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 لقرآنيةاآلية ا

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

   

ِطي﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
َٰٓأ ۖۡ فَإِن يَ رِ ِمنُكمأ مأ

َ ْوِِل ٱۡلأ
ُ
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوأ

َ
َ َوأ ُعواْ ٱَّلله

ء   ُتمأ ِِف ََشأ وهُ إََِل ٱ تََنَٰزَعأ ِ فَُردُّ ِمُنوَن بِٱَّلله ِ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنُتمأ تُؤأ َوأِم َّلله  َوٱۡلأ
ر  َٰلَِك َخيأ وِيًلا ٱٓأۡلِخرِِۚ َذ

أ
َسُن تَأ حأ

َ
 [59]النساء:﴾٥٩ َوأ
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 داءــاإله

 
 

 إلــــــــــــــــــــــــــــى الوالديـــــــــــــن الكريميـــــــــــــــــــــن حفظهمـا هللا
 ـــــــزاء وأخواتي الكريـمــــــاتإلــــــــــــــــــــــــــــى أخوتــــــي األع

 إلى أساتذتي األفاضل بجامعة موالنا مالك إبراهيم
 إلــــــــــــــــــــــــــــى زمالئـــي فــــــــــي مسيرتــــــــــــــي الدراسيــــــــــــة

 ـــــــعالمتواضـــ جهــــــــدي أهــــــــــــــــــــــــدي جميعــــــــــــا   إليهم
 
 

 الباحث
 

 
 
 
 
 



 د

 

 

 
( ،يف هذا  ال يشكر هللا من ال يشكر الناس) –صلى هللا عليه وسلم  –يقول الرسول األكرم 

لتقدير البالغ هلذه اجلامعة اإلسالمية العريقة جامعة موالان مالك املقام أتقدم ابلشكر اجلزيل وا
 -إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج: مسؤولني وأساتذة وموظفني وخنص منهم ابلذكر :

مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  موجيا راهرجو، فضيلة األستاذ الدكتور: -
 احلكومية مباالنج.

، عميد كلية الدراسات العليا جلامعة موالان مالك إبراهيم حبر الدينكتور: فضيلة األستاذ الد  -
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

بكلية الدراسات العليا  جبامعة  الشريعة والقانون، رئيس قسم توتك محيدة: ةمساحة الدكتور  -
 موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

األول الذي أفاد الباحث يف حبثه هذا خطوة  ، املشرفنعباس عرفا مساحة الدكتور: -
 .خبطوة

 الثاين الذي قدم للباحث الدعم واملشورة يف حبثه. عون الرفيق، املشرف مساحة الدكتور: -

 اجلامعة، وأسالوحتية تقدير لكل من ساهم يف أتسيس قسم االقتصاد اإلسالمي يف هذه  -
 يهم خري اجلزاء بفضله.                                          هللا أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم وأن جيز 

 
 الباحث                                                                              

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=125&idto=125&bk_no=43&ID=90#docu
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 مستخلص البحث

 .)دراسة فقهية مقارنة( والقانون املدين اللييبضوابط عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي عنوان الرسالة: 
ستري مقدمة لكلية رسالة ماج، م2016سنة  - 15780043،علي معتوق علي صاحل إعداد الطالب / 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. -الشريعة والقانونالدراسات العليا قسم 
 

قد فص ل فيه الفقه اإلسالمي، وبني  أحكامه، وشرح افرتاضياته، وقد عكف الفقهاء على تبيانه،  إن حكم النزاع يف عقد االستصناع
بنود يتم العمل هبا داخل املصرف اإلسالمي، مثل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية )أيويف( اليت وعقدوا له مؤمترات ووضعوا له 

عر فت عقد االستصناع بقوهلا " هو عقد على بيع عني موصوفة يف الذمة مطلوب صنعها، فال جيوز عقد االستصناع إال فيما تدخله 
اإلنسان )األشياء الطبيعية ( كاملنتجات الزراعية من احليوان والثمار واخلضار وحنوها ال الصنعة هو أن  األشياء اليت ال تدخلها صنعة 

أما القانون اللييب فقد أدخل عقد االستصناع يف عقد املقاولة، ، تدخل يف حقيقة االستصناع الذي هو بيع مواد اشرتط فيها الصنعة"
 عقد املقاولة بقوله " املقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا وذلك لقرب العقد بينهما، فقد عرف القانون اللييب املدين

 أو أن يؤدي عمال لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر".
أسباب النزاعات يف عقد و  ضوابط عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين اللييب، وتكمن أهداف الدراسة يف معرفة

 .للنزاعات اليت حتصل يف عقد االستصناع عند الفقه اإلسالمي والقانون املدين اللييب والقانونية احللول الفقهيةة معرف، و ليبيااالستصناع يف 
وقد قام الباحث أبخذ مصادره من كتب الفقهاء الشرعيني والقانونني أما املنهجية املتبعة يف هذا البحث، هو املنهج املقارن املكتيب، 

 على حد سواء.
ال يدخل حتت ع الستصناا عقدأما النتائج اليت خرجت من البحث فيما خيص ضوابط عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي فهي أن 

حمل ، وأن خلاصةاحكامه أله و ،ملستقلةاعقد مستقل عقد له شخصيته  ،وـهل ـب ،اـعليهرف اـملتعى ارـألخة املسماد العقوامن أي 
اليت قد تؤدي ، أما فيما خيص سبب النزاعات حلنفيةالربهاين من احمليط اليه صاحب إهب ذلعمل مجيعا كما والعني اهو  عالستصنااعقد

إىل النزاع العقدي يف ليبيا، أن من أسباهبا ملحقات العقد، واألعمال املعيبة، االختالف واألعمال اإلضافية، التأخري وحتديد الزمن، 
حنو كاٍف، الفشل يف تقييم الوقائع، وفيما خيص احللول الفقهية والقانونية ، التقصري يف توثيق العمل على الظروف الكامنة )عقبات خمفية(

حلل املنازعات، رغم كل ما قيل يف حقها ونظرا حلداثة التعامل هبا  البديلة الوسائل جناحهي للنزاعات اليت حتصل يف عقد االستصناع 
فيذ ومعها، يبقى يف الغالب األعم رهينا مبدى االستعداد الذي ميكن أن تبديه األطراف املتنازعة يف التفاوض والتصاحل، وتسوية النزاع، وتن

ت املتوصل إليها ومدى استيعاهبا جلدوى هذه العدالة اللينة، السريعة والفعالة واليت ال تتطلب شكليات مفرطة يف احلصول على رضي املقررا
 .من طرف املتنازعني الوسائل األطراف، وإمنا املهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء هلذه
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ABSTRAK 
Ali Matuq Ali Saleh. 15780043, 2016. Kriteria Akad Istiṣnā’ dalam Fiqih Islam dan 

Hukum Perdata Negara Libya (studi fiqih perbandingan). Tesis. Program Studi Al-

Akhwal Al-Syakhsiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Kata Kunci: Akad Istiṣnā’, Fiqih Islam, Hukum Perdata Negara Libya 

Fiqih Islam telah menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana menentukan 

hukum saat terjadi konflik dalam akad istiṣnā’, serta menjelaskan ketentuan hukum dan 

segala kemungkinannya. Para ahli fiqih telah berusaha untuk menjelaskannya dengan 

melaksanakan berbagai konferensi dan membuat poin-poin yang kemudian digunakan 

dalam kegiatan perbankan Islam, seperti lembaga audit akuntansi dan keuangan 

(accounting and auditing financial institution/AAFI) yang mendeskripsikan akad 

istiṣnā’ sebagai akad ketika membeli sesuatu tertentu yang masih harus dibuat terlebih 

dahulu. Oleh karena itu akad istiṣnā’ tidak boleh dilakukan untuk barang yang tidak 

bisa dibuat oleh manusia seperti hasil pertanian, peternakan, buah-buahan, sayuran dan 

sejenisnya. Disamping itu hukum perdata Negara Libya memasukkan akad istiṣnā’ 

dalam aturan hukum muqāwalah, hal ini disebabkan oleh kemiripan hukum diantara 

keduanya. Hukum perdata Negara Libya menjelaskan bahwa muqāwalah adalah akad 

yang mengharuskan salah satu dari dua pihak untuk membuat suatu barang atau 

melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan oleh pihak yang 

lain.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria akad istiṣnā’ dalam fiqih 

Islam dan hukum perdata Negara Libya, mengatahui sebab-sebab terjadinya konflik 

dalam akad istiṣnā’, serta mengetahui solusi dari konflik tersebut sesuai dengan fiqih 

Islam dan hokum perdata Negara Libya.  

Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

perbandingan pustaka, untuk memenuhi hal tersebut peneliti telah mengambil berbagai 

dasar hukum dari kitab-kitab fiqih syariah dan juga hukum perdata secara seimbang.  

Penelitian ini menghasilkan beberapa kriteria tentang akad istiṣnā’ diantaranya: 

akad istiṣnā’ tidak berlaku pada akad-akad yang lain yang, akan tetapi itu adalah akad 

berbeda yang memiliki ketentuan dan hukum-hukum yang berbeda pula. Posisi akad 

istiṣnā’ adalah pada benda dan pekerjaan, seperti yang telah tersurat dalam kitab al 

muhit al burhani (madzhab hanafi). Sedangkan mengenai hal-hal yang berpotensi 

menimbulkan konflik dalam akad istiṣnā’ di Negara Libya, diantara sebabnya adalah 

akad yang serupa, proses pengerjaan yang cacat, adanya perbedaan atau tambahan 

dalam pekerjaan, keterlambatan dan penentuan waktu, kondisi yang tidak 

menguntungkan (penalty yang berat), kecerobohan dalam menvalidasi pekerjaan sesuai 

ketentuan, kegagalan dalam prediksi. Dari berbagai permasalahan tersebut didapatkan 

beberapa solusi berikut: adanya pengganti sebagai jalan keluar dari konflik yang terjadi, 

meskipun hal ini sepenuhnya menjadi hak pelaku akad. Pada umumnya permasalahan 

ini bergantung pada masa persiapan yang memungkinkan bagi tiap pihak yang 

berselisih untuk menunjukkan usaha perbaikan, meluruskan konflik, dan melaksanakan 

beberapa ketentuan yang harus dilakukan untuk menghasilkan keadilan diantara 

keduanya yang bersifat lunak, cepat dan efektif, yang tidak menimbulkan kerugian di 

antara keduanya. Yang terpenting adalah kedua pihak memiliki itikad untuk mencari 

jalan keluar saat terjadi konflik diantara keduanya.  
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ABSTRACT 

 

 

Ali Matuq Ali Saleh. 15780043, 2016. The Criteria of Istiṣnā’ Agreement Based on 

Islamic Fiqh and Libyan Civil Law (A Fiqh Comparative Study). Thesis. Magister of 

Sharia and Law, Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University, Malang. 

Keywords: Istiṣnā’ agreement, Islamic Fiqh, Libyan Civil Law  

 

Islamic fiqh has described how to determine law when a conflict occurs in an 

istiṣnā’ agreement, and also to explain law and its possibilities. The fiqh experts try to 

explain them by holding conferences and making points to use in Islamic banking 

activities such as accounting and auditing financial institution (AAFI), which describe 

an istiṣnā’ agreement for buying something which has to be made first. Therefore, it is 

not for goods which cannot be made by human such as agriculture, farm, fruits, 

vegetables etc. In addition, Libyan civil law put this kind of agreement into muqāwalah 

law, due to their similarities. Muqāwalah is an agreement in which one of the parties 

has to produce goods or do works based on cost determined by another party.  

The study aims to find out the criteria of istiṣnā’ agreement based on Islamic 

fiqh and Libyan civil law, to find out the causes of conflict in istiṣnā’ agreement, and to 

find resolution for the conflict based on Islamic fiqh and Libyan civil law.  

The researcher employs a library comparative method using various legal 

fundamentals from sharia fiqh textbooks and civil law equally.  

The result of the study shows that: istiṣnā’ agreement is not suitable for other 

agreements since an agreement will have its own regulation and law. Istiṣnā’ agreement 

is for goods and works as stated in al muhit al burhani textbook of hanafi madzhab. 

Factors causing conflict in an istiṣnā’ agreement in Libya are similar agreement, fail 

manufacturing process, work differences or extras, time delay and deadline, (hard 

penalty), recklessness in validating a certain work, and failure in fulfilling the 

prediction. To solve the problems, the researcher proposes: to provide an option to solve 

a conflict, even though it is fully the right of the parties involved in the agreement. 

Usually, the problems depend on the preparation which enables the conflicting parties to 

try to do improvement, to settle the conflict, and to carry out the regulation in order to 

create fairness between them. The most important thing is both parties have a good will 

to solve their conflict.   
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 صل األولالف
 والدراسات السابقة اإلطــار العام

 
ــــــة-أ  املقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكلـة البحـــــــــث -ب
 أسئلة البحـــــــــــــــــــــث-ج
 أهداف البحــــــــــــــــــث-د
ــــــــث-ه  أمهية البحــــــــــــــــــ
ــــــــثحدود البحــــــــــ-و  ـــــ
 مصطلحات البحث-ز
 الدراسات السابقــــــــة-ح
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 الفصل االول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 
 أـ خلفية البحث:

  :بعد أما وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
مشرتكًا خييط ثواًب أو  فلم يعد االستصناع عقدا لصناعة عقارًا أو خف ًا أو ابابً، وال أجرياً 

خيرز نعاًل أو يصنع إانء، أو حىت عقاراً أو قصراً مشيداً، بل أصبح املتعاقدين أصحاب شركات 
عمالقة تبين عمائر تنطح السحاب، وحظائر ومصانع ضخمة تصنع الطائرات، والبواخر 

 . والغواصات، بعقود استصناعية
حلرف وتقدم الصناعة وشيوع اآللة، وكان دمي بني الناس، ويتزايد العمل به مع ازدايد ا

استعماله قلياًل يف العصور األوىل، مث شاع وانتشر وتعامل به الناس من غري إنكار وأجازه 
 ه.الفقهاء، وقرروا أحكامه، ألن احلاجة تدعو إلي

وهو مشروع يف الفقه اإلسالمي، لكن مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية والشيعة 
لون مبشروعية االستصناع قياسًا على الَسَلم )وهو اسم لعقد يوجب امللك يف الثمن اجلعفرية يقو 

عاجاًل ويف املثمن آجالً( وعدوه أحد أنواعه واشرتطوا فيه شروط السلم، وطبقوا عليه أحكامه، 
 .وال يرونه عقدًا مستقال، وعد ه الزيدية وبعض احلنفية جمرد ِعَدٍة ال عقداً 

الوا مبشروعية االستصناع بوصفه عقدًا مستقالً، له أحكام خاصة، وأفردوه أما مجهور احلنفية فق
ابلبحث يف كتبهم، وفصلوا القول فيه، لذلك سيقتصر احلديث على أحكام االستصناع اخلاصة 

 .به يف املذهب احلنفي
قال احلنفية: إن مقتضى القياس أال جيوز االستصناع، ألنه بيع ملعدوم، وبيع املعدوم ال 

عن بيع ما ليس عند اإلنسان، ألنه يؤدي غالبًا إىل االختالف والتنازع،  ملسو هيلع هللا ىلص ، لنهي النيبجيوز
وإن قيل: إنه إجارة فال يصح أيضاً، ألنه استئجار على حتصيل عمل بشرط أن تكون املادة 
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 .اليت يصنع منها من حساب الصانع
، ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللامث قال احلنفية: جيوز االستصناع استحسااًن لتعامل الناس به من لد

وتعارفهم عليه يف سائر البلدان من غري إنكار، والعرف أحد مصادر الفقه اإلسالمي فكان 
استصنع  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك دلياًل على اجلواز، ويرتك به القياس، وصح يف السنة النبوية أن رسول هللا

صناع خامتاً، وحصل اإلمجاع العملي على جواز االستصناع، ولو كان املعقود عليه يف االست
معدوماً، ألنه حمقق الوجود يف العادة، فال غرر فيه، وأحلق ابملوجود ملسيس احلاجة إليه، فعد  

 .كأنه موجود حكماً 
وملا احتاج هذا امليدان إىل تنظيم العالقات، وبيان حقوق والتزامات األطراف قام القانون 

فال وهللا ما هو حبائر، وال لو حضر ، و بتنظيم ذلك وتفصيله يف غيبة الفقه اإلسالمي أو تغييبه
جامد على قدمي ال يناسب احلديث، وإمنا عنده لكل جديد حكمه وبيانه، فما من حدث يف 

حكمه وبيانه، إن بطريق مباشر أو  قدمي أو حديث أو مستقبل إال ويف كتاب هللا أو سنة رسوله
ي اليوم غري مباشر، فسعة الفقه ال تضيق مبستجدات عصر مهما عظمت وتعقدت، ولو ه

 .شركات عمالقة ترعى صناعات صغرية أو كبرية
وقد شهد الثلث األخري من القرن العشرين بعثا جديدا لالقتصاد اإلسالمي على خمتلف 
املستوايت النظرية والتطبيقية، وكان من أبرز مظاهر هذا البعث ظهور "املصرفية اإلسالمية"؛ 

وحجما وانتشارا وأتثريا، فبعد بداايت  اليت منت وتطورت مؤسساهتا خالل هذه الفرتة كما
متواضعة ومناذج حمدودة تطورت إىل "صناعة مالية" تشكل رقما مهما يف اقتصادايت العديد 
من البلدان، واتسع نشاطها ليشمل كل القارات، وحازت بذلك على االهتمام واالعرتاف يف 

 .احملافل االقتصادية العاملية
لى منظومة فكرية وتشريعية متكاملة مستمدة من وقد قامت املصرفية اإلسالمية ع

مباديء الشريعة اإلسالمية؛ اليت حتظر الفائدة الربوية وتستبعدها من مجيع أنواع التعاقدات 
واملعامالت املالية، وما يستتبع ذلك من إجياد واستحداث صيغ وأدوات مالية بديلة متوافقة مع 

 .أحكام الشريعة اإلسالمية
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حبثا  :واخلرباء يف العمل املصريف اإلسالمي إىل فقه املعامالت املالية وقد رجع العلماء
ودراسة واجتهادا وتطويرا؛ فكان عملهم هذا مبثابة اإلحياء هلذا القسم الثري من الفقه 

تشكيلٍة واسعة من الصيغ واألدوات املالية واملصرفية  ثاإلسالمي، وأمثر ذلك تطوير واستحدا
اإلسالمية؛ فتعرفنا بذلك على املشاركة واملضاربة واإلجارة واملراحبة؛ وغري  اليت ختتص هبا املصرفية

ذلك من الصيغ اليت تقوم بصورة عامة على املشاركة وتقاسم املخاطر بني أطراف العملية 
 .االستثمارية وفق مبدأ "الغنم ابلغرم"؛ كبديل عن آليات سعر الفائدة الربوية

ملصريف اإلسالمي دور أساسي يف تطويرها وبعثها من ومن هذه الصيغ اليت كان للعمل ا
يعد أحد األساليب التمويلية واالستثمارية املتميزة يف االقتصاد  جديد: عقد االستصناع الذي

 .1اإلسالمي
ولكن هذا العقد ال خيلوا من النزاعات اليت جتتاحه يف مرحلته العقدية، وذلك ألن 

لعمل من الصانع أن يقوم بعمله مبواصفات معينه، املتعاقدين عند كتابة العقد يطلب رب ا
وجبودة خاصة يكون عليها شريعة املتعاقدين، فأحيااًن يرى رب العمل أن الصانع مل يقم 
ابلكفاءة املطلوبة منه فيحدث التنازع بينهما، يف حيث يرى الصانع أنه قام ابلعمل املنوط منه، 

بون إىل القضاء للفصل بني النزاع املرتتب على فيتحاكمون أحيااًن إىل حمك م بينهما، أو يذه
 العقد.

فحكم هذا النزاع قد فص ل فيه الفقه اإلسالمي، وبني  أحكامه، وشرح افرتاضياته، وقد 
عكف الفقهاء القدامى واحلديثني على تبيانه، وعقدوا له مؤمترات ووضعوا له بنود يتم العمل هبا 

                                                             
هـ /  1433،  2ومن ذلك كتاب فقه املعامالت املالية املعاصرة، لألستاذ الدكتور سعد بن تركي اخلثالن، دار الصميعي، الرايض ، ط  - 1

صفحة، حتدث فيه عن املعايري الشرعية بطريقة معاصرة، وقد ذكر يف فصله السادس عقد  255م ، وهو كتاب من  2012
االستصناع والتوريد بطريقة عصرية مستداًل آبراء الفقهاء واالحاديث الشريفة، وكذلك كتاب هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

، وهو جملد ضخم ضم أكثر من 2015، و2010، 2007كتاب صدر يف البحرين، وله عدة طبعات منها سنة اإلسالمية، وهو  
معيارًا شرعيا، وحيتوي على أكثر من ألف صفحة، وقد مت إعداده من قبل جمموعة من العلماء املتخصصني يف الفقه اإلسالمي،  54

 ارف اإلسالمية، كمصرف الراجحي يف السعودية وغريه.والفقه االقتصادي احلديث، ويعترب هذا الكتاب مرجعاً للمص
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بة واملراجعة للمؤسسات املالية )أيويف( اليت عر فت داخل املصرف اإلسالمي، مثل هيئة احملاس
عقد االستصناع بقوهلا " هو عقد على بيع عني موصوفة يف الذمة مطلوب صنعها، فال جيوز 
عقد االستصناع إال فيما تدخله الصنعة هو أن  األشياء اليت ال تدخلها صنعة اإلنسان ) 

ان والثمار واخلضار وحنوها ال تدخل يف حقيقة األشياء الطبيعية ( كاملنتجات الزراعية من احليو 
 .(2) االستصناع الذي هو بيع مواد اشرتط فيها الصنعة"

أما القانون اللييب فقد أدخل عقد االستصناع يف عقد املقاولة، وذلك لقرب العقد 
حد بينهما، فقد عرف القانون اللييب املدين عقد املقاولة بقوله " املقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أ

 .(3)املتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر"
. جيوز 1( ما نصه "646وخبصوص تقدمي املواد فقد ذكر القانون املدين اللييب يف مادته )

أن يقتصر املقاول على التعهد بتقدمي عمله على أن يقدم رب العمل املادة اليت يستخدمها أو 
 .(4). كما جيوز أن يتعهد املقاول بتقدمي العمل واملادة معا2ا يف القيام بعمله. يستعني هب

وما يهمنا هو ما مت ذكره يف الفقرة الثانية، وهي أن يتعهد املقاول أو الصانع بتقدمي 
الصورة تسمى عند الفقهاء، واالقتصاديني اإلسالميني، بعقد  هالعمل واملادة معاً، وهذ

 االستصناع.
بني الناس، وقد تياري هلذا املوضوع هو أن عقد االستصناع من العقود الشائعة وسبب اخ

وضع له بنود وقن ن أحكامه لتموله املصارف اإلسالمية والتقليدية، وكل عقد ال خيلوا من 
بتبيان ضوابط عقد االستصناع يف الفقه النزاعات اليت تعرتيه، وعلى هذا فسيقوم الباحث 

 .دين اللييباإلسالمي والقانون امل
 

                                                             

 .2007عقد االستصناع، سنة  11هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار رقم  (2)
 (.645القانون املدين اللييب، املادة رقم )   (3)
 (.646املرجع السابق، املادة رقم )   (4)
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 ب. مشكلة البحث
أن تكون مادة املستصنع يف ملك الصانع حني العقد، مثال لو استصنع رجل  1

عمارة فإن كانت مواد البناء من احلديد واألمسنت والطوب وغريها من املواد 
موجودة يف ملك الصانع حني العقد فهذه صورة من صور االستصناع، ينبغي 

على -ليست الصورة اليت مت العقد عليها ألن العقد علينا أن نركز عليها، لكنها 
يتم على اهليئة بعد عملها، على املادة بعد عملها بعمل العامل أو  -األغلب

 بعمل الصانع.
وهناك صورة أخرى وهي أكثر تعامالت الناس عليها اآلن، وهي أن مادة  2

ناء املستصنع ليست موجودة يف ملك الصانع حني العقد، فيتعاقد معه على ب
عمارة من عشرة أدوار أو اثين عشر دورًا، مل يكن يف ملك الصانع أو املقاول 
حني املقاولة ال أمسنت وال حديد وال طوب ولكنه أييت هبا بعد ذلك من السوق 
بعد أن يصرف إليه جزء من الثمن، وكذلك يف استصناع املعدات الكبرية أو 

ة أو غريها من املواد اليت الصغرية من طائرات أو سفن فضائية أو سفن حبري
تستصنع. يف الغالب أن املواد ال تكون يف ملك الصانع حني العقد، وهي متعلقة 
بذمته، وهذا مما يرتتب على أن أسعار املواد تتفاوت وختتلف بعد العقد وال سيما 
إذا حدثت قوة قاهرة يف البلد حمل التعاقد، فتتضاعف أسعار املواد مما جيعل 

يف صنع العني املوصوفة، ويعلل ذلك أبن أسعار املواد ارتفعت بعد  الصانع يتأخر
 العقد مما ينتج عن ذلك تنازع بينهما يعطل العقد، ومدته املتفق عليها.

وهناك مشكلة أخرى تصادف العقد وهو إىل من يرفع التنازع، هل يرفع إىل  3
ضااي امام نظر الق القضاء الذي حيتاج إىل مدة طويلة للبث يف احلكم، حيث إن

فإهنا تضيع احلقوق ابلتأجيالت وتبقى  -كما هو مشاهد-احملاكم وتداوهلا، 
احلقوق يف أدراج احملاكم لسنوات طويلة، أما أن يتم حل النزاع بتحكيم حمكمني 
يتم اختيارهم من قبل املتعاقدين لكي يبثون يف احلكم بصورة أسرع، إال أن هذا 

ه أحد املتعاقدين، وذلك لعدم وجود النوع من حل النزاعات قد ال يرتضي
متخصصني يف التحكيم وفن التفاوض، حيث أن التحكيم التجاري مازال وليد 
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 اللحظة ويفتقر إىل حمكمني متمرسني ينجزون ما مت توكيلهم به.
من املشاكل الواقعية اليت تعرتي عقد االستصناع )املقاولة( يف ليبيا، هو أن  4

الوفاء ابلعقد ألسباب أمنية تتعلق ابلوضع السياسي الصانع أو املقاول يتعذر عن 
يف البالد مما يسبب يف أتخر الوفاء مبوعد االستحقاق، وأحيااًن أخرى عندما 
يكون املواد من الصانع أو املقاول، عندما كان هناك استقرارًا يف سعر صرف 

سبب الدوالر، وبعد شهور من العمل يرتفع سعر الدوالر أضعافًا مضاعفة، مما ي
يف تعذر املقاول عن شراء املواد، وذلك أن سعر املصنوع سيكون أكثر مما اتفق 

 عليه، وهذا يسبب يف نزاع بني املقاول ورب العمل.
 

 جـ. أسئلة البحث
 ضوابط عقد االستصناع عند الفقه اإلسالمي والقانون املدين اللييب؟.ماهي . 1س
 ليبيا ؟. ماهي أسباب النزاعات يف عقد االستصناع يف .2س
للنزاعات اليت حتصل يف عقد االستصناع عند الفقه  والقانونية ماهي احللول الفقهية. 3س

 اإلسالمي والقانون املدين اللييب؟.
 

 د. أهداف البحث
 ضوابط عقد االستصناع عند الفقه اإلسالمي والقانون املدين اللييب؟.شرح . 1
 ليبيا ؟.معرفة أسباب النزاعات يف عقد االستصناع يف . 2
للنزاعات اليت حتصل يف عقد االستصناع عند الفقه  والقانونية . معرفة احللول الفقهية3

 اإلسالمي والقانون املدين اللييب؟.
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 هـ. أمهية البحث
 :تتمثل أمهية املوضوع فيما يلي 

 أوالً: األمهية النظرية
؛ قانون املدين اللييبالفقه اإلسالمي والإن دراسة عقد االستصناع ضرورية لكل ابحث يف 

ملا يتميز به من خصوصية عن سائر العقود، فقد مجع هذا العقد بني خاصيتني: خاصية بيع 
السلم يف جواز وروده على مبيع معدوم حني العقد سيصنع فيما بعد، وخاصية البيع املطلق 

 العادي يف جواز كون الثمن فيه ائتمانيا، ال جيب تعجيله كما يف السلم.
قربه من عقد املقاولة يف القانون اللييب وذلك يف حالة ما إذا كان املواد من وكذلك ل

 الصانع أو من رب العمل كما سيأيت تفصيله الحقاً.
 اثنيا: األمهية العملية

أدى التطور اهلائل يف احلياة االجتماعية واالقتصادية إىل نشأة العديد من الصناعات 
وجمتمعا يف خمتلف اجملاالت واحلقول احلياتية: يف الصناعة  واالبتكارات اليت ختدم اإلنسان فردا

والزراعة والطب واهلندسة واإلسكان...اخل، ولالستفادة من هذا التطور الكبري الذي نشهده يف 
حياتنا املعاصرة؛ البد من تطوير قطاعات إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات لتأمني احتياجات 

يف، وهنا تربز أمهية االستصناع يف مواكبة وتدعيم هذا التطور املنتجني واملستهلكني أبقل التكال
اهلائل والنمو الكبري يف املياديني الصناعية والتكنولوجية، فهو يتيح للمستثمر دخول جماالت 
االستثمار بقوة من خالل عقد االستصناع، وهوما يسمح أيضا للمصارف اإلسالمية من 

توظف من خالهلا  -لتدخلها ابلصيغ األخرىما كانت  -دخول جماالت استثمارية هامة
ودائعها وفوائضها، واتسعت أمهية االستصناع يف هذا العصر عندما وظفه البنك اإلسالمي 
للتنمية يف متويل التنمية يف الدول اإلسالمية إبجناز العديد من مشاريع البنية األساسية كالطرق 

 .ومرافق التعليم والصحة...اخل والسدود والسكك احلديدية وشبكات الكهرابء واملياه
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وتتمثل أمهية الدراسة كذلك يف أنه يرتكز على حماولة جناح عقد االستصناع، وذلك 
بوضع حلول جذرية للتنازع إن حصل بني املتعاقدين يف عقد االستصناع، لكي نتحصل على 

 النتيجة املرجوة منه يف بناء االقتصاد، ورفع الكفاءة االجتماعية بني البشر.
 و. حدود البحث

ضوابط عقد االستصناع يف الفقه ينحصر اهتمام هذه اخلطة بدراسة  احلد املوضوعي:
ومعرفة أسباب النزاعات اليت حتصل يف عقد االستصناع يف والقانون املدين اللييب، اإلسالمي 

ن، ليبيا كنموذج على هذه النزاعات، وكذلك احللول العملية فيما إذا حدث نزاع بني املتعاقدي
من حيث تعريفه وأمهيته واألدلة على جوازه، وبيان وكذلك معرفة ماهية عقد االستصناع 

أقسامه ومعرفة أركانه وشروطه، أما القانون حمل الدراسة فسيكون قانون عقد االستصناع 
 املنصوص يف القانون املدين اللييب.

 ـ.ه1437، املوافق 2016هذه الدراسة قد كتبت يف سنة  احلد الزماين:
 ز. مصطلحات البحث

 . الضبط 1
) ضبط( الشيء حفظه ابحلزم واببه ضرب . ورجل )ضابط ( أي حازم لزوم الضبط لغة: 

الشيء وحبسه ، وقال ليث: الضبط لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء ، وضبط الشيء حفظه 
 .5ابحلزم ، والرجل ضابط أي حازم ورجل ضابط وضبطي : قوي شديد

 .6”ألمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياتها“الضبط اصطالحا: 
 7”قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا“وعرفها الشريف اجلرجاين أبنه: 

 العقد اصطالحاً :. 2

                                                             
 ادر الرازي، خمتار الصحاح، ابب الضاد، اجلذر ضبط.حممد بن أيب بكر بن عبد الق 5
 .2/72املصباح املنري،   6
 .76التعريفات للجرجاين، ص  7



10 

 

 . (8)التزام املتعاقدين وتعهدمها أمراً وهو عبارة عن ارتباط اإلجياب ابلقبول 
لتزام وتعهد كل من البائع واملشرتي واملراد ابلعقد هنا االنعقاد، فعقد البيع مثاًل يقصد به ا

 .(9)ابملبادلة املالية 
 . عقد االستصناع3

 تعريف االستصناع يف اللغة : 
االستصناع استفعال من صنع ، فاأللف والسني للطلب ، يقال : استغفار لطلب املغفرة 

صنيعاً ، والصنع : يقول الرازي : ")الصنع( : ابلضم مصدر قولك صنع إليه معروفًا وصنع به 
بكسر الصاد : حرفة الصانع ، واصطنعه : اختذه ، قال  –، والصناعة  (10)قبيحًا أي : فعل"

ويقال اصطنع فالن خامتا إذا سأل ، يقول ابن منظور : "  (11)" واصطنعتك لنفسيتعاىل : " 
واستصنع الشيء : دعا إىل صنعه ، فاالستصناع لغة : طلب  (12)رجال أن يصنع له خامتا "

 .(13) الفعل
 تعريف االستصناع يف االصطالح :        

اختلفت عبارات العلماء يف تعريف االستصناع ، ويرجع ذلك إىل اختالفهم يف حقيقة 
حيث أدخله اجلمهور ضمن السلم ، أما  – (14)كما سيأيت إن شاء هللا  –االستصناع وتكييفه 

مرجع ذلك االختالف إىل إدخال األحناف فعدوه عقداً مستقاًل ، لكنهم اختلفوا يف تعريفه ، و 
 بعض القيود أو إخراجها ، ومن تلك التعريفات : 

                                                             

. درر احلكام شرح جملة األحكام ، علي حيدر ، دار الكتب 29جملة األحكام العدلية ، قدميي كتب خانة ، كراتشي ، ابكستان،  (8)
  .91، ص1العلمية ، بريوت ، لبنان، ج

  .91، ص1درر احلكام شرح جملة األحكام، املرجع السابق، ج (9)
 . 371حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي .خمتار الصحاح ، صفحة :  (10)
 . 41سورة طه . آية :  (11)
 . 209، صفحة :  8ابن منظور . لسان العرب ، ج  (12)
 . 954، صفحة : 1. القاموس احمليط :ج: 371ة : . خمتار الصحاح صفح 209، صفحة :  8انظر : لسان العرب :ج: (13)
 وما بعدها .  6انظر : صفحة :  (14)
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  " : (15)" هو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العملتعريف الكاساين. 
 وهنا قد بني  كونه عقداً ، لكن مل يذكر اشرتاط حتديد الثمن ، فلم يكن جامعاً.

  : و أن يقول لصانع خف أو " االستصناع طلب الصنعة وهتعريف ابن اهلمام
مكعب أو أواين الصفر اصنع يل خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا 
وزهنا كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن املسمى أوال يعطي شيئا فيعقد اآلخر معه 

"(16) . 
 وهو تعريف ابلرسم ال احلد ، حيث عرف االستصناع بذكر بعض صوره .

 هو عقد على مبيع يف الذمة وشرط عمله على الصانع دي : " تعريف السمرقن
"(17) . 

 وهو تعريف خمتصر جيد ، لكن يالحظ عليه عدم ذكر الثمن واشرتاطه. 
  تعريف جملة األحكام العدلية : " مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا

"(18) . 
 . الشريعة اإلسالمية4

اده من العقائد والعبادات واألخالق واملعامالت الشريعة اإلسالمية : ما شرعه هللا لعب
 .(19)ونظم احلياة يف شعبها املختلفة لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

فبعد أن متايزت العلوم اإلسالمية، واستقرت مصطلحاهتا وحتددت، أصبح معىن الفقه 
وخصوص أخص من معىن الشريعة، فأحكام الفقه جزء من أحكام الشريعة، فبينهما عموم 

وجهي، فقد صار الفقه ي راد به العلم أبحكام العبادات واملعامالت دون ابقي األحكام، أما 
 الشريعة فتشمل مبعناها ابإلضافة إىل أحكام العبادات واملعامالت أحكام العقائد واألخالق.

                                                             

 . 2، صفحة :  5عالء الدين الكاساين . بدائع الصنائع ، ج :  (15)
 . 114، صفحة :  7كمال الدين ابن اهلمام السيواسي . شرح فتح القدير ، ج :   (16)
 . 326صفحة :  2 عالء الدين السمرقندي . حتفة الفقهاء ، ج (17)
 . 53صفحة  7حممد الزحيلي . قضاء املظامل يف الفقه اإلسالمي ، ج  (18)
( مناع خليل القطان ، وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية، دون طبعة ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : السعودية ، سنة 19) 

 .9م ، ص1985
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وعلى هذا فإن حبثي سيكون يف الشريعة اإلسالمية ملا له مشول يف األحكام والعبادات، 
وضوع التحكيم هو موضوع ال يزال يدرج حتت مواضيع عدة ، وال ميكن حصره يف الفقه فم

اإلسالمي فقط، ولذلك كان موضوع دراسيت يف الشريعة اإلسالمية من حيث استداليل 
 بنصوصها سواء كان القرآن الكرمي ، أو السنة املطهرة .

 
 ح. الدراسات السابقة

الستصناع التكييف الشرعي والقانوين حلكم . انصر أمحد إبراهيم النشوي، عقد ا1
 .(20)التعامل به دراسة فقهية أتصيلية

هذه الدراسة عن عقد االستصناع من الناحية الفقهية للتعريف به وبيان مشروعيته، 
وأحكامه على هدى ما ورد يف القرآن اجمليد والسنة املطهرة، وأقوال الفقهاء األجالء الذين 

وقد كان هذا العقد مثار خالف بني املذاهب الفقهية وحىت داخل سبقوان يف هذا املضمار 
املذهب الواحد، هل هو بيع سلم؟ فتجب فيه شروط السلم؟ أم هو بيع مطلق فيجب فيه البيع 
من شروط؟ أو هو وعد ابلبيع وليس بعقد؟ مث املبيع هو العني اليت تصنع؟ أو املبيع هو العمل؟ 

تدور حول هذا العقد ومكانته ومشروعيته واليت أجاب عنها إىل غري ذلك من التساؤالت اليت 
 هذا الكتاب ابلتفصيل إبسلوب ميسر ال هو ابالجياز املخل وال ابلتفصيل اململ.

 
 
 
 

                                                             

التكييف الشرعي والقانوين حلكم التعامل به دراسة فقهية أتصيلية، الطبعة األوىل، انصر أمحد إبراهيم النشوي، عقد االستصناع  (20)
 .2007اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، سنة 
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. كاسب بن عبد الكرمي بدران، عقد االستصناع أو "عقد املقاولة" يف الفقه 2
 .(21)اإلسالمي دراسة مقارنة

مة يف جمال فقه املعامالت، فقد حتدث فيه املؤلف عن هذا الكتاب يعترب من الكتب القي
االستصناع ابلتفصيل وعالقته ابلعقود األخرى كعقد السلم، والبيع، واإلجارة، وقد أشاد بكتابه 
الشيخ عثمان الصاحل رئيس حترير جملة البحوث اإلسالمية، مقال يف كتب جريدة اجلزيرة 

ل ما نصه "قرأت هذه الرسالة اليت حوت ما لذ هـ،، وأثىن عليه، حيث قا1398السعودية عام 
صفحة من القطع الكبري، أخذها من  250تقع يف أكثر من "  -وطاب يف هذا الباب 

 عشرات املراجع وعشرات األبواب واملباحث ومكتباتنا اإلسالمية يف أمس احلاجة إليها".
طة إىل ثالثة وقد أطلع الباحث على هذا الكتاب ووجد فيه أن املؤلف قد قسم فيه خ

فصول، حتدث يف الفصل األول عن العمل واالستصناع، تكلم فيه عن أمهية العمل يف الشريعة 
اإلسالمية ومكانة االستصناع من العمل، مث أعطى حملة اترخيية عن االستصناع واهلدف من 

هي  املعامالت يف اإلسالم، مث عر ج يف الفصل الثاين عن حرية املكلف يف انشاء العقود، هل
حرية مطلقة أم مقيدة، وحتدث يف الفصل الثالث عن جواز التعاقد على املعدوم، هل جيوز أم 

 ال؟ ورأي النظام الوضعي يف ذلك.
 
 
 

                                                             

كاسب بن عبد الكرمي بدران، عقد االستصناع أو "عقد املقاولة" يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، الطبعة : الثانية ، ، السعودية:   (21)
 م. 1984 /هـ  1404كلية الرتبية،  –يصل جامعة امللك ف
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. سفريا خورون نيسا، تنفيذ عقد االستصناع على صيغ التمويل يف بنك االدخار 3
يئة الشرعية شريعة فرع ماالنج، من خالل الفتاوى الصادرة عن اهل (BTN)اإلسالمي 

 .(DSN)(22)الوطنية 
حتدثت فيه الباحثه عن العقد وشروطه وأركانه، واهناء العقد، مث درج إىل تعريف 
االستصناع، وعن كيفية عمل االستصناع، وأركانه وشروطه، مث حتدث يف الباب الثالث عن 

 Dewanاالستصناع املوازي، والفتاوى اخلاصة به الصادرة عن اهليئة الوطنية الشرعية 
Syariah national (DSN)  مث حتدث يف الفصل الرابع عن التمويل ومفهومه، وموقف

الشريعة من التمويل ابلفائدة، وقد قام الباحث بدراسة ميدانية يف هذا الصدد عن بنك 
BTN  ،شريعة، فرع ماالنج، حيث ذكر معلومات عن البنك ورؤيته اجتاه الصريفة اإلسالمية

شريعة ماالنج، من  BTNووصف االستصناع من وجهة نظر بنك  ومنتجاته التمويلية،
، مما استخلص نتائجه املتعلقة مبيدان DSNخالل الفتاوى الصادرة عن اهليئة الشرعية الوطنية 

 الدراسة.
 

 .(23). حممد لبيب شنب، شرح أحكام عقد املقاولة يف ضوء الفقه والقضاء4
ألعمال املادية ابملقابلة إىل األعمال اصفحة، فقد حتدث فيه عن  262هذا الكتاب من 

مل يتناوهلا املشرع يف نطاق عقد واحد، بل راعى الظروف اليت تتم فيها هذه ولكن القانونية، 
 ابسماألعمال، ففرق بني العمل الذي يتم حتت إدارة وإشراف صاحب املصلحة فيه، ونظمه 

ضع يف ذلك إلدارة أو إشراف عقد العمل، والعمل الذي يقوم به الفرد مستقاًل دون أن خي
شخص آخر، وهذا هو عقد املقاولة. مث ما لبث املشرع أن قيد نطاق املقاولة فنظم صوراً 

                                                             

رسالة خترج )بكالوريوس( قسم القانون التجاري اإلسالمي، كلية الشريعة، ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،    (22)
2015. 

 .2008كندرية: منشأة املعارف، سنة (  حممد لبيب شنب، شرح أحكام عقد املقاولة يف ضوء الفقه والقضاء، الطبعة األوىل، اإلس23)
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خاصة منها تنظيمًا مستقالً، حبيث خرجت هذه الصور من اإلطار العام للمقاولة، لتدخل يف 
احلراسة  (، وعقد729-718إطار خاص هبا، وهكذا عرف املشرع عقد الوديعة )املواد من 

من قانون التجارة(، وعقد السمسرة 104 -90(، وعقد النقل )املواد من 738-729)املواد 
لعقد املقاولة ابلنطاق الذي حدده  الدراسةمن قانون التجارة(، وتتحدد  75-66)املواد من 

اين، الواردة يف القسم األول من اجملموعة املدنية، الكتاب الث 668-646املشرع هلا، أي ابملواد 
الباب الثالث اخلاص ابلعقود الواردة على العمل ورغم أن هذه املواد تنطبق على مجيع املقاوالت 

ونظامًا خاصاً، فإن كثري من األعمال اليت  امساما وضع له املشرع  ابستثناءأاًي كان حملها، 
ألحكام تدخل يف نطاق املقاولة يتميز أبحكام خاصة به، حبيث ميكن القول أبنه إىل جانب ا

العامة اليت تنطبق على كل املقاوالت، توجد أحكام خاصة تنفرد هبا بعض صور املقاولة، ومن 
هذه الصور مقاوالت النشر واإلعالن وتقدمي املسرحيات والعروض التمثيلية واملوسيقية 
والسينمائية، ومقاوالت املباين اليت حرص املشرع أن يورد نصوصًا هبا يف سياق تنظيمه لعقد 

ملقاولة بصفة عامة. ونقسم خطة الدراسة لعقد املقاولة على ثالثة أبواب رئيسية: الباب األول ا
 انقضاءيف أركان املقاولة، والثاين يف آاثرها، وخنصص الباب الثالث واألخري للكالم عن 

 .املقاولة
 

ن بني دراسة الباحث والدراسات السابقة، هو أن الباحث ستكون دراسته يف ع أما الفرق
ضوابط عقد االستصناع )املقاولة( دراسة فقهية مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون املدين 
اللييب، وسيأيت فيها الباحث آبراء فقهاء القانون املدين اللييب ابإلضافة إىل املواد القانونية الدالة 

 . عليه من القانون املدين املذكور، وهي اليت خلت منها الدراسات السابقة
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 الفصل الثاين
 االطار النظري

 
 املبحث األول: مفهوم النزاعات العقدية وما يتعلق هبا من أحكام

 املطلب األول: مفهوم النزاعات اليت قد تطرأ على العقد
 الفرع األول: مفهوم النزاعات لغة واصطالحاً 

 الفرع الثاين: القانون الواجب التطبيق عند التنازع العقدي
 مفهوم العقد وأركانه  املطلب الثاين:

 الفرع األول: مفهوم العقد لغة واصطالحاً 
 الفرع الثاين: أركان العقد

 الفرع الثالث: أقسام العقد
 املبحث الثاين: مفهوم االستصناع وحكمه

 املطلب األول: مفهوم االستصناع لغة واصطالحاً 
 دين اللييباملطلب الثاين: حكم االستصناع يف الشريعة اإلسالمية والقانون امل

 املطلب الثالث: شروط عقد االستصناع وآاثر انتهائه
 املبحث الثالث: تكييف عقد االستصناع بني الشريعة اإلسالمية والقانون املدين اللييب

 يف الشريعة اإلسالمية )املقاولة( املطلب األول: تكييف عقد االستصناع
 قانون املدين اللييبيف ال )املقاولة( املطلب الثاين: تكييف عقد االستصناع
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 الفصل الثاين

 االطار النظري

 
 املبحث األول: مفهوم النزاعات العقدية وما يتعلق هبا من أحكام العقد

 املطلب األول: مفهوم النزاعات اليت قد تطرأ على العقد

 الفرع األول: مفهوم النزاعات لغة واصطالحاً 

 أوال: النزاع يف اللغة
نـَه مخ )نـَزَاَعٌة( اِبلخَفتخِح َأيخ خ ص وَمٌة يف النزاع لغة: )اَنَزَعه  م   َناَزَعًة( َجاَذبَه  يف اخلخ ص وَمِة. َوبـَيـخ

َء  . َو )انـختَـزََع( الشَّيخ َتاَقتخ . َو )التـََّناز ع ( التََّخاص م . َو )اَنَزَعِت( النـَّفخس  ِإىَل َكَذا )نِزَاًعا( اشخ َحقٍ 
تَـَلَعه  فَاقـختَـ   .(24)َلعَ فَانـختَـزََع َأِي اقـخ

وعلى هذا فإن أدبيات النزاع تعكس ثراًء واضحًا فيما تقدمه من تعريفات ملفهوم النزاع،  
كما تتعدد أيضًا بؤر االهتمام، ونقاط الرتكيز اليت يوليها املتخصصون أمهية كبرية عند تناوهلم 

ها دوائر للمفهوم ابلدراسة والتحليل. وىف إطار استعراض بعض التعريفات اللغوية اليت تقدم
املعارف والقواميس اللغوية ملفهوم النزاع، فإن دائرة املعارف األمريكية تعرف النزاع أبنه عادة ما 
يشري إىل "حالة من عدم االرتياح أو الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بني 

ف العلوم . أما دائرة معار (25)رغبتني أو حاجتني أو أكثر من رغبات الفرد أو حاجاته"
االجتماعية فإن اهتمامها ينصرف إىل إبراز الطبيعة املعقدة ملفهوم النزاع، والتعريف ابملعاين 

                                                             

 خمتار الصحاح، كلمة نزع.  (24)
(25)  “ The Encyclopedia Americana International Edition, “ Danbury , Connecticut: 

Gerolier Incorporated , 1992: 537. 
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والدالالت املختلفة للمفهوم يف أبعاده املتنوعة. فمن املنظور النفسي، يشري مفهوم النزاع إىل 
ُ  للتورط أو الدخول ىف نشاطني أو أكثر، هل ما طبيعة "موقف يكون لدى الفرد فيه دافع 

متضادة متاما"، وهنا يؤكد موراى على أمهية مفهوم النزاع ىف فهم املوضوعات املتعلقة بقدرة 
 .(26)الفرد على التكيف اإلنساىن وعمليات االختالل العقلى أيضاً 

 اثنيا: النزاع اصطالحا 
املنازعات: هو حل املنازعات اليت جتري بني املتعارضني؛ لتحقيق حق أو إلبطال 

 (27)"ابطل
أما النزاع ىف مفهوم كوزر فإنه يتبلور ىف ضوء القيم واألهداف الىت متثل اإلطار املرجعى 
ألطراف املوقف النزاعى. وعلى ذلك يرى كوزر أن النزاع يتحدد ىف "النضال املرتبط ابلقيم 

ى واملطالبة بتحقيق الوضعيات النادرة واملميزة، القوة واملوارد، حيث تكون أهداف الفرقاء ه
 .(28)حتييد أو إيذاء أو القضاء على اخلصوم"

إضافة إىل ما سبق، فإن هناك رؤى أخرى تسعى إىل توجيه االهتمام حنو األبعاد النفسية 
املتعلقة بعالقات القبول والرفض بني أطراف املوقف النزاعى. ومن هنا تتجه تلك الرؤى إىل 

ألفراد واجلماعات أو الشعوب أو الدول فيما تعريف النزاع فيها أبنه "ذلك العداء املتبادل بني ا
 .(29)بينها على خمتلف املستوايت"

 

                                                             

(26)  Edward J. Murray , “Conflict : The Psychological Aspects “, in IESS, pp. 220 –225  
 .135م ، ص1983علي بن حممد اجلرجاين ، التعريفات ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية بريوت : لبنان ، سنة  (27)
  18: :1968أمحد فؤاد رسالن: نظرية الصراع الدوىل " القاهرة : اهليئة املصرية العامة للكتاب ،   (28)
وحل الصراعات : اإلطار النظرى"  القاهرة : املركز القومى لدراسات الشرق األوسط ، يناير  عبد املنعم املشاط، ماهر خليفة : حتليل  (29)

1995 :4. 
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 الفرع الثاين: القانون الواجب التطبيق عند التنازع العقدي

 أوال: عرض النزاع يف احملاكم
القانون اللييب هو املرجع يف  ( مانصه"10فقد جاء يف القانون املدين اللييب يف مادته )

دما يطلب حتديد نوع هذه العالقات يف قضية تتنازع فيها القوانني، ملعرفة تكييف العالقات عن
 .(30)القانون الواجب تطبيقه من بينها"

وعلى هذا فإن الدوائر القضائية هي املعنية بفصل النزاع احلاصل بني املتعاقدين، أما يف 
احلالة املدنية  -1 ( على أنه "11حالة ما إذا كان املتعاقدين أجنبيني فقد نصت املادة )

لألشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة اليت ينتمون إليها جبنسيتهم، ومع ذلك ففي 
التصرفات املالية اليت تعقد يف ليبيا وترتتب آاثرها فيها، إذا كان أحد الطرفني أجنبيًا انقص 

تبينه، فإن األهلية وكان نقص األهلية يرجع إىل سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر 
أما النظام القانوين لألشخاص االعتبارية األجنبية، من  -2.هذا السبب ال يؤثر يف أهليته

شركات ومجعيات ومؤسسات وغريها، فيسري عليه قانون الدولة اليت اختذت فيها هذه 
األشخاص مركز إدارهتا الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا ابشرت نشاطها الرئيسي يف ليبيا، فإن 

 .(31)انون اللييب هو الذي يسري"الق

 اثنيا: التحكيم عند التنازع
من أهم قضااي التحكيم معرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وذلك ألن 
القانون املذكور هو األساس يف إصدار حكم التحكيم وابلتايل حسم النزاع وإهنائه، وال صعوبة 

يه تطبيق النصوص القانونية للدولة اليت يستمد منها ابلنسبة للقاضي يف كل دولة إذ يتعني عل
 .سلطته وابلتايل يطبق القانون أو قواعد القانون الدويل اخلاصة بتنازع القوانني لتلك الدولة

                                                             

 القانون املدين اللييب، ابب القانون املدين اللييب مرجع عند التنازع، املادة العاشرة.  (30)
 املرجع السابق.   (31)
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ولكن األمر خيتلف متاما ابلنسبة للمحكم الذي يستمد سلطته من اتفاق التحكيم ومبعىن 
و ميارس مهمته اليت جيد هلا أساسا يف العقد عند آخر إن مصدر سلطة احملكم إرادة الطرفني فه

النظر يف النزاع املعروض أمامه عند حتديده واختياره للقانون أو القواعد املوضوعية اليت حتكم 
 .موضوع النزاع، ويبحث عن هذا القانون من خالل إرادة اخلصوم الصرحية أو الضمنية

قد يكون صرحيا وذلك بذكره يف اتفاق وتعيني القانون الواجب التطبيق من قبل األطراف 
 .التحكيم

وقد ال يفصح أطراف النزاع عن إرادهتم يف حتديد القانون أو القواعد الواجبة التطبيق على 
موضوع النزاع ويتعني يف هذه احلالة على احملكم أن يبحث عن اإلرادة الضمنية لألطراف لكي 

 .يتمكن من حتديد القانون الذي سيطبقه هذا النزاع
من املبادئ الراسخة يف التحكيم التجاري الدويل أن القانون الذي خيتاره األطراف له و 

الصدارة يف التطبيق على كافة القوانني األخرى القابلة للتطبيق مىت كان القانون ال يتعارض مع 
ة القواعد اآلمرة يف النظم القانونية ذات العالقة، وقد نص قانون املرافعات اللييب يف املاد

جيوز للمتعاقدين أن يشرتطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من  1( على أنه )739/1)
النزاع يف تنفيذ عقد معني على حمكمني وجيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع معني مبشارطة 

 .(32)حتكيم خاصة(
اخلاصة  وأتخذ االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلتحكيم هبذا املبدأ، ومثال ذلك االتفاقية

واالتفاقية  (33)أ(/42( املادة )1965بتسوية منازعات االستثمار )اتفاقية واشنطن لسنة 
 .(34)(7/1يف جنيف املادة ) 1961األوروبية لسنة 

                                                             

 ، الفقرة األول.739املادة قانون املرافعات اللييب، الباب الرابع: التحكيم،    (32)
تنص املادة على أنه )عند عدم اتفاق األطراف تطبق هيئة التحكيم قانون الدولة الطرف يف النزاع مبا يف ذلك قواعد تنازع القوانني    (33)

 .الواردة يف قانون هذه الدولة وكذلك مبادئ القانون الدويل يف املوضوع(
رية حتديد القانون الذي يتعني على احملكمني تطبيقه على موضوع النزاع، ويف حالة غياب إشارة تنص املادة على أنه )لألطراف ح   (34)

 األطراف إىل القانون الواجب التطبيق فيجب على احملكمني تطبيق قاعدة التنازع اليت يروهنا مالئمة للحالة املعروضة(.
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كما أن قواعد اهليئات الدولية للتحكيم قد أشارت إىل حرية اإلرادة يف اختيار القانون 
ا مثال الئحة حمكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الواجب التطبيق على املنازعات الدولية، ومنه

 .(35)(13/3الدولية بباريس املادة )
ومبا أن دراستنا يف هذا املبحث تقتصر على القواعد املوضوعية ذات الطابع الوطين فإنين 

 أكتفي هنا هبذه اإلشارة.
رادة هلا نفس فإن إرادة األطراف هلا دور كبري يف جمال العقود الدولية وابلتايل فإن هذه اإل

الدور يف جمال اختيار القانون الواجب التطبيق على املنازعات اليت تنشأ عن هذه العقود. سواء 
أكان هذا االتفاق مشروطا يف العقد بشرط التحكيم أم أنه يف اتفاق خاص. إذ قد يتم االتفاق 

طراف على بني طريف العقد على أن حيكم موضوع النزاع قانون دولة معينة، وقد يتفق األ
خضوع جزء معني من النزاع لقانون معني. أو يتم االتفاق على تطبيق بعض أحكام القانون 
املختار دون البعض اآلخر ويف مثل هذه احلالة نكون بصدد ما يسمى ابالختيار اإلجيايب، وقد 
 يتفق األطراف على استبعاد تطبيق قانون معني أو جزء معني من القانون املختار، وهذا ما

 .(36)يعرف ابالختيار السليب للقانون
ولكن يف مجيع هذه األحوال جند أن إلرادة األطراف دورا أساسيا يف اختيار القانون 
الواجب التطبيق على موضوع النزاع أو استبعاد تطبيق قانون معني. ومع ذلك فإن هذا الدور 

والذي ميكن أن جنده يف  لإلرادة يبقى حباجة إىل تفسري، وذلك من حيث بيان أساسه القانوين
 .قاعدة العقد شريعة املتعاقدين ومبدأ حرية اإلرادة

وملا كان احملكم يف جمال املنازعات الدولية ذات الطبيعة اخلاصة يلعب دور القاضي يف 
جمال املنازعات ذات الطابع الوطين، فإن السؤال الذي يثار هنا ما دور احملكم يف حالة ما إذا  

                                                             

لقانون الذي يتعني على احملكم تطبيقه على موضوع النزاع، فإذا مل حيدداه، إذ تنص املادة على أنه )للطرفني كامل احلرية يف حتديد ا   (35)
 طبق احملكم قاعدة تنازع القوانني اليت يراها مالئمة يف هذا الشأن(.

 .188-185حممد فوزي سامي، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص    (36)
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لطرفني املتنازعني معيبة بعيب من عيوب اإلرادة؟ وهناك مسألة أخرى ال تقل كانت إرادة أحد ا
أمهية، وهي أن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع املطروح على قضاء التحكيم 
قد يكون من قبل الطرف األقوى يف العالقة، وهذا ما حيصل غالبا يف العقود الدولية ذات 

يكون قانون اإلرادة هو يف الواقع قانون الطرف األقوى يف العالقة  الشكل النموذجي حبيث
التعاقدية، مما يهدد التوازن العقدي. وغالبا ما يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون 
الوطين للطرف األقوى يف العالقة، ويف هذه احلالة تثار مسألة مدى أمهية إمكانية تطبيق أحكام 

مبعىن هل إبمكان احملكم أن يعدل من الشروط التعسفية محاية للطرف  وقواعد عقود اإلذعان،
 الضعيف يف العالقة؟

وحيصل أحياان أن تطرأ بعض الظروف االستثنائية اليت جتعل تنفيذ التزامات أحد 
املتعاقدين مرهقا وقد تلحق به خسارة جسيمة، فما دور احملكم يف مواجهة مثل هذا االحتمال؟ 

أن يوازن بني مصلحيت الطرفني املتعاقدين، ويرد االلتزام املرهق إىل احلدود  هل يستطيع احملكم
 املعقولة، وفق مقتضيات العدالة كما تقضي بذلك أحكام القوانني الوطنية؟.
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وعلى هذا فإن الفرق بني القانون الواجب التطبيق بني احملاكم والتحكيم هو كما 
  (1موضح يف الشكل رقم )

 

 : مفهوم العقد وأركانه املطلب الثاين

 الفرع األول: ماهـــية العـــقـــــد   
 يعرف العقد أبنه، توافق إرادتني أو أكثر على إنشاء إثر قانوين مشروع.

وقد فرق الفقهاء بني العقد واالتفاق فيعتربون العقد أخص من االتفاق، حيث يعتربون 
وأما االتفاق فال يكون عقدًا إال إذا   االتفاق )جنس( والعقد )نوع(.. فكل عقد يكون اتفاق،

 كان منشئا اللتزام او انقال له. فإذا كان يعدل االلتزام أو ينهيه فهو ليس بعقد.
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غري ان هذه التفرقة ليس هلا قيمة علمية أو أمهية تذكر.. هلذا يذهب الشراح إىل أن 
ن هذا األثر هو إنشاء العقد هو " توافق إرادتني او أكثر إلحداث إثر قانوين مشروع سواء كا

 التزام او نقله او تعديله او إلغاؤه.
ومن التعريف _ السابق ذكره _ للعقد جند انه من املهم فيه أن يوجد اتفاق على 
إحداث إثر قانوين، فإذا مل يكن املراد إحداث هذا األثر، فال يكون هناك عقد ابملعىن القانوين 

 املقصود.
قد اجتهت اىل احداث هذا االثر القانوين ام ال، جيب الرجوع وملعرفة ما إذا كانت االرادة 

اىل النية والظروف واملالبسات املصاحبة لصدور االرادة. فاجملامالت ال تعترب التزامات ابملين 
القانوين كدعوة صديق اىل عشاء، فاذا عدل الصديق _ الداعي _ عن الدعوة، او ختلف 

أي مسئولية على أي منهما ال نتفاءل الرابطة التعاقدية املدعو عنها بعد قبوله، أو يرتب ذلك 
 يف هذه احلالة.

ولكن يف حالة قصد املتعاقدان _ الداعي واملدعو _ تقدمي الطعام، فان ذلك يكون 
 (37)التزام قانوين يرتب على االخالل به املسئولية العقدية.

يراد به احداث إثر وجيدر بنا هنا االشارة اىل جمال العقد، حيث انه ليس كل اتفاق 
 قانوين يكون عقد.

لذلك يتحدد جمال العقد ابالتفاقات املنشئة لاللتزامات بني اشخاص القانون اخلاص، 
ويف دائرة املعامالت املالية واملتعلقة ابلرتكة املالية، وخترج من جماله االتفاقات املتعلقة بفروع 

 .(38)القانون العام

                                                             

 118م، اجمللد األول، ص2000اجلديد، منشورات احلليب احلقوقية،  ( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين1)
 11م، ص  2005( أنور السلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2)
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 الفرع الثاين: أركان العقد
هو ما ال يقوم الشيء اال به، فالعقد يقوم على اإلرادة )أي تراضي املتعاقدين(،  الركن

 وهذه اإلرادة البد إن تتجه إىل غاية مشروعه )وهذا هو السبب( 
 لذلك أركان العقد هي: الرتاضي _ احملل _ السبب.

 -اوال: الرتاضي: 
لك بصحة االرادتني يوجد الرتاضي بوجود ارادتني متوافقتني، ويكون وجوده صحيحا وذ

 املتوافقتني.
فالرتاضي اذن هو تطابق ارادتني )تطابق اجياب وقبول(، واملقصود ابإلرادة هنا االرادة 

 اليت تتجه ألحداث إثر قانوين معني هو انشاء االلتزام.
 (39)كيفية امتام التعاقد: 

دتني، وقد مير ( وبتوافق االرا2( بتعبري كل من املتعاقدين عن ارادته. 1التعاقد يتم: 
 التعاقد مبرحلة متهيدية ال يكون العقد فيها ابات، ويكون ذلك يف االتفاق االبتدائي والعربون. 

التعبري عن االرادة: يصدر التعبري عن اإلرادة من االصيل يف التعاقد وقد يصدر عن انئب 
 عنه.

العقد جيب ان  أ( التعبري الصادر من االصيل: يف االصل ان الرضا الذي يتم به انعقاد
 يصدر من املتعاقدين أنفسهما، وتنصرف اليهما ااثر العقد.

والتعبري عن االرادة يف العقود الرضائية ال خيضع لشكل خارجي معني، ولذا يصح ان 
 (40)يكون التعبري عن االرادة صرحيا او ضمنيا ..

 التعبري الصريح والتعبري الضمين: 

                                                             

 .146 – 142ول، صم، اجمللد األ2000( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، منشورات احلليب احلقوقية، 1)
 64م، ص 2005( أنور السلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2)
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كان أسلوب اإلفصاح عنها _ كالمًا او كتابة او يكون التعبري عن االرادة صرحيا إذا  
إشارة او حنو ذلك _ أسلوب موضوعا يف ذاته للكشف عن االرادة حسب ما هو متعارف به 

 ومألوف بني الناس.
ويكون التعبري عن االرادة ضمنيا إذا كان املظهر الذي اختذه ليس يف ذاته موضوعا بني 

دون ان يفرتض وجود هذه اإلرادة، كاملستأجر الذي للكشف عن االرادة، ولكن ال ميكن تفريه 
 يبقى يف العني املؤجرة بعد هناية فرتة اإلجيار ويصدر منه فعل يفهم منه انه يريد جتديد اإلجيار.

 االرادة الظاهرة واإلرادة ألبانه:
إذا تطابقت االرادة الباطنية )الداخلية( مع االرادة الظاهرة )اخلارجية(، فيتساوى األخذ 

 ي منهما، مادام االثنتان متطابقتني ومل خيتلفا.أب
ولكن يف حالة اختالف االرادتني _ الظاهرة والباطن _ كشخص ينزل يف فندق على 

 شروط ال يعلمها ولكنها مكتوبة ومعلقة يف غرفته.
ان القانون اجلديد احنرف احنرافًا بسيطًا عن تقاليد القانون القدمي يف أمر االرادة ألبانه 

رادة الظاهرة فلم جيمد يف الوقوف عند االرادة ألبانه، بل تزحزح قليال حنو اإلرادة الظاهرة واال
 حىت يكفل االستقرار يف التعامل.

 (41)فالقانون اجلديد يكون قد أكمل نظرية االرادة ألبانه بنظرية االرادة الباطنية.
صرحيا سواء كان ذلك :  يتخذ التعبري عن اإلجياب عاده مظهرا (42)التعبري عن اإلجياب 

ابلقول او ابلكتابة او ابإلشارة او ابختاذ موقف ال تدع ظروف احلال شكل يف داللته على 
 حقيقة املقصود.

وال يشرتط يف اإلجياب ان يكون موجها اىل شخص معني ابلذات بل اإلجياب يصح ولو  
ت، إذا مل يكن كان موجها لشخص غري معني كاإلجياب املوجه اىل اجلمهور عن طريق النشرا

                                                             

 .148-146م، اجمللد األول، ص2000( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، منشورات احلليب احلقوقية، 1)
  47م، ص  2005زام يف القانون املدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أنور السلطان، مصادر االلت( 2)
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هناك شك يف حقيقة املقصود منه ابعتباره إجيااب، إما إذا كان هناك شك يف اعتباره إجيااب فانه 
 يعترب تفاوضا.

: قد يكون التعبري عن القبول صرحيا او ضمنيا، والتعبري الضمين  (43)التعبري عن القبول 
 يكون عادة يف القبول.

التعبري الضمين و " السكوت "، فالتعبري الضمين وجتد االشارة هنا اىل التفرقة ما بني 
يعترب عمل اجيايب يستخلص من بعض الوقائع، إما السكوت فهو عمل سليب ال ميكن ان يعرب 

 عن االرادة، فهو ال يتضمن أبدا إجيااب؛ ألنه عدم والعدم ال يدل او ينبئ بشيء.
يث ان السكوت اال ان السكوت يعترب قبوال يف حالة كونه " سكوت مالبس "، ح

مظهر سليب حبت للتعبري عن االرادة، فالساكت ال يعرب ابملعىن االجيايب عن اية ارادة وهذا معىن 
)ال ينسب لساكت قول(، فان هذه العبارة تنصرف اىل اإلجياب، الن اإلجياب ال ميكن 

  (44)استخالصه من جمرد السكوت، إما القبول فيمكن استخالصه من الظروف املالبسة.
 ا سبق ذكره، يتبادر للذهن سؤال، هو: مىت يكون التعبري منتج ألثره؟  مم

ان التعبري عن االرادة _ سواء كان صرحيا او ضمنيا، وسواء اعتد به ابإلرادة الظاهرة او 
 (45)ألبانه _ فانه ال ينتج أثره اال يف الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه.

يهم هنا هو تعريفها يف الفقه اإلسالمي " بيع من يزيد :  وما  (46)القبول يف عقود املزاد
"، هو حتديد مىت يتم اإلجياب ومىت يتم القبول؟، وقد أجابت على ذلك املذكرات اإليضاحية 
القانون املدين اللييب بقوهلا " ينطبق هذا النص على مجيع عقود املزايدات وبوجه خاص على 

املزايدة، فافتتاح املزايدة على الثمن ليس اال دعوة  البيوع واإلجيارات اليت اليت جتري بطريق
 للتقدم ابلعطاءات، والتقدم ابلعطاء هو اإلجياب، إما القبول فال يتم اال برسو املراد.

                                                             

 47م، ص  2005( أنور السلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1)
 ( أكمل املشرع اللييب عبارة )ال ينسب لساكت قول( بقوله )ولكن السكوت يف معرض احلاجة بيان(.2)
 152م، اجمللد األول، ص2000الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، منشورات احلليب احلقوقية، ( عبد 3)
 49م، ص 2005( أنور السلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4)
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ويراعى ان العطاء الذي تلحق به يف اإلجياب وفقا حلكم النص يسقط بعطاء يزيد عليه 
كذلك إذا اقفل املزاد دون ان يرسو على حىت لو كان هذا العطاء ابطال، او موقوفا، ويسقط  

 أحد.
وان من تقدم بعطاء يعترب عطاؤه هنا إجيااب، وهو اجياب ملزم، ويبقى مقيدا بعطائه إىل 
أن يسقط هذا العطاء بعطاء أزيد أو حىت تنتهي جلسة املزاد دون ان يرسى عليه املزاد، ويف 

 حالة ان رسى عليه املزاد فقد مت البيع على ما ذكر.
وابلنسبة للمزادات اليت يشرتط فيها صاحب الشأن أن له احلق يف قبول ورفض أي 

 عطاء، ال يتم إرساء املزاد إال بعد ان يستعمل صاحب اخليار حقه.
إذا كان يف انعقاد العقد ان أحد الطرفني يكون من القوة  (47)القبول يف عقود اإلذعان:

الطرف األخر، فيعرض عليه شروطا يتعني عليه من الناحية االقتصادية حبيث يفرض ارادته على 
قبوهلا او رفضها دون مناقشة، فهذا النوع من العقود تسمى بـ " عقود اإلذعان ". كما هو 

 احلال ابلنسبة لشركات أو مؤسسات املياه والكهرابء.
  (48)ويعترب العقد من عقود اإلذعان إذا توافرت فيه هذه اخلصائص: 

سلع او مرافق تعترب من الضرورايت االولية ابلنسبة للمستهلكني او اوال: ان يتعلق العقد ب
 املنتفعني.

 اثنيا: احتكار املوجب هلذه السلع او املرافق احتكارا قانونيا او فعليا ا.
 اثلثا: ان يكون اإلجياب موجها اىل اجلمهور كافة بشروط متماثلة وملده غري حمدودة 

 ة ليتسىن قراءهتا رابعا: ان تكون الشروط واضحة ومطبوع
 
 

                                                             

 49( املرجع السابق، ص5)
 ن املدين.( ذكرهتا املذكرات االيضاحية للقانو 6)
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 اثنيا: احملل:
تعريف حمل االلتزام: حمل االلتزام هو الشيء الذي يلتزم املدين القيام به واملدين يلتزم كما 

 قدمنا إما بنقل حق عيين أو بعمل أو ابالمتناع عن عمل.
 الشروط الواجب توفرها يف حمل االلتزام: 

عيين أو ممكنا  موجودا إذا كان شيئا أي حمال اللتزام بنقل حق -1
 إذا كان عمال أو امتناعا عن عمل.

 معينا أو قابال للتعيني  -2
 .(49) قابال للتعامل فيه )مشروع( -3
 (50)اثلثاً: "السبب" -4

 ينقسم لقسمني:
 موضوعي -1
 شخصي -2
 :املوضوعي 

وهو الذي ال خيتلف من عقد آلخر فهو واحد يف كل العقود مثل: البائع ابع السلعة 
 اها ليحصل على السلعة.ليأخذ الثمن واملشرتي اشرت 

 :الشخصي 
وهو الباعث على التعاقد وخيتلف من شخص آلخر   ويشرتط فيه ان يكون مشروعاً، 
أي ال خيالف النظام العام واآلداب وال أحكام الشريعة اإلسالمية، ويبطل العقد إذا ظهرت النية 

 عند التعاقد ولو مل تظهر فلعقد صحيح.
  مثال:

                                                             

 408م، اجمللد األول، ص2000( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، منشورات احلليب احلقوقية، 2)
 م، اجمللد األول.2005( د. هباء الدين العاليلي، النظرية العامة للعقود يف القه اإلسالمي والقانون، دار السواف ، 4)
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عصره مخرا، فاذا ظهرت نيته للبائع فالعقد ابطل وإذا مل شخص اشرتى العنب بقصد 
 تظهر فالعقد صحيح وشرعا وقانوان العقد صحيح.

 
 الفرع الثالث: أقسام العقد

 تنقسم العقود إىل أقسام متعددة ، تبعاً العتبارات خمتلفة :
،  فتنقسم أواًل : حبسب اعتبار الشارع هلا ، وترتب آاثرها عليها وعدمه إىل : صحيحة

 وغري صحيحة .
فالعقد الصحيح : ما توافرت فيه األركان والشروط ، ومل يتصل به من األوصاف ما 

 . (51)خيرجه عن املشروعية ، ويكون سبباً صاحلاً لرتتب حكمه وآاثره عليه 
والعقـد غري الصحيح : ما كان اخللل يف صيغته أو ركنه أو حمله أو يف العاقد ، أو يف أي 

 رجه عن مشروعيته ، أي ما كان اخللل يف أصله أو وصفه .وصف اتصل به خي
 . (52)مثاله : عقد اجملنون ، وعقد الفضويل ، والتعاقد على اخلمر من املسلم 

 واحلنفية يفرقون بني الفاسد والباطل :
فالعقد الباطل : هو ما مل يشرع أبصله وال بوصفه ، على معىن أن العقد ليس له وجود 

 . (53)يكون العاقد جمنوانً ، أو صبياً غري مميز ، أو بيع شيءمن الطريق العام وال انعقاد ، كأن 
 والعقد الفاسد : هو ما كان مشروعاً أبصله دون وصفه .

فهو العقد الذي وجدت أركانه وحمله وحتقق معناه ، ووجد القصد إليه ، لكن اتصل به 
 . (54)هول جهالة تؤدي للنزاع وصف منهي عنه شرعاً ، خيرج العقد عن مشروعيته ، كبيع اجمل

                                                             

( ، 408هـ )1417قد يف الفقه اإلسالمي ، حممد يوسف موسى ، دار الفكر العريب ، مدينة نصر، مصر ، األموال ونظرية الع (51)
  ( .482اتريـخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود ، بدران أبو العينني بدران ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان  )

  ( .1/93( ، درر احلكام )482) اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود (52)
( 1/94( ، درر احلكام )483( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )408األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ، ) (53)

.  
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واحلاصل : أن حكم العقد الصحيح ترتب آاثره عليه بال نزاع ، وحكم الباطل أنه ال 
، وال فرق عند اجلمهور بني الفاسد  (55)يعترب منعقدًا وال موجودًا فال يرتتب عليه أي أثر 

 والباطل .
، وذلك ألن أركان وحكم العقد الفاسد هو ثبوت امللك يف اجلملة كالبيع الصحيح 

 . (56)العقد وهي العاقـدان واحملل صحيحة ، واخللل فيه جاء من أمر آخر
 ولكن العقود عند احلنفية ليست سواء يف الفساد والبطالن :

 فالعقود الناقلة للملكية ، والعقود املالية اليت توجب التزامات متقابلة من 
قرض واملزارعة واحلوالة واملساقات، واإلجارة ، املتعاقدين ، كالبيع والرهن والشركة واهلبة وال

 هي اليت تكون فاسدة وابطلة .
أما العقود غري املالية والعقود املالية اليت ليس فيها التزامات متقابلة كاإلعارة واإليداع ، 
وكذلك التصرفات ذات اإلرادة املنفردة كالطالق والوقف واإلقرار والعبادات فهذه ال فرق فيها 

وكذلك النكاح ال فرق فيه بني الفاسد والباطل جلاللة هذا العقد  (57)فاسد والباطل بني ال
 . (58)وخطره ، وقداسة العالقة اليت ينشئها الزوجان ، وما يقوم على هذا العقد من األسرة 

وتنقسم اثنيًا : حبسب االكتفاء إبرادة املتعاقدين أو اشرتاط شيء آخر معها إىل عقود 
 ري عينية .عينية ، وعقود غ

"فالعقود اليت ال يكفي ألجل ترتب اآلاثر على العقد فيها جمرد الصيغة املستوفية للشرائط 
بل حتتاج إىل قبض العني ، كاهلبة والصدقة واإلعارة واإليداع والرهن والقرض والصرف ، تسمى 

 العقود العينية .

                                                                                                                                                                                   

  . (482( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )409األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (54)
  ( .483( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )410األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (55)
  ( .483( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )411 - 410األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (56)
  ( .484ة والعقود )اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكي (57)
 ( .412 - 411األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (58)
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غري الصيغة ، فهي تتم  أما العقود اليت ال يتوقف متامها وترتب اآلاثر عليها على شيء
مبجرد الصيغة السليمة من العيوب فتسمى العقود غري العينية ، وهي تشمل ما عدا العقود 

 . (59)السبعة السابقة" 
وتنقسم اثلثـاً : حبسب موضوعها والغرض املقصود منها إىل عقود متليكات ، وإسقاطات 

 ت .، وإطالقات ، وتقييدات ، وشركات ، وتوثيقات ، واستحفاظا
 وهناك عقود تدخل يف أكثر من جمموعة واحدة ، ألن هلا أكثر من خاصية .

األوىل : عقود التمليكات : وهي اليت يراد هبا متليك عني أو متليك منفعة ، وسواء كان 
التمليك بعوض أو بغري عوض ؛ فإن كان بعوض مسيت العقود عقود معاوضات ، وإال فهي 

 . (60)عقود تربعات 
قود اإلسقاطات : وهي ما كان املقصود فيها إسقاط حق من احلقوق ، وهي الثانية : ع

 نوعان : 
إسقاطات حمضة : أي بال بدل من الطرف اآلخر ، كالعفو عن القصاص لوجه هللا  –أ 

 ، والنزول عن الشفعة ، واإلبراء من الدائن للمدين عن دينه ، وكالطالق اجملرد عن املال .
عوض يدفعه الطرف اآلخر ؛ كالعفو عن القصاص نظري  إسقاطات نظري بدل أو –ب 

 . (61)تعويض يدفعه اجلاين 
 الثالثة : عقود اإلطالقات : وهي العقود اليت يكون املقصود منها إطالق يد 

 اإلنسان يف تصرف مل يكن اثبتاً له من قبل ذلك .

                                                             

  ( .487اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود ) (59)
  ( .487 - 486( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )430األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (60)
  ( .488( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )431نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي )األموال و  (61)
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وإذن الوصي  مثل : عقد الوكالة الذي به يقوم الوكيل بعمل أو أعمال للموكل وابمسه ،
للصغري املميز يف القيام ببعض األعمال اخلاصة ابلصيب نفسه من زراعة أرضه أو شراء ما يلزمه 

 . (62)مما فيه نفع له 
الرابعة : عقود التقييدات : وهي اليت يكون املقصود منها تقييد الشخص لغريه ومنعه من 

 تصرف كان مباحاً له .
 . (63)ظر الوقف والوصي والقيم على احملجور عليه مثل : عزل الوالة والقضاة ، وعزل ان

اخلامسة : عقود التوثيقات : وتسمى عقود الضمان أو التأمينات بلغة القانون: وهي اليت 
يكون املقصود منها ضمان الديون ألصحاهبا ، ومن هذه العقود : الرهن الذي يقدمه املدين 

أجنيب عند الدائن عن املدين ليأمن الدائن على للدائن ضماانً للسداد ، والكفالة اليت يتقدم هبا 
 . (64)دينه عند اآلخر 

السادسة : عقود الشركات : وهي عقود الغرض منها االشرتاك يف العمل والربح بني 
أطرافها ، على أن العمل رمبا ال يكون موزعًا على اجلميع كما هو معروف ، كعقود املزارعة ، 

 . (65)واملساقاة ، واملضاربة 
ابعة : عقـود االستحفاظـات : وهي العقـود اليت حتدث بني الشخـص وغريه لقصـد الس

 . (66)حفظ املـال فقط ، كعقد اإليـداع ، وعقد   احلراسة 
وتنقسم رابعًا : من حيث اتصـال أحكامها هبا أو أتخرها عنها إىل : منجزة ، ومضافة ، 

 ومعلقة .

                                                             

  ( .489 - 488( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )431األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (62)
  ( .489خ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )( ، اتري431األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (63)
  ( .489( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )432األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (64)
  ( .489( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )431األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (65)
  ( .489اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود ) (66)
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اإلجياب والقبول لرتتب آاثرها عليها يف  فالعقود املنجزة : هي اليت تكفي فيها صيغة
 احلال ، إن كان العقد ال حيتاج يف متامه لقبض املعقود عليه ، مثل : البيع واإلجارة .

أما إذا كان موضوع العقد مما جيب فيه القبض مثل اهلبة والقرض والعارية والرهن ، فإن 
عقود عليه ليكون اتمًا مفيداً جمرد صدور الصيغة ال يتم هبا العقد ، بل البد من قبض امل

 ألحكامه ملزماً آلاثره .
واألصل يف العقود أن تكون انجزة يف احلال ، ال مضافة لزمن أييت وال   معلقة على 
شرط ، ما عدا الوصية ، إلضافتها إىل ما بعد وفاة املوصي ، وكذلك اإليصاء : وهو الوصية 

 هـما الإبقامة وصي على من حتت واليته من األبناء ، و 
 . (67)يفيدان آاثرمها إال بعد موت املوصي  

والعقود املضافة : ما دلت صيغتها على إنشائها من حني صدورها ، على أال يرتتب عليه 
حكمه إال يف زمن مستقبل معني ، مثاله : ما حيدث عادة بني مالكي الدور أو األراضي وبني 

 وم معني يرتاضى عليه طرفا العقد.إلجارة من ياملستأجرين ، من أتجري ما ميلكون على أن تبدأ ا
 . (68)وقد ال حيتاج إىل التصريح ابإلضافة كما يف الوصية 

والعقود املعلقة : هي اليت ربط وعلق وجودها على حصول أمر آخر أبداة من أدوات 
 الشرط أو ما يف معناها .

ذا كان متحقق والشرط يف األمر املعلق أن يكون معدومًا على خطر الوجود ، أما إ
 الوجود حني التعليق كان الكالم تنجيزاً يف صورة تعليق .

 والتعليق على املستحيل يبطل العقد ، ألنه ينبئ عن عدم اإلرادة .

                                                             

 - 490 – 489( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود )418 - 416األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (67)
491. )  

  ( .493ية امللكية والعقود )( ، اتريخ الفقه اإلسالمي ونظر 418األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ) (68)
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فإذا وقع األمر املعلق عليه ، وحتقق الشرط املعلق عليه ، حتقق العقد وترتبت آاثره 
 . (69)عليه

شارع أمساءًا خاصة هلا ، وتكفل التشريع وتنقسم خامسًا : من حيث تسميتها ووضع ال
 ببيان أحكامها ، وعدم ذلك ، إىل عقود مسماة وعقود غري  مسماة .

والعقود املسماة : هي ما كان هلا اسم خاص هبا ، كالبيع ، والرهن ، واإلجارة ، إىل غري 
 ذلك .

 تكن موجودة أو والعقود غري املسماة : هي العقود اليت جتدُّ ، وتنشؤ تبعًا للحاجة ، ومل
مشهورة من قبل ، ومل يصطلح على اسم هلا ، ومل يرتب هلا الشرع أحكاماً ختصها ، وهي عقود  

 كثرية ال تنحصر .
والصحيح أن هذه العقـود صحيحة ما مل ينه عنها أو ختالف قواعد الشريعة ، ألن األصل 

 . (70)يف العقود اإلابحة 
سيم األول ، وكون الصحيح ينقسم إىل الزم وما يهمنا من هذه التقسيمات ، هو التق

 وغري الزم .
فالعقد الالزم : هو كل عقد صحيح انفذ ال يقبل الفسخ أبداً ، أو يقبله ولكن ال ميلك 

 . (71)أحد الطرفني فسخه أو إبطاله إال إذا حصل بينهما اتفاق على   ذلك 
 كالبيع واإلجارة واملزارعة واخللع والصلح واحلوالة .

غري الالزم : هو كل عقد يستطيع أحد طرفيه أن يفسخه بدون توقف على رضى  والعقد
 .كالزواج للزوج ، وكالرهن للمرهتن دون الراهن ، وكالوكالة ، والعارية ، والوديعة . (72)اآلخر 

 . (73)واللزوم قد يكون ابلنسبة لطرف واحد ، وقد يكون ابلنسبة للطرفني 
                                                             

  ( .419( ، األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي )492 - 491اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود ) (69)
  ( .505 - 504 – 503 – 502اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود ) (70)
  ( .414األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي )( ، 501عقود )اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية وال (71)
  ( .414األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي )( ، 501اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود ) (72)
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 وحكمهاملبحث الثاين: مفهوم االستصناع 

 املطلب األول: مفهوم االستصناع لغة واصطالحاً 

 الفرع األول: تعريف االستصناع لغة
االستصناع استفعال من صنع ، فاأللف والسني للطلب ، يقال : استغفار لطلب املغفرة 
، والصنع : يقول الرازي : ")الصنع( : ابلضم مصدر قولك صنع إليه معروفًا وصنع به صنيعاً 

بكسر الصاد : حرفة الصانع ، واصطنعه : اختذه ، قال  –، والصناعة  (74)فعل"قبيحًا أي : 
، يقول ابن منظور : " ويقال اصطنع فالن خامتا إذا سأل  (75)تعاىل : " واصطنعتك لنفسي "

واستصنع الشيء : دعا إىل صنعه ، فاالستصناع لغة : طلب  (76)رجال أن يصنع له خامتا "
 .(77)الفعل 

 تعريف االستصناع يف االصطالح :الفرع الثاين: 
اختلفت عبارات العلماء يف تعريف االستصناع ، ويرجع ذلك إىل اختالفهم يف حقيقة 

حيث أدخله اجلمهور ضمن السلم ، أما  – (78)كما سيأيت إن شاء هللا  –االستصناع وتكييفه 
تالف إىل إدخال األحناف فعدوه عقداً مستقاًل ، لكنهم اختلفوا يف تعريفه ، ومرجع ذلك االخ

 بعض القيود أو إخراجها ، ومن تلك التعريفات : 
  " : وهنا قد  (79)" هو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العملتعريف الكاساين.

 بني  كونه عقداً ، لكن مل يذكر اشرتاط حتديد الثمن ، فلم يكن جامعاً.
                                                                                                                                                                                   

  ( .501اتريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود ) (73)
 . 371ر الرازي .خمتار الصحاح ، صفحة : حممد بن أيب بكر بن عبد القاد (74)
 . 41سورة طه . آية :  (75)
 . 209، صفحة :  8ابن منظور . لسان العرب ، ج  (76)
 . 954، صفحة : 1. القاموس احمليط :ج: 371. خمتار الصحاح صفحة :  209، صفحة :  8انظر : لسان العرب :ج: (77)
 وما بعدها .  6انظر : صفحة :  (78)
 . 2، صفحة :  5لدين الكاساين . بدائع الصنائع ، ج : عالء ا (79)
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 نع خف أو تعريف ابن اهلمام : " االستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصا
مكعب أو أواين الصفر اصنع يل خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا وزهنا  

 . (80)كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن املسمى أوال يعطي شيئا فيعقد اآلخر معه "
 وهو تعريف ابلرسم ال احلد ، حيث عرف االستصناع بذكر بعض صوره .

 (81)على مبيع يف الذمة وشرط عمله على الصانع " تعريف السمرقندي : " هو عقد 
. 

 وهو تعريف خمتصر جيد ، لكن يالحظ عليه عدم ذكر الثمن واشرتاطه. 
 " (82)تعريف جملة األحكام العدلية : " مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا 

. 

 يباملطلب الثاين: حكم االستصناع يف الشريعة اإلسالمية والقانون املدين اللي

 الفرع األول: حكم االستصناع يف الشريعة اإلسالمية
وقد كان هذا  وحاظر،اختلف االستصناع يف حكم عقد االستصناع بني مبيح 

حيث يرى مجهور العلماء من االختالف بسبب اختالفهم يف تكييف عقد االستصناع ، 
ه ما يشرتط يف السلم : أن االستصناع ملحق ابلسلم ؛ فيشرتط في املالكية والشافعية واحلنابلة

 : فريون أن االستصناع عقد مستقل بذاته وله خصائصه وأحكامه .وأما األحناف، 
ومن هذا املنطلق اختلف العلماء يف حكم عقد االستصناع كعقد مستقل بذاته إىل قولني 

 : 
  عدم جواز عقد االستصناع إذا كان على غري وجه السلم.: القول األول 

 اء من األحناف واملالكية والشافعية .وهو قول مجهور العلم

                                                             

 . 114، صفحة :  7كمال الدين ابن اهلمام السيواسي . شرح فتح القدير ، ج :   (80)
 . 326صفحة :  2عالء الدين السمرقندي . حتفة الفقهاء ، ج  (81)
 . 53صفحة  7حممد الزحيلي . قضاء املظامل يف الفقه اإلسالمي ، ج  (82)
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 : جواز عقد االستصناع . القول الثاين 
 وهو قول األحناف .
 أدلة القول األول : 

 ما رواه ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ . .1
وهو الدين  – (83)دل احلديث على عدم جواز بيع الكالئ ابلكالئ وجه الداللة :

، ويف عقد االستصناع بيع دين بدين ؛ ألن السلعة يف ذمة الصانع والثمن يف ذمة  -دين ابل
 املستصنع ، وقد أمجع العلماء على منعه .

أن موسى بن عبيدة تفرد به عن  ضعفه:وسبب  ضعيف،أبن احلديث  :ويرى الباحث
م هذا احلديث انفع وهو ضعيف ، قال أمحد : ال حتل الرواية عن موسى بن عبيدة ، وال أعل

، وأما ادعاء اإلمجاع ، فعلى فرض التسليم إال  (84)لغريه ، وقد ضعفه اإلمام الشافعي والبيهقي 
أنه ال ينطبق على مجيع الصور اليت يشملها الدين ابلدين ، وقد اضطرب النقل يف الصورة اليت 

ستصناع لكونه ينطبق عليها اإلمجاع ، فال جيوز حينها التمسك ابإلمجاع على عدم جواز اال
 دينا بدين.

أن االستصناع بيع معدوم ، وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم املرء عن بيع ما  .2
 . (85)ليس عنده
وجود اجلهالة يف السلعة املستصنعة ؛ لكوهنا قد تزيد وقد تنقص فيضر أبحد  .3

 الطرفني .

                                                             
 . 71صفحة  3( سنن الدارقطين ج269عن ابن عمر رضي هللا عنهما.حديث رقم )  -ابب اجلعالة  –واه  الدارقطين . كتاب البيوع ر  (83)
 . 45، صفحة :  4انظر : توضيح األحكام شرح بلوغ املرام البن بسام ، جزء :  (84)
 سبق خترجيه صفحة : . (85)
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، كما يف السلم ، ما حيتمل وجوده من اجلهالة مغتفر إذا كان يسرياً  أن : ويرى الباحث
، مع أن مقدار  (86)وقد ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام أجره

 احلجامة وكمية الدم املستخرج غري معروفة عند التعاقد .
 أدلة القول الثاين : 

أن  -رضي هللا عنهما –ما ثبت يف الصحيحني من حديث عبد هللا بن عمر  .1
اصطنع خامتا من ذهب وجعل فصه يف بطن كفه إذا لبسه  -وسلمصلى هللا عليه -النيب

فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي املنرب فحمد هللا وأثىن عليه فقال إين كنت اصطنعته 
 احلديث . (87)وإين ال ألبسه فنبذه فنبذ الناس ... "

روعية أن النيب صلى هللا عليه وسلم استصنع خامتًا من ذهب ، ففيه مش وجه الداللة :
االستصناع ، وأما إلقاؤه له فألنه كان من الذهب وقد ح ر م على الرجال التزين به ، بدليل أنه 

 . (88)اختذ بعد ذلك خامتاً من فضة
صلى هللا -ما ثبت يف الصحيحني من حديث سهل قال : أرسل رسول هللا  .2

مل يل مري غالمك النجار أن يع: -امرأة قد مساها سهل  -إىل فالنة  -عليه وسلم
فأمرته فعملها من طرفاء الغابة مث جاء هبا  أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس ،

                                                             
،  741صفحة  2( صحيح البخاري ج1997عباس رضي هللا عنهما.حديث رقم ) عن ابن  –ابب ذكر احلجام  –رواه  البخاري (86)

صفحة  3( صحيح مسلم . ج 1202عن ابن عباس رضي هللا عنهما . حديث رقم ) –ابب حل أجرة احلجامة  -ورواه مسلم 
1205   . 

 5( صحيح البخاري ج5538ث رقم ) عن ابن عمر رضي هللا عنهما.حدي –ابب من جعل فص اخلامت يف بطن كفه  –رواه  البخاري (87)
عن ابن عمر رضي  –ابب حترمي خامت الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إابحته يف أول اإلسالم  -، ورواه مسلم  2205صفحة 

 .   1656صفحة  3( صحيح مسلم . ج 2091هللا عنهما . حديث رقم )
،  2202صفحة  5( صحيح البخاري ج5528 عنهما.حديث رقم )عن ابن عمر رضي هللا –ابب خواتيم الذهب  –رواه  البخاري (88)

عن ابن عمر رضي هللا عنهما .  –خامتا من ورق نقشه حممد رسول هللا ولبس اخللفاء له من بعده  eابب لبس النيب  -ورواه مسلم 
 .  1656صفحة  3( صحيح مسلم . ج 2091حديث رقم )
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 احلديث . (89)فأمر هبا فوضعت ها هنا... "ملسو هيلع هللا ىلص فأرسلت إىل رسول هللا 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم طلب من املرأة أن أتمر غالمها بصنع املنرب  وجه الداللة : 

حتمال أن يكون صناعته على سبيل التربع ال على سبيل اب : ونوقش، فدل على مشروعيته 
 التعاقد .

التعامل من غري نكري على مر العصور يف املباين واألحذية واألاثث وحنوها ،  .3
 . وهو يتضمن إمجاعاً عملياً 

 .لعلماء للقول مبشروعية االستصناع، بدليل خمالفة مجهور ابعدم التسليم لإلمجاع: ونوقش
ويف الشرع مراعاة ،  (90)ن حاجة الناس إىل االستصناع كبرية فإومن املعقول :  .4

حلاجات الناس بل هو من مقاصده ؛ ملا يف ذلك من التيسري عليهم والرفق هبم ، كما يف 
 التيمم واملسح على اخلفني وعقد السلم وغري ذلك ، فجاز االستصناع استحساانً .

 د ، كالسلم .أبن احلاجة تندف مبا أابحه هللا من العقو :  ونوقش
أبن احلاجة إىل االستصناع كبرية ، وقد سبق بيان شيء من ذلك ، ويف  :يرى الباحثو 

ترك ضرر ابملسلمني ، فليس كل ما يباع جاهزًا مناسب ، بل ليس كل ما حيتاجه املرء جيده 
 جاهزاً ، خاصة وأن الباعة ال يصنعون ما يقل شراؤه ؛ ملا يف ذلك من اخلسارة بكساد البضاعة

وعدم وجود مشرٍت هلا ، فيحتاج الناس إىل من يصنع ما حيتاجونه حال طلبهم وابلصفة اليت 
يريدوهنا ، وهذا هو االستصناع ، أما السلم فال يكفي للوفاء حباجة اجملتمع لكونه يشرتط 

 لصحته تعجيل الثمن وال يصح فيه اشرتاط الصانع .

                                                             
 1( صحيح البخاري ج875عن سهل بن سعد رضي هللا عنه.حديث رقم )  –د التأذين ابب اجللوس على املنرب عن –رواه  البخاري (89)

(  544عن سهل بن سعد رضي هللا عنه . حديث رقم ) –ابب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة  -، ورواه مسلم  310صفحة 
 .   386صفحة  1صحيح مسلم . ج

 . 5سبق بيان شيء من ذلك ، صفحة :  (90)
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وهو السلم واإلجارة ألن السلم عقد " فيه معىن عقدين جائزين يقول الكاساين عنه : 
على مبيع يف الذمة واستئجار الصناع يشرتط فيه العمل وما اشتمل على معىن عقدين جائزين  

 . (91)كان جائزا "
 

 الرتجيح : 
 الراجح هو القول جبواز عقد االستصناع ، ملا أييت :     

 قوة أدلة أصحاب القول الثاين . .1
 ويف منعه من إحلاق احلرج ابلناس ما ال خيفى .أن احلاجة داعية لالستصناع ،  .2
 ضعف أدلة املانعني مبا ورد من مناقشتها . .3

وقد رجح القول جبوازه اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل يف مؤمتره السابع املنعقد جبدة لعام 
 (92)هـ . 1412
 

 الفرع الثاين: حكم عقد االستصناع )املقاولة( يف القانون املدين اللييب
طلع الباحث على القانون املدين اللييب، ومواده فلم جيد مصطلح االستصناع يف تلك قد ا

البنود، بل وجد مصطلح املقاولة، ألن التكييف القانوين لعقد االستصناع يدخل يف عقد 
يف القوانني املدنية املعاصرة من العقود املس ماة، أي  -املقاولة-املقاولة، فعقد االستصناع 

خاصا وتكفلت ببيان القواعد املنظمة له، سواء يف التشريع املدين أو القوانني  وضعت له امساً 
األخرى، لتميزه عن غريه من العقود، وقد أوردت تلك القوانني املدنية املعاصرة تعريفات متعددة 

 لعقد املقاولة.

                                                             
 . 3، صفحة :  5ن الكاساين . بدائع الصنائع . ج : عالء الدي (91)
، واجلعالة واالستصناع لشوقي دنيا  18، عقد االستصناع ملصطفى الزرقا ، صفحة : 660-645االستصناع لسعود الثبييت ، صفحة :  (92)

 . 24 - 13، صفحة : ، االستصناع لعبدالرمحن العثمان  163-161، بيع املراحبة حملمد األشقر صفحة :  30-28، صفحة : 
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( من القانون املدين اللييب أبنه " عقد يتعهد مبقتضاه أحد 645فقد عرفته املادة )
 ملتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو يؤدي عمال لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر".ا

جيوز أن يقتصر  – 1 ( يف بند تقدمي املادة من فقرتني مانصه"646وأتى يف املادة )
املقاول على التعهد بتقدمي عمله على أن يقدم رب العمل املادة اليت يستخدمها أو يستعني هبا 

 ما جيوز أن يتعهد املقاول بتقدمي العمل واملادة معا.ك-2 .يف القيام بعمله
يف هذه الفقرة النص صراحة على جواز عقدي املقاولة واالستصناع يف القانون اللييب، 
فقد ذكرت الفقرة األوىل عقد املقاولة بقوهلا انه جيوز أن يقتصر املقاول على التعهد بتقدمي 

قاولة، وهذا النوع من العمل يسمى كذلك يف الفقه عمله دون املادة اليت يستخدمها يف عقد امل
االسالمي بعقد املقاولة، أما يف الفقرة الثانية فقد نص ضمنيًا على جواز عقد االستصناع، 
وذلك بقوله أن املقاول جيوز له أن يتقدم ابلعمل واملادة معاً، وهذا هو عقد االستصناع الذي 

 سيقوم الباحث بتبيان أحكامه.

 لث: شروط عقد االستصناع وآاثر انتهائهاملطلب الثا

 الفرع األول: شروط عقد االستصناع
 ، هي: –إضافة إىل شروط البيع  –يشرتط لعقد االستصناع شروط خاصة 

أن يكون املصنوع معلومًا : بتحديد مواصفات الشيء املطلوب صناعته حتديدًا وافياً  .1
 مينع التنازع عند التسليم .

 دخله الصناعة ، فال يصح يف البقول واحلبوب وحنو ذلك .أن يكون املصنوع مما ت .2
أن يكون الشيء املصنوع مما جيري التعامل فيه ؛ ألن االستصناع جائز استحساانً ، فال  .3

يصح فيما ال تعامل فيه، وذلك خيتلف حبسب األعراف السائدة يف كل مكان وزمان ، 
ا كان الشيء املطلوب صنعه فال يقاس مكان على مكان وال زمان على زمان ، وأما إذ

 مما مل جتر به العادة بصناعته فإنه ميكن التوصل إليه بطريق السلم .
أن تكون املواد املستخدمة يف الشيء املصنوع من الصانع ، فإذا كانت من املستصنع  .4
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 فإنه يكون عقد إجارة ال عقد استصناع .
دد :  ـرايل سعودي ، والعبيان الثمن جنسًا وعددًا مبا مينع التنازع ، فاجلنس : ك .5

 .كاأللف
 بيان مكان تسليم املبيع إذا احتيج إىل ذلك . .6
 .(93)أال يكون فيه أجل ، ويف هذا الشرط خالف حيتاج إىل تفصيل وتوضيح .7

 :(94)وانتهائه الفرع الثاين: آثـار عقـد االستصنـاع

 :  (95)آاثر عقد االستصناع -أ
؛ نظرا للزوم العقد ، فيثبت للصانع ملك الثمن ابلنسبة للصانع :  -

 ويستحقه كامالً إذا قدم العني املصنوعة كما ط لب منه .
فيثبت للمستصنع ملك املبيع يف ذمة املستصنع ابلنسبة للمستصنع :  -

وأما حكم االستصناع فهو ثبوت " بقول الكاساين :  إن جاء به كما طلبه منه .
لك للصانع يف الثمن ملكا امللك للمستصنع يف العني املبيعة يف الذمة وثبوت امل

 . (97) وقد سبق بيان أن امللك يف االستصناع ملك الزم (96)غري الزم  "
 ب. انتهـاء عقـد االستصنـاع : 

من املعلوم أن مجيع العقود والبيوع تبدأ ابلتعاقد ، وخيتلف انتهاؤها ، فبم ينتهي عقد 
 ؟ االستصناع فيستحق الصانع الثمن ، ويستحق املستصنع املبيع 

 ينتهي عقد االستصناع مبا يلي :      
 وفاء كل من املتعاقدين اباللتزامات اليت أوجبها العقد :  -أ

                                                             

حبث يف  ":مداين أمحد، حنو تطبيق عملي مقرتح لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة ابالستصناع يف اجلزائر، امللتقى العلمي األول حول (93)
 .7، ص2008نوفمرب  24/25"سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

 آاثر االستصناع وانتهائه ملا جيمعهما من كوهنما بعد العقد ، فناسب اجلمع بينهما .قمنا ابجلمع بني  (94)
 ونعين آباثر عقد االستصناع ما يرتتب على العاقدين من عقد االستصناع .  (95)
 . 3، ص :  5، ج : "بدائع الصنائع"عالء الدين الكاساين،  (96)
 . 197لكاسب البدران ص : عقد االستصناع" ، و" 3، ص :  5للكاساين ج: بدائع الصنائع"أنظر: " (97)
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 من جهة الصانع :  -
 القيام ابلصنع للمطلوب كما طلبه املستصنع . (1
 تسليم املطلوب صنعه إىل املستصنع . (2

 من جهة املستصنع : -
 استالم املطلوب صنعه كما طلبه . (3
 دفع الثمن للصانع . (4

 قالة أحد املتعاقدين لآلخر .إ -ب
 وقالوا بذلك : لشبه االستصناع ابإلجارة ، حيثموت أحد املتعاقدين ،  -ج

إن االستصناع إجارة ما دام الصانع يعمل يف العني ، فإذا سلمها فهو بيع ، لكنه سبق 
بيان أن االستصناع بيع من بدايته إىل هنايته ، فعلى هذا ال ينفسخ عقد االستصناع 

د املتعاقدين ، ويلزم ورثة الصانع بتسليم املبيع ، ويلزم ورثة املستصنع بقبوهلا ، مبوت أح
على أن انفساخ اإلجارة مبوت أحد املتعاقدين حمل خالف بني العلماء ، والراجح هو 

 . (98)عدم انفساخها بذلك
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
لعبد هللا  حاشية الروض املربع"،و " 61، ص :  6للمرداوي : ج :  اإلنصاف"، و" 301، ص :  5البن قدامة : ج :  املغين"أنظر : " (98)

 . 127، ص :  7الطيار ، ج : 
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  اللييباملبحث الثالث: تكييف عقد االستصناع يف الشريعة اإلسالمية والقانون املدين

 . يف الشريعة اإلسالمية االستصناع عقد تكييف : املطلب األول

 متهيد:
 البيع عقود عقد من السلم أن كما خالف بال (99)البيع عقود من عقد االستصناع عقد

 .به اخلاصة إضافة للشروط العامة العقد شروط أيخذ مستقل عقد السلم أن إال
 كبقية العقود جوانبه كل من ستقلم عقد هو الفقهاء عند االستصناع هل لكن

 . بعد فيما - هللا شاء إن - سنفصله ما وهذا ، مثال األخرى، كالسلم
حىت يف املهب الواحد  الفقهاء عند فيه خمتلف االستصناع عقد تكييف أن جند ابلتدقيقو 
 ،)100(البيع بعض مستلزمات فقد أنه إال ، بيع عقد االستصناع أن يرى من فمنهم أنفسهم

  .صنعه إمتام بعد عند رؤيته صنعه املطلوب بيع فهو)101(ابإلجارة شبها وأخذ
 انتهاء. بيع ابتداء إجارة على أنه اآلخر البعض حمضة، وكي فه إجارة اآلخر عده والبعض

 حول خالف أو نزاع حصل لو فيما ترتيب احلكم يف سنسري والسبل الطرق أي فعلى
 . الطرفني بني التعاقد هذا

 . اآلراء من يلي فيما - تعاىل هللا شاء إن - سنبينه ما هذا

  بيع االستصناع الفرع األول:
 الرأي هذا وأصحاب ، بيع االستصناع أن احلنفية فقهاء بعض يرى

 . إطالقه على ليس لكن البيع من نوع أنه مبعىن بيعا يرونه
                                                             

، 5هـ، ج1316طبعة األوىل، القاهرة: مكتبة بوالق، سنة القدير، ال فتح اهلمام، شرح بن الواحد عبد بن حممد الدين (  كمال99)
 .2679ص

، 5، ج1345(  حممد عارف اجلوجياين، املعامالت الضرورية يف املعامالت الشرعية، الطبعة األوىل، سوراي: مكتبة الرتقي، سنة100)
 .810ص

 (  املرجع السابق.101)
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 بثمن مةالذ يف وبيع دين ، بثمن عني بيع  :أربعة البيوع أبن ، اعلم)102(السرخسي: قال
 الوصف عليه فاملعقود ، وحنومها االستئجار للصناعة وهو تبع فيه العني عمل وبيع ، السلم وهو

 ، العمل فيه شرط عني فيه، وبيع بيع الصبغ هو والعني ، بعمل العامل احملل يف حيدث الذي
 عني. فيه مبيع فاملستصنع ، االستصناع وهو

 وغريه السرخسي بدليل أن إطالقه على ليس نهأ أال ، بيعا السرخسي عده ، األخري فهذا
 ، املطلق البيع عن فأخرجوه شبها ابإلجارة لالستصناع أن ذكروا ، بعد فيما سنبينه كما

 يستدل املساواة هذه ومن بيع كونه يف واالستصناع بني السلم ساوى السرخسي فإن وكذلك
 به غري خاصة وشروط مستقل اسم له أن إال بيع فالسلم ، املطلق البيع يريد به ال أنه على

، )103(البدائع ويف .على اإلطالق ببيع ليست العمل على اإلجارة وكذلك ، العامة الشروط
 . الرؤية خيار لكن للمشرتي بيع هو : قال االستصناع عن الكالم وعند

 : املطلق البيع االستصناع فيها خالف اليت األمور
 :املطلق ومها البيع فيها ستصناعاال خالف مهمني شيئني احلنفية فقهاء ذكر
 (104)االستصناع يف الرؤية إثبات  :أوال

 اخليار هذا شروط إلثبات من بد ال إطالقه، بل على البيع يف يثبت ال الرؤية فخيار
 إطالقه على الرؤية خيار فيه يثبت فإنه هللا، أما االستصناع شاء إن - موضعها يف سنوردها

 . شرط بدون
 (105)االستصناع يف عملال اشرتاط  :اثنيا

 خالف مطلق، وهلذا بيع أنه على مت العمل إن فيه يشرتط ال البيع أن واملعروف
 . الصنع فيه يشرتط بيع هو الذي االستصناع

                                                             

 .84، ص15بعة الثانية، بريوت: دار املعرفة، ج(  مشس الدين حممد بن أمحد بن سهل السرخسي، املبسوط، الط102)
 .2677، 6(  البدائع، ج103)
 .85، ص15(  السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ج104)
 (  املرجع السابق.105)
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 : العناية صاحب رأي
 املطلق البيع به أنه يريد الظاهر يف ومعناه ،(106)حمضا بيعا عده فقد ، العناية صاحب أما

 ستلزماته.م من شيئا يفقد ال الذي
 مينع حمض ال بيع أبنه االستصناع عن العناية صاحب كالم يراه الباحث فإن الذي أما

 املطلق. البيع مستلزماته من شيئا فقد قد االستصناع يكون أن من
 تعريف الكالم عن عند األحوال أغلب يف مذكورة ألهنا يذكرها مل العناية صاحب أن إال

 السابق والسرخسي رأي الكاساين مع يتفق النهاية يف هولتكرارها، ف حاجة فال االستصناع
 . الذكر

 : بيعا االستصناع كون يف املخالفني رأي
 : يلي فيما اعرتاضات نوردها بيع، بعدة االستصناع أبن القائل السابق الرأي عورض
 لكنه كما تقولون ، املتعاقدين أحد مبوت بطل ملا بيعا االستصناع كان لو (107)األول:

 ، أحدمها مبوت يبطل
 واحدة جهة ابإلجارة من شبها)108(لالستصناع أبن االعرتاض هذا عن أجيب  :اجلواب

 شبها لالستصناع فأشبه اإلجارة، وكذلك ، العمل وهو الصنع طلب االستصناع يف أن وهي
 . املستصنع العني من االستصناع املقصود أن حيث من ابلبيع

 فيه أجرينا وهو املقصود ابلبيع ا، ولشبههأحدمه مبوت يبطل ابإلجارة، قلنا فلشبهه
 كما العقد جملس يف الثمن تعجيل نوجب الرؤية، ومل خيار أثبتنا واالستحسان، كذلك القياس

 . املطلق البيع يف

                                                             

 .355، ص8هـ، ج1316(  أكمل الدين حممد بن حممود البابريت، العناية مع شرح الفتح القدير، الطبعة األوىل، القاهرة: بوالق، سنة106)
 املرجع السابق. ( 107)
، -شرح تنوير األبصار  -(  حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد الشهري ) اببن عابدين (، حاشية رد احملتار على الدر املختار 108)

 .224، ص5هـ، ج1386الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة احلليب، 
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 ألمر الشارع، ألن خمالفة بيعا االستصناع اعتبار ، أبن)109(أيضا واعرتض :اثنيا
 .شرعا وزجي ال املعدوم للمعدوم، وبيع بيع االستصناع

 األمور يف موجودا حكما يعترب قد املعدوم أبن )110(االعرتاض هذا عن وأجيب :اجلواب
 : التالية

 التسمية موجودة الذبح، تعترب عند للتسمية الناسي فإن :التذكية يف .1
 .حقيقة أهنا معدومة مع النسيان لعذر

 لعذر جعلت موجودة للمستحاضة الطهارة فإن :للمستحاضة الطهارة .2
 موجودا جعل املعدوم الواجبات، فكذلك املستصنع تتضاعف لئال الصلوات، جواز

 . للتعامل حكما
 يصح إمنا بيع، أبن االستصناع أبنه القائل الرأي أصحاب على)111(أيضا اعرتض :اثلثا

 املعقود يكون االستصناع يف العني املستصنع، وعندان هو عليه املعقود كون حالة يف بيعا اعتباره
 .العني ال " صنع "العملال هو عليه

 أن فلو العمل العني ال هو عليه املعقود أبن  :االعرتاض هذا عن )112(وأجيب :اجلواب
صنعته،  من يكن غريه، ومل آخر صنعه شخص أبن وذلك مفروغا فيه ابملستصنع جاء الصانع

 لوبةاملط للشروط ملوافاته املستصنع بعده، وأخذه ال العقد صنعه قبل قد لكن صنعته من أو
 جاز.

 حمضة إجارة الفرع الثاين: االستصناع
 نرد البيع املطلق عن متيزها خاصة صفة له بيع عقد االستصناع أن بني الباحث أن بعد

 . إجارة عقد االستصناع أبن القائل، الرأي على كلمات يف
                                                             

 (  املرجع السابق.109)
 .355، ص5ج (  العناية مع فتح القدير، مرجع سابق،110)
 (  املرجع السابق.111)
 (  املرجع السابق.112)
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فيه،  ورد إذ عقد االستصناع حلقيقة العناية صاحب بيان معرض يف القول هذا ورد فقد
 مرتبة إىل بشبه القول هلذا استدلوا وأهنم (113)إجارة حمضة"  "االستصناع أن يرى بعضهم إن

 الدليل.
 " العمل " الصبغ : الصباغ، هو فعل الصباغ، فإن فعل وبني االستصناع بني ربطوا فقد

 .حمضة إجارة الصباغ عمل وأن االستصناع نظري هو وأن ذلك ، بصبغها العني يف
 .حمضة االستصناع إجارة أبن القول إىل احلنفية ببعض حدث اليت الشبهة هي هذه
 على االستئجار فرقا بني هناك إن  :فقال )114(العناية صاحب الشبهة هذه رد وقد :الرد

كذلك  فليس االستصناع الصبغ، أما العني وهو حمله الصباغ االستصناع، فعمل وبني الصبغ
 . فافرتقا

 الفارق مع فهذا قياس . ، الثوب لصبغ اغالصب استئجار على االستصناع يقاس فال
 " اخلام املادة أي " والصبغ أصل " عمل الصباغ أي " الصبغ أن هو ، ذكران كما الفرق ووجه

 ، املستأجر ميلكها عني يف العمل على وردت إجارة وذلك ، فيه العمل املقصود فكان ، آلته
 بني حدث ما للصانع فيكون اململوك عاملستصن العني هو فيه فاألصل االستصناع يف هنا أما ها

 العقد فأشبه ، ابلعمل إال وصفة حيث من للبيع وجود يكن مل وملا ، بيع هو واملستصنع الصانع
 وهناك ، االستصناع عن األجري عمل افرتق ، ، ولذلك غري ال حكم واحد يف اإلجارة هنا

 :(115)يلي ما منها نذكر االستصناع عن اإلجارة أخرى متيز فروق
 لالستفادة استؤجر املشرتك، وأنه األجري قبيل من الصانع يعترب للعمل: الصانع إجارة يف
 وعمال مادة فيه يقدم الصانع فإن وأما االستصناع عينا، ال عمال يقدم فهو بصنعته واالنتفاع

 العقد كان الصانع من والعمل العمل صاحب من العني أن تكون على تعاقد لو وهلذا هبا،
                                                             

 (  املرجع السابق.113)
 .356، ص16(  العناية مع الفتح القدير، مرجع سابق، ج114)
(  مصطفى كمال وصفي، اإلجارة، حبث مطبوع على اآللة الكاتبة يف مكتبة موسوعة الفقه اإلسالمي يف وزارة األوقاف والشئون 115)

 .372، فقرة الكويت -اإلسالمية 
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 .استصناع ال إجارة عقد
 ويكون جائز إلمتامه، فهذا بقي ما عنده من يزيده أن وأمره املعمول بعض إليه دفع وأن

 - بزايدته أمره ما كان إذا إال ، يصح العقد ال فإن جمهوال، شيئا إليه يزيد أن أمره ولو قرضا،
 . يصح فإنه الصناع عند األمور املعلومة من - جمهوال كان وإن

 غري قدر العصفر أن مع جيوز فهذا ، بعصفر ليصبغه ثواب لصانعل يدفع كأن وذلك
 . بلد كل يف العرف ابختالف خيتلف ذلك معلوم،كل

 : االستصناع عن ختتلف الصنع على اإلجارة
 على لإلجارة تعريفية كلمة من بد ال واالستصناع اإلجارة بني الفرق بيان قبل

 .تبع فيه العني عمل بيع (116)هو اعةللصن االستئجار أن املبسوط يف جاء فقد :الصنع
 إىل حديدا إذا أسلم )117(فقال للصناعة واالستئجار االستصناع بني السرخسي فرق

 ألن . مسى ما مثل كان إذا خيار فيه وال جائز فإنه ، مسمى أبجر مسمى إانء ليصنعه حداد
 اتصال بعد فإنه . ناه يتأتى ال وذلك به الضرر ماله فيندفع رأس إليه ليعود للفسخ اخليار ثبوت
 . فيه العقد وجه لفسخ ال ابحلديد عمله

 الرؤية خيار ثبت ممكن، فلهذا فيه العقد وفسخ العني عليه املعقود :االستصناع يف فأما
 وال ذمته يف ابلعقد العمل يلتزم " املستأجر للصنع احلداد مثال يف " هناك احلداد وألن ، فيه

 .فيه" كاملسلم ه الذمةحمل يكون فيما الرؤية خيار يثبت
 حداد إىل أن أسلم  :فقال )118(للصنع واالستئجار االستصناع بني الكاساين وفرق

 أبجر معلوما خفا له خفاف ليعمل إىل جلدا أو معلوم أبجر معلوما إانء له ليعمل حديدا
 ، جائزا فكان استئجار هو بل ، ابستصناع هذا ليس ألن ، فيه خيار ال جائز فذلك ، معلوم

                                                             

 .84، ص15(  السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ج116)
 (  املرجع السابق.117)
 .2678، ص6(  عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، القاهرة: مكتبة اإلمام، ج118)
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 أفسده فكأنه ملا مثله، ألنه حديدا يضمنه أن فله فسد وإن ، األجر أمر استحق كما عمل فإن
 .ابلضمان متلك ألن املضموانت للصانع، واإلانء إذنه، غري من آنية منه واختذ حديدا أخذ

 اإلجارة شابه ابئنا، ولو اختالفا االستصناع عن الصناعة على فيها اإلجارة ختتلف فهذه
 .مثال العاقدين أحد مبوت يبطل العقد نكو  جهة من

 انتهاء بيع ابتداء إجارة االستصناع :الفرع الثالث
 القدير فتح يف انتهاء، جاء بيع ابتداء إجارة االستصناع أبن احلنفية فقهاء بعض يرى

  .التسليم عند ال التسليم قبل انتهاء لكن بيع ابتداء إجارة ، االستصناع(119)الذخرية عن نقال
 حممد ذكره من تركته املصنوع يستوىف وال ،)120(يبطل الصانع مات إذا  :قالوا أهنم بدليل

 البيوع. كتاب يف
العمل  على الصانع أجرب إجارة االستصناع انعقد لو قيل ؟، فإنسؤالوهنا يطرح 

 !املسمى إعطاء على واملستصنع
 :اجلواب
 األدمي من قطع له عني الفإبت إال ميكنه ال ألنه الصانع جيرب مل ، إمنا(121)أبنه وأجيب

 جهته من البذر كان إذا يعمل ال له أن املزارع أن ترى أال ، العذر هبذا تفسخ واإلجارة وحنوه،
 تعجيله شرط لو واملستصنع بذلك إال اإلجارة هبذه ميكنه املضي ال ألنه ، األرض رب وكذا ،

 اجلواز ال يف وهي للحاجة تصناعاالس جواز وألن ، يره مل ما كشراء يف اآلخرة اإلجارة هذه ألن
 . الزم غري ألن العقد املستصنع يراه أن قبل املصنوع يبيع أن للصانع قلنا ولذا ، اللزوم

 على أجرب بعد رؤيته املستصنع قبله إذا بل للصانع خيار ال أنه فاألصح رآه ما بعد وأما
                                                             

 .358-357، 5(  فتح القدير، مرجع سابق، ج119)
وت أحد العاقدين أرجعه احلنفية إىل كون االستصناع له شبه إجارة، فهل يبطل عقد االجارة مبوت أحد (  إن بطالن عقد االستصناع مب120)

، فقال :ال 66، ص2املتعاقدين؟. أجاب عن هذا ، عبد الوهاب البغدادي، اإلشراف على مسائل اخلالف، القاهرة: اإلدارة، ج
 ملنافع خالفا أليب حنفية لقول النيب:" من ترك ماال أو حقا فلورثته".تنفسخ اإلجارة مبوت أحد العاقدين إذا مل يتعذر استيفاء ا

 .357، ص5(  ابن مهام، فتح القدير، مرجع سابق، ج121)
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 . ابئع ابآلخرة ألنه ، له دفعه
 : الرتجيح

 نوع أن االستصناع ، االستصناع عقد تكييف مسألة يف سبق ظهر للباحث مما والذي
 بيعا اعتربانه إن توجد أن من الواجب كان واليت املطلق البيع مستلزمات فقد أنه إال بيع،

 - : هي املستلزمات وهذه ، مطلقا
 .العقد يف الرؤية خيار ثبات .1
 .الصانع على العمل اشرتاط .2
 يدفع احلنفية أن عند صناعاالست يف فيجوز الثمن، تعجيل وجوب عدم .3

 يف معهود موجود وال غري وهذا ،)122(يدفع ال أو الثمن بعض يدفع أو مقدما الثمن
 الثمن تعجيل فيه يلزم االستصناع ال وألن الفقهاء، من اجلمهور رأي على املطلق البيع

 دفع حالة " احلاالت هذه يف مجيع صحيحا عقدا احلنفية عند االستصناع فيكون ،
 أيب رأي على أقل أو لشهر يكون األجل أن وجيوز " الدفع وغري ، مقدما الثمن
 . رأي الصاحبني على شهر من وأكثر ، حنفية

 " االستصناع عقد "امسه بيع عقد وهو مسمى مستقال عقدا االستصناع كان وبذلك
 . السلم عقد امسه بيع عقد السلم أن كما

 فيه " العمل املطلوب " الصنعة كون ةجه من ابإلجارة شبها لالستصناع أن إليه يضاف
 . العاقدين أحد مبوت يبطل العقد وأن ، الصانع من تكون

 يف القانون املدين اللييب)املقاولة(  االستصناع عقد املطلب الثاين: تكييف

 يف مواد القانون املدين اللييب )املقاولة( الفرع األول: عقد االستصناع
 والتعريف بعقد الوضعي النظام يف االستصناع نع عامة فكرة أورد الباحث أن سبق
 القانون فقهاء ، وعند القانون املدين اللييب يف تكييفه عن سنتكلم وهنا وحكمه، االستصناع

                                                             

 .361-360، ص1. علي حيدر، شرح األحكام العدلية، مرجع سابق، ج391(  جملة األحكام العدلية، مرجع سابق، م122)
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 الوضعي.
 املقاولة ألن املقاولة، عقد ضمن داخال االستصناع عقد يعترب ففي القانون املدين اللييب

 أن أو شيئا، يصنع أن املتعاقدين أحد مبقتضاه تعهدي عقد (123)اللييب هي: املدين القانون يف
 اآلخر. املتعاقد به يتعهد أجر لقاء عمال يؤدي

 : شقني ذات اللييب املدين يف فاملقاولة
 هو شيئا وهذا يصنع أن املتعاقدين أحد هذا العقد مبقتضى يتعهد أن : األول 

 يف جاء ما االستصناع به رادالتعريف ي من الشق هذا كون ويؤكد ، احلنفية عند االستصناع
 الذي وهو ، معا واملادة العمل بتقدمي يتعهد املقاول أن جيوز كما  -2، (124)اللييب املدين

إذا  إجارة العقد لكان الصانع من والعمل املادة تكن مل لو إذ دراستنا لالستصناع من نقصده
 . فيه اإلجارة أحكام توفرت

 الفقه يف هي اإلجارة وهذه اآلخر، املتعاقد به يتعهد أجر لقاء عمال يؤدي أن :الثاين
 على املقاول يقتصر أن جيوز-1، ")126(اللييب املدين يف ورد ما ذلك ، ويوضح)125(اإلسالمي

 القيام يف هبا يستعني أو يستخدمها اليت املادة العمل رب يقدم أن على عمله بتقدمي التعهد
 ." بعمله

اللييب  املدين عرب عنه كما العمل رب أو املستصنع من أصبحت الشق هذا يف فاملادة
 . العمل على اإلجارة ضمن وتدخل

 : الوضعي القانون الفرع الثاين: فقهاء
 رسالته يف الوضعي كدافيد القانون فقهاء رأي عن أتكلم سأوردها اليت اللمحة هذه يف

                                                             

 (.645(  القانون املدين اللييب، املادة رقم )123)
 (.646(  املادة رقم )124)
 .460هـ، ص1386(  الصديق حممد األمني الضرير، نظرية الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل، سنة125)
 (.645(  املادة )126)
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 ،")128(املقاولة عقد أحكام شرح "كتابه يف شنب لبيب وحممد ،)127(االستصناع عقد
 اآلخرين الوضعي النظام فقهاء رأي أوردوا قد وكل هؤالء ، " الوسيط " كتابه يف السنهوريو 

 . دافيد خال عامة بصورة املقاولة عقد يف بل ، بعقد االستصناع خاص تنظيم دون
 تنظيم وجود عدم من عقد االستصناع شيوع أمام ندهش أن "وميكن :)129(دافيد قال

 أخذ الذي وهو الفرنسي املدين التقنني يكن مل هذا ، فعلى الفرنسي املدين التقنني يف العقد هلذا
 لفرنسا. اجملاورة البالد يف الوضعية واضعي النظم أغلب منه

 يقدمها، اليت شيئا ابملادة يصنع أبن مقاول يتعهد مبقتضاه الذي العقد أبنه دافيد، وعرفه
 يف رئيسيان عنصران وجد فهنا ه،طلب إىل من مثن مقابل يف ينتهي عندما الشيء هذا يسلم وأن
وخيتلف  اخلاصة طبيعته له دافيد عند االستصناع فعقد ، ، واملادة العمل :ومها العقد هذا

 .(130)مستقل عقد فهو ، األخرى العقود عن كبريا اختالفا
 االستصناع تكييف عقد حول املختلفة الوضعي النظام فقهاء آراء أورد فقد ، هذا ومع
 . فيه الختالفهم
 ألول يظهر (131)يلي: ما والبيع يورد املقاولة عقد بني التمييز موضوع يف السنهوري وجند

 فاملقاول ، امللكية على يقع والبيع العمل على ترد البيع فهي عن بسهولة تتميز املقاولة أن وهلة
 ، لكبعد ذ ابعه مث حلسابه املرتل بىن إذا أما ، املقاولة عقد يربم ، ببناء مرتل يتعهد الذي

 يقدم أن على العمل التعهد بتقدمي على فيه املقاول اقتصر إذا العقد أن شك وال ، بيع فالعقد
 املقاول واقتصر املادة العمل رب قدم إذا ، ولكن ذلك فيجوز يستخدمها اليت املادة العمل رب

                                                             

ة، القاهرة: مكتبة املعهد م، مطبوعة على اآللة الكاتب1937االستصناع، رسالة دكتوراه مطبوعة يف ابريس سنة (  دافيد فرانسكوا، عقد127)
 .5ص الفرنس،

 .15م، ص1962املقاولة، القاهرة: دار النهضة العربية، سنة عقد أحكام شنب، شرح لبيب (  حممد128)
 .4ص لدافيد، مرجع سابق، االستصناع عقد (  رسالة129)
 .1ص لدافيد، مرجع سابق، االستصناع عقد (  رسالة130)
 .22، ص7، ج1952يط يف شرح القانون املدين اجلديد، القاهرة: مكتبة جرينرج، سنة(  عبد الرازق أمحد السنهوري، الوس131)
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 ذيال اآلخر الفرض يف تقوم الشبهة وإمنا ، فيه شبهة ال عقد املقاولة يتمحض العمل على
 أن على مع جنار شخص يتعاقد أي يقع فقد ، (132)معاً  واملادة العمل بتقدمي به املقاول يتعهد
 احلالة هذه يف العقد يبقى ، فهل عنده من اخلشب النجار ويقدم مكتبة أو مكتبا له يصنع

 ، النجار إىل ابلنسبة األاثث هو مستقبل شيء واقع على عقد يكون أو مقاولة عقد . وغريها
 اآلراء: أهم يلي فيما ونورد ،(133)غريه أوردها تساؤالت وهناك أورده السنهوري تساؤل هذا

  الوضعي النظام يف االستصناع عقد تكييف الفرع الثالث: حول
 عند أصحاب والقضاء الفقه يف كبريا خالفا االستصناع عقد تكييف مسألة أاثرت

 وأوردها االستصناع يف عقدتكي عن البحث عند شنب لبيب حممد أوردها الوضعي النظام
 - : يلي ما هي ، واآلراء رسالته يف دافيد وذكرها ، السنهوري أيضا

 (134)مستقبل لشيء بيع عقد االستصناع أوالً:
 عند العقد أن العقد فريون إبرام عند املتعاقدان يواجهه ما إىل الرأي هذا أصحاب يستدل

 يف الراجح هو هذا أن ، ويبدو(135)صنوعالشيء امل هو بل ، به املكلف العمل هو ليس إبرامه
 بناء لعقد ابلنسبة الرأي هذا يرجحون البحري شراح القانون أن كما ،(136)الروماين القانون
 . احلنفي املذهب كتب به جاءت كما اإلسالمي الفقه نظر وجهة مع وهو يتفق ، السفينة
 سوى ينظر ال ه أنهيعيب الرأي هذا إن : فقال الرأي هذا شنب لبيب انقش : ملناقشةا

 املقاول التزام وميهل ، املصنوع للشيء نقل امللكية هو العقد على املرتتبة اآلاثر من واحد أثر إىل
                                                             

 .221ص رسالته انظر - دافيد عند االستصناع بعقد العقد (  ويسمى132)
 .16ص لبيب، مرجع سابق، حممد - املقاولة عقد (  أحكام133)
 .24ص لدافيد، مرجع سابق، االستصناع (  رسالة134)
 .17ص ملقاولة، مرجع سابق،ا عقد (  لبيب، أحكام135)
 أييت أن على الصاغة أحد مع تبنوس اتفق إذا فهمي "أنه العزيز عبد ترمجة 230ص الروماين الفقه يف جستنيان مدونة يف (  جاء136)

 جرى فقد ، مثال عشرة داننري مبلغ هذا نظري يف للصائغ يكون وأن ، معني وشكل خمصوص بوزن له خامتا ويصنع منه بذهب الصائغ
 أنظر لبيب، ، للعمل وإجارة للذهب بيعا عقدين يتضمن أن كاسيوس ارأتى وقد " ؟ إجارة أم هو أبيع " االتفاق هذا عن التساؤل

 .17املقاولة، مرجع سابق، ص شرح أحكام
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 بنقل قيس ما إذا واثنوي اتبع التزام جمرد ليس األخري هذا جند أنه حني ، الشيء هذا بصنع
 ، ركن الشيء صنع هو لذيا ابلعمل املقاول فقيام ، االستصناع عقد جوهر بل أنه ، امللكية

 قبل من صنعه قد بشيء كان الصانع أتى إذا أنه ذلك على والدليل ، االستصناع أركان من
 مبقتضى يكون ال فذلك ، إليه انتقلت الشيء وإن هذا ملكية فإن ، املستصنع به فرضى العقد
 عما وفضال ، الشيء هذا على برتاضيهما ، نعقد)137(آخر مبقتضى عقد بل ، االستصناع عقد
 العمل واملتعلقة بتنفيذ ، يثريها اليت املشاكل حيل ال بسيطا بيعا االستصناع فإن اعتبار . تقدم

 . املطلوب
 موقع ملعرفة ، واثنيا أوال فيه الشريعة رأي بيان إىل حيتاج كثريا كالما أاثر ، الرأي فهذا

 أمر هو الصانع التزام إن : مقوهل فإن ، األول ، أما فيه احلنفية فقهاء أقوال من الرأي هذا
 التزام الصانع أن قائل فمن فيه واختلفوا احلنفية فقهاء فيه تكلم أمر هو وليس بثانوي ، رئيسي
 رأي وهناك ، احلنفية أكثر فقهاء به وقال ، فيه للمستصنع املستصنع رؤية بعد يكون ابلصنع

 هنايته. إىل التعاقد أول من يبدأ االلتزام ابلعقد أن يقول الدرر صاحب به جاء آخر
 أيضا أاثره األمر ، فهذا للمستصنع وأعطاه العقد قبل ابملصنوع أتى إذا أنه ، قوهلم وأما

 . صنعته جلاز من ال مفروغا به جاء لو : بقوهلم احلنفية
 رأي مع متفق القول أبنه درجة إىل لكن ، احلنفية رأي إىل كثريا يقرب فهو : الثاين أما

 مهم ، هذا االلتزام اعتربوا وهم ابلصنع وعدمه الصانع التزام حول اختلفوا هنمأل ،)138(احلنفية
 احلنفية فقهاء من أحدا به يقل مل وهذا االستصناع أركان من الصانع ركن عمل واعتربوا ، جدا

 . غريه على قد مه الباحث لذا ، املهم هو ، الرأي قط، وهذا
 

                                                             

 .26، ص7. الوسيط للسنهوري، ج4لدافيد، ص االستصناع (  رسالة137)
 شيء على واقع مستقل بيع االستصناع" عقد " أن إىل بعضهم " فذهب 460للضرير، مرجع سابق، ص الغرر نظرية يف (  جاء138)

 احلنفية. مذهب مع متفق الرأي وهذا ، مستقبل
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 (139)العمل على واقع مقاولة عقد اثنياً: االستصناع
 للعمل اتبعة ، واملادة دائما مقاولة عقد يكون االستصناع أن يرون الرأي هذا وأصحاب

 ابلصنع يقوم املقاول لكون الزمة نتيجة ليس إال املصنوع للشيء العمل رب متلك أن إن ، فقط
 سعيد أبو وهو احلنفية فقهاء أحد رأي مع متفق وهذا الرأي ، العمل رب حلساب
الرأي  هذا ولكن  "العني  "املادة دون العمل على يقع االستصناع أبن :القائل، )140(الربدعي

 . " مقاولة "إجارة ال بيع االستصناع أن : والصحيح ، مرجوح اإلسالمي الفقه يف
 قيمة أقل املادة كانت إن مقاولة عقد االستصناع اثلثا:

 أن يرون ، الرأي ذاه وأصحاب املادة من قيمة أقل العمل كان إن بيع وعقد العمل من
 هي املبيعة املادة ألن بيعا ويكون ، فيه األساس هو أن العمل على مقاولة عقد االستصناع

 واملادة األساس هو العمل كان ، فإن واملقاولة البيع ، بني)141(خمتلط عقد  "، فهو األساس
ومقاولة  بيع فهو ، هلا اتبع والعمل األساس هي املادة كانت ، وإن وبيع مقاولة يكون ، اتبعة

 العقدين من هذين كل أحكام ألن ، فقط بيعا أو ، فقط مقاولة بسيطا عقدا يعترب ال إذ
 . االستصناع عقد يثريها اليت املسائل ملواجهة تكفي ال منفردة

 أحد تطبيق أحكام على يرتتب قد الذي النقص يسد أنه بدى وإن الرأي هذا ولكن
 أحكام فيها تتعارض اليت يتعلق ابملسائل فيما صعوابت ةإاثر  إىل يؤدي فهو ، فقط العقدين
 العقد وإهناء ، وحتديده العوض بطبيعة ختتص األمر فيما هو كما البيع أحكام مع املقاولة
أغلب  يف التحكم إىل يؤدي ما وهو العقدين بني املفاضلة عندئذ تتعني ، إذ املنفردة ابإلرادة
 .(142)األحيان

                                                             

 .21لدافيد، مرجع سابق، ص االستصناع (  رسالة139)
 احلجاج مع واقعة القرامطة يف قتل أذربيجان مقاطعات من بردعة إىل نسبة الربدعي حسني أمحد ابن هو : الربدعي سعيد (  وأبو140)

 .225، ص5، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج317سنة
 .37وما بعدها، رسالة دافيد، ص 16لشنب، ص املقاولة (  أحكام141)
 .16املقاولة، شنب، مرجع سابق، ص عقد (  أحكام142)
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 ابلبيع وشبه شبه ابإلجارة له االستصناع أبن القائل احلنفية أحد برأي شبه له الرأي وهذا
 النظام يف االستصناع ألن ، احلنفية عن رأي خيتلف الوضعي النظام يف الرأي هذا لكن ،

 حدة على البيع حكم أيخذ الوقت وبنفس حكمها فيأخذ ، أنه مقاولة على إليه ينظر الوضعي
 . احلنفية من أحد به يقل وهذا مل ،

 )143(انتهاء وبيع ابتداء مقاولة عقد االستصناع رابعاً:
 الشيء دام ما عقد مقاولة االستصناع أن دافيد لنا نقله كما ، الرأي هذا أصحاب يرى

 ملكيته وتنقل ، املصنوع للشيء بيع إىل حتول العقد الصنع هذا انتهى فإذا ، بعد صنعه يتم مل
 . املشرتي إىل

 النظر بغض وقت انعقاده يتم إمنا العقد تكييف إن : وهلمبق ، الرأي هذا على واعرتض
 نفذ ما إذا وضعه عن تكوينه وقت وصف العقد يتغري أن جيوز وال ، ذلك بعد عليه يرتتب عما

 تظل املقاولة أن على يدل مما الشيء صنع بعد طويلة مدة يضمن عمله املقاول أن عن فضال ،
 ع.الصن هذا إمتام مبجرد تنتهي وتستمر وال
 بيع ابتداء االستصناع إجارة أبن ، القائل)144(احلنفية بعض بقول شبه له ، الرأي وهذا

 . التسليم بعد ال التسليم قبل لكن ، انتهاء
 الوضعي النظام فقهاء عند الراجح الرأي
 السنهوري عند الراجح أوالً:
 سالفال الفرع الثالث يف جاء ما هو ، عنده الراجح الرأي ، أن)145(السنهوري يرى

 ، " العمل قيمة إىل املادة قيمة حبسب نسبة بيعا أو مقاولة يكون العقد أن " : والقائل ، الذكر
 املادة على العمل لزايدة آخر ومثاال العمل على املادة لزايدة قيمة مثالني السنهوري وضرب

                                                             

 .35لدافيد، ص االستصناع (  رسالة143)
 .357-356، ص5(  ابن مهام، فتح القدير، مرجع سابق، ج144)
 .26، ص7سيط للسنهوري، ومابعدها، ج(  الو 145)
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 إىل ابلنسبة كبري حد إىل املادة قيمة تصغري حيث املتقدمة األمثال يف ظاهر األمر عنه أن فقال
 مقاولة. العقد ويكون ، للعمل اتبعة فتكون ، الفنان عمل

 إىل اليت حتتاج السيارة يف العمل إىل ابلنسبة بعيد حد إىل القيمة هذه تكرب وحيث
 . بيعا العقد فيكون ، طفيفة إصالحات

 كان ولو ، قيمة العمل جانب إىل حمسوسة قيمة للمادة تكون أن يقع ما كثريا ولكن
 احلائك يورده الذي والقماش األاثث النجار لصنع يورده الذي كاخلشب وذلك ، منه قيمة أقل

 أكرب املادة قيمة كانت سواء ومقاولة بيع من مزجيا احلالة هذه العقد يف فيصبح ، الثوب لصنع
 . أصغر أو العمل من قيمة

 وتنطبق العمل لىاملقاولة ع وتقع هبا يتعلق فيما أحكامه وتسري املادة على البيع ويقع
 عليه. أحكامها

 : دافيد عند الراجح اثنياً:
 غري عقدا  "النظم الوضعية يف يسمى ما أو مستقل عقد االستصناع أبن)146(دافيد ويرى

 مسمى".
 : لدافيد السنهوري مناقشة
 مقاولة ليس أن االستصناع إىل يذهب رأي هناك  :، فقال(147)دافيد السنهوري وانقش

 مانع وال ، " ابريس من رسالة االستصناع عقد دافيد يف " مسمى غري عقد وه بل ، بيعا وال ،
 يعين ال ذلك ولكن االستصناع عقد هو غريه عن متيزه مقومات له هناك عقدا أبن القول من

 عقد يكون مينع أن وال " االستصناع عقد " وهو معروف فامسه ، " مسمى غري " أنه عقد
 واملقاول البيع " من مزجيا ليس ، هذا االستصناع

 

                                                             

 بعدها. ، وما4لدافيد،ص االستصناع عقد (  رسالة146)
 .270، ص7(  السنهوري، الوسيط يف احلاشية، مرجع سابق، ج147)
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 أواًل: نوعية البحث

 اثنياً: مصادر البياانت

 اثلثاً: طريقة مجع البياانت

 رابعاً: طريقة حتليل البياانت

 خامساً: هيكل الدراسة
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 الثالث: الفصل

 البحث منهجية

 نوع البحث -1

 : املنهج املقارن  -أ
ذه الدراسة مع املنهج املقارن فلذا سيعتمده الباحث املنهج نظرًا لتوافق طبيعة ه    

األساسي يف هذا البحث، واملنهج املقارن مناسب جمال البحوث القانونية خصوًصا حيث حتتل 
املقارنة مكانة هامة حيث يساهم استخدامها إلعداد البحوث القانونية يف بلورة وصياغة 

الذي هو مثرة جمهود بدأ منذ القرن السابع عشر  وتطوير ما يسمى اليوم "القانون املقارن"
ميالدي وتواصل عرب البحوث العلمية اهلادفة إىل التعرف على قوانني خمتلف دول العامل هبدف 

 .(148) حماولة التقريب بينها وإثرائها من بعضها البعض
اسة وميكن تعريف املنهج املقارن أبنه "هو ذلك املنهج الذي يعتمد على املقارنة يف در 

الظاهرة حيث يربز أوجه الشبه واالختالف فيما بني ظاهرتني أو أكثر، أو هي عملية عقلية تتم 
بتحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف بني حادثتني اجتماعيتني أو اقتصاديتني، أو أكثر 
تستطيع من خالهلا احلصول على معارف أدق منيز هبا موضوع الدراسة أو احلادثة يف جمال 

ة والتصنيف وهذه احلادثة ميكن أن تكون كيفية قابلة للتحليل أو كمية لتحويلها اىل كم املقارن
قابل للحساب وتكمن أمهيتها يف متييز موضوع البحث عن املوضوعات األخرى وهنا  تبدأ 

 معرفتنا له.
وبشكل عام ميكن القول إنه تشمل طريقة املقارنة على إجراء مقارنة بني ظاهرتني 

أو اقتصاديتني أو طبيعيتني، بقصد الوصول اىل حكم معني يتعلق بوضع الظاهرة يف اجتماعيتني 
                                                             

 م.1748ابلتحديد سنة  م 18 القرن ( يفMontesquieuالفرنسي ) والفيلسوف املفكر أسسه قانوين علم املقارن ( القانون148)
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اجملتمع واحلكم هنا مرتبط ابستخدام عناصر التشابه أو التباين بني الظاهرتني املدروستني أو بني 
 مراحل تطور ظاهرة ما.

بني  وابلتايل فاملقارنة نوع من البحث يهدف اىل حتديده أوجه التشابه واالختالف
 ظاهرتني أو أكثر أو ابلنسبة لظاهرة واحدة ولكن ضمن فرتات زمنية خمتلفة.

على الرغم من أن املنهج املقارن هو منهج مستقل حبد ذاته ولكن معظم الدراسات 
املقارنة ال ميكن أن تتم دون االعتماد على مناهج أخرى مساندة مثل املنهج التحليلي حىت أن 

ون دراساهتم على منهج يطلق عليه املنهج التحليل املقارن داللة على الكثري من الباحثني يقيم
اعتماد املقارنة على بياانت حتليلية وميكن أن يعتمد على املنهج التارخيي للمقارنة أو املنهج 
التجرييب أن البعض ذهب اىل أن املنهج املقارن "هو منهج شبه جترييب خيترب كل من العناصر 

 . (149)تغرية لظاهرة ما يف أكثر من جمتمع أو أكثر من زمان"الثابتة والعناصر امل
وحىت يؤيت املنهج املقارن مثاره يف اجملال القانوين، يلزم الباحث التحديد الدقيق     

                .ملوضوع املقارنة، والقوانني اليت ستتم املقارنة بينها
قوانني ، كما جيب أن خيتار عدداً كما يلزمه أن يكون على علم ومعرفة كافية بلغة تلك ال

حمددًا منها حىت أتيت املقارنة دقيقة وفعالة، وأن تكون املراجع املتعلقة مبوضوع املقارنة متوافرة 
لدى الباحث، بشكل ميكنه من إجراء الدراسة املقارنة، ويستحسن أن يكون النموذج املقارن 

 .(150)الفائدة من الدراسة املقارنة  املختار أكثر تقدماً من النظام األصلي وذلك لتعظيم
ومن اخلطأ أن يسمى  وبعض الباحثني يذكرون املنهج املكتيب كنوع من أنواع املناهج العلمية

منهجا قائما بذاته الن استخدام املكتبة أمر الزم وضروري مع كل منهج حبث فمراجعة 
هبما الباحث إال من خالل الدراسات السابقة وحتديد اإلطار النظري للبحث ال يتوقع أن يقوم 

                                                             

 .497، ص1987ليبا ، أساليب البحث العلمي ، الطبعة الثانية ، منشورات عويدات : بريوت ،لبنان ، سنة د.مجيل ص (149)
 . 41، ص 1989علي ضوى، منهجية البحث القانوين، منشورات جممع الفاتح للجامعات، ليبيا، ( 150)
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استخدام املكتبة بغض النظر عن إي منهج يطبقه، سواء كان حبث اترخيي أو جترييب أو حىت 
 .(151)وصفي"

 املنهج االستقرائي  -ب
كما يستخدم الباحث املنهج االستقرائي يف هذه الدراسة الذي يهتم هذا املنهج      

على الكل، ابعتبار أن ما يسري على اجلزء ابستقراء األجزاء ليستدل منها على حقائق تعم 
يسري على الكل. فجوهر املنهج االستقرائي هو االنتقال من اجلزئيات إىل الكليات أو من 
اخلاص إىل العام . واالستقراء هو الطريق حنو تكوين املفاهيم والوصول إىل التعميمات، عن 

 .(152)طرق املالحظة ودراسة الفروض والرباهني وإجياد األدلة
كعلم االقتصاد   االجتماعيةواملنهج االستقرائي معروف هبذا االسم يف جمال العلوم     

وعلم االجتماع. ويف جمال العلوم القانونية يعرب عن املنهج االستقرائي عادًة ابملنهج التأصيلي، 
ة ولعل أهم جماالته ما يتعلق ابستقراء اجتاهات أحكام القضاء يف موضوع معني لبيان القاعد

 اليت حتكم املوضوع.  
بتبيان عقد االستصناع )املقاولة( يف الشريعة اإلسالمية، وعلى هذا فسيقوم الباحث 

وذلك عن طريق االتيان آبراء الفقهاء اإلسالميني، مستداًل مبشروعيته، والتكييف الفقهي عليه، 
  .كام املقاولة، والتحكيمابإلضافة إىل القانون املدين اللييب، وذلك بذكر املواد القانونية يف أح

                                                             

وي، جامعو حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية، سنة هند عبد العزيز ربيعة، منهج البحث الوصفي الواثئقي، قسم إدارة وختطيط ترب   (151)
 ، بتصرف.18ه، ص1443

 .35م ، ص  1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 1( أمحد عبد الكرمي سالمة: األصول املنهجية إلعداد البحوث العلمية، ط152)
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 مصادر مجع البياانت -2

حيث تتعدد مصادر احلصول على البياانت يف هذه الدراسة وسيعتمد الباحث على    
 -مصدرين اساسيني مها :

  -: املصادر الرئيسية للبياانت  -أ
يف جمال عقد االستصناع، واملقاولة، وبعض  الكتب الفقهية للفقهاء االربعة وغريهم-1
يف التحكيم واقضاء، التصاهلا مبوضوع الدراسة من خالل املنازعات اليت قد تطرأ على  الكتب

املتعاقدين، وكل ما له صل ابلدراسة من هذه املصادر حبيث يتم مجع البياانت واملعلومات 
 املودعة يف بطون تلك املصادر.

 يف جمال هذه خصوصاً  يف القانون املدين اللييب املراجع القانونية العامة والليبية-2
الدراسة وموضوعها وهو )عقد االسصناع أو املقاولة، والتحكيم والقضاء يف قانون املرافعات 
املدنية اللييب( ، من حيث التقصي يف البياانت املتعلقة هبذا املوضوع من كل جوانبه من انحية 

 قانونية مقارنة.
  -: املصادر الثانوية للبياانت -ب

ملعلومات اليت يتم االستعانة هبا من املراجع املساعدة يف جتلية وهي تشمل البياانت وا 
وتوضيح هذا البحث وجزئياته وعلى سبيل املثال يورد الباحث جمموعة من املراجع املبثوثة يف 
املكتبات املختلفة ومن بينها مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج وغريها من املكتبات 

د منها على شبكة املعلومات الدولية من كتب ورسائل ماجستري االخرى وكذلك ما هو موجو 
 -وحبوث ودراسات قانونية وفقهية وغريها ومثال على ذلك :

كتاب هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(، معيار رقم  -
 .2007عقد االستصناع، سنة  11

الكتب العلمية ، بريوت ،  درر احلكام شرح جملة األحكام ، علي حيدر ، دار -
 لبنان .
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ابو السعود ،املدخل اىل القانون ، فرج ،توفيق حسن، املدخل للعلوم القانونية  -
 م1993،الدار اجلامعية ،

،عمان ، دار الثقافة  3، ط1الفضل، منذر ، النظرية العامة لاللتزامات ، ج  -
 1995للنشر والتوزيع ، 

، دمنهور ، مصر، 1يل العقد، ط معوض ، فؤاد حممد، دور القاضي يف تعد -
 مطابع حليب.

 أداوت مجع البياانت-3

 يستخدم الباحث يف مجع املعلومات لكتابة هذا البحث األدوات التالية :   
 الواثئق :-أ

طريقة مجع البياانت أو املنهج الذي يستخدمه يف عملية مجع البياانت هي الطريقة     
حلقائق واملعلومات عن طريق الواثئق املوجودة يف مكان الواثئقية ، وهي طريقة عملية جلمع ا

معني من الكتب ، وهو منهج يتطلب حتديد مشكلة البحث ، وجتميع احلقائق واملعلومات 
، وطريقة الواثئق يف هذا البحث حتتوي على الكتب اليت حبث فيها عن (153)املتعلقة ابلبحث

البحث وتتبع الواثئق اليت هلا صلة مبوضوع أتثر ، وما يتعلق به مما له أثر يف حل مشكلة هذا 
العذر واجلائحة واألاثر املرتتبة عليهما يف عقدي البيع واإلجارة ، وكل االعتماد على الكتب 
القدمية واحلديثة يف جمايل الشريعة اإلسالمية والقانون املدين اللييب حىت نتمكن من دراسة هذا 

 املوضوع دراسة فقهية ومقارنة .
 ة والتحليل :القراء -ب

وهذا انتج عن األول إذ أنه يظهر يف كل مرحلة من مراحل البحث ، حىت يتمكن     
الباحث من االطالع والقراءة املعمقة والتدقيق لفهم األقوال وإدراك معانيها  ملعرفة املقصود 

 منها، لكي يتمكن الباحث من الوصول إىل نتائج هذا البحث .

                                                             

 . 25م ، ص1999العربية السعودية ، سنة ، اململكة 2عبد الرمحن بن عبد هللا الواصل ، البحث العلمي ومناهجه ، ط:  (153)
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 أسلوب حتليل البياانت :  -4

يقوم الباحث جبمع مصادر البياانت من بطون كتب علماء أهل الفقه يف الشريعة     
اإلسالمية ، والقانون اللييب يف هذا البحث ، مث يقوم بتحريرها ، وبناء على نوعية البياانت اليت 
حتصل عليها الباحث ابألسلوب الوصفي ، حيث قام الباحث يف عملية حتليل البياانت هلذا 

ريقة حتليل املضمون ، الذي حتصل عليها الباحث من بطون الكتب املتعلقة مبوضوع البحث بط
 البحث ، سواء كانت القدمية أو املعاصرة بوضوح ؛ لكي يسهل فهمها للقارئ .

 -ويتبع الباحث اخلطوات التالية يف عملية حتليل البياانت هلذه الدراسة :
 عرض البياانت املتعلقة ابلدراسة-1
 بياانت حسب مقتضيات الدراسة ولغرض املقارنة تصنيف ال-2
 حتليل البياانت عن طريق عقد املقارانت لكل مسألة من مسائل الدراسة-3
 مناقشة النتائج بعد عقد املقارانت للمسائل -4
 التوصل اىل النتائج من املقارانت ملوضوع ومسائل هذه الدراسة-5
 

 هيكل البحث -5

ت الدراسة العلمية عموما وحسب املنهج املطبق يف هذه لقد رأي الباحث أن متطلبا    
الدراسة سواء املقارن أو االستنباطي خصوصا أن نتبع يف معاجلة املوضوع حمل الدراسة للهيكل 

 -البحثي على النحو االيت :
  -الفصل األول : االطار العام والدراسات السابقة :

 -اسئلة البحث   -البحث  مشكلة -املقدمة -وحيتوي على هذا الفصل على :   
الدراسات  -مصطلحات البحث  -حدود البحث  -امهية البحث  -اهداف البحث 

 السابقة. 
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 الفصل الثاين : االطار النظري
وحيتوي على ثالث مباحث وهي املبحث األول: مفهوم النزاعات العقدية وما يتعلق    

املبحث الثالث: تكييف عقد  هبا من أحكام، املبحث الثاين: مفهوم االستصناع وحكمه،
االستصناع يف الشريعة اإلسالمية والقانون املدين اللييب، وحيتوي كل مبحث من املباحث 

 السابقة على مطالب وحتتوي املطالب على فروع ونقاط.
 

 -الفصل الثالث : منهجية البحث:
التشريعني  وهو حيتوي على نوع البحث ويستخدم الباحث املنهج املقارن للمقارنة بني   

اإلسالمي السماوي يف موضوع العذر واجلائحة واملدين الوضعي القانون املدين اللييب. كما 
حيتوي الفصل على مصادر مجع البياانت وأدوات مجع البياانت وأسلوب حتليل البياانت وأخريا 

 هيكل البحث .
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 الرابع فصلال

 عرض البياانت
الستصناع عند الفقه اإلسالمي والقانون املدين ضوابط عقد ا املبحث األول:

 اللييب
 أسباب النزاعات يف عقد االستصناع يف ليبيااملبحث الثاين: 

للنزاعات اليت حتصل يف عقد  والقانونية احللول الفقهية املبحث الثالث:
 .االستصناع عند الفقه اإلسالمي والقانون املدين اللييب
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 د االستصناع عند الفقه اإلسالمي والقانون المدني الليبيالمبحث األول: ضوابط عق

 املطلب األول: خصائص وأركان وشروط عقد االستصناع
  التمويل ابالستصناع عقد أوال: خصائص

يتشابه االستصناع والبيع يف كوهنما مبادلة سلعة بثمن وخيتلفان يف عدم تعيني  - 1  
 املبيع لكونه يف ذمة البائع. 

ويزيد االستصناع يف أن مواد  العمل مشروط ابلعقد أن يف اإلجارةستصناع اال يشبه - 2
 التصنيع من الصانع.

البائع، وخيتلفان يف يف ذمة  غري معنيبيع بيعًا مليف كونه  والسلميتشابه االستصناع  - 3
 أن السلعة يف االستصناع مصنوعة، ويف السلم كل أنواع السلع.

وطة يف العقد طبقاً لتغري أسعار املواد أو األجور يف السوق ال يتغري الثمن بزايدة مشر  -4
وذلك جلهالة الثمن ولكن جيوز أن يتغري الثمن إبدخال تعديالت علي املصنوع حسب اتفاق 

 الطرفني . 
 .  (154)جيوز للصانع طلب ضماانت من املستصنع مقابل الثمن أو اجلزء املؤجل منه -5
 

 تصناع إلسالتمويل اب أركان عقداثنياً: 
 وهي  أركان االستصناع عند اجلمهور ستة  

البائع الذي يلتزم يف عقد االستصناع بتقدمي املصنوع للعميل عند حلول  الصانع: هو
 آخر.األجل سواء ابشر الصنع بنفسه أو عن طريق صانع 

وامللتزم مبوجب العقد بقبول املصنوع إذا جاء  السلعة أو مشرتي وهو طالب: املستصنع
 للمواصفات. مطابقاً 

                                                             

-http://tamweal.blogspot.co.id/2013/11/blog، مقال يف االنرتنت صيغة التمويل ابالستصناعطارق الطرية، (  154)

post.html 
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هو كل ما يتم صناعته يف عقد االستصناع وميكن أن يكون أصاًل  حمل العقد: وهي
إنتاجية أو تصميم برامج احلاسب  أجهزة أو سلعًا استهالكية أو رأمساليًا أو مبان أو آالت أو

 ذلك.وما ماثل  اآليل،
 ملصنعة.االثمن املتفق عليه بني الصانع واملستصنع كثمن للسلعة  الثمن: وهو

 ويطلق عليه } املستصنع { .  السلعة اإلجياب: يصدر من طالب الصنعة أو مشرتي
 .  (155):  يصدر من اجلهة املمولة ويطلق عليه } الصانع { القبول

    هل هو العني أو العمل ؟ على قولني : العقد،وقد اختلف فقهاء األحناف يف حمل 
القول الثاين : أن املعقود  قال بعض األحناف . وبه القول األول : أن املعقود عليه هو العمل ،

 عليه هو العني املصنوعة ، وبه قال مجهور األحناف.
القول أبن املعقود عليه هو العني ، ويكون العمل اتبعًا ، املرجح هو يرى الباحث أن و 

وتتضح مثرة اخلالف فيما لو استصنع رجل آخر شيئًا ، فجاء به وقد صنعه شخص آخر وفق 
ا يريد املستصنع فإنه على القول الراجح جيرب املشرتي على أخذها ، وتربأ ذمة الصانع حىت م

ولو مل خيربه بصانعها ، وال يكون للمشرتي اخليار يف الرد ، على أنه ال بد أن يكون الصانع 
ن أن يكو  عاآلخر جميدًا للصنعة متقنًا هلا كاألول أو مقاراًب له ، هذا إذا مل يشرتط املستصن

ودقة صنعته ، فهنا يكون الشرط صحيحا   –مثال  –الصانع هو من يقوم بصنعها ؛ لتميزه 
ويلتزم به الصانع ، أو تدل قرينة على أن ذلك الصانع مقصود كارتفاع سعر صناعته عن بقية 
الصناع حوله ، لكن ال بد أن ي علم أن العمل له تبعيته يف العني ، مبعىن أنه لو اتفق مع شخص 

أن يصنع عينًا أبوصاف معينة ، فجاءه بسلعة تباع يف السوق ، فإن للمستصنع اخليار على 
لعدم وجود عمل بعد االتفاق ، بل العمل كان قبل  ، وذلك ألن السعر خيتلف اختالفاً واضحًا 
بني سلع السوق والسلع اليت تطلب استصناعًا ، كما أن املعروف أن الصانع أيتيه بسلعة 

 . فاق ، ومعلوٌم أن املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً ص نعت بعد االت
                                                             

 .7هـ، ص1429سعد السرب، االستصناع )املقاوالت(، حبث علمي يف فقه املقارن مستوى أول معهد العايل للقضاء، سنة ( 155)
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 : إلستصناعالتمويل اب شروط عقداثلثا: 
 ، هي : –إضافة إىل شروط البيع  –يشرتط لعقد االستصناع شروط خاصة 

أن يكون املصنوع معلومًا : بتحديد مواصفات الشيء املطلوب صناعته حتديداً  .1
 وافياً مينع التنازع عند التسليم 

 ون املصنوع مما تدخله الصناعة ، فال يصح يف البقول واحلبوب وحنو ذلك.أن يك .2
 أن يكون الشيء املصنوع مما جيري التعامل فيه ؛ ألن االستصناع جائز .3

كل املواد املستخدمة يف الشيء املصنوع    استحساانً، فال يصح فيما ال تعامل فيه
 وليس عقد ارة فإذا كانت من املستصنع فإنه يكون عقد إج ، من الصانع
 استصناع.

كالدينار اللييب أو الدوالر بيان الثمن جنسًا وعددًا مبا مينع التنازع ، فاجلنس :   .4
 . واملليون ، والعدد : كاأللفاالمريكي

 بيان مكان تسليم املبيع إذا احتيج إىل ذلك . .5
 . (156)أال يكون فيه أجل ، ويف هذا الشرط خالف حيتاج إىل تفصيل وتوضيح .6

 
 ستصناعالالتمويل اب األجل يف عقداشرتاط 

 خالف.فهو صحيح بال  معينة،إذا كان عقد االستصناع مطلقاً من غري حتديد مدة 
أي مل يبلغ املدة اليت يصح هبا السلم عند  –إذا كان األجل املضروب أقل من شهر 

 .فهو عقد استصناع بال خالف ؛ ألن ذكر األجل هنا لالستعجال ال لالستمهال –األحناف 
إذا كان األجل املضروب شهرًا أو أكثر، ففيه اخلالف، هل يصري سلمًا أم يبقى 

 استصناعاً؟ اختلف األحناف يف هذا على أقوال، أبرزها قوالن:
القول األول : أنه يشرتط أال يكون يف االستصناع أجل ؛ فإن ضرب له أجل صار سلمًا 

 ، وهو قول أيب حنيفة .

                                                             

 .633م، ص1985وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، الطبعة الثانية، بريوت: دار الفكر، سنة ( 156)
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فيصح االستصناع سواء ضرب فيه  بشرط،ألجل ليس أن عدم ضرب ا الثاين:القول 
 . (157)أيب يوسف وحممد بن احلسن الصاحبني:وهو قول  يضرب،األجل أو مل 

املرجح هو القول الثاين  لقوة أدلته وتوجهها ، لكن جممع الفقه يرى الباحث أن و 
ره اجملمع أوجه ؛ اإلسالمي الدويل قرر اشرتاط حتديد األجل فيه قطعًا للنزاع واخلصومة ، وما قر 

إذ إن من مقاصد الشريعة يف املعامالت قطع املنازعات ، ولذلك يشرتط الفقهاء يف كل عقد 
شروطاً لقطع النزاع بني الطرفني ، بل إهنم يف عقد االستصناع نفسه قد اشرتطوا شروطاً لذلك :  

، فإن املستصنع  كتحديد العني املصنوعة مبا تنضبط به ، وهذا ال يقل أمهية عن حتديد األجل
كما أنه حيتاج إىل أوصاف معينة يف العني املصنوعة ، فهو حمتاج إىل أن تكون حتت يده يف 
أقرب وقت ، ويف عدم حتديد األجل أتخري له ومماطلة ، كما أن يف حتديد األجل حض للصانع 

اختلفت على سرعة إهناء عمله ، فكان حتديد األجل أمر مهم ، إضافة إىل أن عادة الناس قد 
يف ذلك فأصبح الناس حيددون األجل عند التعاقد ، خاصة وأن األمور تيسرت عما كان سابقاً 
، فأصبحت األدوات متوفرة يف كل مكان وتوفريها أصبح أكثر سهولة ويسرا ، لكنه قد يعفى 

 . (158)عن التقدم أو التأخر اليسري الذي ال يضر ابلطرفني
 :إلستصناعاب عقد التمويلب اليت ميكن منحها للمتعامل زاايامل

متنح للعميل بعض املزااي جلذب أكرب عدد ممكن من املتعاملني بعقود اإلستصناع وكذلك 
 ومنها : ،لظروف املنافسة اليت تواجهها املصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضر

 أن تقسط الثمن أبقساط مرحية وعلي فرتة جيدة حسب نوع اإلستصناع . -{1}
فرتة مساح إن أمكن يف حالة أن املتعامل مع املصرف قرر التسديد قبل أن تعطي  -{2}

 إنتهاء مدة العقد .

                                                             

 ،19أبو زيد، حبث يف عقد االستصناع، املكتبة الشاملة، ص( 157)

 .21أبوزيد، االستصناع، املرجع السابق، ص(  158)
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أن يراعي أن تكون الدفعة املقدمة ميسرة نوعًا ما ، مع سهولة وسرعة  -{3}
 اإلجراءات .

 أن تقدم االستشارات اهلندسية للمتعامل ما أمكن ذلك . -{4}
سامهة فعالة  يف منح حياة اجتماعية كرمية صيغ االستثمار اإلسالمية تساهم م -{5}

 . (159)للمجتمع املسلم
 

 املطلب الثاين: صفات وآاثر وتطبيقات وخماطر عقد االستصناع
 :إلستصناعالتمويل اب عقدب أوالً: الصفات املتعلقة

كل سلعة مباحة تنضبط ابلوصف يف الذمة عن طريق عقد   صنع املصرف ولميكن أن مي
يتضمن عقد االستصناع خدمات الرتكيب أو التدريب على تشغيل  جيوز أن، و االستصناع

 األصل أو صيانته أو أي خدمات أخرى مرتبطة ابملصنوع.
حمدداً  الثمنجيب أن يكون ، و يكون عقد االستصناع املصريف ملزمًا لطرفيه مبجرد توقيعه

جيوز أن و  ، لطرفنيلواملليون{  كاأللف} جنسًا }كالدينار اللييب أو الدوالر االمريكي{وعدداً 
يكون الثمن يف عقد االستصناع املصريف نقدًا حاضرًا يدفعه العميل عند التعاقد أو عند 

  . دينأً مؤجالً  يدفعه املستصنع دفعة واحدة أو على أقساط حسب االتفاق االستالم
إذا ثبت مبلغ االستصناع دينًا يف ذمة املستصنع فال جيوز أن يتغري إال إذا تغريت 

 .مبا مينع التنازعابالتفاق مع العميل  واصفاتامل
وال جيوز أن  تههي مسؤوليف الصانععند كل املواد املستخدمة يف الشيء املصنوع من 

فإذا كانت من املستصنع فإنه يكون عقد منها، يساهم املستصنع يف توفري تلك املواد أو بعضها 
 . (160)استصناععقد إجارة ال 

                                                             

 .11ر عقد االستصناع، ليبيا: مصرف اجلمهورية، صعبد الكرمي عمر الشيباين، أحد صيغ التمويل اإلسالمي املعاص(  159)

 .31املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص -شوقي أمحد دنيا، اجلعالة واالستصناع، البنك اإلسالمي للتنمية( 160)
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 علي عقد التمويل ابالستصناع:املرتتبة  اثراثنياً: اآل
ويستحقه كاماًل إذا قدم  العقد،نظرا للزوم  الثمن؛فيثبت للصانع ملك  للصانع:ابلنسبة 

 منه.العني املصنوعة كما ط لب 
ابلنسبة للمستصنع : فيثبت للمستصنع ملك املبيع يف ذمة املستصنع إن جاء به كما 

اع فهو ثبوت امللك للمستصنع يف العني طلبه منه بقول الكاساين : " وأما حكم االستصن
 .(161)املبيعة يف الذمة وثبوت امللك للصانع يف الثمن ملكا غري الزم "

 إلستصناعالتمويل اب انتهاء عقد
من املعلوم أن مجيع العقود والبيوع تبدأ ابلتعاقد ، وخيتلف انتهاؤها ، فبم ينتهي عقد 

تصنع املبيع ؟   وينتهي عقد االستصناع مبا االستصناع فيستحق الصانع الثمن ، ويستحق املس
 يلي :

 وفاء كل من املتعاقدين اباللتزامات اليت أوجبها العقد : 
يسلم املطلوب منه مطابقًا للمواصفات املتفق عليها مع املستصنع ويتقاضي  ع:ــانـــالصف

 مثن صنعته  .         
ت املتفق عليها يف العقد مع يستلم ماطلبه من الصانع مطابقًا للمواصفا ع:نصستاملو 

 . (162)إقالة أحد املتعاقدين لآلخرالصانع وتصبح ملكه 
حيث إن االستصناع  ابإلجارة،لشبه االستصناع  بذلك:وقالوا  املتعاقدين،موت أحد 

إجارة ما دام الصانع يعمل يف العني ، فإذا سلمها فهو بيع ، لكنه سبق بيان أن االستصناع 
ايته ، فعلى هذا ال ينفسخ عقد االستصناع مبوت أحد املتعاقدين ، ويلزم بيع من بدايته إىل هن

ورثة الصانع بتسليم املبيع ، ويلزم ورثة املستصنع بقبوهلا ، على أن انفساخ اإلجارة مبوت أحد 
 .(163)املتعاقدين حمل خالف بني العلماء ، والراجح هو عدم انفساخها بذلك

                                                             

 .3، ص5، ج1982عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، بريوت: دار الكتاب العريب، سنة  (161)

 .25زيد، االستصناع، املرجع السابق، صأبو (  162)

"حاشية الروض املربع" لعبد هللا الطيار ، ج :  و، 61، ص :  6للمرداوي : ج :  "اإلنصاف"، و 301، ص :  5البن قدامة : ج :  "(  املغين163)
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 اثلثاً: تطبيقات عقد االستصناع : 
 وميكن استخدام البيع ابالستصناع يف كل ما يصنع صنعا كما يف األمثلة التالية: 

ميكن أن تشرتي الشركة بطريق االستصناع سلعا وبضائع منضبطة ابلوصف املزيل  -أ 
للجهالة من األشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر ذات مواصفات 

ل معني وتدفع مثنها نقدا عند توقيع العقد أو مؤجال أو خاصة ليس هلا أمثال يف السوق إىل أج
مقسطا وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس املواصفات يف السلع اليت اشرتهتا 
استصناعا وإىل أجل بعد األجل األول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته على أن يدفع املشرتي 

أو مقسطا وللشركة يف كال العقدين ) حيث تكون من الشركة الثمن هلا كذلك نقدا أو مؤجال 
 .ابئعة أو مشرتية ( أن أتخذ وتعطي الضماانت اليت تراها كافية 

وكذلك تستطيع الشركة أن تشرتي وتبيع ابلطريقة اآلنفة الشرح نفسها سلعا  -ب 
الوفاء  وبضائع من األشياء املثلية اليت يكثر أمثاهلا يف السوق وحيل بعض أفرادها حمل بعض يف 

كالكراسي واألدوات ذات املواصفات العاملية املوحدة ) ستاندرد ( وكذا اليت ليست عاملية 
ولكنها يصنع منها كميات كبرية لالستعمال أو لالستهالك مبواصفات واحدة موجودة يف 
األسواق كاملنسوجات املتجانسة واألواين النموذجية والرقائق املعدنية من حديد أو ألومنيوم أو 

 .سوامها إىل غري ذلك من األموال واألشياء املثلية اليت ال حتصى 
فكل هذه األنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة ) ابئعة ( مع من 
يريد شراء كميات كبرية منه وتعقد عقد استصناع بصفة ) مشرتية ( مع جهة أخرى لتصنع هلا 

ول وابملواصفات نفسها وىف كال احلالني هلا أن تتفق مع املقادير اليت التزمت هبا يف العقد األ
الطرف اآلخر ) البائع الصانع أو املشرتى املستصنع ( على أن يكون الثمن معجال أو مؤجال 

وجتعل وقت تسليم املصنوعات يف حالة كوهنا مشرتية قبل موعد التسليم يف العقد ، أو منجما
ت جيب أن ال تتم اإلجراءات والعقود بصورة جتعل الذي هي فيه ابئعة على أنه يف كل احلاال
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العملية حيلة على التمويل الربوي وغىن عن البيان أن ما اشرتته الشركة بعقد استصناع أو سلم 
جيوز هلا بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاداي بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل أبجل 

 .(164)واحد
 

 ة : بصفة عام خماطر االستثماررابعاً: 
االستثمار يعين املستقبل فإن متخذ القرار االستثماري يعمل دائمًا يف ظل عدم  مبا أن

التأكد التام، ولو كان خالفاً لذلك مل كان هناك خسائر أبداً وال أصبح اختاذ القرار االستثماري 
  ال معىن له، وفقد مضمونه كون القرار يكون يف حالة االحتمالية.

قر ببداهة عدم املعرفة التامة وصعوبة حتديد عائد االستثمار بدقة غري أن واقع احلال ي
  والذي يكون على وجهني.

األول توقع موضوعي: الذي يتوفر فيه ملتخذ القرار االستثماري معلومات اترخيية "سلسلة 
زمنية: تبني له سري االستثمار خالل فرتة زمنية وتساعده يف وضع احتماالت متعددة "أو توزيع 

  ايل" وذلك يف املستقبل.احتم
الثاين التوقع الشخصي: وهو يف اجملاالت االستثمارية اجلديدة وابلتايل جيتهد متخذ القرار 

 ابلقياس وهذا له خماطر غري متوقعة أحياانً.
ويف كلتا احلالتني فإن ابتعاد التوقعات عن الواقع يعين وجود خسارة، وظهور خماطر  

وفنية متخذ القرار، وبذلك ميكن أن يكون مفهوم املخاطر تعتمد على درجة دراية وخربة 
Risk  أبهنا املدى أو التشتت النسيب لتقلب العائد عن معدل العائد الذي سيتم احلصول عليه

 .(165)مستقبالً، وهذا املفهوم يشري أن هناك فرق بني املخاطر وعدم التأكد
 

                                                             

 .41-40كية، قطر: جامعة محد بن خليفة، صحسام الدين خليل، عقد االستصناع كأحد البدائل الشرعية لألوعية االدخارية البن( 164)

، ص 2003خيارات(، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية،  -واثئق استثمار -سندات –عبد الغفار، بورصة األوراق املالية )أسهم حنفي ( 165)
197. 
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 خماطر عقد التمويل ابالستصناع 

الصانع فإنه يقوم ابلبيع ابلتقسيط عند االنتهاء من العمل  املصرف عندما يكون هو
ولكن توجد خماطر ال ،  وتسليم ما مت صنعه، واملخاطر هنا هي خماطر الثمن يف البيع ابلتقسيط

يستطيع املصرف أن يتحملها، ذلك إذا كان االستصناع يف املباين، فإن من يقوم ابلبناء يكون 
عشر سنوات، ولذلك مل يقبل املصرف االستثمار يف هذا اجملال ضامنًا للمبىن مدة قد تزيد عن 

وحبمد هللا تعاىل أمكن التغلب على هذه العقبة، حيث إن ،   ما دام هذا الضمان موجوداً 
أي الصانع -االستصناع املوازي فيه هذا الضمان أيضاً، فأضيف يف العقد أن شركة املقاوالت 

دده املصرف، ويف العقد اآلخر يذكر أن عميل تضمن املبىن للمصرف أو ملن حي -للمصرف
يقبل قبواًل غري قابل للنقض أو اإللغاء ضمان املصرف للمشروع، أو  -أي املستصنع-املصرف 

أي طرف آخر يقبل هذا الضمان، وعند التعاقد بعد االنتهاء من املشروع يتم نقل هذا 
ملقاوالت، وتنتهي مسؤولية املصرف الضمان، حبيث يكون اإللزام وااللتزام بني العميل وشركة ا

 وتبقى املخاطرة عندما يكون املصرف هو املستصنع،  عن مجيع العيوب الظاهرة واخلفية
 : (166)، وضعت الشروط التالية أو التقليل من آاثرها وملواجهتها، ومنعها

 العمل.يلتزم املقاول بتقدمي كفالة مصرفية غري مشروطة لتنفيذ   -
 د الشروط العامة للعقد، وحتدد مدة كافية لصالحية الكفالة.املطلوب مبوجب بنو 

 ويقوم أيضاً ابلتأمني على املوقع واملشروع ضد مجيع األخطار.
مع النص على غرامات التأخري يف حالة أتخر املقاول عن إمتام تنفيذ وتسليم املشروع يف 

، ما مل تكن هناك أسباب املوعد احملدد فإنه يتحمل مجيع األضرار اليت تنتج عن هذا التأخري
  قهرية خارجة عن اإلرادة.

                                                             

 .28أبوزيد، االستصناع، املرجع السابق، ص(  166)



78 

 

وجواز هذه الغرامات ألهنا ليست مرتبطة بدين، ومقدرة بقدر إزالة الضرر، وقد يكون 
وذكر من قبل موضوع الضمان ، من غري اجلائز حتديد الغرامة مببلغ ال يرتبط ابلضرر الفعلي

أمكن التقليل من خماطر االستصناع مبا يبقى  واملسؤولية عن العيوب الظاهرة واخلفية، وهبذا كله
 فرصة كبرية للربح دون اخلسارة.

ضوابطه الشرعية املعروفة، والبنوك الربوية ال تلتزم هبا، حيث  الصرف: للصرفخماطر 
 رصة، وتشرتي وتبيع ابألجل.و ميكن أن تضارب يف الب

الصرف، فقد تكون واملشكلة اليت صادفت املؤسسات اإلسالمية هي خماطر تغري أسعار 
املؤسسة تتعامل بعملة معينة كالدوالر مثالً، وتدخل يف استثمارات بعملة أخرى، كاالستثمار 

 يف دولة عملتها غري الدوالر، أو الشراء أو البيع مع األجل.
فإذا فرضنا أن املؤسسة اشرتت سيارات من الياابن، والثمن يدفع بعد شهرين ابلني 

الثمن ابلدوالر، حيث ختشى خماطر تقلب سعر الصرف، البنوك الربوية الياابين، تريد أن تعرف 
تقوم يف احلال بتثبيت السعر، وذلك ابالتفاق مع من يقبل املخاطرة، فيسلم الني  يف وقتها 
بسعر صرف الدوالر يف احلال، فإن ارتفع سعر الني  خسر، وإن اخنفض ربح، وقد تشرتي الني 

ومعلوم أن أي أتجيل يف الصرف، ، بفائدة ربوية مدة اآلجل يف وقت شراء السيارات، وتودعه
يعترب من الراب احملرم، ولذلك فاملؤسسات اإلسالمية ال تستطيع أن تسلك هذا املسلك،، وال أن 
تودع بفائدة ربوية، ومثل الشراء كذلك البيع، فإذا ابعت ابألجل بعملة غري الدوالر، فهي 

ر، ولكن عندما تتسلم العملة يف األجل احملدد قد ال تربح تعرف رحبها اآلن تبعًا لسعر الدوال
وقد ختسر، إذا تغري سعر الصرف تغريًا كبرياً، كما أنه قد يزداد رحبها إذا كان تغري السعر 

وقد ال يكون األمر متصاًل ابلبيع والشراء، وإمنا أبي نوع آخر من أنواع االلتزام ،  لصاحلها
وإذا كانت املؤسسة اإلسالمية ال تتعامل ابلراب، ،  لتزام غريها هلااآلجل، والتزامها لغريها أو ا

 سواء أكان يف الصرف أم يف غريه فكيف تتصرف لتجنب هذه املخاطر؟ 
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فإذا كان املصرف ملتزمًا بدفع مليون ، طريق البيع والشراء وكان أقرب حل هلا هو عن
ن حال سلعة تباع مبليون جنيه جنيه اسرتليين يف اتريخ معني، فإنه يستطيع أن يشرتي بثم

اسرتليين إىل أجل ال يتأخر عن موعد التزامه ابملبلغ املذكور، ويف املوعد يتسلم املبلغ من املشرتي 
مث يسلمه للدائن. وقد يقل املبلغ قلياًل عن املليون، أو يزيد قليالً، وال خماطرة يف ذلك، أما إذا  

هذا ،  رف، فيمكن من البداية أن يقوم حبوالة الدينكان املبلغ مثل الدين الذي التزمه به املص
إذا كان املبلغ املذكور دينًا على املصرف، أما إذا كان املبلغ دينًا للمصرف على غريه، وخيشى 
عند تسلمه يف املوعد  خماطرة الصرف، حيث سيقوم بصرف االسرتليين ابلدوالر الذي يتعامل 

واملخرج هو أن يشرتي ابالسرتليين شراًء ،  األمر خمتلفبه، وقد ينتج عنه خسارة كبرية، فعندئذ 
آجالً، واآلجل ال يسبق موعد تسلم املصرف املليون، بل قد يتأخر عنه، حىت يتسىن للمصرف 
التسلم أواًل قبل موعد أدائه الثمن اآلجل، وحينئذ ال يتعرض ملخاطر الصرف، حيث يتسلم 

ومن الواضح أن السلعة اليت اشرتاها ابالسرتليين ،  الدين، مث يسلم املبلغ نفسه للبائع الدائن
 .(167)كالدينار اللييبيستطيع أن يبيعها ابلدوالر، بيعاً حاالً أو آجالً، أو بعملة مرتبطة ابلدوالر  

 
 

 

 

 

 

 

                                                             

 .20مويل اإلسالمي املعاصر عقد االستصناع، مرجع سابق، صعبد الكرمي عمر الشيباين، أحد صيغ الت( 167)
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 أسباب النزاعات في عقد االستصناع في ليبيا: ثانيالمبحث ال

 
 متهيد:

ناع )املقاولة( يف ليبيا، جيب أواًل أن نقوم ملعرفة أسباب النزاعات العقدية يف عقد االستص
بعرض بعض القضااي العقدية ملعرفة أسباب النزاعات اليت نشأت هبا، سواء كانت قضااي مدنية 
يف احملاكم، أو كانت قضااي حتكيمية، سواء كانت يف ليبيا أو يف بعض الدول العربية لتشابه 

النزاعات أتيت عندما يتنصل كل من املتعاقدين عن  القوانني املدنية بني البلدان العربية، فأسباب
مسؤوليته التقصريية حول العمل املنوط به، فقد نصت مواد القانون املدين اللييب عن أحكام 
املسؤولية التقصريية، والضمان املخو ل به املقاول واملهندس املعماري ورب العمل، وذلك يف 

واد ووردها على أكثر من حكم، رأى الباحث ، ولتشعب هذه امل666إىل املادة  647املواد 
 أن يستخلص هذه املواد يف القضااي اآليت ذكرها: .

 املطلب األول: مناذج من القضااي القضائية والتحكيمية يف عقود االستصناع )املقاولة( 
 (1قضية رقم )

اء اتفق صاحب العمل )أ( مع املهندس )ب( على أن يقوم األخري بتنفيذ أعمال هيكلة بن
وتشطيبه.  نص العقد على اللجوء إىل التحكيم بشأن أي خالف بني الفريقني. حسب 

( 5، فإن حقوق املهندس ال تسمع الدعوى هبا )تتقادم( بعد انقضاء )اللييبأحكام القانون 
سنوات من اتريخ استحقاقها، إذا مل تتم املطالبة هبا خالل تلك املدة.  وحسب هذا القانون 

( سنة من اتريخ استحقاق احلق.  تقدم املهندس )ب( 15التقادم العامة هي ) أيضاً، فإن مدة
بدعوى حتكيمية ضد صاحب العمل )أ( بعد انقضاء مدة اخلمس سنوات، ولكن قبل انقضاء 
مدة اخلمسة عشر سنة.  أاثر )أ( الدفع ابلتقادم، إال أن )ب( أنكر ذلك مدعيًا أن مدة 

 . (168)وات( سن5( سنة وليس )15التقادم هي )
                                                             

 / حمكمة االستئناف طرابلس. 27/2/2006، اتريخ 3819/2005القضية رقم ( 168)
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إن النظر إىل القضية السابقة نرى أن التنازع الذي حصل بني صاحب العمل واملهندس، 
إصدار مثل يف العقد،  صالحياتهو بسبب مدة التقادم اليت طرأ على العقد، فاملهندس له 

د، واحتفاظه ابلتصاميم اخلاصة ابلبناء، قالتعليمات للمقاول، وتوضيح األحكام الغامضـة يف الع
صدار تصاميم تكميلية للمقاول ؛ وموافقته على برانمج عمل املقاول، وطلبه تعديل هذا وإ

ة يف أي وقت، واحلق قـع وسحب هذه املصادـه على ممثلي املقاول يف املوقـالربانمج، ومصادقت
ن من املقاول، وطلب فحص املواد املستخدمة يف تنفيذ ـأبن يطرد من املوقع أي شخص معي

دها يف املوقع، ورفضها واستبدال غريها هبا، وفحص وقياس األعمال املنفذة أو األعمال، وتفق
والطلب ، ا غري مطابقة للمواصفاتـهنأأي جزء منها، وطلب إخراج أي مواد من املوقع يرى 

من املقاول وقف تنفيذ األعمال ملدة مؤقتة، وإصدار شهادة تسلم األعمال كليًا أو جزئياً، 
ة على ـية للمقاول، وتقدير قيمة األعمال املنفذة نتيجة ذلك، واملصادقري يوإصدار األوامر التغ

ها، وعدم إخراج أي آلة من املوقع إال مبوافقته، واملصادقة على شهادات الدفع الشهرية ـدفع
، إال أنه اشرتط املهندس مع صاحب العمل يف العقد على أن أي تنازع والنهائية للمقاول

سنوات، ولكن بعد انقضاء  5كون دون مدة التقادم، أال وهي حيدث يف العقد جيب أن ي
اخلمس سنوات، رفع املهندس دعوى حتكيمية على صاحب العمل، حبجة أن هناك شرط عام 

عشر سنة، إال أن صاحب العمل رفض ذلك،  15يف العقود وهو أن مدة التقادم فيها هي 
 شروطهم. سنوات فقط، واملؤمنون عند 5حبجة أن الشرط املنصوص هو 

 
 (2قضية رقم )

(، على أن 1988( من الشروط العامة لعقد الفيديك القدمية )طبعة 67توجب املادة )
اخلالف بني صاحب العمل واملقاول، جيب أواًل عرضه على املهندس املشرف / االستشاري.  

ل يوم(.  فإذا أصدر املهندس رأيه خال 84وعلى املهندس أن يبدي رأيه خالل مدة معينة  )
هذه املدة ومل يرتض به أحد الطرفني، جيب عندئذ حماولة تسوية اخلالف ابلطرق الودية.  فإذا 
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يوم(، ومل يتوصل الطرفان إىل تسوية ودية، جيوز ألي منهما اللجوء  56انقضت مدة معينة )
للتحكيم. حصل اخلالف فطلب صاحب العمل إحالته إىل التحكيم، إال أن املقاول اعرتض 

حبجة أن اخلالف مل يعرض على املهندس االستشاري قبل اللجوء إىل التحكيم، إال  على ذلك،
أن صاحب العمل أنكر هذا االعرتاض.  ومن حيث النتيجة مت تشكيل هيئة التحكيم اليت 
أصدرت قرارًا لصاحل صاحب العمل.  اعرتض املقاول على القرار وطالب إببطاله أمام احملكمة 

الً( اليت صادقت عليه، مع العلم أنه مل يثر أمام تلك احملكمة الدفع املختصة )االستئناف مث
املتعلق ابالدعاء بعدم إحالة اخلالف أواًل للمهندس االستشاري.  طعن املقاول بقرار احملكمة 
أمام حمكمة التمييز / النقض، وكان من وجهة نظره أنه كان يتوجب على حمكمة االستئناف 

 .(169)الف أوالً للمهندس أم الالتحقق فيما إذا أحيل اخل
 

 (3قضية رقم )
نص عقد املقاولة بني صاحب العمل )أ( واملقاول )ب(، على إحالة أي خالف بينهما 
حول العقد املذكور حيال إىل التحكيم أمام مهندس، إذا كان هذا اخلالف يتعلق أبي أمر من 

ضاء وليس للتحكيم. استحق لـ األمور الفنية. أما إذا تعلق اخلالف أبي أمر آخر، فيحال للق
)ب( بعض املبالغ املالية يف ذمة )أ( الذي رفض دفعها له. جلأ )ب( إىل القضاء للمطالبة 
مبستحقاته، إال أن )أ( أاثر الدفع بوجوب إحالة اخلالف إىل التحكيم لوجود شروط حتكيم يف 

ذكور ألنه ال يتعلق العقد.  رد )ب( على هذا الدفع، أبن شرط التحكيم ال يشمل اخلالف امل
 .(170)أبمر من األمور الفنية

يف القضية السابقة كان للمقاول مبالغ مستحقة على صاحب العمل تتعلق مببالغ مالية 
يطلبها املقاول من رب العمل، وقد اشرتطوا سابقًا يف العقد أنه إذا كان هناك تنازع فين يف 

                                                             

 11/1/2000اتريخ  1902/2000حكم حمكمة التمييز األردنية رقم (  169)
 .االستئناف طرابلسحمكمة 14/12/9931، اتريخ 1053/93الدعوى رقم (  170)
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رفني، وكذلك حبضور املهندس املشرف على العقد فسيتم إحالته إىل جلنة حتكيمية يرتضيها الط
العمل، أما إن كان التنازع يف أمر آخر، فسيتم اللجوء إىل القضاء، وعند التنازع املايل، قام 
املقاول برفع دعوى قضائية على رب العمل وذلك الستحقاقات مالية يطلبها منه، إال أن رب 

ية وليس أمام القضاء، إال أن املقاول العمل حتجج أبن التنازع جيب أن يكون إىل جلنة حتكيم
متس ك مبا هو منصوص عليه يف العقد، وهو أن أي تنازع يف غري األمور الفنية جيوز أن يتم 

ويف ذلك يكون املقاول له احلق يف ذلك، وعلى صاحب العمل أن يقف رفعها أمام القضاء، 
 أمام القضاء للوفاء اباللتزامات املستحقة عليه من املقاول.

 (4ضية رقم )ق
تضمن عقد بني صاحب العمل )أ( واملهندس )ب(، نصًا على أن )ب( يستحق نصف 

أتعابه من )أ( عند البدء بتنفيذ املشروع، والنصف اآلخر بعد االنتهاء منه وتسليم األعمال.  
وعند البدء ابلتنفيذ، دفع )أ( لـ )ب( جزءًا مما يستحقه األخري، على أن يدفع له الباقي فيما 

عد.  وجاء يف العقد أيضًا أن أي خالف بني الفريقني حول تفسري العقد حيال إىل التحكيم.  ب
انتهى تنفيذ املشروع ومل يدفع )أ( لـ )ب( بقية أتعابه، وأنكر عليه ذلك مدعيًا أن )ب( ال 
يستحقها ألنه مل يقم ابألعمال املطلوبة منه حسب العقد.  أقام )ب( دعوى قضائية ضد )أ( 

ه ابألتعاب، إال أن )أ( أاثر الدفع بوجوب إحالة اخلالف إىل التحكيم.  رد )ب( على يطالب
 . (171)ذلك أبن هكذا خالف، غري مشمول ابتفاق التحكيم، مما يعين اختصاص القضاء بنظره

 
 (5قضية رقم )

مت إبرام عقد مقاولة بني صاحب العمل )أ( واملقاول )ب(، تضمن شرطًا إبحالة أي 
س االستشاري لبيان رأيه فيه.  فإذا أبدى رأيه وكان هذا الرأي غري مقبول ألي خالف للمهند

من الطرفني، حيق لذلك الطرف إحالة اخلالف إىل التحكيم.  مت تنفيذ املشروع، وأبرم الطرفان 
                                                             

 / حمكمة النقض املصرية. 6/1/1976ق، اتريخ  42لسنة  9عن رقم الط(  171)
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اتفاقية خمالصة هنائية، تتضمن وجوب دفع مبالغ شهرية من )أ( إىل )ب( وفق شروط معينة، 
ة املخالصة، ال تتضمن اتفاق أو شرط حتكيم.  حصل خالف بني الفريقني علمًا أبن اتفاقي

حول تنفيذ اتفاقية املخالصة.  أقام )ب( دعوى قضائية ضد )أ( دون اللجوء للمهندس 
كان جيب إحالة اخلالف إىل   األول:االستشاري، مطالباً ابملبالغ املستحقة له، فأاثر )أ( دفعني: 

أن شرط التحكيم يف عقد املقاولة هو  الثاين:أو التحكيم.  املهندس قبل اللجوء للقضاء 
 . (172)الواجب التطبيق، وابلتايل جيب إحالة اخلالف إىل التحكيم وليس القضاء

 
 (6قضية رقم )

اتفق صاحب عمل مع مقاول على تنفيذ مشروع معني. وجاء يف العقد أنه يف حال 
ام هيئة ثالثية: خيتار كل منهما حمكماً عنه، اخلالف بني الطرفني، حيال اخلالف إىل التحكيم أم

ويتم تعيني احملكم الثالث من احملكمني االثنني، ويف حال عدم اتفاقهما تعني نقابة املهندسني 
مهندسناً ليكون هو احملكم )الثالث(.  حصل اخلالف، فعني  كل منهما حمكماً من جانبه، وقام 

صاحب العمل فورًا على هذا التعيني لسببني: احملكمان بتعيني حمام كمحكم اثلث، واعرتض 
ويف مجيع  الثاين:أن تعيني احملكم الثالث كان جيب أن يتم من نقابة املهندسني.  األول:

األحوال، جيب أن يكون هذا احملكم الثالث مهندساً.  ومع ذلك اجتمعت هيئة التحكيم، ومن 
عمل ابحلكم أمام القضاء حيث النتيجة أصدرت حكمها لصاحل املقاول.  طعن صاحب ال

 .(173)استناداً للسببني املشار إليهما
 
 

 

                                                             

 / حمكمة متييز ديب.  30/1/1994اتريخ  93لسنة  295الطعن رقم (  172)
 حمكمة النقض املصرية. /25/3/2003ق، اتريخ  71لسنة  941(  لقضية ابلطعن رقم 173)
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 املطلب الثاين: األسباب العملية للنزاعات يف عقد االستصناع )املقاولة( يف ليبيا
 مما سبق يتبني لنا أن أسباب النزاعات تكمن يف اآليت:

 ملحقات العقد: .1

 العقد نفسه. -

 ة.خمططات الرتخيص الصادرة من الوحدات اإلداري -

 املخططات والرسومات واخلطط واجلداول الزمنية -

 املواصفات واملعايري. -

 جداول الكميات وجداول األسعار. -

كل وثيقة من الواثئق السابقة حتل نزاعًا حمتماًل وابلتايل فإن العناية هبذه الواثئق والتدقيق 
 يف حمتوايهتا ومطابقته سوف تقلل من احتمال حدوث النزاع.

 :األعمال املعيبة .2

العبارة تدل على نفسها فعندما يقوم املقاول أو املتعهد بتوقيع العقد فإن األعمال 
القياسية اليت تنص عليها العقد وواثئقه جيب أن تنفذ على أرض الواقع وابلطريقة اليت 
يتوقعها املالك من حيث اجلودة يف العمل وأتدية الوظيفة املطلوبة ولضمان تنفيذها 

الرجوع إىل الكودات واملعايري اخلاصة بذللك، واملنصوص عنها ابلشكل األمثل ميكن 
بدفرت الشروط، وسواه الن املالك له احلق التعاقدي ابستالم هذه األعمال بدقة، حبيث 
حيدد الكودات ودفاتر الشروط واملعايري األخطاء املعيارية واالحنرافات املسموح هبا، 

 .(174)قلل فرص حصول النزاعوااللتزام هبذه املعايري أثناء التنفيذ سي
 االختالف واألعمال اإلضافية: .3

يقصد ابالختالفات أو األعمال اإلضافية هي تلك األعمال الضرورية غري املنصوص 
عليها يف العقد األصلي وسواء مت طلبها من قبل املالك العتبار ما أو من املتعهد 

 حسب ظروف العمل يف املوقع.
                                                             

 .22ص(  منري حممود بدوي، مفهوم الصراع دراسة يف األصول النظرية، 174)
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تشكل خالفًا مشروعًا فيما لو متت مع األخذ بعني  فإن هذه األعمال من املمكن أال
االعتبار السعر وزمن التنفيذ واملطالبة وأتثري زمن التنفيذ على زمن تسليم املشروع 

 وخصوصاً أن القانون يعترب أن املقاول يتحمل أعباء أتخري املشروع.
 التأخري وحتديد الزمن: .4

أ وتنتهي يف الوقت املتوقع واملنصوص قليلة جدًا هي العقود اخلاصة ابلتشييد اليت تبد
عنه يف العقد، والسبب يف ذلك عوامل طبيعية يف بعض األحيان تعيق العمل أو متنع 

 الوصول إىل املوقع، إضافة إىل عوامل كامنة غري ظاهرة وكذلك األعمال اإلضافية.
خطار ولتخفيض فرص حصول نزاع بني املنفذ واملالك، يقع على عاتق املنفذ مسؤولية ا

املالك بزمن التأخري وأن يتأكد أن املالك قد أعلم به وقبله ضمن واثئق رمسية تضاف 
 إىل واثئق املشروع.

 الظروف الكامنة )عقبات خمفية(: .5

الظروف الكامنة هي تلك العناصر اليت ال تستطيع رؤيتها أثناء الفحص العادي ملوقع 
بعض املواقع واملياه اجلوفية العمل مصل اختالف نوعية الرتبة، ووجود الصخور يف 

إضافة إىل األسيد مثاًل يف اخلزاانت القدمية أو وجود اآلاثر وجيب اخطار املالك بذلك 
فورًا واستشارة االختصاصيني بكل جمال من هذه اجملاالت والشيء األساسي احتساب 

 هذا الزمن بواثئق مكتوبة.
 التقصري يف توثيق العمل على حنو كاٍف: .6

يعتربون أن عدم التوثيق هو سبب رئيسي يف نشوء نزاعات التشييد، وهنا احملكِ مون 
جيب على املالك أو من ميثله منح مزيد من الوقت للتوثيق إليصال فكرته الصحيحة 

 إىل املنف ذ.
 الفشل يف تقييم الوقائع: .7

 العديد من النزاعات تعود إىل الفشل يف تقييم الوقائع، إن يومية املوقع اجليدة واليت
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حتتوي على كامل املعلومات ذات الصلة هي مصدر ممتاز للوقائع وخصوصًا عندما 
 يتعلق األمر ابلنزاع.

فالبياانت املدونة بشكل يومي جيب أن تشمل مجيع العاملني يف املوقع من العمالة 
املباشرة إىل املقاولني الفرعيني ابإلضافة إىل زوار املوقع، كبدء تلزمي العمل وتسجيل  

لتعليمات املتعلقة واألفعال املتخذة لتنفيذ هذه التعليمات، املواد الداخلة كامل ا
 .(175)واخلارجة من املشروع، وكذلك السيارات الداخلة واخلارجة منه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             

 .34(  أنس كيالين، التحكيم واجراءاته، مركز الفارايب للتدقيق والتحكيم، دمشق، ص175)



88 

 

للنزاعات التي تحصل في عقد االستصناع عند الفقه  والقانونية : الحلول الفقهيةالمبحث الثالث
 .دني الليبياإلسالمي والقانون الم

 متهيد
ثنائية كوسيلة حلل النزاع حيث كانت متارس هذه الثنائية من طرف أفراد  سابقاً لقد عرف 

حمددين؛ ملا هلم من خربة وحكمة ومسعة طيبة ملواجهة املشاكل وحلها بطرق سلمية انطالق من 
 شهادة الشهود، واحلياد والقياس واالستقاللية.

ا حىت أصبحت البديل يف ظل القوانني الوضعية وقد تطورت هذه الوسائل لنجاعته
وخصوصا قانون الشغل ملا حيويه من نزاعات انجتة عن طبيعته وعدم موازنته بني أطراف العالقة 

 التعاقدية.
ونظرا ملا تتسم به هذه الثنائية من تسوية للنزاعات والتصاحل بني األطراف املتنازعة، وما 

اف املتنازعة عن أنظار القضاء ومجود نصوصه وعن تكلفهم تلعبه قدر اإلمكان من إبعاد األطر 
عناء البحث والتدقيق يف ذلك، كان ال بد من دراسة هذا الشأن يف إطار التشريع اللييب، فما 

 هي الوساطة؟ وما هو التحكيم؟ وما مدى انعكاسهما على استمرار العالقة الشغلية؟
يف قانون املرافعات املدنية مانصه: " جيوز ( 739فقد نص القانون املدين اللييب يف مادته )

للمتعاقدين أن يشرتطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع يف تنفيذ عقد معني على 
، ويف هذا النص حمكمني وجيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع معني مبشارطة حتكيم خاصة"

إىل التحكيم لفض  ادين أن يلجؤو السابق، رأى املشرع أن يف كل نزاع عقدي جيوز للمتعاق
 النزاعات فيما بينهم.

ورأى الباحث أن مدار ما يف الفقه اإلسالمي والقانون اللييب من حلول فقهية يف النزاعات    
 العقدية تكمن يف الوساطة والتحكيم، وعليه فسيقوم الباحث بتبيان دورمها وماهيتهما.

 م يف امليدان االجتماعياألول: دور الوساطة وجناعة التحكي طلبامل 
تعترب الوساطة والتحكيم وسائل بديلة حلل النزاعات كما أهنا آلية خلدمة املقاولة وتنمية 
لعمل االستثمار ومرونة يف مساطر العالج بني أطراف النزاع بعد عجز القوانني احلالية يف حل 
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االجتماعي؟ )املطلب  املشاكل املتعلقة ابلقطاعات التمويلية؛ فما دور الوساطة يف النسيج
 األول( وما مدى أتثري التحكيم يف التخفيف على العبء القضائي؟ )املطلب الثاين(

 األول: دور الوساطة يف النسيج االجتماعي فرعال
تعرف الوساطة أبهنا "وسيلة اختيارية وودية وسرية حلل النزاعات؛ تتم عرب تدخل طرف 

ر على احلياد وعدم التمييز ومشروط بذلك قبوله اثلث حمايد حلل النزاع يسمى الوسيط يتوف
 ".(176)األطراف

من خالل هذا التعريف ميكن القول مبالئمة الوساطة للواقع ملا متليه من اعتبارات مرتبطة 
يف األساس بقلة تكلفة هذه اآللية مقارنة ابلدعوى القضائية وإىل جانب كون النسيج 

متوسطة تتميز هبشاشة بنياهنا وضعف قدراهتا االقتصادي يتشكل أساسا من مقاوالت صغرى و 
املالية مما ال ميكنها من مواجهة التكاليف املرتفعة للنزاعات اليت قد تنشب بينها وبني شركاهتا 
واليت ينظر فيها القضاء الرمسي عادة أو اخلاص "التحكيم" ولتفعيل دور الوساطة يف اجملال 

ية خاصة حينما أفرد هلا وللتحكيم فصال كامال مشلت قد أوالها أمه لييبالتشريعي جند املشرع ال
 . (177)(342-356مادة ) 14عدد مواده 

ومبا أن الوساطة وسيلة غري رمسية، ميكن لألطراف املتنازعة من خالهلا االعتماد على حل 
معقول يراعي مصاحلهم ويضمن إىل حد ما توازن حقوقهم خاصة ابلنسبة للنزاعات التجارية 

أو ابلنسبة للنزاعات غري التجارية، كما أن جمال تطبيقها عادة يكون أوسع من ذات األمهية، 
جمال التحكيم ملراعاته خصوصيات النزاع وعدم املساس بعقد الشغل واستمرار نشاط 

 .(178)املقاولة

                                                             

(  عمر مشهور اجلازي، الوساطة كوسيلة لتسوية منازعات امللكية الفكرية، األردن: جامعة الريموك، ندوة علمية بتاريخ 176)
 .5م، ص2004\12\28

 املتضمن ملدونة الشغل الليبية. 2004يو يول 6صادر بتاريخ  017 – 2004القانون رقم  (177)
إدريس الكراوي، ونور الدين إفاية ، النخبة االقتصادية املغربية ، دراسة حول اجليل اجلديد من املقاولني ، منشورات مجعية البحث يف  (178)

 19التواصل ما بني الثقافات ، الطبعة األوىل ، ص: 
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ويتم عرض النزاع على جلنة الوساطة بعد عدم التوفيق الكلي أو اجلزئي بني األطراف أمام 
ين يف اإلقليم طبقا للشروط املنصوص عليها، وال جيوز عليها النظر إال يف مفتش الشغل املع

نقاط النزاع املذكورة يف احملضر القائم ابلتوفيق واليت ال تزال موضع خالف، ويف كل النقاط اليت 
نتجت عن أحداث الحقة هلذا احملضر كنتيجة للنزاع املنظور كما جيوز للجنة اللجوء من تلقاء 

وقت إىل مساعي اخلرباء أو أي شخص آخر مؤهل لتقدمي معلومات أو  نفسها يف أي
إيضاحات حول املوضوع، وابملقابل تلتزم اللجنة ابحملافظة على السر املهين، وال جيوز أن تتعدى 
الوقت املسموح هلا به لفض النزاع مع حترير حمضر جبميع العمليات اليت قامت هبا مفصلة فيها 

تفاق حميلة إايه يف األجل القانوين إىل جلنة التحكيم اليت يبقى هلا النظر نقاط اخلالف ونقاط اال
 فيه قانونيا.

فما مدى أتثري التحكيم على النقاط السابقة؟ وهل له من دور يف ختفيف اكتظاظ ملفات 
 النزاع املعروضة على أنظار القضاء؟ هذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل

 
 يم على العبء القضائيالثاين: أتثري التحك فرعال

يتميز التحكيم أبنه قضاء خاص مصدره يف الغالب االتفاق ألنه ينشأ من حرية األطراف 
ومن مث تكون مهمة احملكم كمهمة القاضي والقرار الذي يصدر عن احملكم مثله القرار الصادر 

 عن القاضي إال أن األول ال يعترب قضاء عاما بل قضاء خاص.
د اجتهت املعاهدات واالتفاقيات الدولية لتفعيله على املستوى الدويل، وألمهية التحكيم فق

إذ وضعت اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار، والوساطة والتوفيق والصلح حلسم 
النزاعات، يرجع إليها قبل اللجوء إىل التحكيم، كما فعلت ابتفاقية البنك الدويل بشأن تسوية 

 .(179)إىل نظام املصاحلة والتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدوليةمنازعات االستثمار إضافة 
وتزداد أمهية التحكيم يف قانون العالقات االقتصادية ملا يوفره من سرعة للبت يف املنازعات 

                                                             
 ريب بني املاضي واحلاضر واملستقبل ، مقال منشور يف موقع العلوم القانونية.يوسف الزوجال ، التحكيم يف القانون املغ (179)
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وسرية اتمة جتعل األطراف يطمئنون إليه لكونه حيافظ على أسرارهم الداخلية واملهنية كما يتميز 
لبت بكفاءة وحنكة ودراية احملكمني يف ميدان النزاع القائم، كما يعهد التحكيم ابلسرعة يف ا

إبجراء التحكيم إىل حكم خيتاره األطراف ابتفاق بينهم ضمن قائمة حكام تصدر بقرار من 
الوزير املكلف ابلشغل، بعدها تشكل جلنة التحكيم اليت ينبغي أن ال تنظر إال يف موضوعات 

نتجت عن أحداث الحقة هلذا  اليتالتوفيق الكلي أو اجلزئي أو النزاع املوضعة يف حمضر عدم 
احملضر كأثر مباشر للنزاع كما أن من خصوصيات التحكيم أن األطراف ليسوا ملزمني ذوات 
حبضورهم بل جيوز هلم أن يكونوا ممثلني أمام اللجنة املذكورة، ويتمتع جملس التحكيم بنفس 

طة يف اللجوء يف أي وقت إىل خبري أو من يستند عليه يف الصالحيات اليت تتمتع هبا جلنة الوسا
الرأي بعد اختاذ اإلجراءات ببت احملكم يف القضية، وابلتايل يبقى لألطراف حق الطعن فيه يف 
اآلجال احملددة قانوان علما أن القرار غري قابل للطعن ابالستئناف وقابل للطعن ابلنقض أمام 

 .(180)يبلياحملكمة العليا حسب القانون ال
وبناء على ما سبق ميكن  القول جبدوائية التحكيم كمؤسسة حتاول التخفيف قدر اإلمكان 
من وطأة وحدة النزعات اليومية اليت تبقى مرتاكمة علي القضاء، إال ان التساؤل يبقي مطروحا 
حول العوائق الىت حتد عادة من اللجوء إليه رغم إجيابياته الواضحة؟ فما مدى جدية احللول 

 املقرتحة يف مواجهة ذلك؟ هذا ماستناوله يف املبحث املوايل.
 : العوائق واإلجيابياتالثاين طلبامل

إذا كان اللجوء إىل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أمر مألوفا ىف إطار العالقات التجارية 
إأل أن األمر  واالستثمار الدوليني ابلنسبة لألطراف حلاجتها إىل رؤوس األموال واخلربة الفنية،

ليس كذلك ابلنسبة للعالقات الداخلية الىت حيصل النزاع بشأهنا العتمادهم على الوسائل 
البديلة، إال أن هذه األخرية تبقى هلا عوائق )املطلب األول( كما أن هلا إجيابيات )املطلب 

 الثاىن(.
                                                             

 من مدونة الشغل الليبية. 355ـ أنظر املادة   (180)
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 األول: عوائق الوساطة والتحكيم فرعال
وساطة، حيث أن هذه األخرية هتدف للتوصل حلل هناك فرق جوهري بني التحكيم وال

ودي بصيغة االطراف أبنفسهم بفضل تدخل طرف اثلث حمايد وهو الوسيط، على عكس 
من تشخيص  وانطالقااحملكم الذي يفصل يف النزاع إبصدار حكم يفرض على أطراف النزاع، 

)أي  وجه اخلصوص تعاىن منها العدالة بصفة عامة، والقضاء على اليت االختالالتملختلف 
عدم االستقاللية(، فإن تدخله سواء يف مرحلة تفعيل هذه الوسائل أو يف مرحلة التنفيذ يكون 

تعرتى هذا اجلهاز غري الفعال مما يؤثر على السري العادي هلذه  اليتمطبوعا ابملعيقات 
 .(181)الوسائل

حل مسلسل الوسائل واجلدير ابلذكر أن القضاء الفعال يلعب دورا إجيابيا يف خمتلف مرا
تعرتض مسار هذه اآلليات وميارس رقابته اليت تشكل  اليتالبديلة، إذ يتوىل تذييل العقبات 

 صمام األمان حلمايته.
إضافة إىل ذلك هناك جهل اتم من قبل غالبية مسؤويل املقاوالت بوجود هذا الثنائي 

الصدد وإذا كانت ثقافة )الوساطة والتحكيم( كوسيلة بديلة عن القضاء الرمسي، ويف هذا 
اخلصومة متجذرة لدي أطراف النزاع، فإن  احملامني جمهوداهتم تبقي ضعيفة وحمدودة يف حث 

، وابلفعل فإن التوجه الغالب (182)موكليهم للجوء إىل اعتماد الطرق البديلة لتسوية النزاعات
لقضائي اعتقاد لدي احملامني هو عدم اخنراطهم بكيفية شبه عامة يف كل حل خارج اجلهاز ا

منهم أن ممارسة الوساطة والتحكيم من شأنه أن يؤدي إيل تراجع مهمتهم أو تراجع حجم 
يهدد مصاحل احملامني ليس هو اعتماد  مداخلهم، ويبدوا ان هذا التصور جمانب للصواب ألن ما

 الوسائل الودية بل عدم الكفاءات القانونية وعدم القدرة على جماهبة املنافسة.
ان هذا من أهم العوائق الىت تقف أمام هذه الثنائية البديلة واملختصرة للوقت وإذا ك

                                                             
 93ـ إدريس الكراوي ونور الدين إيفاية، مرجع سابق، ص   (181)
 . 12لة القانون واألعمال، ص ـ إمساعيل بلعبد، مدي إمكانية تفعيل الوساطة يف الواقع العريب، مقال منشور يف جم  (182)
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املطلوب، فهل من إجيابيات تضفى عليها االستمرارية مستقبال؟ ذلك ماسنتناوله يف املطلب 
 املواىل.
 : إجيابيات الوساطة والتحكيمالثاين فرعال

القيام أبي إجراء دون موافقة ميكن  ال وابلتايل، اختياريإن اللجوء إىل الوساطة أمر 
أطراف النزاع، كما ميكنهم يف أي وقت االنسحاب من عملية الوساطة، كما أن التحكيم نظام 
يتسم حبل املنازعات خالل مدة معينة وحمددة سلفا خيتار خالهلا األطراف اإلجراءات اليت 

كل من إجيابيات يرتضون تطبيقها عليهم حىت يصدر حكما أو صلحا يلزمون به، لذا سنأخذ  
 (.2( وكل من إجيابيات التحكيم)1الوساطة)

 ـ اجيابيات الوساطة: 1
 من بينها:

 ـ اخلصوصية، حيث تكفل الوساطة حمافظة طريف النزاع بينهم دون تفشييها
 ـ حمدودية التكاليف، أي ان التكاليف املالية أقل من كلفة التقاضي أو التحكيم

 ـ حتقيق مكاسب مشروعة لألطراف
 املرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة وحمددة ـ

 ـ احملافظة علي العالقات الودية بني أطراف النزاع 
 ـ استغالل الوقت واحلصول على  حلول سريعة
 ـ جتاوز عقبات النزاع اثناء جلسات الوساطة 

 (183)ـ توفري ملتقي لألطراف قبل بدء احملاكمة.
ذا احلكم القضائي الذي يتم تنفيذه جربا، وإذاكان ه ـ تنفيذ أتفاقية التسوية رضائيا عكس

 هي أهم إجيابيات التحكيم.من اهم إجيابيات الوساطة فما 
 ـ إجيابيات التحكيم:  2

                                                             
 WWW. SFCJ.programmes/ marocca/pdfـ دليل الوساطة، ماخوذ من املوقع اإللكرتوين،  (183)
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 للتحكيم فوائد كثرية منها على سبيل املثال:
 ـ البعد عن إجراءات التقاضي املطولة اليت قد تصل إىل سنوات ألنه مشروط مبدة معينة 

 مجيع إجرائه إىل أتفاق األطراف حيت اختيار احملكمني  ـ خيضع يف
ـ القضاء ميتنع عن نظر الدعوي إذا وجد مشارطة حتكيم، وابلتايل ضمان سرعة إجناز 

 .(184)الفصل يف الدعوى عن طريقه
 ـ حماولة جتنب ضياع الوقت أمام أنظار القضاء

  ـ قلة التكاليف والنفقات
 ـ سرية املنازعات.

خري للتحكيم يف كونه يساعد بشكل أساسي يف انتعاش احلياة التجارية وأتيت أمهية أ
وتشجيع املستثمر على الدخول يف استثمارات كبرية ويف عالقة جتارية واسعة دون اخلوف من 

 (185)جمرد ضياع احلقوق وإطالة أمد التقاضي.
يف اللجوء سبق من أهم مميزات وإجيابيات الوساطة والتحكيم كثنائية مرغوب  وإذا كان ما

إليها، فإن الصلح الذي يتمخض عنهما عادة يكتسي قوة الشيء املقضي به بني االطراف، 
وميكن أن يذيل ابلصيغة التنفيذية، هلذه الغاية فإن رئيس احملكمة املختصة حمليا للبت يف 

 (186)موضوع النزاع هو املختص إبعطاء الصيغة التنفيذية.
 
 
 
 

                                                             
 . 139ـ تركي املعمري، التحكيم التجاري يف القانون العماين، مدونة احملامات لإلستثمارات القانونية، الصفحة   (184)
 . 152ـ تركي املعمري، مرجع سابق، ص   (185)
 ـ عبد السالم زوير، التحكيم التجاري يف القانون املدين، مقال منشور يف منتدايت أستار اتميز.  (186)
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 اخلالصة
الوساطة والتحكيم متر مبراحل إلجناحها، وهي كما هي  مما سبق يرى الباحث أن
 :(187)موضحة يف الشاكل التايل

 هذه اخلطوة ممكن أن تتم إما ابتفاقية متبادلة بني
 الطرفني أو من خالل شخص مرشح هلذه املهمة

 
 
 
 

 كل فريق سوف يقدم موقفه والقضااي اليت 
 حتتاج إىل وساطة من وجهت نظرهم

 
 

 االجتماعات يستطيع الوسيط مساعهذه يف 
 املعلومات واقرتاح حلول ممكنة بشكل خاص

 
 

 هذه العملية ميكن أن تعاد وعدة مرات

 
 
 

                                                             

 (  الشكل من تصميم الباحث.187)

 ترشيح الوسيط

تأكيد موعد وإمكانية عقد 

 اجتماع تمهيدي

ماع شامل بين المحكم اجت

 وجميع األطراف

 عقد اجتماعات خاصة

اجتماع شامل لألطراف لوضع 

مقترح نظامي لألطراف بعضها 

 البعض

االجتماع النهائي األخير 

للموافقة على الحل أو لتقرير أنه 

 لم يتم التوصل إلى حل
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من خالل الشكل السابق يرى البحث أن الغاية من توقيع عقد معني هو التوصل إىل 

اً نتائج جيدة، ال تبدو األمور كذلك بشكل دائم فالنزاع بني أطراف العقد غالب
ماحيدث، فعندما يكون الوصول إىل حل النزاع متعذراً، يكون احلل مبساعدة طرف 

م، وهذه العملية تتم مبراحل  اثلث، تعرف علميًا ابسم التوسيط أو املصاحلة أو التحكي
هو مذكور يف الشكل السابق، تبدأ برتشيح الوسيط أو احملكم، وتنتهي ابالجتماع كما 

موافقة األطراف املتنازعة أو اإلقرار بفشل التوصل إىل حل  النهائي، ليتم التقرير على
 بني األطراف املتنازعة.
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 خلامسالفصل ا

 اخلامتة
 تبني اليت ابلواثئق مصحوبة تكون املقاوالت عقود مما سبق يرى الباحث أن أغلب

 ويعني النزاع سبابأ يضيق مما وهذا الشروط، ودفرت التصميم واملقايسة من عليه املعقود أوصاف

 وتسليمه املطلوب العمل إبجناز املقاول أتويل، ويلتزم سوء أو كلبس ويدفع ابلعقد الوفاء على

 سالمة بضمان يلتزم كما عليها، املتفق حسب، الشروط احملددين واملكان الزمان يف لصاحبه

 العقد، ويلتزم يف عليها يتفق ملدة تسليمه به بعد لالنتفاع وصالحيته العيوب من وخلوه العمل

 املقاولة عليه، وتنتهي املتفق البدل ودفع املقاول قبل من إجنازه بعد العمل بتسلم العمل صاحب

 الرتاضي عن طريق املقاولة بفسخ أو وتسليمه(، العمل )إجناز املقاولة عقد مقتضى بتنفيذ إما

،  بنفسه أن يعمل العقد يف مشروطاً  كان إن املقاول موت أو التنفيذ استحالة أو التقاضي أو
املستحق  البدل على جديد اتفاق يوجد مل ما العمل إىل إضافة أو تعديل أبي املقاول يلزم وال

 من يلتزم جزائياً  شرطاً  املقاولة عقد يتضمن أن ، وكما جيوز التعديالت أو اإلضافات هلذه

 خسارة من ملضروراب حلق وما الفعلي املايل عن الضرر التعويض ابلعقد أخل من كل خالله

 . إرادته عن خارج بسبب يكن إخالله مل ما مؤكد، كسب من فاته وما حقيقية

 أواًل: النتائج:
فيما خيص ضوابط عقد االستصناع )املقاولة( عند الفقه اإلسالمي والقانون  .1

 املدين اللييب:

 ،اـعليهرف اـملتعى ارـألخة املسماد العقوامن أي ال يدخل حتت ع الستصناا عقد -
 خلاصة.احكامه أله و ،ملستقلةاعقد مستقل عقد له شخصيته  ،وـهل ـب

حمليط اليه صاحب إهب ذلعمل مجيعا كما والعني اهو ع.  الستصنااحمل عقد -
 حلنفية.الربهاين من ا
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انع ــة للمصــلنقديايولة ــلساوفري ــرعي لتــلشج ارــملخال ــميثع ناــالستصادــعق -
د هو عماي لذم احملري الربواض اإلقران لربوية مك البنواه ــا تقدمــديال عمــرفيني بــحلوا
 .لبنكيةا اإلدخارية عيةوالا

 .وطلشرن واكارألافيه ت فراتوإذا ملزم للعاقدين ع الستصنااعقدإن  -
ن ألن احباـلصاه ـليإب ـهذالجيعله سلما كما ع   الستصنااألجل يف عقدب اضر  -
  لعقد.اجلهالة عن وا رلغرانفي وت ملعامالار االستقروري ه ضرـل فيـالجب ارـد ضـعق
ملستصنع على افيه ط مل يكن قد شرت إذا ملوابال ينتهي ع   الستصنااعقد -

العقد امن يتحقق به تنفيذ ع لصناامن ا يقيموأن ثته م ورزـيلو ،دهـل بيـيعمأن لصانع ا
حد ت أليت ال تنفسخ مبواا ـغريهرة واـة كاإلجـمزلالد اوـلعقايف ن أـلشاكما هو 

 لعاقدين.ا
ا ـمان دـلعاقاه ـق عليـتفاا ـى مـمبقتض جزائياً شرطاً  عناـالستصادـمن عقـيتضز أن جيو -

 ة. قاهروف رـظك اـن هنـمل تك
ن وـيت تكـلالعصر ت اصناعا السيما يفوس لنااعن ج حلرايرفع ع الستصنااعقد -

كما أن د ـلعقاس ـيف جملل ملاا رأسفيها تقدمي  يستطيعونليت ال رات وااـملليأو ا ابملاليني
ث ـقة حبيـمشوملستصنع يف جهد اقد جيعل ي لذاري ـلكثء ايـلشااطر ـملخان ـم هـه فيـتقدمي
 ع.ملصنواش يف ـلغر وااـإلنكان ـمع دفوـملاه ـمالع ياـى ضـى علـخيش

أن أسباب النزاعات يف عقد االستصناع )املقاولة( يف ليبيا: خيص  فيما األتية النتائج .2
اليت قد تؤدي إىل النزاع العقدي يف ليبيا، أن من أسباهبا ملحقات سبب النزاعات 

الظروف واألعمال املعيبة، االختالف واألعمال اإلضافية، التأخري وحتديد الزمن، العقد، 
، التقصري يف توثيق العمل على حنو كاٍف، الفشل يف تقييم الكامنة )عقبات خمفية(

 الوقائع.

 
للنزاعات اليت حتصل يف عقد والقانونية احللول الفقهية  خيص فيما األتية النتائج .3
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حلل  البديلة الوسائل إن جناح: اإلسالمي والقانون املدين اللييباالستصناع عند الفقه 
رغم كل ما قيل يف حقها ونظرا حلداثة التعامل هبا ومعها، يبقى يف الغالب املنازعات، 

األعم رهينا مبدى االستعداد الذي ميكن أن تبديه األطراف املتنازعة يف التفاوض 
والتصاحل، وتسوية النزاع، وتنفيذ املقررات املتوصل إليها ومدى استيعاهبا جلدوى هذه 

واليت ال تتطلب شكليات مفرطة يف احلصول على رضي  العدالة اللينة، السريعة والفعالة
من طرف  الوسائل األطراف، وإمنا املهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء هلذه

 .املتنازعني

جناح التجربة رهنب بتوعية الفاعلني يف احلقل فرهان تطبيق هذه الطرق مقبول و   
القضائي والقانوين ، واجملتمع املدين واملشاركة اإلجيابية لإلعالم، وتوافق صيغتها مع 
التقاليد احمللية اخلاصة، ومدى تفهم اجلهة التشريعية هلذه الثورة القضائية اإلجيابية 

ع وقت وأبقل تكلفة والناجعة، اليت هتدف للبحث عن مصاحل األطراف يف أسر 
حلل املنازعات،  لةالبدي الوسائل حمافظة على األسرار بذلك نرى أن ركوب قاطرة

أصبح مطلبا، إنسانيا، اقتصاداي، واجتماعيا ملحا وممكنا، غايته تاليف تراكم امللفات 
 . مبحاكمنا إذا تكاتفت اجلهود وتوافرت النوااي احلسنة

 اثنيا: التوصيات:
-العمل على ترسيخ ثقافة اللجوء إىل هذه الطرق )الوساطة .1

لى املواطنني والقضاء على التحكيم(، ويتعلق األمر هبذه احلالة ع
 حد سواء.

إقامة امللتقيات والندوات على هذه الطرق على املستوى الوطين  .2
 أم الدويل، لتبادل اخلربات واألخذ من جتارب الدول السابقة.

يرى الباحث أن هذا املوضوع كبري، ومل يسعفه الوقت لتتبع كافة  .3
وا ما مل أيت مراجعه، فينصح زمالئه أن يكملوا ما بدأه، وأن يرمم

 به الباحث.

http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%E6%D3%C7%C6%E1/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%E6%D3%C7%C6%E1/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%C8%CF%ED%E1%C9/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%C8%CF%ED%E1%C9/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%E6%D3%C7%C6%E1/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%E6%D3%C7%C6%E1/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%E6%D3%C7%C6%E1/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%E6%D3%C7%C6%E1/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%C8%CF%ED%E1%C9/
http://www.fsjes-mohammedia.com/vb/tags/%C7%E1%C8%CF%ED%E1%C9/
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 املصادر واملراجع

 أوالً: الكتب العلمية والرسائل
ابن قدامة املقدسي ، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي 
املقدسي مث الدمشقي احلنبلي . املغين . بدون طبعة . مكتبة القاهره : القاهرة  . سنة 

 م . 1968
لسان العرب . دار إحياء الرتاث العريب . بريوت . لبنان . الطبعة الثالثة . ابن منظور، 
  هـ.1419

. دار النهضة العربية. 1أمحد عبد الكرمي سالمة: األصول املنهجية إلعداد البحوث العلمية. ط
 م . 1999القاهرة. 

 . 1968للكتاب . أمحد فؤاد رسالن: نظرية الصراع الدوىل " القاهرة : اهليئة املصرية العامة 
أكمل الدين حممد بن حممود البابريت. العناية مع شرح الفتح القدير. الطبعة األوىل. القاهرة: 

 هـ. 1316بوالق. سنة
 م. 2005أنور السلطان. مصادر االلتزام يف القانون املدين. دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

ه اإلسالمي والقانون. دار السواف ، هباء الدين العاليلي. النظرية العامة للعقود يف الق
 م. اجمللد األول.2005

 . 45. صفحة :  4توضيح األحكام شرح بلوغ املرام البن بسام . جزء : 
مجيل صليبا . أساليب البحث العلمي . الطبعة الثانية . منشورات عويدات : بريوت ،لبنان ، 

 .1987سنة 
ار، د. إبراهيم الغصن، د. خالد الشيقح، وخرج حاشية الروض املربع،، حتقيق د. عبد هللا الطي

 هـ.1416أحاديثه د. عبد هللا الغصن. الرايض: دار الوطن، سنة 
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م. مطبوعة 1937االستصناع. رسالة دكتوراه مطبوعة يف ابريس سنة دافيد فرانسكوا. عقد
  على اآللة الكاتبة. القاهرة: مكتبة املعهد الفرنس.

.1. علي حيدر . دار الكتب العلمية . بريوت . لبنان. ج درر احلكام شرح جملة األحكام
  

الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر . خمتار الصحاح . حتقيق : حممود خاطر . الطبعة 
 م.1995األوىل . مكتبة لبنان انشرون : بريوت . 

جامعة  رسالة خترج )بكالوريوس( قسم القانون التجاري اإلسالمي. كلية الشريعة. ماالنج:
 .2015موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية. 
شروطه أثره يف تنشيط احلركة -حكمه-تكييفه-سعود بن مسعد الثبييت، االستصناع : تعريفه

 .1995االقتصادية، الطبعة األوىل، بريوت: دار ابن حزم، 
 دار املعرفة.  مشس الدين حممد بن أمحد بن سهل السرخسي. املبسوط. الطبعة الثانية. بريوت:

 شوقي أمحد دنيا، اجلعالة واالستصناع حتليل فقهي اقتصادي، السعودية: مكتبة ملك فهد. 
الصديق حممد األمني الضرير. نظرية الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي. الطبعة األوىل. 

 هـ. 1386سنة
يد. القاهرة: مكتبة جرينرج. عبد الرازق أمحد السنهوري. الوسيط يف شرح القانون املدين اجلد

 . 1952سنة
. اململكة العربية السعودية  2عبد الرمحن بن عبد هللا الواصل . البحث العلمي ومناهجه . ط:

 م . 1999. سنة
عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد بن إبراهيم البسام، توضيح األحكام 

 .2003كة املكرمة: مكتبة األسدي، يف بلوغ املرام، الطبعة اخلامسة، م
عبد املنعم املشاط. ماهر خليفة : حتليل وحل الصراعات : اإلطار النظرى"  القاهرة : املركز 

 .1995القومى لدراسات الشرق األوسط . يناير 
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 عبد اهلادي الفضلي. خالصة علم املنطق. تعريف التحليل: االنرتنت.
 سائل اخلالف. القاهرة: اإلدارة. عبد الوهاب البغدادي. اإلشراف على م

العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي . فتح الباري شرح صحيح البخاري 
 ه.1379. حتقيق حمب الدين اخلطيب . دون طبعة . دار املعرفة : بريوت . 

مكتبة  عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. القاهرة:
 اإلمام. 

علي بن سليمان املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، حتقيق: حممد حامد الفقي، 
 .1956الطبعة األوىل، مطبعة السنة احملمدية، سنة 

علي بن حممد اجلرجاين . التعريفات . الطبعة األوىل . دار الكتب العلمية بريوت : لبنان . سنة 
 م.1983

 . 1989ة البحث القانوين. منشورات جممع الفاتح للجامعات. ليبيا. علي ضوى. منهجي
الفريوز آابدي . القاموس احمليط . مؤسسة الرسالة . بريوت . لبنان . الطبعة السادسة . 

 هـ. 1419
 القانون املدين اللييب. ابب القانون املدين اللييب مرجع عند التنازع. املادة العاشرة.

دران. عقد االستصناع أو "عقد املقاولة" يف الفقه اإلسالمي دراسة كاسب بن عبد الكرمي ب
هـ /  1404كلية الرتبية.  –مقارنة. الطبعة : الثانية . السعودية: جامعة امللك فيصل 
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