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عقد البناء والتشغيل واإلعادة ()B.O.T
وكيفية االستفادة منه في مجال األوقاف بدولة الكويت
إعداد الدكتور /ناصر هادي فرحان العجمي
عضو الهيئة التعليمية بوزارة األوقاف – دولة الكويت
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الملخص:
يعرض هذا البحث حقيقة عقد البناء والتشغيل واالعادة ٬والفرق بينه وبين الصيغ المشابهة له ٬والتكييف الشرعي لعقد البناء
والتشغيل واإلعادة ٬وبيان الصيغ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت ٬ومدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة لالستثمار
في مجال األوقاف بدولة الكويت.
وقد توصل الباحث إلى أن التوصيف الفقهي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة هو أنه استصناع.
وبالرغم بأن هذا النوع من العقود مستحدثة إال أنه يحتاج من األمانة العامة لألوقاف عقد حلقات ولقاءات علمية للخروج
بصيغة مالئمة الستثمار أموال الوقف بدولة الكويت.
الكلمات المفتاحية :البناء والتشغيل واإلعادة ٬البوت ٬BOT ٬االستصناع ٬الوقف االستثمار.
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Building, Operating and Transfer Contract (B.O.T) and how to benefit from it in
the field of endowments in Kuwait.
Naser Hadi Farhan Al-Ajmi

Abstract:
This research presents the reality of the construction, operation and transfer contract, the
difference between it and similar formulas, the legal adaptation of the construction,
operation and transfer contract, and the description of investment formulas for
endowments in Kuwait, and the appropriateness of the contract for construction,
operation and transfer of investment in the field of endowments in Kuwait.
The researcher concluded that the juristic description of the contract for construction,
operation and transfer is that it is Istisna'a.
Although this type of contract is new, it requires the General Secretariat of Endowments
to hold scientific seminars and meetings to come up with an appropriate formula for
investing endowment funds in Kuwait.

Keywords: construction, operation, transfer, BOT, istisna'a, investment endowment.
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مقدمة:
أرسى الرسول صلى هللا عليه وسلم نظاما ً فريداً للوقف اإلسالمي ٬وذلك بما غرسه في قلوب أصحابه رضوان هللا عليهم من
محبة الخير والعمل الصالح ٬قال جابر رضي هللا عنه( :لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ذو مقدرة إال
وقف)(.)1
وبدأ الوقف في العصر اإلسالمي م بدء العهد النبو في المدينة المنورة ٬من لالل بناء مسجد قباء الذ وصفه القرنن
ﱤﱥﱦﱧ( )2ثم تال ذلك بناء المسجد النبو على أرض كانت أليتام من بني النجار اشتراها النبي صلى هللا عليه
ﱠ
الكريم بأنه ﱣﱡﱢ
وسلم ودف ثمنها مائة درهم  ..فكان النبي صلى هللا عليه وسلم أول من وقف في اإلسالم بوقفه أرض مسجده.
وقـد تعددت أنواع الوقف التي عرفها الصحابة رضوان هللا عليهم ٬وشملت الدور( ٬)3واألراضي الزراعية ٬والدروع(٬)4
والعتاد( ٬)5ونبار المياه( .)6وفي عهد الخلفاء الراشدين توس الوقف في بناء المساجد ٬كما ازدهرت األوقاف في العصر
األمو ازدهاراً كبيراً .وبرز ذلك في مصر والشام ٬ويرج ذلك إلى كثرة األموال التي غنمها المجاهدون من تلك
الفتوحات ٬كما تميزت األوقاف في العهد العباسي باستقاللية إدارة األوقاف عن القضاء ٬وكذا كثرت األوقاف في العصر
العثماني وتعدد مرافقها ٬وذلك بسبب رغبة والة األمر ننذاك بهذا النوع من الصدقات.

( ) 1الخرافي ،عبدالمحسن وآخرون" ،التربية الوقفية" األمانة العامة لألوقاف نموذجاً ،األمانة العامة لألوقاف3112 ،م،
ص.23

( )3سورة التوبة ،آية.111 :
( )2الدور :هي البيت؛
الطريق" وكما في

َوِدَي َارُه ْم َوأ َْم َوالَهُ ْم}
(.])412/1

أو المنزل حل به ساكنوه ،وهو مسكن لإلنسان كما في المثل الشائع" :الجار قبل الدار والرفيق قبل
ور َبنِي َّ
النج ِ
صِ
ير ُد ِ
الحديث الشريف( :أَالَ أَُنبُِّئ ُك ْم بِ َخ ِ
ضهُ ْم
{وأ َْوَرثَ ُك ْم أ َْر َ
ور األ َْن َ
ار؟ ُد ُ
ار) وقوله تعالىَ :
[انظر :أحمد مختار ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،دار عالم الكتب ،الطبعة األولى1231 ،هـ

( ) 2الدروع :الدال والراء والعين أصل واحد ،وهو شيء [من اللباس]  ،ثم يحمل عليه تشبيها .فالدرع درع الحديد مؤنثة،
والجمع دروع ،وأدراع [انظر :أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،دار الفكر1211 ،هـ

(.])361/3

( )3العتاد :العين والتاء والدال أصل واحد يدل على حضور وقرب .قال الخليل :تقول عتد الشيء ،وهو يعتد عتادا ،فهو عتيد
حاضر .ويقال للشيء المعتد :إنه لعتيد ،وقد أعتدناه ،وهيأناه ألمر إن حزب .وجمع العتاد عتد وأعتدة [انظر :أحمد بن

فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،دار الفكر1211 ،هـ (.])316/2

( )6آبار المياه :البئر أنثى ويجوز تخفيف الهمزة ،وتضاف بئر إلى ما يخصصها فمنه بئر معونة وبئر حاء موضع بالمدينة
وهي التي وقفها أبو طلحة األنصاري ومنه بئر بضاعة بالمدينة أيضا وبئر رومة [انظر :أحمد بن محمد بن علي

الفيومي ،المصباح المنير ،المكتبة العلمية ،بيروت.])61/1( ،
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شاع الوقف في دولة الكويت منذ نشأتها ٬وذلك من لالل وقف أموالهم على المساجد والمدارس ونبار المياه  ..وغير ذلك(.)1
كما أن أكثر أوقاف المساجد موقوفة على المساجد القديمة ٬مثل مساجد :العدساني ٬النومان ٬القطامي ٬السرحان ٬ابن
لميس ٬الوزان ٬هالل  ..وغيرها .وكانت األوقاف قديما ً منتشرة في جمي أحياء الكويت القديمة ٬مثل :الشرق ٬القبلة٬
المرقاب .وقد كانت هذه األحياء في القديم المركز الرئيس للكويت ٬وكانت العقارات في تلك المناطق وال تزال ذات قيمة
اقتصادية عالية(.)2
ومنذ إنشاء األمانة العامة لألوقاف عام 1993م ألذت على عاتقها مسؤولية النهوض بالوقف في شتى مناحي الحياة في
المجتم الكويتي ٬وبدأت تعطي بعداً حضاريا ً جديداً ٬ودوراً مستقبليا ً جديداً وزاهراً للوقف اإلسالمي ٬ودوره في نهضة
المجتم  ٬كما كان في عصور النهضة اإلسالمية ٬ويعطي للعمل الخير دوراً ريادياً في الصناديق الوقفية التي أنشأتها
األمانة العامة لألوقاف(.)3
فللوقف دور كبير وهام قامت به األمانة العامة لألوقاف في لدمة التعليم والصحة والدعوة ولدمة المجتم  ٬مثل :الصندوق
الوقفي للقرنن الكريم وعلومه ٬والصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية ٬والصندوق الوقفي للتنمية الصحية٬
والصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة ٬وكذا قامت مشاري وقفية مثل :مشروع تأهيل المساجد التراثية ٬ومشروع مركز
الكويت للتوحد ٬ومشروع رعاية طالب العلم ..وغيرها(.)4
وتزداد أهمية الوقف من الناحية االقتصادية في أنه يسهم في تنمية المجتم  ٬كما يسهم في تكوين رأس المال البشر
وتنميته ٬والمساعدة في تأسيس البنية التحتية ورأس المال االجتماعي ٬وإتاحة الفرص لتشغيل العمالة والتقليل من البطالة٬
والمساهمة في زيادة الحراك التجار للمجتم  ٬كما أنه مصدر لزيادة دلول الفقراء واأليتام والمحتاجين ٬ولذلك فإن الوقف
يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وانطالقا ً من ذلك يتعين على الدولة االهتمام بالوقف وتنميته من لالل استثمار أموال الوقف في النواحي المفيدة للمجتم ٬
كذلك ابتكار أساليب وقفية ليرية جديدة لإلنفاق.
إن عقد البناء والتشغيل واإلعادة الملكية حسب الترجمة السم هذا العقد ٬والذ يرمز له بحرف ( )B.O.Tوالبعض يسميه
(عقد البوت) شهد انتشاراً في كثير من الدول ٬وأصبحت تطبيقاته بديالً عن التمويل عن طريق الموازنة العامة ٬أو من

( )1الكندري ،مريم أحمد ،األمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة باألوقاف ،رسالة ماجستير مطبوعة ،من ضمن سلسلة
الرسائل الجامعية رقم ( )31األمانة العامة لألوقاف بالكويت1224 ،هـ 3116 -م.

( ) 3تاريخ الوقف ،موقع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت على اإلنترنت http://ww2.awqaf.org.kw/
.EndowmentHistoryInKuwait/Pages/HistoryOfWaqf.aspxArabic/AboutEndowment/

( )2الحجي ،محمد عبداهلل ،األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ودورها ف تنمية المجتمع.رسالة ماجستير مطبوعة ،ضمن
سلسلة الرسائل الجامعية ،رقم ( )31األمانة العامة لألوقاف بالكويت1226 ،هـ 3113 -م.

( )2الخرافي ،عبدالمحسن وآخرون ،مرجع سابق ص.1
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لالل القروض الخارجية والمعونات ٬أو التمويل المجم عن طريق البنوك ٬وذلك لدوره الحيو في إيجاد مشروعات البنية
األساسية والتنمية(.)1

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في مدى الحاجة إلى إيجاد صيغ حديثة لتمويل واستثمار أموال الوقف ٬وتعمير أموال الوقف وبخاصة
المتعثرة منها ٬مثل :األراضي الوقفية التي ال تجد المال الكافي الستثمار األرض وتعميرها ٬فكانت الحاجة إلى دراسة هذه
الصيغة ( )B.O.Tوكيفية االستفادة منها في مجاالت األوقاف بدولة الكويت.

أهداف البحث:
-1

بيان مفهوم عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B.O.Tوالفرق بينه وبين الصيغ المشابهة له.

-2

بيان التكييف الشرعي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة (.)B.O.T

-3

بيان الصيغ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت.

-4

مدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B.O.Tلالستثمار بدولة الكويت.

الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات التي تكلمت عن عقد البناء والتشغيل واإلعادة إال أني سوف أركز على ما له عالقة بالوقف
ومنها:
-1

الدراسات المقدمة لمجم الفقه اإلسالمي الدولي في دورته التاسعة عشرة ٬والمنعقدة في الشارقة في عام 1431هـ -

2119م ٬والتي تناولت هذا األسلوب في تعمير األوقاف والمرافق العامة ٬وهي بحوث قيمة ومفيدة في هذا الباب.
-2

دراسة العمراني بعنوان( :)2تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل ( )B.O.Tدراسة فقهية ٬وتناولت هذه

الدراسة حقيقة عقد البناء والتشغيل واإلعادة وتوصيفه الفقهي ٬وحكمه الشرعي ٬واألحكام الفقهية لعقد البناء والتشغيل
واإلعادة في تمويل األوقاف ٬والتعرف على تطبيقات عقد البناء والتشغيل واإلعادة في مجال األوقاف ٬وتطويره بما يتالءم
م مقاصده ٬ومقاصد الوقف وأحكامه .وقد توصل البحث إلى أن التوصيف الفقهي األقرب لهذا العقد أنه عقد استصناع م
إجارة على عمل بالمنفعة أثناء مدة عقد االمتياز ٬فاجتم في هذا العقد عقدان ٬فهو عقد مركب منهما ٬وإن هذا العقد يعتبر
من العقود الجائزة ويعتبر لياراً مناسبا ً لتعمير األوقاف م مراعاة الشروط والضوابط الشرعية للوقف.

( )1أبو غدة ،عبدالستار ،عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B.O.Tوتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة ،بحث منشور

ضمن بحوث مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،الدورة التاسعة عشرة ،الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة1221 ،هـ -

3111م.

( )3العمراني ،عبداهلل بن محمد ،تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B.O.Tدراسة فقهية ،بحث
منشور ،مجلة العلوم الشرعية ،العدد الحادي والثالثون ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1223 ،هـ.
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وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأن هذه الدراسة تعتبر دراسة حالة ( ٬)Case Studyتدرس حالة األوقاف في
دولة الكويت ٬ومدى االستفادة من صيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة في االستثمار في أموال الوقف.

منهج البحث:
ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ٬وذلك من لالل التعريف بمفهوم عقد البناء والتشغيل واإلعادة
( )B.O.Tوبيان التكييف الشرعي لهذا العقد بذكر أقوال العلماء فيه ومناقشتها والترجيح بينها ٬م توثيق المعلومات
وعزوها إلى مصادرها المعتمدة ٬ثم بيان الصيغ االستثمارية ألموال الوقف بدولة الكويت ٬ومدى مالئمة عقد البناء
والتشغيل واإلعادة لالستثمار في الوقف بدولة الكويت ٬وذلك بدراسة وتحليل بعض النماذج المستخدمة لهذا العقد في األمانة
العامة لألوقاف بدولة الكويت حيث أنها الجهة المعنية بالوقف بدولة الكويت.

خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث ثم الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات وبيانها كالتالي:
-

المبحث األول :مفهوم عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B.O.Tوالفرق بينه وبين بعض الصيغ المشابهة له.

-

المبحث الثاني :التكييف الشرعي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة (.)B.O.T

-

المبحث الثالث :الصيغ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت.

-

المبحث الراب  :مدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B.O.Tلالستثمار في األوقاف بدولة الكويت.

-

الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.
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المبحث األول
مفهوم عقد البناء والتشغيل واإلعادة وأركانه وبعض العقود المشابهة له
إن عقد البناء والتشغيل واإلعادة هو عقد مستحدث ٬ولذلك تعددت العبارات في تعريفه ٬وأنقل هنا بعضاً منها ٬فلقد جاء في
قرار مجلس مجم الفقه اإلسالمي الدول المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته التاسعة عشر في إمارة
الشارقة 2119م أن المقصود بعقد البناء والتشغيل واإلعادة (اتفاق مالك أو من يمثله م ممول (شركة المشروع) على إقامة
منشأة وإدارتها ٬وقبض العائد منها كامالً أو حسب االتفاق ٬لالل فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر م
تحقيق عائد معقول ٬ثم تسليم المنشأة صالحة لألداء المرجو منها)(.)1
كما عرفته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو  )UNIDOبأنه نظام تعاقد بمقتضاه يقوم القطاع الخاص
بتنفيذ اإلنشاء (شامالً التصميم والتمويل) لمشروع بنية أساسية وإدارته واالحتفاظ به ٬وفي لالل فترة اإلدارة المحددة يحق
له الحصول على مقابل الخدمات التي يقدمها من عوائد ورسوم وحقوق ملكية ٬بحيث ال تزيد عن المتفق عليه في العقد
ليتمكن القطاع الخاص من استرداد استثماراته ٬ومقابل تكاليف اإلدارة والصيانة للمشروع ٬باإلضافة إلى عائد مناسب ٬وفي
نهاية المدة يقوم القطاع الخاص بنقل الملكية إلى الجهة الحكومية أو جهة لاصة ألرى جديدة من لالل مناقصة عامة(.)2
وبالنظر إلى هذه التعاريف وغيرها ٬نجد أنها التلفت في بعض عباراتها واستطردت في تفصيل وشرح المفهوم من العقد٬
إال أن تعريف مجم الفقه اإلسالمي يعتبر تعريفاً جامعا ً مانعا ً وكافيا ً لتعريف هذا المصطلح.
ونجد أن هذا التعريف اشتمل على أربعة أركان وهي(:)3
األول :العاقدان؛ وهما أطراف العقد ويمثل الطرف األول مالك األرض سواء كانت الحكومة أو ناظر الوقف ٬والطرف
الثاني هو المستثمر وهو الذ يقوم ببناء المشروع وتشغيله واالستفادة من ريعه مدة العقد.
الثاني :المشروع الذ يراد إقامته في العقد.
الثالث :األرض محل المشروع.
الراب  :الصيغة؛ وهي األلفاظ التي يصاغ بها العقد.
هناك عقود تشبه عقد البناء والتشغيل واإلعادة ٬وهي كثيرة وسوف أذكر بعضاً منها:
( )1قرار رقم  )1/11( 113الموقع اإللكتروني لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي.

( )3أبو غدة ،عبدالستار ،عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B.O.Tوتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة ص ،2الشارقة
3111م.

( )2الرشود ،خالد بن سعود ،تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B. O. Tفي تعمير المرافق العامة واألوقاف ،ص،6-3
الشارق 3111م.
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بناء-تملك-تشغيل-نقل ملكية

Build-Own-Operate-Transfer

B. O. O. T

تصميم-بناء-تمويل-كفيل

Design-Build-Finance-Operate

D. B. F. O

بناء-تأجير-نقل ملكية

Build-Lease-Transfer

B. L. T

تأجير-تجديد-تشغيل-نقل ملكية

Lease-Renovate-Operate-Transfer

L. R. O. T

بناء – نقل ملكية  -تشغيل

Build- Transfer - Operate

B. T. O

بناء -ملكية  -تشغيل

Build- Own - Operate

B. O. O

تحديث-تملك-تشغيل-نقل ملكية

Modernize- Own – Operate- Transfer

M. O. O. T

إعادة تأهيل-تشغيل-نقل ملكية

Rehabitate– Operate- Transfer

R. O. T

إعادة تأهيل-تملك-تشغيل

Rehabitate–Own- Operate

R. O. O

بناء-تشغيل-تجديد االمتياز

Build- Own – Renewal of concession

B. O. R

بناء – نقل ملكية  -تأجير

Build- Transfer – Lease

B. T. L

تصميم-بناء-تشغيل-نقل ملكية

Design-Build-Operate- Transfer

D. B. O. T

بناء-تمليك-تأجير-نقل ملكية

Build-Own- Lease - Transfer

B. O. L. T

تصميم-ترويج-بناء-تأجير-نقل ملكية

D. P. B. L. TDesign-Promotion-Build- Lease - Transfer

شراء-بناء-تشغيل

Purchase-Build-Operate

P. B. o

هذه الصور فيها تدالل وتشابه لكن تم العمل بها(.)1

( )1أبو غدة ،عبدالستار ،عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B. O. Tوتطبيقاته في تعمير األوقاف والمرافق العامة ،ص،6 ،3
 ،1 ،4الشارقة3111 ،م.
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المبحث الثاني
التكييف الشرع لعقد البناء والتشغيل ()B. O. T
هناك عقود تشابه عقد ( )B.O.Tولن أتطرق إليها لكثرتها ٬وسوف أقتصر هنا على عقد ( )B.O.Tفقط ٬وذلك ألنه هو
األشهر بين هذه الصيغ.
فهناك فتاوى وقرارات جماعية صادرة عن ندوات فقهية لمجموعة البركة ٬وقرارات صادرة عن مجم الفقه اإلسالمي
الدولي التاب لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ٬ومعيار شرعي صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية٬
هذه الجهود والمحاوالت تعرضت ألسلوب ( ٬)B.O.Tويمكن تلخيص هذه الجهود وهذه المحاوالت في هذا الجدول(:)1
م

اسم الباحث

عنوان البحث

التخريجات التي تناولها كل باحث

1

القاضي محمد تقي

عقود البناء والتشغيل ()B.O.T

اإلجارة ٬االستصناع ٬االستنصاع م كون
الثمن مبلغا مقطوعاً ٬اإلقطاع ولم يوافق عليه.

العثمان
2

الدكتور عبد الوهاب

عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك

أبو سليمان

عقد جديد أصالة ٬عقد استصناع تغليباً ٬قياسه
على إعمار الوقف الخرب عند األحناف ٬عقد
الكراء عند المالكية

3

4

الدكتور عبد الستار

عقد البناء والتشغيل واإلعادة

تخريج ندوة البركة ( ٬)13تخريج ندوة البركة

أبو غدة

( )B.O.Tوتطبيقه في تعمير

( )23تخريجه في المعايير الشرعية ٬المصلحة

األوقاف والمرافق العامة

المرسلة ٬عقد مستحدث ٬عقد مركب ٬الجعالة.

تطبيق نظام البناء والتمليك

االستصناع ٬اإلجارة ٬اإلقطاع أو االمتياز ٬كما

الدكتور أحمد محيي

أشار إلى الخصائص المشتركة بين صيغ

الدين أحمد

تعمير الوقف غير التقليدية وال ()B.O.T
5

6

الشيخ مرتضى

عقد البناء والتشغيل واإلعادة:

التخريج على العقود المعهودة ٬النظر إليه

الترابي

التكيف الفقهي والحكم الشرعي

بوصفه عقداً مستحدثاً.

الدكتورة ناهد على

حقيقة نظام البناء والتشغيل

شركة مقطوعة موقوتة.

حسن السيد

()B.O.T

( )1اإلسالمبولي ،أحمد محمد خليل ،أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية ( )B.O.Tمن الناحية الشرعية(عرض ومراجعة)
ص ،64ورقة بحث مقدمة للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب3113 ،م .كما تم إضافة رأي الدكتور العمراني
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الدكتور عبد هللا محمد

تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد

العمراني

البناء والتشغيل واإلعادة

استصناع معه عقد إجارة على العمل

( )B.O.Tدراسة فقهية

وبالنظر إلى هذه اآلراء واالطالع عليها نعلم أن عقد ( )B.O.Tعقد جديد محدث ٬وااللتالف على تكييفه أمر حاصل
ومعلوم ٬إال أن أكثر اآلراء تميل إلى أنه عقد استصناع ٬وهو قول وجيه ٬كما أنه ينبغي النظر في كل عقد على حده ٬فربما
بعض العقود يختلف تكييفها عن اآللر لوجود بعض االشتراطات ٬ربما تغير التكييف الشرعي لهذا العقد.
كما أن هناك رأ مشابه لعقد ( )B.O.Tعند الفقهاء القدامى ٬فقد جاء عند المالكية في البيان والتحصيل البن رشد( :)1قال
ابن القصار في رجل قال لرجل :اعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانير أو بما دلل فيها على أن أسكنها في كل سنة
بدينار ٬حتى أوفي ما غرمت فيها وأصلحت.
قال :إن سمى عدة ما يبنيها به ٬وما يكون عليه في كل سنة فذلك جائز ٬وإن لم يسم فال لير فيه.
وواضح أن هذه الصورة مطابقة لعقد ( ٬)B.O.Tففيها استصناع بثمن يستوفى من االنتفاع بالمصنوع مدة تكفي السترداد
ما دف الصان (.)2
وبهذا يتبين أن عقد ( )B.O.Tبصيغته الموضحة في تعريفه أنه عقد استصناع وهللا أعلم.
فاالستصناع هو :عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه االركان والشروط(.)3

( )1المصنف البن أبي شيبة (.)341/4
( )3أبو غدة ،عبدالستار ،ص.13

( )2قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم  63بتاريخ  13-4ذي القعدة 1213هـ ،مجلة المجمع ،العدد السابع.)332/3( ،
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المبحث الثالث
الصيغ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت
أصبح مفهوم استثمار الوقف من المفاهيم االقتصادية التي بدأ يتس انتشارها على نطاق كبير في المجتمعات اإلسالمية٬
ويلقى قبوالً واسعا ً لدى الباحثين في االقتصاد اإلسالمي والمتخصصين بشؤون األوقاف ٬فالوقف في ذاته منهج استثمار
لير طويل األجل ٬يمتد نفعه إلى أجيال متعاقبة ٬يحافظ على المال ٬ويوجهه للنف العام ٬ويحقق مبدأ التكافل االجتماعي
بين أفراد المجتم (.)1
واالستثمار من صميم مهام الناظر على الوقف ٬وإن لم يرد به شرط صريح ٬ألنه من جملة مقاصد الواقف ٬ما دام يترتب
عنه دوام صدقته والزيادة فيها ٬وتحقيق نف أكبر للموقوف عليهم ٬فضالً عن تحقيق المصلحة العامة التي ترتبط بالتنمية
واالستثمار ٬م ضرورة االعتماد على االحترافية في االستثمار ٬ألنها من أهم قواعده التي يؤد التقصير فيها إلى تبديد
الموارد الوقفية وإهدارها ٬وتفويت الفرص لتنميتها وتثميرها(.)2
فاستثمار األموال الوقفية هو :تنمية األموال الوقفية وزيادتها ٬سواء أكانت أصوالً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة
شرعا ً(.)3
واستثمار أموال الوقف ينبغي أال تطغى على المقصد من الوقف ٬وهو العمل الخير  ٬إال أن المقصود بهذا االستثمار هو
المحافظة على أصل الوقف وليس الربح ٬وم التأكيد على هذا المعنى ليكون جليا ً في التعامل م المستفيدين ٬وهذا التأكيد
هو على عدم طغيان االستثمار بحيث يؤد إلى إهمال حقوق الوقف والتساهل في الضمانات ونحو ذلك(.)4
فاألسس العامة الستثمار أموال الوقف هي(:)5
-1

تنمية األصول الوقفية.

-2

تحسين األداء المالي.

-3

األلذ بمعايير ونظم االستثمار.

-4

العمل على إيجاد فرص الربح العالي وتقليل التكاليف.

( )1استثمار الوقف خدمة للتنمية البشرية المستدامة والرقي المجتمعي ،ص 11مجلة أوقاف ،عدد3113 ،31م.

( ) 3أصبيحي ،عبدالرزاق ،إدارة واستثمار موارد األوقاف ،اإلشكاالت والتحديات ،ص ،23-22مجلة أوقاف ،العدد،36
3113م.

( )2فداد ،العياشي صادق ،استثمار األوقاف  ..األسس الشرعية والمحددات االقتصادية ،ص ،111مجلة أوقاف ،عدد،31
3113م.

( )2اليحيى ،فهد بن عبدالرحمن ،البنك الوقفي ،ص ،44الطبعة الثانية3116 ،م.

( )3القدومي ،عيسى صوفان ،الوقف اإلسالمي فنون إدارته والدعوة إليه ،ص ،11-11الطبعة الثانية3112 ،م.
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كما أن استثمار األصل الوقفي يشترط له اآلتي:
-1

أن يتولى االستثمار أمين.

-2

أن تتوفر فيه الخبرة والكفاية.

-3

أن يكون االستثمار في المجاالت المباحة شرعاً.

-4

أن تكون صيغ االستثمار صيغا ً شرعية.

-5

أن يكون االستثمار مأموناً ٬بحيث ال يتجاوز حدود المخاطر المعهودة والمقبولة عرفا ً دون تقصير أو تفريط أو تعد.

وبالنظر في حال الكويت ٬فلقد تأصل حب الخير وبذله في نفوس الشعب ٬وذلك منذ أن نشأت الكويت ٬فكان للوقف دور مهم
في حياة أبنائها منذ القدم ٬بدءاً من المساجد ومروراً بتعليم القرنن الكريم ٬ولكل ما يتعلق بالواجبات واآلداب االجتماعية٬
صوْ ا بالمرحمة( ٬)1فكانت الرحمة والصبر للقين شائعين
صوْ ا بِالصب ِْر َوتَ َوا َ
امتثاالً لقوله تعالى :ثُم َكانَ ِمنَ ال ِذينَ ن َمنُوا َوت ََوا َ
بينهم ٬فال يخلو حي من األحياء من مسجد ٬وبئر ٬وكتاتيب لتعليم الصغار مبادئ القرنن وبعض من العلوم ٬وكانت تلك
األوقاف تنحصر فيما تركه الواقفون األوائل من بيوت ودكاكين وأراضي ٬وكان منها الخير  ٬ومنها األهلي (الذر ) ومنها
المشترك (لير وذر )(.)2
يعتبر قطاع االستثمار أحد الركائز الهامة التي تساهم في تحقيق رسالة األمانة العامة لألوقاف باعتباره الرافد المالي لدعم
األنشطة الوقفية من لالل استثمار األموال الموقوفة ٬وتنمية مواردها ٬كما أنه يوفر األساس الستمرار األمانة العامة
لألوقاف في أداء رسالتها الخيرية والتنموية عن طريق توفير ري مناسب إلنفاقه على هذه األغراض(.)3
ويمكن الحديث عن تطور وتاريخ االستثمار الوقفي في دولة الكويت ٬وانطالقاته الجديدة عقب إنشاء األمانة العامة لألوقاف
من لالل عرض الموضوعات التالية:
-1

االستثمار الوقفي فيما قبل مرحلة األمانة العامة لألوقاف.

-2

استراتيجية االستثمار في األمانة العامة لألوقاف.

أوالً :االستثمار الوقفي فيما قبل مرحلة األمانة العامة لألوقاف:
كانت إمكانيات الشعب محدود قبل ظهور النفط ٬فانحصرت مساهماتهم الخيرية في البيوت القديمة والدكاكين ٬وكان ري
هذه العقارات قليالً ٬وال يكاد يكفي بعض حاجيات المساجد ٬أو حتى يكفي لتعيين إمام وكفايته .فكانت تنحصر مصادر أموال
الوقف فيما تركه الواقفون من البيوت والدكاكين ٬وظلت تنمو من مرحلة إلى مرحلة حسب التطور االقتصاد واالجتماعي
للدولة ٬حتى أصبحت ممتلكات الوقف الحالية مجمعات تجارية وبنايات سكنية استثمارية٬
( )1سورة البلد ،آية.14 :

( ) 3الخرافى ،عبدالمحسن الجاراهلل ،وآخرون ،التربية الوقفية ،األمانة العامة لألوقاف نموذجاً ،ص ،121الطبعة األولى،
3112م.

( )2الخرافي ،التربية الوقفية ،مرجع سابق ،ص.161-131
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وبيوت ومحالت تجارية وأراضي فضاء ٬فكان التوجه االستثمار لإلدارة الوقفية مهتما ً بالعقارات ٬نظراً لسرعة تنامي
الطلب المحلي عليها في ذاك الوقت ٬ولقلة مخاطر االستثمار العقار مقارنة بغيره .وم مرور الزمن اتسعت دائرة صيغ
استثمار الموارد الوقفية ٬وشهدت عدداً من الظواهر اإليجابية التي يجب تسجيلها ٬فإلى جانب عمليات استثمار فائض الري
في شراء عقارات مبنية لغرض التأجير ٬امتدت االستثمارات لتشمل مشاري ومجاالت ووسائل ألرى إلنماء عائد الوقف
ومن أبرزها:


تنفيذ مشاري عقارية كبيرة ساهمت في النهضة العمرانية التي شهدتها البالد منذ الستينيات ٬مثل :مجم األوقاف

والعديد من المباني السكنية والتجارية.


المساهمة في تأسيس عدد من المصارف اإلسالمية البارزة ٬مثل :بنك فيصل اإلسالمي ٬وبيت التمويل الكويتي.



إيداع األموال في شكل ودائ استثمارية في البنوك المحلية.



االستثمار في أسهم بعض الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية سواء دالل البالد أو لارجها.

إن محدودية أداء استثمار الموارد الوقفية في السابق تسبب في انخفاض الري  ٬وكان ذلك أحد األسباب الرئيسية التي دفعت
المسؤولين للتفكير في إعادة تنظيم القطاع الوقفي ومنحه انطالقة جديدة نحو العصرية من لالل إنشاء األمانة العامة
لألوقاف في عام 1993م.
ثانياً :استراتيجية االستثمار في األمانة العامة لألوقاف(:)1
بعد إنشاء األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت عام 1993م ٬بدأ العمل في إيجاد نهج جديد لكافة قطاعات العمل الوقفي٬
ومن بينها القطاع االستثمار في ضوء استراتيجية األمانة ككل ٬ويقضي هذا النهج أن يتعامل جهاز االستثمار باألمانة م
األموال الوقفية من المنظور االحترافي الشرعي البحت ٬تاركا ً الموازنة بين ذلك وبين المعايير التنموية التي تتبناها اإلدارة
العليا في األمانة العامة لألوقاف.
وفي إطار هذا المفهوم حددت األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت المكونات األساسية الستراتيجيتها في مجال االستثمار
في المحاور الرئيسية التالية:


اإلطار االستراتيجي لالستثمار الوقفي.



الغاية االستراتيجية لالستثمار الوقفي.



أهداف االستثمار الوقفي.



سياسات االستثمار الوقفي.



ضوابط االستثمار الوقفي.

وفيما يلي عرض ألهم مجاالت استثمار أموال األوقاف(:)1
( )1التربية الوقفية ،مرجع سابق ،ص.162
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-1

االستثمار في العقارات:

فكان االستثمار فيها يألذ األشكال التالية:
-

شراء األراضي بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح رأسمالية.

-

بناء منازل وفيالت بغرض تأجيرها أو إعادة بيعها.

-

بناء عمارات سكينة بغرض تأجير الشقق ذات األحجام المختلفة.

-

بناء المجمعات التجارية بغرض تأجيرها كأسواق أو مكاتب تجارية.

-

بناء الفنادق ذات المستويات المختلفة بقصد تأجيرها.

انخفضت إيرادات العقارات الوقفية بمستويات كبيرة جداً عامي 1991م و 1991م ٬حيث بلغت نسبة االنخفاض  %41و
 %66على التوالي ٬ويرج ذلك إلى الغزو العراقي لدولة الكويت ٬حيث تأثرت اإليرادات الوقفية ٬وتب ذلك زيادة كبيرة
جداً في عام 1992م ٬حيث بلغت الزيادة في نسبة اإليرادات  ٬%321ويرج ذلك إلى تنفيذ جمي المشاري اإلنشائية التي
توقفت بسبب الغزو العراقي وصيانتها دفعة واحدة بعد التحرير ٬األمر الذ أدى إلى زيادة في اإليرادات ٬في الوقت الذ
صادف ارتفاع أسعار اإليجارات في العقار في دولة الكويت ٬ويعزى هذا التحسن التدريجي في قيمة اإليرادات إلى عدة
أسباب منها:
-1

ما تقوم اإلدارة بإنجازه بصورة مرحلية من مشروعات إنمائية حسب البرنامج الزمني للخطة التطويرية للعقارات

الوقفية ٬مما أدى إلى استحداث عدد من العقارات الجديدة ٬وبالتالي زيادة في اإليرادات.
-2

التخلص من األصول العقارية غير المنتجة اقتصادياً ٬والعمل على توجيه أعمالها فيما هو أجدى نفعا ً لألوقاف.

-3

السياسات التطويرية الجار تنفيذها ٬والتي تهدف إلى تقليل نسبة الشواغر والمحافظة على نسبة الوحدات المؤجرة

بعموم العقارات.
-4

رف قيم اإليجار الشهر للوحدات التي تقل معدالت أجرتها عن مستوى اإليجارات السائدة حسب اقتصاديات

المنطقة التي يق فيها كل عقار.
-2

العوائد االستثمارية:

وهي عن شهادات إيداع تقوم بإصدارها المؤسسات المالية اإلسالمية ٬وهي عقد اتفاق بين المؤسسة المالية والعميل تثبت
إيداع العميل لمبلغ معين ٬وتستحق بعد فترة محددة.
وقد قامت إدارة األوقاف – وبخاصة في بداية األمر – بإيداع الفائض من أموال األوقاف في المؤسسات المالية اإلسالمية٬
وفي عام 1993م أنشئت األمانة العامة لألوقاف ٬وكان من أهم أولويات استراتيجيتها االستثمارية التركيز على تنوع
األنشطة االستثمارية ٬فتم الدلول بأدوات استثمارية جديدة ٬مثل المرابحات والصناديق والمحافظ االستثمارية٬
( )1الهاجري ،عبداهلل سعد ،تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف بدولة الكويت ،ص ،12-11رسالة ماجستير ،الطبعة الثانية،
3113م.
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األمر الذ أدى إلى انخفاض حجم الودائ بنسبة  ٬%91وقد زاد هذا االنخفاض في عام 1997م ٬حيث بلغت نسبة
االنخفاض  %55وذلك بتحويل األموال المودعة إلى استثمارات ألرى(.)1
-3

االستثمار المباشر:

وهو االستثمار الذ يؤد إلى تحقيق زيادة في الموجودات الرأسمالية اإلنتاجية ٬ويكون مباشراً إذا قام بإنشاء مشروعات
إنتاجية جديدة ٬أو قام بالمساهمة في إنشائها ٬أو قام بتمويل توس مثل هذه المشاري  ٬وهو من أفضل مجاالت االستثمار٬
حيث إنه يحقق ثالثة أنواع من المكاسب(:)2
-

مكاسب في توزيعات أرباح نقدية.

-

مكاسب في شكل أرباح رأسمالية (زيادة في القيمة السوقية لألسهم).

-

مكاسب في شكل توزيعات أسهم منحة.

-4

نشاط المرابحة:

وهي عبارة عن بي السلعة التي اشتراها من البائ بمثل الثمن م زيادة ربح معلوم متفق عليه ٬وتم التعامل م هذه الصيغة
االستثمارية منذ عام 1993م حتى اآلن ٬وذلك تماشيا ً واستراتيجية االستثمار في سبل تنوع الصيغ االستثمارية ٬ففي عام
1994م زادت قيمة المساهمة في المرابحات بنسبة  %121نتيجة للتوس في نشاط المرابحة ٬وفي عام 1997م انخفضت
قيمة المرابحات بنسبة  ٬%59وذلك لتحويل المبالغ إلى استثمارات ألرى ٬مثل :المحافظ والصناديق االستثمارية٬
والمساهمة في شركات جديدة.
-5

المحافظ والصناديق االستثمارية:

ظهرت الحاجة إلى االستثمار في الصناديق بهدف جذب األموال من السوق وتوجيهها إلى مجاالت استثمارية معينة ٬وتتميز
تلك الصناديق بأنها تساعد صغار المستثمرين على استثمار أموالهم ٬باإلضافة إلى تنوع مجاالت االستثمار دالل الصندوق
يؤد إلى تقليل المخاطر ٬وكذلك سهولة التخارج من الصناديق ٬وبالتالي إمكانية التسييل.
وقد قامت األمانة العامة لألوقاف في عام 1993م بالمساهمة في صناديق ومحافظ استثمارية ٬رغبة منها في تنوع مجاالت
االستثمار في سبيل تقليل المخاطر ٬حيث قررت الدلول فيها حتى عام 1997م إلى واحد وعشرين صندوقاً ومحفظة
استثمارية مختلفة النشاطات والعمالت والمناطق الجغرافية(.)3

( )1تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف ،مرجع سابق ،ص.11-14
( )3المرجع السابق ،ص.13

( )2تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف ،مرجع سابق ،ص.113-111

22

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495

المبحث الرابع
مدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ()B.O.T
إن نظام ( )B.O.Tصيغة حديثة تلبي حاجة األوقاف ٬على رغم أنها تعطي ثمارها في األجل الطويل ٬لكن هذا ال يمن من
تنوي التمويل في استثمار األوقاف ٬لذا وجب اعتماد تنصيف دقيق لمختلف األمالك الوقفية كأن نفرق بين:
-

استثمارات وقفية صغيرة تحتاج إلى تمويل قليل ٬وفي أجل قصير.

-

استثمارات وقفية متوسطة تحتاج إلى تمويل متوسط وفي أجل متوسط أيضاً٬

-

استثمارات وقفية كبيرة (ضخمة) تحتاج إلى تمويل كبير ٬ومدة أطول للتسديد ٬واسترجاع الوقف كامالً(.)1

وبالنظر إلى عقد ( )B.O.Tوأنه عقد مستحدث ٬تم تكييفه على أنه استصناع ٬وأن صيغة التمويل بعقد االستصناع صيغة
تمويلية الستثمارات الوقف إذا وفرت لها شروط العمل المناسبة لذلك ٬وهي تعود بالفائدة على الوقف ٬وأفراد المجتم (.)2
والمؤسسة الوقفية لكي تدلل في هذا االستثمار ٬فإنها إما أن تكون تملك األرض الموقوفة وتريد استغاللها بإقامة مشروع
عليها فإنها تعمد إلى من يمولها بصيغة االستصناع ٬وذلك في حال كونها ال تملك المال.
والحالة األلرى أن تقوم المؤسسة الوقفية بالبحث عن الفرص االستثمارية وتدلل بنفسها في صفقات استثمارية في عقد
( )B.O.Tكصيغة تمويلية إلقامة المشاري  ٬وهذا ما قامت به األمانة العامة لألوقاف.
وباالطالع على المشاري االستثمارية بصيغة عقد ( )B.O.Tالتي قامت بها األمانة العامة لألوقاف فإنها تنحصر في اآلتي:
-1

مشروع سوق الزل وساحة الصرافين.

-2

مشروع برج السالم.

-3

مشروع تجار ملحق بمجم األوقاف.

-4

مشروع برج سنابل.

فيما يتعلق بمشروع برج سنابل فال يوجد لد تفاصيل من األمانة العامة لألوقاف ٬وذلك لوجود تحفظ من األمانة بسبب
إشكاالت وإجراءات قانونية لم تنته ٬فلذلك لن أتحدث عن هذا المشروع.
وإليك بيان تفصيلي عن المشاري األلرى:

( )1مسدور ،فارس ،تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق ،ص ،111رسالة دكتوراه ،الطبعة األولى3111 ،م.
( )3بن عزوز ،عبدالقادر ،فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم ،ص ،143رسالة دكتوره ،الطبعة األولى3111 ،م.
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 -1مشروع سوق الزل وساحة الصرافين:
وصف المشروع :إنشاء محالت وبسطات ومواقف سيارات على أرض ملك للدولة بنظام ( ٬)B.O.Tبمساحة (9561م.)2
هذا المشروع بمشاركة األمانة العامة لألوقاف م الهيئة العامة لشؤون القصر.
القيمة اإليجارية :ثالثة وعشرون ألفا ً واربعمائة وستون ديناراً كويتيا ً ( 23٬461د .ك) تدف لوزارة المالية.
قيمة المشروع :لمسة ماليين ومائة واثنان وثالثون ألفا ً ومائة وسبعة وستون ديناراً كويتيا ً ( 5٬132٬167د .ك) ويخص
األمانة العامة لألوقاف  %51من تكلفة اإلنشاء وبقيمة مليونين ولمسمائة وستة وستين ألفا ً وثمانية وتسعين ديناراً كويتياً
( 2٬566٬195د.ك).
لألمانة العامة لألوقاف  %51من اإليرادات المحصلة وتتحمل  %51من المصروفات.
يبلغ نصيب األمانة العامة لألوقاف من متوسط صافي اإليراد السنو للعقار مبلغ ( 314٬511د .ك)(.)1
بلغ إجمالي الري المحقق لألمانة العامة لألوقاف حتى 2116/12/31م مبلغ ثالثة ماليين وثمانية وسبعين ألفاً وتسعمائة
وأربعة وثالثين ديناراً كويتيا ً ( 3٬175٬934د .ك).
مدة المشروع :عشرون سنة.
تاريخ العقد1994/9/6 :م.
أطراف العقد:
-1

وزارة المالية – إدارة أمالك الدولة (طرف أول).

-2

الهيئة العامة لشؤون القصر – األمانة العامة لألوقاف (طرف ثاني).

بيان مالي عقار سوق الزل رقم 5411
السنة

إجمالي اإليرادات

إجمالي المصاريف

صافي الري

2111

96٬666٬51

31٬517٬11

65٬149٬49

2111

211٬359٬11

162٬191٬35

49٬267٬65

2112

237٬417٬56

192٬549٬13

44٬565٬44

2113

245٬793٬75

156٬375٬21

92٬565٬55

( )1متوسط صافي اإليراد السنوي للعقار محسوب على متوسط عائد آخر ثالثة سنوات وذلك الختالف القيمة اإليجارية
لجميع السنوات.
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2114

277٬955٬51

167٬745٬11

111٬213٬69

2115

291٬924٬75

149٬123٬19

141٬511٬66

2116

315٬555٬95

145٬557٬12

169٬971٬56

2117

353٬957٬35

151٬514٬55

173٬452٬51

2115

364٬343٬25

161٬257٬66

213٬155٬59

2119

365٬177٬39

154٬517٬92

151٬659٬46

2111

355٬199٬17

137٬371٬72

251٬725٬36

2111

354٬665٬55

92٬455٬93

292٬219٬92

2112

356٬175٬22

161٬444٬65

225٬731٬57

2113

371٬115٬45

213٬576٬37

166٬132٬15

2114

399٬691٬35

215٬695٬15

193٬996٬21

2115

437٬192٬53

255٬577٬69

175٬614٬54

2116

736٬625٬49

195٬719٬27

541٬916٬22

اإلجمالي

5٬567٬945٬34

2٬759٬113٬95

3٬175٬943٬36

 -2مشروع برج السالم:
وصف المشروع :بناء مبنى تجار على قطعة أرض ملك لواقفي األمانة العامة لألوقاف وتبلغ مساحتها 1765٬5م٬2
ويحتو المشروع على:
 طابقين تحت األرض يكون أحدهما مواقف للسيارات والثاني متاجر ولدمات أساسية للمبنى٬ طابق أرضي يحتو على متاجر وغيرها من المرافق٬ ميزانين يحتو المكاتب اإلدارية ومتاجر ولدمات عامة٬  19طابق يحتو كل طابق على مكاتب٬هذا المشروع تم إنشاؤه بمشاركة متناقصة م البنك اإلسالمي للتنمية ٬وتم تنفيذه بصيغة االستصناع٬
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قيمة المشروع :تم بناء المشروع بتمويل من الشريك البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة أربعة ماليين وسبعمائة وتسعة وعشرين
ألفاً واثنين وتسعين ديناراً كويتيا ً 4٬729٬192( ٬د ٬ك)٬
يبلغ متوسط صافي اإليراد السنو للعقار مبلغ ( 721٬511د ٬ك) ٬وتحتسب األمانة العامة لألوقاف  %4سنوياً مصاريف
إهالك ٬كما نصت االتفاقية المبرمة بين األمانة العامة لألوقاف والبنك اإلسالمي للتنمية على أن يتم توزي األرباح الناتجة
من تأجير العقار على النحو التالي:
 %43تدفعها األمانة العامة لألوقاف من صافي اإليراد السنو للمشروع كقسط لسداد مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية٬
ويوزع المتبقي بالنسب التالية:
 %45٬6لصالح األمانة العامة لألوقاف %51٬4 ٬لصالح البنك اإلسالمي للتنمية٬
تم االتفاق على أن تعود ملكية األمانة العامة لألوقاف على العقار بعد سداد قيمة التمويل بالكامل ٬وقد استمر االلتزام بالعقد
من سنة 2111م حتى سنة 2112م ٬تم لاللها سداد مبلغ ( 3٬551٬126د ٬ك )٬من أصل القرض ٬ثم أبرمت األمانة
العامة لألوقاف م البنك اإلسالمي للتنمية اتفاق سداد مبكر للمبلغ المتبقي بقيمة ( 1٬415٬573د ٬ك )٬وعليه أصبح العقار
ملكا ً لألمانة العامة لألوقاف اعتباراً من 2113/1/1م٬
بيان مالي يوضح صافي ري المشروع والتوزيعات
حسب العقد حتى تاريخ 2112/12/31م(٬)1

السنة

رقم

إطفاء مساهمة

أرباح األمانة

اإلجمالي

أرباح مساهمة

اإلجمالي

2112

2415

321٬333٬11

215٬259٬11

535٬592

216٬369٬11

744٬961٬11

2111

2415

317٬412٬11

219٬445٬11

516٬551

195٬135٬11

714٬555٬11

2111

2415

311٬591٬11

215٬455٬11

517٬175

194٬294٬11

711٬372

2119

2415

443٬131٬11

311٬555٬11

744٬555

255٬415٬11

1٬131٬313٬11

2115

2415

374٬691٬11

255٬295٬11

629٬956

241٬355٬11

571٬374٬11

2117

2415

442٬541٬11

311٬524٬11

744٬164

255٬195٬11

1٬129٬112٬11

2116

2415

251٬172٬11

191٬577٬11

472٬749

151٬141٬11

653٬591٬11

2115

2415

291٬711٬11

195٬757٬11

491٬467

157٬929٬11

675٬396٬11

العقار

( )1البيانات المالية وتفاصيل العقود تم الحصول عليها من األمانة العامة لألوقاف بالكويت.
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السنة

رقم

إطفاء مساهمة

أرباح األمانة

اإلجمالي

أرباح مساهمة

اإلجمالي

2114

2415

253٬593٬11

193٬226٬11

476٬519

152٬711٬11

659٬519٬11

2113

2415

272٬335٬11

155٬555٬11

457٬591

272٬335٬11

633٬337٬11

2112

2415

225٬716٬11

153٬755٬11

379٬491

225٬716٬11

524٬595٬11

2111

2415

36٬124٬11

24٬545٬11

61٬569

36٬124٬11

53٬777٬11

العقار

اإلجمالي

5٬325٬577٬11 3٬551٬126٬11 6٬119٬443 2٬439٬317٬11 3٬551٬126٬11

-3مشروع تجاري ملحق بمجمع األوقاف:
وصف المشروع :بناء مجم متعدد الطوابق على مساحة مبنية إجماليها حوالي 41٬111م ٬2وتشمل على:
-

طابقين تحت األرض تبلغ المساحة المبنية لكل منهما  5111م٬2

-

طابق أرضي بمساحة 5111م٬2

-

طابق أول مساحته 5111م٬2

هذا المشروع تم بناؤه بمشاركة متناقصة م البنك اإلسالمي للتنمية ٬واألرض ملك للدولة ٬تملك األمانة العامة لألوقاف حق
االنتفاع بها (.)B. O. T
القيمة اإليجارية :اثنان وثالثون ألفا ً ومائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً ( 32٬154د ٬ك )٬تدف لوزارة المالية٬
قيمة المشروع :تم بناء المشروع بتمويل من الشريك البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة لمسة ماليين ثالثة وتسعين الفاً وأربعمائة
ديناراً كويتيا ً ( 5٬193٬411د ٬ك)٬
كما يبلغ صافي اإليراد السنو للعقار مبلغ ( 642٬111د ٬ك )٬ونصت االتفاقية على أن يتم توزي األرباح الناتجة من
تأجير العقار على النحو التالي:
تدف األمانة العامة لألوقاف  %56من صافي اإليراد السنو بعد لصم مصاريف اإلدارة والصيانة بدون لصم قيمة
اإلهالك كقسط لسداد مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية ٬ويوزع المتبقي بعد لصم مصاريف اإلهالك على الشركاء بالنسب
التالية:
-

 %24لصالح األمانة العامة لألوقاف٬

-

 %76لصالح البنك اإلسالمي للتنمية٬
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تم االتفاق على أن تعود ملكية حق االنتفاع باألرض بكاملها لألمانة العامة لألوقاف على العقار بعد سداد قيمة التمويل
بالكامل ٬وقد استمر االلتزام بالعقد من سنة 2115م حتى سنة 2112م ٬تم لاللها سداد مبلغ ( 2٬565٬999د ٬ك )٬من
مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية ٬ثم قامت األمانة العامة بإبرام اتفاق سداد مبكر للمبلغ المتبقي بقيمة ( 2٬224٬414د ٬ك)٬
وعليه أصبح حق االنتفاع باألرض بالكامل اعتباراً من 2113/1/1م ٬وحتى انتهاء عقد (٬)B, O, T
تاريخ عقد (1997/9/2 :)B, O, Tم٬
مدة العقد :عشرون سنة٬
أطراف العقد:
-

وزارة المالية – إدارة أمالك الدولة

طرف أول٬

-

األمانة العامة لألوقاف

طرف ثاني٬

بيان مالي يوضح صافي ري المشروع والتوزيعات حسب العقد
السنة

رقم العقار

إطفاء مساهمة

أرباح مساهمة

اإلجمالي

أرباح األمانة

اإلجمالي

2112

1411

361٬161

212٬221

503,382

63٬559

627٬241

2111

1411

355٬129

195٬175

531٬217

61٬613

591٬511

2111

1411

399٬743

233٬662

633٬415

73٬755

717٬193

2119

1411

352٬991

215٬256

595٬246

67٬976

666٬222

2115

1411

351٬561

213٬954

594٬545

67٬574

662٬419

2117

1411

315131

171٬554

475٬654

53٬559

532٬543

2116

1411

352٬242

215٬145

597٬291

67٬911

665٬211

2115

1411

315٬743

177٬371

496٬114

56٬112

552٬126

2٬565٬999

1٬623٬174

512٬552 4٬492٬173

اإلجمالي

5٬114٬755

وبعد االطالع على هذه المشاري الثالثة التي قامت بها األمانة العامة لألوقاف يتبين لنا أن مشروع برج السالم ليس من
مشاري عقود ( ٬)B, O, Tألن األرض تملكها األمانة العامة لألوقاف ٬لكنها أحسنت استغاللها وتعميرها عن طريق
الشراكة م البنك اإلسالمي للتنمية ٬وذلك بصيغة االستصناع ٬وهذا هو المطلوب من النظار والقائمين على الوقف بتطوير
األراضي الوقفية وتعميرها بصيغ عصرية تدر دلالً على الوقف٬
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وما دلول البنك اإلسالمي للتنمية كشريك إال لجدوى االستثمار في مثل هذه المشاري  ٬وهذا يحسب للقائمين على األوقاف
في دولة الكويت ٬متمثلة باألمانة العامة لألوقاف بإيجاد صيغ استثمارية وشراكات استراتيجية من شأنها تطوير الوقف
اإلسالمي٬
أما المشروعان اآللران ٬مشروع سوق الزل وساحة الصرافين مشروع تجار ملحق بمجم األوقاف فهي مشاري عقود
( )B, O, Tوالتي حصلت عليها األمانة العامة لألوقاف من إدارة أمالك الدولة التابعة لوزارة المالية ٬وتعد هذه المشاري
ناجحة وذات جدوى استثمارية عالية ٬وذلك لطبيعة عقود أمالك الدولة والتي تعتبر كأنها منح ذات إيجارات رمزية٬
وبهذه المناسبة فإني أشيد بعمل األمانة العامة لألوقاف وحرصها على االستثمار في عقود ( )B, O, Tالستثمار أموال
الوقف في المشاري ذات الجدوى االستثمارية العالية ٬كما أحثها على مواصلة جهودها في الحصول على كثير من هذه
العقود الجديدة ٬وتنوي استثماراتها ٬ألن تاريخ هذه العقود قديمة نوعا ً ما ٬مضى عليها أكثر من ثمانية عشر عاماً ٬وشارفت
على االنتهاء ٬ولم أطل على عقود ( )B, O, Tجديدة ٬كما أن األمانة العامة لألوقاف تحظى بدعم كبير ٬واهتمام بالغ من
القيادة السياسة ٬وعليها مسؤولية كبيرة في االستغالل األمثل ألموال الوقف ٬وعليها استغالل هذا الدعم المبارك لتوس
نشاطها االستثمار في مثل هذه المشاري ذات المخاطر المنخفضة والدلل العالي٬

الخاتمة:
الحمد هلل وحده ٬وصلى هللا وسلم على من ال نبي بعده ٬وبعد:
في لتام هذا البحث أذكر أهم النتائج ٬وهي كما يلي:
-1

إن عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B, O, Tهو عقد مستحدث٬

-2

عقد ( )B, O, Tهو "اتفاق مالك أو من يمثله م ممول (شركة المشروع) على إقامة منشأة وإدارتها ٬وقبض العائد

منها كامالً ٬أو حسب االتفاق ٬لالل فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر م تحقيق عائد معقول ٬ثم تسليم
المنشأة صالحة لألداء المرجو منها"٬
-3

هناك أربعة أركان لعقد ( )B, O, Tهي:

أ-

العاقدان٬

ب-

المشروع المراد إقامته٬

ج-

األرض محل المشروع٬

د-

الصيغة

-4

هناك عقود تشبه عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B, O, Tومنها بناء وتملك وتشغيل ونقل ملكية ()B, O, O, T

وتصميم وبناء وتمويل وتشغيل ( )٬D, B, F, Oوبناء وتأجير ونقل ملكية ( )B, L, Tوتأجير وتجديد وتشغيل ونقل ملكية
( )L, R, O, Tوغيرها٬
-5

هناك فتاوى وقرارا جماعية صادرة عن ندوات فقهية لمجموعة البركة ٬وقرارات صادرة عن مجم الفقه

اإلسالمي ٬وكذلك معيار شرعي عن هيئة المحاسبة ٬وكل هذه الجهود والمحاوالت تعرضت ألسلوب (٬)B, O, T
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-6

هناك نراء عديدة ومحاوالت التلفت في التكيف الشرعي لعقد ( )B, O, Tومنها :أنه عقد إجارة ٬استصناع ٬إقطاع٬

عقد جديد أصالة ٬استصناع تغليباً ٬عقد كراء ٬عقد مستحدث ٬عقد مركب ٬جعالة  ٬٬وغيرها٬
-7

الراجح في تكييف عقد ( )B, O, Tأنه عقد استصناع٬

-5

هناك نراء لفقهاء قدامى تشابه عقد ( )B, O, Tكما في البيان والتحصيل البن رشد٬

-9

إن استثمار أموال الوقف يعتبر من صميم عمل الناظر ٬حتى لو لم يرد به شرط صريح٬

 -11استثمار األموال الوقفية هو :تنمية األموال الموقوفة وزيادتها ٬سواء كانت أصوالً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة
شرعا ً٬
-11

استثمار أموال الوقف ينبغي أال تطغى على المقصد من الوقف وهو العمل الخير ٬

 -12هناك أسس عامة الستثمار أموال الوقف وهي:
أ-

تنمية األصول الوقفية٬

ب-

تحسين األداء المالي٬

ج-

األلذ بمعايير ونظم االستثمار٬

د-

العمل على إيجاد فرص الربح العالي٬

 -13هناك شروط الستثمار األصل الوقفي وهي:
أ-

أن يتولى االستثمار أمين٬

ب-

أن تتوفر فيه الخبرة٬

ج-

أن يكون االستثمار في المجاالت المباحة٬

د-

أن تكون صيغ االستثمار صيغا ً شرعية٬

ه-

أن يكون االستثمار مأموناً٬

 -14تأصل حب الخير وبذله في نفوس أهل الكويت منذ نشأة الكويت٬
-15

كان االستثمار في مرحلة ما قبل األمانة العامة لألوقاف يتمحور حول مساهماتهم الخيرية في البيوت القديمة

والدكاكين ٬كما امتدت االستثمارات لتشمل مشاري ووسائل ألرى مثل :مجم األوقاف ٬والمساهمة في تأسيس بنك فيصل
اإلسالمي ٬وبيت التمويل الكويتي ٬وكذلك إيداع األموال في شكل ودائ استثمارية ٬واالستثمار في أسهم بعض الشركات٬
 -16بعد إنشاء األمانة العامة لألوقاف عام 1993م ٬بدأ العمل في إيجاد نهج جديد لكافة قطاعات العمل الوقفي ٬ومنها
القطاع االستثمار ٬
 -17أهم مجاالت االستثمار في األمانة العامة لألوقاف هو كما يلي:
أ-

االستثمار في العقارات٬

ب-

الودائ االستثمارية٬

ج-

االستثمار المباشر٬

د-

نشاط المرابحة٬

ه-

المحافظ والصناديق االستثمارية٬
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 -15المؤسسة الوقفية إما أن تملك األرض وتريد إقامة مشروع عليها ٬فتعرضها لالستثمار بعقد ( ٬)B, O, Tأو
تستثمرها بعقد استصناع ٬أو تألذ أرض من الحكومة بإيجار محدد وتقيم عليها المشروع وهذا هو عقد (٬)B, O, T
-19

األمانة العامة لألوقاف قامت بعمل مشروع برج السالم على أرض يملكها واقفي األمانة ٬ومولت المشروع عن

طريق المشاركة المتناقصة م البنك اإلسالمي للتنمية ٬وكان بصيغة االستصناع٬
 -21حصلت األمانة العامة لألوقاف على مشروعين بنظام ( )B, O, Tهما:
أ-

مشروع سوق الزل وساحة الصرافين٬

ب-

مشروع ملحق بمجم األوقاف٬

 -21استطاعة األمانة الدلول في مشاريعها عن طريق المشاركة في مشروع سوق الزل وساحة الصرافين م الهيئة
العامة لشؤون القصر ٬كما شاركت البنك اإلسالمية للتنمية في مشروع تجار ملحق بمجم األوقاف٬
 -22كان استثمار األمانة العامة لألوقاف في مشاري ( )B, O, Tناجحاً وذا جدوى اقتصادية عالية٬
 -23جمي عقود استثمار األمانة العامة لألوقاف في عقود ( )B, O, Tقديمة وال يوجد عقود جديدة في السنوات األليرة٬

وفي الختام؛ أذكر التوصيات اآلتية:
-1

إعداد مزيد من دراسات الجدوى لمشاري جديدة لعقود ( )B, O, Tفي دولة الكويت الستثمار أموال الوقف فيها٬

-2

ينبغي على األمانة العامة لألوقاف استغالل دعم الحكومة لها ٬والتسهيالت المقدمة لها في الحصول على مزيد من

األراضي الخاصة بأمالك الدولة ( )B, O, Tإلنشاء مشاري واستثمارات بأموال الوقف ٬وذلك ألن إيجاراتها رمزية٬
وعائد االستثمار مرتفعا ً٬
-3

عقود البناء والتشغيل واإلعادة ( )B, O, Tمستحدثة ٬وتحتاج من األمانة العامة لألوقاف متمثلة باللجان الشرعية

وإدارة االستثمار عقد حلقات ولقاءات علمية للخروج بصيغة مالئمة الستثمار أموال الوقف٬
-4

تحرص األمانة العامة على وض لطة لتمويل مشاريعها بنفسها ٬دون الحصول على تمويل بالمشاركة م جهات

ألرى ٬ما أمكن إلى ذلك سبيالً ٬ألن أغلب ري هذه المشاري كما مر معنا ذهب إلطفاء مساهمة الممول٬
-5

تحرص األمانة العامة لألوقاف على ألذ قروض حسنة لتمويل مشاريعها ٬وإن لم تقدر على ذلك تحرص على ألذ

تمويل مشاركة ٬ولكن بأقل نسبة أرباح ممكنة للممول٬
وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد؛
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المراجع
.1

أبو غدة عبدالستار ٬عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B,O,Tوتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة ٬بحث

منشور ضمن بحوث مجم الفقه اإلسالمي الدولي ٬الدورة التاسعة عشرة ٬الشارقة ٬اإلمارات العربية المتحدة1431 ٬هـ -
2119م٬
.2

أحمد بن فارس ٬معجم مقاييس اللغة ٬تحقيق :عبد السالم هارون ٬دار الفكر1399 ٬هـ٬

.3

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ٬المصباح المنير ٬المكتبة العلمية ٬بيروت٬

.4

أحمد مختار ونلرون ٬معجم اللغة العربية المعاصرة ٬دار عالم الكتب ٬الطبعة األولى1429 ٬هـ٬

.5

اإلسالمبولي ٬أحمد محمد لليل ٬أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية ( )B,O,Tمن الناحية الشرعية (عرض

ومراجعة) ص ٬67ورقة بحث مقدمة للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب2112 ٬م٬
.6

بن عزوز ٬عبد القادر ٬فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم ٬ص ٬175رسالة دكتوره ٬الطبعة األولى2115 ٬م٬

.7

تاريخ الوقف ٬موق األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت على اإلنترنت

EndowmentHistory http://ww2,awqaf,org,kw/Arabic/AboutEndowmen
InKuwait/Pages/HistoryOfWaqf,aspx
.5

الحجي ٬محمد عبدهللا ٬األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ودورها في تنمية المجتم  ٬رسالة ماجستير مطبوعة٬

ضمن سلسلة الرسائل الجامعية ٬رقم ( )21األمانة العامة لألوقاف بالكويت1436 ٬هـ 2115 -م٬
.9

الخرافي ٬عبدالمحسن ونلرون" ٬التربية الوقفية" األمانة العامة لألوقاف نموذجاً ٬األمانة العامة لألوقاف2113 ٬م٬

.11

الرشود ٬لالد بن سعود ٬تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B, O, Tفي تعمير المرافق العامة واألوقاف٬

ص ٬6-5الشارق 2119م٬
.11

العمراني ٬عبدهللا بن محمد ٬تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B,O,Tدراسة فقهية٬

بحث منشور ٬مجلة العلوم الشرعية ٬العدد الحاد والثالثون ٬جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1435 ٬هـ٬
.12

ا لكندر  ٬مريم أحمد ٬األمر السامي بتطبيق أحكام شرعية لاصة باألوقاف ٬رسالة ماجستير مطبوعة ٬ضمن سلسلة

الرسائل الجامعية رقم ( )21األمانة العامة لألوقاف بالكويت1437 ٬هـ 2116 -م٬
.13

مسدور ٬فارس ٬تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق ٬ص ٬111رسالة دكتوراه ٬الطبعة األولى٬

2111م٬
.14

المنتديات الزراعية ٬http://mans-agric,ahlamontada,com/t1-topic

.15

الموق اإللكتروني لمجم الفقه اإلسالمي الدولي٬

.16

الهاجر  ٬عبدهللا سعد ٬تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف بدولة الكويت ٬ص ٬54-51رسالة ماجستير ٬الطبعة

الثانية2115 ٬م٬
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فهرس الموضوعات
الصفحة

المحتوى
-

مقدمة:

1

-

أهمية البحث:

5

-

أهداف البحث:

5

-

الدراسات السابقة:

5

-

منهج البحث:

6

-

لطة البحث:

6

-

المبحث األول :مفهوم عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B,O,Tوالفرق بينه وبين
بعض الصيغ المشابهة له٬

5

-

المبحث الثاني :التكييف الشرعي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة (٬)B,O,T

11

-

المبحث الثالث :الصيغ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت٬

14

-

المبحث الراب  :مدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ( )B,O,Tلالستثمار في
األوقاف بدولة الكويت٬

23

-

الخاتمة والنتائج والتوصيات٬

33

-

فهرس المراج والمصادر

35

-

فهرس الموضوعات
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