عقد التوريد

املقدمــة
احلمد هلل رب العاملني ،والصلة والسلم على أشرف األنبياء واملرسلني،
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .أما بعد :

فإن اهلل سبحانه وتعاىل ختم شرائعه بشريعة اإلسلم املتصفة بالشمول
والوضوح والكمال ،مما جعلها صاحلة لك ممان ومكان ،مهما استجدت
املسائ ونزلت النوامل.
وقد ظهرت بعض املعاملت يف هذا العص

ر ،فطفق العلماء يبينون

أحكامها للناس؛ بإحلاقها بنظائرها  ،وترهجها م الناحية الفهه ية .وم
املعاملت املس تجدة :عهد التوريد ،والذي تض م هذا البحث دراس ته،
ودراسة الغش فيه
أسباب اختيار املوضوع:
 -1انتشار التعام بهذا العهد يف هذا العصر  ،فإنه يعد عصب احلركة التجارية
حمليًا ودوليًا ،مما يدعو إىل دراسته ،وبيان أحكامه.
 -2قلة البحوث والكتابات حول هذا العهد.

وقد اعرتضتين بعض العقبات يف إعداد هذا البحث منها :
 -1قلة البحوث الشرعية يف تريج مسائ هذا العهد.
 -2التداخ بني مس ائ هذا العهد وعهود أخرى ،مما يدعو إىل التأم لتمحيص
ما ميس املوضوع وما هو بعيد عنه.
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خطة البحث:
انتظمت اخلطة يف  :مهدمة وثلثة مباحث ،وخامتة ،وهذا بيانها:
 املهدمة :وتضمنت أهمية املوضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. املبحث األول :حهيهة عهد التوريد.وفيه ستة مطالب:
 املطلب األول :تعريف عهد التوريد. املطلب الثاني :األلفاظ ذات الصلة بعهد التوريد. املطلب الثالث :أركان عهد التوريد. -املطلب الرابع :اهلدف م إبرام عهد التوريد.

 املطلب اخلامس :طرق إبرام عهد التوريد. املطلب السادس :أقسام عهد التوريد. املطلب السابع :صور عهد التوريد. املبحث الثاني  :أحكام عهد التوريدوفيه ثلثة مطالب :
 املطلب األول :الوصف الفههي لعهد التوريد. املطلب الثاني :حكم عهد التوريد. -املطلب الثالث :التزامات املورّد واملستورد.
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 املبحث الثالث :الغش يف عهد التوريد.وفيه ثلثة مطالب:
 املطلب األول ك معنى الغش. املطلب الثاني  :صور الغش يف عهد التوريد. املطلب الثالث :أثر الغش يف عهد التوريد.ثم اخلامتة  :وتشم أهمية النتائج املتوص إليها .
وختامًا ..أتوجه إىل اهلل – عز وج – باحلمد والش

كر على نعمه

الظاهرة والباطنة.
وأس أله – عز وج – أن يغفر لي ما حص

م يف هذا البحث م

التهصري والزل  ،وأن هجع هذا البحث عند حس ظ م قرأه.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبته
د.هيلة بنت عبدالرحمن اليابس
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املبحث األول
حقيقة عقد التوريد
وفيه سبعة مطالب-:

املطلـب األول :تعريف عقد التوريد.
املطلب الثاني :األلفاظ ذات الصلة بعقد التوريد.
املطلب الثالث :أركان عقد التوريد.
املطلب الرابع :اهلدف من إبرام عقد التوريد.
املطلب اخلامس :طرق إبرام عقد التوريد.
املطلب السادس :أقسام عقد التوريد.
املطلب السابع :صور عقد التوريد
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املطلب األول

تعريف عقد التوريد
حتى يتضح املراد بعهد التوريد ،البد م ذكر تعريف مفرداته ليتوص بها إىل
تعريفه مركبًا.
ً
أوال  :تعريف عهد التوريد بالنظر إىل مفرداته.
عهد التوريد يتكون م كلمتني هما :عهد وتوريد.

 /1تعريف العقد:
العقد يف اللغة:
الربط والشد واإلحكام والتوثيق .وهو ضد احل ( ،)1ويكون هذا اإلبرام بني
أطراف الشيء حسيًا أو معنويًا :
فاحلسي كعهد احلب  ،وذلك بشد طرف احلب مع طرف آخر حتى يصبحا
كهطعة واحدة.
واملعنوي أو احلكمي كعهد النكاح أو البيع فهو ربط بني كلمني ،أو
التزام ناشئ ع ربط إرادتني(.)2
وعاقدته مبعنى عاهدته

(.)3

( )1ينظر  :لسان العرب ،292/ 3مقاييس اللغة  ،62/4القاموس احمليط ص .272
( )2ينظر  :لس ا ا ا ا ااان العرب  ،292/3مقاييس اللغة  ، 62/4املص ا ا ا ا ا ا املن ص( 216مادة عقد )  ،اجلامع ألحكام
القرآن .222/2
( )3ينظر  :املص ا املن ص ، 216القاموس احمليط ص( 272مادة عقد).
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العقد يف االصطالح :

للفههاء – رمحهم اهلل – يف تعريف العهد نظرتان :نظرة للعهد مبعناه العام،
ونظرة مبعناه اخلاص ،وبيان ذلك يف اآلتي:
أ /العقد باملعنى العام :
ك تص رف ينش أ عنه حكم ش رعي س واء ،كان ص ادراً م طرف واحد
كالطلق والنذر  ،أم صادرًا م طرفني متهابلني كالبيع واإلجارة

()1

فالعهد بهذا التعريف يشم االلتزامات الشرعية الصادرة م جهة واحدة.
ب /العقد باملعنى اخلاص:
هو ارتباط اإلهجاب بالهبول على وجه مشروع يثبت أثره يف حمله

()2

والعهد بهذا التعريف البد فيه م توافق إرادتني :إرادة املوجب وإرادة الهاب .
والعهد مبعناه اخلاص هو الشائع يف استعمال الفههاء ،وهو املراد يف
البحث.
 /2تعريف التوريد:
التوريد يف اللغة :
جاء يف مهاييس اللغة( " :)3الواو والراء والدال أصلن أحدهما املوافاة إىل
الشيء ،والثاني  :لونُُ م األلوان "
فاملعنى األول :ال ِورْد – بالكسر – وهو خلف الصَّدَر.

( )1ينظر  :أحكام القرآن للجصاص . 292 ، 294/2
( )2ينظر  :التعريفات ص ، 192جملة األحكام العدلية (املادة  ) 33ينظر  :شر اجمللة (.)24/1
( ( 132 /2 )3مادة  :ورد ).
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يهال :ورَدَت اإلب ُُ املاءَ ترده ِورْداً وورْودًا  ،إذا بلغته ووافته م غري دخول

()4

وورد عليه :اشرف عليه دخله أو مل يدخله ،ومنه قول اهلل تعاىل( :وإن منكم إالّ
واردها) قال بعضهم قد علمنا الورود ومل نعلم الصدور!

()1

ويهال  :ورد فلن وردودًا حضر ،وأورده غريه واستورده أي أحضره(.)2
واملعنى الثاني الوَرد – بالفتح – لون أمحر يضرب إىل صفرة حسنة.
يُُهَالَ :فرَس َورْد  ،إذا كان لونه الورد.
َرد  :نوْرُُ ك شجر(.)3
والو ُُ
وأمَّا التوريد فهو مصدر ورّد يورد.
وورّد – بالتضعيف – يف كتب اللغة هي مبعنى جعله بلون الورد .
يهال :ورّد الثوب  :جعله َورْدًا .وورّدت املرأة خدها :إذا صبغته باحلمرة.
وورّد الشجر إذا نور(.)4
وأمّا اإلحضار فالتعبري األفصح هو استعمال كلمة :استرياد

(.)2

ثانيًا  :تعريف عقد التوريد مركبًا:
يعترب عهد التوريد م العهود املعاصرة اليت مل يبحثها الفههاء املتهدمون.

( )4ينظر  :لسان العرب  ، 427/3مقاييس اللغة  ، 132/2املص ا املن ص  ( 337مادة  :ورد ).
( )1ينظر  :لسان العرب ( 427/3مادة  :ورد)
( )2ينظر  :لسان العرب  ، 427/3املص ا املن ص ( 337مادة  :ورد )
( )3ينظر  :لسان العرب  ،422/3مقاييس اللغة  ، 132/2املص ا املن ص ( 337مادة  :ورد).
( )4ينظر  :لسان العرب (( )422/3مادة  :ورد).
( )2متت عنونة ال حث بتوريد رغم أن األفص ااو او اا اات اد ذ ألن ااا او اللفئ الل ااا ع الدارش  ،وخريُ ش ااا ع خ
من ص اواب مرجور .وج أمد من ااااتظدم لفئ اااات اد من ال احشي اااوي اللااي الصاادي ال ارير منا لااات
جممع الفقه.
ينظر  :جملة اجملمع .221/2/12
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ونظرًا ألن أكثر تطبيهاته يف العهود اإلدار ية ،كانت أكثر تعريفات ال باحثني تتناوله
على أنه م العهود اإلدارية.
وم أبرم ما عُُرِّف به:
 -1تعريف حمكمة الهضاء اإلداري يف مصر ،فعرفته بأنه -:
اتفاق بني شخص معنوي م أشخاص الهانون العام وبني فرد أو شركة ،يتعهد
مبهتض اه الفرد أو الش ركة بتوريد منهوالت معينة للش خص املعنوي الممة ملرفق عام
مهاب مث معني(.)1

ويؤخذ على هذا التعريف:
أ -انه قصر عهد التوريد على ما كان أحد طرفيه شخصًا معنويًا م أشخاص
الهانون العام مع أن عهد التوريد قد يكون عهدًا خاص ًا بني األفراد  ،أو بني األفراد
والشركات اخلاصة ،أو بني الشركات اخلاصة فيما بينهما(. )2
ب -كما ميك أن يؤخذ عليه أيض ًا ما فيه م دور؛ فهد جاء يف التعريف كلمة "
توري د " فتوقف فهم التعريف على فهم املعرف فلزم ال دور وهو م أكرب عيوب
التعاريف.
 /2عرّف الدكتور املصري عهد التوريد بأنه:
" عهد بني جهة إدارية عامة ( أو جهة خاص ة) ومنش أة خاص ة (أو عامة) ،على
توريد أصناف حمددة األوصاف ،يف تواريخ معينة لهاء مث معني ،يُُدفع على جنوم "

()3

ويؤخذ على هذا التعريف:

األا ا ا ا ا ااس العامة للعقود ا دارية (ص )121نقالً عن  :عقد التوريد  ،دراا ا ا ا ا ااة ش ا ا ا ا اارعية للمريل

( )1نقله الريماوي
(ص.)24
( )2ينظر :عقد التوريد درااة شرعية ،لللي املريل  ،ص24
( )3منا صات العقود ا دارية  ،ص29
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أ -أنه حص

ر عهد التوريد فيما كان منجمًا على دفعات وعهد التوريد ميك أن

يكون منجزًا على دفعة واحدة.
مثال ذلك :ما لو تعاقدت مؤس س ة مع ش ركة اس ترياد أجهزة حاس وب على توريد مائة
جهام حاسوب بأوصاف معينة دفعة واحدة

()1

ب -كما ميك أن يؤخذ على هذا التعريف ما أخذ على س ابهه ،ففيه الدور ،لورود
كلمة (توريد) يف التعريف.
 /3عرّف جممع الفهه اإلس

لمي املنبثق م منظمة املؤمتر اإلس

لمي عهد

التوريد بأنه:
عهد يتعهد مبهتض اه طرف أول بأن يس لم س لعًا معلومة ،مؤجلة ،بص فة دورية،
خلل فرتة معينة لطرف آخر ،مهاب مبلغ معني مؤج كله أو بعضه
ويؤخذ على هذا التعريف :أنه مل يش

()2

م ما يكون فيه التوريد منجزًا دفعة

واحدة ،وذلك يف قوله( :بصفة دورية).
ولذلك قد يتخلص م هذا املأخذ بإضافة كلمة (منجزة) إىل التعريف فيكون
التعريف املختار هو-:
عهد يتعهد مبهتض اه طرف أول بأن يس لم س لعًا معلومة مؤجلة بص فة دورية أو
منجزة  ،خلل فرتة معينة لطرف آخر ،مهاب مبلغ معني مؤج كله أو بعضه

()3

شرح التعريف:

( )1ينظر  :عهد التوريد دراسة شرعية ،الشيخ املطلق ،ص.22
()2

يف الهرار رقم  )12/1( 101 :يف دورته الثانية عش رة املهامة يف الريا 22( ..مجادى اآلخرة
1221ه  -غرة رجب 1221ه ) ( 22 – 23سبتمرب .)2000

( )3ينظر  :عهد املهاولة والتوريد يف الفهه اإلسلمي  ،د .علي أبو البص ص (. )201 – 111
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عقد  :فالتوريد م عهود املعاوض ات اليت تنتهي بتمليك الس لعة للمش رتي ،والثم
للبائع ،فهو ارتباط ملزم بني الطرفني.
يتعهد :ففي عهد التوريد التزام م الطرف األول بالوفاء مبهتضى العهد.
طرف أول :فالتوريد يكون بني طرفني مورد ومستورد وقد يكون الطرفان شركتني أو
شركة وفرد أو فردي .
ســــــلعة معلومة م لة :فل تكون حاض رة يف جملس العهد ،وإمنا يتعهد الطرف األول
بإحضارها بناءً على وصف معني أو رؤية أمنوذج هلا.
بصفة دورية أو منجزة :أي قد يكون إحضار السلع م املورد ب صفة دورية على دفعات يف
أوق ات معين ة ،ك إنف اق حمم د مع مي د على أن يورد ل ه يوميًا مه دارًا معين ا م م اء
الش رب املعهم ،أو يكون بص فة منجزة كاتفاق دائرة حكومية مع ش ركة س يارات
على توريد مخسني سيارة دفعة واحدة.
خالل فرتة معينة :فإلحضار السلع أج حمدد يف العهد.
مهاب مبلغ معني مؤج كله أو بعض ه :فالثم حمدد معني وليس جمهوالً ،ثم قد يدفع
بعضه ويؤج بعضه اآلخر ،وقد يؤج كله(.)1
ً
ثالثا :العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي:

التوريد يف اللغة أعم ألنه يش م اإلحض ار وغريه ،وأما يف االص طلح فاملراد
معنى أخص وهو اإلحضار ولك بشروط وضوابط معينة كما سبق.

( )1ينظر  :عقد املقاولة والتوريد

الفقه ا االمي  ،د .علي أبو ال صل  ،ص(.)231 – 199
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املطلب الثاني
األلفاظ ذات الصلة بعقد التوريد

هناك ألفاظ ذات ص لة بلف التوريد ،ويكثر اقرتانها به ،وميك بيانها وفق
اآلتي :
أوالً :املقاولة:
واملهاولة " :عهد يهصد ربه أن يهوم شخص بعم معني حل ساب شخص آخر يف
مهاب أجر دون أن خيضع إلشرافه أو إدارته "

()1

أو ه التشابه واالتفاق بني التوريد واملقاولة:
 -1عه د التوري د وعه د امله اول ة يلتهي ان يف أن الغ ال ب فيهم ا أن يكون ا م العهود
اإلدارية؛ حبيث يكون أحد طريف العهد جهة إدارية عامة.
 -2يلتهي عهد التوريد بعهد املهاولة إذا كان العهد على ص نع س لعة تُُس لمّ على آجال،
ويكون املورد هو املهاول :واملستورد هو رب العم

)2(.

أو ه االختالف بني عقد التوريد وعقد املقاولة:
تتلف أحكام عهد التوريد ع عهد املهاولة يف ك ص ورة اليت يكون حملها
السلعة غري املصنعة.
ً

إذن عهد التوريد نوع م أنواع عهد املهاولة.

ثانيا  :املناقصات:
كثرياً ما يهرتن البحث يف عهد التوريد ببحث املناقصات .

( )1شر أحكام عقد املقاولة ص .11نقال عن  :عقد املقاولة  ،للعايد ص23
شرعا فرو ااتصناع كما ايُيت.
( )2ينظر  :عقد املقاولة  ،للعايد ص 323وااا عرفاً  ،أما ً
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واملناق صة :هي طريهة تس تهدف اختيار م يتهدم بأق عطاء يف توفري س لع معينة
موجودة عند املناقص  ،أو أنه قادر على إحض ارها عند موعد االس تحهاق ،وبالش روط
واملواصفات املطلوبة

()1

يلتقي عقد التوريد باملناقصة :
فيما إذا كان املناقص فيه س لعة -موجودة أو غري موجودة -عند املناقص (ألنها
حنيئذ تؤول إىل البيع أو إىل السلم)،فتؤول املناقصة إىل عهد توريد (. )2
وخيتلفان:
-1فيما إذا كانت املناقص ة على عم أو منفعة (ألنها حينئذ تؤول إىل إجارة أو
استصناع) ،فتؤول إىل عهد املهاولة.
-2وفيما إذا مت عهد التوريد بطرق أخرى غري املناقص ة كاالتفاق املباش ر بني
العاقدي إذن ليس ت ك مناقص ة تطرح ألج عهود التوريد ،فهد تطرح ألج عهود
أخرى كاملهاوالت مثلً (. )3
وليس ك عهد توريد يتم م خلل املناقصات.
وعليه :فليس ت ك مناقص ة تؤول إىل توريد وليس ك توريد يتم م خلل
املناقصة.

( )1ينظر :عقود املنا صات
( )2املرمع الساب .
( )3املرمع الساب ص173

الفقه ا االمي ،أليب اربيد ص.171
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املطلب الثالث

أركان عقد التوريد
أركان عقد التوريد األساسية أربعة :
العاقدان ،والصيغة ،واملعقود عليه.
فأما العاقدان فهما :املورّد واملستورد.
الرك األول  :املورد ( وهو الطرف األول أو العاقد األول)  :وهو م يتعهد بإحض

ار

السلع املعهود عليها ومتليكها املستورد ،ويتملك الثم (البائع).
الرك الثاني  :املس تورد (وهو الطرف الثاني أو العاقد الثاني)  :وهو م يتملك الس لع
املستوردة يف مهاب العو .الذي يبذله (املشرتي).
الرك الثالث  :الص

يغة :وهي التعبري الص

ادر م العاقدي  ،املفيد معنى التملك

والتمليك ،ويسمى عند الفههاء  :اإلهجاب والهبول.
والبد م وض وح داللة الص يغة على مراد العاقدي مبا ال يدع جماالً لس وء الفهم أو
الشك.
الرك الرابع  :املعهود عليه :ويُُراد به البدالن يف عهد التوريد وهما :
أ -الس لعة اليت أبرم العهد لتوريدها غذائية أو دوائية أو ص ناعية م أثاثٍ وملبوس ات
وأدوات وآالت وحنو ذلك ،وقد يشرتط املستورد يف هذه السلعة العم .
ب-العو .الذي يدفعه املستورد لهاء ذلك.
وال بد أن يكون كلهما معلوم ًا علمًا نافيًا للجهالة املفضية للنزاع ،بأن يوصف وصفاً
دقيهًا منضبطا(.)1

( )1ينظر :عقد التوريد درااة شرعية ،املريل ص ( .)42 – 39
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املطلب الرابع
اهلدف من إبرام عقد التوريد
عهود التوريد م أهم العهود تأثرياً يف العملية التجارية بش
ميارس ها التجار يف ك بلد العامل على

ك عاملي ،حيث

تلف املس تويات على املس توى احلي

والدولي ،وعلى املستوى الرمسي والفردي.
وهي حتهق أهدافًا عظيمة للمشرتي والبائع وبالتالي للمجتمع.
أوالً :بالنسبة للمستورد:
يتمك املستورد (املشرتي) ع طريق عهد التوريد م حتهيق األهداف التالية:
أ -حصوله على السلعة اليت يريدها يف املوعد احدد مستهبلً دون تأخري ودون كلفة.
ب -مرونة املعاملة وس ريها بطريق ميس ر ،حيث توفر عليه أكرب قدر ممك م
اجلهد والوقت واملال.
ج -الدقة يف تنفيذ العهود ،وأدائها بشك كام دون خل
د -االس تغناء ع توفري

()1

امن ومس تودعات كبرية لتخزي الس لع اليت يريد مما يهل

م نفهات التخزي و اطره

()2

ثانيًا :بالنسبة للمورد:
يهدف املورد (البائع) م إبرام عهد التوريد إىل أمور ضرورية أهمها:
( )1ينظر  :فقه املعامالت احلديشة لع دالوااب أيب ا ا االيمان ص ،62عقود التوريد واملنا ص ا ااات للمص ا ااري (ينظر  :جملة
اجملمع ).476/2/12
( )2ينظر :عقود التوريد واملنا صااات املريري ( ،ينظرجملة  ، ) 476/2/22كالم اللااي دمد املظتار السااالمي (ينظر :
جملة اجملمع )476/2/12
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أ -االطمئنان على تس ويق الس لعة اليت يتاجر فيها أو ينتجها ،وذلك لتفادي كس اد
السوق وبوار السلعة.
ب -ض مان تش غي األيدي العاملة فيما ميتهنة م جتارة أو ص ناعة دون عجز أو تهص ري
يف دفع األجور.
ج -الهدرة على االستمرار مبعدل ومستوى معني دون افخفا .يف اإلنتاج واألرباح(.)1

ثالثًا :بالنسبة للمجتمع:
كما أن عهد التوريد يوفر حاجات األفراد فهو كذلك يليب حاجات اجملتمع
وم ذلك:
أ -توفري الس

لع للهطاعات احلكومية يف الوقت احدد دون تأخري ،يف اجملاالت

الصناعية والزراعية ،وكذا قطاع النه واملواصلت واالتصاالت وغريها.
ب -ضمان سري املشاريع اإلمنائية واإلنشانية ،ومرونة العم فيها بأق اجلهود.
ج -التأكد م وجود الطلب ،مما يدفع املص انع وحنوها للعم م أج توفري العر.
املناسب.
د -االطمئنان على عم األسواق وعدم كساد السلع.
ه  -تشغي األيدي العاملة يف اجملتمع والهضاء على البطالة بشك مدروس.
و -ضمان الدقة يف تنفيذ األعمال ،وسريها على أفض الوجوه.

( )1ينظر  :فقه املعامالت احلديشة لع دالوااب أيب اليمان ص62
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املطلب اخلامس
طرق إبرام عقد التوريد
يتم اختيار املتعاقد يف عهد التوريد م خلل أحد الطرق التالية:
 -1املناقصة

 -3التأمني املباشر

 -2املمارسة

أوالً  :املناقصة:
وهي طريهة تس تهدف اختيار م يتهدم بأق عطاء يف توفري س لع معينة مع
مطابهة الش

روط واملواص

م أراد االش

فات املطلوبة ،وقد تكون هذه املناقص

رتاك ،وقد تكون خاص

ة عامة لك

ة وحمددة مب لديهم الهدرة على العم

املطلوب(.)1
ثانيًا  :املمارسة:
وتع

دعوة عدد م املوردي ومفاوض تهم علنًا على ما يتهدمون به م أس عار

وشروط ،ثم خيتار املستورد م يريد التعاقد معه (بواسطة جلنة توّل بذلك).
ثالثاً :التأمني املباشر:
وتع التعاقد بطريق االتفاق املباش ر بني املورد املس تورد م غري مناقص ة ،أو
ممارسة  ،ويكثر ذلك يف عهود التوريد اخلاصة

()2

( )1ينظر :عقود املنا صات الفقه ا االمي ،أليب اربيد (ص ، )171عقد التوريد درااة شرعية للمريل ص44
( )2ينظر :عقد التوريد درااة شرعية ،للمريل (ص.)42 – 44
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املطلب السادس
أقسام عقد التوريد
تتعدد أقسام عهد التوريد باعتبارات

تلفة ،هي على النحو التالي:

أوال :باعتبار طبيعة العقد:
ينهسم عهد التوريد بهذا االعتبار إىل قسمني :
 /1عقود التوريد اإلدارية:
وهي العهود اليت تكون اإلدارة العامة طرفاً فيها ،وتتص مبرفق عام ،وتضع
للهانون اإلداري العام عند املنامعة

()1

وأمثلة ذلك كثرية منها :
 اتفاق ومارة الدفاع مع مصنع ملبس على أن يورد هلا ألف بدلة عسكرية. اتفاق ومارة التعليم مع مصنع أثاث على أن يورد هلا ستة آالف خزانة كتب. /2عقود التوريد اخلاصة:
وهي ما يكون الطرفان فيها أفرداً أو شركات خاصة.
م أمثلة ذلك:
 اتفاق شركة مطاعم مع شركة دواج أو مواشي على توريد حلوم معينة ومهدرة يفأوقات متفق عليها.
 اتفاق ميد مع عمرو على أن يورد له يوم ًيا مهداراً معين ًا م ماء الشرب املعهم (. )2ثانيًا :باعتبار مدى حرية املتعاقدين يف قبول ورفضه:

( )1ينظر  :منا صات العقود ا دارية للمصري ص31
( )2ينظر :عقد التوريد درااة شرعية ،للمريل ص32
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تنهسم عهود التوريد بهذا االعتبار إىل قسمني:
 / 1عقود التوريد املوحدة (عقود اإلذعان):
وهي العهود اليت يهف أحد طرفيها موقف الهوي املس تغ  ،بينما يهف الطرف
اآلخر موقف املذع  ،فإمّا أن يهب بك الشروط أو ال هجري هذا التعاقد.
مثال ذلك:
 العهود اليت تتم لتوريد خدمات املاء والكهرباء والغام واهلاتف .فاملستهلك هو احتاجالذي متلى عليه الشروط ،وجهة اخلدمات هي اجلهة الهوية.
 /2عقود التوريد احلرة:
وهي العهود اليت يكون لك واحد م الطرفني احلربية التامة يف إنشاء العهد
وحتديد مضمونة ،وهي غالبية عهود التوريد.
ثالثًا :باعتبار عمل املورّد :
تنهسم عهود التوريد بهذا االعتبار إىل قسمني:

 /1عهود التوريد العامة:
ومو ضوع هذه العهود ت سليم منهوالت قد اتفق على موا صفاتها مهدمًا ،ويكون
املورد حرًا يف املصدر الذي حيص عليها منه.
مثال ذلك:
 -اتفاق تاجر مع شركة على توريد سيارات بصفات حمددة دون تعيني جلهة الشراء.
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 /2عقود التوريد الصناعية:
وموضوع هذا العهد توريد منهوالت يصنعها املورّد ،وقد يكون للمستورد حرية كبرية
يف التدخ أثناء إعداد تلك البضائع.
مثال ذلك:
 اتفاق إدارة مع مصنع لتوريد طاوالت مكتبية لغرف اإلدارة. -اتفاق شركة بناء مع مصنع بلط لتوريد كميات معينة م البلط (.)1

( )1ينظر :عقد التوريد درااة شرعية ،للمريل ص33 ، 31
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املطلب السابع
صور عقد التوريد
لعهد التوريد ثلث صور ،وذلك بالنظر إىل حم العهد وهي ال سلعة امل ستوردة،
وهذه الصور كالتالي:
أن يكون حم عهد التوريد الس لعة املس تص نعة أي العني والعم معًا (عهود
التوريد الصناعية).
مثال ذلك:
أن تتهدم دار النش ر إىل ص احب مص نع إلنتاج الورق فتتعاقد معه على ص ناعة
الورق ،مع متويله لتلك الدار ،ويتم االتفاق على ص فة الورق بص فات منض بطة م
احلجم واملهاس والنوع ،حبيث يتم تسليمها مثلً بصفة دورية مهاب مبلغ معني.

الصورة الثانية:
أن يكون حم عهد التوريد هو عني موصوفة يف الذمة.
مثال ذلك:
أن يتعاقد تاجر مع تاجر يف بلد آخر على أن حيض

ر له مائة ط م األرم

مبواصفات كذا وكذا  ،مفرقة على أوقات.
أن تتعهد شركة ملستشفى أو سج بتوفري اإلعاشة واملواد الغذائية مفرقة ك
يوم كذا.
الصورة الثالثة:

أن يكون حم العهد العني املعينة املوصوفة (موجودة أو غائبة).
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مثال ذلك:
مثال الغائبة :أن يتفق ميد مع عمرو على إحض ار كمية حمددة م املاء م بئره ك
يوم مهاب مبلغ معني.
ثانيًا :مثال املوجودة :أن يتفق ميد مع عمرو على إحضار كمية حمددة م األرم املوجود
عنده يف هذا املستودع إىل مطعمه ك أسبوع مهاب مبلغ معني

(.)1

( )1ينظر :الغش العقود  ،للسا االمي ( ، )442 – 432/1كما تفرم ااه الصا ااور من خالل املنا لا ااة جملة جممع
الفقه ا ا ا ااالمي ( 2/12الل ا ااي ال س ا ااام ص ، 231الل ا ااي ا ا ااعود الش ي  221 – 223الل ا ااي ع دع املنيع
)299-266
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املبحث الثاني
أحكام عقد التوريد
املطلب األول :الوصف الفقهي لعقد التوريد
املطلب الثاني :حكم عقد التوريد
املطلب الثالث :التزامات املورّد واملستورد
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املطلب األول
الوصف الفقهي لعقد التوريد
حتى ميك متييز عه د التوري د وترهج ه فههي اً فل ب د أوالً م مه ارنت ه مع العهود
املشابهة  ،ثم بيان أوجه احلظر اليت ميك أن ترد عليه وذلك عرب املسألتني التاليتني:

املسألة األوىل  :املقارنة بني عقد التوريد وما يشبهه من العقود :
عهد التوريد م املعاملت املعاص رة اليت مل يبحثها املتهدمون وهو يف مض مونة
ميث عهدًا م عهود املعاوض ات ،اليت تنتهي بتملك الس لعة للمش رتي  ،ومتليك الثم
للبائع.
ولك  :ه يلحق عهد التوريد بغريه م العهود املعروفة يف الفهه اإلس لمي ،أو
أنه عهد جديد مسته ؟
عهد التوريد إمّا أن يكون على س لعة تتطلب ص ناعة (فمحله العني والعم معًا)
أوالً.
وما ال يتطلب صناعة ،إمّا أن يكون معينًا موجودًا أو موصوفًا يف الذمة (. )1
وهناك تشابه يف بعض صور عهد التوريد مع بعض العهود واألخرى ،وهي كالتالي:
أوالً  :عقد االستصناع:
عقد االستصناع كما يعرفه الفقهاء هو:
" عهد على مبيع يف الذمة شرط فيه العم "

()2

بابا طوله كذا وعرضه كذا واتفقا على ثمن
ومثاله  :إذا قال محمد لنجار  :ا صنع لي ً
معين.

()1يسا ا ا ا ا ا ااتظدم بع :ال احشي ع ارة :التكيي الفقري :وهراً تلقانويي واي ا ت دي املعي املراد ،ة :الكي
القريع  ،ا الوص وبيان احلال .واااتفرام بكي عن احلال كالم مولد.
ينظر  :لسان العرب  ،312/9القاموس احمليط ص( 727 – 722مادة كي )
فاألوىل ااتظدام  :التظريج الفقري ،أو الوص الفقري أو التصوير الفقري.
()2بدا ع الصنا ع 2/2
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ويباح يف عهد االس تص ناع تأجي الثم كله أو تهس يطه إىل أقس اط معلومة حمددة
اآلجال (.)1
أو ه االتفاق بني عقد التوريد وعقد االستصناع :
 -1ك منهما عهد معاوض ة ،يهص د املورد عو .ما اس تورده ويهص د املصُُنّع عو.
عمله.
 -2أن املبيع موصوف يشرتط فيه العم  ،وذلك يف عهود التوريد الصناعية ،وهو احلال
يف عهد االستصناع.
 -3تأجي البدلني يف ك ٍ  :ففي عهد التوريد يُُس لّم الثم أقس اطًا أو متأخرًا بعد
اس تلم الس لعة ،وكذا يف االس تص ناع يباح تأجي الثم كله أو تهس يطه إىل أقس اط
معلومة حمددة اآلجال (. )2
والس لعة مؤجلة غري موجودة أثناء العهد يف ك ٍ  ،وهذا يف عهود التوريد الص ناعية،
واحلال كذلك يف عهد االستصناع.
أو ه االختالف بني عقد التوريد وعقد االستصناع:
 -1ال يتفق عهد التوريد مع عهد االس تص ناع يف ك الص ور (عدا عهود التوريد
الص ناعية كما س بق)  ،ألن املعهود عليه يف بهية الص ور هو العني غري املص نعة
كاللحوم واخلضروات واملياه وحنو ذلك.

( )1وااا عند احلنفية ،ينظر :امل سوط  ،136/12بدا ع الصنا ع  ، 2/2فتو القدير 112/7
وأما اجلمرور فقد منعوا عقد اااتصناع ةاّ ة:ا كان على ومه السلم أي ة:ا دم فيه الشمن وتوفرت فيه بقية شروط
السلم.
ينظر  :املدونة الكربي  ، 19 – 16/4الفروع 24/4
( )2ينظر :منا صات العقود ا دارية ،للمصري (ص)29
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 -2الص ورة املش رتكة (عهود التوريد الص ناعية) هي يف التوريد عهدُُُُ وأمّا عند بعض
احلنفية فهي يف االستصناع وعدُُ ال عهد

()1

 -3عهد التوريد عهد المم  ،يف حني أن االس تص ناع عند احلنفية عهد جائز قب أن
يُُحضَر املصنوع إىل املستصنع (. )2
وم خلل ما س بق يتض ح أن عهد التوريد أعم م عهد االس تص ناع فعهد
اال ست صناع ميث صورة م صور عهد التوريد ،وهي  :فيما إذا كان حم العهد العني
والعم وذلك يف عهود التوريد الصناعية.
ومثال ذلك:

إذا اتفق حممد مع مص نع أبواب على أن يورد له مخس ني بابًا ك ش هر
عشرة أبواب مثلً.

ثانيًا  :عقد السلم :
السلم كما يعرفه الفههاء هو:
" عهد على موصوف يف الذمة مؤج بثم مهبو .يف جملس العهد "

()3

ومثاله  :ما إذا أ سلم حممد يف سيارة صفتها كذا وكذا ،ودفع مثنها يف جملس العهد
على أن يستلمها بعد ستة أشهر.
( )1ينظر  :امل سوط  ، 62/12بدا ع الصنا ع 2/2
و ّأما على ول مجرور احلنفية – واو الرامو عندام – أن ااا ا ا ا ااتص ا ا ا ااناع عقد فال فر حني ا بي التوريد – تلص ا ا ا ااورة
املاكورة – وبي اااتصناع من حيث أن كالً منرما عقد.
( )2ينظر  :بدا ع الصنا ع  ، 3/2ت يي احلقا 124/4
ّأما جممع الفقه ا اا االمي فقد أص اادر راراً دورته الس ااابعة (: )12-7ي القعدة 1412ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا املواف ()14-9
أاير (مايو) 1992م  :أبن عقد اااتصنك عقد ازم للريرفي مجيع مراحله.
ينظر  :رارات وتوصيات جممع الفقه ا االمي  ،رار ر م  )242 /3 ( 22ص .144
( )3ا ناع 279/2
وينظر  :فتو القدير  ، 73/7الفواكه الدواين  ، 129/2روض ااة الريال ي  242/3كنز الراغ ي  243/2كنز الراغ ي
 ، 369/2ا نصاف 217/12
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وعهد السلم عهد مشروع ،يشرتط فيه تعجي الثم (. )1

أو ه االتفاق بني عقد التوريد وعقد السلم :
 -1ك منهما عهد معاوضة؛ يهصد املورد عو .ما استورده ويهصد املسلم إليه عو.
ما أسلم فيه.
 -2ك منهما عهد المم ،ليس ألحد العاقدي فسخه بدون سبب م أسباب الفسخ.
 -3ك منهما عهد على موص وف يف الذمة  ،ليس موجودًا بينهما حال التعاقد ،وذلك
فيما إذا كان حم عهد التوريد س لعة موص وفة يف الذمة ال يش رتط فيها العم  ،وهذا
هو احلال يف عهد السلم (. )2
 -2اآلجال يف ك ٍ هجب أن تكون مضروبة معلومة (. )3
 -2املعهود عليه يف عهد التوريد كما يكون س لعة فيص ح أن يكون منفعة أو خدمة،
وكذا يف عهد السلم فيصبح أن يكون عينًا أو منفعة (. )4
 -6يلتهيان فيما لو قدم املثم يف عهد التوريد ،كما يهدم رأس املال يف السلم.

أو ه االختالف بني عقد التوريد وعقد السلم :
 -1يشرتط يف عهد السلم تهديم رأس املال ،وهذا مهصد وغاية عند املسلم إليه.
بينما يف عهد التوريد الغالب واملصلحة عدم التهديم.
 -2يفرتقان فيما إذا كانت السلعة املستوردة مستصنعة أو عينًا معينة.

( ) 1ينظر  :امل سا ا ا ا ا ا ااوط  ، 124/12فتو الق ا ا اادير  ، 97/7ت يي احلق ا ا ااا  ، 214/4مواار ا كلي ا ا اال 22/2
الفواكه الدواين  ، 129/2املراب مع تكملة اجملموع  ، 142/13مغين احملتاش  ، 4/3كل ا اااف القناع ،314/3
الروض املربع .4/2
( )2ينظر  :عقود التوريد واملنا صات ،للمصري (جملة اجملمع .)476/2/12
( )3ينظر  :منا صات العقود ا دارية ،للمصري ص29
( )4وااا مااب اجلمرور ينظر  :حاش ا ا ااية ا رش ا ا ااي  ، 233/2العزيز ش ا ا اار الوميز  ، 13/9ش ا ا اار منترى ا رادات
. 323/2
و ّأما احلنفية فإهنم ا يعدون املنفعة مااً ينظر  :امل سوط 79/11
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وم خلل ما س بق يتض ح أن عهد التوريد يلتهي مع عهد الس لم :فيما إذا كان
الثم يف عهد التوريد معجلً كما السلم ،وكانت السلعة موصوفة يف الذمة.
مثال ذلك:
إذا اتفهت ش ركة مع ش ركة أخرى على توريد مخس ني س يارة تس تلمها بعد
س تة أش هر ك ش هر عش ر س يارات ،وس لّمت الش ركة املس توردة مثنها كاملً يف
جملس العهد.
ثالثاً :بيعة أهل املدينة:
واملراد ببيعة أه املدينة :الش

راء املس

تمر م دائم العم حهيهة أو

حكمًا .
ومسيت ببيعة أه املدنية :الش تهارها بني أه املدينة وإمجاعهم على إباحتها
وهذا ما ذهب إليه املالكية

()1

()2

مثال ذلك:
 -1شراء لنب الشاة شهرًا.
 -2الش راء م اخلبام واللحام ،فيتفق معه أن يس تلم منه ك يوم مهدار كذا م
اخلبز أو اللحم على أن يسلمه الثم يف نهاية الشهر مثلً.

أو ه االتفاق بني عقد التوريد وبيعة أهل املدينة:
 -1كلهما عهد معاوضة.

( )1ينظر :موااب اجلليل  ، 236/4حاشية ا رشي 2224/2
( )2ينظر  :املدونة  ، 312/3موااب اجلليل  ، 236/4حاشية ا رشي  ، 2224/2منو اجليل . 364/4
فتو اجلليل 364/4
و ّأما احلنابلة فيجيزون ااا ال يع بلرط تعجيل الشمن ،فرو عندام من تب السلم " .ال أبو ا رياب  :فإن االم
حلم أو خ ز أيخا منه كل يوم أرطاا معلومة ماز نص عليه " امل دع 193/4
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 -2غياب العوض ني (املبيع والثم ) ع جملس العهد  ،وتأجيلهما مجلة أو أقس اطًا إىل
مم مستهب .
فهذه البيعة متث إحدى صور عهد التوريد

()1

أو ه االختالف بني عقد التوريد وبيعة أهل املدينة :
 -1يش رتط يف بيعة أه املدينة أن يش رع يف األخذ م الس لعة م حني إبرام العهد (، )2
خبلف عهد التوريد.
 -2يشرتط يف هذه البيعة قبض رأس املال يف جملس العهد ( ، )3خبلف عهد التوريد.

رابعًا :بيع املوصوف يف الذمة غري املعني:
واملراد بيع س لعة موص وفة يف الذمة غري معينة على غري وجه الس لم .وهذا البيع
مباح يف وجه عند احلنابلة م غري اشرتاط قبض الثم (.)4
أو ه االتفاق بني عقد التوريد وبيع املوصوف يف الذمة غري املعني:
 -1كلهما عهد معاوضة.
 -2الس لعة اليت يهع عليها العهد يف ك ٍ موص وفة يف الذمة على غري وجه

الس لم

()5

 -3عدم اش رتاط تعجي الثم يف ك ٍ  ،مما يؤدي إىل غياب العوض ني ع جملس
العهد

()6

( )1ينظر  :عقد التوريد  ،درااة شرعية  ،للمريل ص. 32
( )2وااا عند املالكية ،ينظر  :موااب اجلليل 236/4
( )3وااا عند احلنابلة  ،ينظر  :امل دع 193/4
( )4ينظر  :تصحيو الفروع  ، 24 – 23/4ا نصاف 133/11
و ومه آخر عند احلنابلة  :يصو بلرط امللك  ،و ومه آخر  :ا يصو كالسلم احلال.
ينظر  :الفروع  ، 23/4ا نصاف 133/11
( )2ينظر  :عقد التوريد ،درااة شرعية  ،للمريل ص.32
( )2ينظر  :عقد التوريد لع دالوااب أيب ا االيمان (جملة اجملمع  ، )439/2/12وكالم د .رفي املص ااري
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 -2يتفهان أيض ًا يف أن املبيع البد أن يكون عند البائع حهيهة أو حكمًا (بأن يكون
قادرًا على تسليمه لكونه م أه صنعته )

()1

أو ه االختالف بني عقد التوريد وبيع املوصوف يف الذمة غري املعني:
 -1أن اآلجال يف بيع الص

فة آجال قريبة ال تتعدى اليوم واليومني والثلثة ،ومث هذه

اآلجال أحلهها بعض الفههاء بالعدم واعتربوها يف حكم املعجلة كالس

لم .أمّا يف

التوريد فاآلجال بعيدة فهد تكون سنة أو أكثر أو أق (. )2
 -2يفرتقان يف بهية ص ور عهد التوريد (واليت تكون إمّا على س لعة مس تص نعة أو على
سلعة معينة ،أو موصوفة يف الذمة على وجه السلم).

جملة اجملمع (.)222/2/12
( )1ينظر  :عقد التوريد  ،لع دالوااب أي اليمان (جملة اجملتمع .)439/2/12
( )2ينظر  :عقود لتوريد واملنا صا ا ا ااات  ،للمصا ا ا ااري (جملة اجملمع  ،)463/2/12ا دمات اااا ا ا ااتشمارية
للل يلي (.)222/2
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املسألة الثانية :أو ه اخلطر الواردة على عقد التوريد:
يرد على عهد التوريد ما يلي :
أوالً :أنه بيع دي بدي .
ثانيًا :أنه بيع ما ال ميلكه اإلنسان.
ثالثًا :أنه بيع معدوم.
رابعًا :أن فيه غرراً.
وبيان ذلك على النحو التالي:
أوالً :أنه بيع دي بدي .
يرد على عهد التوريد أن ال بدلني (املبيع ،الثم ) مؤجلن ،وهذا م قب ي بيع
الدي بالدي املنهي عنه ش رعًا ،وقد روى اب عمر – رض ي اهلل عنهما " : -أن النيب –
صلى اهلل عليه وسلم – نهى ع بيع الكاليء ( )1بالكاليء "

()2

وهجاب ع هذا اإلشكال م وجهني:
الوجه األول:
أن هذا احلديث ض عيف ،قال الش افعي " :أه احلديث يوهنون هذا احلديث "
وقال أمحد " ليس يف هذا حديث يصح "(.)3

( )1الكايلء  :أي النساي ة  ،ينظر  :النراية ( ، 126/4تب الكاف مع الالم )  ،اا ل الساالم  ، 31/3مقاييس اللغة
( 132/2مادة  :كأل)
( )2رواه الدار ريين اننه  :كتاب ال يوع  ،ر مه (. 72-71/3 )229
والبيههي يف سننه  :باب ماال ربا فيه وك ماعدا الذهب والورق والطعوم  ،رقمه ( ، 62/2 )1263ورواه احلاكم يف املستدرك .12/2

( )3ينظر  :التلظيص احل . 22/3
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وأما تص

حيح الدار قط واحلاكم – رمحهما اهلل – فهو وهم  ،فهد روياه

الرَّبذي ،ع الدراوردي ع موسى ب عهبة ،وإمنا هو موسى ب عبيدة الرّبذي  ،كما
رواه اب عدي  ،ونبه على ذلك البيههي.
وموس

ى ب عبيدة الرّبذي قال فيه أمحد  " :ال حت الرواية عنه عندي ،وال

أعرف هذا احلديث ع غريه "

()1

وحيث مل يصح احلديث ،فل يصح االعتماد عليه.
ورُُدّ ذلك :
بأن احلديث وإن كان ض عيفًا س ندًا  ،لك اإلمجاع قد انعهد على العم به.
قال اإلمام أمحد " :إمجاع الناس على أ نه ال هجوم بيع الدي بالدي " ( ، )2وقد حكى
هذا اإلمجاع أيضاً اب املنذر ( ، )3واب رشد ( ، )4واب قدامة

()5

الوجه الثاني:
على التسليم بصحة احلديث ،أو وقوع اإلمجاع عليه ،فل يُُسلّم بأن صورة عهد
التوريد داخلة يف معناه ؛ فهد فس

ر العلماء – رمحهم اهلل – احلديث مبعانٍ معينة ال

يندرج عهد التوريد ضمنها ،وم تلك املعاني :
 -1أنه بيع الرج دينًا له على رج بدي على رج آخر (. )6
 -2أنه املؤخر الذي مل يهبض باملؤخر الذي مل يهبض  ،كما لو أسلم شيئًا يف شيء يف
الذمة ،وكلها مؤخر (. )7

( )1ينظر  :التظليص احل  ، 29/3نيل األوطار  ،243/2ا ل السالم  ، 31/3ةرواء الغليل 223/2
( )2ينظر  :املغين 12/2
( )3ينظر  :ا مجاع ابن املنار ()117
( )4ينظر  :بداية اجملترد ()367/3
( )2ينظر  :املغين ( \)132/2
ورد اب الهيم –رمحه اهلل -اإلمجاع على حتريم بيع الدي بالدي  ،فهال يف إعلم املوقعني  " :232/1إن بيع الدي بالدي ليس يف
النهي عنه نص عام وال إمجاع " .

( )2ينظر  :املوطُ ص 2232
( )7ينظر ةعالم املو عي . 436/1
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 -3أن يش رتي الرج ش يئًا إىل أج  ،فإذا ح ّ األج مل هجد ما يهض ي به فيهولِ :بعْنيه
إىل أج آخر بزيادة شيء فيبيعه وال هجري بينهما تهابض

()1

فامللح أن العلماء – رمحهم اهلل –

تلفون يف حهيهة بيع الدي بالدي  ،وال

يكادون هجمعون على ص وره  ،وعهد التوريد ليس م قبي الص ور املذكورة  ،ألنه
مبادلة سلعة بنهد  ،أو خدمة بنهد فالبدالن فيه

تلفان وليسا مالني(.)2

ثانيًا :أنه بيع ما ال لملكه اإلنسان :
يرد على عهد التوريد أن املبيع يف كثري م األحوال ال يكون يف ملك املورد،
فيصري العهد عليه بيعًا ملا ال ميلكه ،وقد نهى الشارع ع ذلك ،فهد قال – صلى اهلل
عليه وسلم – حلكيم ب حزام  " :ال تبع ما ليس عندك " (. )3
وهجاب ع ذلك :
 -1بأنه إذا كان املورد منتجًا هلذه الس
املالك ،والس

لع  ،أو وكيلً جتاريًا فهو حينئذ يف حكم

لعة عنده حكمًا ( )4وعليه فل يرد هذا ااإلش

كال يف عهود التوريد

الصناعية  ،وكذا ال يرد يف السلعة املوصوفة يف الذمة.

فابن القيم – رمحه ع – يفر بي الدين تلدين والكايلء تلكايلء  ،ف ي أنه ليسا ا ا ا ا ا اات كل صا ا ا ا ا ا ااور الدين تلدين
ممنوعة ،بل نوع من أنواعه واو الكايلء تلكايلء ة:ا كان كالمها م خر.
( )1ينظر  :ا ل ا االم .31/3
( )2ينظر  :منااا صا ا ا ا ا ا ا ااات العقود ا داريااة للمصا ا ا ا ا ا ااري (ص .)42عقااد التوريااد ،درااا ا ا ا ا ا ا ااة فقريااة ليليااة ،لع اادالوااااب
أيب اليمان (.)49
( )3رواه أبو داود اننه :كتاب ا مارة  ،تب الرمل ي يع ما ليس عنده ر م احلديث ( )3233ص.232
ورواه الرتماي اجلامع  :كتاب ال يوع ،تب كرااية بيع ما ليس عندان ر م احلديث ( )1232ص ، 333ورواه
النس ااا ي ا ااننه  :كتاب ال يوع  ،تب بيع ما ليس عند ال ا ع  ،ر م احلديث ( )4212ص ، 232-234ورواه
ابن مامه ا ااننه  :كتاب التجارات  ،تب النري عن بيع ماليس عندك وعن ربو ماج ي اامن  ،ر مه ()2167
ص ، 313وصححه اال اين ةرواء الغليل (.)132/2
( )4ينظر  :منا صات العقود ا دارية للمصري (ص.)49
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 -2وأمّا إذا مل يك منتجًا أو وكيلً ب س يش رتي الس لعة فل يش مله النهي يف
احلديث أيض ًا ألن احلديث وارد على بيع األعيان املعينة ال على بيع األعيان املوص وفة
يف الذمة.
قال اب الهيم  -رمحه اهلل –

()1

 " :وأمّا قول النيب – ص لى اهلل عليه وس لم – حلكيم

ب حزم – رضي اهلل عنه  " : -ال تبع ما ليس عندك " حيم على معنيني:
أحدهما  :أن يبيع عينًا معينة  ،وهي ليس ت عنده ،ب ملك للغري .فيبيعها ثم يس عى يف
حتصيلها ،وتسليمها للمشرتي.
الثاني :أن يريد بيع ما ال يهدر على تسليمه  ،وإن كان يف الذمة ،فليس عنده ح سًا وال
معنى ،فيكون قد باعه شيئًا ال يدري ه حيص له أم ال ؟ "
وعلى كل املعنيني فعهد التوريد ال يدخ يف معنى احلديث:
ألن عهد التوريد إن كان على أعيان فهي مملوكة ،وإالّ فالغالب إن املعهود عليه عني
موصوفة يف الذمة غري معينة  ،وهذه ال يشرتط فيها امللك.
وألن م ض روريات عهد التوريد أن املورد ال يربم العهد إالّ عندما تكون لديه الثهة م
احلص ول على املبيع يف الوقت احدد وم ض رورياته أيضًا اطمئنان املس تورد م قدرة
املورد على تسليم السلعة ،وحرصه على التأكد م ذلك بأخذ ضمانات للستيثاق م
التسليم يف الوقت احدد

()2

 -3أن النهي ع بيع اإلنس ان ما ال ميلكه خاص يف البيع احلال ( )3ألن هذه احلالة هي
اليت يتص ور فيها النزاع  ،أمّا لو كان البيع على أن تُُس لّم الس لعة بعد مدة م الزم ،
فهذا ال يدخ يف بيع ما ليس عند اإلنسان وهو حهيهة عهد التوريد(.)4
( )1ةعالم املو عي (.)399/1
( )2ينظر  :عقد التوريد  ،درااة فقرية ليلية ،لع دالوااب أيب اليمان (ص.)49
( )3ويسااتفاد ااا من صااة احلديث  ،فإن حكيماً ال  :ايراااول ع :أيتيين الرمل ف يد مين ال يع ليس عندي أفُبتاعه
له من السو ؟ فقال  " :ا ت ع ما ليس عندك " .
( )4ينظر  :الغرر وأهره العقود  ،للصدي ال رير (ص.)339
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ثالثًا :أنه بيع معدوم:
يرد على عه د التوري د أن ه ق د يكون على مبيع مع دوم ح ال العه د ،فه د ال
تكون الس

لعة املعهود عليها موجودة حال إبرام العهد ،وبيع املعدوم قد منعه مجهور

الفههاء – رمحهم اهلل تعاىل –

()1

وهجاب ع هذا م وجهني:
 /1عدم التسليم بنهي الشارع ع بيع املعدوم.
قال اب الهيم – رمحه اهلل تعاىل – ( " : )2ليس يف كتاب اهلل وال يف سنة ر سول
اهلل  ،وال يف كلم أحد م الص

حابة  ،أن بيع املعدوم ال هجوم بلف عام وال مبعنى

عام ،وإمنا يف الس نة النهي ع بعض األش ياء اليت هي معدومة ،كما فيها النهي ع
بعض األش ياء املوجودة فليس ت العلة يف املنع العدم وال الوجود ،ب الذي وردت به الس نة
النهي ع بيع الغرر ،وهو ما ال يهدر على تسليمه سواء كان موجودًا أو معدومًا ".
 /2نهض ذلك أيض ًا بالس لم ،فعهد الس لم مش روع ،ويكفي فيه غلبة الظ بوجود
املسلم فيه يف وقت التسليم.
وعهد التوريد كذلك ،فإنه إمنا يُُربم مع غلبة الظ بوجود السلعة املعهود عليها
وقت التسليم.
ب إنه أضحى م غري املمك يف الوقت احلاضر إبرام عهد توريد دون استيثاق
يضم سلمة وصول السلع إىل املستوردي

(.)3

()1
( )2ةعالم املو عي ()9/2
( )3ينظر  :منا صا ااات العقود ا دارية ،للمصا ااري (ص ،)49اللا ااامل
(ص.)142 – 144
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رابعًا  :أن فيه غرراً.
يرد على عهد التوريد أنه أحياناً يكون منجمًا  ،مما يع أن فرتة التس

ليم

طويلة ،وهو بهذا عرض ة لتهلب األس عار وتغري قيمة العملة مما يورث غررًا يف الثم ،
ووجود الغرر مينع م صحة العهد.
وهجاب ع هذا م وجهني:
 /1أن الغرر املؤثر هو إمكان عدم احلص ول على الس لعة كما يف بيع حَبَ الَحبَلة أي
نتاج الناقة املنهي عنه.
وأمّا إذا كان يغلب على الظ الهدرة على التس ليم  ،فالوهم بعدم الهدرة غري مؤثر،
وغلبة الظ كافية للحكم بصحة العهد.
 /2أن تهلب األس عار وتغري قيمة العملة يرد يف أكثر عهود املعاملت املالية،

ولو

قي بأنه غرر مينع م صحة العهد لبطلت مجيع أنواع بيوع اآلجال الشرتاكها يف العلة.

-36-

عقد التوريد

املطلب الثاني
حكم عقد التوريد
عهد التوريد له ثلث صور تهريبًا ،وبيان حكم ك صورة كما يأتي (-: )1
الصورة األوىل-:
أن يكون حم عهد التوريد العني والعم معًا (عهود التوريد الصناعية).
مثال ذلك:
أن تتهدم دار للنش ر إىل ص احب مص نع إلنتاج الورق فتتعاقد معه على ص ناعة
الورق مع متويله لتلك الدار  ،ويتم االتفاق على صفة الورق بصفات منضبطة م احلجم
واملهاس والنوع حبيث يتم تسليمها بصفة دورية مهاب مبلغ معني.
هذه الص ورة م الناحية الفههية عهد اس تص ناع؛ ألنه ش رط فيه العم والعني
معًا ،فتأخذ شروط وأحكام عهد االستصناع.
وقد ورد يف قرار جممع الفهه اإلس لمي بش أن التوريد ما نص ه " :إذا كان
حم عهد التوريد سلعة تتطلب صناعة ،فالعهد استصناع تنطبق عليه أحكامه "

()2

مديدا دون ربريه تلعقود املعروفة عند الفقراء  ،وجيروه
عقدا
ً
( )1رأي بع :العلماء وال احشي أن يعدوا ع قد التوريد ً
على أص ا ا ا اال ا تحة أخااً بقاعدة  :األص ا ا ا اال العقود ا تحة .ومن ا اء  :الل ا ا ا ااي ع دع املريل  ،ينظر عقد
التوريد  ،درااة شرعية ص.39
( )2القرار ر م  )12/1( 137دورته الشانية علرة الرايض ( 22مجادي األخرة 1421اا ا غرة رمب 1421اا
) ( 23 -16ا تمرب 2333م).
ينظر  :جملة جممع الفقه ا االمي (.)271/2/12
-37-

عقد التوريد

الصورة الثانية:
أن يكون حم عهد التوريد هو الذمة:

مثاله :أن تتعهد ش ركة إىل بعض املدارس أو املس تش فيات أو الفنادق
بتوريد بعض املواد الغذائية ،أو الوجبات الغذائية بصفة دورية.
هذه الصورة م الناحية الفههية تشبه عهد السلم  ،م حيث إن املبيع موصوف
يف الذمة مؤج  ،وم حيث أن اآلجال فيه معلومة.
وعهد الس لم يش رتط فيه أالّ يكون البدالن مؤجلني ،فلبد أن يكون الثم
معجلً ،كذلك يف هذه الصورة م عهد التوريد.
فعهد التوريد إذا صيغ على أساس مواصفات عهد السلم وتوفرت فيه شروطه،
فإنه حينئذٍ يكون سلمًا ،ألن العربة يف العهود باملهاصد واملعاني ،ال باأللفاظ واملباني.
وال ميك أن فخرج على اإلمج اع املنهول على حتريم ت أجي الب دلني يف عه د
الس لم ( ، )1فاإلمام أمحد – رمحه اهلل – مع حتفظه الش ديد يف نه اإلمجاع  ،قال :
إمجاع الناس على ذلك.
وبهذا صدر قرار جممع الفهه اإلسلمي حول عهد التوريد وفيه :
" ثالثًا  :إذا كان حم عهد التوريد س لعةً ال تتطلب ص ناعة هي موص وفة يف الذمة،
يلتزم بتسليمها عند األج  ،فهذا يتم بإحدى طريهتني:
أ -أن يعج املس تورد الثم بكامله عند العهد  ،فهذا عهد يأخذ حكم الس َّلم ،
فيجوم بشروطه املعتربة شرعًا.

:م

هوت
( )1ال النووي – رمحه ع – اجملموع  " : 4333/9ا جيوز بيع نسي ة بنسي ة أبن يقول :بعين ً
كاا ةا شرر كاا بدينار م مل ةىل و ت كاا ،فيقول  :لت .وااا فااد بال خالف ".
و ال ابن تيمية – رمحه ع – القياس (ص " : )11وة منا ورد النري عن بيع الكايلء تلكايلء واو امل خر الاي
ج يق  :تمل خر الاي ج يق  ، :وااا كما لو أا ا االم ش ا اايًا ش ا اايء الامة ،فراا ا جيوز تاتفا  ،واو بيع
الكايلء تلكايلء ".
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ب -إن مل يعج املستورد الثم بكامله عند العهد فهذا ال هجوم "

()1

الصورة الثالثة:
أن يكون حم عهد التوريد سلعًا معنية ،يتم تسليمها إىل املستورد بصفة دورية
مهاب مبلغ معني مهطوع:
وهذه العني ال تلو م حالني:
 -1أن تكون غائبة.
مثاله :أريدك أن تورد لي م بئرك ك يوم إىل منزلي مهدار كذا.
 -2أن تكون حاضرة ولكنها مستورة.
مثاله :أريدك أن تورد لي م مس تودعك هذا خلل ش هر رمض ان ك يوم
عشري كيلً م التمر.
فهذه الص ورة م الناحية الفههية عهد بيع ،فتأخذ أحكام البيع فيجوم فيها
تعجي الثم وتأجيله

()2

( )1القرار ر م  )12/1( 137دورته الشانية علا ا ا اارة املقامة الرايض 1421ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا .ينظر القرار جملة جممع الفقه
ا ا ا ا ااالمي ( )272/2/12ومتامة  " :ألنه م ين على املواعدة امللزمة للريرفي .و د ص ا ا اادر رار اجملمع (ر م – 43
 ) 41املت ا ا ا ا اامن أن املواعدة امللزمة تل ا ا ا ا ا ه العقد نفس ا ا ا ا ااه ،فيكون ال يع انا من بيع الكايلء تلكايلء أما ة:ا كانت
املواعدة غ ملزمة ألحد الريرفي ،أو لكليرما فتكون ما زة  ،على أن يتم ال يع بعقد مديد ".
( )2ينظر  :الغش العقود  ،للسلمي (.)442/1
وينظر  :املدونة  ، 222/3حاشية العدوي ( )174/2كلاف القناع (.)123/3
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املطلب الثالث
التزامات املورد واملستورد
أوالً  :التزامات املورد:
يلتزم املورد للمستورد ما يلي :
 -1تنفيذ العم الذي تعهد به.
هجب على املورد أن ينفذ العم املطلوب منه ،فيس تص نع أو حيض ر الس لع
املطلوبة يف العهد ،إذ إن هذا هو الغر .الذي م أجله أبرم العهد.
 -2تسليم العم للمستورد بعد إجنامه .
هجب على املورد املبادرة بالتس ليم وفق األج احدد ويف املكان الذي اش رتطاه
 ،أو جرى عليه العرف.
 -3ضمان العم بعد تسليمه .
هجب على املورد ضمان عمله إذا خالف املواصفات والشروط املتفق عليها سواء
بإحضار جنس آخر غري املعهود عليه أو نوع آخر  ،أو عند وجود عيوب يف السلع املعهود
عليها.

ثانيًا :التزامات املستورد:
يلتزم املستورد للمورد مبا يلي :
 -1دفع العو :.فهو أحد البدلني يف العهد ،وتسليم البدلني واجب على العاقدي .
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 -2متكني املورد م تنفيذ ما أتفق عليه  ،وذلك بتزويده مبا حيتاج إليه لبدء العم .

()1

املبحث الثالث
الغش يف عقد التوريد
املطلب األول :معنى الغش
املطلب الثاني :صور الغش يف عقد التوريد
املطلب الثالث :أثر الغش يف عقد التوريد

( )1ينظر  :عقد التوريد  ،درااة شرعية ،لللي املريل (ص ، )22 – 23عقد املقاولة ،للعايد (ص.)326- 322
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املطلب األول
معنى الغش
أوالً :الغش يف اللغة:
الغِشّ – بالكسر  : -ضد النصيحة  ،يُُهال :غَشَّه يَغُُشُّه ِغشَّاً

()1

ويُُهال :غَشَّ صاحبه ،إذا ميَّ َ له غري املصلحة ،وأظهر له غري ما أضْمَر(. )2
واملغشوش :غري اخلالص  ،املخلوط بغريه (. )3
وأص الغش م الغَشَش  ،وهو املشرب الكدَر

()4

وم معانيه :
العجلة  ،تهول  :لهيته غِشاشًا – بالكسر – أي علي عجلة-والغِ ُّ  ،تهول  :غشّ صَدْرُُه يغِشُّ غِشَا  :أي غَ َّ

()5

()6

ثانيًا  :الغش يف االصطالح:
" إظهار أحد املتعاقدي أو غريه العهد خبلف الواقع بوس

يلة قولية أو فعلية،

وكتمان وصف غري مرغوب فيه ،لو علم به أحد املتعاقدي المتنع م التعاقد عليه "
( )1ينظر  :لسان العرب ( ، )323/2مقاييس اللغة  ، 363/4املص ا املن ص ( 232مادة غلش).
( )2ينظر  :املص ا املن ص ( 232مادة غلش).
( )3ينظر  :املص ا املن ص( 232مادة غلش).
( )4ينظر  :لسان العرب ( ( )323/2مادة غلش).
( )2ينظر  :لسان العرب ( ، )323/2مقاييس اللغة ( 363/4مادة غلش).
( )2ينظر  :لسان العرب (( )323/2مادة غلش).
( )7الغش وأهره العقود  ،للسلمي (.)33/1
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املطلب الثاني

صور الغش يف عقد التوريد
صور الغش يف عهد التوريد كثرية ،وميك تصنيفها إىل ثلثة أنواع هي:
أوالً :الغش يف الصفة:
وذلك بأن حيضر املورد السلعة بنفس اجلنس والنوع املتفق عليه ،ولكنها بصفة
أردأ.
مثال ذلك:
الغش احلاص باستعمال املورد يف صناعته لألثاث املورد خشبًا قدميًا ،حبيثيكون عمره قصريًا.
الغش احلاص بتوريد أغذية منتهية الصلحية أو قد قاربت ذلك.ثانيًا  :الغش يف اجلنس:
كالغش احلاص

بتوريد هواتف اتص ال مغايرة للمتفق عليها ،فهد يتم العهد

على هواتف اتصال جواالت فيأتي املورد بهواتف نه ثابت  ،فيستلم املستورد البضاعة
وقد كتب عليها املواص

فات املطلوبة  ،ثم إذا فتحها وجدها على غري اجلنس املتفق

عليه.
ثالثًا  :الغش يف النوع :
كالغش احلاص

بتوريد هواتف اتص ال ثابت م نوع ش ركة (س امس ونج)

مثلً ،مع أن االتفاق كان على هواتف اتصال ثابت م نوع شركة (إريكسون)

()1

وينظر  :منحة ا ال ( ، )26/2بلغة السالك ( ، )224/3حاشية اجلمل ( ،)2/3الدرر السنية (.)23/2
( )1ينظر  :الغش وأهره العقود  ،للسلمي (.)442 ، 347/1
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املطلب الثالث

أثر الغش يف عقد التوريد
خيتلف أثر الغش يف عهد التوريد حس ب الوص ف الفههي لك ص ورة م
صوره-:
أوالً :إذا ك ان عه د التوري د حمل ه العني والعم معًا ،ف إن ه ي أخ ذ أحك ام عه د
االستصناع ،فحينئذ ال خيلو الغش يف عهد التوريد هذا م حالتني:
احلالة األوىل :أن يهب املستورد (املستصنع) بعيوب السلعة وغشها ،فله ذلك ،ألنه حهه
وله اسهاطه  ،وعند ذلك تربأ ذمة املورد م ضمان املعيب (. )1
احلالة الثانية  :أن ال يهب املستورد (املستصنع) بعيوب السلعة .
فل خيلو األمر م حالني :
 /1أن يكون مبهدور املورد إصلح العيب ،وتليف النهيصة:
فحينئذٍ يكلف بإص لحه على حس ب ما أتفق عليه يف العهد ؛ ألنه هجب عليه إيفاء
املعهود عليه سليمًا م العيوب .فإن أصلحه وجب على املستورد حينئذ قبوله

()2

وإذا أتى به على خلف املتفق عليه واملستورد باخليار بني اإلمساك والرد.
 /2إذا كان اإلص لح للعيب مرههًا للمورد أو ال ميك تداركه ،أو رفض إص لحه
فللمستورد حينئذ خيار العيب:
والفههاء –رمحهم اهلل-متفهون على أن املستورد

ري حينئذ بني اإلمساك والرد.

( )1ينظر  :الغش وأهره العقود  ،للسلمي ( ، )449/1عقد املقاولة  ،للعايد ص323
( )2ينظر  :املدونة ( ، )236/4روضة الريال ي ( ، )273/3املغين (.)36/6
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والدلي على ذلك  :أن النيب  قال  " :ال تص روا اإلب والغنم  ،فم ابتاعها بعد فهو
خبري النظري بعد أن حيلبها  ،إن شاء أمسكها  ،وإن شاء ردها وصاعاً م متر"

()1

وجه الداللة :
أن النيب  خري م وجد العيب بني اإلمساك أو الرد .
ولك اختلف الفههاء –رمحهم اهلل-يف حال اإلمساك ه للمستورد أن يأخذ األرش أو
ال ؟
للفههاء يف هذا قوالن :
الهول األول :ال حيق للمستورد أخذ األرش حال اإلمساك.
وهذا مذهب اجلمهور فهو مذهب احلنيفة ( ، )2وقول عند املالكية ( ، )3وهو مذهب
الشافعية

()4

ورواية ع أمحد ( ، )5اختارها اب تيمية

()6

 -رمحهم اهلل مجيًعا .

الهول الثاني :للمستورد أخذ األرش حال اإلمساك.
وهذا هو املشهور م مذهب احلنابلة (. )7
األدلة :
دليل القول األول:

( )1متف عليه  :رواه ال ظاري صا ا ا ا ااحيحه  :كتاب ال يوع  ،تب النري لل ا ع أن ا ّفل ا بل وال قر والغنم  ،ورواه
مس ا االم ص ا ااحيحه  :كتاب ال يوع  ،تب رع بيع الرمل على بيع أخيه وا ا ااومه على ا ا ااوم أخيه  ،ر م احلديث
( )3612ص. 223-229
( )2ينظر  :بدا ع الصنا ع ( ، )269/2فتو القدير ( ، )122/2ت يي احلقا (.)96/4
( )3ينظر  :املعونة ( ، )1321/2بداية اجملترد (.)344/3
( )4ينظر  :تكملة اجملموع للمرييعي (.)127 / 12
( )2ينظر  :ا نصاف (.)372/11
( )2ينظر  :الفتاوي الكربي (.)393/2
( )7ينظر  :احملرر  324/1املغين ( ، )229/2اانصاف ( ، )372/11كلاف القناع .216/3
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أن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – قال  ":ال تصروا اإلب والغنم – فم ابتاعها بعد فهو
خبري النظري بعد أن حيلبها ،إن شاء أمسكها  ،وإن شاء ردها وصاعاً م متر "

()1

و ه الداللة:
خيّر النيب – صلى اهلل عليه وسلم – م وجد العيب  ،بني اإلمساك بل أرش أو
الرد  ،ولو جام غري ذلك لذكره

()2

دليل القول الثاني:
اس تدل م أباح اإلمس اك مع األرش :بأن املتبايعني (املورد واملس تورد) قد
تراضيا على أن العو .يف مهابلة السلعة ،فك جزء م السلعة يهابله جزء م الثم ،
ومع العيب فإن جزءاً م املبيع قد فات  ،فلذلك له الرجوع ببدله وهو األرش (.)3
ونوقش هذا :
بأن اإلمس اك مع األرش عهد معاوض ة مل هجر عليه العهد األول ،فلبد فيه حينئذ م
رضا املتعاقدي  ،وإالّ كانت جتارة ع غري ترا.

()4

التـر يـح :
املختار – واهلل أعلم – قول اجلمهور – وهو أن املس

تورد إذا وجد عيبًا ومل

يص لحه املورد فإنه خيري بني اإلمس اك م غري أرش أو الرد .لتوة ما اس تدل به أص حاب
هذا الهول.

( )1ا خترجيه .
( )2ينظر  :املعونة ( ، )1321/2املغين (.)229/2
( )3ينظر ك كلاف القناع 216/3
( )4ينظر :الغش وأهره العقود للسلمي (.)274/1
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وألن األرش معاوضة ال إجبار فيها إالّ إذا تعذر الرد فيتعني األرش حينئذٍ (. )1
ثانيً ا :إذا كان عهد التوريد على مبيع موص

وف يف الذمة ،يتحص

له على أوقات

معلوم ة ،ف إن الغش حينئ ذٍ ال خيلو م ثلث ح االت بن اءً على أن عه د التوري د ي أخ ذ
أحكام السلم -:
احلالة األوىل :أن يأتي املورد جبنس املعهود عليه ونوعه ،ولكنه بصفة رديئة.
إذا جاء املورّد بنفس اجلنس والنوع إالّ أنه رديء  ،فهد اتفق الفههاء على أن املس تورد
(الْمس ْلِم ) له اخليار بني رده وبني قبوله ،فإن قبله فهد برئت ذمة املورد م ض مان
الغش ألنه حهه وله إسهاطه

()2

احلالة الثانية :أن يأتي املورد جبنس غري جنس املعهود عليه.
إذا جاء املورِّد جبنس غري جنس املعهود عليه-:
 فهد اتفق الفههاء – رمحهم اهلل –على أنه يباح للمس تورد (املس ْلِم) رد الس لعةاملستوردة ملخالفتها للمعهود عليه

()3

 وأمّا إمس اك املس تورد (المس ْلِم) للس لعة املغش وش ة فهو حم خلف بني الفههاء –رمحهم اهلل – على ثلثة أقوال-:
القول األول :حيرم االعتيا .ع السلعة املستوردة (املسلم فيها) بغري جنسها مطلهًا.
وهذا مذهب اجلمهور م احلنفية والشافعية واحلنابلة – رمحهم اهلل –

()4

( )1ينظر  :املظتارات اجللية املسا ل الفقرية  ،للسعدي (.)133
( )2ينظر  :بدا ع الصنا ع  ، 233/2القواني الفقرية ص ، 273مغين احملتاش  ، 22/3حاشية ليويب  ،437/2املغين
.417/2
( )3ينظر  :بدا ع الصا اانا ع  ،214/2ت يي احلقا  ، 212/4روضا ااة الريال ي  273/3مغين احملتاش  ، 22/3حاشا ااية
ص143
ليويب  ، 432/2تكملة اجملموع للمرييعي  ، 266/12املغين  ، 412 – 412/2التنقيو املل ع
 ،كلاف القناع .332/3
( )4ينظر  :املدونة  ، 33/4بداية اجملترد 394 /3
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القول الثاني :يباح االعتيا .ع السلعة املستوردة (املسلم فيه) بغري جنسها ما مل تك
طعامًا.
وهذا مذهب املالكية – رمحهم اهلل –

()1

القول الثالث :يباح االعتيا .ع السلعة املستوردة (املسلم فيه) قب قبضها مل هي يف
ذمته بثم املث أو دونه ال أكثر منه حاالً.
وهذا قول اب عباس – رض ي اهلل عنه –

()2

 ،وقول عند الش افعية ( ، )3ورواية ع

اإلمام أمحد ( ، )4اختارها ونص رها أبو العباس اب تيمية ( ، )5وتلميذه اب الهيم

()6

–

رمحهم اهلل مجيعًا .-

األدلـــــة:
دليل القول األول:
ما رواه أبو س عيد اخلدري – رض ي اهلل عنه – قال :قال رس ول اهلل ص لى اهلل
عليه وسلم ( :م أسلم يف شيء ،فل يصرفه إىل غريه)

()7

وجه الداللة:

( )1ينظر  :املغين  ، 412/2جمموع فتاوي ابن تيمية .234 ، 233/2
( )2ينظر  :املغين  ، 412/2جمموع فتاوي ابن تيمية .234 ، 233/29
( )3ينظر  :مغين احملتاش 424 ، 421/2
( )4ينظر  :املغين  412/2جمموع فتاوي ابن تيمية  ،234/29ا نصاف 292/12
( )2ينظر  :جمموع فتاوي ابن تيمية . 216 ، 234 ، 233/29
( )2ينظر  :هتايب السنن ابن القيم .122 – 113/2
( )7رواه أبو داود اننه :كتاب ال يوع ،وا مارات  ،تب السل ا ول ،ر م احلديث ( )3426ص.231
وابن مامة اننه .كتاب التجارات ،تب من أالم شيًا فال يصرفه ،ر م احلديث (  ) 2263ص.322
واحلديث ضعي  .ينظر  :ةرواء الغليل 212/2
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يف احلديث نهي ع صرف املسلم فيه إىل غريه  ،وعليه فيحرم استبدال السلعة
املستوردة (املسلم فيه) إىل جنس آخر ( ، )1إذ النهي يهتضي التحريم

()2

ونوقش هذا الدلي م وجهني:
 -1أن احلديث ضعيف اإلسناد

()3

 -2على التس ليم بص حة احلديث فاملراد  :ال يص رفه إىل س لم آخر أو يبيعه مبعني
مؤج  ،ألنه حينئذٍ يصري بيع دي بدي وهو منهي عنه ،وأمّا بيعه بعو .حاضر م غري
ربح فل حمذور فيه

()4

دليل القول الثاني:
ما ثبت ع اب عباس واب عمر – رضي اهلل عنهم – أن النيب – صلى اهلل عليه
وس لم – قال( :م ابتاع طعامًا فل يبيعه حتى يس توفيه ) ويف رواية هلما -أيض اً : -
(حتى يهبضه)

()5

و ه الداللة:
أن أخذ العو .ع الطعام املس تورد (املس لم فيه) بيعُُ ُُ  ،وحيرم بيع الطعام قب
قبضه .ومفهوم ذلك إباحة االعتيا .فيما عدا الطعام.
ونوقش هذا الدلي م وجهني :

( )1ينظر  :األم  ، 132/3نيل األوطار 322/2
( )2ينظر  :الراالة ص ، 217األحكام لألمدي  ، 167/2شر خمتصر الروضة 443/2
( )3ففي انده عريية العو واوضعي .
ينظر :التلظيص احل  ، 26/3هتايب السنن ابن القيم 114/2
( )4ينظر  :هتايب السنن ابن القيم (.)113/2
( )2ينظر  :هتايب السنن ابن القيم ()114/2
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 -1أن النهي إمنا هو يف املعني  ،وأمّا ما يف الذمة فاالعتيا .عنه م جنس االس تيفاء
()1

 -2أن النهي خاص يف بيعه م غري بائعه وهو ا لذي حكي عليه اإلمجاع ()2؛ لعدم متام
االس تيلء  ،وعدم الهدرة على التس ليم  ،وأمّا بيعه مل هو يف ذمته فل؛ لعدم وجود
العلة.
أدلة القول الثالث:
 -1ما رواه اب عمر – رض ي اهلل عنهما – أنه قال :أتيت النيب – ص لى اهلل عليه وس لم
– فهلت  :إني أبيع اإلب بالبهيع ،فأبيع با لدنانري وآخذ الدراهم ،وأبيع بالدراهم وآخذ
بالدنانري ؟ فهال النيب  -ص لى اهلل عليه وس لم ( : -ال بأس أن تأخذها بس عر يومها،
ما مل تتفرقا وبينكما شيء )

()3

و ه الدالة:
فع اب عمر – رضي اهلل عنه – هو بيع لدي السلم مم هو يف ذمته واعتيا.
عنه بغريه  ،وقد أقرّه النيب – صلى اهلل عليه وسلم – على هذا االعتيا.

()4

( )1ينظر  :املغين ()412/2
( )2ينظر  :هتايب السنن (.)112/2
( )3رواه أبو داود اا ا ا ا ا ا ااننا ااه  :كتا اااب ال يوع وا ما ااارات ،تب ة ت ا ا ا ا ا ا ا ا اااء الا ااااا ااب من الور  .ر م احلا ااديا ااث
()3324ص ،466والرتماي اجلامع :كتاب ال يوع ،تب ما ماء الصرف .ر م احلديث ( )1242ص333
،
 ،والنسا ي اننه  :كتاب ال يوع ،تب أخا الور من الااب ر م احلديث ( )4269ص232
وابن مامه ا ا ااننه .كتاب التجارات تب ا ت ا اااء الااب من الور  .ر م احلديث ( )2222ص 324وأمحد
املسند (.)33 ، 63/2
واحلديث ضعفه الرتماي  ،وضعفه أي ً ا شع ة بن احلجاش .ينظر  :التلظيص احل  29/3والصواب ااا احلديث
أنه مو وف على ابن عمر كاا رواه النسا ي  ،وامحد .
( )4ينظر  :جمموع فتاوي ابن تيمية  ، 213/29هتايب السنن .114/2
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 -2األص

يف املعاملت احل ( ، )1وم حرّم فعليه الدلي  ،وال دلي ص حيح مينع م

ذلك قال اب الهيم – رمحه اهلل – (" :)2فثبت أنه ال نص يف التحريم ،وال إمجاع  ،وال
قياس  ،وأن النص والهياس يهتضيان اإلباحة".

الرت ـيـح :
الراجح – واهلل أعلم – هو الهول الثالث  ،لسلمة ما استدلوا به ،وضعف دلي
املخالفني ،وعلى هذا فللمس تورد (المس ْلِم) اخليار بني رد ما قبض ه وب إمس اكه
ورضاه به ،إذا علم أن املورد قد غشه جبنس آخر غري اجلنس املعهود عليه.
احلالة الثالثة :أن يأتي املورد جبنس املعهود عليه ،ولك بنوع آخر.
إذا أتى املورد جبنس املعهود عليه ،ولكنه م ص ناعة دولة أخرى مثلً  ،فلما قبض ههها

المستورد علم بهذا الغش ،فهذه المسالة اختلف فيها أهل العلم على ثالثة أقوال:
الهول األول :يُُخيّر املس تورد (املس لم) بني اإلمس اك والهبول أو الرد إىل املورد (املس لم
إليه).
وهذا مذهب مجاهري أه العلم م احلنفية ( ، )3واملالكية ( ، )4ووجه عند الش افعية
( ، )5وهو املذهب عند احلنابلة

()6

( )1ينظر :ت يي احلقا  ،67/4املوافقات ،262 – 264/1جمموع الفتاوي 362/26
( )2هتايب السنن .117/2
( )3ينظر  :امل سوط  ، 123/12بدا ع الصنا ع .233/2
( )4ينظر  :املنتقى لل امي .333/4
( )2ينظر  :روضة الريال ي  ، 273/3مغين احملتاش  ، 22/3حاشية ليويب .734/2
( )2ينظر  :املغين  ،421/2ا نصاف .223/12
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القول الثاني :هجب على املس تورد (المس ْلِم) قبوله ،إالّ إذا كان أق مما اتفق عليه يف
العهد ،وال يُُعدّ هذا غشًا.
وهذا الهول وجه عند الشافعية ( ، )1وهو قول الهاضي أبي يعلى م احلنابلة (.)2
القول الثاني :حيرم عليه أخذه وقبوله وهجب رده.
وهذا وجه عند الشافعية ( ، )3ورواية عند احلنابلة (. )4

األدلـــة:
دلي الهول األول :استدل املخريون بني اإلمساك والرد باآلتي:
 أما اإلمس اك والهبول فألنه قبض جنس حهه ،واختلف النوع هو كما لو رض ىبأخذ الردئ مكان اجليد فيكون قد أسهط حهه

()5

 وأما الرد فألن العهد تناول ما وصفاه على الصفة اليت شرطاها فإذا فوت عليه ذلك،فهد فوت عليه الغر .املتعلق به فلم يلزمه قبوله(.)6
دليل القول الثاني:
أن النوعني جنس واحد يُُض م أحدهما إىل اآلخر يف الزكاة ،فأش به الزيادة يف
الصفة مع اتفاق النوع.
ونوقش هذا :

( )1ينظر  :روضة الريال ي . 273/3
( )2ينظر  :املغين  ،421 /2ا نصاف .223/12
( )3ينظر  :روضة الريال ي  ، 273/34مغين احملتاش . 22/3
( )4ينظر  :ا نصاف ()223/12
( )2ينظر  :بدا ع الصنا ع ()233/2
( )2ينظر  :املغين (.)421/2
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بأن املس تورد (المس ْلم) قد يكون له غر .يف النوع الذي ش رطه يف العهد فإذا فوّت
عليه ذلك فهد فوّت عليه الغر .املتعلق به ،كما لو فوّت عليه ص فة اجلودة يف نفس
اجلنس

()1

دليل القول الثالث:
اس

تدل الهائلون بتحريم االعتيا .بنوع آخر بالهياس على االعتيا .جبنس آخر .

جبامع أن العو .يف ك ٍ مل يهع عليه العهد

()2

ونوقش ه ذا  :ب أن ه ذا ليس م قبي االعتي ا .عن ه بغريه ألن ه قبض جنس
حهه ،واملس تورد هنا أس هط حهه يف النوع ،فلم يبق بينهما إالّ ص فة اجلودة ،وقد مسح
بها ،فهو كما لو قب الردئ مكان اجليد

()3

الرت يح :
الراجح – واهلل اعلم – ما ذهب إليه اجلمهور م إباحة أخذ املس تورد لنوع آخر
إن رض

يه  ،أورده إن مل يرتض

ه وال هجب عليه ذلك لهوة دليلهم ،وملناقش

املخالفني.

( )1ينظر  :املغين 421/2
( )2ينظر مغين احملتاش  ، 22/3تكملة اجملموع للمرييعي ()149 – 147/13
( )3ينظر  :بدا ع الصنا ع ( ، )233/2املغين (.)422/2
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اخلامتة
أمحد اهلل – س

بحانه وتعاىل – على إمتام هذا البحث وأس أله س

بحانه

اإلخلص والهبول.
وخلصة ما تبني لي م النتائج ما يلي :
 -1أن عهد التوريد هو عهد يتعهد مبهتض اه طرف أول بأن يس لم س لعًا معلومة مؤجلة
بص فة دورية أو منجزة ،خلل فرتة معينة لطرق آخر ،مهاب مبلغ معني مؤج كله
أو بعضه.
 -2أن عهد التوريد نوع م أنواع عهود املهاولة.
 -3أن املناقص ة طريهة إلبرام عهد التوريد ،وليس ت هي الطريهة الوحيدة ،فهد يتم
التوريد باملمارسة أو التأمني املباشر.
 -2أن أركان عهد التوريد أربعة :مورد ومستورد وصيغة ومعهود عليه (سلعة وعو.).
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 -2أن االش كاالت اليت قد ترد على عهد التوريد م أنه بيع ملا ال ميلكه اإلنس ان ،أو
أنه بيع معدوم ،أو أن فيه غرراً كلها مردودة.
 -6إذا كان حم عهد التوريد العني والعم (الس لعة املتص نعة) فحكمه حكم عهد
االستصناع.
 -1إذا كان حم عهد التوريد سلعة موصوفة يف الذمة ،فحكمه حكم عهد السلم،
فيجب فيه تهديم الثم .
 -2إذا كان حم عهد التوريد س

لعة معينة ،فحكمه حكم عهد البيع فيباح فيه

تعجي الثم وتأجيله.
 -1على املورد :تنفيذ العم الذي تعهد به ،وتسليمه بعد إجنامه ،وضمانه بعد تسليمه.
 -10على املس تورد  :متكني املورد م تنفيذ ما أتفق عليه ،ودفع العو.

مهاب

بذلك.
 -11يتصور الغش يف عهد التوريد يف جنس السلعة ونوعها وصفاتها.
 -12إذا كانت السلعة املستوردة مستصنعة ورضي بها املستورد فيباح له

إسهاط

حهه.
 -13إذا مل يهب املس تورد الس لعة املس تص نعة للغش فيها فله مطالبة املورّد بإص لحها،
وإن مل يهم بذلك فله خيار العيب  ،فيخري بني اإلمساك م غري أرش أو الرد.
 -12إذا كانت الس لعة املس توردة موص وفة يف الذمة ،والغش يف اجلنس أو النوع أو
الصفة  ،فاملستورد باخليار بني اإلمساك أو الرد.
وختامًا  ..أسال اهلل الكريم أن ينفع بهذا العم  ،وهجعله خالصاً لوجهه ،وآخر
دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملرا ع
 .1اإلحكام يف أص ول ،لس يف الدي أبي احلس

علي ب أبي عليّ اب حممد

اآلمدي ،دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان 1203ه 1123 -م.
 .2أحكام الهرآن ،ألبي بكر أمحد الرماي – اجلصاص احلنفي ( ت310ه

)

دار الفكر.
بي  ،حمد ناص

 .3إرواء الغلي يف تريج أحاديث منار الس

ر الدي األلباني

املكتب اإلسلمي ،الطبعة الثانية 1202ه 1122 -م.
 .2اعلم املوقعني ع رب العاملني ،لش مس الدي أبي عبداهلل حممد ب أبي بكر
املعروف باب قيم اجلومية (ت 121ه
عبدالس

) ،رتبه وضبطه وخرّج آياته :حممد

لم إبراهيم ،دار الكتب العلمية – بريوت لبنان – الطبعة األوىل

1211ه 1111 -م.
 .2اإلقناع لطالب االنتفاع ،لش رف الدي موس ى ب أمحد ب موس ى أبو النجا
احلجّاوي املهدسي (162 – 212ه

)  ،حتهيق د .عبداهلل ب عبداحس

الرتكي – هجر للطباعة ،الطبعة األوىل 1212ه 1111 -م.
 .6اإلنص اف يف معرفة الراجح م اخللف  ،لعلء الدي أبي احلس
سليمان ب أمحد املرداوي (222 – 211ه ).
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 .1بدائع الص نائع يف ترتيب الش رائع ،لإلمام علء الدي أبي بكر ب مس عود
الكاساني احلنفي ( ت 221ه ) ،املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.
 .2بداية اجملتهد ونهاية املهتص د ،لإلمام أبي الوليد حممد ب أمحد اب حممد ب
رش د احلفيد ( )212 – 220تعليق وحتهيق وتريج :حممد ص بحي حس ني
حلّف ،الطبعة األوىل – 1212ه .
 .1تبني احلهائق ش
احلنفي (ت 123ه

رح كنز الدقائق ،لإلمام فخر الدي عثمان ب علي الزيلعي
) ،حتهيق الشيخ أمحد عزّو عناية دار الكتب العلمية –

بريوت – لبنان – الطبعة األوىل 1220هت – 2000م.
 .10تص حيح الفروع  ،للش يخ علء الدي  :أبي احلس علي ب س ليمان املرداوي ثم
الصاحلي احلنبلي (مع الفروع).
 .11التعريفات  ،للجرجاني :علي ب حممد ب علي (216 – 120ه ) حههه وقدّم له
ووض ع فهارس ه :إبراهيم اإلبياري  ،دار الكتاب العربي ،بريوت – لبنان –
الطبعة الثانية 1213ه 1112 -م.
 .12تكملة اجملموع حمد خبيت املطيعي (مع اجملموع) .دار الفكر.
 .13تلخيص احلبري يف تريج أحاديث الرافعي الكبري ،ألبي الفض ش هاب الدي
امحد ب علي ب حممد ب حجر العس هلني (ت 222هت) عُُنى بتص حيحه
وتنس يهه والتعليق عليه :الس يد عبداهلل هش ام اليماني املدني باملدينة املنورة –
احلجام 1322ه 1162 -م.
 .12التنهيح املش

بع يف حترير أحكام املهنع يف فهه إمام الس نة امحد ب حنب

الش يباني ،تاليف علء الدي أبي احلس

علي ب س ليمان املرداوي (– 211

 )222املكتبة السلفية – الهاهرة .الطبعة الثانية 1206ه .
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 .12جامع الرتمذي ،للحاف أبي عيسى الرتمذي (211 – 200ه ) إشراف ومراجعة
الش يخ ص اب ب عبدالعزيز آل الش يخ  ،دار الس لم للنش ر والتوميع ،الطبعة
الثانية1221 ،ه 2000 -م.
 .16اجلامع ألحكام الهرآن ،ألبي عبداهلل الهرطيب ،دار الفكر  ،بريوت لبنان ،
الطبعة األوىل 1201ه 1121 -م.
 .11جواهر اإلكلي  ،ش رح

تص ر العلمة خلي يف مذهب اإلمام مالك إمام دار

التنزي  ،لإلمام العلمة الش يخ ص اب عبدالس ميع اآلبي األمهري ،املكتبة
الثهافية – بريوت.
 .12حاش ية اخلرش ي ،لإلمام حممد ب عبداهلل ب علي اخلرش ي املالكي (ت
1101ه ) ،ضبطه وخرج أحاديثه :الشيخ مكريا عمريان ،دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان الطبعة األوىل 1211ه 1111 -م.
 .11حاش ية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرس الة اب أبي ميد الهريواني،
للشيخ علي الصعيدي العدوي املالكي  ،املكتبة الثهافية – بريوت.
 .20حاش ية قليوبي على كنز الراغبني  ،ألمحد ب امحد ب س لمة الهليوبي
(ت )1061ض بطه وص ححه وخرّج آياته :عبداللطيف عبدالرمح دار الكتب
العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة األوىل .1111/1211
 .21اخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفهه اإلسلمي د .يوسف ب
عبداهلل الشبيلي – دار اب اجلومي – الطبعة األوىل 2002-1222م.
 .22الدرر الس

نية يف األجوبة النجدية  ،مجع عبدالرمح ب حممد ب قاس

م

العاصمي النجدي (1312 – 1312ه )  ،الطبعة اخلامسة 1112 – 1212م
 .23الرو .املربع ش رح ماد املس تهنع  ،للش يخ منص ور ب يوس ف البهوتي (مع
حاشية اب قاسم) الطبعة الثالثة 1202ه .
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 .22روض ة الطالبني ،لإلمام أبي مكريا حييى ب ش رف النووي الدمش هي
) حتهيق  :الشيخ عادل أمحد عبداملوجود والشيخ عليّ حممد

(ت 616ه

معوّض دار الكتب العلمية – بريوت – لبنانز
 .22س ب الس لم ش رح بلو املرام م مجع أدلة األحكام للش يخ حممد ب
إمساعي األمري اليم الص نعاني ،ص ححه وعلّق عليه وخرج أحاديثه :فوام
أمح د ممرلي ،وإبراهيم حمم د اجلم  ،دار الكت اب العربي ،الطبع ة الث اني ة
1206ه 1126 -م.
ن اب ماجه  ،لإلمام احلاف أبي عبداهلل حممد ب يزيد ب ماجه

 .26س

الهزوي (213 – 201ه ) ،إشراف ومراجعة :الشيخ صاب اب عبدالعزيز آل
الشيخ  ،دار السلم  ،الطبعة الثانية 1221ه 2000 -م.
 .21سن أبي داود  ،لإلمام احلاف داود سليمان ب االشعث السجستاني (-202
) ،إشراف ومراجعة صاب ب عبدالعزيز آل الشيخ  ،دار السلم،

212ه

الطبعة الثانية 1221ه 2000 -م.
 .22س ن النس ائي الص غرى  ،لإلمام احلاف أبي عبدالرمح أمحد ب ش عيب
النسائي (3003 – 212ه ) إشراف ومراجعة  :صاب عبدالعزيز آل الشيخ ،دار
السلم ،الطبعة الثانية 1221ه 2000 -م.
 .21الش ام يف معاملت وعمليات املص ارف اإلس لمية ،حمود عبدالكريم
أمحد إرشيد – دار النفائس – األردن الطبعة األوىل – 1221ه .
 .30ش رح اجمللة ،لس ليم رس تم بام اللبناني ،دار الكتب العلمية بريوت – لبان.
الطبعة الثالثة.
 .31شرح

تصر الروضة ،لسلمان ب عبدالهوي الطوعي (ت 116ه ) حتهيق د.

عبداهلل ب عبداحس

الرتكي ،مؤس س ة الرس الة بريوت ،الطبعة األوىل

(1210ه ).
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 .32ش رح منتهى اإلرادات  ،للش يخ منص ور ب يونس ب إدريس البهوتي (ت
1021ه ) عامل الكتب – بريوت – الطبعة األوىل 1212ه 1113 -م.
 .33العهود اإلدارية (عهود التوريد ومهاوالت األش غال العامّة) ،لألس تاذ  :د .رفيق
يونس املصري دار املكتيب ،الطبعة األوىل 1220ه 1111 -مز
 .32عهد التوريد ،دراس ة ش رعية ،للش يخ عبداهلل ب حممد املطلق حبث مهدم
جمللة جامعة اإلمام حممد ب س عود اإلس لمية – العدد العاش ر مجادى اآلخرة
1212ه .
 .32عهد املهاولة  ،عبدالرمح ب عايد العايد ،جامعة اإلمام حممد ب س

عود

اإلسلمية 1222ه 2002 -م.
 .36عهد املهاولة والتوريد يف الفهه اإلس لمي (دراس ة فههية مهارنة) ،د .علي أبو
البص – دار الهلم للنشر والتوميع – دي – الطبعة األوىل1223 .ه .
 .31عهود التوريد واملناقص ات لرفيق املص ري ،حبث مهدم جملمع الفهه اإلس لمي
 ،الدورة الثانية عشرة ،اجمللد الثاني.
 .32عهود املناقص ات يف الفهه اإلس لمي ،عاطف حممد حس ني أبو هربيد  ،دار
النفائس – األردن – الطبعة األوىل 1226ه 2006 -م.
 .31الغرر وأثره يف العهود يف الفهه اإلس لمي ،للربوفيس ور الص ديق حممد األمني
الضرير ،الطبعة الثانية 1216ه م سلسلة صاب كام للرسائ اجلماعية يف
االقتصاد اإلسلمي.
 .20الغش وأثره يف العهود ،د .عبداهلل ب ناص ر الس لمي .كنوم اش بيليا للنش ر
والتوميع – الريا – .الطبعة األوىل 1222ه 2002 -م.
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 .21فتح الهدير ،لإلمام كمال الدي حممد ب عبدالواحد الس
اإلسكندري املعروف باب اهلمام احلنفي (ت 621ه

يواس

ي ثم

) دار الفكر بريوت –

لبنان.
 .22الفروع ،لإلمام مشس الدي املهدس
(ت 163ه

ي أبي عبداهلل حممد ب ص

اب

) راجعه  :عبدالستار أمحد فرّاج  ،عامل الكتب بريوت الطبعة

الرابعة 1202ه 1122 -م.
 .23فهه املعاملت احلديثة مع مهدمات مم هدات وقرارات  ،إعداد د .عبدالوهاب
إبراهيم أبو سليمان – دار اب اجلومي – الطبعة األوىل 1226ه .
 .22الفواكه الدواني على رسالة اب أبي ميد الهريواني (ت 326ه ) للشيخ أمحد
ب غنيم ب سامل مهنا النفراوي األمهري املالكي (ت 1126ه

) ،ضبطه

وص ححه وخرّج أحاديثه :الش يخ عبدالوارث حممد عليّ ،دار الكتب العلمية –
بريوت – لبنان – الطبعة األوىل 1212ه 1111 -م.
 .22الهاموس احيط  ،جملد الدي حممد ب يعهوب الفريوم آبادي (ت 211ه

)

ض بط وتوثيق  :يوس ف الش يخ حممد البهاعي دار الفكر – بريوت – لبنان
1202ه 1112 -م.
 .26قرارات وتوص يات جممع الفهه اإلس لمي املنبثق م منظمة املؤمتر اإلس لمي
– جدة للدورات ( )10-1الهرارات ( )11-1دار الهلم – دمش ق – الطبعة الثانية
1212ه 1112 -م.
 .21كش اف الهناع ع منت اإلقناع ،للش يخ منص ور ب يونس البهوتي ،راجعة:
هلل مصيلحي ومصطفى هلل ،عامل الكتب بريوت 1203ه 1123 -ه .
 .22كنز الراغبني ،لإلمام جلل الدي حممد ب أمحد احلّي ( ت 262ه ) (منت
مع حاشية قليوبي).
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 .21لس ان العرب ،لإلمام أبي الفض

مجال الدي حممد ب مكرم ب منظور

األفريهي املصري – دار صادر – بريوت.
 .20املبدع شرح املهنع ،ألبي إسحاق برهان الدي إبراهيم ب حممد ب عبداهلل ب
مفلح احلنبلي (ت 222ه ) ،حتهيق  :حممد حس حممد إمساعي الشافعي –
دار الكتب العلمية – بريوت لبنان  ،الطبعة األوىل (1212ه 1111 -م).
 .21املبس وط  ،لش مس الدي الس رخس ي ( )210دار الكتب العلمية بريوت –
لبنان ،الطبعة األوىل 1212ه 1113 -م
 .22جمموع فتاوى ش يخ اإلس لم أمحد ب تيمية ،مجع وترتيب عبدالرمح ب
حممد ب قاس م وابنه حممد ،جممع امللك فهد لطباعة املص حف الش ريف
1216ه 1112 -م.
 .23احرر يف الفه ه على م ذه ب اإلم ام امح د ب حنب  ،لإلم ام جم د ال دي أبي
الربكات ( ) 622 – 210مطبعة السنة احمدية 1361ه 1120 -م.
 .22جملة جممع الفهه اإلس

لمي – الدورة الثانية عش

رة .ملؤمتر جممع الفهه

اإلسلمي – 1221ه – 2000م.
 .22املدونة الكربى ،لإلمام مالك ب أنس  ،دار صادر – بريوت.
 .26املص باح املنري ،ألمحد ب حممد ب علي الفيومي املهرئ ،اعتنى بها األس تاذ:
يوس ف الش يخ حممد – املكتبة العص رية  ،ص يدا بريوت ،الطبعة الثانية
1212ه 1111 -م.
 .21املعونة على مذهب عامل املدينة ،للهاضي عبدالوهاب البغدادي (ت222ه

)

حتهيق ودراس ة :محيش عبداحلق ،مكتبة نزار مص طفى البام – الريا– .
مكة املكرمة 1212ه 1112 -م.
 .22املغ

يف فه ه اإلم ام أمح د ب ق دام ة  ،حتهيق د .عب داهلل الرتكي ،د.

عبدالفتاح احللو .الطبعة الثانية 1212ه .
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 .21مغ احتاج إىل معرفة ألفاظ املناهج  ،للش يخ مشس الدي حممد ب حممد
اخلطيب الش ربي  ،حتهيق :علي حممد معوّ .والش يخ :عادل عبداملوجود،
دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان الطبعة األوىل 1212ه .
 .60مهاييس اللغة ،ألبي احلسني أمحد ب فارس ب مكريا (ت 312ه ) .
 .61املهذب ،لإلمام أبي إس حاق إبراهيم ب علي ب يوس ف الش ريامي (منت مع
اجملموع).
 .62املوافهات يف أصول الشريعة ،ألبي إسحاق الشاطيب إبراهيم ب موسى اللخمي
الغرناطي املالكي (ت 110ه ) شرح وتريج الشيخ عبداهلل درام ،دار املعرفة
– بريوت لبنان.
 .63مواهب اجللي لش

رح

تص

ر خلي  ،ألبي عبداهلل حممد ب حممد ب

عب دالرمح املغربي ،املعروف ب احلط اب الرعي

( ت )122تريج :مكري ا

عمريان ،دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان الطبعة األوىل 1216ه 1112 -م.
 .62ني األوطار ش رح منتهى األخبار م أحاديث س يد األخيار ،للعلمة حممد ب
علي ب حممد الشوكاني (1112ه
عبدالرؤوف س

عد ،ومص

1220 -ه

) حههه األستاذان :طه

طفى حممد اهلواري .مكتبة الكليات األمهرية

الهاهرة.
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فهرس املوضوعات
 املهدمة املبحث األول :حهيهة عهد التوريد املطلب األول :تعريف عهد التوريدأوالً  :تعريف عهد التوريد بالنظر إىل مفرداته
 /1تعريف العهد
 العهد يف اللغة العهد يف االصطلح /2تعريف التوريد
 التوريد يف اللغةثانيًا :تعريف عهد التوريد مركبًا
ثالثًا :العلقة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطلحي
 املطلب الثاني  :األلفاظ ذات الصلة بعهد التوريدأوالً :املهاولة
ثانيًا :املناقصات
 املطلب الثالث :أركان عهد التوريد املطلب الرابع :اهلدف م إبرام عهد التوريد.أوالً :بالنسبة للمستورد
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ثانيًا :بالنسبة للمورد
ثالثًا :بالنسبة للمجتمع
 املطلب اخلامس :طرق إبرام عهد التوريد املطلب السادس :أقسام عهد التوريدأوالً :باعتبار طبيعة العهد
ثانيًا :باعتبار مدى حرية املتعاقدي يف قبول العهد ورفضه
ثالثًا :باعتبار عم املورّد
 املطلب السابع :صور عهد التوريداملبحث الثاني :أحكام عهد التوريد
املطلب األول :الوصف الفههي لعهد التوريد
املسألة األوىل :املهارنة بني عهد التوريد وما يشبهه م العهود
أوالً :عهد االستصناع
ثانيًا :عهد السلم
ثالثًا :بيعة أه املدينة
رابعًا :بيع املوصوف يف الذمة غري املعني
املسألة الثانية :حكم عهد التوريد
املطلب الثالث :التزامات املورّد واملستورد
أوالً :التزامات املورد
ثانيًا :التزامات املستورد
املبحث الثالث :الغش يف عهد التوريد
املطلب األول :معنى الغش
أوالً :الغش يف اللغة
ثانيًا :الغش يف االصطلح
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املطلب الثاني :صور الغش يف عهد التوريد
أوالً :الغش يف الصفة.
ثانيًا :الغش يف اجلنس.
ثالثاً :الغش يف النوع.
املطلب الثالث :أثر الغش يف عهد التوريد.
أوالً :إذا كان عهد التوريد حمله العني والعم معًا.
ثانيًا :إن كان عهد التوريد على مبيع موصوف يف الذمة.
اخلامتة.
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.
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عقد التوريد وأثر الغش فيه

إعداد
د.هيلـة بنت عبـدالرمحن اليـابس
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