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  واإلعادة والتشغيل البناء عقدل الشرعي تكييفال

(B.O.T) 
 

 المسعودي أسعد أحمد

 طرابلس جبمعة/  القبنون كلية - الخبص القبنون قسم - التدريس هيئة عضو
 

 

 المقدمة

 ,,, وبعد وسلم وصحبه آلهو هللا رسول على والسالم والصالة العالمٌن رب هلل الحمد       

 ا  نظرتها  هم محاور سٌاسأحد أومن مهام الدولة  )البنى التحتٌة( تموٌل المشروعات العامة ٌعدف     

شراك القطاع إ الدولةعلى  ا  لذلك كان لزام نفاق العام(المباشر على مٌزانٌتها العامة )اإل لتأثٌره

 . B)  واإلعادة والتشؽٌل البناء عقدلٌات متعددة منها آهذه المشروعات عن طرٌق  لٌوالخاص فً تم

O . T )  

ٌضطرها إلى اللجوء لالقتراض أو  وال مالٌة عباءأ ةٌأخزٌنة الدولة  ٌكلؾ ال دالعق هذا نإ حٌث       

  . الدولة على ولٌس( المستثمر) المشروع شركة من التموٌل نأل,  فرض أعباء على مواطنٌها

  : البحث مشكلة     

 : تً عن السؤال اآل الدراسة لإلجابةتسعى هذه      

 : أتً؟ من خالل ما ٌ ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء لعقد الشرعًما التكٌٌؾ 

 واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد ما مفهوم (B . O . T ) ؟ 

  واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقدما خصائص (B . O . T ) ؟ 

 واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد ما أركان (B . O . T ) ؟ 

  واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد ممٌزاتما (B . O . T ) ؟ 

 واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد فً المشاركة ما األطراؾ (B . O . T ) ؟ بٌنها العالقة وطبٌعة 

  واإلعادة  والتشؽٌل البناء لعقد الشرعً التكٌٌؾما (B . O . T  ؟ )      
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 : البحث منهجٌة       

 اقتصادٌة ومراجع أصٌلة, فقهٌة مصادر بعدة واستعنت. البحث هذا فً موضوعًال المنهج انتهجت  

 وارتأٌت , ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد موضوع تناولت معاصرة وبحوث حدٌثة,

 : اآلتً النحو على أهم النتائج تعقبها عناوٌن ستة إلى بحثً تقسٌم

 .  ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد مفهومأوال  :  

 .  ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد أركانثانٌا  : 

 . (  B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد خصائصثالثا  : 

 .  ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد ممٌزاترابعا  : 

 . بٌنها العالقة وطبٌعة( B . O . T)  واإلعادة والتشؽٌل البناء عقد فً المشاركة األطراؾخامسا  : 

 .  ( B . O . T)   واإلعادة والتشؽٌل البناء عقدل الشرعً التكٌٌؾسادسا  : 

 (7):( B . O . T)  واإلعادة والتشؽٌل البناء عقد مفهومأوال  : 

وهو اختصار لثالثة  عادة ,عقد البناء والتشؽٌل واإلعلى  ( B . O . T) ٌطلق مصطلح البوت   

 و البناء (Build)  وٌعنً ( Operator –Transfer-  Build)  اصطالحات باللؽة االنجلٌزٌة

((Operator  التشؽٌل  (( Transfer ثالث من ٌتكون فهو النظام هذا أجزاء عن وتعبر اإلعادة 

 تنفٌذ تم التً للجهة إعادتها ثم ومن معٌنة لمدة وتشؽٌلها المشارٌع وتشٌٌد بناء وهً رئٌسة عملٌات

 . لصالحها المشارٌع

لى شركة وطنٌة, إدارٌة حدى الجهات اإلإو أحدى الوزارات, إو أن تعهد الحكومة, أوتبسٌط ذلك :    

حاجة ٌحتاجها الجمهور : كالطرق, والمواصالت,  إلشباعمرفق عام  بإنشاءو مشتركة أ, جنبٌةأو أ

 البناءوهذه مرحلة على حساب الشركة  واالتصاالت. وذلك, والموانئوالمطارات, والكهرباء 

لى جمهور المنتفعٌن مدة إوتشؽٌله, وتؤدي الخدمة  هدارتإ. ثم تتولى هذه الشركة (Build )والتشٌٌد

مرحلة التشؽٌل  وهذهدارٌة المتعاقدة الجهة اإلشراؾ ورقابة إمعٌنة, وبشروط محددة, وتحت 

Operator) دارٌة لى الجهة اإلإو المرفق فً نهاٌة المدة أ(  ثم تقوم الشركة بتسلٌم المشروع

 ( .( Transferوالتسلٌم اإلعادةمرحلة وهذه , تشؽٌلهالمتعاقدة فً حالة قابلة الستمرار 

 االقتصاد علماء من سواء المتعددة المجاالت فً المختصٌن اهتمام وجد النظام هذا تداخل ببوبس     

 ٌلً فٌما وسنستعرض , مجاله حسب كل  ضوابط له ووضعوا وعرفوه القانون أو الشرٌعة أو

 . والشرعٌة والقانونٌة االقتصادٌة الجوانب من ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء لعقد تعرٌفات
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 0220 , القاهرة , العربٌة النهضة دار , عنها الناشئة المنازعات فض وكٌفٌة B.O.T  البوت عقود أحمد, سٌد حسن جٌهان (7)

 .78ص م,
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 :  ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء لعقد االقتصادٌٌن تعرٌؾ -

 الجدٌدة المشروعات عادة به ٌقصد االمتٌازات أشكال من شكل بأنه:  (7) الدولً البنك عرفه     

 لفترة ما مرفق وصٌانة وتشؽٌل وبناء بتموٌل شركات اتحاد أو خاص طرؾ ٌقوم أن وهو , ا  كلٌ

 . أخرى عامة هٌئات إلى أو الدولة إلى المرفق ٌنقل ذلك وبعد , محدودة

         :(0) ( بأنهUNIDO) الٌونٌدو الصناعٌة للتنمٌة المتحدة األمم منظمة طرؾ من تعرٌفه تم كما    

بنٌة  لمشروع والتموٌل( التصمٌم )شامال   اإلنشاء بتنفٌذ الخاص القطاع ٌقوم بمقتضاه تعاقدي نظام

 الخدمات مقابل على له الحصول ٌحق المحددة اإلدارة فترة خالل به, وفً أساسٌة وإدارته واالحتفاظ

 العقد فً علٌها والمحددة  المتفق عن تزٌد ال بحٌث ملكٌة, وحقوق ورسوم عوائد من ٌقدمها التً

 باإلضافة للمشروع, والصٌانة اإلدارة تكالٌؾ ومقابل استثماراته استرداد من الخاص لٌتمكن القطاع

 جهة أو الحكومٌة الجهة إلى الملكٌة القطاع الخاص بنقل ٌقوم المدة نهاٌة وفً. مناسب عائد إلى

  . عامة مناقصة خالل جدٌدة من أخرى خاصة

 (:  B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء لعقد القانونٌٌن تعرٌؾ

 بأنـها BOT الـ عقود: (3)( األونسٌترال) الدولً التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة عرفت     

 المالٌة االتحادات أحد محددة زمنٌة لفترة ما حكومة بمقتضاه تمنح المشارٌع تموٌل أشكال من شكل

 بالبناء المذكورة الشركة تقوم أن على معٌن مشروع لتنفٌذ امتٌازا  (  المشروع بشركة تسمى)

 المشروع تشؽٌل من أرباحا   وتحقق البناء تكالٌؾ وتسترد السنوات من لعدد واإلدارة والتشؽٌل

 . االمتٌاز مدة نـهاٌة بعد الحكومة إلى المشروع ملكٌة تنتقل أن على تجارٌا   واستؽالله

هو االستثمار الذي  (: B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقدأن ٌتضح من التعرٌؾ السابق      

أحد مشارٌع البنٌة التحتٌة على أن  (Operatorوتشؽٌل )  ( Build)ٌتولى فٌه القطاع الخاص بناء 

مرة أخرى للحكومة بعد فترة زمنٌة معٌنة ٌتم فٌها استرداد رأس المال  (Transfer) ٌتم تحوٌله

 المستثمر وتحقٌق معدل عائد للمستثمر .

 : ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء لعقد الفقهاء تعرٌؾ  -

 على( المشروع شركة) ممول مع ٌمثله من أو مالك اتفاق بأنه:  (4) سالمًاإل الفقه مجمع عرفه

 بقصد علٌها متفق فترة خالل االتفاق, حسب أو كامال   منها, العائد وقبض وإدارتها, منشأة إقامة

 منها المرجو لألداء صالحة المنشأة تسلٌم ثم  معقول, عائد تحقٌق مع المستثمر المال رأس استرداد

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7)Deoja.B.B.& Adhikari .R.P .and  Pand e, B, R. Prospects and  Approaches  2,2005: 34 Public 

Private Partnership in Transport Infrastructure "20 

 اإلسالمً, الفقهً المجمع مجلة (,(B.O.T واإلعادة والتشؽٌل البناء عقود فً والتصرؾ الضمان الشمرانً, على بن صالح( 0)

, 0270 العدد السابع والعشرون, السنة الخامسة والعشرون, اإلسالمً, مكة المكرمة, رابطة العالم اإلسالمً, المجمع الفقهً

  .7ص

 , اإلعادة ثم والتشؽٌل البناء بأسلوب التحتٌة البنٌة مشارٌع لخصخصة اقتصادٌة شرعٌة دراسة حسنً,  حسن بن أحمد( 3) 

 .  70ص , م0220 مصر , القرى أم جامعة

 تعمٌر فً واإلعادة والتشؽٌل البناء. نظام تطبٌق بشأن( 8/79)780 رقم قراره فً:  الدولً اإلسالمً الفقه مجمع قرار( 4)

  م0229 نٌسان 32-06 الموافق  هـ7432 األولى جمادي 5-7 من الشارقة , عشرة التاسعة دورته فً العامة والمرافق األوقاؾ

 . 965 ص ,4ج ,79العدد , الدولً اإلسالمً الفقه مجمع مجلة: انظر
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 (7) : بأنه(:  B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقدهارون خلؾ  ٌعرؾو        

 تحوٌلها ثم معلومة, لمدة منها ستفادةواال كبٌرة مشروعات وتشؽٌل بناء لتموٌل مالً عقد هو"

ولعل هذا التعرٌؾ هو األقرب لضبط توصٌؾ  "العقد مدة نهاٌة ألصحابها منها المرجو لألداء صالحة

 .واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقدطبٌعة 

 : التعرٌؾ شرح

  ونحوه كراء وأ بٌع من اتفاق برامإ فً رادتٌنإ تالقً وهو المعنوي العقد به ٌقصد : مالً عقد -7

 نشائهإ بعملٌات لتفً كبٌرة موالاأل رؤوس لىإ تحتاج التً الكبٌرة المشروعات تموٌل به قصدٌ

 . وتشؽٌله

 . التموٌل منها ٌقصد ال التً يأ مثالهاأو جارةواإل البٌع عقود به خرج قٌد:  لتموٌل -0

 . العاقدٌن بٌن االتفاق حسب رضاأل على المشروع قامةإ: بناء -3

 الفردٌة االستثمارٌة المشروعات وأ , للدولة التحتٌة البنٌة منها المقصود:  كبٌرة مشروعات -4

 . كبٌر لتموٌل بحاجة التً

 .  ونحوه دارةإو بناء من المشروعات لهذه الممول سٌتقاضاه الذي المقابل لبٌان قٌد:  االستفادة -5

 المشروع بناء فً دفعه ما استرداد من لتمكٌنه تشؽٌله فً الممول ٌد طالقإ يأ:  تشؽٌل -6

 . بالعٌن االنتفاع بمثابة هو والذي , المشروع تشؽٌل من المرجو الربح  ولتحصٌل

 المدة عقود من نهإو مؤقت نماإ , التأبٌد على لٌس العقد نأ لبٌان التعرٌؾ فً قٌد : معلومة مدة -7

  . تطول قد التً

 علٌها وما كاألرض لالستخدام ا  صالح رده يأ:  العقد نهاٌة ألصحابه لألداء صالحة تحوٌلها ثم -8

 . نشاءاتإ من
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 اإلسالمٌة, جامعة , منشورة ماجستٌر رسالة اإلسالمً, الفقه فً وتطبٌقاته والتحوٌل والتشؽٌل البناء عقد الدلو, خلؾ هارون(7)

 . 04 ص , م 0275 ؼزة,
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 (7)(:  B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد أركانثانٌا  :       

     

ركان أ ٌتضح أن  ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقدلمن خالل بٌان التعرٌفات السابقة     

فرت فً عقد البناء والتشؽٌل والتحوٌل على اتو (العاقدان, المعقود علٌه, والصٌؽة )ثالثة الالعقد 

 :اآلتً النحو 

  الركن األول : العاقدان, وهما طرفا العقد, البد من توافرهما فً أي عقد, وٌمثلهما فً عقد البناء

والتشؽٌل والتحوٌل , الحكومة أو من ٌمثلهما أو صاحب المشروع وهو العاقد األول , أما العاقد 

 الثانً فهو من سٌقوم بإنشاء ما اتفق علٌه , وفً هذا العقد هو ما ٌعرؾ بشركة المشروع .

العاقد األول : هو الجهة اإلدارٌة المالكة لمحل إقامة المشروع, سواء كانت الحكومة  -

شخاص ذوي المعنوٌة العامة وقد ها االعتبارٌة, أو المالك بشخصه, وٌشمل األبشخصٌت

وإما أن ٌكونوا  ,ٌة كالدولة والمحافظات والبلدٌاتتكون إما أشخاصا  ذوي صفة إقلٌم

 أشخاصا  ذوي صفة خاصة كالنقابات المهنٌة .

واالستفادة من رٌعه مدة هو الجهة التً ستقوم بإنشاء المشروع وتشؽٌله  قد الثانً : االع -

العقد, وهً المعبر عنها بشركة المشروع , التً قد تكون شركة واحدة , أو تتكون من 

ترتٌب تعاقدي بٌن عدة شركات متخصصة فً مجاالت التصمٌم والتورٌد والتشٌٌد وٌطلق 

على اتحادها معا  )الكونسرٌتوم( , تتعهد معا بالقٌام بمشروع مشترك دون أن تندمج فً 

كٌان قانونً مشترك. تبرم اتفاقٌة مع الدولة مانحة االمتٌاز أو الحكومة تقوم بموجبه ببناء 

ثم تشؽٌل أو إدارة المشروع خالل فترة االمتٌاز لتحقٌق أرباح إلى جانب استرداد تكالٌؾ 

البناء والتشؽٌل ثم تسلٌمه للدولة أو الحكومة بعد انقضاء فترة االمتٌاز بكافة أصوله المتفق 

علٌها بالعقد, وسبب اتحادها : الحاجة إلى توفٌر رؤوس األموال الضخمة التً ٌحتاجها بناء 

وتشؽٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة وفقا  لعقد البناء والتشؽٌل والتحوٌل, والحاجة إلى الخبرة 

والمعرفة الفنٌة والمهارات التنظٌمٌة واإلدارٌة الذي ؼالبا  ال ٌتوفر فً شركة واحدة فقط 

 خطار بٌن األطراؾ .إلضافة إلى توزٌع األبا

 نشاءات المشروع :إالركن الثانً : محل المشروع , و 

 محل المشروع :

 هً األرض التً سٌقام علٌها المشروع, والبد أال تكون متنازعا  علٌها أو مؽصوبة .     

وإنشاء المطارات, والمستشفٌات, مثل تعبٌد الطرقات, هو اإلنشاءات المحددة فً العقد,  المشروع :

 عم الصالح العام .تومحطات الكهرباء. وؼٌر ذلك من المشارٌع التً 
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 األسواق فً دراسات منشورة, دكتوراه رسالة اإلسالمٌة, بالصكوك واالستثمار للتموٌل المبتكرة العقود الرشود, سعود خالد( 7) ـ

 .95ص  , م0273  اإلسالمٌة, المالٌة
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  الركن الثالث : الصٌؽة 

هً األلفاظ التً ٌصاغ بها العقد متضمنة بٌان أركانه وشروطه والتزامات كل طرؾ وحقوقه ,     

ؼٌر  ا  التً ٌجب أن تكون واضحة صرٌحة قاطعة للنزاع بٌن أطراؾ العقد , وأال تحتوي شروط

ء , حٌث ٌقوم كل طرؾ من معتبرة شرعا  , ومن الواضح أن هذا العقد ٌتمثل فٌه ركن الصٌؽة بجال

طرفً العقد بتقدٌم طلبه وعرضه وشروطه المتعلقة بالمشروع , فإذا تم التوافق بٌنهم ثبت العقد 

 وترتبت علٌه آثاره .

وٌرى الباحث أن جمٌع هذه األركان الثالثة قد توافرت فً عقد البناء والتشؽٌل والتحوٌل , لذا     

 فرت فً هذا العقد . اتود قفإن أركان العقد  المعتبرة شرعا  

 (7) (: B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد خصائصثالثا  : 

 بعدة خصائص أهمها :واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقدٌتصؾ       

 التموٌل خاصٌتً بٌنواإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد ٌجمع:  واالستثمار التموٌل عقود من ٌعد - 

 لهذه تموٌل عن البحث هو العقود هذه الستخدام الرئٌسً الموضوع أن من فبالرؼم واالستثمار

 ٌكون أن إما التحتٌة البنى مشارٌع تنفٌذ من فالهدؾ ا  استثمارٌ ا  طابع تأخذ قد أنها إال المشارٌع

 الخاص القطاع وكذلك , المشارٌع هذه فً االستثمار وراء من عائد تحقٌق أو للمجتمع خدمات لتوفٌر

 . األرباح وتعظٌم فٌها االستثمار باب من المشارٌع هذه على فٌقبل

 مشارٌع كانت سواء الكبٌرة المشارٌع بتموٌل النظام هذا ٌعنى:  الكبٌرة المشروعات بتموٌل ٌختص -

 والتعلٌم والصحة العام النقل قطاعات كمشارٌع , والتطوٌر للتحدٌث تحتاج قائمة مشارٌع أو جدٌدة

 . إلخ  واالتصاالت

 الدولة) الطرفٌن بٌن علٌها االتفاق ٌتم محددة بمدة محكوم النظام فهذا:  الزمن عقود من أنه -

 . ومجاله المشروع طبٌعة على بناء  وتحدد( والمستثمر

 المشروع من واالنتفاع االستؽالل حق ٌنتقل النظام هذا بموجب:  للمستثمر االستؽالل حق ٌمنح -

 اإلشراؾ ناحٌة من إال التدخل للدولة ٌحق وال العقد فً المحددة والمدة الضوابط وفق للمستثمر

 . والرقابة

 وبمجرد للدولة تبقى النظام بهذا الممولة المشارٌع ملكٌة:  للدولة المشروع ملكٌة حق ٌبقى -

 استؽالل حق وٌرجع المشروع فً حق أي للمستثمر ٌبقى ال العقد فً المحددة المدة انتهاء

 . للدولة المشروع

 وال البوت استثمارات على عوائد أي تحقٌق تضمن ال فالدولة:  المشروع عوائد تضمن ال الدولة -

 ٌحققها التً الفعلٌة العوائد على الشركة ربح ٌعتمد بل  المشروع تعثر نتٌجة بتعوٌض تطالب

 .  المشروع

 المشارٌع تموٌل فً الخاص القطاع إلشراك آلٌة ٌعد النظام فهذا:  الخاص بالقطاع الدولة ٌربط -

 . والخدمٌة األساسٌة
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 ص م , 0223 ٌونٌو الكوٌت, الثانٌة, السنة عشر, الثامن العد التنمٌة, جسر سلسلة التحتٌة, البنٌة خصخصة خضر, حسان( 7)

77 



 (B.O.T) واإلعادة والتشؽٌل البناء عقدل الشرعً تكٌٌؾال

02 

 (7):  ( B . O . T) واإلعادة  والتشؽٌل البناء عقد ممٌزاترابعا  : 

خذ بها كنظام تعاقدي عدٌد من المزاٌا التً تجعلها صالحة لألب واإلعادةتتمتع عقود البناء والتشؽٌل    

 برز هذه المزاٌا :أساسٌة ومن المرافق العامة ومشارٌع البنٌة األ إلنشاءوالمستثمر  دارةما بٌن اإل

التخفٌؾ من العب على الموازنة العامة والموارد الحكومٌة المحدودة, فمن خالل هذه العقود  -7

 عقود بأسلوبو شركة المشروع بتحمل كلفة تموٌل المشروعات التً قد تقام أٌقوم المستثمر 

خرى التً لى المشارٌع األإدارتها مما ٌساعد الدولة على التفرع  إو البناء والتشؽٌل ونقل الملكٌة

 همٌة .أكثر أتبدو 

مر الذي ٌعنً األ ا  جنبٌأذا كانت شركة المشروع مستثمرا إهمٌة هذه العقود وتتعاظم , أتزداد     

وما ٌتبع ذلك من تحسٌن فً مٌزان المدفوعات , وخفض  ا  خارجٌ دخال استثمارات جدٌدة وتموٌال  إ

  جنبٌة .العجز فً الموازنة العامة وتعزٌز حصٌلة الدولة من العملة األ

قامة مشارٌع , ومرافق جدٌدة إلى إذ تهدؾ هذه العقود إمشروعات جدٌدة  إلقامةتاحة الفرصة إ -0

نسبة البطالة عالوة على الدور الذي تقوم به مما ٌسهم فً اتاحة العدٌد من فرص العمل وخفض 

و أالطرق ومحطات الكهرباء  كإنشاءهذه المشروعات فً توفٌر الخدمات لجمهور المنتفعٌن 

 االنفاق وؼٌر ذلك من الخدمات .

ن عقود البناء والتشؽٌل ونقل الملكٌة أذلك  زٌادة فرص التنمٌة االقتصادٌة ونقل التكنولوجٌا , -3

لى الدول النامٌة فمن مصلحة شركة المشروع التً إهاما فً عملٌة نقل التكنولوجٌا  ا  تلعب دور

ذ إقامة هذه المرافق إن تستخدم التكنولوجٌا الحدٌثة فً أالمرافق العامة وتشؽٌلها  بإنشاءتكلؾ 

فً تحسٌن سمعتها على الصعٌد  الدولً وزٌادة فرصها فً الحصول  ا  كبٌر ا  مر دورٌلعب هذا األ

المشروعات وازدٌاد خبرتها , وتحقٌق المزٌد من النجاحات فً الدول النامٌة من  المزٌد على

 (0) لى المزٌد من الخبرة والتكنولوجٌا فً تنفٌد مشارٌعها .إالتً تحتاج 
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 االلتزام, لعقد التقلٌدٌة للنظرٌة نقدٌة دراسـة االلتــزام, لعقــد الحدٌث والتطــور( B.O.T) البــوت عقــود ار,نصـ جابر جاد (7)

 .  43ص م ,0220 العربٌة, النهضة دار القاهرة:  ,7ط

 ,7ط الخاص, القطاع طرٌق عـن الممولـة األساسٌة البنٌـة لمشـروعات والتعاقـدي القـانونً التنظٌم الدٌن, سري هـانً( 0)  

 . 4ص م,0227 العربٌة, النهضة دار: القاهرة
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قامة المرافق, وتقدٌم إمساعدة الحكومات على االستفادة من خبرات القطاع الخاص فً  -4

كثر  فاعلٌة أن القطاع الخاص ٌتمٌز بفاعلٌة وكفاءته فً الخدمات فهو أفمن المعروؾ  ,الخدمات

خبرات القطاع الخاص فً تقدٌم الخدمة  منن استفادة القطاع الحكومً أ, ودارة الحكومٌةمن اإل

 ,المواطن بمستوى هذه الخدمة المقدمة لهداء هذه الخدمة , وزٌادة ثقة أٌسهم فً تحسٌن 

 وبالتالً تحسٌن صورة الحكومة .

ن الملكٌة فً المشروعات التً تقام بأسلوب عقود البناء والتشؽٌل مالك الدولة , ألأالحفاظ على  -5

لى القطاع الخاص بل تنتقل الى ملكٌة الدولة فً نهاٌة مدة إونقل الملكٌة ال تنتقل بشكل نهائً 

 العقد .

, فعندما تقوم الحكومة بالتعاقد مع شركة ما إلقامة المرافق العامة  تجنب االقتراض من الخارج -6

ع فإنها تعفً نفسها من طلب القروض من الخارج وما ٌنتج عن هذه القروض من و المشارٌأ

ن شركة المشروع وفقا لعقود البناء والتشؽٌل ونقل الملكٌة هً التً فوائد مالٌة ضخمة, وذلك أل

 (7) كلفة المالٌة إلقامة هذه المشارٌع والمرافق .تٌقع على عاتقها تحمل ال
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 .92 - 97ص,  م0227 القاهرة, العربٌة, النهضة دار اإلدارٌة, العقود جعفر, أنس( 7)
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 : بٌنها العالقة وطبٌعة ((B.O.Tواإلعادة عقد البناء والتشؽٌل  فً المشاركة األطراؾخامسا  : 

 النجاح تحقٌق أجل من ا  مع تتكاثؾ أن ٌجب والتً متعددة ا  أطراف واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل  ٌجمع

 : ٌلً فٌما حصرها وٌمكن , للمشروع

 الحكومة فً متمثلة كانت سواء للمشروع الحقٌقٌة المالكة اإلدارٌة الجهة هً:  الحكومة المضٌفة -

 ال ولكن تنفٌذها  إلى تحتاج مشارٌع أو استثمارها فً ترؼب أصول لدٌها والتً , هٌئاتها أحد أو

 واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل ب التموٌل عن لها فتبحث الخاصة مواردها من تموٌلها فً ترؼب

B.O.T)  ) : (7)أهمها 

, ٌتضمن تشرٌعات متعلقة باإلعفاء الضرٌبً , هطار القانونً الذي ٌعمل المشروع فً نطاقعداد اإلإ -

 وحماٌة المستثمر األجنبً . رباح , الجمارك ,قوانٌن العمل والهجرة, تحوٌالت األ

وطرح المشروع وفً مناقصة  ,عداد دراسة جدوى مبدئٌة توضح الجوانب المختلفة للمشروع إ -

 . عامة

 كافة الحقوق وااللتزامات لكل طرؾ .برام اتفاقٌة امتٌاز مع شركة المشروع مع توضٌح إ -

 .ممثل حكومً ٌراقب تنفٌذ بنود العقد تعٌٌن  -

كما هو الحال فً محطات تولٌد  ,راء منتجاته برام اتفاقٌة مع المشروع لشإمر قد ٌتطلب األ -

 . الكهرباء مثال  

 من مجموعة من وٌتألؾ البوت عقد فً الدخول قبل مالً اتحاد بتكوٌن تبدأ : المشروع شركة -

 وتقدٌم المشروع دراسة االتحاد هذا وٌتولى , المشروع فً االستثمار ؼرض ٌجمعهم المستثمرٌن

 اختٌاره ٌتم الذي المالً االتحاد وٌكلؾ ,(  لالمتٌاز المانحة الجهة)  المعنٌة الجهة إلى عرضه

 سٌنفذ التً الدولة فً(  خاص ؼرض ذات شركة) لالمتٌاز المانحة الجهة أمام تمثله شركة بتأسٌس

 األجل فً الدولة مع تفاقاال بنود بتنفٌذ الشركة هذه وتلتزم , المشروع بشركة تسمى المشروع فٌها

 وتحصٌل تشؽٌله و ,العقد فً المحددة للمواصفات ا  وفق المشروع وتجهٌز ببناء فتقوم , المحدد

 . المشروع شركة تنحل وبذلك الدولة إلى المشروع وٌرجع العقد مدة هًتتن أن إلى إٌراداته

 من باحتٌاجاتها المشروع شركة تمد التً التموٌل ومؤسسات المصارؾ ًه:  مؤسسات التموٌل -

 من ٌعد ذلك ألن لالمتٌاز المانحة للجهة العرض تقدٌم عند الؽالب فً تحدٌدها وٌتم , التموٌل

 هذا فً المشروع شركة فتبٌن , المناقصة فً العروض تقٌٌم علٌها ٌبنى التً األساسٌة المعاٌٌر

 بمصادر ستستعٌن أم المشروع تموٌل فً الخاصة مواردها على ستعتمد كانت إذا ما العرض

 . للتموٌل أخرى
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 التنمٌة بقضاٌا تعنً دورٌة سلسلة للتخطٌط, العربً المعهد: والتحوٌل, الكوٌت والتشؽٌل البناء نظام  البشبٌشً, نجاح أمل( 7) 

 .4ص الثالثة, السنة ,0224 آب/  أؼسطس/ 35 العدد العربٌة, األقطار فً
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 المشروع شركة قبل من تكلؾ الذي االعتبارٌة الجهة هو : ل األعمال الهندسٌة والبناءومقا -

 من ا  جزء ٌكون وقد العقد فً علٌها االتفاق تم التً للمواصفات ا  وفق المشروع وتشٌٌد ببناء

 من ا  أٌض ٌحدد الؽالب وفً , المشروع شركة قبل من وٌكلؾ مستقال   ا  طرف أو المشروع شركة

 مقاول من تختلؾ قد العمل جودة ألن العرض تقٌٌم عند به وٌعتد العقد قبل المالً االتحاد قبل

 .  آلخر

 مشروعات فً ا  ضرورٌ ا  عنصر وتعد المشروع مخاطر على تؤمن التً الشركات هً :ون ن  م  ؤ  الم   -

 (7) وأهمها : تواجهها التً والمخاطر المشارٌع هذه طبٌعة بسبب البوت

مصدرها التأخٌر فً التنفٌذ عن الموعد المحدد, وعدم مطابقة العمل للمواصفات  : مخاطر البناء -

 وزٌادة التكالٌؾ عن القٌمة المحددة ., المحددة 

و حدوث انقطاع فً مصادر أتتمثل فً ظهور عٌوب فنٌة فً المشروع ,  مخاطر التشؽٌل : -

 و نشوب حرٌق .أالطاقة, 

جدد التشمل الضؽوط التنافسٌة التً قد تتعرض لها الشركة من قبل المنتجٌن  مخاطر التطوٌر : -

ٌصاحبها انخفاض التكلفة, وهو ما ٌترتب علٌه خسائر ناجمة فً حالة حدوث تؽٌرات تكنولوجٌة 

 عن تحول الطلب .

 مثل حدوث فً المبٌعات وأسعار المنتجات, وأسعار الصرؾ . المخاطر التجارٌة : -

 العسكرٌة وؼٌرها . واالنقالباتتشمل الحروب واالضطرابات األهلٌة  المخاطر السٌاسٌة : -

 زل والبراكٌن .كالعواصؾ والزال المخاطر الطبٌعٌة : -

 

 ((B.O.T واإلعادة عقد البناء والتشؽٌل شكل توضٌحً ألطراؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6 ص سابق, مرجع والتحوٌل, والتشؽٌل البناء نظام  البشبٌشً, نجاح أمل( 7)

BOT 
 البوت

مؤسسات 
 التموٌل 

شركة 
 المشروع 

الحكومة 
 المضٌفة

مقاول 
األعمال 
الهندسٌة 
 والبناء 

 المؤمنون
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 :  ((B.O.T واإلعادة البناء والتشؽٌل التكٌٌؾ الشرعً لعقد سادسا  : 

 ى سبعة أقوال : عل واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل لؾ الفقهً ٌالشرعٌون فً التكٌالباحثون  اختلؾ     

  (7) نه عقد استصناعأعلى  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل ؾ ٌول : تكٌاأل لالقو

د موصوفه فً الذمة وهو المشروع المرااشتمل على عٌن  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل ن أ:  وبٌانه

عطاء حق للعامل باستؽالل المشروع فترة إعلى  ا  ٌضأشتمل وا ,ن ٌكما اشتمل على عمل مع ,انشاؤه 

فهو من قبٌل  ,وكال العوضٌن مؤجل ,رباحه أقامه وأاستٌفاء تكالٌؾ البناء الذي  ألجلمن الزمن 

وثمن االستصناع : منفعة  ,: صانعة  وشركة المشروع ,مستصنعهدارٌة : االستصناع : فالجهة اإل

 تشؽٌل المشروع .

 (0) و ٌناقش هذا القول بما ٌلً :

ما من أاالستصناع ٌفترقان فً ناحٌة الثمن والمثمن : عقد  و واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل ن إ -7

ثمن معٌن خارج عن منافع عن  واإلعادةالبناء والتشؽٌل فألنه لٌس فً عقد  ,ناحٌة الثمن 

معٌن  شًءن الثمن فٌه إوهذا بخالؾ عقد االستصناع : ف ,ول للثانً المنشاة ٌقدمه الطرؾ األ

ن المثمن فً االستصناع هو فأل ,ما من ناحٌة المثمن ألى الطرؾ الثانً . وإ ا  و مقسطأٌدفع نقدا 

ن إ: ف واإلعادةالبناء والتشؽٌل بخالؾ عقد  ,لى المستصنع إمعٌن وتحوٌله مباشرة  شًءصنع 

 . والتشؽٌل لمدة معٌنة المعوض فٌه هو البناء

وهذه القٌمة تعترٌها الجهالة :  ,ن ثمن االستصناع بناء على هذا التكٌٌؾ هو قٌمة التشؽٌل إ  -0

 . ا  حٌث ال ٌعلم قدرها تحدٌد

 المراحل أما , البناء مرحلة وهً العقد فً واحدة لمرحلة تكٌٌؾ هو الواقع فً التكٌٌؾ هذا إن -3

  . التكٌٌؾ أؼفلها فقد األخرى
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 عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء عقد تطبٌق ود,الرش خالد( 7)   

 الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء عقود العثمانً, تقً محمد , 579ص ,4ج , م0229 ,79العدد

 مجلة والتملٌك, والتشؽٌل البناء نظام تطبٌق عبده عمر, محمد ,743ص ,4ج م,0229 ,79العدد عشرة, التاسعة الدورة جدة,

 المراجعة المحاسبة هٌئة , 774ص ,4ج , م0229 ,79العدد عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع

 رقم الشرعً المعٌار اإلسالمٌة, المالٌة للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معاٌٌر. م 0220اإلسالمٌة, المالٌة للمؤسسات

 البركة ندوة وتوصٌات قرارات ,834 ص الوقؾ,( 33) رقم الشرعً والمعٌار ,322ص الموازي, واالستصناع االستصناع( 77:)

 .  الشرعً وتكٌٌفه االمتٌاز عقد( 73/0) رقم فتوى عشرة, الثالثة الندوة  ,002ص اإلسالمً, لالقتصاد

 عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة واإلعادة, والتشؽٌل البناء عقد الترابً, مرتضى (0)        

 . 838ص ,4ج , م0229 ,79العدد
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   ة جارة : فالمؤجر : الجهإنه عقد أعلى  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل تكٌٌؾ  (7) القول الثانً:   

 ,علٌها المشروع  رض التً ٌقاماأل , المستأجرةوالعٌن  ,: شركة المشروع  والمستأجر ,دارٌة اإل

 دارٌة نهاٌة المدة المعلومة .لى الجهة اإلإجرة : مؤجرة وهً المشروع الذي سٌتم تسلٌمه واأل

 (0) وٌناقش هذا القول بما ٌلً :

بدلٌل عدم النص على  ,رض األ تأجٌرلى إلم ٌتجه  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل ن القصد فً إ -7

نشاء المشروع إلى التعاقد على منح امتٌاز لمدة معٌنة مقابل إنما اتجه إو ,جرة محددة أ

 محددة .بمواصفات 

ن تكون أجارة التً منها : اإلعقد حكام أمع  ٌتفقنه ال إف ,ٌؾ ٌعلى فرض التسلٌم بهذا التك -0

لٌمكن التصفٌة عند انفساخ  ,جارة ٌام اإلأعلى عدد  لالنقسامرض قابلة جارة األإجرة فً األ

هً نفس  - ٌؾٌعلى هذا التكبناء  –جرة فً هذا العقد جارة قبل انتهاء المدة . ولكن األاإل

جارة : فلو ٌام اإلأعلى عدد  نقساملالوهو ال ٌصلح  المستأجر,ٌنشئه المشروع  الذي سوؾ 

 ,ٌام الماضٌة األٌمكن التصفٌة بتجزئته على عدد  نه الإجارة قبل اكتمال المشروع فانفسخت اإل

 رض .جارة األإجرة فً أن ٌكون أن المشروع المقترح ال ٌصلح أفظهر 

 . على أنه عقد جعالة واإلعادةالبناء والتشؽٌل تكٌٌؾ عقد  :(3)القول الثالث   

أما محل الجعالة فهما : وبٌانه أن الجهة اإلدارٌة : هً الجاعل , وشركة المشروع : هً العامل,      

إنجاز البناء حتى ٌبلػ الؽاٌة المستهدفة منه, والجعل : هنا منفعة المشروع نفسه, حٌث توضع 

 العامل لٌحصل على منافع المشروع على ما ٌقابل جهده .

 (4) وٌناقش هذا القول بما ٌلً :

: فهو محدد  واإلعادةل ال ٌصح توقٌت عقد الجعالة بمدة محددة وهذا بخالؾ عقد البناء والتشؽٌ -7

 بمدة معٌنة .

ٌشترط فً الجعل أن ٌكون معلوما  . وعائد تشؽٌل المشروع مجهول كما تقدم بٌانه فً مناقشة  -0

 القول األول . 

 عقد الزم . واإلعادةالجعالة عقد ؼٌر الزم وعقد البناء والتشؽٌل  -3

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,79العدد عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة والتملٌك البناء نظام تطبٌق أحمد, الدٌن محً أحمد( 7)

 الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء نظام حقٌقة , السٌد ناهد , 534ص ,4,ج م0229

 . 922ص ,4ج , م0229 ,79العدد عشرة, التاسعة

 ,37,0274العدد , اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة الشرعٌة, العلوم مجلة الوقؾ, تعمٌر تطوٌر , العمرانً عبدهللا( 0) 

 .  سابق مرجع 740ص ,4ج , م0229 ,79العدد الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء عقود العثمانً, تقً , محمد 076ص

 عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة  واإلعادة, والتشؽٌل البناء عقد أبوؼدة الستار عبد( 3) 

 609ص ,4ج , م0229 ,79العدد

 ,0القاهرة , ج - الحدٌث دار طبعة,  بدون: , الطبعة المقتصد ونهاٌة المجتهد الحفٌد( بداٌة رشد الحفٌد, )ابن رشد بن محمد ( 4)

 792ص
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ن أ:  (7) نه عقد شراكة مؤقته . وبٌانهأعلى  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل القول الرابع : تكٌٌؾ 

: شرٌك ثان , وتنتهً هذه الشركة بنهاٌة الفترة ول , وشركة المشروع أدارٌة : شرٌك الجهة اإل

س مال المشروع : أدارٌة باالشتراك مع شركة المشروع بتقدٌم رالمحددة للعقد, حٌث تقوم الجهة اإل

دارته إالمشروع مع  إلقامةقدٌم شركة المشروع التموٌل الالزم ترض المشروع, وحق االمتٌاز, وأ

ن من الصعب الحصول لى الربح المرؼوب فٌه, وألإضافة إوتشؽٌله حتى تسترد ما انفقته من تكالٌؾ 

لذلك تعد شركة المشروع هً دارة جل دون المشاركة فً الملكٌة واإلو طوٌل األأعلى تموٌل متوسط 

 صوله خالل فترة االمتٌاز, وتتحمل المخاطرة .أالمالكة لموجوداته و

رباح مقابل دارٌة برؼبتها عن الحصول على المستحق لها من األوفً هذه الشركة تتمتع الجهة اإل

مؤسسة من ال هتملكٌبنقل صوله : وذلك أخذه مرة واحدة فً نهاٌة المدة فً صورة ذات المشروع وأ

  دارٌة, وبذلك تنقضً الشركة الموقوتة .لى الجهة اإلإالمنفذة 

 وٌناقش هذا القول بما ٌلً :

ٌشترط فً رأس المال الشركة أن ٌكون نقودا , فال تصح الشركة فً العروض عند جمهور  ال -7

 . ورأس مال الجهة اإلدارٌة هنا أرض, وهً عروض .(0)الفقهاء 

. وهً هنا على شركة (3)س المال أبحسب نسبة مساهمة كل شرٌك فً رالخسارة فً الشركة  -0

 المشروع فقط .

ن تكون جزءا  شائعا  فً الجملة ال معٌنا  كالنصؾ أٌشترط الفقهاء فً حصة كل شرٌك من الربح  -3

هً  - على هذا التكٌٌؾ -دارٌة من الربح الجهة اإل . وحصة(4)ال فسدت الشركة إأو الثلث مثال , و

 المشروع , وهو محدد بعٌنة .

 الزم . واإلعادةالبناء والتشؽٌل . وعقد (5)الشركة عقد ؼٌر الزم عند جمهور الفقهاء  - 4

المشروع وموجوداته , وهذا ؼٌر صحٌح ,  ألصولٌفترض هذا التكٌٌؾ ملكٌة شركة المشروع   - 5

 دارته وتشؽٌله فقط .إنما تملك شركة المشروع إدارٌة , فملكٌة المشروع للجهة اإل
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 عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء نظام حقٌقة , السٌد ناهد( 7)

 ص920-927ص ,4ج , م0229 ,79العدد

 , 75ص - 74ص , 3جبٌروت, -دار الكتب العلمٌة , القاهرة  -مطبعة الحلبً  , المختار لتعلٌل االختٌار مودود, بن هللا ( عبد 0) 

 موسى ,089, ص0, جم0225هـ/7405 ,7ط ,دار الفكر ,منهاج الطالبٌن وعمدة المفتٌن ,النووي االختبار ,: شرحه مع مطبوع

 .053, ص0,ج  لبنان,  - بٌروت المعرفة, دار , حنبل بن أحمد اإلمام فقه فً اإلقناع الحجاوي,

 0ج , الطالبٌن منهاج النووي, ٌحٌى. 778,ص خلٌل مختصر , إسحاق بن خلٌل.  76ص ,3ج المختار, مودود, بن هللا عبد (3) 

 . 054, ص0ج, مرجع سابق , موسى الحجاوي اإلقناع  090,ص

ل بً إبراهٌم بن محمد بن إبراهٌم (4) بٌروت, / لبنان - العلمٌة الكتب دار , 7األبحر, ط ملتقى شرح فً األنهر الحنفً, مجمع الح 

  ,7ط التنزٌل, دار إمام مالك اإلمام مذهب فً خلٌل الشٌخ العالمة مختصر شرح اإلكلٌل جواهر,  544ص ,0م , ج7998 - هـ7479

 المنهاج, دار شرح إلى المحتاج الرملً, نهاٌة , 776ص , 0ج,  م7997 العلمٌة, الكتب دار: بٌروت الخالدي, محمد صححه

 053ص , 0ج اإلقناع, الحجاوي, موسى , 70ص , 5م, ج7984هـ,  7424بٌروت , الفكر,

الصنائع فً ترتٌب الشرائع , الشٌخ محمد علً معوض, الشٌخ محمد عادل عبد الموجود,  مسعود الكاسانً, بدائع الدٌن عالء (5) 

 097ص , 0مرجع سابق , جمنهاج الطالبٌن  ,النووي ,82ص ,6لبنان, ج بٌروت , -العلمٌة الكتب م , دار0223 -هـ  7404, 0ط

 . 058ص , 0سابق,ج مرجع اإلقناع الحجاوي, , موسى090ص  –
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إعطاء السلطان : الذي هو  قطاع إنه أعلى  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل الخامس : تكٌٌؾ  لالقو

 . (7)  أرضا  ونحوها لالنتفاع

دارٌة اإل ن الجهةأ. وبٌانه : كٌن فً ندوة البركة الثالثة عشرة لى هذا التكٌٌؾ ذهب بعض المشارإو

حٌث تقوم الشركة ببناء المشروع , واالنتفاع  ,قطاع انتفاع لمدة معٌنةإلشركة المشروع  ا  رضأتقطع 

 .  (0)دارٌة لى الجهة اإلإبعوائده , ثم ٌؤول 

 : (3) ٌلً بما القول هذا وٌناقش

قطاع : العطٌة, مع مراعاة المصلحة مصلحة المقطع : فمن معانً اإل وال  أن االقطاع ٌستهدؾ إ -7

تموٌل التنمٌة بؽرض  هفإن جوهر واإلعادةالبناء والتشؽٌل ولٌس كذلك عقد  ة .أمكاف العامة , فكأنه

 بالمشروعات والمرافق العامة . رتقاءاال

عاتق شركة المشروع فً  لىن العوض فً االقطاع خراج ٌؤدٌه المقطع لبٌت المال , بٌنما ٌقع عإ -0

ن تلزم به من دفع أعما ٌمكن  فضال  عادة المشروع صالحا للعمل , إو ,وتشؽٌل ,عقد البوت بناء

 نسبة من عائد التشؽٌل .

مقدرة بما  واإلعادةالبناء والتشؽٌل ن المدة فً االقطاع على ما ٌرى المقطع, بٌنما هً فً عقد إ -3

 . ناسب ٌسمح باسترداد شركة المشروع النفقات, وتحقٌق ربح م

لم ٌعرفه الفقه اإلسالمً  عقد جدٌد مستحدث  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل ن إ (4)القول السادس :

ن شابه فً بعض صوره العقود إو بتركٌبته هذه فهو عقد مركب من عدة عقود تبرم من الباطن,

 نه ال ٌتطابق مع أي منها . أال إالفقهٌة المعهودة 

 وٌناقش هذا القول بما ٌلً :      

العقود  بأحدواإلعادة البناء والتشؽٌل مكان تكٌٌؾ عقد إن هذا القول ٌمكن اللجوء له فً حال عدم إ   

 ولى من بقائه مجرد عن التكٌٌؾ .ألٌه إما حٌن ٌمكن ذلك فالمصٌر أالفقهٌة المعروفة, 
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 عبد بن خالد - النسفً محمد بن عمر حفص أبً الدٌن نجم اإلمام الفقهٌة , االصطالحات فً الطلبة طلبة , النسفً عمر( 7)

 .02م , ص0277العك, دار النفائس,  الرحمن

 االمتٌاز عقد( 73/0) رقم فتوى , اإلسالمً لالقتصاد البركة ندوات وتوصٌات قرارات , الخوجة وعزالدٌن الستار أبوؼدة عبد( 0)

 .    002ص الشرعً, وتكٌٌفه

 ,79العدد عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة , واالعادة والتشؽٌل البناء عقد تطبٌق بخٌت, أحمد( 3)

 .  487ص ,4ج , م0229

 والتشؽٌل البناء عقد سلٌمان, أبو الوهاب عبد  ,492ص ,4ج سابق, مرجع واإلعادة والتشؽٌل البناء عقد تطبٌق بخٌت, أحمد( 4)

 قرار ,699ص -648ص ,4ج م,0229 ,79العدد عشرة, التاسعة الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملك, واعادة

 فً العامة والمرافق األوقاؾ تعمٌر فً واإلعادة والتشؽٌل البناء نظام تطبٌق بشأن( 8/79)780 رقم الدولً اإلسالمً الفقه مجمع

 . م0229 الشارقة إمارة فً عشرة التاسعة دورة
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أنه عقد مركب من عقدي االستصناع على  واإلعادةعقد البناء والتشؽٌل تكٌٌؾ  (7(: القول السابع 

جارة على واالجارة على العمل . وبٌانه : أن عقد االستصناع ٌمثل مرحلة بناء المرفق, وعقد اإل

,  واإلعادةالبناء والتشؽٌل العمل ٌمثل مرحلة تشؽٌل المرفق, ومقابل هذٌن العقدٌن: المنفعة مدة عقد 

 ثناء مدة العقد .جارة على عمل بالمنفعة فً أإفهو استصناع مع 

 : الترجٌح 

البناء والتشؽٌل بتكٌٌؾ عقد  ئلالقا ,القول السابع أمٌل إلى فإننًقوال السابقة, باستعراض األ      

البناء والتشؽٌل جارة على العمل : فعقد نه عقد مركب من عقدي االستصناع واإلأعلى  واإلعادة

لى إ, وكل كلمة من هذه الكلمات الثالث تشٌر  واإلعادةوالتشؽٌل معنون صراحة بعقد البناء  واإلعادة

لى مرحلة البناء وجدناها فً حقٌقتها طلب من الجهة إذا نظرنا إف . مراحل هذا العقد  منمرحلة 

لى شركة المشروع ببناء مشروع بمواصفات محددة مقابل الحصول على عائد تشؽٌل إدارٌة اإل

 . (0)ذا حقٌقة االستصناع ه, شرط فٌه العمل, و , فهو عقد على موصوؾ فً الذمةالمشروع 

دارٌة فً هذه المرحلة : مستصنعة, وشركة المشروع صانعة, والعٌن وبناء على ذلك فالجهة اإل     

ما فً مرحلة التشؽٌل : أالمستصنعة: المشروع , وثمن االستصناع : العائد من تشؽٌل المشروع . 

شروع تشؽٌل المشروع وصٌانته مقابل الحصول على عائد دارٌة تطلب من شركة المن الجهة اإلإف

, وشركة المشروع : مستأجرةدارٌة : على عمل : فالجهة اإل التشؽٌل, وهذا فً حقٌقته استئجار

ما مرحلة تسلٌم المشروع أ جرة : العائد من تشؽٌل المشروع.جٌر, والعمل : التشؽٌل والصٌانة, واألأ

البناء والتشؽٌل عقد ن إثار هذا العقد, ولٌس عقدا فً ذاتها . لهذا فآمن  ثرأدارٌة فهً لى الجهة اإلإ

  جارة على العمل .ٌضم عقدٌن مختلفٌن تبعا  الختالؾ مرحلته هما : االستصناع واإل واإلعادة
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 ,37,0274العدد , اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة الشرعٌة, العلوم مجلة الوقؾ, تعمٌر تطوٌر العمرانً, عبدهللا (7)

مجلة دراسات, علوم ( حقٌقته وتكٌٌفه الفقهً وحكمه الشرعً,   BOTعقود البوت )  , أحمد شحدة أبو سرحان ,  000ص

 . 428, صم 0279(, 3),العدد 46الشرٌعة والقانون , المجلد 

 الكاسانً, ,360 ص ,0لبنان, ج – بٌروت العلمٌة, الكتب دار م, 7994 - هـ 7474 ,0ط الفقهاء, تحفة السمرقندي, محمد (0) 

 . 0ص , 5,ج الصنائع بدائع
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  : (B.O.T) واإلعادةالبناء والتشؽٌل لعقد لمحاوالت الفقهٌة السابقة ا خالصة             

 التخرٌجات ونالباحث

 القاضً محمد  تقً العثمانً,  خالد
المعاٌٌر  عمر, عبده محمد  الرشود,
 الشرعٌة

                                                                          
 قد استصناعع
 

 عقد اجارة أحمد الدٌن محً أحمد

 الجعالة أبو ؼدة الستار عبد

 )موقوتة) مقطوعة  شركة السٌد على ناهد
 االقطاع أو االمتٌاز . خوجة الدٌن وعز ,ؼدة أبو الستار عبد

 هقرال, على الترابً الشٌخ مرتضى
 بو سلٌمان,أداؼً, عبد الوهاب 

حمد أالدولً,  اإلسالمً الفقه ومجمع
 البخٌت

                                                                              
 عقد جدٌد مستحدث

أحمد شحدة أبو  ,عبد هللا العمرانً
 سرحان

 عقد مركب من عقدي االستصناع واإلجارة على العمل

 

لً وأتم  الحمد هلل الذي استعملنً فً طلب العلم الشرعً, وشرفنً ببحث هذا الموضوع وٌسره 

ا  ) ووفقنً لهذا الخٌر لقوله  هذا البحث اإلسالم بإتمامنعمة نعمته علً بعد  ر  ٌْ   بِِه خ 
ٌ ِرِد هللاه ْن  م 

ٌنِ   وتعالى حسن القبول . , فله الحمد من قبل ومن بعد, وأسأله سبحانه( ٌ ف ق ْهه  فًِ الد 

 هذه أهم النتائج التً خرجت بها من خالل دراستً لهذا البحث .   
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   النتائج أهم

 النتائج إلى (B.O.T) واإلعادة والتشؽٌل البناء لعقد  الموضوعٌة الدراسة خالل من تتوصل      

 :اآلتٌة 

 بـ  واإلعادة والتشؽٌل البناء إلى عقد ٌرمز(B.O.T). 

 واإلعادة والتشؽٌل البناء عقد (B.O.T) واإلنفاق مشروع, بإقامة المتعاقد ٌتكفل مالً هو عقد 

 ألصحابه تسلٌمه ثم وأرباحه, مصارٌفه, خاللها ٌسترد محدودة لمدة وصٌانته وتشؽٌله علٌه,

 . عوض دون

 المعقود علٌه أركان العقد الثالثة , العاقدان, والصٌؽة,  واإلعادة والتشؽٌل البناءً عقد توافرت ف

. 

 واإلعادة والتشؽٌل ٌختص ؼالبا  عقد البناء (B.O.T) شبكاتالضخمة مثل  التحتٌة البنٌة مشارٌع 

 والخطوط المطارات, كبناء وؼٌرها, والكهرباء التلفونات, ومشارٌع الصحً, والصرؾ المٌاه,

 .الكبٌرة والمؤسسات الخاص, القطاع بإقامتها ٌقوم والمستشفٌات, السرٌعة,

  واإلعادة والتشؽٌل البناء عقدٌسهم (B.O.T ) فً الدولة, التحتٌة البنٌة مشروعاتفً إقامة 

 القروض لىإ اللجوء وأ ضافٌةإ مالٌة عباءأ للدولة العامة الموازنة حمٌلت الى الحاجة دون

 . منشودة دارٌةإ وخبرات متقدمة تكنولوجٌا نقل فً ا  ٌضأ ٌساعد كما ,الخارجٌة

 واإلعادة والتشؽٌل البناء فً التكٌٌؾ الشرعً لعقد السابع أمٌل إلى القول (B.O.T)  نه أعلى

 مركب من عقدي االستصناع واإلجارة على العمل . عقد

 

 

 

 

 ٌق,,,وهللا ولً التوف                                                     
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 المراجع

ل بً إبراهٌم بن محمد بن إبراهٌم -  الكتب دار , 7األبحر, ط ملتقى شرح فً األنهر الحنفً, مجمع الح 

 .م 7998 - هـ7479بٌروت, / لبنان - العلمٌة

 سلسلة للتخطٌط, العربً المعهد: والتحوٌل, الكوٌت والتشؽٌل البناء نظام  البشبٌشً, نجاح أمل -

 لثالثة.ا السنة ,0224 آب/  أؼسطس/ 35 العدد العربٌة, األقطار فً التنمٌة بقضاٌا تعنً دورٌة

 البناء بأسلوب التحتٌة البنٌة مشارٌع لخصخصة اقتصادٌة شرعٌة دراسة حسنً,  حسن بن أحمد -

 .  م 0220 ,مصر , القرى أم جامعة , اإلعادة ثم والتشؽٌل

 جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة , عادةواإل والتشؽٌل البناء عقد تطبٌق بخٌت, أحمد -

  . م0229 ,( 79)العدد عشرة, التاسعة الدورة

( حقٌقته وتكٌٌفه الفقهً وحكمه الشرعً,  مجلة  BOTأحمد شحدة أبو سرحان , عقود البوت )   -

 . م0279(, 3العدد ) ,46دراسات, علوم الشرٌعة والقانون , المجلد 

 جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة والتملٌك البناء نظام تطبٌق أحمد, الدٌن محً أحمد -

 . م0229 ,79العدد عشرة, التاسعة الدورة

 . م0227 القاهرة, العربٌة, النهضة دار اإلدارٌة, العقود جعفر, أنس -

  , 7ط التنزٌل, دار إمام مالك اإلمام مذهب فً خلٌل الشٌخ العالمة مختصر شرح اإلكلٌل جواهر -

 م .7997 العلمٌة, الكتب دار: بٌروت الخالدي, محمد صححه

 نقدٌة دراسـة االلتــزام, لعقــد الحدٌث والتطــور( B.O.T) البــوت عقــود نصـار, جابر جاد - 

 . م0220 العربٌة, النهضة دار القاهرة: ,7ط االلتزام, لعقد التقلٌدٌة للنظرٌة

 دار , عنها الناشئة المنازعات فض وكٌفٌة B.O.T)) البوت عقود أحمد, سٌد حسن جٌهان  -

 . م 0220 , القاهرة , العربٌة النهضة

 الثانٌة, السنة عشر, الثامن العد التنمٌة, جسر سلسلة التحتٌة, البنٌة خصخصة خضر, حسان -

 . م 0223 ٌونٌو الكوٌت,

 دكتوراه اإلسالمٌة, رسالة بالصكوك واالستثمار للتموٌل المبتكرة العقود الرشود, سعود خالد  -

 .  م0273  اإلسالمٌة, المالٌة األسواق فً دراسات منشورة,

 جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء عقد تطبٌق الرشود, خالد -

 . م0229 ,(79العدد ) عشرة, التاسعة الدورة

 .م  7984هـ,  7424بٌروت , الفكر, المنهاج, دار شرح إلى المحتاج الرملً, نهاٌة -

 مجلة , (B.O.T) واإلعادة والتشؽٌل البناء عقود فً والتصرؾ الضمان الشمرانً, على بن صالح -

 السنة المكرمة, مكة اإلسالمً, العالم رابطة اإلسالمً, الفقهً المجمع اإلسالمً, الفقهً المجمع

 .م  0270 والعشرون, السابع العدد والعشرون, الخامسة

 , اإلسالمً لالقتصاد البركة ندوات وتوصٌات قرارات , الخوجة وعزالدٌن الستار أبوؼدة عبد -

 .    الشرعً وتكٌٌفه االمتٌاز عقد( 73/0) رقم فتوى

 الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملك, عادةإو والتشؽٌل البناء عقد سلٌمان, أبو الوهاب عبد  -

 م .0229 ,(79) العدد عشرة, التاسعة الدورة جدة,

 سعود بن محمد اإلمام جامعة الشرعٌة, العلوم مجلة الوقؾ, تعمٌر تطوٌر العمرانً, عبدهللا -

 م . 0274(, 37)العدد , اإلسالمٌة

 الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة واإلعادة, والتشؽٌل البناء عقد أبوؼدة الستار عبد -

 .  م0229(, 79) العدد عشرة, التاسعة

 . بٌروت -دار الكتب العلمٌة , القاهرة -مطبعة الحلبً  , المختار لتعلٌل االختٌار مودود, بن هللا عبد -

 محمد بن عمر حفص أبً الدٌن نجم اإلمام الفقهٌة , االصطالحات فً الطلبة طلبة , النسفً عمر  -

 دار النفائس . العك, الرحمن عبد بن خالد , النسفً
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الصنائع فً ترتٌب الشرائع , الشٌخ محمد علً معوض,  بدائعمسعود الكاسانً,  الدٌن عالء -   

  .لبنان بٌروت , - العلمٌة الكتب م , دار0223 -هـ  7404, 0الشٌخ محمد عادل عبد الموجود, ط

 البناء نظام تطبٌق بشأن( 8/79)780 رقم قراره فً:  الدولً اإلسالمً الفقه مجمع قرار  -

 5-7 من الشارقة , عشرة التاسعة دورته فً العامة والمرافق األوقاؾ تعمٌر فً عادةواإل والتشؽٌل

 . م0229 نٌسان 32-06 الموافق  هـ7432 األولى جمادي

 واإلعادة والتشؽٌل البناء نظام تطبٌق بشأن( 8/79)780 رقم الدولً اإلسالمً الفقه مجمع قرار -

 .م  0229 الشارقة إمارة فً عشرة التاسعة دورة فً العامة والمرافق األوقاؾ تعمٌر فً

 الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء عقود العثمانً, تقً محمد  -

 م . 0229 (79) العدد عشرة, التاسعة الدورة جدة,

 جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة والتملٌك, والتشؽٌل البناء نظام تطبٌق عمر,عبده  محمد - 

 . م 0229 , (79) العدد عشرة, التاسعة الدورة

 طبعة,  بدون: , الطبعة المقتصد ونهاٌة المجتهد الحفٌد( بداٌة رشد الحفٌد, )ابن رشد بن محمد  -

 القاهرة . - الحدٌث دار

  م 7994 - هـ 7474, لبنان – بٌروت ,0ط العلمٌة, الكتب دار , الفقهاء, تحفة السمرقندي, محمد  -

 الدورة جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة واإلعادة, والتشؽٌل البناء عقد الترابً, مرتضى  -

  . م0229 ,(79العدد ) عشرة, التاسعة

 . لبنان  -موسى الحجاوي اإلقناع فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل , دار المعرفة, بٌروت  - 

 جدة, الدولً, اإلسالمً الفقه مجمع مجلة الملكٌة, ونقل والتشؽٌل البناء نظام حقٌقة , السٌد ناهد  -

 .  م0229 ,(79)العدد عشرة, التاسعة الدورة

 . م0225هـ/7405 ,7ط ,دار الفكر ,منهاج الطالبٌن وعمدة المفتٌن ,النووي -

 ماجستٌر رسالة اإلسالمً, الفقه فً وتطبٌقاته والتحوٌل والتشؽٌل البناء عقد الدلو, خلؾ هارون -

 . م 0275 ؼزة, اإلسالمٌة, جامعة , منشورة

 طرٌق عـن الممولـة األساسٌة البنٌـة لمشـروعات والتعاقـدي القـانونً التنظٌم الدٌن, سري هـانً - 

 م .0227 العربٌة, النهضة دار: القاهرة ,7ط الخاص, القطاع

 والمراجعة المحاسبة معاٌٌر. م 0220اإلسالمٌة, المالٌة للمؤسسات المراجعة المحاسبة هٌئة -

 واالستصناع االستصناع( 77:) رقم الشرعً المعٌار اإلسالمٌة, المالٌة للمؤسسات والضوابط

   اإلسالمً, لالقتصاد البركة ندوة وتوصٌات قرارات الوقؾ,( 33) رقم الشرعً والمعٌار الموازي,

 . الشرعً وتكٌٌفه االمتٌاز عقد( 73/0) رقم فتوى عشرة, الثالثة الندوة
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