت إذا( كالمقاكالت كالتعيدات التكريد كعقكد) التنفيذ المتراخية العقكد  :أولً  

يَّرى  تبدالن  التعاقد فييا  تكف لـ عامة طارئة بأسباب كبيران  تغييران  كاألسعار كالتكاليؼ األكضاع غى
 معتادة غير جسيمة خسائر بالممتـز يمحؽ العقدم االلتزاـ تنفيذ بيا فأصبح التعاقد حيف متكقعة

 تنفيذ  الممتـز مف إىماؿ أك تقصير نتيجة ذلؾ يكف كلـ التجارة, طرؽ  األسعار تقمبات مف
 الحقكؽ تعديؿى  - الطمب عمى كبناءن  التنازع, عند الحاؿ ىذه- لمقاضي يحؽ فإنو التزاماتو؛

 المتعاقديف, الطرفاف عمى الخسارة مف لممتعاقد المتجاكز القدر تكزع بصكرة العقدية كااللتزامات
 القضية  كأسيؿ أصمح فسخو أف رأل إذا منو تنفيذه يتمـ لـ ما العقد يفسخ أف لو يجكز كما

 معقكالن  جانبان  لو ييٍجًبر التنفيذ  الحؽ صاحب لو لمممتـز عادؿ تعكيض مع كذلؾ عميو, المعركضة
, إرىاؽ دكف بينيما عدؿ يتحقؽ بحيث العقد فسخ مف تمحقو التي الخسارة مف  كيعتمد لمممتـز

 .الثقات الخبرة أىؿ رأل جميعا المكازنات ىذه  القاضي
 كقت  لمزكاؿ قابؿ الطارئ السبب أف كجد إذا الممتـز يميؿ أف أيضان  لمقاضي كيحؽ :ثانياً 

ـ يتضرر كال قصير,  ,(2)اإلمياؿ بيذا كثيران  لو الممتزى
                                                           

لقد أخذ الفقو اإلسبلمي بنظرية الظركؼ الطارئة, كذلؾ بإقراره نظرية الضركرة, حيث تعد الظركؼ الطارئة " ((1
بغية رفع الضرر عف أحد المتعاقديف الناشئ  لتحقيقياتطبيؽ مف تطبيقات نظرية الضركرة, فقد انطمؽ الفقياء 

 المالي التكازف إعادة  الطارئة الظركؼ نظرية دكر :بكر أبك محمد" يافيعف تغير الظركؼ التي تـ إبراـ العقد 
 عبارة" كىي في االصطبلح:  draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html اإلدارم لمعقد
 إلى كتؤدم العقد, اقتصاديات قمب إلى تؤدم العقد إبراـ عند متكقعة تكف لـ متكقعة غير كظركؼ حكادث عف

 ىذه عف جزئيان  بتعكيضو يطالبيا أف اإلدارة مع المتعاقد حؽ مف الحالة ىذه مثؿ ؼ محتممة, غير لممتعاقد خسارة
 ( .174) االلتزاـ لعقد الحديث كالتطكر B.O.T عقكد " نصار:الخسارة

 .(7مجمس المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسبلمي, مكة المكرمة, الدكرة الخامسة, القرار رقـ )( (2
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كبناءن عمى ما سبؽ في قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي, فإف الباحث يرل انطباؽ  
الشركط التي ذكرىا المجمع في قراره عمى عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ مف حيث ككف العقد مف 
العقكد المتراخية كالتي قد تحدث أمكر طارئة خارجة عف إرادة المتعاقديف بسبب طكؿ مدد تنفيذ 

 ف الفسخ بسبب الظركؼ الطارئة جائز لما فيو تحقيؽ مف رفع الحرج كدفع الخصكمة. العقد, فإ
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 أوًل: أىم النتائج

 ثانيًا: أىم التوصيات
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 :ةـــالخاتم
الحمد هلل الذم استعممني في طمب العمـ الشرعي, كشرفني ببحث ىذا المكضكع كيسره 

 المَّوي  ييًردٍ  مىفٍ  :لي كأتـ نعمتو عمي بعد اإلسبلـ بإتماـ ىذا البحث ككفقني ليذا الخير لقكلو 
ٍيرنا ًبوً  الدِّيفً  ًفي ييفىقِّوُّ  خى

 القىبكؿ.؛ فمو الحمد مف قبؿ كمف بعد, كأسألو سبحانو حسف (1)
 ىذه أىـ النتائج كالتكصيات التي خرجت بيا مف خبلؿ دراستي ليذا البحث.

  أوًل: أىم النتائج
ال تؤثر في حقيقتو  (Build Operate and Transfer)االختبلؼ في ترجمة العقد  .1

 كحكمو, ألنو ال مشاحة في االصطبلح.
بناء كتشغيؿ مشركعات كبيرة عقد مالي لتمكيؿ  حقيقة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ: " .2

 ا لمدة معمكمة؛ ثـ تحكيميا ألصحابيا نياية مدة العقد".يكاالستفادة من
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ عقد مستحدث كىك عقد مشركع, كفؽ الضكابط الشرعية  .3

 العامة كالخاصة, كذلؾ ألف "األصؿ في العقكد اإلباحة".
فيو أركاف العقد الثبلثة, العاقداف, كالصيغة, عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ تكافرت  .4

 المعقكد عميو.
ف تطبيقو في إنشاء المرافؽ العامة كالخاصة كاستثمار قد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ أمكع .5

 الكقؼ عمى حد سكاء.
 أفضؿالبعض أنو  عده بؿ, الكقؼ استثمار في جيدة أداة كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد .6

 ...كالميرصد, كاإلجارتيف, الحكر مثؿ الكقؼ استثمار في المطبقة العقكد مف بكثير
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ يشبع حاجة مبرمو إلى تفادم نقص التمكيؿ القدرة عمى  .7

 إدارة المشركع كما إنو يشبع حاجة المجتمع إلنشاء المرافؽ العامة.
, لذا يجب عمى تمكيؿ مشركعات عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بالقرض الربك  .8 م محـر

 االكتتاب.أك المشاركة أك  القرض الحسف المستثمر اتباع التمكيؿ المشركع, مثؿ
عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ جائز كمشركع كفؽ  استثمار األجنبي في إنشاء مشركعات .9

 الضكابط الشرعية الستثمار األجنبي خاصة في إنشاء المطارات كالمكانئ كالسبلح.
لمقاضي غير المسمـ عند المنازعات الناشئة عف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ الترافع  .10

 جائز ضركرةن عند عدـ كجكد القاضي المسمـ.
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يجب مراعاة مدد بناء كتشغيؿ كتحكيؿ المشركعات المبرمة كفؽ عقد البناء كالتشغيؿ  .11
مة المقدمة كالتحكيؿ, كذلؾ مراعاة ألصكؿ إنشاءات المشركع ككذا المستفيديف مف الخد

مف المشركع, قاؿ ابف تيمية: "إف الشريعة مبناىا تحصيؿ المصالح كتكميميا, كتعطيؿ 
 . (1)المفاسد كتقميميا بحسب اإلمكاف"

 ثانيًا: التوصيات
أكصي نفسي كأىؿ العمـ الشرعي بمزيد االىتماـ بدراسة عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ,  .1

الدراسية, كالمؤتمرات العممية, كاألبحاث الشرعية, كصكره المتعددة, كعقد األياـ 
 كاألطركحات العممية.

عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, ككجكب  أكصي اجتناب المحاذير الشرعية عند تطبيؽ .2
 التزاـ الضكابط الشرعية.

أكصي القائميف عمى الكقؼ بضركرة استثمار الكقؼ بعقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ؛  .3
صدار التشريعات المناسبة لضماف ة جيدة في استثمار الكقؼ مع مراعاة إباعتباره كسيم

 أفضؿ تطبيؽ لو, كاالستفادة مف تجارب الدكؿ المطبقة لو.
أكصي بتطبيؽ عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ في إنشاء كتشغيؿ المرافؽ العامة كالخاصة  .4

 ككذا استثمار الكقؼ ضمف الضكابط الشرعية.
بناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ شرط استرداد المشركع إذا حىصَّؿ أكصي بتضميف عقد ال .5

 المستثمر الربح المتفؽ عميو كقبؿ انتياء المدة.
% مف اجمالي تمكيؿ 50أكصي بتضميف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ شرط اكتتاب  .6

المشركع مثبلن, أك عدـ إخراجيا مف البمد, كذلؾ لمحفاظ عمى السيكلة المالية كعدـ 
 مى االقتصاد المحمي.الضغط ع

أكصي بتضميف عقد البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بضركرة تشغيؿ كتدريب العمالة الكطنية  .7
 بنسب يتفؽ فييا مع شركة المشركع.

أكصي بضركرة تككيف لجاف قضاء دكلي مف عمماء القانكف كقضاتو المسمميف, لمتغمب  .8
 عمى قضية التحاكـ لؤلجنبي غير المسمـ.

اط صيانة المشركع, كبذلؾ نحافظ عمى أصكؿ المشركع مف التيالؾ أكصي بضركرة اشتر  .9
 عند تحكيمو لصاحبو.
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 أوًل: فيرس اآليات:

 الصفحة رقميا اآلية الكريمة م

 سورة البقرة
ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى   .1  57/75 275 كىأىحى

ـٍ ًباٍلبىاًطؿً   .2 ـٍ بىٍينىكي  76 188 كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

بىا  .3 ا بىًقيى ًمفى الرِّ كا مى ذىري  98/75 278 يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

مىٍيًو   .4 ـى عى  104 173 فىمىًف اٍضطيرَّ غىٍيرى بىاغو كىالى عىادو فىبلى ًإٍث

 سورة آل عمران
بىا تىٍأكيميكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا  .5 فىةن  أىٍضعىافنا الرِّ اعى  75 130 ميضى

 ت 187 لىتيبىيِّنينَّوي ًلمنَّاًس كىال تىٍكتيميكنىوي   .6

 سورة النساء
ًريئنا  .7 ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مى  57 4 فىًإٍف ًطٍبفى لىكي

 70/50 12 الثُّميثً  ًفي شيرىكىاءي  فىييـٍ  ذىًلؾى  ًمفٍ  أىٍكثىرى  كىانيكا فىًإفٍ   .8

ـٍ ًباٍلبىاًطؿً   .9 ـٍ بىٍينىكي ارىةن عىف الى تىٍأكيميكٍا أىٍمكىالىكي  57/76 29 ًإالَّ أىف تىكيكفى ًتجى

ـٍ أىٍمره   .10 اءىىي ذىا جى ٍكًؼ أىذىاعيكا ًبًو  اأٍلىٍمفً  ًمفى  كىاً   54 83 ۖ  أىًك اٍلخى

ٍؤًمًنيفى سىًبيبلن   .11 مىى اٍلمي لىٍف يىٍجعىؿى المَّوي ًلٍمكىاًفًريفى عى  102 141 كى

 سورة المائدة
 3/76/57ت/ 1 أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكد يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا  .12

نيكا  .13 تىعىاكى مىى كى نيكا كىالتٍَّقكىل اٍلًبرِّ  عى تىعىاكى مىى كىالى ٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً  عى  69 2 اإٍلً

 سورة األنعام 
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ـٍ ًإالَّ مىا اٍضطيًرٍرتيـٍ ًإلىٍيوً   .14 مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ مىا حى ؿى لىكي قىٍد فىصَّ  104 119 كى

 سورة ىود
نىعيكا ًفييىا  .15 ًبطى مىا صى  59 15 كىحى

 سورة يوسف
اءى ًبًو ًحٍمؿي بىًعيرو قىاليكا   .16 ًلمىٍف جى ًمًؾ كى كىاعى اٍلمى  45 72 نىٍفًقدي صي

 سورة اإلسراء
 57 34 كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالن   .17

 سورة الكيف
 45/53 30 أىٍحسىفى عىمىبلن مىٍف  أىٍجرالى نيًضيع   .18

مىٍيًو   .19 ٍذتى عى تَّخى  46 77 أىٍجرناقىاؿى لىٍك ًشٍئت الًى

 سورة القصص
 45 26 اٍستىٍأًجٍرهي  أىبىتً  يىا  .20

مىى  .21 ًني أىفٍ  عى رى جو  ثىمىاًنيى  تىٍأجي  45 27  عىٍشرنا.... أىٍتمىٍمتى  فىًإفٍ  ًحجى

 سورة األحزاب

ؾى   .22 كرىىيفَّ يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإنَّا أىٍحمىٍمنىا لىؾى أىٍزكىاجى ًتي آتىٍيتى أيجي  45/53 50 البلَّ

 الزمر
ُ َمَثالً َرُجالً فِيِه ُشَرَكاءُ   .23  50 29 َضَرَب َّللاه

 سورة المطففين
ٍيؿه لٍِّمميطىفًِّفيفى   .24 مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى  الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكاٍ *كى  76 1 عى
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 ثانيًا: فيارس األحاديث.
 الصفحة حكمو الراوي نص الحديث م

 4 صحيح البخارم الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير  .1

ٍشيىةى كىال ييٍجمىعي بىٍيفى ميتىفىرِّؽو, كىال ييفىرَّؽي بىٍيفى ميجٍ   .2  35 صحيح البخارم تىًمعو خى

ٍعميكـو  كىٍيؿو  ًفي فىٍمييٍسًمؼٍ  تىٍمرو  ًفي أىٍسمىؼى  مىفٍ   .3  40 صحيح مسمـ  كىكىٍزفو  مى

اتىمنا اٍصطىنىعى   .4  41 صحيح البخارم ذىىىبو  ًمفٍ  خى

كىيـٍ أىتىٍكا   .5 ـٍ يىٍقري يًّا ًمٍف أىٍحيىاًء اٍلعىرىًب, فىمى  43 صحيح البخارم حى

ٍف قىتىؿى قىًتيبلن   .6 مىٍيًو بىيِّنىةه  -مى مىبيوي  -لىوي عى  44 صحيح البخارم فىمىوي سى

يتنا  .7 رىا رىجيبلن ًمٍف بىًني الدِّيًؿ ىىاًدينا ًخرِّ  46 صحيح البخارم اٍستىٍأجى

ثىةه قىاؿى المَّوي   .8 ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىةً : ثىبلى ٍصمييي  46 صحيح البخارم أىنىا خى

9.    ًا ًمٍف أىٍمكىاًؿ بىًني النًَّضير بىٍيرى أىٍرضن  47 صحيح البخارم أىٍقطىعى الزُّ

10.    ٍضرى ا ًبحى ٍجرو أىٍرضن  48 صحيح أبك داكد مىٍكتى  أىٍقطىعى كىاًئؿى ٍبفى حي

اأىنىا ثىاًلثي الشًَّريكىٍيًف  يىقيكؿي المَّوي:  .11 ديىيمى ٍف أىحى ـٍ يىخي ا لى  50 صحيح أبك داكد  ..مى

ٍمحي   .12 اًئزه  الصُّ ا ًإالَّ  اٍلميٍسًمًميفى  بىٍيفى  جى ٍمحن ـى  صي رَّ الن  حى بلى  58 صحيح البييقي حى

ا الشًَّريكىٍيفً  ثىاًلثي  أىنىا  .13 فٍ  لىـٍ  مى ا يىخي ديىيمى اًحبىوي  أىحى  73 ضعيؼ البييقي صى

ٍكًتوً  بىٍعدى  قىٍبًرهً  ًفي كىىيكى  أىٍجريىيفَّ  ًلٍمعىٍبدً  يىٍجًرم سىٍبعىةه   .14  70 صحيح البييقي مى

15.    ؿى مىى دىخى اًريَّةً  ميبىشِّرو  أيّـِ  عى  70 صحيح مسمـ لىيىا نىٍخؿو  ًفي اأٍلىٍنصى

 74 صحيح البخارم اٍلميكًبقىاتً  السٍَّبعى  اٍجتىًنبيكا  .16

بىا اٍلكىاًشمىةى كىاٍلميٍستىٍكًشمىةى كىآًكؿى  لىعىفى النًَّبيُّ   .17  74 صحيح البخارم الرِّ
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 74 صحيح مسمـ الغرر كبيع,  الحصاة بيع عف نيى  .18

 79 صحيح أبك داكد فعامميـ الييكد اهلل,  رسكؿ فدعا  .19

 79 صحيح الصنعاني ديناف العرب جزيرة في يجتمع ال  .20

ٍيبىري   .21  80 صحيح مسمـ ًفييىا ييًقرَّىيـٍ  أىفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىييكدي  سىأىلىتٍ  خى

ٍيبىرى  يىييكدى  عىامىؿى  كىافى   المَّوً  رىسيكؿى  ًإفَّ  النَّاسي  أىيُّيىا  .22  81 صحيح ابك داكد خى

ـى  يىقيكؿي   .23 ـى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ًإفَّ  ًبمىكَّةى  كىىيكى  اٍلفىٍتحً  عىا رَّ  81 صحيح البخارم  بىٍيعى  حى

اءى   .24 ؿه  جى ـٍ  قىاؿى  اٍلبىاًديىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي ٍبدً  اٍبفي  أىيُّكي  87 صحيح النسائي اٍلميطًَّمبً  عى

بىا لىعىفى النًَّبيُّ   .25  98 صحيح مسمـ اٍلكىاًشمىةى كىاٍلميٍستىٍكًشمىةى كىآًكؿى الرِّ

اًطئه  ًإالَّ  يىٍحتىًكري  الى   .26  107 صحيح مسمـ خى

ٍكرىةن  اٍحتىكىرى  مىفٍ   .27  107 ضعيؼ أحمد ًبيىا ييٍغًميى  أىفٍ  ييًريدي  حي

ا اٍحتىكىرى  مىفٍ   .28  107 ضعيؼ الفاكيي المَّوً  ًمفٍ  بىًرئى  فىقىدٍ  لىٍيمىةن  أىٍربىًعيفى  طىعىامن

اًلبي   .29 كؽه, اٍلجى  107 ضعيؼ البييقي مىٍمعيكفه  كىاٍلميٍحتىًكري  مىٍرزي

لىٍت آًخري اٍلبىقىرىًة قىرىأىىيفَّ النًَّبيُّ   .30  108 صحيح البخارم لىمَّا نىزى

ارىةى قىرىأىىيفَّ النًَّبيُّ   .31 ـى التِّجى رَّ ـٍ ًفي اٍلمىٍسًجًد ثيّـَ حى مىٍيًي  108 صحيح البخارم عى

بيسه  ذلؾ  .32  118 جيد االسناد أبك داكد المَّو سبيؿ في حى

تىيا كسىبِّؿ أىصميا اٍحًبٍس   .33  118 صحيح النسائي ثىمىرى

ٍيرنا ًبوً  المَّوي  ييًردٍ  مىفٍ   .34  130 صحيح البخارم الدِّيفً  ًفي ييفىقِّوُّ  خى
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, دكف جامعات آليات الساطعات دكف سنة طباعة, األنكار  محمد: العزيز السمماف: عبد .10

 دار نشر.
 1, طاألحكاـ تفسير خبلصة في المناف المطيؼ تيسير ,ىػ1422 الرحمف عبد: السعدم .11

 .المممكة العربية السعكدية-بلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشادكزارة الشئكف اإلس

  وشروحو. ثانيًا: كتب الحديث
, دار , صحيح البخارمىػ1423ـ, 2002عاـ  1ط محمد اسماعيؿ,اإلماـ البخارم,  .12

 .بيركت -دمشؽ ابف كثير
, صحيح اإلماـ مسمـ ـ,2006ىػ, 1426 1طػ ,ابف الحجاج النيسابكرم: اإلماـ مسمـ .13

 الرياض. -دار طيبة لمنشر
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, دار المنياج, إشراؼ د. المسنددكف سنة طباعة, الشيباني: اإلماـ أحمد محمد حنبؿ,  .14
 معبد عبد الكريـ.أحمد 

 , مكقع يعسكب.السنف الكبرلدكف سنة طباعة, النسائي: أحمد شعيب الخرساني,  .15
ٍكًجردم الخراساني .16 ٍسرى  ,ـ 2003 -ىػ  1423البييقي: أحمد الحسيف عمي مكسى الخي

ت. الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد, إشراؼ: مختار أحمد شعب اإليماف, , 1طػ
  .لتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليندالندكم, الرشد لمنشر كا

المستدرؾ دكف سنة طباعة, عبد اهلل محمد حمدكيو الطيماني النيسابكرم,  الحاكـ: محمد .17
 ., دكف دار نشرعمى الصحيحيف

سنف أبي  ق,1430ـ, 2009طػ خاصة أبك داكد: سميماف بف األشعث بف إسحاؽ,  .18
 دار الرسالة العالمية, سكريا. داكد,

,  شرح سنف ابي داكد, ـ,2005ىػ, 426, ا1طػ آبادم: محمد شمس الحؽ, .19 دار ابف حـز
 .لبناف -بيركت

ـ, فتح البارم شرح صحيح البخارم, بيت األفكار 2006ابف حجر: أحمد عمي محمد:  .20
  لبناف.  -الدكلية

تحفة األحكذم بشرح  طباعة,دكف سنة  المباركفكرم: محمد عبد الرحمف عبد الرحيـ, .21
 عماف. -بيت األفكار الدكلية جامع الترمذم,

 تػ أ. محمد عكامة, ,, المصنؼ: دكف سنة طباعةعبد اهلل محمد إبراىيـ :ابي شيبةابف  .22
 .القديمة اليندية السمفية الدار

 ـ, دار العمـ لممبلييف.2002الدمشقي:  محمكد الديف خيرالزركمي:  .23
ىػ, المجالسة كجكاىر العمـ, ت: مشيكر حسف آؿ 1419الدينكرم: أحمد مركاف:  .24

 لبناف. -أـ الحصـ, دار ابف حـز بيركت  -سمماف, جمعية التربية اإلسبلمية البحريف 

 والقواعد الفقيية. ثالثًا: كتب أصول الفقو
اعداد مركز ىػ, 1418ـ, 1997 2السيكطي: جبلؿ الديف عبد الرحمف, األشباه كالنظائر, ط .25

 الرياض. -الدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة
السيكطي: عبد الرحمف بف أبك بكر, جبلؿ الديف, األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو 

 لبناف. –الشافعية, دار الكتب العممية بيركت 
مجمة الحكاـ شرح  درر ـ,2003ىػ, 1423, طػ خاصة, أميف أفندم ةعمي خكاج حيدر: .26

 الرياض.  -, دار عالـ الكتبتعريب: فيمي الحسيني ,األحكاـ
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إرشاد الفحكؿ لتحقيؽ الحؽ مف  ,ـ1999 -ىػ 1419  1طػ :الشككاني: محمد عمي محمد .27
 دار الكتاب العربي., عمـ األصكؿ

 ,شرح الكككب المنير ,مػ 1997 -ىػ 1418 2الفتكحي: محمد أحمد عبد العزيز عمي, ط .28
 .الزحيمي, د. نزيو حماد, مكتبة العبيكافد. محمد  ت: أ.

 .دار ابف الجكزم لمنشر, األصكؿ مف عمـ األصكؿ, ىػ1426ابف عثيميف: محمد صالح, ط  .29
ـ, القكاعد الفقيية, مكتبة الرشد, 1998ىػ, 1418 1الباحسيف: يعقكب عبد الكىاب, ط .30

 الرياض. -السعكدية
 1فكاتح الرحمكت لؤلنصارم, ط, كمعو كتاب المستصفىق, 1324الغزالي: أبك حامد:  .31

 مصر. -ببلؽ -األميرية
 ,ـ1968ىػ/1388ط  ,سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ابف القيـ: محمد بف أبي بكر أيكب .32

طو عبد الرؤكؼ سعد, مكتبة الكميات األزىرية, مصر,  ػأعبلـ المكقعيف عف رب العالميف, ت
 القاىرة.

  :رابعًا: كتب الفقو

 الحنفي:أوًل: كتب المذىب 
في ترتيب  بدائع الصنائعـ, 2003ىػ,1424, 2عبلء الديف مسعكد, طػ :الكاساني .21

الشرائع, ت: الشيخ عمي محمد معكض, الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد منشكرات محمد 
 بيركت لبناف. -عمي بيكض, دار الكتب العممية

 لبناف. -ركت, دار المعرفة بيالمبسكط  , دكف سنة طباعة,السرخسي: محمد بف أحمد .22
الدر المختار, شرح تنكير  ,ىػ1423ـ, 2002الحصكفي: اإلماـ محمد عبلء الديف عمي .23

ت: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ, دار الكتب  األبصار في فقو مذىب اإلماـ أبي حنيفة
 ..لبناف -العممية, بيركت

 بيركت. -, دار الكتب العمميةتحفة الفقياءـ. 1995ىػ, 1415 :عبلء الديف :قندمالسمر  .24
 -تكممة شرح فتح القدير نتائج األفكار, ,ـ2003ىػ, 1424: كماؿ الديف :ابف اليماـ .25

 .دار الكتب العممية 1, طػقاضي زاده
حاشية رد المحتار عمى الدر  دكف سنة طباعة, ابف عابديف: عبلء الديف محمد أميف, .26

 .المختار )حاشية ابف عابديف(, كيميو قرة عيكف االخيار
دار الكتب  , لمنسفي, الدقائؽ الرائؽ شرح كنز البحرـ, 1997ىػ, 1418 ابف نجيـ: .27

 .لبناف -العممية, بيركت
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ٍمًبيِّ  كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييفىػ, 1313الزيمعي:   .28  المطبعة 1, طالشِّ
 .القاىرة , بكالؽ - األميرية الكبرل

 ثانيًا: كتب المذىب المالكي.
 , دكف سنة طباعة,زكريا عميرات, ت: مالؾ أنس مالؾ عامر: اإلماـ األصبحي المدني .27

 .دار الكتب العممية بيركت ػ لبنافالمدكنة الكبرل, 
ـ, كتاب البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو 1984ىػ 1404القرطبي: أبك الكليد بف رشد,  .28

 لبناف. -خرجة, دار الغرب اإلسبلمي, بيركتكالتعميؿ في المسائؿ المست
, , بداية المجتيد كنياية المقتصدالحفيد: محمد أحمد محمد أحمد  ف رشدابالقرطبي:  .29

 ـ, مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده, مصر.1975ىػ/1395, 4طػ
ىػ 1423خاصة  ػط محمد بف محمد عبد الرحمف الطرابمسي المغربي: الحطاب الرُّعيني  .30

دار عالـ , تزكريا عميرا , ت:مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ ,ـ2003 -
 الرياض. -الكتب

مد حأ :ت, مػ,  مختصر العبلمة خميؿ2005ىػ/1426 1لجندم: خميؿ بف إسحاؽ, طا .31
 القاىرة. , جاد, دار الحديث

 بادم ابف نظـ عمى شرح بالدليؿ الحجة إقامةـ, 2007ق, 1428: بام محمد: بالعالـ .32
, بيركتالجزائر, دار ابف  -, الشركة الجزائرية المبنانيةخميؿ لمختصر  لبناف. -حـز

, ت أحمد أبك شرح حدكد ابف عرفةـ, 1993,الرصاع: محمد بف قاسـ األنصارم .33
 لبناف. -دار الغرب اإلسبلمي, بيركت 1األجفاف, الطاىر المعمكرم, ط

مكتبة القاىرة,  ,شرح مختصر خميؿ لمخرشيدكف سنة طباعة, اإلكميؿ : محمد, األمير .34
 .مصر -االزىر

 الشافعي.ثالثًا: كتب المذىب 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ـ. 1997ىػ, 1418 1طػالشربيني: محمد الخطيب,  .32

 -عيتاني, دار المعرفة خميؿ محمد , اعتنى بو:المنياج عمى متف منياج الطالبيف لمنككم
 بيركت.

, اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى ـ1997,ىػ1418 1طػ الشربيني: محمد بف أحمد الخطيب  .33
 .بيركت -المعرفة دار, عيتاني خميؿ محمد: بو اعتنى شجاع

ـ ركضة الطالبيف, 2003ىػ, 1423النككم: اإلماـ يحيى شرؼ الدمشقي, طػ خاصة   .34
معو المنياج السكم في ترجمة النككم, كمنتقى الينبكع فيما زاد عف الركضة في الفركع, 
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الـ لمسيكطي, ت: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, الشيخ عمى محمد معكض, دار ع
 المممكة العربية السعكدية. -الكتب

المطيعي: محمد نجيب, دكف سنى طباعة, المجمكع شرح الميذب, مكتبة اإلرشاد, جدة   .35
 المممكة العربية السعكدية.

 المحتاج تحفة عمى الشركاني حكاشيدكف سنة طباعة, : المكي الحميد عبد: الشركاني .36
 مصر. -, المكتبة التجارية الكبرلالمنياج بشرح

, منشكرات بيكض, نياية المحتاجـ, 2003ىػ, 1424 3الرممي: أحمد حمزة شياب, طػ .37
 لبناف. -دار الكتب العممية, بيركت

 رابعًا: كتب المذىب الحنبمي:
عبد المطيؼ محمد , ت: شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف مكسى أبك النجا :الحجاكم .38

دار المعرفة  ,أحمد بف حنبؿاإلقناع في فقو اإلماـ , دكف سنة طباعة, مكسى السبكي
 .لبناف –بيركت 

كشاؼ القناع عف متف ـ, 2003ىػ, 1423البيكتي: منصكر يكنس ادريس, طػ خاصة  .39
 الرياض. -, ت: إبراىيـ أحمد عبد الحميد, دار عالـ الكتباإلقناع

ـ, االنصاؼ في معرفة 1956ىػ, 1375, 1المرداكم: عبلء الديف عمي سميماف, ط .40
 الخبلؼ, ت:محمد حامد الفقي, دكف دار نشر.الراجح مف 

ابف قدامة: مكفؽ الديف عبد اهلل أحمد محمد, دكف سنة طباعة, المغني كيميو الشرح  .41
 الكبير, دار الكتاب العربي. 

 :ت ,عمدة الفقو ,ـ2004 -ىػ 1425: عبد الرحمف بف محمد, ط ابف قدامة المقدسي .42
 أحمد محمد عزكز, المكتبة العصرية.

في التصرفات  القكاعػد الحنبميَّة ـ,1929ىػ, 1347محمد "أفندم" حسف عمر, الشطي:  .43
 مطبعة الترقي. العقارية,

شرح الركض المربع  ىػ, حاشية1397 1: طػالعاصمي محمد قاسـ فعبد الرحم: نجدمال .44
 دكف دار نشر., قنعستالم زاد

ـ بف عبد اهلل بف ابف تيمية: تقي الديف أبك العىباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبل .45
عامر  -الفتاكل, ت: أنكر الباز مجمكع ـ  2005,ىػ 1426 3طػ ,أبي القاسـ بف محمد
 الجزار, دار الكفاء. 

د ىػ الشرح الممتع عمى زا1428-1422ط  ابف العثيميف: محمد صالح, .46
 .( دار ابف الجكزم1125المستقنع)
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 :خامسًا: كتب السياسة الشرعية
األمكاؿ, شرح عبد األمير مينا, دار  ,ـ1988, 1سبلـ, ط أبك عبيد, القاسـ بف  .48

 .الحداثة لمنشر
كالكاليات  األحكاـ السمطانيةـ, 1989ىػ, 1409 1عمي محمد حبيب, طػالماكردم:  .49

 الككيت. -بغدادم, مكتبة ابف قتيبةالدينية, ت: د. أحمد مبارؾ ال
مَّةي اأٍلىٍحكىاـً اٍلعىٍدًليَّةً : دكف سنة طباعة, عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية .50  , الناشر:مىجى

 .نكر محمد, كارخانو تجارًت كتب, آراـ باغ,كراتشي

 :سادسًا: كتب الفقو العامة
مشركعية محؿ االلتزاـ بيف  ,ـ1997ىػ, 1418أحمد: د. طو محمد إبراىيـ السيد,  .50

 دار النيضة العربية. ,الشريعة كالقانكف
 1ط, فقو المعامبلت دراسة فقيية  ,ـ2002ىػ, 1422الفقي: د. محمد عمي عثماف,  .51

 الرياض. -دار المريخ
 دمشؽ. -قمـالمدخؿ الفقيي العاـ, دار الـ, 1998ق, 1418مصطفى أحمد, الزرقاء,  .52
 ,المكسكعة الفقيية الككيتية, ىػ( 1427 - 1404) مف  طػاألكقاؼ, كزارة الككيت,  .53

:  38 - 24األجزاء , الككيت –السبلسؿ  : الطبعة الثانية , دار 23 - 1األجزاء 
: الطبعة الثانية ,  45 - 39األجزاء , مصر –الطبعة األكلى , مطابع دار الصفكة 

 .طبع الكزارة
 –سكريَّة  -دار الفكر  ,الفقو اإلسبلمي كأدلتو ,طباعة, دكف سنة 4طػالزحيمي, د. كىبة, .54

 .دمشؽ
التكييؼ الفقيي لمكقائع  ,ىػ1435ـ, 2014, 2ط  :شبير: أ. د. محمد عثماف .55

  دمشؽ. -كالمستجدات الفقيية,  دار القمـ
نشر دار  2ـ المعامبلت المالية المعاصرة, ط1999ىػ,1419شبير: أ. د. محمد عثماف .56

 األردف.  -النفائس
كتاب  ,الصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد كالتطرؼ,ىػ 1402, 1القرضاكم: د. يكسؼ, ط .57

 قطر.  -األمة سمسمة فصمية تصدر عف رئاسة المحاكـ الشرعية كالشؤكف الدينية
محمد  :ت, مقاصد الشريعة اإلسبلمية ,ابف عاشكر: محمد الطاىر: دكف سنة طباعة .58

 االردف. -الطاىر الميساكم, ط دار النفائس
كاالستثمار العقكد المبتكرة لمتمكيؿ ىػ, 1434ـ, 20013الرشكد: د. خالد سعكد  .59

  , كرسي سابؾ لدراسات االسكاؽ المالية اإلسبلمية.بالصككؾ اإلسبلمية
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نشر , قضايا فقيية معاصرة في الماؿ كاالقتصاد ,ـ2007ىػ/1428 1حماد: د. نزيو: ط .60
 بيركت.-دار القمـ بدمشؽ كالدار الشامية 

, ميعقكد المناقصات في الفقو اإلسبلـ, 2002, محمد حسيف أبك ىربيد: د. عاطؼ .61
 رسالة ماجستير منشكرة.  فمسطيف, -غزة

 دكتكراه رسالةـ, عقكد الصيانة كتطبيقاتيا, 2011محمد حسيف, أبك ىربيد: د. عاطؼ  .62
 غير منشكرة.

 العبادم: د. عبد السبلـ, الممكية في الشريعة االسبلمية .63
ة قيكد الممكية الخاصة في الشريع ىػ,1408ـ, 1988المصمح: د. عبداهلل عبد العزيز, .64

 بيركت. -, مؤسسة الرسالةاإلسبلمية

 :سابعًا: كتب المغة
دار صادر لساف العرب, دكف سنة طباعة, , األفريقي محمدجماؿ الديف ابف منظكر,  .65

 بيركت.
مؤسسة  القامكس المحيط, ـ,2005ىػ, 1426: مجد الديف محمد يعقكب, الفيركز أبادم .66

 بيركت. -الرسالة
 دار, العربية المغة مجمع ػت, الكسيط المعجـ دكف سنة طباعة, ,كآخركف أحمد: الزيات  .67

 .لمنشر الدعكة
 -, دائرة المعاجـ في مكتبة لبنافمختار الصحاحـ, 1986عبد القادر, محمد :الرازم .68

 بيركت.
 مصر. -, كزارة التربية كالتعميـالمعجـ الكجيزـ, 1994ىػ. 1415مجمع المغة العربية,  .69
يكسؼ  في غريب الشرح الكبير, تػ المصباح المنيردكف سنة طباعة, الفيكمي, أحمد,  .70

 , المكتبة العصرية.الشيخ محمد
 بيركت. -, مكتبة لبنافالتعريفاتطػ جديدة,  ,ـ1985عمي محمد الشريؼ, الجرجاني:  .71
أ. ػ معجـ مقاييس المغة, مادة كيؼ؟ ت دكف سنة طباعة, ابف فارس: أحمد فارس زكريا, .72

 ىاركف, طػ دار الفكر. عبد السبلـ محمد
 بيركت. -مكتبة لبناف محيط المحيط,ـ, 1987البستاني: المعمـ بطرس, طػ جديدة  .73
تاج العركس مف جكاىر  دكف سنة طباعة, الزبيدم: محمد عبد الرزاؽ الحسيني, .74

 , دكف دار نشر.القامكس
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 :ثامنًا: األبحاث

 أوًل: أبحاث فقيية:
عادة قرارات كتكصيات مجمع الفقو  .74 اإلسبلمي الدكلي تعريؼ "عقد البناء كالتشغيؿ كا 

, 129الممؾ" مقدـ لمدكرة التاسعة عشر لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي, في قراره رقـ
 ـ.2009اإلمارات العربية المتحدة,  -المنعقدة في الشارقة

 امسةالخ دكرتو  المكرمة بمكةلرابطة العالـ اإلسبلمي,  اإلسبلمي الفقيي المجمع مجمس .75
 األزمات حدكث أثناء كذلؾ الطارئة الظركؼ نظرية تطبيؽ , (7) رقـ هقرار في 

 .ىػ1404 عاـ االقتصادية
عادة الممؾ"  مقدـ  , ـ2009 أبك سميماف, د. عبد الكىاب, .76 بحث "عقد البناء كالتشغيؿ كا 

اإلمارات  -المنعقدة في الشارقة, لمدكرة التاسعة عشر لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي
  العربية المتحدة.

 ( B.O.T )بحث محكـ عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة  , ـ2009 الرشكد, د. خالد, .77
 مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي, الدكرة, ي تعمير األكقاؼ كالمرافؽ العامةكتطبيقو ف

 إمارة الشارقة, دكلة اإلمارات العربية المتحدة. ,التاسعة عشرة
شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع  البنية التحتية الحسني, أ.د. أحمد بحث دراسة  .78

 ـ القرل, ط تمييدية.أجامعة  ,سمكب البناء كالتشغيؿ ثـ اإلعادةبأ
 ( B.O.T ), بحث عقد البناء كالتشغيؿ كاإلعادة ,ـ2009أبك غدة: د. عبد الستار .79

 مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي؛ الدكرة ,كتطبيقو في تعمير األكقاؼ كالمرافؽ العامة
 التاسعة عشرة, إمارة الشارقة, دكلة اإلمارات العربية المتحدة.

,في تعمير  B.O.Tتطبيؽ نظاـ البناء كالتمميؾ  , ـ2009 أحمد: د. أحمد محي الديف, .80
األكقاؼ كالمرافؽ العامة, بحث قدـ إلى الدكرة التاسعة عشرة, إمارة الشارقة, دكلة 

 اإلمارات العربية المتحدة.
,في تعمير  B.O.Tتطبيؽ نظاـ البناء كالتمميؾ ـ, 2009حسيف السيد: د. ناىد  .81

األكقاؼ كالمرافؽ العامة, بحث قدـ إلى الدكرة التاسعة عشرة, إمارة الشارقة, دكلة 
 اإلمارات العربية المتحدة.

عقد البناء ك التشغيؿ ك اإلعادة التكييؼ الفقيي ك الحكـ  ,ـ2009الترابي: أ. مرتضى,  .82
إلى الدكرة التاسعة عشرة, إمارة الشارقة, دكلة اإلمارات العربية بحث قدـ  ,الشرعي
 المتحدة.
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 كالمرافؽ األكقاؼ تعمير في كاإلعادة كالتشغيؿ البناء عقدـ, 2009: عكرمة. د: صبرم .83
بحث قدـ إلى الدكرة التاسعة عشرة, إمارة الشارقة, دكلة اإلمارات العربية  ,العامة

 المتحدة.
المشاريع العقارية, كأصؿ  تمكيؿلعقد الخمك كأداة ـ, 2011: أ. د. محمد عثماف شبير .84

المؤتمر الدكلي األكؿ  -جامعة آؿ البيت -فقيي لتكييؼ عقد البكت, المعيد العالي
 "صيغ مبتكرة لمتمكيؿ المصرفي اإلسبلمي. 

ارة اء كاإلدالبنعمى مكقعو الشخصي, تطبيؽ نظاـ ) القره : بحث منشكر داغي: د. .85
 ( إلعمار أعياف الكقؼ.كالتشغيؿ , كالتحكيؿ

مقداد: د. زياد إبراىيـ: الضكابط الشرعية الستثمار األمكاؿ بحث مقدـ إلى المؤتمر  .86
ـ االستثمار كالتمكيؿ في فمسطيف بيف آفاؽ التنمية كالتحديات 2005العممي األكؿ 

 المعاصرة.
 لعدد األكؿ.الجبكرم: أ. عدناف خزعؿ عباس, مجمة مداد اآلداب  ا .87

 ثانيًا: أبحاث إدارية وقانونية:
الطبيعة القانكنية لعقكد البكت, جامعة الشرؽ  ,ـ2011 الشرايعة, أ. أحمد رمضاف, .87

 األكسط,.
عقكد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية , عماف, ط  ,ىػ1431ـ, 2010الحمكد: د. كضاح,  .88

  .دار الثقافة
 االلتزاـ, لعقد الحديث كالتطكر ,B.O.T نشر عقكد سنة بدكف :نصار جادد.  :جابر .89

 .العربية, النيضة دار
بػ ج, ـ,  -المحاماة, مجمة قانكنية, العدداف الخامس كالسادس تصدر عف نقابة المحاميف .90

 ع
( مقدـ لممؤتمر السادس B.O.Tالركبي, د. محمد, بحث محكـ )عقكد التشييد كالتسميـ  .91

 ات العربية المتحدة.عشر)التحكيـ التجارم الدكلي( جامعة االمار 
البشبيشي, د. أمؿ, نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ بحث منشكر في سمسمة جسر التنمية  .92

 ـ2004, 35(, العدد 3)
العمكـ االقتصادية  -محمكد, د. يكسؼ, كآخركف, بحث منشكر في مجمة جامعة تشريف .93

 ـ. 2008(, 3عدد ) ,كالقانكنية
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ـ كأثره عمى القانكف الخاص, كالقانكف العاجبلؿ, د. ناصر خميؿ, عقد البكت بيف  .94
منشكر في مجمة المؤتمر الثامف عشر, عقكد البناء كالتشييد بيف , استقطاب االستثمارات

 القكاعد القانكنية التقميدية, كالنظـ القانكنية المستحدثة.
, يةؿ كتشييد مشركعات البنية التحتالعبكد, ـ. ركليت, بحث نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكي .95

 جامعة دمشؽ.
مة دكرية تعنى بقضايا سسم الغزالي, عيسى محمد, نظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ, .96

 (.3ـ, السنة )2004( نكفمبر 3التنمية في األقطار العربية, عدد )
 .اإلشكاليات القانكنية التي تكاجو تطبيؽ اتفاقات البكتبحث عبد المجيد, ىاشـ,  .97
عقكد الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص,  ,ػى1430ـ, 2009بكعشيؽ, د. أحمد,  .98

 لمتنمية الدكلي لمؤتمرا ,سياسة عمكمية حديثة, لتمكيؿ التنمية المستدامة بالمغرب
 .المممكة العربية السعكدية ,اإلدارية

قكد االمتياز كاالستثمار التي تبرميا الدكلة عالطبيعة القانكنية ل :د. طارؽ :البكسعيدم .99
 .كفقا لنظاـ البكت

بحث دكر ديكاف المحاسبة في تدقيؽ المشركعات العامة,  :النصر اهلل, ناصر أحمد .100
 .بنظاـ البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ

-االستثمار األجنبي المباشر في البمداف التي تمر بمرحمة انتقاؿ :محمد: أ. زيداف .101
بحث منشكر في مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا, , نظرة تحميمية لممكاسب كالمخاطر

 لعدد األكؿ.ا
 .االستثمار األجنبي المباشر مف منظكر إسبلميبحث  :المرزكقي: د. عمر فيحاف .102
 .تعبئة الدكلة اإلسبلمية لممكارد الخارجيةبحث د. عبد الرحمف يسرم,  .103
عمي الديف: أ. رشا: بحث تسكية منازعات عقكد التشييد كاالستغبلؿ كالتسميـ )البكت(  .104

ثامف عشر عقكد البناء كالتشييد بيف القكاعد القانكنية ذات العنصر األجنبي, المؤتمر ال
 التقميدية كالنظـ القانكنية المستحدثة.

 .د. حسيف غانـ, التكازف كالتحميؿ االقتصادم .105
 االتحاد الدكلي لمبنكؾ اإلسبلمية, المكسكعة العممية كالعممية لمبنكؾ اإلسبلمية .106
الضبط اإلدارم  المرفؽ -اإلدارم  التنظيـ -طبيعة القانكف اإلدارمد. مازف, ـ. ليمك:  .107

دكف  3القرار اإلدارم  العقكد اإلدارية, ط –االمكاؿ العامة  –الكظيفة العامة   -العاـ
 سنة طباعة.
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عبد العظيـ: د. دكيب حسيف صابر, االلتزامات التي ترتبيا عقكد البكت في مكاجية  .108
بيف القكاعد القانكنية التقميدية , المؤتمر الثامف عشر, عقكد البناء كالتشييد شركة المشركع

 كالنظـ القانكنية المستحدثة.
مصادر تمكيؿ االستثمارات البمدية في مجاالت  ,ـ2005 يكسؼ: د. محمد محمكد, .109

التخطيط العمراني كالحركة كالنقؿ كمدل تطكر ىذه االستثمارات, مؤتمر التخطيط 
العمراني كقضايا الحركة كالنقؿ المركرم في الدكؿ العربية, المعيد إلنماء المدف, سكريا, 

 حماة.
د الفيديؾ لمشركعات تقي الديف: محاـ: محمد السعكدم أحمد, مدخؿ لدراسة عق .110

التصميـ كالبناء كالتشغيؿ استخدامو  في عقكد المشاركة مع القطاع الخاص في 
 .مشركعات البنية األساسية كالمرافؽ العامة كفقان لمقانكف الككيتي

بكبشيت: د. عبد العزيز عبد الرحمف, استثمارات القطاع الخاص في مشاريع تحمية  .111
عادة الممكيةالمياه مف خبلؿ عقكد البناء كال  .تشغيؿ كا 

كالتطكر الحديث لعقد التزاـ BOT عقكد البكت  ,ـ2014 1طالشيخ: محمد عبد اهلل,  .112
  .المرافؽ العامة

 الطاقة مف الكيرباء تكليد عقد في المشركع شركة زىير, التزامات ندل. الفيؿ: د .113
 في المعاصرة المصرية التجربة ضكء في قانكنية دراسة B.O.T البكت نظاـ النككية كفؽ

 في السممي النككم برنامجيا تطمؽ كىي اإلمارات دكلة الكيرباء, كتجربة تكليد مجاؿ
 كاالقتصاد. القانكف بيف الطاقة كالعشريف الحادم السنكم مقدـ لممؤتمر ,الكيرباء مجاؿ

دراسة في التنظيـ القانكني لعقد البناء كالتشغيؿ , الجكعاني: د. عبلء, عقد البكت .114
 كية.كنقؿ المم

بحث منشكر في , عثماف: د. أبك بكر أحمد عقكد البكت كمتطمبات تطبيقيا في العرؽ .115
 ـ.2008( سنة 38( العدد)10مجمة الرافديف لمحقكؽ, المجمد)

 ( بحثBOTالذيباني: د. سعد سعيد, التحكيـ في عقكد اإلنشاءات الدكلية البكت ) .116
 التعاكف مجمس بدكؿ التجارم التحكيـ لمركز عشر التاسع السنكم لممؤتمر مقدـ

 عماف. كصناعة تجارة غرفة مع بالتعاكف, الخميجي
ـ, القكاعد القانكنية المستحدثة في عقكد 2010ىػ, 1433الجماؿ: د. سمير حامد:  .117

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة.  -الفيديؾ, منشكر في مجمة كمية الشريعة كالقانكف
 B.O.T عقد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية الػ ـ,2013العجارمة: د. نكفاف المقبؿ: .118

 .1, ممحؽ40, دراسات الشريعة كالقانكف, المجمد كتطبيقاتو في النظاـ القانكني األردني
 د. نزيو محمد, بحث دكر التأميف في مجاؿ عقكد كاعماؿ البناء كالتشييد :الميدم .119
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ع البنية مشاريطار الستقباؿ القطاع الخاص في إالبكت  ,ـ2011سميرة,  :حصايـ .120
 .التحتية, رسالة ماجستير

ـ, األسس العامة لمعقكد اإلدارية, دراسة مقارنة, 1984الطماكم: سميماف محمد,  .121
 القاىرة جامعة عيف شمس.

 :تاسعًا: الكتب األجنبية
جكف ىدسكف, مارؾ ىرندر, العبلقات االقتصادية الدكلية, تعريب طو منصكر, دار  .119

 المريخ الرياض.
سيتراؿ( التشريعي بشأف مشاريع البنية التحتية الممكلة مف القطاع الخاص دليؿ )األكن .120

 ـ. 2012األمـ المتحدة, نيكيكرؾ, 

 :عاشرًا: مواقع اإلنترنت
 تيشكرم: عبد الرحمف, مكقع الحكار المتمدف, رابط .121

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763            
 معجـ عربي عربي -معجـ المعاني الجامع  .122

     ar-www.almaany.com/ar/dict/ar  
123. UNIDO BOT Guidelines  

http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm  
124. http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html   ,الجمعية العامة

 )االكنسيتراؿ(.
125. justice-lawhome.com/vb//showthread.php?t=9209 محاضرة لممحامي

 ـ.2010/  4/  28صباغ, محمد ىشاـ, ألقاىا في نقابة المحاميف بحمب, بتاريخ 
126. http://www.najah.edu/sites/default/files/Part7_Finance.pdf 
مي, مقارنان بما صالح سميماف حمد أحكاـ عقد الحكر في الفقو اإلسبل اؿ الحكيس: د. .127

 . http://uqu.edu.sa/page/ar/15354السعكدية عميو العمؿ في
داغي: د. محي الديف القره, بحث تطبيؽ نظاـ ) البناء كاإلدارة كالتشغيؿ , كالتمكيؿ (  .128

  ( منشكر عمى مكقعو الرسميB.O.Tإلعمار أعياف الكقؼ )
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=

-58-11-17-11-d=155:2011&cati-bot------------article&id=2174:
41&Itemid=11 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224763
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html
http://www.najah.edu/sites/default/files/Part7_Finance.pdf
http://www.najah.edu/sites/default/files/Part7_Finance.pdf
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:------------bot-&catid=155:2011-11-17-11-58-41&Itemid=11
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:------------bot-&catid=155:2011-11-17-11-58-41&Itemid=11
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:------------bot-&catid=155:2011-11-17-11-58-41&Itemid=11
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:------------bot-&catid=155:2011-11-17-11-58-41&Itemid=11
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 1عامر: د. محمد سيد , البديؿ الشرعي لمصادر التمكيؿ الدكلي المعاصر, ط .129
 , القاىرة, رابط1999

http://books.google.ps/books?hl=ar&id=cDJtAAAAMAAJ&focus=s
earchwithinvolume&q=%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8
%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%

D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9. 
اتب, التمكيؿ الخارجي لمتنمية مف منظكر إسبلمي, كقائع الندكة النابمسي: د. محمد ر  .130

ـ( في عماف, المممكة  1991) ھ 1411مف ذم الحجة  30-27التي عقدت في المدة 
 2االردنية الياشمية, المجمد

http://books.google.ps/books?hl=ar&id=ZtjsAAAAMAAJ&focus=searchwit
hinvolume&q=%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8 

 B_O_T/عقكد_الػwww.academia.edu/3807790أيمف رمضاف,  د. الزيني: .131
ىػ   1383الحصيف: صالح عبد الرحمف, النظرية العامة اللتزاـ المرافؽ العامة ربط  .132

http://rowaq.org/?p=122. 
( في الدكؿ العربية, B O Tعمار. االشكاليات في تطبيقات نظاـ )كماؿ الديف: د.  .133

 http://www.alraai-صحيفة الرأم السكرية األسبكعية 
news.com/?he=sho_cat_new&cat_id=1&id=24  

134. http://www.sauress.com/alyaum/4015439  مجمة السحكر االلكتركنية
إليجاد مشركعات البنية األساسية كالتنمية كدعـ القطاع  مقاؿ: مقترح حيكم 

  الخاص.
 http://almadenahnews.com/article/40361المدينة اإلخبارية: الرابط:   .135
, جريدة B. O. Tالبطاينة: أكد أف المشركع ينفذ بأسمكب البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ  .136

  الدستكر رابط
http://www.addustour.com/16381/%D8%A7%D9%84%D8%A8%
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 رابعًا: فيرس الموضوعات.
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 أ اإلىداء   .1
 ب شكر كتقدير  .2
 ت المقدمة  .3
 ذ ممخص الرسالة  .4

 وصوره والتحويل والتشغيل البناء عقد حقيقة الفصل األول:
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 12 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد أركاف المبحث الثاني:  .9
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 15 بالعقد البكت عقد أركاف مطابقة المطمب الثاني:  .11

 19 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد صكر المبحث الثالث:  .12

 20 المحكلة كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد صكر المطمب األكؿ:  .13

 26 غير المحكلة كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد صكر المطمب الثاني:  .14
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 32 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد تكييؼ كحكـ المبحث األكؿ:  .15

 33 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد تكييؼ المطمب األكؿ:  .16

 60 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد حكـ المطمب الثاني:  .17
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 73 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء عقد ضكابط المبحث الثاني:  .18

 74 اإلسبلمي الفقو في لمعقكد العامة الضكابط المطمب األكؿ:  .19

 78 كالتحكيؿ كالتشغيؿ البناء بعقد الخاصة الشرعية الضكابط المطمب الثاني:  .20

 والتحويل والتشغيل البناء عقد القائمة عمى التطبيقات الفصل الثالث:

 86 العامة بالمرافؽ المتعمقة العقكد عمى الكاردة التطبيقات المبحث األكؿ:  .21

 87 كاالصطبلح المغة في العامة المرافؽ تعريؼ المطمب األكؿ:  .22

 91 العامة المرافؽ عمى الكاردة التطبيقات المطمب الثاني:  .23

 الصفحة الموضوع م

 المتعمقة بالمرافؽ الخاصة العقكد عمى الكاردة المبحث الثاني: التطبيقات  .24
 الكقؼ كاستثمار

112 

 113 الخاصة المرافؽ عمى الكاردة التطبيقات المطمب األكؿ:  .25

 118 الكقؼ استثمار عمى الكاردة التطبيقات المطمب الثاني:  .26

 130 الخاتمة  .27

 الفيارس
 133 فيرس اآليات القرآنية  .28
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 138 فيرس المصادر كالمراجع  .30

 153 فيرس المكضكعات  .31

 هلل،،،امت حبمد 
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