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ملخص البحث

ٌـهدؾ هذا البحث إلى دراسة تموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة بؤسلوب البناء
والتشـؽٌل ثم اإلعادة" "Build-Operator-Transferالمسمّى '' "BOTدراسة
شرعٌة اقتصادٌة .ولتحقٌق هذا الـهدؾ تم التعرض ألهمٌة مشارٌع البنٌة التحتٌة
وبٌان خصائصها ،ثم التعرٌؾ بؤسلوب""BOTوبٌان خصائصه والتً من أهمها هو
أن التموٌل بـهذا األسلوب لمشارٌع البنٌة التحتٌة ٌترتب علٌه انتقال تحمل أعباء
التموٌل إلقامة وبناء هذه المشارٌع من القطاع العام إلى القطاع الخاص .وكذلك عملٌة
إدارتـها وتشؽٌلها وتحصٌل إٌراداتـها إلى أن ٌتم تؽطٌة تكالٌفها وتحقٌق عائد مناسب
للقطاع الخاص خبلل فترة االمتٌاز الممنوحة لـه .ثم تعود ملكٌة هذه المشارٌع
وإدارتـها وتشؽٌلها إلى الحكومة بعد انتهاء هذه الفترة.
كما تعرضت الدراسة آللٌة العمل بؤسلوب " "BOTوبٌان أهم نماذج عقوده
وهً :البناء والتشؽٌل ثم التحوٌل  BOTوعق البناء والتملك والتشؽٌل  BOOTوعقد
البناء والتملك والتشؽٌل  BOOوعقد البناء والتؤجٌر ثم التحوٌل  BLTثم بٌان
التكٌٌؾ الفقهً لهذا األسلوب والذي أظهر مشروعٌة مشاركة القطاع الخاص فً
إقامة وبناء مشارٌع البنٌة التحتٌة ،وأنه ٌحق للحكومة أن تمنح هذه الفرصة للشركة
صاحبة العطاء األفضل إال أن شركات القطاع الخاص التً تساهم فً إقامة وبناء هذه
المشارٌع جرت العادة على حصولها على تؽطٌة التموٌل البلزم لهذه المشارٌع عن
طرٌق االقتراض من المإسسات المالٌة والمصارؾ التقلٌدٌة بفوائد ربوٌة وهو من
قبٌل ربا النسٌئة المحرم.
ولذلك تقترح الدراسة على شركات القطاع الخاص المحلٌة والدولٌة المنفذة
لمشارٌع البنٌة التحتٌة فً الدول اإلسبلمٌة تجنب الحصول على هذه القروض الربوٌة
واستخدام الصٌػ اإلسبلمٌة البدٌلة كالحصول على التموٌل بالمشاركة مع المصارؾ
اإلسبلمٌة أو عن طرٌق تؤسٌس شركة مساهم للمشروع وطرح أسهمها لبلكتتاب العام
للجمهور أو التموٌل عن طرٌق إصدار وبٌع سندات الخدمات.
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الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا
محمد وعلى آله وصحبه الطٌبٌن الطاهرٌن ،وبعد:
فإن تموٌل مشارٌع بناء وتشٌٌد البنٌة التحتٌة كمشارٌع المرافق العامة
والمتمثلة فً إقامة محطات تولٌد القوى الكهربائٌة ،واالتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة
والبرٌد ،ومحطات معالجة المٌاه وتوصٌلها عبر األنابٌب ،والصرؾ الصحً ،والؽاز
وتوصٌبلته ،ومشارٌع األشؽال العامة التً تشتمل تشٌٌد وبناء الطرق والجسور
والكباري والسدود والقنوات ومشارٌع النقل العام التً تتضمن تشٌٌد وبناء المطارات
والموانئ والسكك الحدٌدٌة ونحوها .إضافة إلى مشارٌع خدمات التعلٌم والصحة
واألمن والدفاع.
كل هذه المشارٌع ٌمثل تموٌلها عبئا مالٌا على نفقات جمٌع الدول وخاصة
الدول النامٌة ،واعتادت الحكومة أو القطاع العام فً الماضً على إقامة وبناء
وتشؽٌل هذه المشارٌع وتموٌلها من خزٌنتها على قدر استطاعتها أو تموٌلها عن
طرٌق االقتراض الداخلً باللجوء إلى إصدار السندات أو االقتراض الخارجً من
المإسسات العالمٌة كالبنك الدولً لئلنشاء والتعمٌر ومإسسة التنمٌة الدولٌة .وأخٌرا
قد تلجؤ الحكومة إلى زٌادة نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنٌن أو قد
تفرض علٌهم ضرائب جدٌدة لتوفٌر التموٌل البلزم إلقامة مثل هذه المشارٌع.
ومع بداٌة الثمانٌنات المٌبلدٌة تنبهت الكثٌر من الدول وخاصة الدول النامٌة
إلى صعوبة االعتماد على الوسائل السابقة فً تموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة ،وبالتالً
تنفٌذ خططها التنموٌة ،فخزٌنتها ال تتوفر فٌها األموال البلزمة لتموٌل جمٌع هذه
لمشارٌع لقلة مواردها المالٌة من ناحٌة وألن االقتراض الداخلً باللجوء
إلى طرح السندات الحكومٌة ال ٌجد الطلب الكافً من المواطنٌن لشراء هذه
السندات نظرا الرتفاع نسبة التضخم الذي ٌتصؾ به اقتصاد الدول النامٌة وانخفاض
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دخول النسبة الؽالبة من المواطنٌن فً هذه الدول ،إلى جانب انخفاض الوعً المالً
والمصرفً لدى قطاع كبٌر منهم.
وأما االقتراض الخارجً من المإسسات العالمٌة فهو أكثر صعوبة ألن هذه
المإسسات ال تمنح الدول الراؼبة فً الحصول على تموٌل لمشارٌعها إال بنسبة
ضئٌلة من القروض المطلوبة لتموٌل هذه المشارٌع ،إضافة إلى أن هذه القروض
محكومة بشروط واعتبارات من المإسسات العالمٌة تإدي إلى صعوبة حصول الدول
النامٌة على هذه القروض ،وأما لو لجؤت هذه الدول إلى الزٌادة فً نسب الضرائب
والرسوم أو فرض ضرائب جدٌدة على المواطنٌن فسٌواجه ذلك ؼالبا بمقاومتهم
وحدوث بعض االضطرابات السٌاسٌة فً الداخل.
كل هذه األمور دفعت الدول إلى التفكٌر فً إٌجاد وسائل بدٌلة توفر لها
التموٌل البلزم إلنجاز هذه المشارٌع الهامة التً تقدم خدمات أساسٌة وضرورٌة
للمواطنٌن ،وبالتالً تمثل أدوارا كبٌرة ال ٌمكن االستؽناء عنها أو عن بعضها ،بل وال
ٌمكن ألي نـهضة اقتصادٌة أو اجتماعٌة فً أي دولة أن تقوم بدونـها ،ومن هنا سعت
دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامٌة منذ ذلك التارٌخ إلى
التخصٌص Privatizationوٌقصد به مشاركة القطاع الخاص فً تنفٌذ هذه المشارٌع
وإداراتـها وتشؽٌلها وتنازل الحكومة عن دورها التقلٌدي فً احتكار إقامة مشارٌع
البنٌة التحتٌة ،ومن ثم التخفٌؾ من أعبائها المالٌة واإلدارٌة وتفرؼها لؤلعباء الرئٌسة
والهامة كاألمن والدفاع ونحوها.
ومن األسالٌب الجدٌدة لمظاهر التخصٌص ومنح القطاع الخاص امتٌازات
 Concessionsلتنفٌذ مشارٌع البنٌة التحتٌة أسلوب "البناء والتشؽٌل ثم اإلعادة
 " Build – Operator - Transferالمسمّى". "BOTومن هنا خصص هذا البحث
لدراسة هذا األسلوب دراسة شرعٌة اقتصادٌة وسوؾ أذكره بمشئٌة هللا تعالى بتسمٌته
اإلنجلٌزٌة المختصرة " "BOTخبلل تناوله فً ثناٌا البحث.
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هدؾ البحث:

ٌـهدؾ البحث إلى دراسة أسلوب ""BOTوالتعرؾ على صٌػ عقوده
وتكٌٌفها الفقهً وبٌان حكم التعامل بـها ،وذكر الصٌػ اإلسبلمٌة البدٌلة لتموٌل وإقامة
مشارٌع البنٌة التحتٌة.
خطة البحث:

ولتحقٌق هذا الهدؾ قُسّم البحث إلى ما ٌلً:
أوال :أهمٌة مشارٌع البنٌة التحتٌة فً االقتصاد اإلسبلمً والوضعً وبٌان
أهم خصائصها.
ثانٌا :التعرٌؾ بؤسلوب " "BOTوبٌان أهم خصائصه.
ثالثا :آلٌة العمل بؤسلوب ""BOTوبٌان ألهم نماذج عقوده وتكٌٌفه الفقهً.
رابعا :الصٌػ اإلسبلمٌة المقترحة لتموٌل وإقامة مشارٌع البنٌة التحتٌة.
خامسا :الخاتمة والتوصٌات.
وهللا أسؤل العون والتوفٌق والسداد ،وأن ٌجعل هذا العمل خالصا لوجه
الكرٌم ،وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب ،وهو حسبً ونعم الوكٌل ،وصلى
هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أوال :أهمٌة مشارٌع البنٌة التحتٌة فً االقتصاد اإلسبلمً والوضعً وبٌان أهم خصائصها:

اهتم اإلسبلم بمشارٌع البنٌة التحتٌة وأمر بإعدادها وتكوٌنها ،وٌمكن
االستدالل على ذلك بقول هللا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وءاخرٌن من دونـهم ال تعلمونـهم هللا ٌعلمهم
وما تنفقوا من شً فً سبٌل هللا ٌوؾ إلٌكم وأنتم ال تظلمون( األنفال )06 :حٌث ٌدل
المعنى اإلجمالً لهذه اآلٌة الكرٌمة على أنه ٌجب على المسلمٌن أن ٌع ّدوا الع ّدة من
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السبلح والعتاد والعدد ونحو ذلك لمواجهة أعداء هللا من الكفرة والملحدٌن لتكون كلمة
هللا سبحانه وتعالى هً العلٌا وكلمة الذٌن كفروا السُفلى.
فالمراد بالقوة فً اآلٌة ال ٌقتصر على الناحٌة العسكرٌة فقط وإنما ٌمتد
لٌشمل القوة االقتصادٌة أٌضا والمتمثلة فً إعداد وبناء البنٌة التحتٌة كبناء وتشٌٌد
الطرق والجسور والسدود وتسهٌبلت الري ونحو ذلك من الخدمات التً تحقق
خارجٌة لمختلؾ قطاعات االقتصاد القومً،iوذلك ألن توفر قاعدة عرٌضة ومتٌنة من
البنٌة التحتٌة والمرافق األساسٌة ال ٌقتصر على شراء الحرب والسلم ،كما أن اإلنفاق
على الناحٌة العسكرٌة ال ٌقتصر على شراء األسلحة والعتاد والعدد وإنما ٌمتد لٌشمل
أٌضا اإلنفاق على مشارٌع البنٌة التحتٌة -كما تقدم -كبناء وتشٌٌد الطرق والجسور
والمطارات والموانئ ونحوها.ii
فكل ما ٌتقوّ ى به اإلسبلم ٌدخل فً نطاق هذه اآلٌة من تعلٌم وتدرٌب
وصناعة وتشٌٌد للمرافق العامة ونحو ذلكٌ .iiiقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم(( :
سبع ٌجري للعبد أجرهن وهو فً قبره بعد موته من علّم علما أو أجرى نـهرأ أو حفر
بئرا أو ؼرس نخبل أو بنى مسجدا أو ورّث مصحفا أو ترك ولدا ٌستؽفر له بعد
موته)) .ivوقال صلى هللا علٌه وسلم (( :ال ٌؽرس المسلم ؼرسا ،وال ٌزرع زرعا
فٌؤكل منه إنسان وال دابّة وال شًء إال كانت له صدقة)) .vوٌستفاد من الحدٌثٌن أن
اإلسبلم ٌدعو إلى طلب العلم ونشره وٌقتضً ذلك إقامة وبناء منشآته ومستلزماته
المتنوعة التً تختلؾ باختبلؾ الزمان والمكان إذ ٌتطلب ذلك فً عصرنا الحاضر
إقامة وبناء الدارس والمعاهد والجامعات ودور العلم المختلفة ،وجمٌعها من منشآت
وبناء البنٌة التحتٌة ألنه من ؼٌر المعقول قٌام التعلٌم وانتشاره دون أن ُتشٌّد مإسساته
وذلك استنادا إلى القاعدة األصولٌة القائلة (( :إن ما ال ٌتم الواجب إال به فهو
واجب)).vi
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وكذلك ٌستفاد من الحدٌثٌن أن عمل مشارٌع البنٌة التحتٌة ٌترتب علٌه األجر
والمثوبة لمن قام به فً الدنٌا واآلخرة مثل كرى األنـهار وحفرها وإصبلحها
وصٌانتها ،وحفر اآلبار وما ٌماثلها فً عصرنا الحاضر كإقامة السدود وخزانات
المٌاه ومحطات معالجتها وتحلٌلها ألنـها من الوسائل التً تإدي إلى زٌادة اإلنتاج
الزراعً الذي ورد فً الحدٌثٌن كؽرس النخل واألشجار والزروع والثمار بؤنواعها
المختلفة .وكذلك األمر بالنسبة لبناء وتشٌٌد المساجد لما لها من أهمٌة فً حٌاة
المسلمٌن حٌث ُتإدى فٌها الصلوات التً هً الركن الثانً من أركان اإلسبلم وهً
الصلة بٌن العبد وربه ،وفٌها منابر العلم التً ٌنتشر منها الوعً والتثقٌؾ وتبصٌر
المسلمٌن بما فٌه صبلح دٌنهم ودنٌاهم ومعٌشتهم.vii
فالمساجد ال ٌقتصر دورها على أنـها مكان للعبادة فقط وإنما هً قلب
المجتمع المسلم النابض بالخٌر والفبلح والمرشد إلى البر والتقوى ،وهً كذلك مدرسة
ومنار ساطع لتربٌة وتـهذٌب سلوك المسلم وتنشئته التنشئة الصالحة لٌكون عضوا
نافعا فً مجتمعه ٌصل خٌره لوالدٌه حتى بعد موتـهما باستؽفاره لهما.
وتجدر اإلشارة إلى أن بناء وتشٌٌد مشارٌع البنٌة التحتٌة فً اإلسبلم تتوقؾ
أولوٌاتـها على ما فٌه تحقٌق مصالح المواطنٌن الضرورٌة ثم الحاجٌّة ثم التحسٌنٌة
وبالتالً فإن أهمٌة تنفٌذها ٌنبؽً أن تكون مرتبة فً ضوء تحقٌق هذه المصالح.viii
وأما فً االقتصاد الوضعً فإن بناء وتشٌٌد مشارٌع البنٌة التحتٌة أمر
ضروري لمصلحة االقتصاد القومً ،ألن قٌام مشارٌع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
األخرى فً أي دولة ٌعتمد على مدى توفر البنٌة التحتٌة المبلئمة حٌث تستفٌد من
خدماتـها المتعددة كل المشروعات وبالتالً تزداد إمكانٌة نجاح هذه المشارٌع وتستمر
فً نشاطها االقتصادي .فالمشارٌع الصناعٌة متى توفرت لها الطرق والجسور
والموانئ ووسائل النقل والمواصبلت ومحطات الوقود والؽاز والكهرباء فإن هذه
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الوفرة ستساهم فً التوطن الصناعً وفً إحداث المدن والمراكز الصناعٌة ،كما
تساهم وفرة وسائل النقل والمواصبلت الحدٌثة البرٌة والبحرٌة والجوٌة فً تسهٌل
تبادل السلع وانتقالها من مدٌنة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى فتتسع األسواق
المحلٌة والدولٌة وتنشؤ المراكز التجارٌة المختلفة ،كما أن وفرة شبكات الري
والصرؾ ومحطات معالجة المٌاه وتحلٌتها تساهم فً قٌام المشارٌع الزراعٌة
وتحسٌن اإلنتاج الزراعً.ix
وبعد هذا العرض عن أهمٌة مشارٌع البنٌة التحتٌة ٌمكن بٌان أهم خصائص
هذه المشارٌع فٌما ٌلً:
ا -إن هذه المشارٌع ذات أهمٌة اجتماعٌة وسٌاسٌة كبٌرة ،حٌث إنـها تقدم
للجمهور خدمات أساسٌة وضرورٌة مثل خدمات المٌاه والكهرباء والؽاز واالتصاالت
والطرق والمطارات والموانئ والسكك الحدٌدٌة وؼٌرها.x
ب -إن منافع وخدمات هذه المشارٌع ال تعود على فرد أو مجموعة من
األفراد أو جهات معٌنة ،وإنما تعود على كافة أفراد المجتمع سواء بطرٌق مباشر أو
ؼٌر مباشر ،كما أنـها ال تعود على قطاع اقتصادي دون ؼٌره وإنما تشمل الكثٌر من
قطاعات االقتصاد ،ومن حق أي فرد أو جهة فً المجتمع أن ٌنتفع بـها بؽض النظر
عن مدى مساهمته فً إنشائها أو تكلفتها أو تشؽٌلها وصٌانتها.xi
جـ -إنـها ذات أهمٌة كبٌرة للتنمٌة االقتصادٌة فً المجتمعات المختلفة ،فبل
ٌمكن أن ٌتصور حدوث تنمٌة اقتصادٌة أو اجتماعٌة فً أي مجتمع دون وجود بنٌة
تحتٌة متقدمة فٌه ،وقد أثبتت بعض الدراسات التطبٌقٌة أن كل زٌادة فً رصٌد الدولة
من البنٌة التحتٌة بنسبة ٌ %1صاحبها زٌادة فً الناتج المحلً اإلجمالً بنفس النسبة
تقرٌبا.xii
د -إن هذه المشارٌع ٌمكن أن ٌدر بعضها دخبل مالٌا للدولة ،ولكن بعضها
اآلخر قد ٌفقد هذه الخاصٌة ،كما أن بعض هذه المشارٌع قد تحرص الدولة على

01

المإتمر العالمً الثالث لبلقتصاد اإلسبلمً /جامعة أم القرى

االحتفاظ بملكٌتها العتبارات سٌاسٌة واجتماعٌة.xiii
هـٌ -نبؽً على الدولة أن تنشئ هذه المشارٌع وتوفر خدماتـها بنوعٌة جٌدة
وبتكلفة منخفضة ،وذلك ألنه قد ٌترتب على تقدٌم هذه الخدمات للجمهور بصورة ؼٌر
مرضٌة حدوث بعض االضطرابات وعدم االستقرار السٌاسً.xiv
و -كبر حجم استثمارات هذه المشارٌع وبالتالً كبر حجم التموٌل المطلوب
لها ،وكذلك كبر حجك مستهلكً خدمات هذه المشارٌع وتنوع مستوٌات دخولهم.xv
ثانٌا :التعرٌؾ بؤسلوب ""BOTوبٌان أهم خصائصه:

ٌقصد بؤسلوب البناء – التشؽٌل  -اإلعادة " :"BOTاالستثمار الذي ٌتولى
فٌه القطاع الخاص بناء  Buildوتشؽٌل  Operateأحد مشارٌع البنٌة التحتٌة على أن
ٌتم تحوٌله  Transferمرة أخرى للحكومة بعد فترة زمنٌة كافٌة ٌتم فٌها استرداد
رأس المال المستثمر وتحقٌق مع ّدل عائد مناسب للمستثمر.xvi
وقد عرفت لجنة األمم المتحدة للقانون النموذجً ( :االنسرال ) عقود الـ
 BOTبؤنـها شكل من أشكال تموٌل المشارٌع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة زمنٌة
محددة أحد االتحادات المالٌة " تسمى بشركة المشروع " امتٌازا لتنفٌذ مشروع معٌن
على أن تقوم الشركة المذكورة بالبناء والتشؽٌل واإلدارة لعدد من السنوات وتسترد
تكالٌؾ البناء وتحقق أرباحا من تشؽٌل المشروع واستؽبلله تجارٌا على أن تنتقل
ملكٌة المشروع إلى الحكومة بعد نـهاٌة مدة االمتٌاز.xvii
وٌُنشًء عادة المستثمرون والمقاولون الذٌن منحوا االمتٌاز من الحكومة
لتنفٌذ المشروع شركة لتحقٌق هذا الؽرض وتنتهً بانتهاء فترة امتٌازه.xviii
وٌمكن ذكر أهم خصائص أسلوب الـ BOTفٌما ٌلً:
ا -أنـها شركة قطاع خاص تمنحها الحكومة امتٌازا تتولى بموجبه إقامة أحد
مشارٌع البنٌة التحتٌة بجمٌع مراحله من تصمٌم وتموٌل وإنشاء وتشؽٌل خبلل فترة
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زمنٌة معٌنة هً مدة االمتٌاز ،وتتقاضى من الجمهور رسوما إذا استفادوا من خدمة
المشروع خبلل هذا المدة.
ب -بعد انتهاء فترة االمتٌاز تقوم الشركة المستثمرة بنقل ملكٌة المشروع
للحكومة ،وٌتعٌن أن تكون فترة االمتٌاز طوٌلة – نسبٌا – بقدر ٌكفً لتؽطٌة رأس
المال المستثمر فً المشروع وٌحقق معدل ربح أو عائد مناسب للشركة.
جـ -إن االستثمار بـهذا األسلوب فً مشارٌع البنٌة التحتٌة ٌقلل من العبء
الملقى على عاتق الحكومات وخاصة البلدان النامٌة التً تواجه زٌادة مطردة فً
اإلنفاق الحكومً.xix
د -إن االستثمار بـهذا األسلوب ٌإدي على الزٌادة فً كفاءة استخدام موارد
المجتمع فكما هو معروؾ أن القطاع الخاص أكثر كفاءة فً اإلنتاج والتسوٌق من
القطاع العام أو الحكومً.xx
هـٌ -حقق االستثمار بـهذا األسلوب أرباحا مرتفعة للقطاع الخاص ،فقد
أوضحت ع ّدة دراسات تطبٌقٌة أن االستثمار فً مشارٌع البنٌة التحتٌة ٌحقق عوائد
مرتفعة قد تصل فً بعض الحاالت إلى .%60
وٌعرض الجدول ( )1نتائج بعض الدراسات التً تمت فً هذا المجال.
جدول ()1
مع ّدل العائد الضمنً لبلستثمار فً مشارٌع البنٌة التحتٌة وفقا لعدد من الدراسات
عينة الدراسة

معدل العائد الضمني %

سنة
الدراسة

مؤلف الدراسة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

%06

1666

مونٌل

مناطق الٌابان

%60

1661

مٌرا

مناطق فرنسا

%11

1661

برودوم

تاٌوان  ،الصٌن

%77

1661

أوشٌمور،

كورٌا

%11

1661

وؼالو
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%61

بلدان متعددة  ،نامٌة

1661

أوشٌمور،
وؼالو
كاننػ ،وفاي

المصدر :البنك الدولً ،تقرٌر عن التنمٌة فً العالم 1661م ،البنٌة األساسٌة من أجل
التنمٌة،ص.10

وٌبلحظ أن العدٌد من الحكومات أخذت فً تخصٌص مشارٌع البنٌة التحتٌة
من خبلل استخدام أسلوب  BOTنظرا للضؽط االقتصادي الذي تعرضت له فً
اآلونة األخٌرة وتسبب فً تناقص استثماراتـها فً مشارٌع البنٌة التحتٌة .فعلى سبٌل
المثال أخذ اإلنفاق الحكومً فً المملكة العربٌة السعودٌة على مشارٌع البنٌة التحتٌة
ٌتناقص خبلل الفترة 1696م – 1667م نتٌجة للضؽط المتزاٌد على مٌزانٌتها بسبب
انخفاض أسعار البترول.xxi
وٌوضح الجدول ( )1هذه الحقٌقة بالنسبة للملكة العربٌة السعودٌة.
جدول ()1
اإلنفاق الحكومً على مشارٌع البنً التحتٌة فً المملمكة العربٌة السئعودٌة (بملٌار
الرٌاالت)
السنة الميالدية

اإلنفاق على

اإلنفاق الكلي

البنية التحتية

للحكومة

النسبة المئوية %

1696

1.9

116.1

1.6

1666

1.1

176.9

1.1

1661

1.1

176.9

1.1
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1661

1.1

191.6

1.1

1661

1.1

167.6

1.1

1661

1.0

106.6

1.6

1661

1.1

116.6

6.61

1660

1.1

116.6

6.61

1667

1.0

191.6

6.99

المصدر :سعٌد بن سعد مرطان ،مرجع سابق ،ص.1

ومن هنا بدأت حكومة المملكة العربٌة السعودٌة فً تخصٌص بعض مشارٌع
البنٌة التحتٌة من خبلل استخدام أسلوب  BOTولعل فً تجربة وزارة المعارؾ
وسداد تكالٌؾ اإلنشاء من خبلل عقود طوٌلة األجل ،كما بدأت الحكومة فً تخصٌص
بعض مإسساتـها العامة كقطاع االتصاالت من برق وبرٌد وهاتؾ الذي أصبح شركة
مساهمة تعرؾ بشركة االتصاالت السعودٌة ،كما أن مإسسة الخطوط الجوٌة العربٌة
السعودٌة وبعض الشركات الصناعٌة أعلنت فعبل عن البدء فً برنامج الخصخصة
والتحول إلى شركات مساهمة.xxii
وتشٌر اإلحصاءات إلى أن الدول النامٌة بوجه عام تنفق ما ٌقرب من 166
ملٌار دوالر سنوٌا على البنٌة التحتٌة ،وتعتبر الحكومات فً هذه الدول مسئولة عن
توفٌر ما ال ٌقل عن  %66من هذا المبلػ ،وتعتمد على التموٌل الخارجً فً توفٌر
 %11تقرٌبا من تكالٌؾ البنٌة التحتٌة.
ومن المعلوم أن مشارٌع البنٌة التحتٌة تتصؾ فً الؽالب بكونـها مستهلكة
للعمبلت األجنبٌة وبكونـها ؼٌر منتجة لها بصورة مباشرة نظرا لصعوبة تصدٌر
منتجاتـها .xxiiiومن ثم فإن تموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة بؤسلوب  BOTقد ٌقلل من
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االقتراض الحكومً وٌساعد على الخفٌؾ من الدٌن العام وبالتالً ٌقلل من معدالت
التضخم والبطالة ،خاصة إذا تم تشؽٌل عمالة محلٌة فً هذه المشارٌع .xxivإال أنه
ٌنبؽً التنبٌه أن الحكومات متى ما أرادت تموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة لدٌـها بؤسلوب
 BOTوعلٌها أن تختار عند إجراءات التعاقد مع الشركة التً ستمنحها االمتٌاز
ممثلٌن لها على درجة عالٌة من المهارة والمعرفة والقدرة على الدراسة والتحلٌل
والمقارنة واستٌعاب التفاصٌل المالٌة والقانونٌة والدارٌة بخفاٌا هذا األسلوب ألنه من
المحتمل أن ٌنطوي على بعض المخاطر والمعوقات.xxv
فعلى سبٌل المثال قد تبالػ الشركة صاحبة االمتٌاز فً زٌادة تكالٌؾ الخدمة
المنتجة أو فً تكالٌؾ التموٌل عما هو متاح فً الحاالت العادٌة فٌنعكس ذلك على
أسعار الخدمة مما ٌمثل عبئا إضافٌا على المستهلكٌنxxvi.ولذلك ٌرى أحد الباحثٌن فً
هذا األسلوب أن الجمهور حٌنما ٌكون هو المشترك النهائً لخدمات المشروع الممول
المنفذ بؤسلوب  BOTفعلى الحكومة أن تتؤكد عدالة ومبلئمة الرسوم المفروضة على
الخدمات المقدمة ( أو الممولة) بـهذا األسلوب ،كما ٌجب علٌها أن تكون مستعدة
للتدخل فً إدارة المشروع فً حالة إخبلل الشركة المنفذة بؤي من التزاماتـها لتضمن
عدم انقطاع الخدمة عن الجمهور.xxvii
كما ٌرى البعض أنه ٌنبؽً على الحكومة أن ال تسمح بتملك مشارٌع البنٌة
التحتٌة االستراتٌجٌة لشركات أجنبٌة لفترة طوٌلة نسبٌا وفقا لنظام أسلوب  BOTألن
ذلك ٌفتح الباب أمام سٌطرة رأس المال األجنبً على االقتصادات النامٌة من جدٌد،
ومن ثم ٌإثر فً سٌاستها الداخلٌة والخارجٌة.xxviii
وأخٌرا ٌمكن القول بؤن أسلوب ٌ BOTمكن االستفادة منه فً الدول المتقدمة
والنامٌة على السواء ،فالدول المتقدمة وإن كانت مشارٌع البنٌة التحتٌة لدٌـها مكتملة

دراسة شرعٌة اقتصادٌة لخصخصة مشارٌع البنٌة التحتٌة

06

إال أنـها قد تحتاج إلى تحدٌث وتطوٌر ،xxixولذلك فإنـها قد تسند هذه المهمة إلى
القطاع الخاص لتلقً عن عاتقها الكثٌر من األحمال واألعباء اإلدارٌة والبٌروقراطٌة،
وتحصل على خدمات عامة أفضل .والدول النامٌة تسعى جاهدة إلى إنجاز وإكمال
مشارٌع البنٌة التحتٌة لدٌـها وتنفٌذ خططها التنموٌة وبرامج إصبلحها االقتصادٌة
ولذلك وجدت هذه الدول فً أسلوب  BOTمصدرا لتموٌل هذه المشارٌع التً كانت
تواجه الكثٌر من المصاعب فً تموٌلها. xxx

ثالثا:آلٌة العمل بؤسلوب  BOTوبٌان أهم نماذج عقوده وتكٌٌفه الفقهً:

إذا أرادت الحكومة إنشاء مشروع من مشارٌع البنٌة التحتٌة وترؼب فً
تنفٌذه بؤسلوب  BOTتعلن فً البداٌة عن مناقصة تحتوي على اإلطار التشرٌعً
والنظامً الذي سٌعمل المشروع فً نطاقه ، xxxiوعلى المعاٌٌر التً ترؼب فً
تحقٌقها والمتعلقة عادة بالوقت البلزم لتنفٌذ المشروع وفترة االمتٌاز التً ستمنحها
للشركة التً ستتعهد بتنفٌذه ،وتكلفة الخدمة للجمهور.xxxii
وبناء على اإلعبلن عن هذه المناقصة ٌجتمع ؼالبا عدد من المستثمرٌن
والقانونٌٌن والمهندسٌن وأصحاب المقاوالت العالمٌة والمحلٌةxxxiiiلٌكوّ نوا اتحادا مالٌا
ٌ Consortiumتفقون فٌه على نسبة كل منهم فً رأس المال " حقوق الملكٌة أو
أسهم المشروع" والتً تشكل عادة من  %11إلى  %16من إجمالً التموٌل البلزم
للمشروع وٌحددون المصادر الخارجٌة " البنوك ومإسسات التموٌل" التً سٌحصلون
منها على القروض التً تؽطً بقٌة التموٌل والتً تترواح نسبتها بٌن  %76إلى
 %91من إجمالً التموٌل .ثم ٌقومون بإعداد دراسة جدوى للتؤكد من أن تدفقات
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إٌراداته خبلل فترة االمتٌاز كافٌة لتؽطٌة تكالٌفه وتحقٌق أرباح مجزٌة لهم . xxxivفإذا
اتفقوا على تبنً المشروع ٌ Sponsorsتقدمون بعرضهم وعطائهم للحكومة ،فإذا كان
هو العرض والعطاء األفضل ووافقت الحكومة على إرسائه علٌهم ٌقوم االتحاد المالً
لهذه المجموعة بتؤسٌس شركة خاصة للمشروع تنتهً بانتهاء فترة امتٌازه ،وتتولى
هذه الشركة تجمٌع مساهمات األعضاء وطلب القروض البلزمة لتؽطٌة إجمالً
تموٌل المشروع ،وتصبح هذه الشركة هً المسإول عن سداد القروض وفوائدها
للجهات المقرضة ،دون التعرض إلى األصول المالٌة الخاصة بؤعضاء االتحاد المالً
وبقٌة المساهمٌن . xxxvكما تتولى هذه الشركة إجراءات التعاقد مع الحكومة لتنفٌذ
المشروع والتوقٌع على االتفاقات البلزمة التً توضح الحقوق وااللتزامات لكل
منهما .وتقوم الشركة أٌضا بإجراء كل التعاقدات الخارجٌة األخرى البلزمة لتنفٌذ
المشروع كالتعاقد مع شركات المقاوالت وموردي اآلالت واألجهزة والمواد األولٌة
وؼٌرهم.
وبعد إقامة المشروع تتولى الشركة عملٌة التشؽٌل بنفسها أو قد تتعاقد مع
شركة مش ّؽلة  Operatorلتتولى عملٌة التشؽٌل والصٌانة ،وتستخدم اإلٌرادات
المتحصلة خبلل فترة التشؽٌل لتؽطٌة تكالٌؾ التشؽٌل والصٌانة ودفع التزامات
التموٌل ،واإلٌراد المتبقً بعد ذلك هو اإلٌراد الصافً أو الربح المتحقق للشركة.xxxvi
ومن حق الحكومة وكذلك الدائنٌن التؤكد من أن عملٌة التشؽٌل والصٌانة تتم
وفقا للمعاٌٌر المتفق علٌها سلفا ،وبعد أن تنتهً فترة االمتٌاز الممنوحة للمشروع ٌتم
تحوٌل ملكٌته للحكومة .وقد ترى الحكومة أن من المناسب تجدٌد التعاقد مع الشركة
نفسها لتستمر فً التشؽٌل أو قد تعهد بالتشؽٌل لطرؾ آخر من القطاع الخاص أو قد
تتولى التشؽٌل بنفسها.xxxvii
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وبعد هذا العرض المختصر عن آلٌة العمل بؤسلوب الـ  BOTأذكر فٌما ٌلً
نماذجا ألهم عقود هذا األسلوب:
 -1عقد البناء والتشغيــــل ثم التحــويل:
(  BUILD- Operator- Transfer – )BOTوٌع ّد من أشهر هذه النماذج
وبه سمًّ أسلوب الـ ،BOTوٌشتمل هذا العقد على الطرفٌن المتعاقدٌن ،الطرؾ األول
الحكومة أو ممثلوها المختارٌن إلجراء التعاقد ،الطرؾ الثانً شركة المشروع.
وبموجب هذا العقد ٌمنح الطرؾ األول ( الحكومة ) امتٌازا للطرؾ الثانً ( شركة
المشروع ) لفترة زمنٌة محددة

xxxviii

لتموٌل وبناء واستثمار مشروع من مشارٌع

البنٌة التحتٌة ( (طرٌق أو جسر ،أو محطة تولٌد كهرباء ،أو تنقٌة مٌاه وؼٌر ذلك ).
وبعد االنتهاء من إقامة وبناء المشروع تتولى الشركة إدارته واستثماره وتشؽٌله
وصٌانته وتتقاضى الرسوم المفروضة على الجمهور المستفٌدٌن من خدمات هذا
المشروع والتً تم االتفاق علٌها سلفا مع الحكومة ،كما تتولى تجمٌع اإلٌرادات
المتحصلة خبلل فترة االمتٌاز لتؽطٌة تكالٌؾ التشؽٌل والصٌانة ودفع التزامات
التموٌل وسداد القروض وفوائدها ،واإلٌراد المتبقً بعد ذلك هو ما ٌكون الربح
المناسب للشركة .وبعد انتهاء فترة االمتٌاز ٌتم تحوٌل إدارة واستثمار وتشؽٌل
المشروع للطرؾ األول ( الحكومة ) بدون مقابل. xxxix
 -2عقد البناء والتملك والتشغيل ثم اإلعادة:
( ،Build- Won- Operator- Transfer -)BOOTوٌشتمل هذا العقد
أٌضا كسابقه على الطرفٌن المتعاقدٌن الطرؾ األول الحكومة أو ممثلوها ،الطرؾ
الثانً شركة المشروع .وبموجب هذا العقد ٌمنح الطرؾ األول ( الحكومة ) حق
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التملك خبلل فترة االمتٌاز للطرؾ الثانً وهً الشركة التً ستقوم بتموٌل وبناء
المشروع واستثماره وتشؽٌله وصٌانته ،وتقاضً الرسوم المفروضة على الجمهور
المستفٌدٌن من خدمات هذا المشروع والتً تم االتفاق علٌها سلفا مع الحكومة .كما
تتولى تجمٌع اإلٌرادات المتحصلة خبلل فترة االمتٌاز لتؽطٌة تكالٌؾ التشؽٌل
والصٌانة ودفع التزامات التموٌل وسداد القروض وفوائدها  ،واإلٌراد المتبقً بعد ذلك
هو ما ٌكون الربح المناسب للشركة .وبعد انتهاء فترة االمتٌاز تتنازل الشركة عن
ملكٌة وتشؽٌل المشروع للطرؾ األول ( الحكومة) بدون مقابل.xl
 -3عقد البناء والتملك والتشغيل:
( Build- Won- Operator )BOOوهو كالعقدٌن السابقٌن إال أنه ٌختلؾ
عنهما بؤن الطرؾ الثانً فً هذا العقد ( شركة المشروع )ال تلتزم بعد انتهاء فترة
االمتٌاز بتحوٌل أو إعادة إدارة أو ملكٌة المشروع للحكومة ،وإنما ٌقوم أعضاء
االتحاد المالً والمساهمون فً ملكٌة المشروع ( مإسسو الشركة ) ببٌعه لذلك ال
ترحب الحكومات بنموذج هذا العقد إال فً بعض الحاالت النادرة كؤن تنتهً حاجة
الحكومة من االستفادة من المشروع بعد انتهاء فترة االمتٌاز ،أو ٌكون المشروع
قرٌبا من نـهاٌة عمره االفتراضً.xli
 -4عقد البناء والتأجير ثم التحويل:
( Build- Lease- Transfer )BLTوبموجب هذا العقد ٌمنح الطرؾ األول
( الحكومة ) امتٌازا للطرؾ الثانً (شركة المشروع ) إلقامة وبناء مشروع من
مشارٌع البنٌة التحتٌة وٌكون فً الؽالب مبنى حكومة كبناء مدرسة حكومٌة أو أي
بناء خاص بإحدى القطاعات الحكومٌة ،وبعد االنتهاء من إقامته وبناءه ٌقوم الطرؾ
األول (الحكومة ) باستئجاره من الطرؾ الثانً طول فترة االمتٌاز .ومن الطبٌعً أن
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ٌؽطً مجموع قٌمة اإلٌجار طول فترة االمتٌاز تكلفة إقامة وبناء المشروع ،إضافة
إلى مقدار من الربح المناسب للشركة ،وبعد انتهاء فترة االمتٌاز ٌتم تحوٌل المشروع
للطرؾ األول (الحكومة ) بدون مقابل.
التكٌٌؾ الفقهً:

بعد التعرؾ على أهم نماذج عقود الـ  BOTأذكر التكٌٌؾ الفقهً لهذا
األسلوب وذلك على النحو التالً:
 -1مشروعية مشاركة القطاع الخاص للدولة في إقامة وتمويل مشاريع
البنية التحتية:
تقع مسإولٌة إقامة وتموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة كما هو معلوم على عاتق
الدولة اإلسبلمٌة وخاصة إذا كانت هذه المشارٌع لس ّد الثؽور وذات نفع عام  ،ولذلك
ٌتم تموٌلها من بٌت مال المسلمٌن وإذا لم تكؾ موارد بٌت المال أو كانت هذه
المشارٌع ذات نفع خاص لمجموعة دون أخرى فإن القطاع الخاص ٌشارك الدولة فً
هذه المسإولٌة.
وتتضح هذه الصورة فً ما ذكره القاضً أبو ٌوسؾ رحمه هللا فً كتاب
الخراج الذي أوصى فٌه الخلٌفة العباسً هارون الرشٌد بإتباع بعض النصائح التً
قدمها له ،والتً منها ما ٌتعلق بالنفقات العامة على مشارٌع البنٌة التحتٌة التً ٌعم
نفعها عامة المسلمٌن والمشارٌع التً ٌخص نفعها طائفة معٌنة منهم ،وأنه ٌنبؽً على
هذه الطائفة مشاركة الدولة فً تموٌلها أو القٌام بـها بمفردها.
قال أبو ٌوسؾ (( :وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنـهارهم العظام التً
تؤخذها من دجلة والفرات كرٌت لهم وكانت النفقة من بٌت المال ومن أهل الخراج
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وال ٌحمل ذلك كله على أهل الخراج .وأما األنـهار التً ٌجرونـها إلى أرضهم
ومزارعهم وكرومهم ورطابـهم وبساتٌنهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكرٌـها علٌهم
خاصة لٌس على بٌت المال من ذلك شًء ،فؤما البثوق والمسنٌات والبرٌدات xliiالتً
تكون فً دجلة والفرات وؼٌرهما من األنـهار العظام فإن النفقة على هذا كله من بٌت
المال ال ٌحمل على أهل الخراج من ذلك شًء ألن مصلحة هذا على اإلمام خاصة
ألنه أمر عام لجمٌع المسلمٌن.xliii))...
ونستفٌد من هذه الوصٌة تبٌٌن أبو ٌوسؾ لمسإولٌة الدولة فً إقامة وتموٌل
بعض مشارٌع البنٌة التحتٌة بمفردها ،وكذلك مسإولٌة القطاع الخاص فً إقامة
وتموٌل بعض هذه المشارٌع بمفرده أو مشاركة القطاعٌن فً إقامة وتموٌل بعض هذه
المشارٌع وقٌامهما معا بـهذه المسإولٌة .فإذا كان هناك بعض األنـهار التً تجري فً
أراضً بعض المزارعٌن ولكن دعت الحاجة إلى إصبلحها كانخفاض المٌاه مثبل وال
ٌستطٌع القطاع الخاص المستفٌد منها تحمل تكلفة اإلصبلح بمفرده نظرا لضخامة
وكثرة تكالٌفه فإنه ٌقع على الدولة تحمل جزء من تكلفة هذا المشروع وٌتحمل القطاع
الخاص المستفٌد من المشروع الجزء المتبقً ،وأما إذا كان النفع ٌعود لجمٌع
المسلمٌن ال لطائفة معٌنة منهم وتوجد موارد مالٌة لدى الدولة لتحمل نفقات إقامة
وتموٌل مثل هذه المشارٌع فهً التً تتولى هذه المسإولٌة بمفردها.xliv
ٌقول أبو ٌوسؾ ... (( :فؤما البثوق والمسنٌات والبرٌدات ...فإن النفقة فً
هذا كله على بٌت المال ال ٌحمل على أهل الخراج من ذلك شًء ألن مصلحة هذا
على اإلمام خاصة ألنه أمر عام لجمٌع المسلمٌن ،))...وأما ما ٌقوم به بعض أصحاب
المزارع من إجراء بعض األنـهار والجداول الصؽٌرة إلى أرضهم ومزارعهم مما
ٌكون فائدته عائدة علٌهم وال تتعداهم إلى ؼٌرهم فإن تموٌل مثل هذه المشارٌع ٌكون
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على المستفدٌن منهٌ .قول أبو ٌوسؾ... (( :وأما األنـهار التً ٌجرونـها إلى أرضهم
ومزارعهم وكرومهم ورطابـهم وبساتٌنهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكرٌـها علٌهم
خاصة لٌس على بٌت المال من ذلك شًء.xlv))...
ب -الحكم الشرعي على الصيغ التعاقدية ألسلوب الـ:BOT
بالتأمل في أهم نماذج عقود أسلوب الـ BOTعقد البناء والتشؽٌل ثم التحوٌل
أو عقد البناء والتملك والتشؽٌل ثم اإلعادة ،أو عقد البناء والتملك والتشؽٌل ثم البٌع،
أو عقد البناء والتؤجٌر ثم التحوٌل نجد أن هذه العقود تشتمل صٌؽتها التعاقدٌة على
طرفٌن رئٌسٌن .الطرؾ األول هو الحكومة صاحبة الطبٌعة أو األرض التً سٌقام
علٌها مشروع من مشارٌع البنٌة التحتٌة ،وهً صاحبة الحق فً االمتٌاز الذي
ستمنحه لمن سٌقوم بتنفٌذ المشروع ،والطرؾ الثانً هو الشركة المنفذة له والً
أنشئت من أجله وحصلت على حق االمتٌاز بسببه.
فالتعاقد القائم بٌن الحكومة من جهة والشركة المنفذة للمشروع من جهة
أخرى وبؤي صورة من نماذج العقود المتقدمة ال بؤس به ،وبالتالً فللحكومة أن تمنح
هذه الفرصة للشركة صاحبة العطاء األفضل إلقامة أي مشروع من مشارٌع البنٌة
التحتٌة ٌتحقق منه نفع عام ومباح للجمهور ،ونفع خاص لمن ٌقوم بتنفٌذه لفترة زمنٌة
معٌنة ومحددة وهً فترة االمتٌاز ثم تعود ملكٌة المشروع بعد انتهائها وللدولة أٌضا
الحق فً أن تشتر أو تستؤجر منفعة المشروع من الشركة خبلل فترة االمتٌاز أو أن
تتنازل عن المشروع فً بعض الحاالت لمن قام بتنفٌذه ،وكل ذلك مرتبط بتحقق
المصلحة والنفع العام المباح للجمهور .ولكن بالنظر فً كٌفٌة تؤسٌس شركة المشروع
ومصادر تكوٌن رأس مالها والتموٌل الذي ستحصل علٌه لتؽطٌة عملٌة التنفٌذ.
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نجد كما سبق أن مإسسً مثل هذه الشركات من المستثمرٌن والقانونٌٌن
والمهندسٌن وأصحاب المقاوالت العالمٌة والمحلٌة ٌكوّ نون اتحادا مالٌا Continuum

ٌتفقون فٌه على نسبة مساهمة كل منهم فً رأس المال" حقوق الملكٌة أو أسهم
المشروع" وهً تشكل عادة من  %11إلى  %16من إجمالً التموٌل البلزم
للمشروع ،وٌحصلون على بقٌة إجمالً التموٌل التً تتراوح نسبته من  %76إلى
 %91عن طرٌق االقتراض من البنوك ومإسسات التموٌل.
وال شك أن هذه المبالػ المقترضة تفرض علٌها جهات التموٌل المقرضة
فوائد ربوٌة وبالتالً فهً من قبٌل ربا النسٌئة الذي نزل القرآن الكرٌم بتحرٌمه قال
تعالى:
ٌ ؤٌها الذٌن ءامنوا اتقوا هللا وذروا ما بقً من الربا إن كنتم مإمنٌن فإن لم تفعلوا
فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم رإوس أموالكم ال َتظلمون وال ُتظلمون
( البقرة .)176 ،179
وتوجد هناك بعض الصٌػ اإلسبلمٌة المقترحة والتً ٌمكن بواسطتها حصول
شركات مشارٌع البنٌة التحتٌة على التموٌل بدون اللجوء إلى االقتراض بفوائد ربوٌة
محرمة وهو ما سٌذكره الباحث فً المبحث الذي ٌلً هذا الجزء من الدراسة.
رابعا :الصيغ اإلسالمية المقترحة لتمويل وإقامة مشاريع البنية التحتية:
 التموٌل من المصارؾ اإلسبلمٌة بطرٌق المشاركة:ٌمكن لشركة المشروع الحصول على الجزء المتبقً لتؽطٌة إجمالً التكالٌؾ
البلزمة لنفقات المشروع من المصارؾ اإلسبلمٌة .وتعتبر هذه المصارؾ مساهمة
فً راس مال شركة المشروع بقدر نسبة مساهمتها فً التموٌل ،وتقدر نسبة ربح
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المصارؾ اإلسبلمٌة على حسب االتفاق المبرم بٌنها وبٌن شركة المشروع ،وفً حالة
حدوث خسارة فإنـها توزع على حسب نسبة رأس المال ،ومما ٌشجع المصارؾ
اإلسبلمٌة على المساهمة فً مشارٌع البنٌة التحتٌة أنـها مشارٌع قائمة على دراسات
جدوى دقٌقة وٌتوقع أن تكون تدفقات اإلٌرادات منها خبلل فترة االمتٌاز كافٌة لتؽطٌة
تكالٌفها مع تحقٌق أرباح مجزٌة خاصة إذا تعاقدت الحكومة مع شركة المشروع على
شراء منتجاتـها خبلل فترة االمتٌاز بؤسعار محددة.xlvi
ومن هنا فإن العقد الذي تستطٌع بواسطته شركة المشروع الحصول على ما
تحتاجه من التموٌل البلزم من المصارؾ اإلسبلمٌة ٌنطوي على مساهمتها بجزء من
رأس المال وقٌامها بؤعمال اإلدارة ،ومساهمة المصارؾ اإلسبلمٌة بالجزء المتبقً
من إجمالً رأس المال .وبناء على ما تقدم فإنه ٌمكن تكٌٌؾ هذا العقد على أنه ٌشتمل
على شركة ومضاربة وهو عقد جائز .جاء فً المؽنً (( :أن ٌشترك ماالن وبدن
صاحب أحدهما فهذا ٌجمع شركة ومضاربة وهو صحٌح فلو كان بٌن رجلٌن ثبلثة
اآللؾ درهم ألحدهما ألؾ ولآلخر ألفان فؤذن صاحب األلفٌن لصاحب األلؾ أن
ٌتصرؾ فٌها على أن ٌكون الربح بٌنهما نصفٌن صح.xlvii))....
فهنا تموٌل من المصارؾ اإلسبلمٌة وعمل من شركة المشروع متمثل فً
عنصر اإلدارة ،وتموٌل وهو نسبة حقوق الملكٌة أو أسهم المشروع لمتب ّنً المشروع
والذي ٌشكل عادة من  %11إلى %16من إجمالً التموٌل البلزم للمشروع ،وهذا
جائز كما تقدم .ولكن ٌنبؽً أي ٌجعل لشركة المشروع زٌادة فً نسبة الربح نظٌر
قٌامها بؤعمال اإلدارة.
 -2تأسيس شركة مساهمة للمشروع وطرح أسهمها لالكتتاب العام:
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ٌمكن لمتب ّنً المشروع وأعضاء االتحاد المالً الحصول على ترخٌص من
الحكومة لتؤسٌس شركة مساهمة ٌكون الؽرض من إنشائها تنفٌذ المشروع المطلوب
القٌام به ،وتكون مدة الشركة هً نفس فترة االمتٌاز الممنوحة من الحكومة .ثم ٌقوم
المإسسون بطرح أسهم الشركة لبلكتتاب العام للجمهور ،وٌنبؽً أن ٌكون االكتتاب
بكامل القٌم االسمٌة لؤلسهم حتى تضمن الشركة الحصول على التموٌل البلزم لتنفٌذ
المشروع .xlviiiكما ٌنبؽً أن ٌشترط عقد الشركة االبتدائً ونظامها األساسً على
المإسسٌن والمساهمٌن قبول التنازل عن حصصهم وأسهمهم للحكومة بعد انتهاء مدة
الشركة وفتر امتٌازها ،وال بؤس فً ذلك ما دام أن فترة االمتٌاز الممنوحة للشركة
كافٌة لتؽطٌة واسترداد رأس مال المإسسٌن والمساهمٌن مع تحقٌق أرباح مجزٌة لهم.
 -3التمويل عن طريق إصدار وبيع سندات الخدمات:
تستطٌع شركة المشروع الحصول على تؽطٌة الجزء المتبقً من إجمالً
التموٌل البلزم للمشروع عن طرٌق إصدار وبٌع سندات للجمهور ٌمثل كل سند منها
كمٌة معروفة وموصوفة ومحددة تحدٌدا دقٌقا من الخدمة التً ستنتجها .فلو كانت
الشركة على سبٌل المثال ستنتج خدمات الهاتؾ الجوال أو المحمول تصدر سندات
ٌحتوي كلمنها على مائة وحدة من خدماته ،وٌمكن أن تعرؾ وحدة خدمة الهاتؾ
الجوال التً ستنتجها بؤنـها عبارة عن عشرة مكالمات محلٌة لمدة معٌنة أو ما ٌكافئها
من المكالمات الدولٌة ،والسند قد ٌصدر فً عام 1661م ولكنه ٌبدأ استخدامه
واالنتفاع به فً عام 1661م على أن ٌكون ثمن الخدمة التً ٌحتوٌها السند أقل من
ثمنها التً تباع به فً الوقت الحاضر بمقدار ٌشجع الجمهور على شرائه.
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وبذلك تحصل شركة المشروع على التموٌل من تسوٌق هذه السندات
وتستخدمه فً إنشاء المشروع أو قد تستخدمه ألؼراض فً األجل القصٌر مثل تموٌل
رأس المال العامل.xlix
وٌرى د .منذر قحؾ صاحب هذا المقترح أن األسس الشرعٌة لسندات
الخدمات تستند على مبدأٌن شرعٌٌن:
ا) مبدأ تدوٌن أو توثٌق الدٌون الذي ورد فً قوله تعالىٌ  :ؤٌها الذٌن ءامنوا
إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه ] .....البقرة .[191 :
ب) عقد اإلجارة فً الفقه اإلسبلمً والذي ٌمكن بمقتضاه تؤجٌر أو إباحة نفع
ألصل ما أو لخدمة بشرٌة ما.l
إال أن الباحث ٌرى أن المعاملة بسندات الخدمات بالصورة المتقدمة ٌمكن
تكٌٌفها على أنـها عقد سلم ،ألن ثمن السند ستحصل علٌه الشركة التً ستنتج الخدمة
أو المنفعة عند تسوٌقها لها حاال ،واالنتفاع بالخدمة التً ٌحتوٌها السند مإجلة إلى
وقت محدد فً المستقبل .وذكر جمهور الفقهاء أن السلم جائز فً المنافع أو الخدمات
إذا كانت صالحة للثبوت فً الذمة ،وٌمكن تحدٌدها وضبطها بالقدر والصفة .فقد ذكر
المالكٌة جواز أن ٌكون رأس مال السلم من المنافع إذا عجل قبض العٌن التً تستوفً
منها المنفعة ولو تؤخر استٌفاء تلك المنافع إلى ما بعد قبض المسلم فٌه ،جاء فً
الشرح الكبٌر (( :وجاز السلم بمنفعة شًء معٌن كسكنى دار وخدمة عبد وركوب
دابة معٌنة ولو تؤخر استٌفاإها عن قبض المسلم فٌها )).li
وذكر الشافعٌة جواز أن ٌكون رأس مال السلم منفعة ،جاء فً مؽنً
المحتـاج:
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(( ...وٌجوز كونه منفعة – أي رأس مال السلم – كما ٌجوز جعلها ثمنا أو أجرة أو
صداقا . lii))...وكذلك الحنابلة قالوا بجواز السلم فً المنافع ،جاء فً كشاؾ القناع:
(( فٌجري السلم فً المنافع كاألعٌان )) .liiiوالمنافع كما ٌجوز أن تكون رأس مال فً
السلم عند الجمهور فإنه ٌجوز أن تكون مسلما فٌها ألنـها تثبت فً الذمة كاألعٌان،
وذكر ذلك فً مؽنً المحتاج بقولهٌ (( :صح السلم فً المنافع كتعلٌم القرآن ألنـها
تثبت فً الذمة كاألعٌان)).liv
وٌستفاد مما تقدم أن عقد السلم عام فً كل األموال الصالحة للثبوت فً الذمة
واالنضباط بالصفة والقابلة للتداول على سبٌل المعاوضات المالٌة ،ولٌس محصورا
فٌما ٌمكن تقدٌره بالكٌل أو الوزن وال مقتصرا على األموال كان ٌسلم فٌها القدم.lv
خامسا :الخاتمة والتوصٌات:

إن تموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة فً الماضً كان من مسإولٌة الدولة فهً
التً تمتلك مشارٌع المرافق األساسٌة وتنفق على إقامتها وتتولى إدارتـها وتشؽٌلها،
وكانت تمثل لها عبئا مالٌا كبٌرا فتتحمل الدٌون الداخلٌة والخارجٌة لتوفٌر التموٌل
البلزم لها ونظرا ألهمٌة هذه المشارٌع بحٌث ال ٌمكن ألي نهضة اقتصادٌة أو
اجتماعٌة فً أي دولة أن تقوم بدونـها سعت دول العالم وخاصة النامٌة منها إلى
التخصٌص ،أي مشاركة القطاع الخاص فً تنفٌذ مشارٌع البنٌة التحتٌة وإدارتـها
وتشؽٌلها وبالتالً استطاعت أن تخفؾ من أعبائها المالٌة واإلدارٌة وتتفرغ لؤلعباء
األخرى الرئٌسة والهامة كاألمن والدفاع ونحوها.
من األسالٌب الجدٌدة لمظاهر التخصٌص منح القطاع الخاص امتٌازات لتنفٌذ
مشارٌع البنٌة التحتٌة كؤسلوب البناء والتشؽٌل واإلعادة  BOTوٌُم ّكن هذه األسلوب
القطاع الخاص من إقامة وتطوٌر وإدارة – مإقتا -تملك تلك المشارٌع خبلل فترة
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االمتٌاز الممنوحة له للتحول بعدها ملكٌتها إلى الدولة ،ولهذا فإن أعباء تموٌل هذه
المشارٌع قد انتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ٌحقق االستثمار بؤسلوب  BOTأرباحا مرتفعة للقطاع الخاص ،ولكن أعضاء
االتحاد المالً المإسسٌن لشركة المشروع التً ستقوم بتنفٌذ مشروع البنٌة التحتٌة
المطلوب إقامته وتشٌٌده ال ٌساهمون فً رأس مال هذه الشركة عادة إال بنسبة تتراوح
بٌن  %11إلى  %16من إجمالً التموٌل البلزم للمشروع وٌلجؤون إلى البنوك
ومإسسات التموٌل للحصول على بقٌة التموٌل الذي تتراوح نسبته بٌن  %76إلى
 %91من رأس مال شركة المشروع ،وهو عبارة عن قروض ربوٌة بفوائد وهً من
قبٌل ربا النسٌئة الذي نـزل القرآن بتحرٌمه.
ٌجوز للدولة أن تمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة فً إقامة وبناء بعض
مشارٌع البنٌة التحتٌة التً ٌتحقق منها نفع عام ومباح للجمهور على أن تكون
األولوٌات للمشارٌع التً تتحقق منها المصالح الضرورٌة ثم الحاجٌة ثم التحسٌنٌة.
توجد صٌػ تموٌل إسبلمٌة بدٌلة عن االقتراض من المصارؾ والمإسسات
المالٌة بفوائد ربوٌة محرمة ،وٌوصً الباحث الدول اإلسبلمٌة التً تتعاقد مع شركات
القطاع الخاص العالمٌة والمحلٌة إلقامة مشارٌع للبنٌة التحتٌة لدٌها أن توجه هذه
الشركات الستخدام الصٌػ اإلسبلمٌة للتموٌل ومنها:
ا -الحصول على التموٌل من المصارؾ اإلسبلمٌة بطرٌق المشاركة.
ب -تؤسٌس شركة مساهمة للمشروع وطرح أسهمها لبلكتتاب العام من
الجمهور بكامل رأس المال ،على أن ٌشترط فً عقد الشركة االبتدائً ونظامها
األساسً على المإسسٌن والمساهمٌن التنازل عن حصصهم وأسهمهم للحكومة بعد
انتهاء مدة الشركة وفترة امتٌازها.
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جـ -التموٌل عن طرٌق إصدار وبٌع سندات الخدمة التً ستنتجها الشركة
المشروع للجمهور بحٌث ٌمثل كل سند فٌها كمٌة معروفة وموصوفة ومحددة تحدٌدا
دقٌقا للخدمة المنتجة ،على أن ٌكون االنتفاع بهذه السندات فً فترة زمنٌة مستقبلة
ومحددة أٌضا وبثمن أقل من الثمن الذي تباع به نفس كمٌات الخدمة المتاح استخدامها
على الفور ،وهذه الصٌؽة من قبٌل بٌع السلم ألن ثمن سند الخدمة ستحصل علٌه
شركة المشروع عند تسوٌقه حاال واالنتفاع بالخدمة التً ٌحتوٌها السند مإجلة إلى
وقت محدد فً المستقبل ،وقد ذكر جمهور الفقهاء جواز السلم فً المنافع أو الخدمات
إذا كانت صالحة للثبوت فً الذمة وٌمكن تحدٌدها وضبطها بالقدر والصفة.
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.

الهوامش
( )1محمد عمر شابرا ،النظام االقتصادي فً اإلسبلم" دور الدولة" ،بٌروت -لبنان ،مجلة
المسلم المعاصر ،العدد1169 ،10هـ1679 -م ،ص.17
( )1إبراهٌم فإاد أحمد علً ،اإلنفاق العام فً اإلسبلم ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة،
1161هـ 1671-م ،ص.16
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( )1عبد هللا حاسن معبد الجابري ،مشارٌع تكوٌن البنٌة األساسٌة فً االقتصاد اإلسبلمً ،
مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراة1111 ،هـ 1661-م ،ص.16-19
( )1جبلل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً ،الجامع الصؽٌر ،بٌروت ،دار الفكر،
الطبعة األولى1691 ،م ،ج ،1ص.190
( )1مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري ،صحٌح مسلم ،القاهرة ،دار الحدٌث 1111هـ -
1661م ،ج ،1ص.1199
( )0موفق الدٌن عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسً ،روضة الناظر وجنة المناظر ،بٌروت-
لبنان ،درا الندوة الجدٌدة ،بدون ،ص.16
( )7عبد هللا حاسن معبد الجابري ،مشارٌع تكوٌن البنٌة األساسٌة فً االقتصاد اإلسبلمً
وآثارها ،مرجع سابق ،ص.16-16
(ٌ )9قصد بالمصالح الضرورٌة ما ال بد منها فً قٌام مصالح الدٌن والدنٌا ،بحٌث إذا فقدت
لم تجر مصالح الدنٌا على استقامة بل على فساد وتـهارج وفً اآلخرة فوات النجاة
والرجوع بالخسران المبٌن ،والمقاصد الحاجٌّة هً ما ٌفتقر إلٌها من حٌث التوسعة
ورفع الضٌق المإدي فً الؽالب إلى الحرج والمشقة ولكن ال ٌبلػ مبلػ الفساد المتوقع
فً المصالح العامة ،والمقاصد التحسٌنٌة هً الحاجات التً ال تتحرج الحٌاة بتركها وإن
كانت مما ٌدخل الجمال والمتعة على الحٌاة اإلنسانٌة ،انظر :أبو إسحاق إبراهٌم اللخمً،
الموافقات فً أصول األحكام ،القاهرة ،مطبعة المدٌنة 1606م ،ج ،1ص ،0- 1 -1و
عبد هللا الجابري ،مشارٌع تكوٌن البنٌة األساسٌة فً االقتصاد اإلسبلمً  ،مرجع سابق،
ص.19 -17
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( )6عمرو محً الدٌن ،التخلؾ والتنمٌة ،بٌروت ،دار النهضة العربٌة1671 ،م ،ص.110
( )16عبد القادر محمد عبد القادر عطٌة ،دراسات الجدوى التجارٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة مع مشارٌع  ،BOTاإلسكندرٌة ،الدار الجامعٌة ،الطبعة الثانٌة-1666 ،
1661م،
ص.011
( )11عبد هللا حاسن معبد الجابري ،مشارٌع تكوٌن البنٌة األساسٌة فً االقتصاد اإلسبلمً ،
مرجع سابق ،ص.01
( )11عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص.011
( )11سعٌد بن سعد المرطان ،تجربة البنك األهلً التجاري فً تعبئة المدخرات لتموٌل
مشارٌع البنٌة التحتٌة بصٌػ إسبلمٌة ،ندوة التعاون بٌن الحكومة والقطاع األهلً فً
تموٌل المشارٌع االقتصادٌة ،جدة ،جامعة الملك عبد العزٌز1116/7/1-1 ،هـ ،ص.1
( )11عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص.011
( )11السٌد إمام محمود حجازي ،المعاٌٌر المستحدثة فً تقٌٌم دراسات الجدوى للمشارٌع
االقتصادٌة بصفة عامة ومشارٌع البنٌة األساسٌة بصفة خاصة ،القاهرة ،البنك األهلً
المصري ،ماٌو 1667م ،ص.11
( )10عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص.011
( )17أحمد السعٌد الزقرد ،التؤثٌرات القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة للعولمة على مصر
والعالم العربً ( عقود  BOTوآلٌات الدول العالمٌة) ،القاهرة ،المإتمر السنوي
السادس ،كلٌة الحقوق جامعة المنصورة 17-10 ،مارس 1661م ،ص.1
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( )19خالد بن عبد هللا الدؼٌثر ،أسالٌب البناء -التشؽٌل –اإلعادة '' ''BOTسبلح المنافسة
الجدٌد فً صناعة البناء والتشٌٌد ،المإتمر الهندسً السعودي الخامس ،مكة المكرمة،
جامعة أم القرى 10 -11 ،ذي القعدة 1116هـ ،ص.91
( )16عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص.001 -010 -011
( )16خالد الدؼٌثر ،مرجع سابق ،ص.66
( )11عبد الرحٌم عبد الحمٌد الساعاتً ،خصخصة إدارة وبناء وتشؽٌل البنٌة التحتٌة فً
المملكة العربٌة السعودٌة ،ندوة التعاون بٌن الحكومة والقطاع األهلً فً تموٌل
المشارٌع االقتصادٌة ،جدة ،جامعة الملك عبد العزٌز1116/7/1- 1 ،هـ ،ص.11
( )11خالد الدؼٌثر ،مرجع سابق ،ص.61 -61
( )11البنك الدولً ،تقرٌر عن التنمٌة فً العالم  ،1661مرجع سابق ،ص.111 – 111
( ) )11عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص .017 -010
( )11خالد الدؼٌثر ،مرجع سابق ،ص  ،97وعبد الرحٌم الساعاتً ،مرجع سابق ،ص.11
( )10عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص .016
( )17عبد الرحٌم الساعاتً ،مرجع سابق ،ص .11
( )19عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص .019
( )16عبد الرحٌم الساعاتً ،مرجع سابق ،ص .7
( )16خالد الدؼٌثر ،مرجع سابق ،ص.91 -91
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(ٌ )11تضمن هذا اإلطار فً الؽالب التشرٌعات المتعلقة باإلعفاء الضرٌبً وقوانٌن وأنظمة
العمل والعمال والجمارك وحماٌة المستثمر األجنبً ونحو ذلك ،انظر :عبد القادر
عطٌة ،مرجع سابق ،ص .010
( )11وٌتحدد ذلك بناء على دراسة الجدوى المبدئٌة التً تعدها الحكومة لتوضح الجوانب
المختلفة للمشروع بالنسبة للراؼبٌن فً تنفٌذه.
( )11جرت العادة على أن تتكون معظم المساهمات فً رأس المال وملكٌة هذه المشارٌع
من شركات المقاوالت العالمٌة ،وشركات أخرى هندسٌة وصناعٌة وقانونٌة وشركات
تؤمٌن إال أن هذه المجموعة تدرك الدور اإلٌجابً الذي ٌلعبه تواجد الشركاء المحلٌٌن
من أجل نجاح المشروع وتسهٌل مهمة عملهم فتسعى إلى مشاركة المقاولٌن
والمستثمرٌن واألٌدي العامة المحلٌٌن ،انظر :خالد الدؼٌثر ،مرجع سابق ،ص.97
( )11عبد الرحٌم الساعاتً ،مرجع سابق ،ص .10
( )11تحصل شركة المشروع على هذه القروض من قبل البنوك التجارٌة أو بٌوت التموٌل
والمإسسات المالٌة الدولٌة وقد تصل مدتها إلى خمسة عشر عاما ،وتعتمد الجهات
المقرضة فً سداد هذه القروض على القٌمة المتوقعة إلٌرادات المشروع ولٌس لها أي
مدخل إلى المجموعة المتبنٌة للمشروع من أجل استرجاع قروضهم فً حالة فشل
المشروع إال أن مشاركة المجموعة المتبنٌة للمشروع فً حصة رأس المال (أسهم
وحقوق الملكٌة) تعطً درجة من الطمؤنٌنة للمقرضٌن فً توقعاتـهم لنجاح تنفٌذ
المشروع وتحقٌقه لعوائد مجزٌة ،وعلى الرؼم من أن تموٌل المشارٌع التً تنفذ
بؤسلوب الـ BOTتكون عادة ؼٌر مضمونة كما تقدم وأنـها تعتمد على القٌمة المتوقعة
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إلٌرادات المشروع أو على قٌمة أصوله التً ٌمكن بٌعها فً حالة فشل المشروع
وسداد التزاماته منها ،إال أن هناك من ٌرى بؤنه فً حالة تعاقد الحكومة مع شركة
المشروع على شراء خدماته المنتجة خبلل فترة العقد بؤسعار محددة كشراء الطاقة
اإلنتاجٌة لمشروع تولٌد كهرباء أو تنقٌة مٌاه تصبح إٌرادات المشروع فً هذه الحالة
أكثر تؤكدا وبالتالً ٌمكن القول بؤن اإلقراض المقدم لهذا المشروع إقراض بضمان
محدود انظر :خالد الدؼٌثر ،مرجع سابق ،ص.97
 عبد الرحٌم الساعاتً ،مرجع سابق ،ص .10 عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص .010 -011( )10عبد الرحٌم الساعاتً ،مرجع سابق ،ص .16
( )17عبد القادر عطٌة ،مرجع سابق ،ص .011 -011
( )19تتراوح فترة االمتٌاز من  11إلى  11عاما ،وتختلؾ باختبلؾ نوعٌة المشروع
وحسب الشروط التً تطلبها الحكومة.
( )16عبد الرحٌم الساعاتً ،مرجع سابق ،ص .11
( )16خالد الدؼٌثر ،مرجع سابق ،ص.96
( )11المرجع سابق ،ص.96
( )11البثوق :جمع بثق وهو ما ٌخرقه الماء فً جانب النهر ،والمسنٌات :جمع مسنٌة وهو
السد ٌُبنى فً وجه الماء ،والبرٌدات :مفاتح الماء.
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( )11القاضً أبو ٌوسؾ ٌعقوب بن إبراهٌم ،كتاب الخراج ،بٌروت – لبنان ،دار المعرفة،
1166هـ 1676 -م ،ص.116
( )11عبد هللا الجابري ،مشارٌع تكوٌن البنٌة األساسٌة فً االقتصاد اإلسبلمً ،مرجع
سابق ،ص.09-07
( )11القاضً أبو ٌوسؾ ،كتاب الخراج ،مرجع سابق ،ص.116
( )10وتستطٌع المصارؾ اإلسبلمٌة أن تإسس صنادٌق استثمار مؽلقة وتخصصها
لبلستثمار فً البنٌة التحتٌة.
( )17موفق الدٌن عبد هللا بن احمد بن قدامة المقدسً ،المؽنً ،القاهرة ،هجر للطباعة
والنشر ،الطبعة الثانٌة1111 ،هـ 1661-م ،تحقٌق د /عبد هللا بن عبد المحسن التركً
والدكتور عبد الفتاح الحلو ،ج ،7ص.111 -111
( )19عبد العزٌز عزت الخٌاط ،الشركات فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعً،
بٌروت ،مإسسة الرسالة ،الطبعة الثانٌة1161 ،هـ 1691 -م ،ص.61-61
(49)MONZER KAHF " SERVICE BONDS FOR FINANCING PUBLIC
UTILITIES " to presented at the Seminar on Financing Government
Enterprises from the Private Sector, King Abdulaziz University, Jeddah 2- 4
rajab 1420 h.
(50) Op. Cit. OO. 17- 22.

( )11أحمد الدرٌدر ،الشرح الكبٌر ،مصر ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،بدون ،ج ،1ص.160
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( )11محمد الشربٌنً الخطٌب ،مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج ،بٌروت –
لبنان ،دار إحٌاء التراث العربً ،بدون ،ج ،1ص.161
( )11منصور بن ٌونس البهوتً ،كشاؾ القناع على متن اإلقناع ،مصر ،دار الفكر ،بدون،
ج ،1ص.101
( )11محمد الشربٌنً الخطٌب ،مرجع سابق ،ج ،1ص.111
( )11مطهر سٌؾ أحمد ،عقد السلم وعقد االستصناع ومجاالت تطبٌقهما فً االقتصاد
اإلسبلمً ،رسالة ماجستٌر ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى1111 ،هـ 1661 -م،
ص ،11ص.17

مراجع البحث
 -1أبو ٌوسؾ ،القاضً ٌعقوب بن إبراهٌم ،كتاب الخراج ،بٌروت – لبنان ،دار المعرفة،
1166هـ 1676 -م.
 -1أحمد  ،مطهر سٌؾ ،عقد السلم وعقد االستصناع ومجاالت تطبٌقهما فً االقتصاد
اإلسبلمً ،رسالة ماجستٌر ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى1111 ،هـ 1661 -م.
 -1البهوتً ،منصور بن ٌونس ،كشاؾ القناع على متن اإلقناع ،مصر ،دار الفكر ،بدون.
 -1الجابري ،عبد هللا حاسن معبد ،مشارٌع تكوٌن البنٌة األساسٌة فً االقتصاد اإلسبلمً
وآثارها.
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 -1حجازي ،السٌد إمام محمود ،المعاٌٌر المستحدثة فً تقٌٌم دراسات الجدوى للمشارٌع
االقتصادٌة بصفة عامة ومشارٌع البنٌة األساسٌة بصفة خاصة ،القاهرة ،البنك األهلً
المصري ،ماٌو 1667م.
 -0الخطٌب ،محمد الشربٌنً ،مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج ،بٌروت –
لبنان ،دار إحٌاء التراث العربً ،بدون.
 -7الخٌاط ،عبد العزٌز عزت ،الشركات فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعً ،بٌروت،
مإسسة الرسالة ،الطبعة الثانٌة1161 ،هـ 1691 -م.
 -9الدردٌر ،أحمد ،الشرح الكبٌر ،مصر ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،بدون.
 -6الدؼٌثر ،خالد بن عبد هللا ،أسالٌب البناء -التشؽٌل –اإلعادة '' ''BOTسبلح المنافسة
الجدٌد فً صناعة البناء والتشٌٌد ،المإتمر الهندسً السعودي الخامس ،مكة المكرمة،
جامعة أم القرى 10 -11 ،ذي القعدة 1116هـ.
 -16الزقرد ،أحمد السعٌد ،التؤثٌرات القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة للعولمة على مصر
والعالم العربً ( عقود  BOTوآلٌات الدول العالمٌة) ،القاهرة ،المإتمر السادس ،كلٌة
الحقوق جامعة المنصورة 17-10 ،مارس 1661م.
 -11الساعاتً ،عبد الرحٌم عبد الحمٌد ،خصخصة إدارة وبناء وتشؽٌل البنٌة التحتٌة فً
المملكة العربٌة السعودٌة ،ندوة التعاون بٌن الحكومة والقطاع األهلً فً تموٌل المشارٌع
االقتصادٌة ،جدة ،جامعة الملك عبد العزٌز1116/7/1- 1 ،هـ.
 -11السٌوطً ،جبلل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر ،الجامع الصؽٌر ،بٌروت ،دار الفكر،
الطبعة األولى1691 ،م.
 -11شابرا ،محمد عمر ،النظام االقتصادي فً اإلسبلم" دور الدولة" ،بٌروت -لبنان ،مجلة
المسلم المعاصر العدد 1169 ، 10هـ 1679 -م.
 -11عطٌة ،عبد القادر محمد عبد القادر ،دراسات الجدوى التجارٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة مع مشارٌع  ،BOTاإلسكندرٌة ،الدار الجامعٌة ،الطبعة الثانٌة-1666 ،
1661م.
 -11علً ،إبراهٌم فإاد أحمد ،اإلنفاق العام فً اإلسبلم ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة،
1161هـ 1671-م.
 -10اللخمً ،أبو إسحاق إبراهٌم ،الموافقات فً أصول األحكام ،القاهرة ،مطبعة المدنً
1606م.
 -17محً الدٌن ،التخلؾ والتنمٌة ،بٌروت ،دار النهضة العربٌة1671 ،م.
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 -19المرطان ،سعٌد بن سعد ،تجربة البنك األهلً التجاري فً تعبئة المدخرات لتموٌل
مشارٌع البنٌة التحتٌة بصٌػ إسبلمٌة ،ندوة التعاون بٌن الحكومة والقطاع األهلً فً
تموٌل المشارٌع االقتصادٌة ،جدة ،جامعة الملك عبد العزٌز1116/7/1-1 ،هـ.
 -16المقدسً ،موفق الدٌن عبد هللا بن أحمد بن قدامة ،روضة الناظر وجنة المناظر،
بٌروت -لبنان ،درا الندوة الجدٌدة ،بدون.
 المؽنً ،القاهرة ،هجر للطباعة والنشر ،الطبعة الثانٌة1111 ،هـ 1661-م ،تحقٌقد /عبد هللا بن عبد المحسن التركً والدكتور عبد الفتاح الحلو.
 -16النٌسابوري ،مسلم بن الحجاج القشٌري ،صحٌح مسلم ،القاهرة ،دار الحدٌث 1111هـ -
1661م.
21- MONZER KAHF " SERVICE BONDS FOR FINANCING PUBLIC
UTILITIES " to presented at the Seminar on Financing Government
Enterprises from the Private Sector, King Abdulaziz University,
Jeddah 2- 4 rajab 1420 h.
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