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  دراسة مقارنة عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها

  عة ـان مجـحات رمضـيد الشـــس

  اململكة العربية السعودية -الرياض  -  كليات الشرق العريب – قسم الشريعة

  msaladawi@imamu.edu.sa : البريد االليكتروني

  :الملخص

 Federation Internationale des[بالفرنــسية)(FIDICعقـد الفيــديك

Ingenieurs Conseils[ات اهلندسـية، وهـو معيـار ،رمـز لالحتـاد الـدويل لالستـشار

ًعــاملي لالستــشارات الــصناعية، مت تطــويره علــى مــدار مخــسني عامــا، ويعــرف عامليــا بــإقرار  ّ
ًالــسلطات القــضائية، وصــار مرجعــا جلميــع أنــواع املــشاريع حــىت اســتخدمت شــروطه مــن 
 قبل االحتاد العام للـصناعات الدوائيـة الـدويل،والبنك املركـزي الـدويل، وتـضمن العديـد مـن

الــشروط الدوليـــة ألعمــال البنـــاء واهلندســة املدنيـــة، وجيــب أن يكـــون مجيــع املقـــاولني علـــى 

والتطبيق الشروط، كما حيتوي عقد علـى نـوعني مـن الـشروط؛ الـشروط العامـة،دراية �ذه 

ًاخلــاص هلــذه الـــشروط،ويف جمــال اهلندســـة يتميــز عقـــد الفيــديك بأنـــه ميتلــك شـــروطا ذات  ّ
ّوحتمـل املـسؤولية اجتـاه األطـراف املعنيـة بتنفيـذ ،تزام بـه إعطـاء احلقوقّأمهية كبرية، توفر االل

العقــد، وقــد صـــدر كتــاب الفيـــديك اخلــاص باالستـــشارات اهلندســية منـــذ القــرن املاضـــي، 

ّوكـــرس االحتــــاد الــــدويل للمهندســـني االستــــشاريني نفــــسه لتـــصنيف وثــــائق اإلدارة اخلاصــــة 
  .جبميع املشاريع

ا أغرت الدول العاملية بالتعامل �ا ومل أقف علـى تكييـف فقهـي وهذه العقود هلا عدة مزاي

هلــا فــأردت أن أبــني موقــف الفقــه اإلســالمي منهــا عــسى أن أوفــق يف هــذا لــشدة احلاجــة 

هلذه العقود وكثرة انتـشارها وقـد تبـني يل خمالفتهـا للـشريعة يف بعـض القـضايا كقـضية فـض 

  .النزاع والتحكيم

 املقاولـة مـن -املهنـدس االستـشاري  -لتكييـف الفقهـي  ا-الفيـديك : كلمات افتتاحيـة

ـــــــاطن  ـــــــصناع - اإلجـــــــارة - العقـــــــود املـــــــشا�ة -الب ـــــــسليم - االست  ت

  .املفتاح
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 :Abstract  

FIDIC contract in French [Federation Internationale des 

Ingenieurs Conseils], symbol of the International Federation 

of Engineering Consultants A symbol of the International 

Federation of Engineering Consultants, a global standard for 

industrial consulting, has been developed over fifty years It is 

known globally by the approval of the judicial authorities, 

and it has become a reference for all types of projects until its 

conditions have been used by the International Federation for 

Pharmaceutical Industries and the International Central Bank 

It includes many international requirements for construction 

and civil engineering works, and all contractors must be 

aware of these conditions The contract also contains two 

types of conditions, the general conditions And special 

application of these conditions In the field of engineering, the 

FIDIC contract is characterized by having conditions of great 

importance Adherence to it provides the provision of rights, 

and the responsibility towards the parties involved in the 

implementation of the contract The FIDIC book on 

engineering consultancy has been published since the last 



       
 
 

 
 

٥٨٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

century, and the International Federation of Consulting 

Engineers has devoted itself to classifying management 

documents for all projects. 

These contracts have several advantages that tempted 

international countries to deal with and did not stand for 

adapting to their jurisprudence, so I wanted to explain the 

position of Islamic jurisprudence from them, hoping that I 

could agree on this because of the severity of the need for 

these contracts and their wide spread. 

Keywords:FIDIC،Fiqhopinion  - Consulting،engineer  - 

contractor- subcontracting- similar contracts- 

leasing- Istisna- turnkey. 
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$  #  "       !  
  المقدمة 

احلمــــد هللا رب العاملني،وأشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا وحــــده ال شــــريك له،وأشــــهد أن حممــــدا 
  وبعد ؛ ملسو هيلع هللا ىلصعبده ورسوله

،والفقــه صــاحل لكــل زمــان )١"(مــن يــرد اهللا بــه خــريا يفقهــه يف الــدين"ملسو هيلع هللا ىلصفقــال رســول اهللا
العبــاد، ويــشمل كــل صــور املعــامالت بيــنهم،ومن املعــامالت ومكــان، ألنــه حيقــق مــصاحل 

اليت انتشرت يف شىت بالد العامل عقود الفيديك ؛ فاحتيج ملعرفة تكييفها الفقهي ودراسـة 
بعـض بنودها،وبيـان موقـف الفقـه اإلسـالمي منهـا ؛ السـيما مـع نـدرة الدراسـات الـشرعية 

  .امها يف الفرتة األخرية بالبالد اإلسالميةالعاملية اليت زاد استخد) الفيديك(املقارنة لعقود
  :أهمية الموضوع 

 والـــيت قامــــت علــــى ،هـــذه العقــــود مـــن العقــــود العامليــــة الـــيت أقر�ــــا أغلـــب الــــدول األوربيــــة
 وقـد اعتمــد�ا مؤســسات ماليـة كــربى كالبنــك ،طريقتهـا إعمــار مــا خلفتـه احلــروب العامليــة

 ، املتخصـصني مـن املهندسـني االستـشاريني وأنه يقوم علـى إعـداد هيئـة مـن،املركزي وغريه
 وقــد انــضمت ، ويبــني حقــوق طــريف العقــد بيانــا واضــحا،ويعــاجل قــضايا النــزاع والتحكــيم

 وخباصـة يف ، مشاريع كـربى-وفق بنوده-دول كثرية إسالمية هلذا االحتاد العاملي وأقيمت 
مـــات الـــيت تـــنظم  وبـــسبب قلـــة التنظي، واخلـــدمات التحتيـــة،املـــشاريع اإلنـــشائية األساســـية

وعــــدم وضــــوح موقــــف األنظمــــة يف بعــــض البلــــدان مــــن تلــــك العقــــود ؛ قــــد ،تلــــك العقود
 ، وفهمهـــــا، فكانـــــت احلاجـــــة ماســـــة لدراســـــة تلـــــك العقـــــود،انـــــسحبت بعـــــض الـــــشركات

مـع بيـان حكـم ،مث بيان موقف الـشريعة اإلسـالمية مـن بنـود تلـك العقود،وتكييفها قانونيا
  .نية االستفادة منهاوبيان إمكا،التعامل بتلك العقود

  
  :سبب اختيار الموضوع 

  : تظهر أسباب اختيار املوضوع فيما يلي ،إضافة ملا سبق
 وأعمــــال اهلندســــة ،فــــشملت جمــــاالت البنــــاء(FIDIC)تنــــوع جمــــاالت عقــــود الفيــــديك

وعقود نقــــل ، وعقــــود تــــسليم املفتــــاح، وجمــــال األعمــــال امليكانيكيــــة والكهربائيــــة،املدنيــــة
  .ريها، وغ...التكنولوجيا

                                 
،ومـسلم، كتـاب )٧١(من يرد اهللا به خـريا يفقهـه يف الـدين،:أخرجه البخاري، كتاب العلم،باب) ١(

 ).١٠٣٧(الزكاة،باب النهي عن املسألة 
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فهي صياغة مسبقة للشروط والبنود الـىت يتفـق ،تنوع صور هذه العقود النموذجية النمطية
 ،هــذه البنــود والــشروط النموذجيــة اعتمــدت عليهــا الــشركات الكــربى. عليهــا طرفــا العقــد

  . واملستثمرين،وصارت بنودها وشروطها متفقا عليها لدى الشركات، ورجال األعمال
 ممـــا ترتــب علـــى هـــذا ،يــشرتط أن يكـــون التعامـــل �ــذه النمـــاذجبــل إن بعـــض املـــستثمرين 

انسحاب كثري من الشركات الكربى عـن االسـتثمار بـبعض الـدول لعـدم تـوفر التنظيمـات 
  .اليت أقيمت على طريقة عقود الفيديك

  .وبعض الشركات األوربيةتلزم بعض الدول بشروط وبنود عقود الفيديك
 مثـل البنـك الـدوىل والـصندوق ،دولية املاحنة للقروضكما أن بعض اهليئات االقتصادية ال

 ،الــدوىل لإلنــشاء والتعمــري تــشرتط عنــد مــنح القــروض أن تــستخدم يف مــشروعات بعينهــا
وأن يــــــتم اإلنــــــشاء وفقــــــا للــــــشروط والعقــــــود النموذجيــــــة الــــــىت يــــــصدرها االحتــــــاد الــــــدوىل 

  ).الفيديك(للمهندسيني االستشاريني
 هذه العقود النموذجية ضرورة للدخول ىف األسواق لذا أصبح اإلملام والتعرف على

  .العاملية اجلديدة ملشروعات اإلنشاء والتشييد والتعمري
بل ، وأصبح ضرورة للتعامل مع دول العامل،كما أصبح ضرورة جلذب رؤوس األموال

  .صارت هذه العقود لغة السوق العاملية اجلديدة يف جمال اإلنشاءات والتعمري
 وفتح جماالت واسـعة للتمويل والنهوض ،لعقود الفيديكدور كبري يف تنشـيط الصناعة

  .باالقتصاد اإلسـالمي
 وعقود اإلجارة ، كما أن هلا تعلقا بعقود االستصناع،عقود الفيديك من عقود املقاولة

يتم إيضاح لكثري من  فببيا�ا ، وهي من العقود اليت حررها فقهاء املسلمني،على العمل
  .مسائل الفقه

 ،وجود صلة وثيقة بني عقود الفيديك ومسائل الشرط اجلزائي يف حال اخلالف والنزاع
  .فالبد من بيان موقف الفقه من الشرط اجلزائي يف تلك العقود

 فببيان حكمها فقها ،يسمح يف عقود الفيديك باألوامر التغيريية ؛ مما يؤثر على املقاول
نظرية الظروف (، ومبسألة وضع اجلوائح )١"(ال ضرر وال ضرار:"قاعدةوعالقته ب

                                 
/ ٢(وابــــــــــن ماجــــــــــه ) ٢٨٦٥)(٥/٥٥(وأمحــــــــــد يف مــــــــــسنده ) ٣١(أخرجــــــــــه مالــــــــــك يف املوطــــــــــأ١)(

هذا حديث صحيح اإلسـناد علـى :"وحسنه مجاعة من أهل العلم، قال احلاكم ) ٢٣٤٠)(٧٨٤
، "علــى شــرط مــسلم):"٢٣٤٥( وقــال الــذهيب يف التلخــيص ،)٦٦/ ٢( ،املــستدرك"شــرط مــسلم

عـن ) ٤٣٢/ ٦(ونقل املنـاوي يف فـيض القـدير،وله طـرق يقـوي بعـضها بعـضا،واستدل العلمـاء بـه
= ، "هد ينتهــي جمموعهـا إىل درجـة الــصحة أو احلـسن احملـتج بــهللحـديث شـوا:" العالئـي أنـه قــال
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 واشرتاط ، وغالء األسعار، وكساد العملة وانقطاعها، ومسائل التضخم،)الطارئة
  . وأثر ذلك كله على املقاول،التأمني

 وكذا مسائل ، وأثرها يف النزاع واخلصومة،ترتبط عقود الفيديك مبسألة املقاولة من الباطن
  .حكيمالت

  :إشكالية البحث
فيما -  خبالف فقهاء الشريعة فلم يتعرض هلا ،عقود الفيديك تناوهلا القانونيون بالدراسة

 كما أ�ا أثبتت جناحا عامليا يف جمال ،أحد من الفقهاء منذ ظهروها مع قدمها-أعلم 
 وتعاقدت كثري من الدول ، وكثر انتشارها يف بالد املسلمني،اإلنشاءات والتعمري

 وقواعد فض املنازعات على طريقة ،وأقام بعضهم قانون اإلنشاءات على وفق بنودها،ا�
وموقف الشريعة ، ومع ذلك مل أجد حبثا فقهيا يبني طبيعة تلك العقود،عقود الفيديك

 وتدخل ، وفرضية التأمني على املقاول،واملهندس االستشاري،من طلبات املقاول
 وكونه طرفا أو وكيل الطرف األول ، النزاعاملهندس االستشاري يف التحكيم وفض

 وموقف الشريعة من اشرتاط التحكيم لدى احملاكم الدولية غري ،صاحب العمل
املسلمة،وإجبار املقاول وصاحب العمل على هذا، بل رفض كثري من احملكمني اعتبار 

لى أن بل ينص يف بنود العقد ع،الشريعة اإلسالمية قانون التحكيم عند اخلالف والنزاع
يكون التحكيم لغري شريعة اإلسالم، كما حدثت وقائع عينية مشهورة لشركات 

وجود ثغرات يف -فيما ظهر يل -  وقد تبني ،، وأيضا قواعد غرامات التأخري)١(كربى

                                                                             
ـــدارقطين مـــن وجـــوه، وجمموعهـــا يقـــوي :"وقـــال أبـــو عمـــرو بـــن الـــصالح= هـــذا احلـــديث أســـنده ال

إنـه مـن األحاديـث : احلديث وحيسنه، وقد تقبله مجاهري أهـل العلـم، واحتجـوا بـه، وقـول أيب داود
 ).٢١١/ ٢(،جامع العلوم واحلكم "يفاليت يدور الفقه عليها يشعر بكونه غري ضع

 يف النـزاع بـني إمــارة Asquih of Bishoptone يف قـرار الـتحكم الـذي أصـدره اللـورد ١)(
طبـق احملكـم القـانون اإلجنليـزي، بـدعوى ) ١٩٥١سـنة(وشـركة التنميـة البرتوليـة احملـدودة) أبو ظيب(

باعتبـاره قانونـا متخلفـا ال ) بـو ظـيبأ(أنه ميثل املبادئ العامـة يف الـدول املتحـضرة، واسـتبعد قـانون 
رفـــض احملكـــم :١٩٥٨ميكـــن اســـتخدامه لتفـــسري أو حلكـــم املعـــامالت التجاريـــة احلديثـــة،ويف ســـنة

G.Sauser Hall تطبيق القانون السعودي املستمد من الفقه اإلسالمي، يف النزاع بني شـركة
وطبــق ) شكلة املطروحــةعــدم احتوائــه ألي حــل للمــ(أرامكــو واململكــة العربيــة الــسعودية، بــدعوى

    وكــــــذلك فعــــــل قــــــرار التحكــــــيم الـــــــصادر يف ،علــــــى النــــــزاع مــــــا مســــــي باملبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون
، حيـث Texaco Galasiatic،بـشأن النـزاع بـني احلكومـة الليبيـة وبـني شـركيت ١٩٧٧سنة 

= . دويلمت استبعاد القانون اللييب بدعوى تعارضه أو مناقضته لبعض املبادئ العامة يف القانون الـ



       
 
 

 
 

٥٩٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

 مما يعني على حتقيق ، فكان البد من التنبيه عليها وبيا�ا،بنوده وخمالفة للشريعة
 ومعامالت ، يعرف باالقتصاد والتمويل اإلسالمي وخباصة يف ما،االستثمار النافع
  .البنوك اإلسالمية
  :أهداف البحث 

  .الوقوف على طبيعة عقود الفيديك قانونيا
  .الوقوف على التكييف الفقهي لعقود الفيديك

  .الوقوف على مرونة الشريعة اإلسالمية وعظمتها ومشوهلا وأصالتها
  .بيان ثغرات عقود الفيديك

  . وموقف الشريعة منها،شا�ة لعقود الفيديكبيان العقود امل
بيان متيز الفقه اإلسالمي يف مسائل العقود والبيوع واملعامالت املالية ومشوله للعدل 

 .واملصلحة
  :الدراسات السابقة

 ، ولكنها مل تتناول موقف الشريعة اإلسالمية،تنوعت الدراسات السابقة لعقود الفيديك
  : وفيما يلي بعضها،ثغرات النظامية املخالفة للشريعة وال ال،وال تكييفها الفقهي

عقد اإلنشاءات يف القانون املصري دراسة يف املشكالت العملية لعقود االحتاد الدويل 
حممد حممد بدران دار النهضة العربية للنشر والتوزيع / للمهندسني االستشاريني، د

  .م٢٠٠١بتاريخ 
حممد / د: كيم العربية يف املنازعات اهلندسيةاملطالبات وحمكمة التحكيم وقوانني التح

  .م٢٠٠٥، الطبعة األوىل،ماجد خلوصي
 الكتاب - دراسة مقارنة بني شروط املقاولة ألعمال اهلندسة املدنية وشروط الفيديك

 و زياد مجيل موسى النجار، جامعة ، جامعة بغداد، مصطفى عبد اهللا هالل،األمحر
  .م٢٠١٢) مايو(آذار ) ١٨(لدجم) ٣( عدد، جملة اهلندسة،الكوفة

 جملة ،مسري حامد عبد العزيز اجلمال/  د ،القواعد القانونية املستحدثة يف عقود الفيديك
 السنة السادسة ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة– كلية القانون ،الشريعة والقانون

  . م٢٠١٢أكتوبر /  هـ١٤٣٣ العدد  الثاين واخلمسون،ذو احلجة ،والعشرون
اإلصدار اجلديد من العقود ،حممد فؤاد احلريري/ ديل عقود األشغال العامة دتع

                                                                             
 ،م١٩٨١ القـــاهرة ،أبـــو زيـــد رضـــوان/ األســـس العامـــة يف التحكـــيم التجـــاري الـــدويل، د: انظـــر=

 .٦٠ هامش ،١٤٧-١٤٦ص



       
 
 

 
 

٥٩٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  .م٢٠١٧الصادر عن احتاد الفيديك للعام ) الكتاب األمحر(النموذجية لإلنشاءات 
 ،يف ضوء الفيديك جدة اململكة العربية السعودية) اإلنشاءات(التحكيم وعقد املقاولة
  .م٢٠١٨،السعودية للمهندسني،دار القرار إعداد اهليئة ،جملس التعاون اخلليجي

 وشرحها ، فهذه البحوث تناولت عقود الفيديك من اجلهة القانونية،وكما سبق
 وال ، وال موقف الشريعة من بنودها،وحتليلها، ومل تعرج على حكمها يف الشريعة

  .تكييفها الفقهي
  :خطة البحث

  :وقد جعلت هذا البحث يف ستة مباحث، وخامتة 
  .وفيه ثالثة مطالب، لغة واصطالحا،مفهوم الفيديك: ألول املبحث ا

  .تعريف الفيديك لغة:املطلب األول 
  .الفيديك اصطالحا: املطلب الثاين

  .ومزاياها، وطبعات مناذجها،وأهدافها،مناذج عقود الفيديك:املطلب الثالث
  . وفيه ثالثة مطالب،أطراف عقد الفيديك،وواجبات كل طرف:املبحث الثاين

  .صاحب العمل:لب األولاملط
  . واجباته وحقوقه،املقاول: املطلب الثاين 

  . واجباته وصالحياته،املهندس االستشاري:املطلب الثالث 
  .، وفيه سبعة مطالب- فقها-تكييف عقود الفيديك :املبحث الثالث 
  . وفيه فرعان،أن يكون التشييد واملواد من املقاول املنفذ للمشروع:املطلب األول 

  .تكييفه على أنه عقد استصناع ضمن السلم:  األولالفرع
  .عقد االستصناع املوازي: الفرع الثاين 

  .أن املقاول عليه التشييد والبناء فقط،واملواد من صاحب املشروع والعمل: املطلب الثاين
  .  وفيه فرعان،عقود الفيديك عقود مقاولة: املطلب الثالث 

  .طالحا لغة واص،تعريف عقد املقاولة: األول
  . وفيها مسألتان،تكييف عقد املقاولة: الفرع الثاين 

  .أن يتعهد املقاول بتقدمي العمل فقط،ويقدم صاحب العمالملواد: املسألة األوىل 
  .أن يتعهد املقاول بتقدمي املادة والعمل معا: املسألة الثانية 
  . فرعان وفيه، وحق املقاول من الباطن،املقاولة من الباطن: املطلب الرابع 

  .تعريف املقاولة من الباطن: الفرع األول
  .حق املقاول من الباطن:الفرع الثاين 

 .عقد التوريد والتشغيل: املطلب اخلامس 
  ).B.O.T(عقد البوت :املطلب السادس 



       
 
 

 
 

٥٩٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  .عقد تسليم املفتاح:املطلب السابع  
  . وموقف الفقه اإلسالمي منها،خصائص عقود الفيديك: املبحث الرابع 

  . وموقف الفقه منه،الشرط اجلزائي يف الفيديك: بحث اخلامس امل
  .فض املنازعات والتحكيم يف عقود الفيديك:املبحث السادس 

  .و�ا أهم النتائج والتوصيات:اخلامتة
  .الفهرس العام

  
  :منهجية البحث

 مث اطلعت ،اعتمدت منهجية االستقراء والتتبع لكتب الفيديك بشروطها العامة واخلاصة
 قدر االستطاعة،معتمدا ، مث  قمت مبقارنته بالشريعة اإلسالمية،تكييفها القانوينعلى 

  :على املقارنة والتحليل،وفيما يلي تفصيلها 
  .ذكر بنود عقود الفيديك ودراستها كما هي يف الرتمجات املعتمدة-١
  ).سلبا وإجيابا(ذكر موقف الفقه اإلسالمي من تلك البنود -٢
  .مث ذكر شيء من التفصيل فيالتكييف عند الفقهاء،قهابيان تكييف العقد ف-٣
  .االعتماد على كتب الفقه املعتمد قدر املستطاع أو العزو لبحوث تناولت املوضوع-٤
  .بيان الراجح من أقوال الفقهاء، وبيان سبب الرتجيح ما أمكن-٥
  .اعتماد الكتب املشهورة من كل مذهب، وأحيانا يلجأ الباحث للكتب الفرعية-٦
ختريج احلديث أو األثر من كتب احلديث املعتمدة مع بيان حكمه ما أمكن ما مل -٧

  . فإن كان �ما يكتفى بعزوه للصحيحن،يكن يف الصحيحني
  .العناية بذكر القواعد الفقهية ما أمكن ذلك، مع بيان مرجع القاعدة ودليلها-٨
  .-  قدر املستطاع- ذكر حجة كل قول مع بيان الراجح بدليله-٩

قسمت البحث ملباحث، وقسمت املباحث ملطالب، وقسمت بعض املطالب - ١٠
  . وبعض الفروع ملسائل إذا احتاج املوضع لذلك،لفروع

أقارن بني نظر القانون للمسألة ونظرة الشريعة لنفس املسألة، وبيان الفرق بني - ١١
  .النظرين

مبرجع حصر أشهر األقوال يف املسألة الفقهية، مع االختصار لكل مذهب - ١٢
  .- ما أمكن- أصيل



       
 
 

 
 

٥٩٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  .مفهوم عقود الفيديك: المبحث األول 
  .تعريف الفيديك لغة واصطالحا: المطلب األول 

االحتــاد الــدويل :(حــروف خمتــصرة لعبــارة فرنــسية ترمجتهــا)FIDIC)(فيــديك(كلمــة :لغــة 
مبـــشاركة ثـــالث مجعيـــات وطنيـــة ،م١٩١٣الـــذي تأســـس عـــام ) للمهندســـني االستـــشاريني

، �ـــدف تطـــوير االهتمامـــات )١ (ستـــشاريني يف فرنـــسا وبلجيكـــا وسويـــسراللمهندســـني اال
 وبعــد احلربالعامليــة الثانيــة زادت دول أعــضائه إىل مخــس ،املهنيــة للمهندســني االستــشاريني

  .)٢(وسبعني دولة ليشمل معظم املهندسني االستشاريينفي جمال اإلنشاءات
  .الفيديك اصطالحا: المطلب الثاني

ّمكـــــــون مـــــــن مجعيـــــــات متعـــــــددة للمهندســـــــيني االستـــــــشاريني مكلـــــــف هـــــــو احتـــــــاد دويل 
ّبتعزيزوتنفيــذ األهــداف االســرتاتيجية لقطــاع اهلندســة االستــشارية، بالنيابــة عــن اجلمعيــات  ّ
األعضاء، ويقوم بنشر املعلومـات واملـوارد الـيت يهـتم �ـا األعـضاء، ويتـوزع أعـضاء فيـديك 

ــــالتخطيط وال)١٠٤(علــــى ــــة اإلنــــشاءاتدولــــة يف العــــامل، يقــــوم ب  وتقــــدمي ،تــــصميم ومراقب
 وخباصــــــة يف مــــــشاريع البنيــــــة التحتيــــــة، ،االستــــــشارات الرئيــــــسة املتعلقــــــة بتلــــــك املــــــشاريع

ّمـــن االســـتثمار العــــاملي % ٥٥واملنـــشآت،واملعدات، وصـــار نـــشاط االحتـــاد ميثـــل حـــوايل 
ّخباصة يف البنية التحتية السنوي

٣.  
  .ومزاياها، وطبعات كتبها،انماذج عقود الفيديك،وأهدافه:المطلب الثالث

يقـــــــوم الفيـــــــديك بنـــــــشر منـــــــاذج قياســـــــية دوليـــــــة للعقـــــــود اخلاصـــــــة باألعمـــــــال والعمـــــــالء، 
واالستــشاريني، واملــشاريع املــشرتكة، وينــشر وثــائق ممارســة األعمــال، والــيت تــشمل بيانــات 
الــــــسياسة العامــــــة، واإلرشــــــادات، وكتيبــــــات التــــــدريبفي جمــــــاالت أنظمــــــة اإلدارة، كــــــإدارة 

 .طر، وإدارة البيئة، وإدارة اجلودة، وغريها من األمـور الـيت تتعلـق بأعمـال اإلنـشاءاتاملخا
فهــــي جمموعــــة منــــاذج وصــــياغات للعقــــود يف جمــــال اإلنــــشاءات اهلندســــية املعماريــــة،ميكن 

يف جمــال اإلنــشاءات ،خباصــة )٤(ملرونتهــا أو التعــديل فيها،ألطــراف العقــد العمــل مبوجبهــا
 ، واملهنـــــــدس االستـــــــشاري، العالقـــــــة التعاقديـــــــة بـــــــني املالـــــــككمـــــــا أ�ـــــــا تتنـــــــاول،والبناء

                                 
الرتمجة العربية لشروط عقد التشييد للمباين واألعمال اهلندسية املصممة من رب العمل، د مجال )١(

 . ١٣الدين نصار ص 
/ عات كما نظمته الطبعات السابقة من عقد الفيدك، ددور املهندس االستشاري يف تسوية املناز)٢(

 .٩مشاعل عبد العزيز اهلاجري، ص 
 .٤٣٥ص/٢ ج، فارس حممد عمران،موسوعة الفارسفي قوانني ونظم التحكيم بالدول العربية) ٣(
 .٩ص ،القواعد القانونية املستحدثة يف عقود الفيديك، د مسري حامد اجلمال) ٤(



       
 
 

 
 

٥٩٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

ــــذكر واجبــــات وحقــــوق كــــل منهمــــا ــــة علــــى كــــل طــــرف،واملقاول،وت  ، وااللتزامــــات املرتتب
 وطريقـــــــــــة تـــــــــــسوية اخلالفـــــــــــات ، ومراحـــــــــــل التنفيـــــــــــذ،وخطابـــــــــــات التنفيـــــــــــذ والتكليـــــــــــف

طــار القــانوين وطريقـة ســداد املبــالغ اخلاصــة بعمليــة تنفيـذ اإلنــشاءات، وبيــان اإل،والنزاعات
ـــــة بـــــني األطـــــراف، وكـــــذا بـــــني املقـــــاول األصـــــلي واملقـــــاولني مـــــن  املـــــنظم للعالقـــــة التعاقدي

  .)١(الباطن
  :أهداف الفيديك

العمــــل علــــى جعالملمارســــات اهلندســــية االستــــشارية هــــي األفــــضل، وأن تعــــرتف �ــــا -١
  .السلطات الدولية

ــــة معــــززة ألعلــــى معــــايري األخــــالق-٢ ــــع ،إخــــراج قــــضايا العمــــل بفعالي ــــني مجي  والنزاهــــة ب
  .املشاركني يف تطوير البنية التحتية يف مجيع أحناء العامل

احلفــــاظ علــــى متثيــــل فيــــديك لــــصناعة االستــــشارات يف مجيــــع أحنــــاء العــــامل وحتــــسينها -٣
  .وتطويرها وتنميتها

  .جعل الصناعات اهلندسية االستشارية قابلة للتطبيق يف مجيع أحناء العامل-٤
  .ّالشباب يف جمال صناعة اهلندسة االستشاريةتشجيع املهنيني -٥
  .نشر وتقوية مناذج وأشكال العقود اخلاصة بفيديك-٦

وتوســعت لتــشمل ،فكــل مــا ســبق ســهل اســتخدام هــذه العقــود مبختلــف أنــواع املعامالت
مجيع أنواع العقود،حىت صارت ظاهرة قانونية ونظاميـة تـستحق الدراسـة والتحليـل، فكـان 

  ).٢(فقه منهانافعا بيان موقف ال
  .مزايا عقود الفيديك

أدى انتشار عقود الفيديك بأوروبا وغريها إىل أن اعتمدها البنك املركزي الـدويل، ملزاياهـا 
  :املتعددة اليت منها

ًأ�ـــا حتقـــق أعلـــى محايـــة وضـــمان ملـــصاحل طـــريف العقد،فليـــست عقـــودا جمـــردة ؛ بـــل هـــي -أ
  ).٣(نظام متكامل للعقود

  ).٤(ة تطبيقية فليستتنظريا بعيدا عن الواقعأ�ا ذات طبيعة عملي-ب

                                 
 .٤٣٨ص/٢ ج،س حممد عمرانموسوعة الفارس، فار) ١(
 .٩عصام أمحد البهجي ص/ د،عقود الفيديك وأثرها على املقاول واملهندس وصاحب العمل) ٢(
 .١١ص ،القواعد القانونية املستحدثة يف عقود الفيديك، د مسري حامد اجلمال) ٣(
 .٣٣حممد فؤاد احلريري،ص / دتعديل عقود األشغال العامة)٤(



       
 
 

 
 

٥٩٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

حتقـــــــــق التــــــــوازن بــــــــني حقـــــــــوق والتزامــــــــات أطرافها،وحتــــــــدد مراكـــــــــزهم  أ�ــــــــا عقــــــــود -ج
  . )١(القانونية،وتوحد قواعدها املطبقة

 حتقق نوعا من األمان للمقاولني الذين يعانون من مجود بعض القوانني -د
  ).٢(واألنظمة

 كثري من النزاعات بني األطراف،ومل يصل منها إال جناح هذه النماذج عمليا يف حل- ه
  .عدد قليل للتحكيم

أ�ا تعرفه حبقوقه والتزاماته يف حال الظروف الطارئة :،منها تقدميها عدة مزايا للمقاول-و
 وتوضح املخاطر احملتملة سلفا، وكيفية معاجلتها، وتبني آلية حساب آثارها ،والقاهرة

 وكذلك معرفة حقوقه ،ه والتزاماته يف حال التعويضاتوإمكان تالفيها، ومعرفة حقوق
يف الزيادات املالية عند تأخر تنفيذ التعليمات أو الرسومات،إضافة إىل توفرياحلماية له 

 إضافة إىل بيان موقفه حال األوامر ،من املخالفات اليت قد حتدث يف العقد
  .٣التغيريية

  
  :طبعات كتب الفيديك

  ).م١٩٩٩(نسخة املعدلة للفيديك،عامالكتاب األمحر، وهو ال-١
  .م، وهو أكثر العقود تطبيقا١٩٩٩عقد تسليم املفتاح عام:الكتاب الفضي-٢
  .م يف عقود التجهيزات اآللية١٩٩٩الكتاب األصفر -٣
م للمشروعات اإلنشائية اليت تتسم بالصغر ١٩٩٩الكتاب األخضرالصادر عام -٤

  ).٤(النسيب

                                 
 .٢٨:ستحدثة يف عقود الفيديك،مسري اجلمال صالقواعد القانونية امل)١(
 .٩مشاعل اهلاجريص / عقد الفيديك د)٢(
 .١٠عصام أمحد البهجي ص/ د، عقود الفيديك وأثرها على املقاول واملهندس وصاحب العمل)٣(
 . ٤٣٥ص/٢ ج،موسوعة الفارس، فارس حممد عمران)٤(



       
 
 

 
 

٥٩٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  .، والتزاماتهملفيديكأطراف عقود ا: المبحث الثاني
 وفيما يلي نبني ، وبينت حقوقهم وواجبا�م،حددت عقود الفيديك أطراف التعاقد

  :بعض ما جاء يف بنود عقود الفيديك عن أطراف عقد الفيديكفي املطالب التالية 
  .صاحب العمل:األولالمطلب 

فه ومن خيل،الشخص املسمى يف بيانات العقد أو ملحق العطاء:صاحب العمل هو
،وقد ٢وهو املالك للمشروع املسمى يف وثيقة العقد،، وقيل هو الطرف األول١قانونيا

 الدولة أو األجهزة -يكون من أشخاص القانون اخلاص، أو من أشخاص القانون العام 
وهذا من مرونة هذه العقود النموذجية فتوسعت يف مسمى الطرف األول -التابعة هلا

  . يف عقود اإلنشاءاتليشمل األطراف متعددي اجلنسية
حتقوق صاحب العمل اليت  قد حدد- وخباصة كتاب الشروط- كما أن عقود الفيديك

  :منها
 وحسن النية يف التنفيذ، وأن يقوم ،تنفيذ العقد حسب املواصفات والشروط من املقاول

 كما أن من حقوق صاحب العمل على املقاول ،املقاولبتنفيذ التصميمحسب العقد
 ،ملهندس، وإصالح أي عيب يف األشغال، مع مراعاة قواعد السالمةإجناز تعليمات ا

  .٣ومعايري األمن الوقائي يف مجيع مراحل تنفيذ العقد
متكني دخول املقاول إىل املوقع ملمارسة العمل،وتقدمي املساعدة :وأهم واجباته ما يلي

َاملطلوبة من املقاول كنسخ القوانني واألنظمة واللوائح ومعايري األمن ، ووثائق التأمني ُ
وخمططات املساحة، والتصاريح والرتاخيص  واألذون الالزمة،وحتفيز العاملني باملوقع 

كما أن على صاحب العمل أن خيرب املقاول خبصائص األرض ،على التعاون مع املقاول
 مع الوعد بتعويض املقاول عن أية ، واإلخبار عن أي تغيريات طارئة،واملكان وطبيعته

كما على صاحب العمل االلتزام بدفع املستحقات املالية للمقاول ،ناء العملإصابات أث
ما على صاحب العمل من التزامات، ومن ٥،وقد بينت عقود الفيديك٤يف مواعيدها

                                 
 .٦ص/٢ ج،موسوعة الفارس، فارس حممد عمران١
 ).١(مادة)أ(،الشروط العامةفقرة٢األشغال العامة السعودي قسممنوذج عقد ٢
 دراســـة مقارنـــة بـــني شـــروط املقاولـــة ألعمـــال اهلندســـة املدنيـــة وشـــروط الفيديك،مـــصطفى عبـــد اهللا ٣

 .٤٢هالل ص
ماجـــــد / نبيـــــل عبـــــاس ود/ داود خلـــــف،ود/ د ،م،د مجـــــال نـــــصار١٩٩٩ترمجــــة عقـــــود الفيـــــديكعام٤

 ١٩ ص،خلوصي
 .من الكتاب األمحر) ٢١،٢١،٢٣،٢٥مادة(و) ٢٠/٤(و) ٥٣/٦:(املواد ٥



       
 
 

 
 

٦٠٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

 ، ووكالئه كما أن عليه سداد إجيار اآلالت،تبعه كاملهندس االستشاري وكل التابعني له
ورات وتغيري األنظمة اليت يؤثر تغيريها على وحتمل خماطر ونتائج احلروبالتخريب والث

وتعويض املقاول إن لزم األمر،وحتمل الضرر املرتتب على سوء وخطأ ،تنفيذ املشروع
التصاميم املقدمة للمقاول،وما يرتتب عل الزالزل والرباكني،وأن يلتزم بسداد 

  .املستحقات
  

  .المقاول في عقود الفيديك:المطلب الثاني
املذكور يف خطاب العطاء الذي استكمله وتضمن عرضه املتعلق : مفهوم املقاول هو

، وهو الشخص االعتباري أو الطبيعي ١بأشغال املشروع، واملقدم منه لصاحب العمل
املرخص له نظاما بالقيام منفردا أو مشرتكا مع غريه لتنفيذ عقد ما يف جماالت املقاولة 

  .٢املتعددة واحملددة نظاما، مثل عقود البناء
ََِيشمل هذا كل شخص أو أشخاص طبيعيني أو اعتباريني الذين قبلهم صاحب العمل و

،وهذا يف حالة إذا كان صاحب ٣لتنفيذ العقد، ويشمل ممثليهم ووكالءهم مبوافقة الدولة
  .العمل هو الدولة،وكذا يف حالة األشخاص متعددي اجلنسية

 م،١٩٩٩يك األمحر عام من كتاب الفيد) ٤/١(قد بينته املادة:التزامات المقاول 
 ويقدم برنامج ،أن يقوم بتصميم األعمال وتنفيذها وفقا للعقد املربم بينهما:وهي

 وتقدمي اخلدمات ، وتقدمي األفراد واملعدات واملواد واآلالت، والقيام بالتجهيزات،التنفيذ
يمات  وعليه أن يلتزم بتعل، مع االلتزام باملواصفات والرسومات،اليت حيتاجها  التنفيذ

املهندس، وأن ينفق على أعماله وتنفيذه من ماله حىت إمتام األداء السليم وتسليم 
) ٤/٣(وعلى املقاول أن يعني ممثال له كما يف املادة)٤/٢(املشروع منفذا كما يف املادة

 ،ويكون ممثال له،وجيعل له كافة الصالحيات ليتصرف نيابة عن املقاول مبوجب العقد
 ويتحمل املقاول األصيل كل ما يقوم ،ذ املشروع ملقاول من الباطنوجيوز أن يسند تنفي
 وجيب على املقاول التعاون مع العاملني أو أفراد ومقاويل صاحب ،به املقاول بالباطن

                                 
ماجـد / ود ،نبيـل عبـاس/ود،مجـال أمحـد نـصار/ الشروط العامـة لكتـاب الفيـديك األمحـر، ترمجـة  د١

 .١٩داود خلف،ص /اخللوصي، ود
ـــــــــــصادر باملرســـــــــــوم امللكـــــــــــي رقـــــــــــم ٢ ـــــــــــسعودي ال ـــــــــــاريخ ) ١٨/م( نظـــــــــــام تـــــــــــصنيف املقـــــــــــاولني ال بت

 ).١(املادة،ه٢٠/٣/١٤٢٧
 .من منوذج عقد األشغال العامة السعودي القسم الثاين الشروط العامة) ب/١( املادة  انظر٣



       
 
 

 
 

٦٠١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

وإن تطلب األمر تقدمي ضمان التنفيذ كما نصت  ،١العمل
الستشاري كما ، كما يلتزم املقاول تنفيذ تعليمات املهندس ا٢يوما)٢٨(خالل)١٠(املادة

  .٣،وااللتزام بتسديد مستحقات غريه، وتسليم املوقع)١١/١(يف املادة
  .المهندس االستشاري في عقود الفيديك:المطلب الثالث

و کتاب شروط عقد التشييد ،حسب الكتاب األمحر- املهندس يف عقود الفيديك 
من صاحب الشخص املعني :أنه - النسخة التوافقية لبنوك التنمية متعددة األطراف

،وهو ليس طرفا يف عقود الفيديك كصاحب العمل أو ٤العمل للقيام بأعمال املهندس
 ولكن له دوره احليوي يف تلك العقود وتنفيذها كوكيل عن صاحب العمل ،املقاول

، ويف تسوية املنازعات جعل الفيديك له وضعا خاصا مستقال ٥للمراقبة وتتبع التنفيذ
 مهمته حتكيميةيف فض املنازعات كما ينص ،م فيصبح شبه حمك،عن رب العمل

فلم تعترب املهندس ،، مث ألغي هذا الدور يف الطبعة قبل األخرية املعدلة)٦٧(البند
  .، ألنه قد ترتب عليه من مفاسد٦حمكما

من كتاب الفيديك األمحر بعض صالحيات ) ٣/١(بينت املادة :صالحيات المهندس
لعقد أو حبكم الضرورة، والبد من النص املهندس مبوافقة صاحب العمل مبوجب ا

 ومن حق املهندس أن ، وللمهندس أن يتخذ طاقما من املهندسني املساعدين،عليها
يصدر أي تعليمات يف أي وقت للمقاول ؛كأن يضيف رسومات إضافية أو تعديل 

، فيظهر أن املهندس ال يعدو أن يكون ٧رسومات سابقة مبقتضى املصلحة
 وهذا مما خالف فيه الفيديك الفقه ،طوا له دورا حتكيميا سابقاوكيال،ولكنهم قد أع

  .كما سيأيت،اإلسالمي

                                 
احملامي حممد إبـراهيم إبـداح ص -)معايريالفيديك( األسس القانونية والفنية لصياغة عقود املقاوالت١

٧٩. 
 .٤٢ احملامي علي سعيد اليامي ص، فض املنازعات يف عقود الفيديك دراسة مقارنة٢
 .٤٨ احملامي علي سعيد اليامي ص،نازعات يف عقود الفيديك دراسة مقارنة فض امل٣
 ).۷۹احملامي حممد إبراهيم إبداح، ص ،عقود املقاوالت الدولية٤
 ). ۱۱ص (م ۱۹۹۹ الشروط العامة واخلاصة لعقود اإلنشاءات فيديك ٥
ه ١٤٣٨-م ٢٠١٧ حمامي علي سـعيد اليـامي، ، فض املنازعات يف عقود الفيديك دراسة مقارنة٦

 .٢٤ص
ــــــسية٧ ــــــصناعية بــــــني األطــــــراف متعــــــددي اجلن ــــــشييد البنــــــاء ال حممــــــد /د، التنظــــــيم القــــــانوين لعقــــــود ت

 .٢٣٢الودعانيص
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

أن ينفذ العقد حبسن نية واحرتام شروط العقد مع رب العمل، وله :التزامات المهندس
سلطات إصدار بعض القرارات والتعليمات للمقاول لصاحل العمل،والتفتيش على 

  .١ مث مراجعة كشوفات احلساب،يوما) ٢٨(اللاألعمال، وإصدار شهادات التسليم خ
  :وتعقيبا على ما سبق أقول

هذه الصالحيات يف اجلملة ليس مينع منها مانع فقهي،فاملهندس وكيل عن رب العمل 
ما - هي نفسها- خيضع لقواعد الوكالة يف الفقه اإلسالمي، وكذلك التزامات رب العمل 

يف الفقه اإلسالمي، وكذلك ال ختتلف جيب على املؤجر صاحب العني جتاه املستأجر، 
حقوق والتزامات املقاول عن التزامات املستأجر للعني أو األجري املشرتك أو 

 كيفها القانونيون على أ�ا عقد مقاولة بناء، وخباصة األمحر اخلاص،وعقود الفيديك
اولة والربتقايل، ولكن وقع اخلالف بني القانونيني يف كو�ا عقد مقاولة مدنية أم مق

  ).٢(دولية
واملعيار الدويل للعقود هو كو�ا حمايدة مراعية للمعايري الدولية،و مناسبة للعقود املدنية 
والتجارية واإلدارية والدولية، وأ�ااسرتشاديةليست ملزمة للطرفني فيمكن تعديلها وفقا 

  .لألنظمة ووفقا حلاجة مصلحة الطرفني
  :معايري دولية العقد هي

نوين الذي يقرر دولية العقد من عدمه هو كونه متصال بأكثر من نظام املعيار القا-١
فيكون العقد حينئذ عقدا دوليا،وهذا هو رأي أغلب القانونيني ،قانوين متعدد اجلنسيات

  .يف اعتبار دولية العقد
هو تعلق العقد بينالطرفني مبصاحل التجارة العاملية الدولية،فيتجاوز :املعيار االقتصادي-٢

  .اد الوطين للدولةاالقتص
وهو معيار وسط بني جيمع بني املعيار االقتصادي والقانوين،وهذا : املعيار املختلط-٣

  .٣املعيار يعترب يف حاالت اشرتاط التحكيم الدويل

                                 
 .٥٤ حمامي علي سعيد اليامي ص، فض املنازعات يف عقود الفيديك دراسة مقارنة١
حممــد الودعــاين / د التنظــيم القــانوين لعقــود تــشييد البنــاء الــصناعية بــني األطــراف متعــددي اجلنــسية٢

 .٤٣٥ص
حممــد الودعــاين / التنظــيم القــانوين لعقــود تــشييد البنــاء الــصناعية بــني األطــراف متعــددي اجلنــسية د٣

 .٤٤٠ص



       
 
 

 
 

٦٠٣
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  .وفيه سبعة مطالب-فقها-تكييف عقود الفيديك : المبحث الثالث
يف تلك العقود،فمحل ينبغي ذكر صور عقد الفيديك املمكنة، وعلى ضوئها ميكن تكي

 ، مبقابل مايل حمدد،تشييد منشأة حسب مواصفات معينة: العقد واملعقود عليه فيها هو
  :وهذا له صور تظهر يف املطالب التالية 

  
أن يكون التشييد والمواد من المقاول المنفذ للمشروع، وفيه :المطلب األول

  .فرعان
  .سلميكيف على أنه عقد استصناع ضمن ال: الفرع األول

لو حتمل املقاول التنفيذ مع مواده وتكلفته على حسب املواصفات ؛فتكون عقود 
 وهو من عقود السلم عند ،َالفيديك للتشييد والبناء عقوداستصناع يف هذه احلالة

وزفر من - كما هو مذهب اجلمهور ،اجلمهور، وقسم من أقسامه يلزم توفر شروطه له
 وال يكون عقدا - )٤(واحلنابلة) ٣(والشافعية، )٢(،وهو مذهب املالكية)١(احلنفية

 فيشرتط ، فيصح االستصناع عندهم بشروط السلم،مستقال بل هو ضمن عقود السلم
  ).٥(فيه ما يشرتط يف السلم من تسليم مجيع الثمن يف جملس العقد

: ذكــر القاضـي وأصــحابه):"٦( قــال يف اإلنـصاف،فاالستـصناع عقـد ســلم عنـد مجهــور الفقهـاء

 واقتـصر عليـه يف ،صح استصناع سلعة ؛ ألنه باع مـا لـيس عنـده علـى غـري وجـه الـسلمأنه ال ي

وبـه ،والطـسوت، واألباريق،أواخلفاف،ال جيـوز استـصناع القماقم):" ٨(وقال اهلامشي،)"٧(الفروع

أنــه بـاع مـا لــيس عنـده علــى : دليلنـا، وقــال أبـو حنيفــة جيـوز استحـسانا ال قياســا،قـال الـشافعى

                                 
 .٦/١٦٧٨ بدائع الصنائع١
 .٤/٥٣٩، و مواهب اجلليل١٩ -٩/١٨ املدونة الكربى ٢
 .١٣/١٠٩ا�موع شرح املهذب٣
 ).١٦٥/ ٣(ناع وكشاف القناع عن منت اإلق،٤/٣٠٠اإلنصاف ٤
 ضـــمن حبـــوث جملـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي ،الـــشيخ كمـــال الـــدين جعـــيط:إعداد،عقـــد االستـــصناع٥

 ١٢-٧، الــدورة الــسابعة جبــدة يف اململكــة العربيــة الــسعودية مــن ٩٦٠ ص،الــدويل، العــدد الــسابع
 .م١٩٩٢)مايو(أيار١٤– ٩ه،املوافق١٤١٢ذي القعدة

 ).٣٠٠/ ٤(اإلنصاف للمرداوي )٦(
 .)١٤٧/ ٦(روع الف)٧(
 ).هـ٤٧٠ - ٤١١(هو أبو جعفر عبد اخلالق بن عيسى العباسي اهلامشي ٨
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

وقــال : "، و قــال الطحــاوي )١"(يجــب أن ال يــصح كمــا لــو اصــطنع ثوبــا غــري وجــه الــسلم ف

مالـك ال بـأس باستـصناع القمقــم والطـست واخلـف وحنـوه ممــا يعـرف ويعلـم، وإن كـان ال يعلــم 

 ،إن ضــرب لــه أجــل فهــو ســلم: وقــال أبــو حنيفــة،فــال خــري فيــه ؛ســواء عجــل األجــر أومل يعجل

 وإن ،لك إن ضرب لـه أجـال جـاز وكـان سـلماوقال ما،وقال أبو يوسف وحممد ال يصري سلما

مل يضرب له أجال مل جيز، وقال الثوري والـشافعي ال جيـوز االستـصناع مـن ذلـك إال أن يكـون 

  .)٢"(شيئا معلوما فيجوز على شرائط السلم

ألن ، كما عرفه الكاساين،)٣(عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العملواالستصناع هو 
ما مل يشرتط فيه العمل ال يكون استصناعا؛ فكان مأخذ االستصناع طلب الصنع، ف

االسم دليال عليه؛ وألن العقد على مبيع يف الذمة يسمى سلما، وهذا العقد يسمى 
استصناعا، واختالف األسامي دليل اختالف املعاين يف األصل وأما إذا أتى الصانع 

قد األول، بل بعقد بعني صنعها قبل العقد، ورضي به املستصنع؛ فإمنا جاز ال بالع
 لكن الفرق أنه شرط ، وهذا السلم، فهو مبيع يف الذمة،٤آخر، وهو التعاطي برتاضيهما

فيتفق مع السلم بصورة كبريةوإن وقع اخلالف بني مشايخ احلنفية يف كون ،فيه العمل
فقد اختلف : وأما معناه:"- رمحه اهللا- االستصناع بيعا أم مواعدة،فقال الكاساين 

هو بيع، لكن : هو مواعدة وليس ببيع، وقال بعضهم: ه، قال بعضهماملشايخ في
 ذكر يف جوازه -  رمحه اهللا -للمشرتي فيه خيار، وهو الصحيح؛ بدليل أن حممدا 

القياس واالستحسان، وذلك ال يكون يف العدات، وكذا أثبت فيه خيار الرؤية، وأنه 
– ال املوعود - ى فيه الواجب خيتص بالبياعات، وكذا جيري فيه التقاضي، وإمنا يتقاض

شرط فيه ( فالسلم عام للمصنوع وغريه، واالستصناع خاص مبا اشرتط فيه الصنع،٥"
، والسلم يشرتط فيه تعجيل الثمن، يف حني أن االستصناع ليس التعجيلشرطا )العمل

 كما أن األجل من الفروق بني السلم واالستصناع عند أيب حنيفة خالفا ،فيه
أن ال يكون فيه أجل، فإن ضرب لالستصناع أجال؛ :" ر الكاساين فذك،للصاحبني

صار سلما حىت يعترب فيه شرائط السلم، وهو قبض البدل يف ا�لس، وال خيار لواحد 

                                 
م، ٢٠٠٠-١٤٢١رؤوس املــــسائل يف اخلــــالف علــــى مــــذهب أمحــــد، دار خــــضر للطباعــــة والنــــشر١

 ).٤٩٥/ ١(الطبعة األوىل 
 ).٣٥/ ٣( خمتصر اختالف العلماء ٢
 ).٢/ ٥( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ٣
 ).٢/ ٥(الصنائع يف ترتيب الشرائع  بدائع ٤
 ).٢/ ٥( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ٥
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

قول أيب ) وهذا(منهما إذا سلم الصانع املصنوع على الوجه الذي شرط عليه يف السلم 
يس بشرط، وهو استصناع على هذا ل:  وقال أبو يوسف وحممد- رمحه اهللا - حنيفة 

 ولو ضرب لالستصناع فيما ال جيوز فيه - ضرب فيه أجال أو مل يضرب - كل حال 
  .١"– أجال؛ ينقلب سلما يف قوهلما مجيعا -  كالثياب وحنوها - االستصناع 

 أما يف االستصناع فريى ،كما أن املبيع يف السلم دين حتتمله الذمة عند احلنفية
 كما أن الثمن يف السلم يدفع ،عليه عني املستصنع وله تعلق بالذمةمجهورهم أن املعقود 

يف جملس العقد عندهم، أما يف االستصناع فقد يدفع كله، أو بعضه، وقد ال يدفع منه 
 كما أن التأجيل يف السلم لالستمهال، ويف ،ًشيء، بل يكون دينا حىت يسلم املصنوع

يات ـ فقط ـ واالستصناع يف املثلي وغري االستصناع لالستعجال، والسلم يكون يف املثل
كما أن املبيع يف السلم دين تتحمله الذمة، وهو إما مكيل، أو موزون، أو ٢املثلي

 أما املبيع يف االستصناع هو تصنيع عني ال دين كاستصناع ،معدود متقارب، أو مذروع
غري الزم أثاث، أو حذاء، أو خياطة ثوب،كما أن عقد السلم الزم، وعقد االستصناع 

ـ ال قبل الصنع وال بعد الفراغ منه ـ فلكل من املتعاقدين اخليار يف اإلمضاء والفسخ 
  .٣ "- على خالف بينهم – ألن العقد غري الزم،واإلجناز

 عمال مببدأ التيسري الذي اشتملت عليه ،فاالستصناع جيوز بدون شرط السلم
ه من بعده قرنا بعد قرن ليومنا واستصناع صحابتملسو هيلع هللا ىلصوما ورد من أدلة كاستصناعه،الشريعة

  .هذا
 ومستقل عن ، عن عقد السلم-٤كما هو رأي احلنفية-عقد مستقل ) االستصناع(فعقد 

ِ وإن كان عقد االستصناع يقارب اإلجارة كثريا،  كما إذا طالب املستصنع ،)٥(عقد اإلجارة

                                 
 .السابق١
حبوث االستصناع املقدمة يف جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد : لالستزادة يف هذه املسألة يراجع٢

هــــ ١٤١٢ ذو القعـــدة ١٢ إىل ٧يف دورة مـــؤمتره الـــسابع جبـــدة يف اململكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــن 
ــــسابع ،م١٩٩٢ مــــايو ١٤ - ٩املوافــــق  ــــة جممــــع الفقــــه اإلســــالمي العــــدد ال  وقــــد نــــشرت يف جمل

االستــصناع وموقــف الفقــه :ومنهــا ) ٦٧/٣/٧( وصــدور قــرار ا�لــس رقــم ، ومــا بعــدها،٩٤٠ص
كمال الــــدين ،واالستــــصناع،ســــعود الثبييت/ وحبــــث د،حــــسن علــــي الــــشاذيل. د. اإلســــالمي منهــــأ

 .والتفي العصر احلاضر،إعداد فضلة الشيخ مصطفى كمال التارزواالستصناع واملقا،جعيط
 .البحوث السابقة بالعدد السابع من جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة يف مؤمتره السابع جبدة٣
 ).٥٧٨/ ٢( النتف يف الفتاوى للسغدي ٤
 ).٤/٢١٣(حاشية ابن عابدين )٥(



       
 
 

 
 

٦٠٦
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 اإلجارة منه من الصانع مائة خف على أن يصنعها بصفة كذا، فهو عقد استصناع أقرب إىل

 ومن جعله من السلم فبسبب انصبابه ،إىل السلم النصبابه على املنفعة وهي العمل والتصنيع

 قد مجع بني املنفعة وبيع الذات ألن -يف هذه الصورة-على الذوات واألعيان، ويكون العقد 

 ،اخلام واملواد من الصانع و، هذه مشا�ة لعقد السلم،وقد أمجع الناس على جواز ذلك

ٍوعملوا به يف سائر األعصار من غري نكر وفيه معىن عقدين جائزين السلم واإلجارة؛ ألن ... ُ

السلم عقد على مبيع يف الذمة، واستئجار الصناع يشرتط فيه العمل، وما اشتمل على معىن 

  ).١(ًعقدين جائزين؛ كان جائزا 

ُلذا  كانت تسمى بإجيار أهل  و،فاالستصناع من أكثر العقود اليت حيتاجها اإلنسان يف حياته
،وال يزال الناس يستصنعون،وألن املعدوم قد )٢( أو إجيار  األشخاص وأهل الصنائع،الصنائع

ًيعترب موجودا حكماكالناسي للتسمية،فكذلك املستصنع املعدوم جعل موجودا حكما  ًً ً
  ).٣(وهذا هو قول مجهور فقهاء احلنفية ،للتعامل به

  :لزوم عقد االستصناع ألثرها يف عقود املقاوالت: وهي ،عريج عليهاومثة مسألة البد من الت

ًذهب بعض فقهاء احلنفية إىل أن االستصناع مواعدة، وليس بيعا، وإمنا ينعقد بيعا عند الفراغ  ً
 كما ،)٤(ًمن العمل وقبضه وتسليمه للمستصنع طالب الصنعة فحينئذ يكون بيعا بالتعاطي

هو مواعدة وليس ببيع، وقال : ملشايخ فيه، قال بعضهمفقد اختلف ا:" قال الكاساين 
، ويؤكده أن الصانع جيوز )٥("هو بيع، لكن للمشرتي فيه خيار، وهو الصحيح: بعضهم

 وهذا خمالف ، وجيوز أن يتصرف يف املستصنع قبل قبضه،له أال يعمل، وال جيرب على العمل

 فريى مجهور احلنفية أن عقد ،)٦(ه ويرجع عن، وللمستصنع أال يقبل ما يأيت به،لعقد السلم

 من وقت انعقاده إىل وقت رؤية املستصنع الشيء املصنوع؛ وهلذا جاز ،االستصناع غري الزم

للصانع أن ميتنع من الصنع، أو أن يبيع املصنوع قبل أن يراه املستصنع، وجاز للمستصنع أن 

                                 
 ).٢/ ٥(بدائع الصنائع ) ١(
-٢٠٠٧انون للمهندســني، نبيــل عبــد البــديع، كليــة اهلندســة،جامعة القــاهرة،موضــوعات يف القــ )٢(

واملوســـوعة الوافيـــة يف شـــرح القـــانون املـــدين مبـــذاهب الفقـــه وأحكـــام القـــضاء ،١٠٠م، ص٢٠٠٨
للمستـــــــــشار أنـــــــــور ) ٧٤٦-٦٢٧مـــــــــادة (احلديثـــــــــة يف مـــــــــصر واألقطـــــــــار العربيـــــــــة،اجلزء اخلـــــــــامس

 .٢٢١حمكمة االستئناف، ص،العمروسي
 ).٥/٣٥٥(اية على اهلدايةالعن )٣(
 ).٥/٣٥٥( فتح القدير  )٤(
 ).٢/ ٥(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ) ٥(
 ).١٣٩،ص١٢ج(املبسوط للسرخسي   )٦(



       
 
 

 
 

٦٠٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

، )٢( القدامى واملعاصرين، وهو قول مجاعة من)١(يرجع يف العقد قبل رؤيته الشيء املصنوع

 أل�ا ،لو طبق على عقد املقاولة ألدى لفساد كبري-  عدم لزوم االستصناع–وهذا الرأي 

 وعدم لزوم العقد حيدث مفاسد عظيمة، وخباصة مقاوالت اإلنشاء ،تكلف مبالغ ضخمة

،وذهب بعض كبار )٣(والتعمري الكبرية مما يؤدي إىل ضرر فاحش وفساد كبري يف التعامل

، وهو ما )٤(قهاء احلنفية إىل أن عقد االستصناع عقد الزم لكل من املتعاقدين من البدايةف

رجحته جملة األحكام العدلية اليت وضعها بعض أكابر علماء احلنفية املتأخرينعلى سبيل 

حني اتسعت جماالت االستصناع لدرجة ال ميكن جتاهلها، وال )٥(االجتهاد االستصالحي

إذا انعقد االستصناع )٣٩٢( إلزامية عقد االستصناع،فنصت ا�لة يف ماد�ايستقيم األمر بغري

فليس ألحد العاقدين الرجوع، وإذا مل يكن املصنوع على األوصافاملطلوبة املبينة كان 

 ونسب القول بلزوم عقد االستصناع صاحباحمليط الربهانيلإلمام أيب ،)٦"(ًاملستصنع خمريا 

وقال أبو :"؛ كما جاء يف احمليط الربهاين-  للنقل املشهور عنهًوإن كان النقل خمالفا-يوسف

ِجيرب املستصنع دون الصانع:"يوسف وهو رواية عن أصحابنا،مث رجع أبو يوسف عن ،ُ

وهو - أن عقد االستصناع: " وهو ما استقر عليه رأي فقهاء جممع الفقه اإلسالمي،٧..."هذا

،فاالستصناع عقد الزم بعد إمتام )٨..."(رفنيملزم للط-عقد وارد على العمل والعني يف الذمة

  .العقد

  .عقد االستصناع الموازي: الفرع الثاني 
إلنشاء أو تعمري؛ كبناء مسكن أو مصنع أو ) الطبيعي أو املعنوي(قد حيتاج الشخص 

ِّجممع جتاري، وليس لديه املال الكايف الذي ميكنه من التعاقد مع املقاولني، فيلجأ إىل 

ِ تقوم �ذه العملية عن طريق تعاقدها مع من تتعامل معهم من املقاولني مؤسسة مالية
َ

                                 
 ).٢١٠-٥/٢٠٩( وبدائع الصنائع،)٥/٣٥٥( فتح القدير )١(
الــــدكتور علــــي ، وعثــــد املقاولة،٨د حممــــد جــــرب األلفــــي ص . أ،عقــــد املقاولــــة:لالســــتزادة يراجــــع) ٢(

 .٢٥٥لسالوس،صا
 .٩د حممد جرب األلفي ص.أ،)حقيقته  تكييفه صوره) (اإلنشاء والتعمري والبناء (عقد املقاولة   )٣(
 . ٢/٢٠٨:  الفتاوى اهلندية،)٤/٢١٣(حاشية ابن عابدين) ٤(
د حممــد جــرب األلفــي ص .،أ)حقيقتــه  تكييفــه صــوره) (اإلنــشاء والتعمــري والبنــاء (عقــد املقاولــة  )٥(

١٠. 
 ..". .إذا انعقد االستصناع فليس ألحد العاقدين الرجوع): "٣٩٢( املادة )٦(
 ).١٣٦/ ٧( احمليط الربهاين)٧(
 . ١٤٤م، ص ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي،) ٨(



       
 
 

 
 

٦٠٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

واملهندسني على أساس املواصفات والتوصيات املبينة يف العقد املربم بني املؤسسة املالية 
ُواملستفيد، وبعد إمتام العمل تتسلمه املؤسسة املالية، وتقوم بتسليمه إىل املستفيد، 

شروع يدفع املستفيد للمؤسسة املالية مثن اإلنشاءات وفق وخالل فرتة العمل يف امل
 تنتهي بتسلمه العمل كامل - ً غالبا ما يكون على هيئة أقساط دورية -االتفاق 

ًاملواصفات، أما عالقة املؤسسة املالية باملقاول ؛ فقد يكون الثمن معجال أو مؤجال أو  ً
  :، وهذا جيعل العقد عقدين)١(ًمنجما، وفق شروط العقد

، طرفاه املستفيد واملؤسسة املالية، وحمله عملية إنشاء أو )استصناع(عقد مقاولة -  ١
  . تعمري

طرفاه املؤسسة املالية واملقاول، وحمله نفس العمل )استصناع(وعقد مقاولة آخر -  ٢
  .املتفق عليه يف العقد األول

اء أو التعمري، ًونظرا ألن املستفيد متعاقد مع مؤسسة مالية ال تقوم بنفسها باإلنش
فيجب مراعاة الفصل التام بني املستفيد واملقاول الذي تعاقد مع املؤسسة املالية على 
تنفيذ املشروع، وذلك بعدم الربط بني العقدين، أو توكيل املستفيد يف اإلشراف أو 
التسلم أو غري ذلك؛ حىت ال تتحول العملية إىل جمرد قرض غري حسن،وكل من 

) ٦٥:(ًعا، وهذا ما أشار إليه قرار ا�مع الفقهي رقمالعقدين يكون مشرو
،وقد ورد ضمن توصيات وفتاوى مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت )٢)(٣/٧(

يرى املؤمتر : "هـ، ما يلي١٤١٤البنوك اإلسالمية، الذي انعقد باجلامعة األردنية سنة 
اة عدم الربط التعاقدي بني جواز استعمال السلم املوازي، واالستصناع املوازي، مع مراع

العقدين املتوازيني يف السلم واالستصناع، وعدم إساءة استعمال هاتني الصيغتني 
  ).٣"(باختاذمها ذريعة للمحظور

  .أن المقاول يبني فقط،والمواد والتصاميم من صاحب المشروع:المطلب الثاني
قايسات اليت يقوم �ا  وفق التصاميم وامل،يف هذه الصورة يقوم املقاول بالتشييد فقط

 واألدوات واملواد من صاحب العمل،فيقوم املقاول بالتنفيذ ،صاحب العمل واملشروع
لصاحل األول حسب املواصفات املقدمة من صاحب العمل وال يتحمل املقاول 

                                 
 .١٧د حممد جرب األلفي ص.حقيقته تكييفه صورة،أ)اإلنشاء والتعمري والبناء(عقد املقاولة)١(
 . ١٤٥ - ١٤٤وصيات جممع الفقه اإلسالميص قرارات وت) ٢(
 ١وحبـوث فقهيـة يف قـضايا اقتـصادية معاصـرةج ،حممـد جـرب األلفي. د.أعقد االستصناع املـوازي )٣(

 .٢٤٨ص 



       
 
 

 
 

٦٠٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

، كمن استأجر أجريا يبين له جدارا فيكون عقد ١املواد،فيكيف على أنه إجارة عمل
 كان حمدد العمل والزمان،أم غري حمدد كأن يكون موصوفا يف إجارة على العمل سواء

 وال خالف بني الفقهاء على جوازه،وقد اتفق ،الذمةمقابل أجرة مسماة،وهو عقد جائز
الفقهاء على إجارة األشخاص،وعقد الفيديك يف احلقيقة إجارة على عمل،فيقوم 

  . ل موصوف يف الذمةصاحب املشروعباستئجار املقاول للعمل،ويكون حمل اإلجارة عم
  

  . وفيه فرعان،عقود الفيديك عقود مقاولة: المطلب الثالث 
  . لغة واصطالحا،تعريف عقد المقاولة: األول

ووزن املفاعلةتقتــضي ، )٢(بــوزم مفاعلــة،وهي ا�ادلــة واملفاوضــة) قــال(املقاولــة مــن الفعــل 
للمـصطلح الفرنـسي مبعـىن وهـي ترمجـة عربيـة )٣(مشاركة من أطرافمتعددة كاملبـارزة واملقاتلـة

  .)٤(مشروع
اتفاق بني طرفني يتعهد أحدمها بأن يقوم لآلخـر بعمـل معـني بـأجر حمـدد يف :واصطالحا
ـــه ،)٥(مدةمعينـــة ـــة العـــريب املوحـــد الـــذي أعدت ـــار مـــشروع قـــانون املعـــامالت املالي  وقـــد اخت

  جامعة الدول العربية تعريفا مقاربا هلذا يف مادته
)٦()٧٣١

ا إذا قـــام �ــــا شـــخص طبيعــــي أو ويف الـــنظم الت،) ــجاريـــة تعتــــرب املقاولـــة عمــــال جتاري ـ� ً
، كمـا أ�ـا عقـد )٧(، وهـذه الـصفة ختتلـف بـاختالف الـنظم)التاجر(معنوي قد اكتسب صفة 

 يف مقابـــل ،معاوضـــة رضـــائي يلتـــزم فيـــه املقـــاول بـــصناعة شـــيء،أو أداء عمـــل كإقامـــة بنـــاء
 أو ١٥(ًريا،وإما بنــــسبة معينــــة مثــــلالتــــزام الطــــرف اآلخــــر بتقــــدمي بــــدل نقــــدي، إمــــا شــــه

                                 
ــــه) ١٣/٣) (١٢٩(قــــرار)١( -١١-ه١٢/١٣٢٣/-٨قطــــر مــــن ١٤جممــــع الفقــــه اإلســــالمي، دورت

 .م٢٠٠٣يناير ١٦
 ).٢٦٢: ص(خمتار الصحاح ) ٢(
 ).٤٥٢: ص(ومعجم لغة الفقهاء ) ٤٩٩/ ١(احمليط يف اللغة )٣(
املعجـم العملــي للمــصطلحات القانونيــة والتجاريــة واملالية،يوســف شاللة،املعارف،اإلســكندريةص )٤(

٣٩٩. 
م،اعتماد جملس وزراء العدل ١٩/١١/١٩٩٦بتاريخ ، القانون العريب املوحد ومذكرته اإليضاحية)٥(

 .١٢/،٢٢٨العرب،رقم 
قانون املعامالت املالية العـريب املوحـد ومذكرتـه اإليـضاحية، إعـداد جامعـة الـدول العربيـة،بتاريخ )  ٦(

 .١٢ /٢٢٨م،رقم١٩/١١/١٩٩٦
 ١٦أمحد شويدح ص.وعقد التوريد واملقاولة د.د/٢نظام احملكمة التجارية السعودي، املادة ) ٧(
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  .من النفقات الفعلية%) ١٠
  . وفيها مسألتان،تكييف عقد المقاولة: الفرع الثاني 

أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط،ويقدم صاحب :  المسألةاألولى 
  .العماللمواد

إجارة (عقد املقاولةقد يشتبه بعدة عقود؛ كعقد البيع،وعقد السلم،وعقد اإلجارة
ً فأقرب العقود الفقهية شبها بعقد املقاولة ،)١(،والوكالة،واجلعالة،واالستصناع)ألشخاصا

، وهو )إجارة األشخاص(هو عقد اإلجارة- فقط- الذي يلتزم فيه املقاول بتقدمي العمل
ًفإن أسلم إىل حداد حديدا ليعمل :"،قال الكاساين)٢(جائز بغري خالف بني أهل العلم َّ

ًله إناء معلوما بأج ًر معلوم، أو جلدا إىل خفاف ليعمل له خفا معلوما بأجر معلوم، ً � َُّ ً
ِ

فذلك جائز، وال خيار فيه؛ ألن هذا ليس باستصناع، بل هو استئجار، فإن عمل كما 
ًأمر استحق األجر، وإن فسد فله أن يضمنه حديدا مثله ، ويبقى بعد ذلك حتديد )٣"(ُِ

و أجري خاص، أو أجري مشرتك؟ ونستبعد أن ًنوع هذه اإلجارة تبعا ملن ميارسها، هل ه
�يكون املقاول الذي يقدم العمل فقط أجريا خاصا؛ ألن املستأجر ال خيتص بنفعه يف  ً

، وألنه ال يستحق األجر مبجرد تسليم نفسه، فاألقرب )٤(مدة العقد دون سائر الناس
ًاعتباره أجريا مشرتكا، تأجر ال يقتصر على ،وذلك ألن املس)فاألجري املشرتك هو الصانع(ً

صاحب العمل فقط بنفعه يف مدة العقد دون سائر الناس، وألنه ال يستحق األجر 
 هي –هنا -  أن نوع اإلجارة –فيما يظهر –مبجرد تسليم نفسه،  ولذا كان الصواب 

فاألجري املشرتك هو : (كما قال املوفق ابن قدامة،إجارة األجري املشرتك
-  يف هذه احلالة –،ويكيف عقد االستصناع )٦(اإلمجاع،واإلجارة جائزة ب)٥)(الصانع

يف حالة التزام املقاول على تنفيذ العمل املتفق - )٧(أجري مشرتك–على أنه إجارة 
 مثل بناء وخياطة ، ويقدِّم رب العمل املواد الالزمة له،وال يلتزم ترك العمل لغريه،عليه

                                 
 .٤د حممد جرب األلفي ص. صوره، أ– تكييفه -حقيقته ،اإلنشاء والتعمري: قد املقاولةع)١(
 .)٢٧٠/ ١(، اإلقناع ٢/٣٣٢،مغين احملتاج ٤/١٧٤بدائع الصنائع )٢(
 .٥/٤: بدائع الصنائع)٣(
 .٦/١٠٦املغين) ٤(
 .٦/١٠٦املغين البن قدامة) ٥(
 ). ٧٤٥/ ٢) (٦٩٥(ملقنع  واملمتع يف شرح ا،)٥/٤( بدائع الصنائع للكاساين)٦(
مـن يعمـل لغـريه : األجري املشرتك يستحق األجرة بالعمل،ويضمن مـاتلف وإن مل يفـرط، واخلـاص)٧(

 ).١٥٧/ ٨(،و�اية املطلب )١٧٠/ ٨(،ومواهب اجلليل)٨١:ص(مرشد احلريان ً"مؤقتا
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  ).١( وحنوه،ءثوب، ومحل إىل موضع معني، وصباغة مالبس، وإصالح حذا
الذي يعمل لعامة الناس، كالصباغ واحلداد والكواء :واملراد باألجري املشرتك أوالعامهو

َوحنوهم، وليس األجري اخلاص أو أجري الوحد،وهو الذي يعمل لشخص واحدمدة : َ
األجري املشرتك فهو الذي يتقبل :"معلومة، كما قال السغدي يف النتف يف الفتاوى

  ).٢."(..األعمال من الناس
ويكون عقد املقاولة الذي يلتزم فيه املقاول بتقدمي العمل فقط ؛ عقدامستقالملزما 
ًللطرفني،وخيضع التفاق طرفيه مبا ال خيالف  نصا شرعيا أو حكما فقهيا جممعا عليه، أو  � ً ُ

وليست وكالة،ألن املقاول ، وقد أصبحت املقاولة مستقلة عن االستصناع،قاعدة شرعية
ًادة رب العمل،بل يعمل مستقال، كما عقود مقاوالت البناء والتشييد ذات ال خيضع إلر

األجر الثابت يتحمل فيها رب العمل خماطر االخنفاض يف تكاليف تنفيذ األعمال، 
  ).٣(وخماطر الزيادة فيها عما كان مقدرا وقت التعاقد

 .أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معا:المسألة الثانية
هو :ًلعقود الفقهية شبها بعقد املقاولة الذي يلتزم فيه املقاول بتقدمي العمل واملواد معا فأقرب ا

 الذي -  أن عقد املقاولة -وهو قول مجاعة من الفقهاء- ويرتجح لدى الباحث،االستصناع

ً يكون عقدا مستقال، ملزما للطرفني، يسمى عقد –يلتزم فيه املقاول بتقدمي العمل واملواد  � ً
�ة اإلنشاء والتعمري، وخيضع التفاق الطرفني، مبا ال خيالف حكما فقهيا  وال نصا مقاول ً ُ
وال داعي لتخرجيها أو تكييفها على عقود فقهية قدمية، واألصل يف تعامل الناس ،)٤(شرعيا

 والشريعة جاءت لتعليم الناس الشرع ال ، والعرف معترب،اجلواز حىت يشتمل التعامل على حرام

 ومل حترم الشريعة كل تعامالت اجلاهلية بل ،صل بقاء العرف حىت يأيت دليل مينعه فاأل،العرف

  .أقرت كثريا منها

 إصدارات -  وكذا حماكم كثري من الدول يف أوروبا وأمريكا-وتعتمد احملاكم الدولية 
،وتعترب بشروطه النموذجية لعقود )الفيديك(االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني

  ).٥( الكتاب األمحريف اإلنشاء والتعمري كما يفاملقاوالت 

                                 
 ).١٥٧/ ٨(،و �اية املطلب )٣٨٣/ ١٧(اجلامع ملسائل املدونة ) ١(
 ).٥٦١/ ٢(فتاوى للسغدي النتف يف ال)٢(
 . القانون املصري املدين يف عقود اإلنشاء) ٦٥٨(و) ٦٥٧(املادة )٣(
 .١٣د حممد جرب األلفي ص .  أ،)حقيقته  تكييفه صوره) (اإلنشاء والتعمري والبناء (عقد املقاولة )٤(
لـــــدويل دراســـــة يف املـــــشكالت العمليـــــة لعقـــــود االحتـــــاد ا(عقـــــد اإلنـــــشاءات يف القـــــانون املـــــصري)٥(

 .٢حممد بدران،ص)للمهندسني
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  . وحق مقاواللباطن،المقاولة من الباطن: المطلب الرابع 
عقداملقاولة تتنوع صوره ؛ فقد يربم العقد مباشرة بني املستفيد واملقاول، وهذا األشهر 

َوقد يربم العقد الرئيس بني املستفيد واملقاول، مث يـبـرم عقد ،واألكثر انتشارا أو - آخرُْ
بني املقاول وغريه من املقاولني الذين يلتزمون بصنع شيء أو أداء عمل - عقود أخرى

ُِْ،وقد يـربم املستفيد عقد مقاولة مع مؤسسة )املقاولة من الباطن(من أعمال املقاولة األوىل
ًمالية، مث تـربم هذه املؤسسة املالية عقودا مع مقاولني يلتزمون بتنفيذ املقاولة اليت مت ُِْ 

، )١(االتفاق عليها مع املستفيد،ففياألولىيتم فيها إبرام العقد مباشرة بني املقاول واملستفيد
  :وفيما يلي بيان تلك املسائل من خالل فرعني

  .تعريف المقاولة من الباطن: الفرع األول
 ،ٍ وبني مقاول ثان من الباطن،هياتفاق بني املقاول املتعاقد مع املالك صاحب العمل

ٍناد ما مت تعاقده عليه من إنشاء وتعمري مع املستفيد، ليقوم املقاول الثاين بتنفيذه حمله إس ٍ

املقاول من الباطن، : ويطلق على املقاول الثاين،)٢(كله أو جزء منه، مقابل أجر حمدد
أواملقاول الثانوي، أوالفرعي،ويسري على عقد املقاولة من الباطن نفس التكييف من أنه 

ذا التزم املقاول الثاين بتقدمي العمل واملواد لتنفيذ ما مت إسناده إليه؛  فإ،عقد استصناع
كمقاولة الكهرباء أو مقاولة التكييف أو مقاولة اإلنشاءات الصحية يف املبىن الذي مت 

 وال مانع من ،إنشاؤه؛ يكون العقد الذي أبرم مع املقاول األصلي عقد استصناع
ما إذا كان املقاول الثاين قد التزم بتقدمي العمل ، أ)٣(تسميته عقد مقاولة من الباطن

 فإن العقد الذي بينه وبني املقاول األصلي يسبغ -  كإجراء الرتكيبات املختلفة - فقط 
عليه صفة األجري املشرتك، إال إذا كان خيضع طوال مدة العقد إلشراف املقاول 

�ريا خاصا لدى األصلي، ويستحق األجر مبجرد تسليم نفسه، فإنه حينئذ يكون أج ً
 وقد نبه ،املقاول األول، وال مانع من تسمية العقد يف احلالتينعقد مقاولة من الباطن

فقهاء الشريعة اإلسالمية لصورة التعامل باملقاولة من الباطن، واعتربوها مشروعة إذا 
أال يشرتط املستفيد على املقاول األصلي مباشرة العمل :  أوهلما،توافر فيها شرطان

أال تكون شخصية املقاول األصلي حمل اعتبار عند املستفيد ؛ : سه، والشرط الثاينبنف

                                 
 .١٦د حممد جرب األلفي ص .أ)حقيقته تكييفه صورة)(اإلنشاء والتعمري والبناء(عقد املقاولة )١(
 . ٣١عقد املقاولة من الباطن، مصطفى اجلارحي، ص ) ٢(
 ص د حممــد جــرب األلفــي.  أ،)حقيقتــه  تكييفــه صــوره) (اإلنــشاء والتعمــري والبنــاء (عقــد املقاولــة )٣(

١٦. 
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وهذا ما نبه إليه فقهاء . أو لوجود معىن خاص فيه،ملا يأنسه فيه من كفاءة وأمانة
وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، ليس له أن : " كما جاء يف فتح القدير،احلنفية

يه العمل يف حمل بعينه، فيستحق عينه كاملنفعة يف حمل يستعمل غريه؛ ألن املعقود عل
َبعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله؛ ألن املستحق عمل يف ذمته، 

، وقال به غريه من الفقهاء )١"(وميكن إيفاؤه بنفسه وباالستعانة بغريه، مبنزلة إيفاء الدين
  ).٣(وابن قدامة احلنبلي) ٢(كابن عرفة املالكي

  .حق المقاول من الباطن:الفرع الثاني 
يلتزم املقاول األصلي بنصوص العقد الذي أبرم بني صاحب العمل واملقاول األصلي، 
والعالقة بني املقاول األصلي واملقاول الثاين حتكمها نصوص عقد املقاولة من الباطن، 

اول الثاين بإجناز الذي مت إبرامه بني املقاول األصلي واملقاول الثاين؛ حيث يلتزم املق
العمل الذي أسند إليه يف املدة املتفق عليها، وتسليم العمل بعد إجنازه للمقاول 
األصلي، كما يلتزم بأحكام الضمان اليت قررها الفقهاء، كما نبه على هذا السرخسي 

وإمنا يصح الضمان مبا هو مستحق على األصيل للمضمون :"يف املبسوط 
صلي فإنه يلتزم بتسليم العمل حمل العقد، وبدفع األجر املتفق ،أما املقاول األ)٤..."(له

عليه مع املقاول الثاين، وللمقاول من الباطن احلق يف حبس املعقود عليه حىت يستويف 
، وإذا تضرر املالك بسبب حبس العني؛ فإن املالك يرجع بالضمان على )٥(أجره

احب العمل واملقاول من الباطنغري  ولذا تكون العالقة بني املستفيد ص،املقاول األصيل
ْمباشرة بالنسبة للمستفيد؛ ألنه ال تربط بينهما أية عالقة عقدية، وبالتايل فال جيوز  َ َّ
للمستفيد أن يطالبه بتنفيذ ما اتفق عليه مع املقاول األصلي، كما ال حيق للمقاول من 

، ومع ذلك فإن )٦(الباطن مطالبة املستفيد باألجر املتفق عليه مع املقاول األصلي
ًاملقاول من الباطن له تعلق بالعني اململوكة للمستفيد، وقام بالعمل فيها بناء على اإلذن 
َّالضمين الذي خوله إياه تعاقده مع املقاول األصلي،وله احلق يف حبس العني اليت اشتغل 

                                 
 ).٥٩٣/ ٧(واحمليط الربهاين ) ٢٢٣/ ٢٣(و املبسوط ٥/٢١٠بدائع الصنائع)١(
 ).٣٢٨/ ٨(املختصر الفقهي البن عرفة )٢(
 ).٣٠٣/ ٢) (٦٨٤(والواضح يف شرح اخلرقي )٣٦/ ٨) (٦٢٠(املغين )٣(
 ).١٢٧/ ٢٣(املبسوط للسرخسي )٤(
 .٤٤٨ ص ٤املدونة الكربى ج) ٥(
 . ٦/١٠٩: املغين،٥/٢٤٣:  روضة الطالبني،٤/٤٤٧: نة املدو،١٦/٩املبسوط ) ٦(
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  كأن مل يتمكن من احلصول على أجره املعني،)١(بالصنعة فيها حىت حيصل على أجره
 فريجع على املستفيد الذي ال تربطه به عالقة عقدية ،يف عقد املقاولة من الباطن

  :ًليحصل على أجره، بناء على ما يلي
أن من تصرف يف ملك غريه مبا يعود بالنفع على هذا الغري، فإن ما فعله : " لقاعدة-١

 ألن ،وذلك)٢"(ًيعترب ملزما للمستفيد، دون حاجة إىل إذن سابق أو إجازة الحقة
 كما جاء يف ، وهذه الفائدة مقابلها أجر البد من بذله،املستفيد قد استفاد بالفعل

كل عمل يوصل للغري نفع مال أو غريه، بأمره أو بغري أمره، فعليه رد مثله يف :"الذخرية
وحنن ...القيام باملال، وعليه أجرة املثل يف العمل إن كان ال بد من االستئجار عليه

 وجاء يف إعالم ،)٣"(ائد فإن لسان احلال يقوم مقام لسان املقالنعتمد على العو
ًالشأن فيمن عمل يف مال غريه عمال بغري إذنه ليتوصل بذلك العمل إىل : "املوقعني

ًحقه، أو فعله حفاظا ملال املالك واحرتازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة  ً
ًري إذنه، فاستخرج املاء، فإن ملن عمل أجرا من عمل يف قناة رجل بغ:"،وقال)٤"(عمله

و إذا ثبت ،)٥"(يف نفقته، إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة، نص عليه أمحد
  :ذلك

 ،)٦( فإن العدل يقتضي أنللمقاول من الباطن حق الرجوع على املستفيد مباشرة- أ
رتكب من أخطاء حيق للمستفيد أن يسأل املقاول من الباطن عما يكون قد ا: وباملقابل

ًيف تنفيذ العقد الذي مل يكن طرفا فيه، ولكنه يتعلق بالعني اململوكة له، ويف حتديد 
 قضت الدائرة املدنية األوىل يف حمكمة النقض الفرنسية - قانونيا- طبيعة هذه املسؤولية

بأ�ا مسؤولية عقدية،يف حني قضت الدائرة الثالثة يف نفس احملكمة بأ�ا مسؤولية 
ة،لعدم وجود عالقة تعاقدية بني املستفيد واملقاول من الباطن،وإزاء هذا التناقص تقصريي

                                 
 .١/٣٩٣:  ومنتهى اإلرادات،١/٤١٠: ، املهذب٤/٤٤٨: ، املدونة٥/٢١٠بدائع الصنائع)١(
د .،أ)حقيقته تكييفه صوره)(اإلنشاء والتعمري والبناء(عقد املقاولة: ،وانظر٤١٩/ ٢إعالم املوقعني)٢(

 .٤٥حممد جرب األلفي ص 
 ).٤/١٠٢(رايف الذخرية للق)٣(
 ).٢/٤١٩(إعالم املوقعني البن القيم )٤(
 ).٢/٤١٥(إعالم املوقعني ) ٥(
القواعــد القانونيــة الــسعودية والدوليــة لعقــود املقــاوالت والتوريد،أمحــد منــري فهمــي، جملــس الغــرف ) ٦(

 . ٤٤التجارية، ص
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حسم هذا النزاع باعتبار أن - ) ١( بفرنسا –قررت اجلمعية العمومية حملكمة النقض 
  ).٢(املسؤولية هنا ليست مسؤولية عقدية

ر كما أن من قواعد الشريعة والعدالة أن املباشر إذا انعدم فريجع املتضر- ب
قال يف الفروق ، وهذا من قواعد الضمان،للمتسبب،لئال تضيع احلقوق وال يرفع الضرر

إذا اجتمع من أسباب الضمان الثالثة سببان كاملباشرة والتسبب من جهتني كمن :" 
حفر بئرا إلنسان ليقع فيه ؛ فجاءه آخر فألقاه فيه ؛ فهذا مباشر واألول متسبب 

وقد ال تقدم املباشرة على التسبب لضعفها عنه ....سببفالغالب تقدمي املباشرة على الت
؛ بل إما أن جيعل الضمان على املباشر واملتسبب معا إذا كانت املباشرة مغمورة كقتل 

ملا مل ميكن اإلحالة عليه ألغى ....املباشر للتلف: "،وقال يف إعالم املوقعني)٣.."(.املكره
  ).٤..."(فعله، وصار احلكم للسبب

  
 .عقد التوريد والتشغيل: امس المطلب الخ

ِمن العقود املشا�ة للفيديك، عقد التوريد والتشغيل،ويف اللغة من الورد بالكسر،وهو 

  .٥)(اإلشراف على املاء
بشأن ) ١/١٢) (١٠٧( الدويل يف قراره رقم عرفه جممع الفقه اإلسالمي:اصطالحا 

عقد يتعهد : "هـ بأنه١٤٢١ام بالرياضع  عقود التوريد واملناقصات يف دورته الثانية عشرة
مبقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خالل فرتة معينة 

  ".لطرف آخر، مقابل مبلغ معني مؤجل كله أو بعضه
وهو - )٦)( والثمن،املبيع(بأنه عقد بيع يتأجل فيه البدالن –فقها - ُِّوكيف عقد التوريد 

 وأجاز بعض الفقهاء فيه عدم تعجيل الثمن، ،أشبه شيء يف الفقهبعقد االستصناع

                                 
 .م١١/٢/١٩٦٤: حمكمة النقض الفرنسية، الدائرة املدنية األوىل بتاريخ ١
: ، فقرة٤١٤ص . م١٩٩٢:  باريس- العقود اخلاصة، كوجاز -مالوري وإينيس، القانون املدين) ٢(

د حممــد .، أ)حقيقتــه  تكييفــه صــوره) (اإلنــشاء والتعمــري والبنــاء (عقــد املقاولــة : ، نقــال عــن٧٥٦
 .١٨جرب األلفي ص 

 ).٢٠٦/ ٢(أنوار الربوق يف أنواء الفروق للفروق)٣(
 ). ٣١/ ٢(إعالم املوقعني )٤(
 ).و،ر،د(مادة ) ٣/٤٥٦( لسان العرب)٥(
 ). ١/١٢) (١٠٧(قرار جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي )٦(
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 ولكنه يشبه السلم من وجه آخر أن ،خالفا للسلم الذي يشرتط فيه تعجياللثمن
  ).١(آجال التسليم، وآجال الدفع: اآلجال فيه معلومة، يعين 

، وإن كان البدالن )٣(بعقد االستجرار) ٢(وهذا يشبه ما عرف عند فقهاء احلنفية
 فآل ، وضبط اآلجال يف الدفع والتسليم جيعله معلوما،ط الوصفجمهوالن ؛ لكن ضب

بيع شيء :"من اجلهالة املنهي عنها إىل إمكان العلم والضبط لوصفهفهو 
موصوف،ومواصفات العقد حمددة معينة دقيقة لألمور اليت يقدمها املورد من خالل 

 وقد أقر ،ل ودقيقاالتفاق العام واإلطار العام الذي مت مع هذه اجلهة، فهو بيع مفص
فيكون عقد التوريد بيع من البيوع املتعارف عليها واملتفق على . احلنفية بيع االستجرار

  .وال إشكال فيه من الناحية الشرعية وقد مساه الفقهاء بيع االستجرار،مضمو�ا
ما )(٤)هـ١٤١٢(بالدورة السابعة جبدة سنة)٣/٧)(٦٦(وجاء يف قرار جممع الفقه رقم

  :يلي
إذا كان حمل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة،فالعقد استصناع تنطبق :"لتوريدعقد ا

  ".عليه أحكامه
إذا كان حمل عقد التوريد  ).....٣/٧ (٦٥وقد صدربشأن االستصناع قرار ا�مع رقم 

سلعة ال تتطلب صناعة، وهي موصوفة يف الذمة يلتزم بتسليمها عند األجل، فهذا يتم 
 :بإحدى طريقتني

 يعجل املستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز أن -أ
 ).٢/٩)(٨٥(بشروطه املعتربة شرعا املبينة يف قرار ا�مع رقم 

                                 
بـــــشأن عقـــــود التوريــــــد ) ١/١٢) (١٠٧( الـــــدويل يف قـــــراره رقـــــم قـــــرار جممـــــع الفقـــــه اإلســـــالمي) ١(

 مجــادى اآلخــرة ٢٥بيــة الــسعودية، مــن واملناقــصات يف دورتــه الثانيــة عــشرةبالرياض يف اململكــة العر
  .م٢٠٠٠) سبتمرب( أيلول ٢٨ - ٢٣هـ املوافق ١٤٢١ رجب ١هـ ـ ١٤٢١

 .٨٢٦ ص ، نشر يف جملة جممع الفقه العدد التاسع،هـ١٤٢١بالرباطعام  

هو الذي يعتاد الرجل مداينته واألخذ منه ووضع الدراهم عنده ):"٢٤٣/ ٦(قال يف البحر الرائق)٢(
 ". منهواالستجرار

 ،د حممـــد ســـعيد حممـــد ســـعد صـــاحلة، بيـــع االســـتجرار وتطبيقاتـــه املعاصـــرة يف املعـــامالت املـــصرفي)٣(
ا�لــــــــــد األول مــــــــــن العــــــــــدد اخلــــــــــامس ،حوليــــــــــة كليــــــــــة الدراســــــــــات اإلســــــــــالمية والعربيــــــــــة للبنات

 . ٢٢٤ ص،اإلسكندرية،والثالثني
 ضــمن جملــة جممــع الفقــه ،٦٧٢ القاضي حممــد تقــي العثمــاين ص،عقـود التوريــد واملناقــصة،إعداد )٤(

 .العدد التاسع
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جيوز ألنه مبين على    يعجل املستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا الإن مل -ب
املتضمن أن ) ٤١( و  ) ٤٠(قم وقد صدر قرار ا�مع ر،املواعدة امللزمة بني الطرفني

، أما إذا )١(فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ،املواعدة امللزمة تشبه العقد نفسه
كانت املواعدة غري ملزمة ألحد الطرفني أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع 

  ٢).(بعقد جديد أو بالتسليم
 وهو وعد ، أو سلم،أو استجرار ،فمما سبق يكيف عقد التوريد على أنه استصناع

كما نص عليه قرار جممع ، ويرتجح التكييف  حبسب الصورة اليت يتم التعاقد عليها،ملزم
  ).٣(الفقه اإلسالمي

  
  .)B.O.T(عقد البوت :المطلب السادس

البناء : اختصار لثالث كلمات باللغة اإلجنليزية هى) B.O.T(كلمة:تعريفه 
)Build(،والتشغيل   
)Operate(، والنقل)Transfer(، املشروعات العامة الىت يقوم :"  ويقصد به

 وذلك ، أو األجنيب بتمويلها،ويقوم بتصميم وبناء وإدارة املشروع،القطاع اخلاص احمللي
) شركة املشروع(خالل فرتة حمددة، تقوم فيها العالقة التعاقدية بني الدولةومنفذ املشروع 

قتضاه لشركة املشروع احلصول على عائدات على أساس عقد االمتياز الذى خيول مب
 على أن يقوم األخري عند انتهاء تلك الفرتة احملددة بتحويل ،املشروع خالل فرتة االمتياز

ملكية أصول املشروع إىل احلكومة ىف حالة جيدة كما هو متفق عليه ىف العقد، ودون 
  .  ٤"أى مقابل يدفع من قبل احلكومة

  :وفيما يلي بيان تكييفه 
ميكن التكييف الفقهي لعقد البناء والتشغيل ونقل امللكية حسب مراحل هذا العقد 

                                 
 ).٤٠٧/ ٥(العني . أو الدين بالدين....أي املؤجل باملؤجل أو النسيئة بالنسيئة)١(
 ٩ /٢٨هـــ ـ ٢٥/٦/١٤٢١بالريــاض بالــسعودية١٢قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدوليفي دورتــه) ٢(

 .م٢٠٠٠
فالعقــد استــصناع تنطبــق :"املناقــصاتبــشأن موضــوععقود التوريــد و،)١٢ / ١ (١٠٧: قــرار رقــم)٣(

 )).٧ / ٣ ) (٦٥(عليه أحكامه، وقد صدر بشأن االستصناع قرار ا�مع رقم
 حبـوث جممـع ، د ناهـد علـي حـسن الـسيد، )BOT(حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية)٤(

 ، باإلمــارات الــدورة التاســعة عــشرة، بالــشارقة،الفقــه اإلســالمي، التــابع ملنظمــة التعــاون اإلســالمي
 .٥ص
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

) ٢(، فذهب بعض الباحثني)١( والتحويل أو نقل امللكية، والتشغيل،البناء:وهي ثالثة 
إىل أن عقد البناء والتشغيل والتملك أو التحويل عقد قدمي عرف يف التاريخ اإلسالمي، 

قال ابن القاسم يف رجل قال :" ا جاء يف البيان والتحصيل  كم،أوجده فقهاء اإلسالمي
 على أن أسكنها يف ،أعطين عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانري، أو مبا دخل فيها: لرجل

، والعرصة هي األرض البور أو )٣"(كل سنة بدينار حىت أويف ما غرمت فيها وأصلحت
، وتكون أجرة اإلجارة هي )٤(البيضاء يستأجرها املستأجر وال يدفع شيئا عند العقد

البناء الذي يبنيه على هذه األرض بعد أن ينتفع بسكنها مدة من الزمن،مث يرد األرض 
وكذلك مسألة إعمار األوقاف إذا خربت وتعطلت منافعها وال جيد ،وبناءها ألصحا�ا

القائمون عليها من التمويل ما حيقق االستفادة منها، ومضت على ذلك السنون 
 ففكر الفقهاء القائلون جبواز استبدال ، وإحيائه،وليس للوقف موارد لعمارتهالطويلة 

الوقف يف إجياد حل لإلفادة من الوقف بإعماره بأساليب من بينها عقد 
ًوإن مل  يكن معروفا �ذا االسم وذلك بعد استيفاء املتعاقد تكاليف ) البناء،واإلشغال(

 إعادة عني الوقف ألصحابه ليؤدي الوظيفة  واستثماره مدة معلومة، مث،اإلعمار بسكنه
إن اخلان لو احتاج إىل املرمة آجر ) :"٥( كما قال ابن عابدين،اليت حبس من أجلها

 ويؤجر سنة أخرى، ويرم ،ويف رواية يؤذن للناس بالنزول سنة،وأنفق عليه،أو بيتنيً،بيتا
ومثله ،"رمته حميطالقياس يف املسجد أن جيوز إجارة سطحه مل: وقال الناطفي،من أجرته

،فالفقهاء عرفوا عقد البناء و التشغيل )٦(ما جاء يف البيان والتحصيلعند املالكية
،فأخذ األجرة من )٧(والتحويل أو امللك،وجعله بعضهم من عقود اإلجارة والكراء

َاملستخدمني املنتفعني باملشروع مبثابة السكن يف العرصة مقابل بنائها واالنتفاع  )٨(َْ

                                 
هــــــارون خلــــــف عبــــــد الدلو،ماجــــــستري، كليــــــة الشريعة،قــــــسم ،عقــــــد البنــــــاء والتــــــشغيل والتحويل)١(

 .٥٢الفقه،اجلامعة اإلسالمية ص 
ناهـــد علـــي حـــسن الـــسيد،ضمن حبـــوث . دBOTحقيقـــة نظـــام البنـــاء والتـــشغيل ونقـــل امللكيـــة )٢(

 .١٩عقود البوت مبجلة جممع الفقه اإلسالمي الدورة 
 ).٤٦٢/ ٨(ان والتحصيل البي)٣(
 .)١٤٣/ ٦(الذخرية للقرايف )٣٠/ ١(النوادر والزيادات ٤
 ).٣٧٦/ ٤) (رد احملتار(حاشية ابن عابدين )٥(
 ).١٦ /٩( والتحصيل البيان)٦(
 ٢١ عبد الوهاب أبو سليمان،صد.امللك،أ وإعادة والتشغيل البناء عقد)٧(
   = الـــــصحاح...بنـــــاء فيهـــــا لـــــيس واســـــعة الـــــدور بـــــني بقعـــــة الراء،كـــــل بإســـــكان الـــــضربة بـــــوزن)٨(
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ميثل قيمة البناء، واسرتداد رأس مال املشروع واألرباح املتوقعة منه مبثابة انتفاع �ا،وهو 
  .ساكن العرصة،مقابل بنائها، وهذا أحد تكييفات املسألة عند الفقهاء

ـــه عقـــد مـــستقل ـــاين أن ـــد متعـــدد :"والتكييـــف الث ـــه الكاملـــة عقـــد كامـــل جدي العقـــد برتكيبت
األصـل يف العقــود :(القاعـدة الفقهيـة املـشهورةمتفـاوت املراحـل، خيـرج أصـالة علــى ،األنواع

ــــــة يــــــشتمل علــــــى عقــــــد )اإلباحــــــة ــــــدا مــــــن عقــــــود املعــــــامالت احلديث ًفيكــــــون عقــــــدا جدي ً
  ).١"(مقاولة،وعقد إجارة،وعقد صيانة،وعقد إعادة امللك فهو عقد متعدد

 ومعظمه،ال ،ًتغليبا ؛ حيث هو أساس العقد:"إنه عقد استصناع :كما ميكن أن يقال
شروع دونه، وما عداه مما يأيت بعده من العقود مبين عليه،خيرج هذا العقد وجود للم

وخرجه ،)االستصناع(على عقد)  البناء( ًشرعا بأوصافه السابقة يف مرحلته األوىل
  ).٢(- كما سبق- بعضهم قياسا على مسائل إعمار الوقف اخلراب

 فاســـتحدث وقـــد أتـــت احلرائـــق علـــى الوقـــف يف األناضـــول وعجـــز الوقـــف عـــن اإلعمـــار
َالفقهــاء نظامــا جديــدا إلعمــار الوقــف مثــل احلكــر  ،واالســتحكار) بفــتح احلــاء والكــاف(َ

واملــــــــــشاركة املتناقـــــــــصة واإلجــــــــــارة املنتهيـــــــــة بالتمليــــــــــك واإلجــــــــــارة ، واملرصد،واإلجـــــــــارتني
ـــة َوعرف نظـــام احلكـــر أو اإلحكارالفقهـــاء قـــدميا،التمويلي َ عقـــد :"-اصـــطالحا-بقـــوهلم) ٣(ّ

  ).٤"(قاء األرض مقررة للبناء والغراس أو ألحدمهاإجارة يقصد به استب
عقد إجارة كما جاء عن التابعني، وعن مالك وأصحابه،والصورة اليت ذكروها فالبوت 

  .تنطبق على عقد البناء والتشغيل والتحويل،وإن كان اعتباره عقدا مستقال أوىل
  .عقد تسليم المفتاح:المطلب السابع

  : عقد تسليم املفتاح، وفيما يلي بيان تعريفهمن العقود املشا�ة للفيديك ؛
اسم آلة :واملفتاح ،َّتسليم مصدر الرباعي املضعف سلم،مبعىن أعطى خالف منع: لغة 

تسليم املبىن كامال من أول :وتسليم املفتاح معناه ،يفتح �ا قفل الباب أو مغالقه
راد منه الطرف تصميمه حىت �ايته وصالحية كونه صاحلا للسكن أو للعمل أو ملا ا

                                                                             
=)١٠٤٤ /٣.( 

 .١٦ص سليمان، أبو الوهاب عبد  امللك وإعادة والتشغيل البناء عقد)١(
 .٢١ص سليمان أبو الوهاب عبد  امللك وإعادة والتشغيل البناء عقد) ٢(
أحكــــــام عقــــــد احلكــــــر يف الفقــــــه اإلســــــالمي،كلية الــــــشريعة والدراســــــات اإلســــــالمية جبامعــــــة أم )٣(

 .٣٩،صالقرى
 ).٣٢/ ٦) (رد احملتار(عابدين  حاشية ابن )٤(



       
 
 

 
 

٦٢٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  .)١(األول صاحبه أو العميل
  

ََّمبقتضاه ومبقابل بتأسيس مث تسليم مصنع يف حالة صاحلة   عقد يلتزم املورد":اصطالحا  ُ
،فهو عقد مركب فبعضه بيع، )٢"(لالشتغال، حسب املؤهالت اليت يظهرها أثناء تشغيله

وقد جاء عقد بناء  ،)٣ (تصميم وإنشاء وبناء وإجارةوبعضه مقاولة، وبعضه استصناع و
م، ١٩٩٥الذي صدرت الطبعة األوىل منه عام  )الكتاب الربتقايل(وتسليم املفتاح يف 

أو بقروض يؤمنها ،يقوم رب العمل بتوفري التمويل الالزم للمشروع من أمواله اخلاصة
  ).٤(ًمبعرفته،وعلى رب العمل يف هذه احلالة سداد مستحقات املقاول أوال بأول

 عقد استصناع ألن العامل أو الشركة تقوم باستصناع بيت أو شقة وهذا العقد هو
  . وهو من عقود املقاولة،وتسلمها لصاحبها

  

                                 
 .٢٩، وعقد املفتاح يف اليد، إلياس ناصيفص ١١د حمسن شفيق، ص.عقد تسليم مفتاح،أ)١(
 .١١ص ،حمسن شفيق. د. أ) منوذج من عقود التنمية( عقد تسليم مفتاح)٢(
 . ٩٠ ص ، جامعة احلسن الثاين،عقد الرتخيص التجاري، لطيفة بنخري، دكتوراه )٣(
 حماضـرات لطلبـة دبلـوم الدراسـات العليـا، جامعـة القـاهرة ،د حمـسن شـفيق. أ،عقد تسليم املفتـاح)٤(

 .١، ص١٩٨٢



       
 
 

 
 

٦٢١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  . وموقف الفقه اإلسالمي منها،خصائص عقود الفيديك: المبحث الرابع 
 ّٰ  ِّ ُّ... ُّ  والرتاضي شرط يف البيوع،أنه عقد رضائي بني طرفني أو متعاقدين-١

إمنا :"ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ،وهذا أصل بالعقود كافة شرعا،٢٩ء النساَّ مت...نئىئ مئ زئ رئ
ال يتفرق :" ويف لفظ "ال يفرتقن اثنان إال عن تراض:" ، وفيلفظ آخر"البيع عن تراض

،ويستدل على )٢(، وهذا يبني حقيقة عقود املعاوضة )١"(املتبايعانعن بيع إال عن تراض
 ،يتهمامبا يعرف بالصيغةالرتاضي باإلجياب والقبول الصادر منهما يف حال كمال أهل

  .وهي ركن العقد عند مجيع الفقهاء لكنها فقهاء احلنفية اقتصروا عليها
 ومبا ،فاملقاول يأخذ عوضا على عملة كعقد االستصناع واإلجارة:أنه عقد معاوضة-٢

وليس ، وخيضع لقواعد الفسخ واإلقالة ورفع اجلائحة،أنه عقد معاوضة فهو ملزم للطرفني
  .ع واإلرفاقمن عقود الترب

واإلجـارة بيـع  ،)٣(عقد علـى املنـافع بعـوض: وهي ،أنه عقد وارد على العمل كاإلجارة-٣
 والعنــصر اجلــوهري يف عقــود ،،لكنهــا مؤقتــة املــدة)٤(عنــد مجهــور الفقهــاء خالفــا للحنفيــة 

الفيــديك أنــه عقــد وارد علــى عمــل متثــل يف البنــاء والتــشييد، ومطلــوب مــن املقــاول القيــام 
 فيقـوم ،خيضع ألي نوع من أنواع التبعية أو اإلشـراف مـن جانـب صـاحب العمـل وال ،به

ـــرك ،بالعمــل باســتقالل تــام فيمــا يتعلــق بالوســائل واآلالت الــيت خيتارهــا إلجنــاز العمــل  فتت
، )٥(للمقـــاول حريـــة اختيـــار الوســائل واألدوات الــيت تكفــل حتقيــق النتيجــة املتعاقــد عليهــا

أجــــري خــــاص : إجــــارة األشــــخاص تقــــع علــــى صــــورتني و،وهــــذه هــــي إجــــارة األشــــخاص
وأجري مـشرتك ،كاخلـادم واملوظـف٦" أجـري الوحـد"استؤجر على أن يعمـل للمـستأجر فقـط

ْيكـــــرتى ألكثـــــر مـــــن مـــــستأجر بعقـــــود خمتلفـــــة، وال يتقيـــــد بالعمـــــل لواحـــــد دون غـــــريه، :  ُ
رة واألجري اخلــــاص يــــستحق أجــــ،كالطبيـــب يف عيادتــــه، واملهنــــدس واحملــــامي يف مكتبيهمـــا

                                 
فيــــه أيــــوب بــــن عتبــــة؛ ضــــعفه ):"١٠٠/ ٤(قــــال اهليثمــــي) ١٠٩٢٢)(٥٣٧/ ١٦(مــــسند أمحــــد)١(

 ".اجلمهور، وقد وثق
 .٢٧هبة غازي حممد الدباغ، ص د،اإل�اء التعسفي لعقد املقاولة يف جمال البناء والتشيي) ٢(
 .)٣٧١/ ٥( والذخرية للقرايف،٥/٢ حاشية ابن عابدين،٥/٢٥٥٤بدائع الصنائع)٣(
/ ٢( وجممـــــع األ�ـــــر يف شـــــرح ملتقـــــى األحبـــــر ،)١٧٣/ ٤(بـــــدائع الـــــصنائع يف ترتيـــــب الـــــشرائع  )٤(

 .٢٧ص / ٢ جاختالف األئمة العلماء للوزير ابن هبرية الشيباين، كتاب اإلجارة: وانظر،)٣٦٨
ـــــــا، جامعـــــــة )٥( ـــــــة الدراســـــــات العلي ـــــــة، كلي ـــــــاد شـــــــفيق قراري ـــــــة يف الفقـــــــه اإلســـــــالمي زي عقـــــــد املقاول

 .٢٦م،ص ٢٠٠٤النجاح،ماجستري
 .٤١ / ٦ واملغين ،٤٠٨ / ١،واملهذب ٨١ / ٤، حاشية الدسوقي ٢٤٥ / ٣اهلداية ٦



       
 
 

 
 

٦٢٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

وجيوز أن يكــون رب ، أمــا األجــري املــشرتك فيــستحق األجــرة علــى العمــل غالبــا،علــى املــدة
ــــة أو مؤســــسة،فلو ،العمــــل مجاعــــة ــــة أو مدين ــــشخص الواحــــد كقري ــــونفي حكــــم ال  ويكون

استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا، وكان خاصـا �ـم كـان أجـريا خاصـا، وكـذا لـو 
نـــامهم علـــى أن يكـــون خمـــصوصاهلم بعقـــد واحـــد، كـــان اســـتأجر أهـــل قريـــة راعيـــالريعى أغ

َّ، ومل يــــنص علـــى ذلـــك يف عقـــود الفيـــديك١أجـــريا خاصـــا َ  وهـــذا ينفـــع يف حـــال اخلـــالف ،ُ
 فـالتفريق بـني نـوعني األجـري يرتتـب عليـه أحكـام ، و�ـذا يتبـني سـبق الفقـه يف هـذا،والنـزاع

تعيـــني املـــدة؛ أل�ـــا  فـــال بـــد يف إجـــارة األجـــري اخلـــاص مـــن ، واألرش وغـــريه،مـــن الـــضمان
 واملنفعـــة ال تعتـــرب ،إجـــارة عـــني ملـــدةفال بـــد مـــن تعيينهـــا؛ أل�ـــا هـــي املعينـــة للمعقـــود عليـــه

 وينبغي أن تكون املدة واضحة حمـددة ويغلـب علـى الظـن بقـاء األجـري ،معلومة إال بذلك
، وجيـب علـى األجـري اخلـاص أن يقـوم بالعمـل يف الوقـت احملـدد )٢(فيها قادرا علـى العمـل
واإلجــــازات كمــــا نــــص ) ٤(،وال تــــدخل فيــــه أيــــام اجلمــــع للعــــرف)٣(لـــه أو املتعــــارف عليــــه

  .،ومل تتعرض له عقود الفيديك، وخباصة يف األجرة على الوقت)٥(الفقهاء 
أنـه لـيس لـه أن يعمـل لغـري مـستأجره إال بإذنـه، وإال نقـص : ومما خيتص به األجري اخلـاص

انا أسقط رب العمـل مـن أجـره بقـدر قيمـة مـا  ولو عمل لغريه جم،من أجره بقدر ما عمل
 فــال يــضمن مــا هلــك يف يــده مــن مــال، أو مــا هلــك ،عمــل،واألجري اخلــاص أمــني مــؤمتن
، وهـــــذا مـــــا اتفـــــق عليـــــه عقـــــد )٦( ولـــــه األجـــــرة كاملـــــة،بعملـــــه، إال بالتعـــــدي أو التقـــــصري

بــدون فما فــرط فيــه املقــاول مقــصرا معتــديا فإنــه يــضمن،ولكن مل يبنــوا مــا وقــع ،الفيــديك
تفـــريط كـــأن يفـــسد بعـــض أدوات وآالت صـــاحب العمـــل أو تتـــضرر األرض أو البنايـــات 

 ،ا�ــاورة أو الطريــق أو اجلــريان،فلم تبينهــا الفيــديك،والظاهر مــن بنــود العقــود أنــه يــضمن
وهــذا مــا فــارق فيــه الفقــه عقــود الوضــع،ففي الفقــه ال ضــمان عليــه ملــا تلــف يف يــده مــن 

  .ه ألنه قبضه بإذن رب العمل،فال يضمن،إال إن قصرمال،ألن العني أمانة يف يد
 ،واملنــافع تــصري مملوكــة للمــستأجر، ألن األجــري يعمــل يف حــضور صــاحب العمــل وبإذنــه

فــإذا أمــره بالتــصرف يف ملكــه صــح، ويــصري نائبــا منابــه، ويــصري فعلــه منــسوبا إليــه، كأنــه 

                                 
 .٤٢٣جملة األحكام العدلية م ١
 .٢ / ٤، وكشاف القناع ٣٩٦ / ١واملهذب ، ١١ / ٧، وشرح اخلرشي ٢٣١ / ٣اهلداية ٢
 ٤١ / ٦، واملغين ٢٥ - ٢ / ٤، وكشاف القناع ٤٩٥جملة األحكام العدلية م ٣
 ٢٧٩ / ٥، و�اية احملتاج ٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين ٤
 .٢٧٩ / �٥اية احملتاج ٥
 ٢٥ / ٤، وكشاف القناع ٢٣ / ٤، وحاشية الدسوقي ٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين ٦



       
 
 

 
 

٦٢٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

حـىت لـو : قـال املالكيـة، بـل )١(فعله بنفسه، فلهذا ال يضمن األجري ما ترتـب علـى عملـه
 فــإن وقــع الــشرط فــسدت ،شــرط عليــه الــضمان،فهو شــرط ينــاقض العقــد ويفــسد اإلجــارة

 وإن أســقط الــشرط ، فــإن عمــل فلــه أجــرة مثلــه، زادت علــى املــسمى أو نقــصت،اإلجــارة
  ).٢(قبل انقضاء العمل صحت اإلجارة

  .رضوا له وأمهلوه ومل يتع،وهذا من الثغرات يف عقود الفيديكفلم تفصل فيه
 ولكــن ،وأيــضا ممــا أمهلــه الفيــديك ؛ عــدم التفريــق بــني مــا حــرم العمــل فيــه واإلجــارة عليــه

وال جيــــوز :"  فنـــصوا علــــى أنـــه ،الفقهـــاء فـــصلوا بــــني مـــا حـــرم العمــــل فيـــه واإلجــــارة عليـــه
 و�ـــــــذا قــــــــال ،االســـــــتئجار علـــــــى محـــــــل اخلمـــــــر ملـــــــن يـــــــشر�ا، وال علـــــــى محـــــــل اخلنزيـــــــر

 بـل مل يبنـوا وجـوب ،الفيديك مل ينص علـى مثـل هـذا احلكـم،بينما يف عقد )٣"(اجلمهور
وهـذا مـن ثغـرات ،حتديد نوعية النشاط من جهة احلل واحلرمـة وترتـب املقاضـاة علـى ذلك

  عقد الفيديك وبنائه
 والبــــــد مــــــن تعــــــديل تلــــــك البنــــــود لتتــــــواءم والــــــشريعة - علــــــى القــــــانون الغــــــريب الوضــــــعي
  .اإلسالميةاليت حترم بعض األنشطة

ََّالـــذي يعمـــل للمـــؤجر ولغـــريه، كالبـنـــاء الـــذي يبـــين لكـــل أحـــد، :  هـــو المـــشتركاألجيـــر 
 وهـذا ،َّ واألكار الـذي حيمـل للنـاس علـى دوابـه،واملالح الذي حيمل لكل أحد يف سفينته

  ).٤(شبه اتفاق بني الفقهاء
وال خالف يف أن األجري املشرتك عقده يقـع علـى العمـل،وال تـصح إجارتـه إال ببيـان نـوع 

   أوال،وال مينعالعمل
ترعـى غنمـي شـهرا، كـان أجـريا مـشرتكا،إال إذا شـرط : هذا من ذكر املدة،فإن قال للراعـي

  عليه أال يرعى لغريه
وال اشـــرتطت علــــى ،ومل تتعـــرض هلـــذا عقـــود الفيـــديك فلـــم تـــصرح بتحديـــد نـــوع اإلجـــارة

ذا ِّاملقــاول عــدم تــول عمــل آخــر مــن عميــل آخــر، وهــذا يبــني دقــة الفقــه اإلســالمي يف هــ

                                 
 ٤، وكشاف القناع ٤٠٨ / ١ واملهذب ،٤٢، ٤١ / ٤،والشرح الصغري ٢١١ / ٤لصنائع بدائع ا١

 /٢٥. 
 ٤٢ / ٤الشرح الصغري ٢
 / ٤،والبـــــــدائع١٩٤ / ١،واملهـــــــذب١٠ / ٤، والـــــــشرح الـــــــصغري ١٣٨، ١٣٦، ١٣٤ / ٦املغـــــــين ٣

١٩١، ١٨٤. 
 .٢٦ / ٤، وكشاف القناع ٤٠٨ / ١، واملهذب ٤ / ٤حاشية الدسوقي ٤
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اجلانــب، وهــذا يعــني علــى حــل النــزاع، والبــد مــن تعديلــه وإضــافته لعقــود الفيــديك علــى 
  .مقتضى التصور الفقهي اإلسالمي فإنه أعدل

 -أرض املــشروع– والعــني، أو املقــاول– األجــري -واألصــل أن يكــون العمــل مــن الــصانع 
وال ،اق غـــري أن العـــرف ال مينـــع أن حيـــدث تعـــديالت يف هـــذا االتفـــ،مـــن صـــاحب العمـــل

،وجيــب أن تكــون املنفعــة حمــددة )١(خيرجــه ذلــك مــن كونــه عقــد إجــارة إىل عقــد استــصناع
معلومـــة القدر،وهـــذا مـــا نـــصت عليـــه عقـــود الفيديك،وقـــد حتـــدد بتحديـــد حملهـــا ونوعهـــا 
ومواصفا�ا،ويكون لألجري املشرتك خيار الرؤية يف كل عمل خيتلـف بـاختالف احملـل كمـا 

،ويكـــون لـــه خيـــار الرؤيــة يف إجـــارة األعيـــان عمومـــا )٣(نابلــة،واحل)٢(نــص الفقهـــاء احلنفيـــة
  .،وهذا ما نص عليهالفيديك)٤(عند الشافعية 

يلتزم األجري املشرتك بإجناز العمل املتعاقـد عليـه،وكل مـا كـان :التزامات األجير المشترك
من توابع ذلك العمل لـزم األجـري حـسب العـرف مـا مل يـشرتط غـري ذلـك،فمن تعاقـد مـع 

إال إذا وجـد شـرط )٥(ليخيط له ثوبـا فـاخليط واإلبـرة علـى اخليـاط، كمـا هـو العـرفخياط 
  .أو تغري العرف،وهذا التوسع يف العرف ال ميتنع فقها

كمــــا ســــبق يف املقاولــــة -وإذا شــــرط املكــــرتي علــــى األجــــري أن يعمــــل بنفــــسه لزمــــه ذلــــك
 مـن يعملـه ألن  ألن العامل تعني بالشرط، فإن مل يشرتط ذلك فلـه أن يـستأجر-بالباطن

املستحق عمل يف الذمـة إال إن كـان العمـل ال يقـوم فيـه غـريه مقامـه كالنـسخ ألن الغـرض 
ال حيصل من غريه كحصوله منه، وكذا كل ما خيتلف باختالف العامـل، مـع مالحظـة أن 

 مــــضافا إىل أســــتاذه - املــــساعد -الــــصانع إذا مــــا اســــتعان بتلميــــذه كــــان عمــــل التلميــــذ 
، ومل يتعرض عقد الفيديك لتلك اجلزئيـة وال عاجلهـا وهـذا )٦(عه التعاقداألجري الذي مت م

  من ثغرات الفيديك،

                                 
 ٤٥٦، ٤٥٥، ٤١٠ / ٤ندية الفتاوى اهل١
لألجـــري املـــشرتك خيـــار الرؤيـــة يف كـــل عمـــل ):" ٧٧/ ٦) (رد احملتـــار(قـــال يف حاشـــية ابـــن عابـــدين ٢

 ".خيتلف باختالف احملل
 .٩١ / ٦واملغين )١٧/ ٢( املستوعب للسامري ٣
 ٥/٢٢٦: والروضة،٣٩٨ / ١ املهذب ٤
،وكـــــــشاف ١/٤٠٠، واملهـــــــذب٢٣ / ٤، حاشـــــــية الدســــــوقي ٤٥٦، ٤٥٥ / ٤ة الفتــــــاوى اهلنديـــــــ٥

 .١٤/ ٤القناع
 ٣٤ / ٦،واملغين ٢١٢ / ٤بدائع الصنائع ٦
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واســــتحقاق األجــــرة يف اإلجــــارة عنــــد ،، والبــــد مــــن مراعــــاة رغبــــة وقــــصد صــــاحب العمل
بتـسليم العمــل ولـو بعــضه، كـأن يـستأجر رجــال ليبـين لــه جـدارا أو دارا أو حيفــر : الفقهـاء 

 أمت منه قدرا حق له أن يطالب مبا يقابله مـن أجـر،ألن التـسليم قـد له قناة أو بئرا، فكلما
 أمــا إذا كــان العمــل لــيس ،وهــذا إن األجــري يعمــل لــدى صــاحب العمــل،حتقق،ولــو جزئيا

فليس مــن حــق األجــري املطالبــة بــاألجرة قبــل ،عنــد رب العمــل كــأن يكــون لألجــري دكــان
ر علـى ذلك،فالقـصار والـصباغ الفراغ من العمل وتسليمه للمكرتي، لتوقف وجوب األجـ

والنــساج وحنــوهم ممــن يعملــون يف حــوانيتهم أودورهــم اخلاصــة ال يــستحقون األجــر إال بــرد 
  .)١(العمل إال إذا اشرتط التعجيل أو عجل بالفعل

وهذا ما قاربت منه عقود الفيـديك يف أن اسـتحقاق أجـرة املقـاول بعـد خطـاب التـسليم، 
  : عقود الفيديك ؛ فإ�م فرقوا بني حالتني ولكن الفقهاء كانوا أدق ممن صاغ

  .إن كان العمل حبوزة صاحبه فكل مرحلة أمتها املقاول فله حق أخذ األجرة:األوىل
أمــــا إذا مل يكــــن العمــــل حبــــوزة صــــاحب العمــــل؛ فــــال يــــستحق األجــــرة إال بإمتــــام :الثانيــــة

  .وائحالعمل،وهذا أدق، كما أن هذا ينفع يف حالة الظروف الطارئة، أو وضع اجل
  :تضمين األجير المشترك

اتفــق الفقهــاء علــى أن األجــري املــشرتك إذا تلــف عنــده املتــاع بتعــد أو تفــريط جــسيم فإنــه 
 فـذهب أبـو يوسـف وحممـد ، أما إذا تلف بغري هذين ؛ ففيه تفصيل عند الفقهاء،يضمن

ومل  ،واحلنابلةإىل أن جعلـــوا التلـــف واحـــدا بفعلـــه قـــصد أم مل يقـــصد،بـــن احلـــسن الـــشيباين
 وهــو ، وبــني القــصد أو غــري القــصد، وألزمــوه بالــضمان،يفرقــوا بــني حالــة التقــصري وعــدمها

 فــأفتوا ، واحتجــوا بــأن هــذا حيفــظ أمــوال النــاس،مــروي عــن عمــر وعلــي رضــي اهللا عنهمــا
 ، وكــذلك التلــف إن كــان بغــري فعلــه،بتــضمني الــصناع ألن النــاس ال يــصلحهم إال ذلــك

وإىل هـذا ذهـب ،ق بـأمور الـسالمة واألمـن كالـسرقة واحلريـقوكان ميكنه دفعـه أو كـان يتعلـ
 أما زفر احلنفي وبعـض املالكيـة ذهبـوا إىل عـدم ،بعض متأخري املالكيةوهو قول للشافعية

  ).٢(وهو قول آخر للشافعية،التضمني
 وذهــب ،وذهــب أبــو حنيفــة إىل وجــوب الــضمان إذا كــان التلــف بفعلهــسواء قــصد أم ال

ويقـــدر الـــضمان ،)٣(ني األجـــري املـــشرتك مطلقـــا يف مجيـــع األحـــوالابـــن أيب ليلـــى إىل تـــضم

                                 
 .٤١٣-٤١٢ / ٤الفتاوى اهلندية ١
 .١٠٧ / ٦، واملغين ٤١٥ / ١املهذب ،و٢٨ / ٤، حاشية الدسوقي ٤/٢١٢البدائع٢
 ١٠٩ / ٦، واملغين ٥٠٠ / ٤الفتاوى اهلندية ٣
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ــــف، وهــــو قــــول اجلمهــــور ــــة والــــشافعيةبنــــاء علــــى وقــــت وقــــوع التل  يف قــــول - مــــن احلنفي
 فجعلـوا العــربة يف تقـدير الـضمان يـوم حــصول سـبب الـضمان، وهــو –و احلنابلـة-عنـدهم

 مل يتعـــرض لتفـــصيله وهـــذا،)١(التلـــف أو التعـــدي خالفـــا للمالكيـــة قـــدروه بوقـــت التـــسليم
  .عقود الفيديك إال أ�م بينوا أن الضمان الزم ولكن مل يبينوا مىت يعترب بوقت الضمان

  .كما أ�م مل يفرقوا بني نوعي األجري وتفاصيل الضمان يف كل نوع
  .التزامات رب العمل إزاء األجير المشترك

اء واملـــشروع عليهـــا ومـــا كمـــا يلـــزم صـــاحب العمـــل تـــسليم املقـــاول العـــني املـــراد إقامـــة البنـــ
يتبعهــا عرفــا إال مــا شــرط،وهو مــا يعــرف بــالتمكني مــن العــني للعمــل فيها،وعليــه أن يــدفع 
األجرة لألجري املشرتك بعد انقضاء العمل وتسلمه،ما مل يكـن بينهمـا شـرط بالتعجيـل أو 
 بالتأجيل،وجيــب التــسليم بعــد الفــراغ مــن العمــل وخباصــة إذا كــان العمــل لــه أثــر يف العــني
كإنـــــــشاء مبـــــــىن أو تركيـــــــب معـــــــدات،فلو ســـــــقط املبـــــــين قبـــــــل التـــــــسليم ضـــــــمنه املقـــــــاول 

،وتنقــضي إجــارة األجــري املــشرتك بإمتــام العمــل وتــسليمه، كمــا تنقــضي �ــالك )٢(بالكامــل
ـــــة أحـــــوال  ـــــال يف مرشـــــد احلـــــريان إىل معرف العـــــني حمـــــل العمـــــل،أو مبـــــوت أحـــــد الطرفني،ق

مبـــوت املـــستأجر إذا عقـــدها لنفـــسه ال لغـــريه تنفـــسخ اإلجـــارة مبـــوت املـــؤجر أو :"اإلنـــسان
،وإذا )٣"(بالتوكيـــل عنـــه فـــإن مـــات الوكيـــل بإجـــارة أو اســـتئجار فـــال تبطـــل اإلجـــارة مبوتـــه

 كـــأن ا�ـــارت أو حـــدث �ـــا زلـــزال مينـــع البنـــاء عليها؛فـــإن -أرض املـــشروع–تلفـــت العـــني 
اب يقــوم عليهــا، وإذا اســتؤجر لغــنم يرعاهــا أو دو:"اإلجــارة ال تنفــسخ كمــا قــال املالكيــة

فماتــت الغــنم والــدواب مل تنفــسخ اإلجــارة، وإمنــا تنفــسخ اإلجــارة مبــوت األجــري ال مبــوت 
  ).٤"(املستأجر عليه

من الثغرات يف عقود الفيديك،ومن الفروقات بني الفقـه والفيـديك،فعقود -كذلك–وهذا
 الفيـــديك مل تفـــرق بـــني مـــا يـــستحق بـــه فـــسخ عقـــد اإلجـــارة وبـــني مـــا اليفـــسخ بـــه عقـــد

  . وأثره على العقد،اإلجارة،ومل تفصل يف تلف العني أو األرض املقام عليها املشروع
ــة فــي اإلجــارة  قــد يكــون املعقــود عليــه جمهــوال أو فيــه نــوع جهالــة الحتمــال أن :الجهال

 فاشــــرتط ،األجــــري يقابلــــه مــــا ال يتوقعــــه أثنــــاء احلفــــر كــــصخور أو أرض تنهــــار غــــري ثابتــــة

                                 
 ١١٨ / ٦املغين ٤٠٨ / ١، واملهذب ٢٨ / ٤ الدسوقي حاشية١
 ٤، وكشاف القناع ٤٠٦ / ١، واملهذب ٣٦ / ٤،وحاشية الدسوقي ٣٩ / ٥حاشية ابن عابدين ٢

 /٢٧. 
 ).٩٠: ص( مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان ٣
 ).٤٣٦/ ٣( التهذيب يف اختصار املدونة ٤
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

لكــي يــصح العقــدأن يعــرف املقــاول واألجــري )١(فعية واحلنابلــةاجلمهــور مــن املالكيــة والــشا
ــــف باختالفهــــا، كمــــا أجــــازوا تقــــدير  ــــيت ســــيحفر فيهــــا ؛ألن احلفــــر خيتل طبيعــــة األرض ال

ـــر وعمقـــه،وميكن ، ولكـــن احلنفيـــة اشـــرتطوا بيـــان املوضـــع،اإلجـــارة مـــدة وعمـــال وطول البئ
قــد عليــه ولــو بــه نــوع ضــبطه عــن طريــق العــرف فمــا جــرى عليــه العرف،وحينئــذ يــصح التعا

َّجهالة،واملقياس الوسـط مـا يعملـه النـاس، فـإن بــني  صـاحب العمـل بيانـا يرفـع اجلهالـة مث ،َ
أن األرض صــــــلبة حتتــــــاج إىل مئونــــــة أشــــــد عمــــــال وآالت -بعــــــد الــــــشروع-وجــــــد األجــــــري

 ويــستحق أجــرا مبقــدار مــا حفــر بتقــدير ،خاصــة؛فإنه ال جيــرب عليــه،وحيق لــه فــسخ العقــد
لعلم،وهذا يوافق مـا قـرره عقـد الفيـدك أن صـاحب العمـل مكلـف باملقـاييس أهل اخلربة وا

والتجــارب واالختبــارات الــيت تبــني نــوع الرتبــة،فإن واجــه املقــاول مــا مل يكــن باحلــسبان فلــه 
ــــام شــــيئا  ــــى أرض املــــشروع،وكلما أق َفــــسخ العقــــد وطلــــب أجــــرة مــــا حفــــر ومــــا أقامــــه عل َ

أنـــه لـــو حفـــر بعـــض البئـــر،وأراد أن :فقهـــاءمناملـــشروع فلـــه أخـــذ أجـــره كـــامال، كمـــا نـــص ال
يأخــــذ حــــصتها مــــن األجر،فــــإن كــــان يف ملكاملــــستأجر فلــــه ذلككلمــــا حفــــر شــــيئا صــــار 

فــإذا اســتأجر حفــارا ليحفــر لــه حوضــا عــشرة يف عــشرة بعــشرة "،)٢(مــسلما إىل املــستأجر
وإذا حفـر بعـض البئـر ...دراهم، فحفر مخسة يف مخسة؛استحق مـن األجـر بنـسبة مـاحفر

  ).٣"( قوم احلفر وأخذ ورثته بنسبته من األجرومات،
 وهـــذا أضــــبط وأنفـــع عنــــد ،ولـــذلك اقـــرتح الفيــــديك جـــدوال ماليـــا الســــتحقاقات املقـــاول

لـو ا�ـارت البئـر بفعـل زلـزال أو :"ومن دقـة الفقهـاء أ�ـم ذكـروا حالـة مـا،التنازع والتحكـيم
ىت إذا ا�ــارت البئـر فأدخـل الــسيل أو الـريح فيهـا الــرتاب حـىت سـواها مــع مألهـا الـسيل حـ

إن كانــــت األرض يف ملــــك املــــستأجرفال يــــسقط -أ:األرض ؛ففــــرق الفقهــــاء بــــني حــــالتني
وإن كانــت يف ملــك غــريه لــيس لألجــري أن يطالبــه بــاألجرة مــا مل -ب...شــيء مــن أجرتــه

تألت قبــــل التــــسليم ال يــــستحق يفــــرغ مــــن احلفــــر ويــــسلمها إليــــه، حــــىت لــــو ا�ــــارت، فــــام
  ). ٤(األجر

                                 
 ٤، وكـشاف القنـاع ٣٩٨ / ١، واملهـذب ١٧ / ٤وقي ، وحاشية الدسـ٤٥١ / ٤الفتاوى اهلندية ١

 /٦ 
 ).١٨٠/ ٢( املقدمات املمهدات ٢
 .٦ / ٤كشاف القناع ٣
 ٤٠٩ / ١، واملهذب ٦ / ٤، وكشاف القناع ١٨ / ٤، وشرح اخلرشي ٤٥٢ / ٤الفتاوى اهلندية ٤
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

ومل تفرق مناذج عقود الفيديك بـني احلالتني،وهـذا البـد مـن اعتباره،واعتبـار الفروقـات بـني 
،واألجـرة )١(التصورين وما يرتتب علـى كـل حالة،وقـد أمجـع الفقهـاء علـى اإلجـارة اخلاصـة

ـــالفراغ مـــن العمـــل وال تـــستحق بالعقـــد كمـــا نـــص القـــرآن :  قـــال اهللا تعـــاىلإمنـــا تـــستحق ب
 فاســـــتحقت األجـــــر بالرضـــــاع وهـــــو ،٦: الطـــــالقَّحيخيميىيييرئجيُّ 

خيتلــف، فيكــون صــيب أكثــر رضــاعا مــن آخر،وتكــون امــرأة أكثــر لبنــا مــن أخرى،فتجــوز 
اإلجــــارات علــــى هــــذا مــــع اجلهالــــة؛ ألنــــه ال يوجــــد فيــــه أقــــرب ممــــا حيــــيط العلــــم بــــه مــــن 

  .مجاعوالصواب أن اإلجارة على ما فيه جهالة جائزة باإلهذا،
َوال مينع يف الفقه اإلسالمي أن يراقب صاحب العمل العمل، ولكن ال يتدخل يف  ِ

 ومتابعة مراحله ألنه ، فلرب العمل احلق يف متابعة العمل،تفاصيل اآللية والكيفية
 ويبدي له ، فله أن يتابعه صاحب العمل، كاألجري اخلاص،الطرف األول للعقد

 وسواء قام ، خالف بعض مقتضيات وشروط العقد ويسدي له التعديالت إن،النصائح
:" هو بنفسه �ذه املهمة أو نائبه املهندس االستشاري،وهذا من حقوق العقد،وهي

األعمال اليت ال بد منها للحصول على الغاية والغرض من العقد، مثل تسليم املبيع، 
 إذا استحق وقبض الثمن، والرد بالعيب أو خبيار الرؤية أو الشرط، وضمان رد الثمن

(ًاملبيع مثال
،وقد اتفق الفقهاء على أن الوكيل إذا )٣(، وحقوق العقد ترجع إىل العاقد)٢

أضاف العقد إىل املوكل يف العقود اليت تتم باإلجياب والقبول كالبيع، تنصرف حقوق 
  ). ٤( وهذا ال خالف فيه بينهم،العقد إىل املوكل

أن حقوق : عامة يف التوكيل بالبيع والشراءأما إن أضاف العقد إىل نفسه، فالقاعدة ال
 إىل الوكيل، فهو الذي يلتزم بتسليم املبيع ويقوم بتسليمه -عند اجلمهور- العقد ترجع 

ًفعال وبقبضه، وهو الذي يقبض الثمن ويطالب به، وخياصم يف الرد بالعيب، وحنو 
 ـ ما ال حقوق له إال منها: الوكالة:  وقال احلنفية، وعند احلنابلة ترجع إىل املوكل،ذلك

ما أمر به الوكيل، كالوكالة بتقاضي الدين، والوكالة باملالزمةوحنومهاومنهاما تعود حقوقه 
  ).٥(للوكيل، ومنها ما تعود حقوقه للموكل

وبعـد ذكـر تقريــرات الفقهـاء لــو نظرنـا لطبيعــة عقـد الفيــديك لوجـدنا فيــه الطـرف األســاس 

                                 
 ).١٤/ ١(واجبات العمال وحقوقهم يف الشريعة اإلسالمية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيين ) ١(
 .٣٥٧٣ص/٥ ج، د وهبة الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي)٢(
 .٣٥٧٣ص/٥ ج،الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي)٣(
 .٧٣٤ص/٥ج، د وهبة الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي٤)(
 .٧٣٤ص/٥ج، د وهبة الزحيلي، وأدلته للزحيليالفقه اإلسالمي٥)(
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

فاألصــل أن ، وكيـل، فينطبــق عليـه قواعــد الوكالةهـو رب العمــل واملهنـدس االستــشاري فيــه
 ومـن هنـا حيـق ،ًحقوق العقـد ترجـع لـصاحب العمـل إال مـا كـان مـشروطا يف العقـد بنـصه

  .لرب العمل متابعة الوكيل نفسه واملقاول وإبداء االقرتاحات
وكمـــا ســـبق فـــإن املتابعـــة للعمـــل مـــن حـــق العاقـــد يف العقـــد،فلماذا مينـــع منها؟،وهـــذا مـــن 

  . ت يف نظام عقود الفيديك،فإن املقاول يف احلقيقة مستأجر أجريا خاصاالثغرا
 ،كما أ�ـم جعلـوا يف النـسخ القدميـة للكتـاب األمحـر للمهنـدس االستـشاري دورا حتكيميـا

وجعلـه حمكمـا يكـون طرفـا وهـذا ،وهذا ينايف مبدأ الوكالة  ألن احملكم لـيس طرفـا باالتفاق
  .هذا الدور فيما بعد يف الطبعات اجلديدة ولذلك ألغوا ،ال يؤمن معه احليف

أنه عقد حمدد القيمة،وهو ما ميكن لطرفيه أو أطرافه :ومن خصائص عقد الفيديك -٤
أن حيدد عند التعاقد قيمة املنفعة اليت يقدمها، وقيمة املنفعة اليت سوف يأخذها 

 عقود منه،دون أن يتوقف حتديد هذه القيمة على أمر احتمايل حمقق الوقوعكما يف
وأال  ، وهذا ما دلت عليه الشريعة من ضرورة حتديد القيمة يف عقد اإلجارة،)١(الغرر

 حىت والتصح" : قال يف فتح القدير،تكون جمهولة أو مبهمة،وهذا ما نص عليه الفقهاء
 تفضي وبدله عليه املعقود يف اجلهالة وألن ......معلومة واألجرة معلومة، املنافع تكون

 ألن:" وجاء يف شرح خمتصر خليل ،)٢( "البيع يف واملثمن الثمن كجهالة املنازعة إىل
وجاء يف كفاية الطالب  ،)٣( "التحقيق على معلومة األجرة تكون أن مامشله مجلة من

 معلومة الغاية ألن اجلعل إىل لىمنرده أو اإلجارة إىل الكراء رد ألن واستظهر" :الرباين
: يقول  أن امثل معلوم العمل كان وإن:" وي الكبري  وكذا يف احلا،)٤"(معلومة واألجرة

 لذلك استأجره إذا فأما معلومة، األجرة كانت إذا ذلك صح ذراعا وكذا كذا يل حتفر
 اإلجارة فإن أوربعه، ثلثه،: يقول  أن مثل املعدن من خيرجه مما جزاء أجرته وجعل

 األجرة كون يشرتط:" بلة ويف مذهب احلنا،)٥"(املثل أجرة وله جمهولة، أل�ا: فاسدة 
 املنفعة ألن معلومة؛ املنفعة أن تكون:  وكذلك من شروط صحة اإلجارة ،)٦"(معلومة

                                 
،وعقـد املقاولـة إبـراهيم شاشـو ٢٦سـالمي زيـاد شـفيق حـسن قراريـة،ص عقد املقاولة يف الفقه اإل)١(

 .٧٤٦،ص٢٦ج
 ).٦١/ ٩(فتح القدير للكمال ابن اهلمام )٢(
 ).٣٤/ ٧(شرح خمتصر خليل للخرشي )٣(
 ).٢٦٠/ ٢(كفاية الطالب )٤(
 ).١٢٦٤/ ٧(احلاوى الكبري ) ٥(
=  مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن،)٤٢٣/ ١(مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه أيب الفضل صاحل )٦(



       
 
 

 
 

٦٣٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

 يف عوض أل�ا معلومة؛ األجرة تكون  وأن،كالبيع �ا العلم فاشرتط عليها، املعقود هي
  .كالثمن �ا العلم فوجب معاوضة، عقد

  .هذا ما وافق فيه عقد الفيديك الفقه اإلسالمي
  :أنه عقد ممتد-٥

 حيث إن االلتزام يف عقد الفيديك ينفذ بأداءات مستمرة أو أداءات دورية، والعقد 
  :املمتد أقسام هي

 .  عقد ذو تنفيذ مستمر، كعقد اإلجيار وعقد العمل- أ
عقد ذو تنفيذ دوري، كعقد التوريد، وعقد الفيديك يشمل القسمني معا،ويقابل - ب

ُالعقد املمتد العقد الف وري التنفيذ، كعقد البيع الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة،وقد َ
  :يرتاخى تنفيذ العقد إلىأجل حيدد اختياريا أو إجباريا، ويرتتب على هذا القسم أمران

ال ينسحب الفسخ يف العقد املمتد أثره على املاضي، ألن ما تقدمه ال ميكن إعادته، - أ
  .آليت بعد الفسخفال يسري حكم الفسخ إال بالنسبة إىل الزمن ا

 العقود املمتدة تكون عرضة للظروف الطارئة، أما العقود الفورية فال تكون كذلك - ب
  .والشريعة اإلسالمية ال متنع نوعية هذه العقود،)١(إال إذا كان تنفيذها مؤجال

ويظهر هذا االعتبار الشخصي ،أنه ينظر فيه إىل االعتبار الشخصي يف إبرام العقد-٦
دما يتعاقد صاحب العمل مع مقاول من أصحاب املهن احلرة املهرة، جليا، وذلك عن

كما هو احلال بالنسبة للطبيب واحملامي والرسام والراعي واحلفار، إذ يعتمد حتقيق 
النتيجة املنتظرة على مدى الثقة واخلربة عند املقاول املهين، ويربر انقضاء العقد مبوت 

  .املقاول العتماده على االعتبار الشخصي
واالعتبار الشخصي موجود يف عقود كثرية يف الفقه اإلسالمي،وهو األصل يف عقد 
العقود ولذلك تنفسخ اإلجارة سواء كانت إجارة على عمل كاالستصناع أو إجارة دابة 

  .مبوت املؤجر،وهذا يدل على اعتبار الشخصية يف العقود
 العقد طرفان فيشارك يف تنفيذ):٢( أنه متعدداألطراف املشاركني بالعقد-٧

املالك، املقاول، املصمم، العمال، الفنيون،وعمال (رئيسان،وحتت هؤالء أطراف متنوعة 

                                                                             
ومعونــــة أوىل النهــــى شــــرح )٥٢٥/ ٣(وكــــشاف القنــــاع عــــن مــــنت اإلقنــــاع )٢٥٦٥/ ٦(راهويــــه =

 ).٥٨/ ٦) (٩٧٢(املنتهى 
 ).٥٨٤ -١/٥٨٣(املدخل الفقهي العام،الزرقا،)١(
 .٣٥تقدمي حتليل مطالبات املقاول يف مشاريع التشييد اهلندسي،حسن محرة ماجستري، ص )٢(



       
 
 

 
 

٦٣١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

،وختتلف أهداف كل طرف وغاياته من تنفيذ )اخل....األمن والسالمة واحلراسة
  .العقد،وتشابك املصاحل بينهم

ا ما ذكره فهو معلوم زمن التنفيذ، ووقت االنتهاء،وهذ:عقد حمدد املدة واالنتهاء-٨
 كسنة أو سنتني،فإن كانت ،الفقهاء يف شروط صحة اإلجارة أن تكون املدة معلومة

ًجمهولة،كقوله أجرتك بييت أو دكاين ما دمت حيا،أو حنو ذلك،مل تصح اإلجارة، كما 
وال ،اإلجارة إذا وقعت على مدة جيب أن تكون معلومة كشهر وسنة:"قال يف املغين

 فوجب أن تكون ، املعرفة له،هي الضابطة للمعقود عليهخالف يف هذا ؛ ألن املدة 
  ).١..."(معلومة

ينشأ عنه التزام البد منه يف ذمة املتعاقدين،واإللزام قيام كل : أنه عقد ملزم للجانبني -٩
فمنذ إبرامه يرتتب التزامات )٣(فالفيديك عقد ملزم للجانبني،)٢(طرف مبا اتفق عليه

تزم بإجناز العمل مث تسليمه ويقع عليه الضمان، واملهندس على عاتق أطرافه، فاملقاول يل
االستشاري يلتزم باإلشراف على األعمال وضمان جود�ا، وصاحب العمل يلتزم بعد 

  .تسليم العمل منجزا أن يدفع البدل
والشريعة اإلسالمية نبهت ملبدأ حرية إنشاء العقود يف حني مل تكن تعرفه القوانني 

ًلقانون تدرجييا بالنسبة حلرية إنشاء العقود يف العصور الوسطى وما  وقد تطور ا،الوضعية
فتأثرت بالفقه اإلسالمي حىت وصل إىل معرفة مبدأ سلطان اإلرادة يف �اية القرن ،بعدها

 ومل يعرف ، أي ما بعد نزول الشريعة اإلسالمية بستة قرون)٤(الثاين عشر امليالدي
 امللزمة للعقد إال إذا أفرغ يف وثيقة رمسية،بل إن اإلجنليز حىت القرن الرابع عشر القوة

الوثيقة الرمسية كانت هي التطور الذي انتهى إليه القانون اإلجنليزي يف منتصف القرن 
  ).٥(الرابع عشر امليالدي

 فجعل الفقهاء املعقود ،كما نبهت الشريعة لركنية املعقود عليه يف العقد وتعلقه بااللتزام
كمايف �اية احملتاج ذكر )٦( وقد استخدموا اصطالح املعقود عليه،عليه ركنا يف البيع

                                 
 ).٥/٢٥١(غين امل)١(
 ص ،، وعقـد البنـاء والتـشغيل والتحويـل٣٢عبد الرزاق السنهوريص / د،الوسيط يف شرح القانون)٢(

١١ . 
 .٢٥٠م، ص ٢٠٠٤عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي زياد شفيق حسن قرارية،ماجستري، سنة )٣(
  ٠ ١٤٣ص  /١انظر الوسيط للسنهوري ج ) ٤(
 .١١٤تور عباس حسىن حممد ص العقد يف الفقه اإلسالمي دك )٥(
 . ٥/١٣٨بدائع الصنائع  ) ٦(



       
 
 

 
 

٦٣٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

فاملعقود عليه ركن يف العقد عند أكثر ) ١"(وهي عاقد ومعقود عليه وصيغة:" أركان البيع
  ).٢(الفقهاء خالفا لبعضهم

 بأمر ،فيرتتب على كل عقد حكم خاص به: والذي يرتتب عليه العقد هو االلتزام 
 وحكم عقد ،البيع هو نقل ملكية كل من الشيء املبيع والثمن فحكم عقد ،الشارع

ولكل عقد حقوق تتعلق حبكمه فهي متثل ...اإلجارة نقل ملكية كل من املنفعة واألجرة
مثل االلتزام بتسليم ) ٣(جمموع االلتزامات واملطالبات اليت تؤكد حكم العقد وتنفيذه

العيوب،كما أن الفقه اإلسالمي مل املبيع وأداء الثمن بضمان خلو املعقود عليه من 
وهي ، وإمنا اكتفى باصطالح احلقوق ؛ أي حقوق العقد،يستعمل اصطالح االلتزامات

وإن اختلفا يف التسليم : " وعرب عن اإللزام باإلجبار كما قال ابن قدامة،حقوق ملزمة
حىت ال أسلم الثمن : وقال املشرتي،ال أسلم املبيع حىت أقبض الثمن: ؛فقال البائع

 مث أجرب املشرتي على ،أقبض املبيع والثمن يف الذمة؛ أجرب البائع على تسليم املبيع
جيرب املشرتي على تسليم الثمن ألن للبائع :وقال أبو حنيفة ومالك...تسليم الثمن

  .، فهذا خالف بني الفقهاء يف مدى احلق يف احلبس)٤"(حبس املبيع على تسليم الثمن

 وكذلك عن التزام املشرتي ، البائع بتسليم الشيء املبيع باإلجباروعرب الفقهاء عن التزام
 درجوا على -كما ذكرنا من قبل-ولكن الفقهاء ،بتسليم الثمن، واإلجبار هو اإللزام

ًالتعبري باحلق بدال من االلتزام، ويالحظ أيضا أن الفقهاء قد يعربون عن هذه احلقوق  ً
:  وشروط مقتضى العقد هي،كمه،ومقتضى العقد هو ح)شروط مقتضى العقد(ب

 ألن شرطها كعدمها إذ إ�ا الزمة ،حقوق العقد إذا اشرتطها املتعاقدان من باب التأكيد
ما : أحدها،والشروط تنقسم إىل أربعة أقسام: " ويف هذا يقول ابن قدامة،مبوجب العقد

وجوده هو من مقتضى العقد كاشرتاط التسليم وخيار ا�لس والتقابض يف احلال فهذا 
ولذا جند الفقهاء يعربون عن حكم العقد ) ٥"(ًكعدمه ال يفيد حكما وال يؤثر يف العقد

 إذا اشرتط املتعاقدان هذه ،شروط مقتضى العقد: ويعربون عن حقوق العقد ،مبقتضاه
 وهنا ،ًالشروط اليت هي أصال من مقتضى العقد أي تابعة حلكمه فال حاجة الشرتاطها

                                 
  ٠ �٣/٣٧٤اية احملتاج ) ١(
 .١١٤دكتور عباس حسىن حممد ص ،العقد يف الفقه اإلسالمي)٢(
 .١٤٢، ٥/١٤١، و املغين٣٤، ٦/٣٣البدائع )٣(
 .  ٢١٩، ٤/٢١٨املغين ) ٤(
 . ٤/٢٤٩املغين ) ٥(
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

 ويف تعبريه عن هذا التصور يف حني أن ،مي يف تصور العقدتربز دقة الفقه اإلسال
وهو يقابل  «- القانون وقع يف اخللط بني األثر األصلي املرتتب على العقد بقوة القانون

 وهي آثار تابعة لألثر ، وبني االلتزامات املرتتبة على العقد-»حكم العقد بقوة الشرع
منه تنص على ) ٤١٨(صري يف املادة ففي عقد البيع يف القانون املدين امل،األصلي

ًالبيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشرتي ملكية شيء أو حقا ماليا آخر يف : "اآليت ً
 فالقانون وقع يف خلط معيب للغاية ألنه تكلم عن حكم ،"مقابل مثن نقدي

بيع وهو األثر األصلي الذي يرتتب على العقد وكأنه مل يقع بعد فنقل ملكية امل،العقد
إىل املشرتي ونقل ملكية الثمن إىل البائع يتم مبجرد العقد وأما ما يلتزم به املتعاقدان فهو 

  ).١(تنفيذ ما يرتتب على هذا األثر أو احلكم
 فقد كان ، فهي نفسها آثاره يف الفقه اإلسالمي،وأما آثار العقد في عقد الفيديك

ت الذي كان فيه القانون الروماين ال الفقه اإلسالمي معربا بدقة عن آثار العقد يف الوق
ً وهو مل يعرفه أبدا بل إن القوانني األوروبية اليت نشأت ،يعرف التصور الصحيح للعقد

 وقد ظهر يف العصر احلديث من ،عن القانون الروماين مل تعرف هذا التصور الصحيح
) ٢(ر بعضهمًينادي بالتصور الصحيح للعقد طبقا ملا سبق إليه الفقه اإلسالمي كما ذك

وهذا هو ما يعرب عنه الفقهاء حبكم عقد –عن بعضهم أن العقد نفسه ينقل امللكية 
 دون ذكر أي التزام يف هذا الشأن ألن النقل يتم بأمر الشارع بقوة النص الشرعي ،البيع

وأما االلتزام الناشئ عن العقد فهو االلتزام بتسليم الشيء املبيع وااللتزام بتسليم 
ًك فإنه ليس صحيحا أن البائع يلتزم بنقل حق عيين، فهذا تعبري فاسد،ألن الثمن،ولذل

البائع ملتزم بتسليم الشيء املبيع،واملشرتي ملتزم بتسليم الثمن،وهذا هو ما عرب عنه 
 ومن مث فإنه ليس ،الفقهاء بدقة بأنه حقوق العقد اليت تؤكد حكمه وهو نقل امللكية

هو حمل يف االلتزام الناشئ عن العقد،فالصحيح أن ) املعقود عليه(ًصحيحا أن احملل 
 وأما االلتزام فمحله هو القيام بتنفيذ متطلبات حكم العقد ،املعقود عليه هو حمل العقد

أي تسليم حمل العقد،ومن هذا يتضح لنا أن الفقه اإلسالمي أدق تعبريامن القوانني 
  .الوضعية

ة والقوانني مقارنا بالشريعة  ظهرت خصائص عقد الفيديك يف األنظم:ومما سبق 
 وركنية العوض وااللتزمات املرتتبة ، وأن خصائص العقد واإللزام املرتتب عليه،اإلسالمية

                                 
 .١١٥دكتور عباس حسىن حممد ص )رنة بالقانون الوضعيدراسة مقا(العقد يف الفقه اإلسالمي)١(
 .١١٤ص /  هـ١٤١٣،العقد يف الفقه اإلسالمي دكتور عباس حسىن حممد)٢(
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

 ،على العقد قد نبهت إليها الشريعة بصورة أدق مما هو يف القوانني واألنظمة الوضعية
  .كما أن الشريعة أسبق من هذه القوانني

 وأال يعتـــرب ،راعـــاة الـــشريعة يف تنظـــيم عقـــود الفيـــديكم-للجهـــة النظاميـــة -ولـــذلك البـــد 
وعـــرض بنـــود ومـــواد هـــذه العقـــود علـــى ،فيهـــا األنظمـــة الوضـــعية والقـــانون الوضـــعي فقط

الـــشريعة اإلســـالمية والفقـــه اإلســـالمي، فقـــد ظهـــر تفـــوق الفقـــه اإلســـالمي علـــى األنظمـــة 
  .والقوانني الوضعية حىت احلديثة منها

  
  

  . وموقف الفقه منه،زائي في الفيديكالشرط الج:المبحث الخامس 
ــــي ــــديك؛ الــــشرط اجلزائ ــــة الــــشروط يف عقــــد الفي ــــي يف عقــــد ،)١(ومــــن مجل والــــشرط اجلزائ

جملـس جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل يف دورتـه الفيديك ويف غريه من العقود جـاء بـه قـرار 
جيـوز  ال" :٢)٣/١٢ (١٠٩: الثانية عشرة بالرياض يف اململكـة العربيـة الـسعودية قـرار رقـم

جيـوز اشـرتاط  الشرط اجلزائي عن التـأخري يف تـسليم املـسلم فيـه؛ ألنـه عبـارة عـن ديـن، وال
جيـوز : " ونـصه،)٣/٧(٦٥وقـراره يف االستـصناع رقـم ".....الزيادة يف الديون عند التأخري

ًأن يتــضمن عقـــد االستـــصناع شـــرطا جزائيـــا مبقتـــضى مــا اتفـــق عليـــه العاقـــدان مـــا مل تكـــن  ً
وبناء على هذا، جيوز هذا الـشرط يف عقـود املقـاوالت، ويف عقـد ".... قاهرةهناك ظروف

والــضرر الــذي جيــوز التعــويض عنــه يــشمل الــضرر املــايل ...التوريــد، ويف عقــد االستــصناع
يــشمل  َِالفعلــي، ومــا حلــق املــضرور مــن خــسارة حقيقيــة، ومــا فاتــه مــن كــسب مؤكــد، وال

برضــا -رتط املتعاقــدان شــرطا جزائيــا يف العقــد ،فيجــوز أن يــش)٣(الــضرر األديب أو املعنــوي
ـــداء العقـــد أو بعـــد انعقـــاده قبـــل حـــصول الـــضرر، وقـــد حتـــوي عقـــود –الطـــرفني  ـــد ابت  عن

َاملقاولةواالستصناع والتوريد والبوت والفيديك شرطا جزائيـا يلـزم املقـاول بـدفع مبلـغ معـني  ُ ً ً
ًذا مبا رواه البخـاري معلقـا  ويستدل هل،عن كل يوم، أو أسبوع يتأخر فيه عن إجناز العمل

                                 
هو اتفاق بني املتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه : "عرفه الشيخ الصديق الضرير بأنه)١(

الــشيخ الــصديق : تنفيذه،الــشرط اجلزائــيالــدائن علــى املــدين، إذا مل ينفــذ املــدين التزامــه،أوتأخر يف
 .٥٠ص/٢ا�لد/ ١٢الضرير جملةجممع الفقه اإلسالمي، العدد

جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عـن منظمـة التعـاون اإلسـالمي يف دورتـه الثانيـة عـشرة )٢(
هـــ ١٤٢١ رجــب ١هـــ ـ ١٤٢١ مجــادى اآلخــرة ٢٥بالريــاض يف اململكــة العربيــة الــسعودية، مــن 

 .م٢٠٠٠) سبتمرب( أيلول٢٨ – ٢٣املوافق 
 .٩١، ص ٢ ج، العدد الثاين عشر،جملة جممع الفقه اإلسالمي )٣(
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أدخـل ركابـك، فـإن مل أرحـل معـك يـوم : ِِّقال رجل لكريه:" قال ابن سريين،عن ابن عون
َمن شرط على نفسه طائعـا غـري مكـره فهـو : قال شريح،كذا ؛فلك مائة درهم، فلم خيرج ُ ً

يخ  ويــشهد �ــذا أن األصــل يف العقــود والــشروط اجلــواز واإلباحــة، كمــا قــال شــ،)١("عليــه
األصــل يف العقــود والــشروط اجلــواز والــصحة، وال حيــرم منهــا و يبطــل :"اإلســالم ابــن تيميــة

ومجهـور الفقهـاء علـى خالفـه ـ :"وقـال ابـن القـيم،)٢("إال ما دل الـشرع علـى حترميـه وإبطالـه
ابــن حــزم ـ وأن األصــل يف العقــود والــشروط الــصحة، إال مــا أبطلــه الــشارع أو �ــى : أي

ـــه مـــا فيـــه مـــن املـــصلحة، وســـدٍّ ألبـــواب الفوضـــى، والتالعـــب حبقـــوق ،يؤكـــد صـــحته ٣"عن
  .العباد،ومنع إحلاق الضرر �م

  
  

  .فض المنازعات والتحكيم في عقود الفيديك: المبحث السادس
النـزاع هـو خـصومة بـني طـريف العقـد أو بــني طـرف العقـد ووكيـل الطـرف األول، وهـو نــزاع 

 أو ،أو تنفيـذها، أو تعـارض بعـض البنـودعقدي ينشأ نتيجـة االخـتالف يف تفـسري البنـود 
 وقــد ينــشأ نتيجــة ،بــسبب صــعوبة املطالبــات اخلاصــة للمهنــدس االستــشاري علــى املقــاول

تــأخر تقــدمي املطالبــة عــن موعــدها احملــدد وهــذا صــعب علــى املقــاول ممــا يــؤخره عــن املــدة 
 ويــــسقط حقــــه يف املطالبــــة، وهــــذا مــــن ثغــــرات الفيــــديك فقــــد اعــــرتض بعــــضهم أن املــــدد

  :، وفيما يلي بيانطرائق الفيديك لفض املنازعات )٤(قصرية
  .الوسائل الودية لفض المنازعات:أوال

الوســــائل البديلــــة عــــن القــــضاء أصــــبحت ضــــرورية ملــــا تــــوفره مــــن وقــــت وســــهولة التعامــــل 
  :وأهم هذه الوسائل،فيها

  .املهندس االستشاري-د.جمالس تسوية اخلالفات-ج.الوساطة-ب.الصلح-أ
مــن الكتــاب األمحــر تنبيــه املتعاقــدين علــى ضــرورة فــض )٢٠/٥(ء يف املــادةجــا:الــصلح-أ

النزاعــــات بطريقــــة وديــــة قبــــل التحكــــيم،وأهم الطــــرق الودية،الــــصلح،ويكون الــــصلح بــــني 
أم خـــــارج )صـــــلح قـــــضائي(أطـــــراف العقـــــد وحـــــل النـــــزاع بـــــصورة وديـــــة إمـــــا أمـــــام القـــــضاء

                                 
 ).٣/١٩٨....(صحيح البخاري كتاب الشروط،باب ما جيوز من االشرتاط)١(
 .٢٦١القواعد النورانية ص)٢(
 .١/٣٤٤إعالم املوقعني )٣(
 .٥٦حمامي علي سعيد اليامي ص ، فض املنازعات يف عقود الفيديك دراسة مقارنة٤
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ائي يقـــوم بـــه الطرفـــان، وال القـــضاء،والقاضي يقـــوم بتحديـــد للمكـــان والزمـــان،وغري القـــض
،وهــو عقــد وضــع لرفــع املنازعــة )١(يتعــارض هــذا والفقــه اإلسالمي،فالــصلحجائز باإلمجــاع

،ويشرتط يف الصلح أن يكـون )٣(،وينعقد باإلجياب والقبول)٢(بني املتخاصمني بالرتاضي
جــــائزا بــــأن يوافــــق الـــــشرعفال حيــــل حرامــــا،وال حيــــرم حـــــالال، وال يكــــون فيــــه جــــور علـــــى 

 وأال يكـون أحـد املتـصاحلني كاذبـا يف دعـواه،وأن يكـون ،أهليـة املتـصاحلني:شروطه و،أحد
:  ويكـــون الـــصلح بـــني املتخاصـــمني يف األموال،وهوثالثـــة أنـــواع ،املـــصلح قاصـــدا العـــدل

أن :يـشرتط يف املــصاحل،و)٤( وصـلح عـن الـسكوت، وصـلح علـى إنكــار،صـلح علـى إقـرار
  .تكون له عليه والية
 وإنه ليعتـرب بـأقرب العقـود ،صلح من العقود الالزمة يف حق العاقدينال:لزوم عقد الصلح

جــــــائز يف اجلملــــــة باتفــــــاق الفقهــــــاء،وهو :، فالــــــصلح عــــــن األعيــــــان مــــــع اإلقــــــرار)٥(إليــــــه
  ....صلح عن األعيان،وصلح عن الديون:نوعان

  ).٦(صلح معاوضة، وصلح حطيطة:والصلح عن األعيان
فيقوم )٧( الطرفني للتفاوض واملصاحلةهي تدخل طرف ثالث حمايد بني:الوساطة-ب

وهو املعروف يف ،الوسيط بتقريب وجهات النظر بني الطرفني وتيسري التواصل والتفاوض
، وهي بسيطة تقرب وجهات النظر للتوفيق بني )ADR(نظام التجارة الدولية ب

ووساطة حتت ظل القضاء هلا هيئة يرأسها الوسيط وفيها وكالء عن ،الطرفني
ووساطة ،وساطة استشارية بأن يكون الوسيط مستشارا أو حمامياو،الطرفني

                                 
و شرح منتهى اإلرادات ) ٣٧/ ٢(واإلقناع يف مسائل اإلمجاع )  ٢١٩ / ١( البهجة شرح التحفة ١

)٢٦٠ / ٢( 
شــــرح ،)٤٩٤ص ( وجملــــة األحكــــام الــــشرعية علــــى مــــذهب أمحــــد ،)١٩٣ / ٤( روضــــة الطــــالبني ٢

 )٢٦٠ / ٢(منتهى اإلرادات 
وجملـة األحكـام علـى مـذهب أمحـد )٢٧٩ص (رشـد احلـريان وم) ٢٩٧ص ( جملة األحكام العدليـة ٣

 ).٤٩٤ص (
 .)٥ / ٧( واملغين ،)٢٧٩ص ( ومرشد احلريان ،)٣٧٧ / ٧( الكفاية يف شرح اهلداية ٤
 / ٣(إعـــالم املـــوقعني ) ٣٨٥ / ٣(وكـــشاف القنـــاع ) ٢٢١ / ٣(األم ،)٤٠ / ٦(بـــدائع الـــصنائع ٥

٣٧٠.( 
واملبـــــدع ) ٥٧٣ / ٤(شـــــرح ا�لـــــة لألتاســـــي ) ٥١/ ٤( ودرر احلكـــــام ،)٦/٥٤( بـــــدائع الـــــصنائع ٦

)٤/٢٨٣.( 
 .٢ محزة أمحد احلداد ص، التحكيم بالصلح والتوفيق٧
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 ووساطة ،وهي اليت يكون الوسيط فيها حمكما إذا مل يتم الوساطة:التحكيم
وهي معمول �ا يف النظم األجنلوسكسونية تقوم �ا احملاكم قبل الفصل يف النزاع :قضائية

  .)CIVIL JURY()احمللف املدين(بعرض اقرتاح الوساطة 
وهي حمدودة التكاليف مبنية ،تميز الوساطة بأ�ا تقلل عدد الدعاوى احملالة للقضاءوت

مع مرونة وحمافظة على ،على الواقع العملي،وفيها خصوصية تقوم على إرضاء الطرفني
  .العالقات الودية، تعني على التسوية

ومل  خيصوها بباب مستقل كالتحكيم ،وقد تكلم فقهاء اإلسالم عن الوساطة
وإن مل :"صلح،وذكروها ضمن الصلح و إجراءات ماقبل التقاضي،فجاء يف اإلقناعوال

يكن فيه ممن يصلح كتب إىل ثقات من أهل ذلك املوضع ليتوسطوا به 
،وتكون الوساطة يف ما بعد عن القاضي،وهي حماولة للصلح أو التحكيم من )١"(بينهما

وم �ا ثقات من أهل ذلك أهل منطقة اخلصمني،ويكون ملزما إللزام القاضي به،ويق
،والوساطة ليست )٢"(املوضع وساطة لقطع اخلصومة مع عدم املشقة احلاصلة باإلحضار

مث يردان :"وجاء يف املوسوعة الفقهية،بقضاء بل صلح بني اخلصمني قبل رفعه للقضاء
  ).٣"(وإال بت القاضي احلكم بينهما باألميان،إىل الوساطة فإن أفضى احلال إىل الصلح

: ور جمالس تسوية اخلالفات يف حل منازعات الفيديك، وجمالس مراجعة املطالباتد- ج
 وقدنص الفيديك على ،تقوم جمالس تسوية اخلالفات بالبت يف النزاع بصفة سريعة

ويكون ،تعيني جملس لفض النزاع من بداية العقد وخباصة يف أمور املقاولة من الباطن
 الفنية والقانونية،وتعاجل جمالس فض النزاعات ما عددهم ثالثة يتمتعون باخلربة الالزمة

قد ينشأ ما بني الطرفني أوما بني املهندس واملقاول،ويكون قرار ا�لس ملزما للطرفني 
،وال مانع يف الفقه اإلسالمي من تكوين جمالس لفض )٤(ويتعني تنفيذه 

  .املنازعات،وهيأحد طرائق التحكيم والصلح

                                 
 )٣٨٩/ ٤(اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ١
 )٥٦٥/ ٢) (٦١٦(واملستوعب )٣٣٠/ ٦(كشاف القناع عن منت اإلقناع ٢
 ).١٣٨/ ٣٨(املوسوعة الفقهية الكويتية ٣
 جامعــة ،مــراد علــي حممــد الطراونــة/ د ، م١٩٩٩ فــض املنازعــات يف عقــود الفيــديك  دور جملــس٤

 اجلـــزء – جملـــة القـــانون العـــدد الثالثـــون،الـــشقراء باململكـــة العربيـــة الـــسعودية قـــسم القـــانون اخلـــاص
): B. O. T(، االجتاهـات احلديثـة يف عقـود البنـاء و التـشغيل و نقـل امللكيـة٧٠٤ ص،الثـاين

 .٢٣٢مال طلبة املتويل سالمة، صك/دراسة مقارنة،د
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  : تسوية النزاع دور املهندس االستشاري يف-د
وقد يكون دوره البت يف طلبات املقاول وفق ،املهندس يكون ممثال عن رب العمل

وكان ، فله دور مزدوج،الشروط العامة ويتحول لشبه حمكم يف جملس فض املنازعات
الفيديك قدميا يعطي للمهندس دور التحكيم يف فض النزاعات، ولكن مت تعديل 

وهو إقامة هيئة تسوية ، بإجياد بديل عن دور املهندسمن الشروط العامة) ٦٧(املادة
املنازعات،وهذا موافق للفقه اإلسالمي فاملهندس يف احلقيقة وكيل عن الطرف األول 
وهو خصم،والوكيل ال يكون حكما، والوكيل مينع يف الفقه اإلسالمي من التصرف 

َ فمن باب أوىل ال يكون حكما،لنفسه بيعا وشراء ولو  :"فتاوى اهلندية كما جاء يف ال،َ
وال يصح  :"جاء يف شرح منتهى اإلرادات،و)١"(أمره أن يبيع من نفسه أو يشرتي مل جيز

إال بأن أذن موكل ...بيع وكيل لنفسه بأن يشرتي ما وكل يف بيعه من نفسه لنفسه
،وقال يف )٢..."(فيصح إذا توىل طريف العقد فيهما...لوكيله يف بيعه لنفسه

هذا املذهب وعليه ،وز للوكيل يف البيع أن يبيع لنفسهوال جي" :اإلنصاف
،فليس للوكيل حكم يف فض النزاع ألنه وكيل عن الطرف األول،فرمبا يكون )٣"(اجلمهور

  .خصما وأجرته يأخذها من صاحب العمل فال يؤمن حيفه
ًوقد أدخل القائمون على صياغة عقود الفيديك النموذجية تعديال مهما للغاية على  ً

ملهندس االستشاري عند إصدار ملحق للطبعة الرابعة من الكتاب األمحر يف عام دور ا
من الشروط العامة للطبعة الرابعة من ) ٦٧(حيث وضع نصا بديال للبند،م١٩٩٦

يتم توفري بديل للمهندس :"،ومفاد هذا التعديل أن)أ(الكتاب األمحر يف القسم 
حمايدين أو خبري واحد مستقل حمايد االستشاري من خالل تعيني ثالثة خرباء مستقلني 

ًوبالتايل يكون قادرا ... ليقوم باالطالع باستمرار على تقدم سري العمل،عند بداية العقد
"على حل املنازعات حلظة نشوئها

)٤(
ُ،وقد عرف هذا احلل البديل مبجلس فض املنازعة، 

م خالية ١٩٩٩ولذا جاءت الشروط العامة لكتاب الفيديك األمحر اجلديد الصادر عام 
من النص على الدور التحكيمي أو شبه التحكيمي للمهندس االستشاري يف تسوية 

املنازعات بني طريف العقد
)٥(

 ومبجرد ،،واحملكم يعمل مستقال متام االستقالل عن اخلصوم

                                 
 ).٥٨٩/ ٣( الفتاوى اهلندية ١
 ).١٩٤/ ٢(دقائق أويل النهى لشرح املنتهى =  شرح منتهى اإلرادات ٢
 ).٣٧٥/ ٥( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ٣
 .٢٥١صحممد حممد بدران، . د ، املصريعقد اإلنشاءات يف القانون) ٤(
مجـال حممـود خميمـر، رسـالة دكتـوراه . ارئة يف عقدي األشغال العامة والفيـديك دأثر الظروف الط)٥(



       
 
 

 
 

٦٣٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

اعتماد وثيقة التحكيم تثبت له الصفة القضائية بني أطراف النزاع،وال يتمكن اخلصوم 
  .له،وحكمه مفروض عليهم الزم هلممن التدخل يف عم

وواجبه هو الفصل يف النزاع بالعدل بني الطرفني كأنه قاض مت تعيينه باتفاق اخلصوم 
فليس احملكم وكيال أو ،وميارس عمله وفق املقتضى القضائي الشرعي،وليس وفق رغبة

ل ممثال لطرف منأطراف النزاع،أو مدافعا عنه أو يتحمل عبئا يف إثبات حق لطرف،قا
 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّ :اهللا تعاىل

  . ٥٨: النساءَّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض

  .التحكيم لفض المنازعات:ثانيا 
التحكيم يلجأ إليه بعد الصلح والوساطة وتدخل املهندس االستشاري، وبعد نفاذ 

يم وفقا الوسائل غري القضائية والوسائل الودية،وحييل منوذج عقود الفيديك للتحك
لقواعد غرفة التجارة الدولية يف باريس مامل يتفقوا على غري ذلك،كأن حييلوا التحكيم 
ملركز التحكيم بالقاهرة،أو مركز دول اخلليج العربية، وغالبا ما يتبعون قواعد التحكيم 

  .م١٩٧٦لسنة )١)(اليونسرتال(وفق قواعد جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية
  :كيم ملزم حكم التح

 كما ذهب احلنفية إىل أنه ال ،عقد التحكيمغري الزمفي أوله، وبعد احلكم يكون الزما
 ، واشرتط الشافعية رضا الطرفني، واختلف قول املالكية،جيوز الرجوع بعد صدور احلكم

  .٢ ويلزم إن تراضيا الطرفان،وعند احلنابلة فيه الوجهان
 احلكـم ونفـاذه، نتيجـة للواليـة الـيت نـشأت مـن أثر التحكـيم يظهـر يف لـزوم:تنفيذ الحكم

اتفاق التحكيم، فإذا رضي اخلصمان باحلكم فينفذ، وإذا سخطه أحدمها أو كالمهـا فـريد 
فعنــد ،واختلف الفقهــاء يف مــدى ســلطة القــضاء إذا رفــع إليــه حكــم احملــتكم إليه،للقــضاء

ال جيـوز للقاضــي :الكيـةوعنـد امل،)٣(بل ينظــر فيـه،احلنفيـة ال جيـوز القاضـي أن يـأمر بتنفيـذ
أن ينظــر يف حكــم احملــتكم إليــه، بــل ميــضي حكمــه ويــأمر بتنفيــذه،وال ينقــضه إال إذا كــان 

ألن حكــم (جــورا بينا،وســواء يف ذلــك أكــان هــذا احلكــم يوافــق مذهبــه أم كــان خمالفــا لــه؛

                                                                             
 .٣١٩ص

 . اهليئة القانونية الرئيسة التابعة ملنظومة األمم املتحدةمبجال القانون التجاري الدويل١
 / ٦،ومطالــب أويل النهــى ٣٧٩ /٤،ومغــين احملتــاج ٤٣ /١،تبــصرة احلكــام ٢٦ / ٧ البحــر الرائــق ٢

٤٧٢. 
 ٤٣١ /٥حاشية ابن عابدين،٢٧ / ٧بحر الرائق ال٣



       
 
 

 
 

٦٤٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

ال جيــوز للقاضــي أن يــنقض حكــم )٢(،وعنــد الــشافعية،واحلنابلة)١) (احملكــم يرفــع اخلــالف
 والـذي يـرتجح هـو مـذهب املالكيـة ،تكم إليه إال مبا يـنقض بـه قـضاء غـريه مـن القـضاةاحمل

  . وألن حكم احلاكم ال ينقض حكم غريه،ألنه أعدل
  

  .التحاكم للمحاكم الدولية الوضعية في حالة النزاع
ــــات واهللا تعــــاىل حكــــم عــــدل يف حكمــــه متــــام  اإلســــالم جــــاء إلقامــــة العــــدل وأداء األمان

 �يــة إال املفــسدة،فكل خــري يف أوامــره وكــل شــر يف نواهيــه،وحكم اهللا املــصلحة،وليس يف
  :هو العدل احملض واملصلحة التامة،قال تعاىل-آمنوا أم مل يؤمنوا-تعالىبني الناس

،وحكـــــم اهللا تعـــــاىل ٥٠املائـــــدةَّ مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل   ُّ 
 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح  ُّ :واجــب التطبيق،قــال تعــاىل

وجعلــت الــشريعة العــدل والفــصل يف اخلــصومات ،٤٩:املائــدةَّ مل مع...جع مظ حط مض خض  حض
ــــــــــــدة،قال تعــــــــــــاىل    خم حم جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ : مرتبطــــــــــــا بالعقي

 ٢٥:احلديدَّ ٍّ...حنجن يم ىم مم

  
  .احتكام غير المسلم إلى محاكم إسالمية

هلـــــــم مـــــــا لنـــــــا وعلـــــــيهم مـــــــا (حتكـــــــم واليـــــــة القاضـــــــي املـــــــسلم علـــــــى غـــــــري املـــــــسلمينقاعدة
،فغـري املــسلم يلتــزم بأحكــام البلــد الــذي )٤)(أمرنــا بــرتكهم ومــا يــدينون:(،وقاعــدة)٣)(علينـا

إين (، كمـا قـال عمـرو بـن العـاص)٥(يعيش فيه،جنائيا كان أم مدنيا،كاملسلم سواء بسواء

                                 
 .١١٢ / ٦: ؛ مواهب اجلليل٢٠٠ - ١٩٩ / ٤: الشرح الصغري١
 .٦/٤٧١،ومطالب أويل النهى ج٣٧٩ / ٤مغين احملتاج٢
 ).١٣٧/ ٢/ ١(حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي /د ، موسوعة القواعد الفقهية٣
 .٣٢٥األشباه والنظائر  ص ،و١٩تأسيس النظر ص ) ٢٧٥/ ٢( بدائع الصنائع ٤
ـــــصنائع٥ ـــــدائع ال ـــــل١٣٤ / ٧ب ـــــب أويل النهـــــى ٣٥٨ / ٢: ؛ املهـــــذب٣٥٥ / ٣مواهـــــب اجللي ؛مطال

 .٦/٤٧١ج



       
 
 

 
 

٦٤١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

،وكــــان القاضــــي يقــــضي بــــني )١)(ألقــــيم احلــــدود يف صــــحن داري، علــــى املــــسلم والــــذمي
  ).٢(ضى بينهم بعد ذلكمث أدخلوا املسجد ليق،النصارى،وجيعل هلم يوما

وشرط ،وأمــا القــضاء فباتفــاق األئمــة ال يقــضي بــني املــسلمني إال املــسلم العــامل بــشريعتهم
والقــضاء واليــة )٣(القاضـي اإلســالم وهــو مــن العدالـة عنــد بعــضهم وبعــضهم فـصل بينهمــا

 خـالف بـني علمـاء املـسلمني علـى أن القاضـي املـسلم ال وال،وال جتوز لكافر علـى مـسلم
  ).٤(له أن حيكم بغري الشريعة اإلسالميةجيوز 

  
  :احتكام المسلم إلى محاكم غير إسالمية

احتكــام املــسلم إىل حمــاكم غــري إســالمية ممــا عمــت بــه البلــوى، فأغلــب الــبالد اإلســالمية 
واقعة حتت حكم قانون خليط غري إسالمي ومقيـدة باتفاقـات دوليـة مـأخوذة مـن مبـادئ 

وربطوهـا بالقــدرة علـى إظهــار )٦(لفقهــاء يف بعـض احللــول،وقــد اجتهـد ا)٥(القـانون الـدويل
  ).٨(،وساء الوضع بزماننا)٧(الدين وشعائره

  
  .التحكيم الدولي

                                 
حــدثنا :أخربنــا حممــد بــن عمر،قــال:قــال)٥٩٠٠)(٧١/ ٥(أخرجهــا ابــن ســعد يف الطبقــات الكبــري١

يقه يف تاريخ ، ومن طر...مسعت عمرو بن العاص:أسامة بن زيد بن أسلم،عن أبيه،عن جده،قال
 . وفيها حممد بن عمر الواقدي)٣٢٧/ ٤٤(دمشق البن عساكر 

 ).١٣٢ /١(؛رفع اإلصر عن تاريخ قضاة مصر٣٩٠، ٣٥١كتاب الوالة والقضاء، ص ٢
 .٥٤٩ص/١ وكفاية األخيار ج٢:ص/٧ بدائع الصنائع ج٣
  ٢٨مية ص نظام القضاء يف الشريعة اإلسال: وانظر ،)٤/١٣٠(؛األم)١٦٢/ ٤(املدونة الكربى٤
 .٣٣٠ - ٣٢٩أصول التنظيم اإلسالمي الدويل،عبد اهللا األشعل،ص ٥
؛ )٨٢ / ٨(؛ �ايـة احملتـاج٢٢٦ / ٣: وشرح اخلرشي علـي خمتـصر خليـل،٣٠ / ٧: بدائع الصنائع٦

 ).٤/١٢١(اإلنصاف 
 ).٦ / ١٠(روضة الطالبني) ٨٢ / ٨( �اية احملتاج٧
 / ٦:  بــالقوانني اإلنكليزيــة يف اهلند،تفــسري املنــارفتــوى الــشيخ حممــد رشــيد رضــا عــن مــسألة احلكــم٨

٣٣٨ - ٣٣٥. 



       
 
 

 
 

٦٤٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

حمكمة العدل الدولية أداة لفض املنازعات، كحلف الفـضول يف نـصرة املظلـوم الـذي أقـره 
 ،ولذا ذهب بعـض"أن والية احملكمة يكون اختياريا)"٣٦/١(،ونصت املادة)١(ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

البـــاحثني إىل أنـــه ال مـــانع مـــن احتكـــام املـــسلمني إليهـــا إذا كـــان الطـــرف اآلخـــر مـــن غـــري 
املــــسلمني،أما احتكــــام املــــسلمني إىل احملكمــــة الدوليــــة يف نــــزاعهم مــــع املــــسلمني فــــذهب 
مجهــــور الفقهــــاء إىل أنــــه ال جيــــوز التحــــاكم إليهــــا وال أن تتعــــدد الــــدول اإلســــالمية، فأمــــة 

دد خـــالف األصـــل ومظنـــة اخلـــالف وذهـــاب الدولـــة الواحـــدة، اإلســـالم أمـــة واحدة،والتعـــ
،وقــال ٤٦،األنفــالَّ ين جنيم  ىممم خم حم جم يل ُّ :كمــا قــال اهللا تعــاىل

ــــد ــــة:أبــــو عبي ــــريح هــــو الدول ــــزاع املــــسلم مــــع )٢(ال ،فاألصــــل أال حيــــتكم لغــــري املــــسلم يف ن
املـــسلم،ولكن جـــوزه بعـــض املعاصـــرين ضـــرورة لتعـــدد الـــدول وتنازعهـــا،ألن التعـــدد نفـــسه 

ال جيــــــوز أن يكــــــون يف الوقــــــت الواحــــــد إمامــــــانواجيب )(٣(ورة طارئــــــة،قال البغــــــداديضــــــر
إال أن يكــون بــني البلــدين حبــر مــانع مــن وصــول نــصرة أهــل كلواحــد منهمــا إىل ...الطاعــة

اآلخــــــرين، فيجــــــوز حينئــــــذ ألهــــــل كــــــل واحــــــد منهمــــــا عقــــــد اإلمامــــــة لواحــــــد مــــــن أهــــــل 
صـــــقع واحـــــد متـــــضايق اخلطـــــط عقـــــد اإلمامـــــة لشخـــــصني يف :" ،وقـــــال اجلـــــويين)ناحيتـــــه

واملخــالف غــري جــائز، وقــد حــصل إمجــاع عليــه،وأما إذا بعــد املــدى، وختلــل بــني اإلمــامني 
ــــك جمــــال، وهــــو خــــارج عــــن القواطــــع وقــــال ابــــن )٤"(شــــسوع النــــوى، فلالحتمــــال يف ذل

ال جيـــــــــوز كـــــــــون إمـــــــــامني يف وقـــــــــت واحـــــــــد يف :اتفـــــــــق مـــــــــن ذكرنـــــــــا علـــــــــى أنـــــــــه:(حـــــــــزم
وتلــــك ...نا باألنــــدلس يف صــــقع واحــــد خلفــــاء أربعــــةاجتمــــع عنــــد:"،وقــــال)٥...)(العــــامل

،فــإذا أجيـز تعــدد الــدول اإلســالمية )٦(،ومثلــه عبـد الواحــد املراكــشي)فـضيحة مل يــر مثلهــا
وثـــار نـــزاع بـــني بعـــضها، فـــال جيـــوز احلكـــم إال بالـــشريعة اإلســـالميةقال -ضـــرورة-املـــستقلة

 هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّ :تعـــــــــــــــــــــاىل

                                 
رجالــه ):١٧٢ / ٨(وقال اهليثمــي يف ا�مــع،مرســال )٣٦٧ / ٦(أخرجــه البيهقــي يف الــسنن الكــربى١

 .رجال الصحيح
 ٣٧، ٧: األحكام السلطانية٢
 ٢٧٤، ص ١٩٨١: أصول الدين، بريوت٣
 / ٤: ؛ مغـــين احملتـــاج٢٥١/ ١:جـــواهر اإلكليـــل:  وانظـــر لالســـتزادة ،٤٢٥اإلرشـــاد للجـــويين، ص ٤

١٣٢ 
 ٨٨، ص ٤الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم،ج ٥
 .٢٧٩،ص ١٩٨٦: ٢ ط ،يف تاريخ املغرب واألندلس، أمحد خمتار العبادي٦



       
 
 

 
 

٦٤٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

إذا مل تكـن هنـاك :"جاء يف قرار جملـس جممـع الفقـه اإلسـالميو)١(٥٩: النساءَّ  هب مب
حمـــاكم دوليـــة إســـالمية، جيـــوز احتكـــام الـــدول أو املؤســـسات اإلســـالمية إىل حمـــاكم دوليـــة 

ًغري إسالمية، توصال، ملا هو جائز شرعا   )٣(وقد جوز بعض العلماء ذلك ضرورة،)٢"(ً
كــالعز بــن عبــد الــسالم قــرر ) ٤"(لــبالداالختــصام لــسلطان تلــك الــئال تــضيع احلقوقفجــاز 

وكـــذا الـــشيخ صـــديق حـــسن )٥(ودفعا عـــن املفاســـد الـــشاملة،ذلـــك جلبـــا للمـــصاحل العامـــة
ومن حكم عليـه بغـري الـشريعة احملمديـة إن كـان يلـزم عليـه حتـرمي حـالل وحتليـل :"خان قال

مديــة وإن حكــم عليــه مبــا يوافــق الــشريعة احمل...وعليــه رد ذلــك إال أن يكــره عليــه...حــرام
تعذر استخالص احلـق أو الوصـول -١:،والبد أن من تقييد اجلواز بضوابط)٦(قبل ضرورة

االقتـــصار علـــى املطالبـــة بـــاحلق فحـــسب وأخـــذه عنـــد -٢.إليـــه إال �ـــذه الطريقـــة فحـــسب
بقـــــــاء -٤.كراهـــــــة القلـــــــب لالحتكـــــــام إىل غـــــــري القـــــــضاء الـــــــشرعي-٣.احلكـــــــم بالزيـــــــادة

فكــــــــــرة حمكمــــــــــة العــــــــــدل اإلســـــــــــالمية هــــــــــذاالرتخص يف حــــــــــال الــــــــــضرورة،ولذا كانــــــــــت 
مشروع النظـام األساسـي حملكمـة العدالإلسـالمية، لتكـون حكمـا وقاضـيا فيمـا )٧(ضرورية

الـشريعة ،وأن القانون الواجب التطبيق �ا هو )٨(ينشأ بني الدول اإلسالمية من خالفات
دويل اإلسالمية،وتـــــسرتشد احملكمـــــة بالقـــــانون الـــــدويل،واالتفاقات الدوليـــــة، أو العـــــرف الـــــ

  .املعمول به،أو املبادئ العامة للقانون،أو األحكام الصادرة عنها

                                 
 .١٢٣صالتضامن ومنظمة التعاون اإلسالمي صالح عبد البديع شلبي١
، يف دورة مــؤمتره التاســع بــأيب ظــيب ٥ ص، ا�لــد الرابــع،تاســع العــدد ال، جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي٢

 نيــــــسان ٦ -١هـــــــ املوافــــــق ١٤١٥ ذي القعــــــدة ٦ -١بدولــــــة اإلمــــــارات العربيــــــة املتحــــــدة مــــــن 
 .٩د / ٨ / ٩٥:  والقرار رقم،م١٩٩٥)أبريل(

/ ٥(مغـــين احملتـــاج إىل معرفـــة معـــاين ألفـــاظ املنهـــاج ) ٨٥/ ١( قواعـــد األحكـــام يف مـــصاحل األنـــام ٣
٤٢٥(  

 ).١٥١/ ١٠(النجم الوهاج يف شرح املنهاج ) ٤١٢/ ٧(�اية احملتاج إىل شرح املنهاج . 
ولــو أن مـسلمني مــستأمنني أو ) :"١٦٦/ ٤(،ويف شــرح الـسري الكبـري ١٦٩ص/٤ الـسري الكبـري ج٤

 ...".أسريين
 ).٥ ص ٤، ج٩ع ( جملة ا�مع ٥
 ٢٥٢العربة مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة ص ٦
قرار إنشاء حمكمة العدل )دورة التضامن اإلسالمي( س،– ١١/٣ قرار القمة اإلسالمية الثالثة رقم ٧

 .اإلسالمية الدولية

؛حمكمـــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــدل ٢٨٤ منظمـــــــــــــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــــــــــــاون اإلســـــــــــــــــــــــــــالمي؛توفيق بوعـــــــــــــــــــــــــــشبة،ص٨
 .٨٩الدوليةاإلسالمية،األشعل،والتضامن ومنظمة املؤمتر،شلبيص 



       
 
 

 
 

٦٤٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

ا  
   وفيها أهم النتائج والتوصيات

  :أهم النتائج

  .عقد الفيديك من العقود املهمة جدا يف زماننا

  .تتفق كثري من بنوده مع الشريعة اإلسالمية

  .النزاع وخباصة فيما يتعلق بآلية فض ،تعددت مزايا عقود الفيديك

  .يف عقود الفيديك عدة ثغرات ختالف الفقه اإلسالمي

عقود الفيديك تكيف على إ�ا عقد استصناع إن كانت املواد مـن املقـاول،وتكيف 

  .على إ�ا إجارة إن كانت املواد من صاحب العمل

 فإنه يكون حمكما ،وقع خلل يف دور املهندس االستشاري يف الفيديك يف التحكيم

  .ت خصماويف نفس الوق

املقاولــة مــن البــاطن يف الفيــديك يعــود صــاحبها علــى صــاحب العمــل إن مل يتــوفر 

  .املقاول

  .من حق املقاول من الباطن أن حيبس العني ليستويف حقه

جيوز التحاكم إىل احملاكم غري اإلسالمية بضوابط وشروط كحـاالت الـضرورة وعـدم 

  .استنقاذ احلق

َّ وتكــون ،لقــضاء، مثــل الوســاطة والــصلحســلوك مراحــل اإلصــالح قبــل التحكــيم وا
 وتــشجيعا للمــستثمرين علــى االســتثمار البنــاء ، تقلــيال للنزاعــات احملتملــة،جلــان هلــذا

  .يف بالد املسلمني

  :التوصيات

ينبغــــي اإلكثــــار مــــن الدراســــات الــــشرعية عــــن عقــــود الفيــــديك وخباصــــة مــــا يتعلــــق 

  .بالظروف الطارئة واألوامر التغيريية

 شرط التأمني الـذي تـشرتطه عقـود الفيـديك علـى صـاحب العمـل، البد من معاجلة

  .ليكون وفق الشريعة



       
 
 

 
 

٦٤٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

يف حال الظروف الطارئة البد من ضبط موقف الـشريعة مـن تكـاليف البنـاء الزائـدة 

 وقد رأيت أن يقدم معيارا ومعادلة دقيقة تقيس حجم التضخم الذي ،على املقاول

  .على أساسه تقدر وحدات الزيادة

ظر يف تنفيذ حمكمة العدل الدولية اإلسالمية اليت تتوىل مـسائل النـزاع بـني ضرورة الن

  .الدول املسلمة

 وتكـوين هيئـة دائمـة للنظـر ،ضرورة تكـوين دراسـات واضـحة مقارنـة لبنـود الفيـديك

  .فيها ليكون املستثمر على بينة عند إنشاء املشاريع

ــــار الــــشريعة وعرضــــها عامليــــا  ليتــــسىن لعقــــود الفيــــديك تغيــــري األنظمــــة واللــــوائح مبعي

  اعتبارها ورفض املخالف للشريعة 

  .تكوين دراسات علمية فقهية نظامية لعقود إنشاءات باملعايري اإلسالمية

  .إصدار مناذج موحدة لعقود اإلنشاءات مرجعيتها الفقه اإلسالمي

  

  



       
 
 

 
 

٦٤٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

اا أ   
 رسالة ،ال خميمرأثر الظروف الطارئة يف عقدي األشغال العامة والفيديك،مج 

 . كلية احلقوق جامعة بين سويف،دكتوراه  يف احلقوق

 دراسة فقهية مقارنة،خالد بن ناصر بن ،أحكام عقد التصميم يف الفقه اإلسالمي

الناشر، دار كنوز إشبيليا للنشر ،حممد احلجاج القاضي بديوان املظامل

  .ه١٤٣٧،والتوزيع

 حنو دور (   حبث مقدم لندوة ،ه محاد،د نزيأساليب استثمار الوقف وأسس إدار�ا

  .م١٩٩٣وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ) تنموي للوقف

 دراسة فقهية مقارنة،أمحد : االستثمار يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية

 .م٢٠١٣ الطبعة األوىل ، دار الفكر والقانون املنصورة،حممد لطفي أمحد

 حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،إعالم املوقعني عن رب العاملني

 –دار الكتب العلمية :حممد عبد السالم إبراهيم:حتقيق)هـ٧٥١(ابن قيم اجلوزية 

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١يريوت األوىل،

 مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  

دار : الناشر، دار الفكر-اسات مكتب البحوث والدر: ، احملقق)هـ٩٧٧(الشافعي 

  . بريوت-الفكر 

 سليمان بن علي احلسن أبو الدين اخلالف، عالء من الراجح معرفة يف اإلنصاف 

 العريب، الرتاث إحياء دار: الناشر ،)هـ٨٨٥(احلنبلي  الصاحلي الدمشقي املرداوي

  .تاريخ  بدون–الثانية : الطبعة

 البناء والتشييد دراسة مقارنة، هبة غازي اإل�اء التعسفي لعقد املقاولة يف جمال 

 . مصر،م مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع٢٠١٦حممد الدباغ الطبعة األوىل 

 زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

ي الطوري تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن عل: ويف آخره) هـ٩٧٠(املصري 

منحة اخلالق البن عابدين :وباحلاشية) هـ١١٣٨ت بعد (احلنفي القادري 

  .بدون تاريخ- الثانية :دار الكتاب اإلسالمي الطبعة:الناشر

 رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد أبوالوليد املقتصد، و�اية ا�تهد بداية 



       
 
 

 
 

٦٤٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

: الطبعة  القاهرة–حلديث ا دار: الناشر )هـ٥٩٥(احلفيد  رشد بابن الشهري القرطيب

  . م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥: النشر تاريخ طبعة بدون

 أمحد بن مسعود بن أبوبكر الدين، الشرائع، عالء ترتيب يف الصنائع بدائع 

هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر )هـ٥٨٧(احلنفي  الكاساين

  .م١٩٨٦ - 

 سائل املستخرجة،أبو الوليد حممد بن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل مل

دار الغرب : الناشر د حممد حجي وآخرون،:حققه)هـ٥٢٠(أمحد بن رشد القرطيب 

  م١٩٨٨-هـ١٤٠٨اإلسالمي، بريوت،الثانية، 

 روجعت   أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي،،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج

املكتبة التجارية الكربى : لناشرعلى عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء،ا: وصححت

 - هـ ١٣٥٧: بدون طبعة،عام النشر: مبصر لصاحبها مصطفى حممد،الطبعة

  . م١٩٨٣

 يف ضوء الفيديك جدة اململكة العربية ) اإلنشاءات(التحكيم وعقد املقاولة

  . دار القرار، إعداد اهليئة السعودية للمهندسني، جملس التعاون اخلليجي،السعودية

 لعربية لشروط عقد التشييد للمباين واألعمال اهلندسية املصممة من رب الرتمجة ا

 .العمل،دمجال الدين نصار

  الرتمجة العربية لشروط عقد التشييد للمباين واألعمال اهلندسية املصممة من رب

 .مجال نصار:العمل املرتجم

 شروط عقد مقاوالت أعمال اهلندسة املدنية،الرتمجة العربية لعقد الفيديك  

مكتب الشلقائي لالستشارات القانونية واحملاماة،الطبعة :،ترمجة )الشروط اخلاصة(

  .م١٩٩٤ طبعة الرتمجة األوىل،م١٩٩٩اإلجنليزية األوىل عام 

  مناذج عقود الفيديك ( تسوية منازعات عقود اإلنشاءات الدولية يف الدول العربية

  . الطبعة الثالثة،م٢٠٠٥ دار النسر الذهيب القاهرة ، دأمحد شرف الدين،)

 اإلصدار اجلديد من العقود ،حممد فؤاد احلريري/ تعديل عقود األشغال العامة د 

  .م٢٠١٧الصادر عن احتاد الفيديك للعام ) الكتاب األمحر(النموذجية لإلنشاءات 

  تعديل عقود األشغال العامة وفقا لنظام أوامر التغيري،دراسة مقارنة بني القانون



       
 
 

 
 

٦٤٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

م  دار النهضة العربية ٢٠١١،ديك النموذجية،حممد فؤاد احلريرياملصر وعقود الفي

  .للنشر والتوزيع

  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي =اجلامع للرتمذي

  .أمحد حممد شاكر وآخرون: بريوت حتقيق–دار إحياء الرتاث العريب : الناشر

 البغدادي، البصري بيبح بن حممد بن حممد بن علي احلاوىالكبري، أبواحلسن 

  .بريوت دارالفكر/ النشر  دار )هـ٤٥٠(باملاوردي  الشهري

 حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية)BOT(ناهد علي حسن السيد/ ، د، 

 الدورة ،حبث مقدم �مع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي

 .اإلمارات الشارقة، التاسعة عشرة،

 ة مقارنة بني شروط املقاولة ألعمال اهلندسة املدنية وشروط الفيديكدراس - 

 مصطفى عبد اهللا هالل،جامعة بغداد،وزياد مجيل موسى النجار، ،الكتاب األمحر

  .م٢٠١٢) مايو)(١٨(جملد)٣( جملة اهلندسة،عدد،جامعة الكوفة

 ي الشهري  أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالك،الذخرية

وسعيد أعراب،وحممد بو خبزة دار الغرب  حممد حجي، :احملقق ) هـ٦٨٤(بالقرايف 

  . م١٩٩٤األوىل، :بريوت الطبعة-اإلسالمي

 بن أمني حممد عابدين، ابن ،)حاشية ابن عابدين( املختار الدر على احملتار رد 

بريوت -ردار الفك: الناشر) هـ١٢٥٢(الدمشقي احلنفي  عابدين عبدالعزيز بن عمر

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة

 أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني 

 -  دمشق- املكتب اإلسالمي، بريوت: زهري الشاويش الناشر: حتقيق) هـ٦٧٦(

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : عمان  الطبعة

 حممد  جستاين األزديدار الفكر،سنن أيب داود،سليمان بن األشعث أبوداود الس

  .حميي الدين عبد احلميد

 أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي ،السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي  

عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن : و مؤلف اجلوهر النقي،البيهقي

يف اهلند ببلدة حيدر جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة : الناشر: الرتكماين احملقق



       
 
 

 
 

٦٤٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  . هـ١٣٤٤األوىل ـ :الطبعة: آباد الطبعة

  ِالسنن الكربى،  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، أبو
ْ َ ْ ُ

دار الكتب العلمية، : حممد عبد القادر عطا الناشر: احملقق) هـ٤٥٨(بكر البيهقي 

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤بريوت الثالثة، 

 دار الفكر )هـ٢٧٣(ه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين السنن البن ماج– 

 .بريوت حممد فؤاد عبد الباقي

 ماذهلعنه يف الرباين الفتح:  ومعه،خليل خمتصر على ُّالزرقاين شرح 

 وصححه ضبطه )هـ١٠٩٩(املصري  الزرقاين أمحد بن يوسف بن الزرقاين،عبدالباقي

  لبنان–بريوت  العلمية، الكتب دار: شر النا،أمني حممد عبدالسالم: آياته وخرج

  . م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا =شرح النووي على صحيح مسلم

 –دار إحياء الرتاث العريب : الناشر) هـ٦٧٦(حميي الدين حيىي بن شرف النووي 

  .ه١٣٩٢الثانية،: بريوت الطبعة

 مكتب الشلقائي :،ترمجة مقاوالت أعمال اهلندسة املدنيةالشروط العامة لل

م، الطبعة ١٩٩٩ الطبعة اإلجنليزية األوىل عام ،لالستشارات القانونية واحملاماة

  . م٢٠٠٢العربية األوىل عام 

  م وعقد التشييد،االحتاد ١٩٩٩)فيديك(الشروط العامة واخلاصة لعقود اإلنشاءات

 ،مجال الدين أمحد نصار/ د م: ،ترمجة)DICFI(الدويل للمهندسني االستشاريني

نبيل / ود م ، واملهندس داود خلف األردن، مصر،عضو املكتب التنفيذي للفيديك

  م ٢٠٠٩ الطبعة األوىل ، وم ماجد خلوصي مصر،عباس السعودية

  م وعقد التشييد،االحتاد ١٩٩٩)فيديك(الشروط العامة واخلاصة لعقود اإلنشاءات

مجال الدين أمحد / د م: ،ترمجة )FIDIC(ستشارينيالدويل للمهندسني اال

 واملهندس داود خلف األردن،ود م ، مصر، عضو املكتب التنفيذي للفيديك،نصار

  م ٢٠٠٩ الطبعة األوىل ،نبيل عباس السعودية،وم ماجد خلوصي مصر/

 وأحواله، حممد بن ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع الصحيح املختصر من سنن النيب = صحيح البخاري

حسب ترقيم فتح )هـ٢٥٦(راهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا إمساعيل بن إب



       
 
 

 
 

٦٥٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧األوىل، :  القاهرة الطبعة–دار الشعب : الباري الناشر

  اجلامع الصحيح،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي =صحيح مسلم

  . دار األفاق اجلديدة ـ بريوت،دار اجليل بريوت: النيسابوري الناشر 

  دراسة يف ضوء عقد الفيديك ( عقد االستشارة اهلندسية يف جمال التشييد والبناء (

  . م٢٠٠٤ سنة ، القاهرة، دار النهضة العربية،حممد سعد خليفة/ د 

  عقد البناء والتشغيل واإلعادة( B.O.T ) وتطبيقه يف تعمري األوقاف واملرافق 

ة التاسعة عشرة،منتدى احملاسب  الدور،عبد الستار أبو غدة عضو ا�مع.العامة،د

  .العريب

  عقد البناء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي،هارون خلف عبد

 ، قسم الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون،ه١٤٣٦، رسالة ماجستري،الدلو

  . بغزة،باجلامعة اإلسالمية

 املدين،زياد شقيق حسن عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي وما يقابله يف القانون 

 :الكلية الوطنية النجاح: اجلامعة نابلس: املدينة فلسطني ،رسالة ماجستري قرارية

 .الدراسات العليا

 دراسة مقارنة حملية : العقود اإلدارية ما بني اإللزام القانوين والواقع العملي

  . دار الفكر والقانون،م٢٠١٤ ،ودولية،ذكريا املصري

 الشيخ ابن أبوعبداهللا الدين أكمل حممود، بن حممد بن حممد ،اهلداية العنايةشرح 

 الفكر دار:الناشر )هـ٧٨٦(البابريت  الرومي الدين مجال الشيخ بن الدينا مشس

  .الطبعة

  الفتاوى الكربى البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد

تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن 

  .م١٩٨٧- هـ١٤٠٨،دار الكتب العلمية األوىل)هـ٧٢٨(

 للغزايل الشافعي الفقه يف الوجيز شرح[ الكبري الشرح= الوجيز  بشرح العزيز فتح[ 

  .دارالفكر: الناشر ،)هـ٦٢٣(القزويين  الرافعي حممد بن عبدالكرمي

 اهلمام  بابن املعروف لسيواسيا عبدالواحد بن حممد الدين كمال القدير، فتح

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة دارالفكر ،)هـ٨٦١(



       
 
 

 
 

٦٥١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  إدريس بن أمحد الدين شهاب أبوالعباس الفروق، أنواء يف الربوق أنوار= الفروق 

 بدون: الطبعة الكتب عامل: الناشر)هـ٦٨٤(بالقرايف  الشهري املالكي عبدالرمحن بن

  .تاريخ وبدون طبعة

 اإلسالمي، أرقام التعاون ملنظمة التابع اإلسالمي الفقه جممع ياتوتوص قرارات 

 الدورة  إىل–) هـ١٤٠٦(عام  يف األوىل الدورة من: ، الدورات١٧٤ – ١:القرارات

  .أبوسارة مجيل )هـ١٤٢٨(عام  يف عشرة الثامنة

 أيب بن عبدالسالم بن عبدالعزيز عزالدين أبوحممد األنام، مصاحل يف األحكام قواعد 

 راجعه )هـ٦٦٠(العلماء  بسلطان امللقب الدمشقي، السلمي احلسن بن لقاسما

  . القاهرة–األزهرية  الكليات مكتبة: الناشر سعد عبدالرؤوف طه: عليه وعلق

 مسري حامد عبد العزيز اجلمال.القواعد القانونية املستحدثة يف عقود الفيديك،د، 

شهر ،سنة السادسة والعشرونال) ٥٢( عدد ، مصر،حبث منشور مبجلة جامعة بنها

  .ه١٤٣٣م املوافق ذي احلجة ٢٠١٢أكتوبر 

 مسري حامد اجلمال،جملة الشريعة /القواعد القانونية املستحدثة يف عقود الفيديك،د

  .م١٠/٢٠١٢والقانون 

 العثمانية، اخلالفة يف وفقهاء علماء عدة من مكونة جلنة العدلية، األحكام جملة 

  .ِتكتب،آرامباغ،كراتشي حممد،كارخا�تجار نور: اشرالن هواويين جنيب: احملقق

  عبد الرمحن : احملقق) هـ٧٢٨(جمموع الفتاوى،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،املدينة : بن حممد بن قاسم الناشر

  .م١٩٩٥النبوية، اململكة العربية السعودية

 النووي  الدين حميي ،أبوزكريا)املطيعي السبكيو تكملة مع( املهذب شرح ا�موع

  .دارالفكر )هـ٦٧٦(

 الرازي  احلنفي عبدالقادر بن بكر أيب بن حممد أبوعبداهللا الدين زين الصحاح، خمتار

 النموذجية،  الدار–العصرية  املكتبة: الناشر حممد الشيخ يوسف: احملقق )هـ٦٦٦(

 هـ١٤٢٠اخلامسة، : الطبعة  صيدا،–بريوت 

 م٢٠٠٤ – ١٤٢٥: سنة النشر: املدخل الفقهي العام،  مصطفى أمحد الزرقا.  

 قدري باشا احلنفي، املطبعة الكربى  اإلنسان، أحوال معرفة إىل احلريان مرشد



       
 
 

 
 

٦٥٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه اإلسالمي منها دراسة مقارنة 

  ١٣٠٨الثانية،األمريية ببوالق

 الزيات  أمحد/ مصطفى  إبراهيم( بالقاهرة العربية اللغة جممع الوسيط، املعجم /

  .الدعوة دار: الناشر)النجار حممد/ ر عبدالقاد حامد

  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب

هـ ١٤١٥األوىل، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر) هـ٩٧٧(الشربيين الشافعي 

  .م١٩٩٤ - 

 ،املقدسي  قدامة نباب الشهري حممد، بن أمحد بن عبداهللا الدين موفق أبوحممد املغين

 والدكتور الرتكي، احملسن عبد بن عبداهللا الدكتور: حتقيق ،)هـ٦٢٠: املتوىف (

  .الثالثة: الطبعة  السعودية،-الرياض  الكتب، عامل: احللوط حممد عبدالفتاح

 والشئون األوقاف وزارة: صادرة عن ،املوسوعة الفقهية الكويتية،جمموعة مؤلفني 

األجزاء   الكويت،–السالسل  دار  جزءا٤٥:األجزاء عدد  الكويت–اإلسالمية 

 . مصر–الصفوة  دار األوىل،مطابع الطبعة: ٣٨ - ٢٤

 مبذاهب الفقة وأحكام القضاء احلديثة ىف ( املوسوعة الوافية يف شرح القانون املدين

 دار العدالة للنشر ،،أجمد أنور العمروسي،أشرف عبد الوهاب)مصر واألقطار العربية

  . م٢٠١٥،والتوزيع

 ،صالح: احملقق السغدي احلسني بن علي أبواحلسن النتف يف الفتاوى للسغدي 

 -هـ ١٤٠٤: الطبع تاريخ  بريوت- الرسالة مؤسسة: الطبعة الناهي، الدين

  .م١٩٨٤

 املرغيناين، الفرغاين عبداجلليل بن بكر أيب بن علي املبتدي، بداية شرح يف اهلداية 

 - العريب  الرتاث احياء دار: الناشر يوسف، طالل )هـ٥٩٣(الدين  برهان أبواحلسن

  . لبنان–بريوت 

 دار إحياء الرتاث عبدالرزاق السنهوري  الوسيط يف شرح القانون املدين، الدكتور،

  .العريب،بريوت، لبنان

  


