
مفـاوضات عقود التجارة الدولّية
دراسة فقهية

اإعداد: 
د. اأحمد بن فهد بن حمنينِّ الفهد

الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم الفقه
بكلية ال�رشيعة بالريا�ض

مفاوضات عقود التجارة الدولية : دراسة فقهيةالعنوان:

مجلة الجمعية الفقهية السعودية - السعوديةالمصدر:

الفهد، أحمد بن فهد بن حمينالمؤلف الرئيسي:

ع38المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2017التاريخ الميالدي:

445 - 237الصفحات:

:MD 824914رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

IslamicInfoقواعد المعلومات:

الفقه اإلسالمى، أصول الفقه اإلسالمى، عقود التجارة الدولية،مواضيع:
مفاوضات عقود التجارة الدولية

http://search.mandumah.com/Record/824914رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة

االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/824914


مفـاوضات عقود التجارة الدولّية
دراسة فقهية

اإعداد: 
د. اأحمد بن فهد بن حمنينِّ الفهد

الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم الفقه
بكلية ال�رشيعة بالريا�ض





339

مفاوضات عقود التجارة الدوليّة

املقدّمة

اآله  وعلى  محمد،  نبينا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني. اأما بعد: 

عن  والبعد  بال�سهولة  تّت�سم  الأزمان  من  �سلف  فيما  العقود  كانت  فقد 
التعقيد، وُتربم باإيجاب وقبوٍل ينبثقان عن اتفاٍق بني املتعاقدين يتّم يف فرتة 
اإلى  عائٌد  وذلك  الراهنة،  الفرتة  يف  كذلك  يُعد  مل  الأمر  اأّن  غري  وجيزة، 
التطّور التقني والعلمي الكبري، الذي عّم جمالت مختلفة من نواحي احلياة، 
واإلى ما اأ�سبح ي�ساِحب هذه العقود من تركيٍب وتعقيٍد و�سخامة، اأ�سحت 
معه تفتقر اإلى زمن طويل ملعرفة مكنونها، وا�ستيعاب ما يتعّلق مبحّل العقد 
القت�سادّية  الناحية  من  ذلك  وجدوى  منه،  ال�ستفادة  وطرق  وتطبيقاته، 
بني  -كثرًيا-  ُتربم  العقود  تلك  كون  اإلى  اإ�سافة  وغريهما،  والجتماعّية 
الآخر، مما  الطرف  دولة  تختلف عن  دولة  من  منهما  كّل   ، دوليَّنيخْ طرفني 

ي�سفي املزيد من التعقيد وال�سعوبة على تلك العقود.

ومن اأجل ذلك كله اأ�سبح من الالزم عقد مفاو�سات ت�سبق تلك العقود 
املزمع  بالعقد  يتعّلق  ما  جميع  الطرفان  فيها  يتباحث  واملرّكبة،  ال�سخمة 
اإبرامه، من درا�سة محّله، والعو�ص الذي يقابله، وك�سف ما يكتنف ذلك من 
غمو�ص واإ�سكال، والتاأّكد من جدوى اإبرام هذه العقود، والتحّقق من العوائد 
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ُيقِدمان على  الطرفني  وراء ذلك، مما يجعل  الطرفان من  �سيجنيها  التي 
اإبرام هذه العقود وهما يف حالٍة كبرية من الطمئنان والثقة.

رغبتي  توّجهت  الدولّية  التجارة  عقود  يف  املفاو�سات  مو�سوع  ولأهمية 
اإلى بحثه، ودرا�سة م�سائله من الناحية الفقهّية، وراأيُت اأن يكون عنوان هذا 
  البحث: ]مفاو�سات عقود التجارة الدولّية- درا�سة فقهّية[، فاأ�ساأل اهلل

اأن ي�سّددين، وير�سدين اإلى ال�سواب بف�سله.

اأهمّية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

ميكن اإبراز اأهمّية هذا املو�سوع، واأ�سباب اختياره فيما ياأتي: 

الع�سر احلا�سر . 1 الدولية يف  التجارة  اإبرام عقٍد من عقود  ينُدر  اأّنه 
دون اأن يكون م�سبوًقا بجولت من املفاو�سات املتكّررة، التي يعقدها 
الطرفان، للنقا�ص واحلوار، بهدف الو�سول اإلى حلٍّ ير�سي الطرفني 
يجعل  وهذا  بينهما،  والن�زاع  الق�سايا محّل اخلالف  العديد من  يف 

احلاجة ما�ّسة اإلى درا�سة هذا املو�سوع، وبيان اأحكامه الفقهّية.

له . ) بذاته،  قائًما  ِعلخًْما  اأ�سبح  احلا�سر  الع�سر  يف  التفاو�ص  اأّن 
�سوابطه، ومناهجه واأ�ساليبه، ومن اأبرز �سوره: املفاو�سات يف عقود 
التجارة الدولّية، مما يجعل درا�سة هذا املو�سوع اإ�سافًة فقهيًة مهّمًة، 
اإليه يف الع�سر  اأهمّية هذا العلم، وكرثة الحتياج  اأهميتها من  تنبع 

احلا�سر.

اأيّن ل اأعلم -فيما اّطلعُت عليه وبلغه علمي- وجوَد بحٍث فقهّي يف هذا . 3
املو�سوع، يدر�ص مباحثه، وُيبنينِّ اأحكامه، ويجمع ما تفّرق من م�سائله.

اأهداف املو�سوع: 

ميكن اإي�ساح اأبرز اأهداف هذا املو�سوع يف الآتي: 
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امل�سائل . 1 واإي�ساح  الدولّية،  التجارة  عقود  مفاو�سات  حقيقة  بيان 
املتعّلقة بذلك وجتليتها.

ول�سور . ) الدولّية،  التجارة  عقود  ملفاو�سات  الفقهي  التكييف  بيان 
التفاقات التي حت�سل اأثناء تلك املفاو�سات.

درا�سة التزامات الطرفني يف مفاو�سات عقود التجارة الدولّية، ببيان . 3
حقيقتها، واإي�ساح احلكم ال�سرعي لالأثر املرتّتب على الإخالل بكلٍّ 

منها.

بغية . 4 معا�سر،  مو�سوع  بدرا�سة  الفقهّية،  املكتبة  خدمة  يف  امل�ساهمة 
�سّد بع�ص النق�ص يف الدرا�سات الفقهّية للق�سايا احلادثة.

منهج البحث: 

اتبعت بعون اهلل تعالى عند الكتابة يف املو�سوع املنهج الآتي: 

�سّورُت املو�سوع املراد بحثه ت�سويًرا دقيًقا قبل بيان حكمه.. 1

اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق ذكرُت حكمها بدليله، مع توثيق . )
التفاق من مظاّنه املعتربة.

اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف اتبعُت ما يلي: . 3

اأ. حررت محل اخلالف اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة محل خالف، 
وبع�سها محل اتفاق.

العلم،  اأهل  من  بها  قال  من  ًنا  مبينِّ امل�ساألة،  يف  الأقوال  ذكرُت  ب. 
مراعًيا يف عر�ص اخلالف اأن يكون ح�سب الجتاهات الفقهية.

ج. راعيت عند ذكر الأقوال يف كلٍّ م�ساألة الرتتيب الزمني للمذاهب 
الأربعة.
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د. اقت�سرت على املذاهب الفقهية املعتربة، واإذا مل اأقف على امل�ساألة 
يف مذهٍب ما �سلكت بها م�سلك التخريج.

ه�. وّثقُت الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.

و. ا�ستق�سيُت اأدلة الأقوال، مع بيان وجه الدللة، اإما نقاًل عن غريي 
اإن وجدت ذلك، اأو اجتهاًدا مني اإن مل اأجد.

عنها  به  اأجيب  وما  مناق�سات،  من  الأدلة  على  ورد  ما  ذكرُت  ز. 
اأو  اأدلة  من  وروده  ما ميكن  كل  اإيراد  باذًل جهدي يف  وجد،  اإن 
اإلى ذلك،  اأنه يحتاج  اأجوبة يف كل مو�سع ظهر يل  اأو  مناق�سات 
ًزا ماكان نقاًل عن غريي بقويل: )ا�سُتدّل، ُنوق�ص، اأُجيَب(،  ممينِّ
اأن  ميكن  ي�ستدل،  اأن  )ميكن  فيه:  قلت  مني  اجتهاًدا  كان  وما 

يناق�ص، ميكن اأن يجاب(، ومل اأن�سبه اإلى م�سدر.

ح. ذكرُت القول الراجح يف امل�ساألة، مع بيان �سبب ترجيحه.

مّيزُت ما نقلته من الن�سو�ص بو�سعه بني قو�سني، ثم ذكرت امل�سدر . 4
يف  حذف  هناك  كان  ومتى  مبا�سرة،  الهام�ص  يف  عنه  نقلت  الذي 

الن�ّص املنقول فقد جعلت العالمة عليه ثالث نقاط.

الكالم . 5 اإلى  الهام�ص  يف  امل�سادر  ذكر  قبل  )ينظر(  بعبارة  اأ�سرت 
الذي نقلته مبعناه.

اعتمدت -بعد اهلل تعالى- على اأمهات امل�سادر واملراجع الأ�سيلة يف . 6
التحرير والتوثيق والتخريج واجلمع.

رّقمت الآيات مع عزوها اإلى �سورها.. 7

ذكره . 8 ما  وبّينت  الأ�سيلة،  م�سادرها  من  والآثار  الأحاديث  خّرجُت 
ًجا يف  اأهل ال�ساأن يف درجتها، غري اأنه متى كان احلديث اأوالأثر مخرَّ

ال�سحيحني اأو اأحدهما اكتفيت بتخريجه حينئذ.
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اعتنيت بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم.. 9

و�سعت خامتة للبحث ُمربًزا فيها اأهم النتائج. . 10

خطة البحث: 

ا�ستمل البحث على: مقدمة،ومبحثني، وخامتة، جاءت على النحو التايل: 

املقدمة: وفيها اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره، واأهدافه، ومنهج البحث، 
وخطة البحث.

املبحث الأول: حقيقة مفاو�سات عقود التجارة الدولّية. وفيه �ستة مطالب: 

املطلب الأول: معنى مفاو�سات عقود التجارة الدولّية. وفيه م�ساألتان: 

باعتبار  الدولية  التجارة  عقود  مفاو�سات  معنى  الأولى:  امل�ساألة 
الإفراد.

باعتبار  الدولّية  التجارة  عقود  مفاو�سات  معنى  الثانية:  امل�ساألة 
الرتكيب.

املطلب الثاين: اأهمية مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

املطلب الثالث: �سفات مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

ي�ستبه  قد  عما  الدولّية  التجارة  عقود  مفاو�سات  متييز  الرابع:  املطلب 
بها.

املطلب اخلام�ص: اأركان مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

املطلب ال�ساد�ص: �سور التفاقات يف مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

املبحث الثاين: الأحكام الفقهّية املتعلقة مبفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

وفيه خم�سة مطالب: 
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املطلب الأول: التكييف الفقهي ملفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

وفيه م�ساألتان: 

الدولّية  التجارة  عقود  ملفاو�سات  الفقهي  التكييف  الأولى:  امل�ساألة 
ب�سكل عام.

امل�ساألة الثانية: التكييف الفقهي ل�سور التفاقات يف مفاو�سات عقود 
التجارة الدولّية.

املطلب الثاين: اللتزامات يف مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

وفيه اأربع م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: اللتزام بالبدء يف التفاو�ص.

امل�ساألة الثانية: اللتزام بال�ستمرار يف التفاو�ص.

امل�ساألة الثالثة: اللتزام بالتفاو�ص بح�سن نّية.

امل�ساألة الرابعة: اللتزام بحظر املفاو�سات املوازية.

املطلب الثالث: الأثر املرتّتب على مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

املطلب الرابع: �سوابط مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

املطلب اخلام�ص: انتهاء مفاو�سات عقود التجارة الدولّية.

اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث.

اأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد.
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املبحث االأول
حقيقة مفاو�صات عقود التجارة الدولية

وفيه �ستة مطالب: 

املطلب االأول
 معنى مفاو�صات عقود التجارة الدولية

وفيه م�ساألتان: 

امل�صاألة االأولى
معنى مفاو�صات عقود التجارة الدولية باعتبار االإفراد

امل�ساألة -اإن �ساء اهلل تعالى- معنى كلمة )املفاو�سات(  �ساأبنّي يف هذه 
و)العقود( و)التجارة( و)الدوليَّة(.

اأوًل: معنى كلمة )املفاو�سات(.

»التفاو�ص«،  من  ُمَفاَعَلة  وهي  ة«،  »ُمَفاَو�سَ جمع  اللغة:  يف  املفاو�سات 
ُه  »َفاَو�سَ يقال:  والتفاق.  وال�سرتاك  والختالط  املجاراة  على  يطلق  وهو 
َتِلط بع�سهم ببع�ص، و«تفاو�ص  ى«: اأي ُمخخْ �سَ يف اأمره«: اأي جاراه، و»قوم َفوخْ
ال�سريكان يف املال«: اأي ا�سرتكا فيه اأجمع، و»ماُلُهم فو�سى بينهم«: اإذا مل 

يخالف اأحدهم الآخر)1(. 
ال�سحاح  مختار   ،)460/4( اللغة  مقايي�ص  �ص404،  ال�سافعي  الإمام  األفاظ  غريب  يف  الزاهر  )1( ينظر: 

�ص39)، القامو�ص املحيط �ص599،600.
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اإلى ت�سوية  َيَة الو�سول  ُبغخْ واملفاو�سة: »تبادل الراأي مع ذوي ال�ساأن فيه، 

واتفاق«)1(.

اأما يف ال�سطالح: 

املعنى، ومن  تعريفات متقاربة  بعدة  ُعّرفت  العام  فاملفاو�سات مبعناها 
هذه التعريفات ما ياأتي:

ة عن م�سار الأمور ما بني طرفني على الأقل، لهم قيم . 1  ]ال�سور املعربنِّ
ومعتقدات وحاجات ووجهات نظر مختلفة، اإل اأنهم ي�سعون جاهدين 

لتفاٍق حول موا�سيَع واأموٍر ذات م�سالح واهتمامات م�سرتكة[))(.

املعِنّية، حتاول عن طريقها . ) الأطراف  ]عبارة عن حوار ملتزم بني   
واللتزامات  القواعد  من  جمموعة  على  نى  ُيبخْ اتفاق  اإلى  الو�سول 
هذا  اإلى  الو�سول  يف  الرغبة  تتوفر  اأن  ال�سروري  ومن  واحلقوق، 

التفاق[)3(.

يالحظ اأن ما �سبق هو تعريف للمفاو�سات من حيث هي، بغ�ص النظر 
امل�ساكل  املفاو�سات حلل  ت�سمل  العام  التعبري  بهذا  قد يالب�سها، فهي  عما 

الأ�سرية، اأو ال�سيا�سية، اأو الجتماعية، اأو من اأجل اإبرام العقود التجارية.

وبالتاأمل يف التعريفني ال�سالفي الذكر ميكن ا�ستنتاج الآتي:

واجتماعية،  �سيا�سية،  �ستى:  جمالت  يف  تدخل  املفاو�سات  اأن  اأ.  
واقت�سادية، وغري ذلك. 

ب. اأنه ل بّد من وجود طرفني فاأكرث لتحّقق املفاو�سات على اأر�ص الواقع، 
وهذا ما يدل عليه لفظ )املفاو�سة( الذي هو على وزن )املفاعلة( يف 

)1( املعجم الو�سيط �ص730.
))( ماهية املفاو�سات التجارية �ص19.

)3( الإعالم التجاري واملفاو�سات التجارية الدولية �ص5)1.
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امل�ساعدة،  مثل:  فاأكرث،  طرفني  وجود  تقت�سي  ال�سيغة  وهذه  اللغة، 
واملعاونة، وامل�ساركة.

ج. اأن الأطراف التي تلجاأ اإلى املفاو�سة يلزم ات�سافها بعدة �سفات هي: 

• ملا 	 متفقة  كانت  لو  اإذخْ  مختلفة،  بينهم  فيما  النظر  وجهات  تكون  اأن 
احتيج اإلى التفاو�ص فاإنَّه ُيراد من التفاو�ص الو�سول اإلى اتفاٍق ما.

• وجود م�سالح واهتمامات م�سرتكة حتدو بالطرفني اإلى اجللو�ص على 	
مائدة املفاو�سات.

ثانًيا: معنى كلمة )العقود(.

د، يقول ابن فار�ص: ]العني والقاف والدال اأ�سل  العقود يف اللغة: جمع َعقخْ
واحٌد، يدلُّ على �َسّد و�ِسّدة وثوق، واإليه ترجع فروع الباب كلها[)1(.

وهو يجيء يف اللغة على معان عديدة منها: 

العهد، يقال: »عاقدُته« اأي: عاهدُته.. 1
الوجوب والإبرام، ومنه: عقد النكاح والبيع.. )
التخاذ والقتناء، يقال: »اعتقد فالٌن ماًل« اأي: اقتناه.. 3
الثبات والإحكام، يقال: »اعتقد الإخاُء« اأي: ثبت وا�ستحكم.. 4
مُل«: اإذا تراكم واجتمع.. 5 الجتماع والرتاكم، ومنه: »َعَقَد الرَّ
اللتواء، ومنه: »ظبيٌة عاقد«، اإذا كانت تلوي عنقها.. 6
د فالٌن كالَمه«: اإذا اأعماه واأعَو�سه.. 7 ال�سعوبة والغمو�ص، ومنه: »عقَّ
الغلظة، ومنه: »تعّقد الدب�ُص«: اإذا َغُلظ.. 8
الربط، ومنه: »عقد فالٌن احلبَل«: اإذا ربطه وجمع بني طرفيه))(.. 9

)1( مقايي�ص اللغة )86/4(.
القامو�ص   ،309 �ص308،  البالغة  اأ�سا�ص   ،)90-86/4( اللغة  مقايي�ص  �ص35،  العني  مخت�سر  ))( ينظر: 

املحيط �ص85)، 86).
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وبالتاأمل يف املعاين ال�سابقة ميكن القول: اإن كلمة )َعَقَد( يف اللغة تدل 
على كّل ما كان فيه �سّد واإحكام، وهو اجلامع لتلك املعاين املذكورة.

اأما يف ال�سطالح: 

فللعقد عند الفقهاء معنيان:

معنى عام: وهو اإطالق العقد على كل ما كان فيه التزام، �سواء كان . 1
ذلك اللتزام من طرف واحد كاليمني والنذر، اأم من طرفني كالبيع 

والإجارة والنكاح.

معنى خا�ص: وهو اإطالق العقد على ما كان فيه التزام من طرفني، . )
كالبيع والنكاح)1(.

ومن تعريفات العقد على املعنى العام: 

اأو  اإنهائه،  اأو  احلقوق،  من  حق  اإن�ساء  اإرادة  مت�سّمن  ت�سرف  ]كّل 
اإ�سقاطه[))(وهو بهذا املعنى يكون مرادًفا لاللتزام)3(.

ومن تعريفاته على املعنى اخلا�س: 

]ارتباط اإيجاب بقبول، على وجٍه م�سروع، يثبت اأثره يف محّله[)4(.
اإلى ال�ستعمال  ولعل هذا الختالف يف اإطالق العقد عند الفقهاء يرجع 
اأطراف ال�سيء  اللغة على »اجلمع بني  اللغوي لكلمة )العقد(، فهو يطلق يف 
من  ذهب  َمنخْ  ذهب  املعنى  هذا  ومن  احلبل«،  »عقد  ومنه  بينها«،  والربط 
القراآن،  اأحكام   ،)54،53/1( باز  ل�سليم  العدلية،  الأحكام  جملة  �سرح  �ص73،  الفقهاء  اأني�ص  )1( ينظر: 
لبن العربي ))/8(، حتفة الطالب �ص134، تر�سيح امل�ستفيدين �ص)1)، املدخل يف التعريف بالفقه 

الإ�سالمي وقواعد امللكية والعقود فيه �ص414، نظرية العقد، لع�سمت بكر، �ص0)-4).
))( املدخل يف التعريف بالفقه الإ�سالمي وقواعد امللكية والعقود فيه �ص415،413.

)3( ينظر: املرجع ال�سابق �ص415، نظرية العقد، لع�سمت بكر، �ص1).
)4( ينظر: اأني�ص الفقهاء �ص73، �سرح جملة الأحكام العدلية، ل�سليم باز )54،53/1(، حا�سية ال�سلبي على 

تبيني احلقائق )3/4(، تر�سيح امل�ستفيدين �ص)1)، الفقه الإ�سالمي واأدلته )81/4(.
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الفقهاء اإلى ق�سر العقد على اللتزام النا�سئ من طرفني، وهو املعنى اخلا�ص 
للعقد عندهم.

ا على »اإحكام ال�سيء وتقويته«، ومن هذا املعنى  ويطلق العقد يف اللغة اأي�سً
اإلى تعميم العقد على كل ما كان فيه التزام،  ذهب َمنخْ ذهب من الفقهاء 
�سواء كان من طرف واحد اأم من طرفني؛ ل�ستمال ذلك على معنى الإحكام 

والتقوية، فا�ستقام اإطالق »العقد« عليه)1(.

ارتباط  اأعني:  اخلا�ص،  املعنى  هو  البحث  هذا  ينا�سب  الذي  واملعنى 
الإيجاب بالقبول على وجٍه م�سروع، يثبت اأثره يف محّله. 

اأما القانونيون فيعّرفون العقد باأنه: 

اأو  اأو نقله،  اإن�ساء التزام،  اأثر قانوين، من  اإرادتني على اإحداث  ]توافق 
تعديله، اأو اإنهائه[.

فاإن�ساء اللتزام: كالبيع والإجارة.

ونقل اللتزام: كاحلوالة.

وتعديل اللتزام: كتاأجيل الدين.

وقته  قبل  الإجارة  عقد  وف�سخ  الدين،  من  كالإبراء  اللتزام:  واإنهاء 
د))(. املحدَّ

ا�ستنتاج  ميكن  والقانونيني  الفقهاء  عند  )العقد(  تعريف  يف  وبالتاأمل 
الآتي:

الظاهرة . 1 الأمور  على  الفقهاء  عند  العقد  ن�سوء  يف  عليه  املعّول  اأن 
اإل  َلع عليه  اإ�سارة، لأن الإرادة اأمر خفي ل ُيطَّ اأو  اأو فعل،  من كالم، 

)1( ينظر: املدخل يف التعريف بالفقه الإ�سالمي وقواعد امللكية والعقود فيه �ص414.
))( ينظر: نظرية العقد لل�سنهوري )81/1(، نظرية العقد، لع�سمت بكر، �ص5).
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بوا�سطة اأمر ظاهر، فمجّرد توافق الإرادتني من غري �سدور ما يدل 
على هذا التوافق ل ُين�ِسئ عقًدا، بخالف تعريف القانونيني فهو يدل 
على اأن الأ�سا�ص يف اإن�ساء العقود هو الإرادة الباطنة، ول اعتداد عنده 

بالإرادة الظاهرة اإل اإذا كانت موافقة للباطنة )1(.

اأن العقد مبعناه العام عند الفقهاء اأعّم منه عند القانونيني؛ لأّنه عند . )
الفقهاء يطلق على ما كان فيه التزام، �سواء كان ذلك اللتزام من 
طرفني اأم من طرف واحد، واأما عند القانونيني فال يطلق اإل على ما 

كان فيه التزام من طرفني.

اأن العقد مبعناه اخلا�ص عند الفقهاء يتفق مع تعريفه عند القانونيني، . 3
يف ا�سرتاط كونه نا�سًئا عن التزام من طرفني.

اأن العقد عند القانونيني اأعّم منه عند الفقهاء، من جهة �سموله لأمور . 4
وتعديله،  اللتزام،  لنقل  ك�سموله  الفقهاء،  عند  باإطالقه  ي�سملها  ل 

واإنهائه.

ثالًثا: معنى كلمة )التجارة(.

و)التجارة(:  اَرًة(،  و)جِتَ ًرا(،  )جَتخْ َر(،  )جَتَ م�سدر  اللغة:  يف  التجارة 

ممار�سة البيع وال�سراء، وتقليب املال لغر�ص الربح))(.

واأما يف ال�سطالح فهي: 

]الت�سّرف يف راأ�ص املال؛ طلًبا للربح[، وقيل هي: ]تقليب املال وت�سريفه 
لطلب الّنماء[ )3(.

)1( ينظر: املدخل يف التعريف بالفقه الإ�سالمي وقواعد امللكية والعقود فيه �ص416.
))( ينظر: اأ�سا�ص البالغة �ص37، القامو�ص املحيط �ص334، املعجم الو�سيط �ص84.

معجم  �ص71،  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�ص  وينظر:  �ص71،  الإ�سالمي  القت�سادي  )3( املعجم 
امل�سطلحات القت�سادية يف لغة الفقهاء �ص108.
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ْوليَّة(. رابًعا: معنى كلمة )الدَّ

َول. لة، وهي واحدة الدُّ وخْ ِليَّة: من�سوبة اإلى الدَّ وخْ الدَّ
َبة يف املال، والنتقال من  ْولة -بالفتح- لغًة: انقالب الزمان، والُعقخْ والدَّ
َلة«: اأي انتقل من حاٍل اإلى حال)1(. ًل وَدوخْ هُر َدوخْ حاٍل اإلى حال، يقال: » َداَل الدَّ

وجميع هذه املعاين املذكورة ترجع اإلى معنى التغرّي والنتقال.
واأما يف ال�سطالح: 

جتمع  الذين  الأفراد  من  جمموعة  على  يطلق  ]ا�سطالٌح  لة:  وخْ فالدَّ
اأو امل�سالح  اأو العقيدة  اأو اللغة  بينهم روابط م�سرتكة )مثل وحدة اجلن�ص 
امل�سرتكة(، ويعي�سون على اإقليم خا�ّص بهم، ويخ�سعون ل�سلطٍة عليا تت�سف 

بال�سيادة داخلًيا وخارجًيا[))(.
واأ�سري هنا اإلى اأنَّ العقد يّت�سُم بالدوليَّة يف اإحدى حالت ثالث: -

اإلى . 1 دولة  من  للنقل  محاًل  اإبرامه  عند  تكون  �سلع  على  العقد  وقوع 
اأخرى.

�سدور الإيجاب والقبول يف دولتني مختلفتني، والعربة باختالف دولة . )
الإيجاب عن دولة القبول.

ت�سليم املعقود عليه يف دولٍة غري التي �سدر فيها الإيجاب والقبول، ولو . 3
مل يقت�ِص ذلك انتقال املبيع من دولة اإلى اأخرى)3(.

وُتعّرف عقود التجارة الدولّية باأنَّها: 
املبادلت التجارية التي تتعّدى اآثارها الإطار القت�سادي الوطني، لتنتقل 

عرب احلدود)4(.
)1( ينظر: القامو�ص املحيط �ص0)9، املعجم الو�سيط �ص315.

))( معجم القانون �ص17.
)3( ينظر: العقود التجارية الدولية �ص15، 16.

)4( ينظر: العقد الدويل بني التوطني والتدويل �ص17.
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فهذه  التجارّية،  غري  املبادلت  ُيخِرج  التجارية(:  )املبادلت  قولهم: 
ليطلق عليها اأنها عقد، وذلك كتبادل اخلربات والتجارب على غري �سبيل 

املعاو�سة.

و�سرٌط  قيٌد  الوطني(:  القت�سادي  الإطار  اآثارها  )تتعّدى  قولهم: 
لت�ساف العقد ب� )الدوليَّة(، فال بّد لت�ساف العقد باأنه )دويّل( اأن تكون 
لت�سمل  املحلي،  الوطني  القت�ساد  تتجاوز  العقد  ذلك  عن  الناجتة  الآثار 

الدول الأطراف يف ذلك العقد، ورمبا �سملت غريها.

وخرج بهذا القيد: املبادلت التجارية املحلّية، فال تو�سف باأنها دولّية.

اآثارها  )تتعّدى  جلملة  وبيان  تو�سيح  احلدود(:  عرب  )لتنتقل  قولهم: 
الإطار القت�سادي الوطني(.

امل�صاألة الثانية

معنى مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة باعتبار التكيب

عند النظر يف كتابات الباحثني املعا�سرين من القانونيني، جند اأن هناك 
لختالف  وذلك  الدوليَّة،  التجارة  عقود  ملفاو�سات  تعريفهم  يف  توجهني 
ُيطبَّق  طرفني،  بني  عقٌد  اأنها  اإلى  يذهب  ففريق  للمفاو�سات،  ت�سويرهم 
عليها اأحكام العقود، وفريق اآخر يرى اأنها لي�ست من قبيل العقود، بل هي 
اإبرام العقد، ومن  تختلف عنها وتباينها، واإمنا هي مرحلة متهيدية ت�سبق 
بع�ص  اأذكر  يلي  وفيما  وتعريفها،  املفاو�سات  الختالف يف معنى  هنا جاء 

التعريفات على كال التوّجهني.

اأ.  تعريف مفاو�سات عقود التجارة الدوليَّة بالنظر اإلى كونها عقًدا.

من التعريفات على هذا التوّجه ما يلي:
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 ]عقد مبقت�ساه يتعّهد طرفاه ببدء التفاو�ص اأو متابعته، اأو تنظيم . 1
ل اإلى اإبرام عقٍد يف امل�ستقبل[)1(. �سري املفاو�سات، بغر�ص التو�سّ

بح�سن . ) التفاو�ص  متابعة  اأو  ببدء  اأطرافه  يلتزم  ]عقد مبقت�ساه   
نية، حول �سروط عقٍد يربم يف امل�ستقبل[))(.

ب. تعريف مفاو�سات عقود التجارة الدولّية بالنظر اإلى كونها لي�ست 

عقًدا.

ومن التعريفات على هذا التوّجه ما يلي:

ة . 1 امل�ستقبليَّ ة  العقديَّ العالقة  اأ�سخا�ُص  بها  يتبادل  التي  ]املرحلة   
وجهات النظر، ويناق�سون القرتاحات التي ي�سعونها �سوية، رغبًة 

منهم يف الو�سول اإلى اإبرام العقد[ )3(.

ومدنّية . ) فنية  وتقارير  ومكاتبات،  وم�ساومات  اقرتاحات  ]تبادل   
وجتارية، يتبادلها الأطراف للتعّرف على املعاملة املزمع اإبرامها، 
وعلى ما �سوف ُي�سفر عنه التفاق من حقوق والتزامات على عاتق 
الطرفني، وذلك من خالل اأف�سل ال�سيغ القانونّية التي حتققها 

م�سلحتهما[)4(.

ومما �سبق يت�سح اأن اجلميع متفقون على اأن املفاو�سات مرحلة �سابقة 
لإبرام العقد، واأنها ممهدة له، وهي تهدف لتقريب وجهات النظر، والو�سول 
اإلى التفاق يف ق�سايا واأمور تهّم الطرفني، اإل اأنهم يختلفون يف ت�سوير هذه 

املرحلة، وما ينبني عليها من اآثار.
)1( قانون العقد الدويل �ص97.

))( اجلوانب القانونية ملرحلة التفاو�ص ذو الطابع التعاقدي-درا�سة مقارنة �ص)3.
)3( تكييف قانوين جديد ملفاو�سات العقد �ص147.

)4( اجلوانب القانونية يف اإدارة املفاو�سات واإبرام العقود �ص4).
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حقيقتها  وبيان  املفاو�سات  تكييف  عن  احلديث  مو�سع  هذا  ولي�ص 
واأبنينِّ  ال�ستار عن ذلك،  اأك�سف فيه  الفقهية، و�سياأتي لذلك مطلب خا�ص، 

فيه املق�سود بجالء اإن �ساء اهلل تعالى.

لكن ميكن �سياغة تعريٍف ملفاو�سات عقود التجارة الدولّية بالقول: 

هي م�ساورات بني طرفني دوليني حول عقٍد من العقود التجارية تنتهي 

باإبرام العقد اأو العدول عنه.

فقويل: )م�ساورات(: ُيخرج: اإبرام العقد بالإيجاب والقبول، فهو لي�ص 

من قبيل التفاو�ص، بل هو عقد.

طرفني  من  لها  لبّد  املفاو�سات  اأن  اإلى  اإ�سارة  طرفني(:  )بني  قويل: 

لتوجد على اأر�ص الواقع، وهو ماتقت�سيه �سيغة )املفاعلة( لغًة.

طرفني  بني  املفاو�سات  ُيخرج:  التعريف  يف  قيٌد  )دوليني(:  قويل: 

محليني، فهي واإن كانت مفاو�سات اإل اأنها لي�ست دولّية، بل محلّية.

الذي  وهو  املفاو�سات،  محّل  هو  هذا  العقود(:  من  عقد  )حول  قويل: 

لأجله ُوِجد التفاو�ص بني الطرفني.

ب�ساأن  كاملفاو�سات  عقد،  غري  محلها  يكون  التي  املفاو�سات  به:  خرج 

لي�ص  محلها  اأن  اإل  مفاو�سات  كانت  واإن  فهذه  الدول،  بني  املعريف  التبادل 
عقًدا.

قويل: )التجارّية(: و�سف للعقود، يخرج: املفاو�سات التي محلها عقد 

اإل اأنه لي�ص جتارًيا، كعقود التدريب، وال�ست�سارات.

قويل: )تنتهي باإبرام العقد اأو العدول عنه(: اإ�سارة اإلى نهاية املفاو�سات، 

فقد تنتهي باإبرام العقد املتفاَو�ص ب�ساأنه، وقد تنتهي بالعدول عنه وتركه.
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املطلب الثاين
اأهّمية مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

التوازن  اأن  ذلك  التعاقد؛  مرحلة  يف  اأ�سا�سية  مرحلة  املفاو�سات  تعّد 
العقدي للعقد الذي يزمع الطرفان اإبرامه يعتمد ب�سكل كبري على �سري هذه 

املفاو�سات.

وقد كانت العقود فيما م�سى من الأزمان ميكن اأن تنعقد باإيجاب وقبول 
فوريني، دون اأن يكون للوقت الفا�سل بينهما دور اأ�سا�سّي يف تقريب وجهات 
النظر املختلفة بني املتعاقدين، وذلك لكون تلك املعامالت محدودة وي�سرية 
بوا�سطته �سهاًل  الذي تربم  العقد  َثمَّ كان  والنطاق، ومن  القيمة  من حيث 

و�سريًعا.

والقبول  الإيجاب  بني  الفوري  القرتان  وجد  واإن  الزمان  هذا  يف  لكننا 
اأنه ل يوجد يف  اإل  اليومي،  املاألوفة، كعقود ال�ستهالك  الي�سرية  العقود  يف 
والتقدم  احلديثة  للتطورات  نتيجة  ظهرت  التي  واملعّقدة  املركبة  العقود 
فاإن  التجارية،  احلياة  جوانب  من  كثرًيا  �سمل  والذي  التكنولوجي،  العلمي 
تلك العقود ملا كانت تتّم بني م�سروعات خا�سة اأو حكومات، وقيمتها تقدر 
مببالغ طائلة و�سخمة، وكلُّ منها ُيدار عن طريق ُمدراء من ذوي اخلربة، 
اأن هذا  ا  ت�سبقه عدة مفاو�سات، خ�سو�سً اأن  العقد يجب  اإبرام  فاإن متام 
النوع من العقود قد ل يندرج �سمن العقود الفوريَّة، فبع�سها قد ي�ستغرق عدة 
�سنوات لتنفيذه، لذا كان لزاًما اأن ُت�سَبق مرحلة التوقيع على العقد مبرحلة 

املفاو�سات واملباحثات، والتي تهدف اإلى حتقيق م�سلحة الأطراف)1(.
)1( ينظر: ال�سعي اإلى التعاقد �ص38، التنظيم التفاقي للمفاو�سات يف الإطار العقدي �ص08)، مالحظات 
التنظيم  بعدها،  وما  الدولية �ص4  التجارة  املفاو�سات يف عقود  قطع  العقدية عن  قبل  امل�سوؤولية  حول 

التفاقي للمفاو�سات العقدّية �ص3.
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وميكن اإي�ساح اأهمية مفاو�سات عقود التجارة الدولية يف الأمور الآتية:

اأن املفاو�سات لها اأهمية وا�سحة يف جمال العقود، خا�سة يف الوقت . 1
احلا�سر الذي جّدت فيه العديد من العقود املركبة؛ ا�ستجابًة للتطور 
الهائل يف و�سائل الإنتاج ال�سناعي والتكنولوجي، والثورة املعلوماتية، 
اإلى  اإ�سافة  ة،  جمَّ مخاطر  على  الغالب-  -يف  تنطوي  العقود  وهذه 
اإلى وجود مفاو�سات �سابقة على  قيمتها الهائلة، مما جعل احلاجة 

تلك العقود اأمًرا ملّحا.

اأنَّ مرحلة املفاو�سات تعد فرتَة اإعداٍد للعقد الذي ت�سبقه، فكلما كان . )
هذا الإعداد جّيًدا جاء العقد ملبًيا مل�سالح الطرفني، ومحقًقا لها.

اأنَّ املفاو�سات تقّلل اإلى حّد كبري ما ميكن اأن تنطوي عليه بع�ص العقود . 3
املفاو�سات  خالل  العاقد  فباإمكان  مخاطر،  من  واملعّقدة  الكبرية 
ي�ساء  ما  يطلب  واأن  الآخر،  الطرف  به  تقّدم  الذي  العر�ص  درا�سة 
له،  م  املُقدَّ العر�ص  جدية  من  التاأكد  على  تعينه  التي  املعلومات  من 

ومنا�سبته لأحواله وظروفه.

اأنَّ املفاو�سات تعمل على التقريب بني وجهات نظر اأطراف العالقة . 4
ة، والتي تكون يف غالب الأحوال متباينة ومتباعدة،  ة امل�ستقبليَّ التعاقديَّ
يحقق  وجٍه  على  العقد  اإبرام  مرحلة  اإلى  الو�سول  على  ُيِعني  مما 

م�سالح الطرفني.

واأ�سوله . 5 قواعده  له  علٍم  على  تقوم  اأ�سبحت  التفاو�ص  عملية  اأنَّ 
ة، فلم َتُعدخْ جمّرد عملية م�ساومة يف الأ�سواق تغلب  و�سروحاته اخلا�سَّ

عليها الجتهادات ال�سخ�سيَّة لأطراف التفاو�ص.

ت�سبقه، وذلك يف حال . 6 الذي  العقد  تف�سري  تعني على  املفاو�سات  اأن 
ن�سوء نزاع بني الطرفني بعد اإبرام العقد واإمتامه كما اأنها تعني اجلهة 
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املعنّية بالنظر يف النزاع القائم على الو�سول اإلى احلكم ال�سليم يف 
ة التي بني يديها)1(. الق�سيَّ

املطلب الثالث
�صفات مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

للمفاو�سات يف عقود التجارة الدوليَّة �سفات تت�سّم بها، وهذه ال�سفات 
هي:

اأنَّ املفاو�سات تكون بر�سى الطرفني واتفاقهما.. 1

فهي تتّم بتوافق اإرادتني على التفاو�ص حول عقٍد يرغبان يف اإبرامه 
تكون  ل  فاإنها  التعاقد  على  �سابقة  مرحلًة  كانت  ملا  وهي  م�ستقباًل، 
يجب  ل  اأّنه  وذلك  فيها،  الدخول  عليهما  يجب  ول  للطرفني  لزمة 
عليهما الدخول يف العقد اأ�ساًل، فالأن ل يجب الدخول يف املفاو�سات 

التي ت�سبق العقد اأولى واأحرى.

( .. ة بزمن معنيَّ اأنَّ املفاو�سات موؤقتة، ومحددَّ

اأمًدا  الطرفان  ُيعنّي  باأن  بانتهائها،  تنتهي  معّينة  فرتة  ت�ستمّر  فهي 
اأو  العقد،  باإبرام  انتهاوؤها  يكون  وقد  اإليه،  املفاو�سات  انتهاء  يكون 

عدم اإبرامه.

اأنَّ املفاو�سات مرحلة متهيدية للعقد.. 3

اإلى  تهدف  املفاو�سات  لأّن  له؛  وحت�سّر  املرتقب  للعقد  متّهد  فهي 
قبل  امل�سوؤولية  العقدي �ص08)،09)، مالحظات حول  الإطار  للمفاو�سات يف  التفاقي  التنظيم  )1( ينظر: 
العقديَّة عن قطع املفاو�سات يف عقود التجارة الدولية �ص3)، امل�سوؤولية املدنية يف مرحلة التفاو�ص �ص7، 

التجارة الإلكرتونية، فائق ال�سّماع �ص41،)4.
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التقاء الأطراف للت�ساور، وتبادل وجهات النظر والقرتاحات، متهيًدا 
لإبرام العقد النهائي.

اأنَّ املفاو�سات مكلفة مالًيا للطرفني يف الغالب. . 4

وذلك لأنها تتطلَّب وقًتا طوياًل، واجتماعات متعددة قد جُترى يف اأكرث 
من مكان)1(.

املطلب الرابع
متييز مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة عما قد ي�صتبه بها

هناك بع�ص الأمور التي قد ت�ستبه مبفاو�سات عقود التجارة الدوليَّة، ول 
بّد من متييزها عنها، وبيان الفرق بينها.

وهذه الأمور هي:

العقد.. 1

الإيجاب يف العقد.. )

اأوًل: املفاو�سات والعقد.

• وجه ا�ستباه املفاو�سات بالعقد: 	

-  اأّن كاًل منهما ي�ستلزم وجود طرفني ومحاًل.

-  اأّن املفاو�سات قد يتخّللها بع�ص التفاقات بني الطرفني على بع�ص 
اخلطوات والأمور املنجزة، مما يجعل بع�ص الباحثني القانونيني 

ُيكينِّف املفاو�سات على اأّنها عقد.
)1( ينظر: ماهية العقد الدويل واأنواعه وتطبيقاته �ص49،48، مراحل التفاو�ص يف عقد امليكنة املعلوماتيَّة-
�ص99،  الدويل  العقد  قانون  �ص111،  العقدية  للمفاو�سات  التفاقي  التنظيم  �ص188،  مقارنة  درا�سة 

درا�سات يف التحكيم يف منازعات العقود الدوليَّة �ص14، مرحلة ما قبل اإبرام العقد �ص10)،11).
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• الفرق بني املفاو�سات والعقد: 	

الزمن  من  فرتًة  وت�ستمّر  العقد،  ت�سبق  مرحلة  املفاو�سات  اأنَّ    -
العقد  اإبرام  الطرفان على  يتفق  اأن  اإما  املفاو�سات  انتهاء  وعند 
اأو ل يتفقان على ذلك، فما ي�سبق العقد هو املفاو�سات، وما يلي 

املفاو�سات هو العقد)1(.

اأن العقد يكون باإيجاب وقبوٍل من العاقدين))(، واأما املفاو�سات    -
فهي ِخلخٌْو عن ذلك، ول تعدو اأن تكون جمرد مباحثات ومناق�سات، 

تعني على اتخاذ القرار باإبرام العقد اأو عدم اإبرامه.

ثانًيا: املفاو�سات والإيجاب يف العقد.

الإيجاب هو: ما ُيذكر اأوًل من كالم املتعاقدين، اأو ما يقوم مقام الكالم 
مما يفيد الر�سا، �سواء �سدر من البائع اأم امل�سرتي، هذا مذهب احلنفية.

اأن الإيجاب هو: ما ي�سدر من املَملنِّك،�سواء �سدر  اإلى  وذهب اجلمهور 
اأوًل اأم اآِخًرا)3(.

• وجه ا�ستباه املفاو�سات بالإيجاب يف العقد: 	

-  اأّن كاًل منهما يكون يف مرحلة ت�سبق انعقاد العقد.

-  اأّن املفاو�سات قد يعقبها اإيجاب من اأحد الطرفني.

اأقول: لكّن �سدور الإيجاب عقب املفاو�سات ليجعلها اإيجاًبا؛ لأن الإيجاب 
يتوّلد عن املفاو�سات، ولي�ص من لزم ذلك اأن تكون املفاو�سات اإيجاًبا.

قانوين  تكييف  �ص9)1،  العقدية  قبل  التفاو�ص  مرحلة  تتخلل  التي  لالتفاقات  القانونية  القيمة  )1( ينظر: 
جديد ملفاو�سات العقد �ص9)1.

))( ينظر: حتفة الفقهاء ))/9)(، الفواكه الدواين ))/178،177(، احلاوي ال�سغري �ص)9، الهداية، لأبي 
اخلطاب �ص34)،35).

)3( ينظر: التعريفات، للجرجاين �ص45، اللباب يف �سرح الكتاب ))/3(، حا�سية العدوي على كفاية الطالب 
الرباين ))/156(، فتح الوهاب )157/1(، الرو�ص املربع ))/)1(، نظرية العقد لل�سنهوري )154/1( 

وما بعدها، نظرية العقد، لع�سمت بكر، �ص134.
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• الفرق بني املفاو�سات والإيجاب يف العقد: 	

-  اأنَّ يف الإيجاب تعبرًيا جازًما عن اإرادة الدخول يف العقد واإبرامه، 
اأما املفاو�سات فهي مناق�سات وم�ساورات بني الطرفني حول العقد 

املزمع اإبرامه.

اإجراء  فبعد  ي�سبقها،  ول  املفاو�سات  بعد  يكون  الإيجاب  اأنَّ   -
املفاو�سات بني الطرفني ي�سدر الإيجاب والقبول من طريف العقد 

ال اإلى اتفاٍق على اإبرامه. اإذا تو�سَّ

- اأنَّ الإيجاب خطوٌة مبا�سرٌة اإلى العقد، فهو ي�سدر من اأحد الطرفني، 
فاإذا وافقه قبول من الطرف الآخر انعقد العقد، ول ي�سوغ بعد ذلك 
املفاو�سات  اأّما  الرجوع عنه،  اأو  العقد  التحّلل من  لأحد الطرفني 

فال تعدو كونها مناق�سات وتبادًل للراأي بني الطرفني)1(.

املطلب اخلام�ض
اأركان)2) مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

للمفاو�سات يف عقود التجارة الدولية ركنان رئي�سان هما: 
)1( ينظر: نظرية العقد، د.عبدالفتاح عبدالباقي �ص5)1، النظرية العامة لاللتزامات، لعبداملنعم البدراوي 
�ص)19، النظرية العامة لاللتزامات، لل�سرقاوي �ص301، الو�سيط يف �سرح القانون املدين �ص61) وما 

بعدها، املب�سوط يف امل�سوؤولية املدنية )183/1(، نظرية العقد، لل�سنهوري )38/1)(.
كن يف اللغة: قال ابن فار�ص: ]الراء والكاف والنون اأ�سل واحد يدلُّ على قوة[. اه�  ))( الرُّ

« اأي: وقوٌر ثابت، و»جبٌل َركنٌي«: اأي  ٌ ٍن �سديد«: اأي اإلى عزنِّ وَمَنعة، »وفالن ٌَرِكنيخْ يقال: »فالن ياأوي اإلى ُركخْ
له اأركان عالية، و«ركن ال�سيء«: جانبه الأقوى. 

ويف ال�سطالح: اخُتلف يف حّده على قولني: -
الأول: اأنه ما يقوم به ال�سيء، �سواء كان داخاًل فيه اأم ل.

الثاين: اأنه ما يقوم به ال�سيء وهو داخٌل فيه.
ينظر: مقايي�ص اللغة ))/430(، ال�سحاح �ص464، ل�سان العرب )1/19)17(، التعريفات، للجرجاين 
التعريفات   ،)87(/1( الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف  �ص181،  التعاريف  مهمات  على  التوقيف  �ص115، 

الفقهية، للربكتي �ص106.
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اأطراف املفاو�سات: . 1

وذلك اأن التفاو�ص ل يكون له وجود يف الواقع اإل بوجود طرفني فاأكرث، 
طرفني،  وجود  ت�ستلزم  فاإنها  اللغة؛  يف  »املفاعلة«  وزن  يقت�سيه  ما  وهذا 

كامل�ساعدة، وامل�سافحة.

واأطراف املفاو�سات اإما اأن يكونوا هم اأنف�سهم اأطراف العقد لحًقا يف 
اأو يكونوا ممن ينوب عنهم من الوكالء،  اإبرامه،  حال اتفق الطرفان على 

الذين اأُ�سند اإليهم القيام بهذه املهمة.

محّل املفاو�سات: . 2

ويراد به: ما اجتمع الطرفان لدرا�سته، ومناق�سته، وتبادل الراأي حوله، 
لينتهي الطرفان بعد ذلك اإلى راأي باإبرام العقد، اأو �سرف النظر عنه.

املتعلقة  امل�سائل  حول  والقرتاحات  الآراء  لتبادل  يجتمعان  فالطرفان 
باملقابل املادّي يف العقد الذي يزمع الفريقان اإبرامه، وكيفّية الوفاء بذلك 
ملكيته،  و�سند  امل�ستقبلي، وخ�سائ�سه،  العقد  كفاءة محل  ودرجة  املقابل، 
ا�سرتاطها  يف  الطرفان  يرغب  التي  وال�سروط  ب�ساأنه،  املثارة  والإ�سكالت 

وت�سمينها العقد، وغري ذلك من امل�سائل الأخرى)1(.

فمحل املفاو�سات هو: العقد الذي ينوي الطرفان اإبرامه م�ستقباًل، وما 
يتعلق به من اأمور وم�سائل.

املطلب ال�صاد�ض
�صور االتفاقات يف مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة.

غالًبا ما ي�سبق اإبرام العقد عدة اتفاقات بني الطرفني اأثناء اإجرائهما 
العقدي  الإطار  يف  للمفاو�سات  التفاقي  التنظيم  �ص10)،11)،  العقد  اإبرام  قبل  ما  مرحلة  )1( ينظر: 

�ص1))، اجلوانب القانونية يف اإدارة املفاو�سات واإبرام العقود �ص)).
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للمفاو�سات، وهذه التفاقات تقع يف مرحلة و�سطى بني مرحلة املفاو�سات 
وبني مرحلة التعاقد، وهي تاأتي نتيجة اجتياز الطرفني ملرحلة من املراحل، 

واتفاقهم على بع�ص الأمور املتعلقة بالعقد امل�ستقبلي.

فيما  التفاو�ص  اأطراف  يتبادلها  م�ستندات،  يف  التفاقات  تلك  ر  وحُترَّ
اأمٍر يخ�ّص مرحلة معّينة من  بينهم، وهي مُتّثل ما اتفق عليه الطرفان يف 

املفاو�سات متَّ اجتيازها بنجاح.

ومما يربز اأهميَّة هذه التفاقات الأمور الآتية: -

والرتتيب . 1 الن�سباط  يفر�ص  وجٍه  على  التفاو�ص  عملية  م  ُتنظنِّ اأنَّها 
ل�سري املفاو�سات.

اأنها حت�سم كّل مرحلة من مراحل التفاو�ص املتعّددة على حدة، وذلك . )
بتدوين ما مّت يف كل مرحلٍة من اتفاق.

اأّنها توّفر الأمان والطمئنان لراغب التعاقد، وذلك حل�سوله على ما . 3
يثبت النجاح والتقّدم يف املفاو�سات، مما ي�سجعه على امل�سي ُقدًما 

نحو حلظة توقيع العقد النهائي.

تت�سف . 4 التي  العقود  يف  التفاقات  هذه  ملثل  تت�ساعف  احلاجة  اأنَّ 
الأمد، ففي مثل هذه  التوريدات طويلة  والتعقيد، كعقود  بال�سخامة 
العقود ُيفرغ الطرفان ما يرومونه يف هذه التفاقات، وال�سروَط التي 
الثمن  الت�سليم والت�سّلم، وكيفية ت�سديد  يريدون ا�سرتاطها، وقواعد 

واأق�ساطه، ووقت �سدادها)1(.

�سور،  اأربع  ة  الدوليَّ التجارة  عقود  مفاو�سات  التفاقات يف  �سور  واأبرز 
هي: 

)1( ينظر: امل�سوؤولية املدنية يف مرحلة التفاو�ص �ص10 وما بعدها، القيمة القانونية لالتفاقات التي تتخلل 
مرحلة التفاو�ص قبل العقدية يف جمال عقود التجارة الدولية �ص)13.
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ال�سورة الأولى: التفاق على مبداأ التفاو�س.

اأحد  من  التعاقد  اإلى  دعوٍة  اإثخْر  على  اإل  جُترى  ل  -غالًبا-  املفاو�سات 
املطلوب،  التعاقد  حول  مفاو�سات  يف  الأطراف  يدخل  وعندها  الطرفني، 
-غالًبا-  يتّم  وهو  التفاو�ص(،  مبداأ  على  )التفاق  ب�:  يعرف  ما  هو  وهذا 
الطرفان  يتطرق  وفيه  الأولى منها،  اأو يف اجلل�سة  املفاو�سات،  اإجراء  قبل 
وغري  وزمانها،  ومكانها،  املفاو�سات،  ومحل  بالأطراف،  تتعلق  لعموميات 

ذلك من امل�سائل املتعلقة بالتعاقد املراد.

وزمانها،  املفاو�سات،  من  الثانية  اجلولة  مكان  على  الطرفان  يتفق  ثم 
وجميع ما يتعّلق بها)1(.

ال�سورة الثانية: التفاق على تاأجيل التوقيع.

قد ت�سل املفاو�سات بني الطرفني اإلى قراٍر ُيتَّفق فيه على تاأجيل اإبرام 
العقد النهائي ملدة يحددها الطرفان ويتفقان عليها.

لهما اإلى  وال�سبب يف جلوء الطرفني اإلى مثل هذا التفاق هو: عدم تو�سّ
عن  للتنازل  منهم  اأّي  ا�ستعداد  عدم  مع  الأطراف،  جلميع  مر�سية  حلوٍل 
فر�سة  الأطراف  لإعطاء  ال�سورة  هذه  اإلى  اللجوء  يتّم  لذا  نظره؛  وجهة 
واإمعان،  بتاأن  فيه  والنظر  وجوهه،  على  الأمر  وتقليب  احل�سابات،  لإعادة 

باعتبار اأن اللجوء اإلى هذا اخليار اأف�سل من اإنهاء املفاو�سات.

عليه  ومتفق  اإليه،  تنتهي  محّدد  اأمد  لها  التاأجيل  مدة  تكون  اأن  ويجب 
بني الطرفني، بحيث اإذا انتهت مدة التاأجيل دون اتفاق انتهت املفاو�سات 

كليًة))(.
التي تتخلل  القانونيَّة لالتفاقات  القيمة  للتعاقد �ص)3،  ة  التمهيديَّ للمفاو�سات  القانوين  )1( ينظر: النظام 

مرحلة التفاو�ص قبل العقدية �ص133.
�ص4)،  الدولية  التجارة  عقود  يف  املفاو�سات  قطع  عن  العقدية  قبل  امل�سوؤولية  حول  مالحظات  ))( ينظر: 

املفاو�سات يف عقود التجارة الدولية �ص86.
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ال�سورة الثالثة: التفاق على التوقيع بالأحرف الأولى.

احلّق  منهم  لكلنِّ  ليكون  التفاق  هذا  مثل  اإلى  املفاو�سات  اأطراف  يلجاأ 
يف الرجوع اإلى اجلهات العليا، والت�ساور معها قبل ح�سول التوقيع النهائي 
والذي يكون باإبرام العقد، وقد يكون الغر�ص منه: مراجعة البنود التي اتفق 
عليها الطرفان مراجعة متاأّنية دقيقة، وعليه: فهذا التوقيع جمرد حتديد ملا 

اأ�سفرت عنه مفاو�سات الطرفني من نقاط تفاهٍم بينهما)1(.

ال�سورة الرابعة: الوعد بالتعاقد.

اأن  الأولى منها،  ة بعد اجلولة  الدوليَّ التجارة  يغلب يف مفاو�سات عقود 
اإذا رغب يف ذلك خالل مدة  َيعد اأحد الأطراف الآخر باإبرام العقد معه، 

معّينة.

�سوًطا  املفاو�سات  اأطراف  يقطع  اأن  بعد  -عادة-  يتّم  بالتعاقد  والوعد 
اأّولًيا من امل�ساومات واملناق�سات بينهم، وبعد اأن يكون لدى كل من الطرفني 

دراية تامة بطلبات الطرف الآخر واإمكانيته.

والوعد بالتعاقد قد يكون وعًدا من اأحد الطرفني لالآخر، كما ميكن اأن 
يكون وعًدا من الطرفني بع�سهم لبع�ص))(.

 

)1( ينظر: املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات �ص153، القانون الدويل العام، لب�سري �ص486.
))( ينظر: نظرية العقد، لعبدالفتاح عبدالباقي �ص173 وما بعدها، القيمة القانونية لالتفاقات التي تتخلل 

مرحلة التفاو�ص قبل العقدية يف جمال عقود التجارة الدولية �ص133.
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املبحث الثاين
االأحكام الفقهيَّة املتعلقة مبفاو�صات عقود التجارة 

الدوليَّة

وفيه خم�سة مطالب:

املطلب االأول
 التكييف الفقهي للمفاو�صات يف عقود التجارة الدوليَّة.

وفيه م�ساألتان:

امل�صاألة االأولى

التكييف الفقهي للمفاو�صات يف عقود التجارة الدوليَّة ب�صكل عام

املق�سود يف هذه امل�ساألة: بيان اإذا ما كانت املفاو�سات يف عقود التجارة 

الدوليَّة من قبيل العقود، فيرتتب عليها ما يرتتب على العقود، ويطبَّق عليها 
الأحكام اخلا�سة بها، اأو اأنها لي�ست كذلك.

يذهب بع�ص القانونيني اإلى اإ�سفاء �سفة العقديَّة على مرحلة املفاو�سات 
التي ت�سبق اإبرام العقد، والذي حملهم على الذهاب اإلى هذا القول اأمران: 

الأول: نظرتهم اإلى مرحلة املفاو�سات على اأنها مبثابة الإيجاب من اأحد 
الطرفني.
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مبثابة  هي  التي  اللتزامات  بع�ص  على  املفاو�سات  انطواء  الثاين: 
ال�سروط، وهذا برهاٌن على كونها عقًدا)1(.

وكال الأمرين -فيما يظهر يل- غري �سحيح.

ك الأول: فقد �سبق بيان وجه الفرق بني الإيجاب واملفاو�سات،  اأما املتم�سَّ

ومتييز كّل منهما عن الآخر، مبا يدفع هذا القول وُي�سعفه))(.

ك الثاين: فيجاب عنه مبا ياأتي:  واأما املتم�سَّ

يكون . 1 فقد  العقود،  لي�ست من خ�سائ�ص  املتعاملني  ال�سروط بني  اأنَّ 
ال�سرط يف غري عقد، كما لو ُدعي اأحدهم اإلى وليمة، فاأجاب الداعي 

ب�سرط اأن يدعو معه فالًنا.

للعقد . ) واإن تخّلفت مل يكن  بّد من وجودها)3(،  اأركان ل  له  العقد  اأنَّ 
وجود ووقوع، ومن تلك الأركان ال�سيغة، التي هي الإيجاب والقبول، 
املفاو�سات  ومرحلة  الر�سى،  على  الدللة  يف  مقامهما  يقوم  ما  اأو 
اإيجاب ول قبول، واإمّنا هي مرحلة متهيدية ت�سبق العقد،  لي�ص فيها 
تثار فيها حوارات ومناق�سات، واإ�سكالت يروم الطرفان ح�سمها قبل 

اإبرام العقد.

فمتى مل يوجد الإيجاب والقبول ب�سروطهما فال عقد)4(.

ومما يدل على اأن املفاو�سات لي�ست عقًدا الأمور الآتية: 

وا على اأّنه اإذا �سدر الإيجاب من اأحد الطرفني، . 1 اأن الفقهاء  ن�سّ
)1( ينظر: م�سكالت امل�سوؤولية املدنية )134،133/1(، املفاو�سة يف عقود التجارة الإلكرتونية �ص10.

))( وذلك يف املطلب الرابع من املبحث الأول.
)3( ينظر: فتح القدير، لبن الهمام )48/6)(، �سراج ال�سالك ))/))1(، حا�سية قليوبي على �سرح املحلي 

))/)153،15(، فتح وهاب املاآرب ))/45(.
حلى   ،)9/(( التحفة  �سرح  يف  البهجة  �ص83،  املنيفة  الغرة   ،)319،318/4( ال�سنائع  بدائع  )4( ينظر: 
الفقه، لبن عقيل  التذكرة يف  ال�سالك �ص)11،  للغزايل )1/)13(، عمدة  الوجيز،  املعا�سم ))/9(، 

�ص119، غاية املطلب �ص146.
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اأو العك�ص باأن �سدر القبول من  ومل ُيواِفق قبوًل من الطرف الآخر، 
ل  العقد  فاإن  الآخر:  الطرف  من  اإيجاًبا  ُيواِفق  ومل  الطرفني،  اأحد 

ينعقد.

اأن يقول  ]خيار العقد: وهو   : غدي احلنفي  اأبو احل�سن ال�سُّ يقول 
البائع للم�سرتي: »بعُتك هذا املتاع مبائة درهم«، فامل�سرتي باخليار: 
اإن �ساء قال: »ا�سرتيت«، واإن �ساء قال: »ل اأريد«، اأو يقول: امل�سرتي 
للبائع: »ا�سرتيت منك هذا املتاع بكذا«، فالبائع باخليار: اإن �ساء قال: 

»بعت«، واإن �ساء قال: »ل اأبيع«[)1(.

اأّي  الآخر  العاقد  قبوٍل من  الإيجاب وحده دون  فهنا مل يرتّتب على 
ه اإيجاٌب، فمن باب اأولى األ يرتتب  اأثر، وكذا اإنخْ �سَدَر قبوٌل مل يواِفقخْ

على املفاو�سات �سيء؛ اإذخْ لي�ص فيها اإيجاب ول قبول.

اأن مرحلة املفاو�سات مرحلة م�ساومة من الطرفني، وما يح�سل فيها . )
وقبول  اإيجاب  فيها  ولي�ص  والقبول،  لالإيجاب  طلًبا  يكون  اأن  يعدو  ل 

حقيقيان، وما كانت هذه �سفته فلي�ص بعقد.

والقبول،  الإيجاب  طلُب   » »ِبعخْ قوله  اأن  ]ولنا:   : الكا�ساين  يقول 
ينعقد  ل  ولهذا  وقبوًل،...  اإيجاًبا  يكون  ل  والقبول  الإيجاب  وطلب 
بلفظ ال�ستفهام؛ لكون ال�ستفهام �سوؤال الإيجاب والقبول، ل اإيجاًبا 
وقبوًل... ولأنَّ هذه ال�سيغة م�ساومٌة حقيقية، فال تكون اإيجاًبا وقبوًل 

حقيقة، بل هي طلب الإيجاب والقبول[))(.

اأنَّ مرحلة املفاو�سات كما �سبق تقريره هي مرحلة �سابقة على التعاقد، . 3
الفقهاء  ن�ّص  وقد  وامل�ساورة،  املباحثة  اأجل  الطرفان من  اإليها  يلجاأ 

على اأنَّ العاقدين قبل اإبرام العقد باخليار يف اإن�سائه اأو تركه.
)1( النتف يف الفتاوى �ص79).
))( بدائع ال�سنائع )319/4(.
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باخليار  املتعاقدين-  -اأي  اأنهما  ُعلم  قد  ]اإذخْ   : قدامة  ابن  يقول 
قبل العقد يف اإن�سائه واإمتامه، اأو تركه[)1(.

�سابقة  واإمنا هي مرحلة  عقًدا،  لي�ست  املفاو�سات  اأن  يتبنّي  �سبق  ومما 
الطرفني، فال  بني  التفاقات  بع�ص  يتخللها  قد  اأنه  كما  العقد،  اإبرام  على 

يرتتب على نف�ص املفاو�سات ما يرتتب على العقود.

امل�صاألة الثانية

التكييف الفقهي ل�صور االتفاقات يف مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

وهي كما �سبق بيانه اأربع �سور:

ال�سورة الأولى: التفاق على مبداأ التفاو�س.

التكييف الفقهي لهذه ال�سورة:

هذا التفاق ل يعدو اأن يكون جمرد تلبية للدعوة اإلى التعاقد، فهو لي�ص 
ا جازًما، ول يعربنِّ عن اإرادة م�سّممة ب�سكل نهائي على اإبرام العقد،  عر�سً
وبناًء عليه: فهو لي�ص اإيجاًبا من اأحد الأطراف، ياأخذ حكمه، وينبني عليه 

ما ينبني على الإيجاب من الأحكام))(.

الأمر،  بلفظ  البيع  انعقاد  تقريره عدم  معر�ص   يف  الكا�ساين  يقول 
]ولأّن هذه ال�سيغة م�ساومٌة  كقول البائع: )ا�سرت مني هذا ال�سيء بكذا(: 
والقبول،  الإيجاب  طلب  هي  بل  حقيقًة،  وقبوًل  اإيجاًبا  تكون  فال  حقيقًة، 

فالبّد لالإيجاب والقبول من لفظ اآخر يدّل عليهما[)3(.
)1( املغني )797/1(، وينظر: العناية �سرح الهداية )50/6)(.

))( ينظر: املفاو�سات قبل التعاقدية ومراحل اإعداد العقد الدويل �ص104، التنظيم التفاقي للمفاو�سات يف 
الإطار العقدي �ص3)).

)3( بدائع ال�سنائع )319/4(.
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ويقول ابن قدامة : ]واإن اأتى بلفظ ال�ستفهام، فقال: اأبعتني ثوبك؟ 
فقال: بعتك، مل ي�سّح متقّدًما ول متاأّخًرا؛ لأنه لي�ص بقبول ول ا�ستدعاء[)1(.

ِبئ  الر�سا،وُينخْ ُيفيد  وجٍه  على  �سدوره  يلزم  الإيجاب  اأّن  بهذا:  فتبنيَّ 
عن اإرادة جازمة للتعاقد))(، وهو ما ل يتوّفر يف �سورة »التفاق على مبداأ 

التفاو�ص«.

يقول الد�سوقي : ]لأّن املطلوب يف البيع مايدّل على الر�سا[)3(.

منوٌط  لأنه  ال�سيغة؛  اإلى  البيع  احتيج يف  ]واإمنا   : ال�سربيني  ويقول 
وهو  ب�سبٍب ظاهر  فاأنيط احلكم  لع عليه،  اأمر خفّي لُيطَّ والر�سا  بالر�سا، 

ال�سيغة[)4(.

ال�سورة الثانية: التفاق على تاأجيل التوقيع.

التكييف الفقهي لهذه ال�سورة: 

هذا التفاق لي�ص عقًدا، واإمنا هو اتفاٌق يف �سبيل الو�سول اإلى التعاقد، 
مع تعليق اإبرام العقد مدة معينة يكون الطرفان فيها غري ملزمني بالتعاقد، 
كما  املطابق  القبول  �سدور  فيه  ُينتظر  الذي  الإيجاب  قبيل  من  هو  ولي�ص 

يذهب اإليه بع�ص الباحثني)5(.

لأن الإيجاب -كما �سبق بيانه- ُينِبئ عن اإرادة جازمة يف اإبرام العقد، 
ويف هذه ال�سورة ل يوجد اإيجاب باّت، بل الطرفان يف مهلة التاأمل والنظر 

وتقليب الأمر على وجوهه املختلفة.
)1( الكايف ))/3(.

))( ينظر: النقاية ))/97)(، فتح باب العناية ))/98)(، �سرح زروق على منت الر�سالة ))/)10(، اإخال�ص 
الناوي ))/6(، هداية الراغب ))/3)4(.

)3( حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري )5/3(.
)4( مغني املحتاج ))/350-348(.

)5( ينظر: املفاو�سات قبل التعاقدية ومراحل اإعداد العقد الدويل �ص104، القيمة القانونية لالتفاقات التي 
تتخلل مرحلة التفاو�ص قبل العقدية �ص139.
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ال�سورة الثالثة: التفاق على التوقيع بالأحرف الأولى.

التكييف الفقهي لهذه ال�سورة:

هذا التفاق بني الطرفني على ما متت مناق�سته اأثناء املفاو�سات ل يرقى 
اإلى اأن يكون عقًدا؛ وذلك ملا ياأتي: 

اإبرام العقد)1(، . 1 باإرادة جازمة من الطرفني على  يتّم  اإمنا  اأن العقد 
وهو ما ل يوجد يف هذه ال�سورة. 

 اأنَّ الر�سى غري موجود وهو �سرٌط ل�سحة العقد))(، لأّن الطرفني يف . )
املوجود عك�سه وهو  بل  والتاأمل، فالر�سى غري متحّقق،  النظر  مهلة 

الرتّدد.

فالتوقيع بالأحرف الأولى ل يفيد اجتاه نية الطرفني يف الرتباط التام، 
بل يفيد عك�سه، وهو عدم اجتاه نية الطرفني اإلى التعاقد تعاقًدا تاًما؛ لأن 

العقد ل يتم اإل بالتوقيع النهائي على اإبرام العقد)3(.

الإيجاب  مبجموع  ينعقد  اأّنه  ]واملعنى:   : القاري  احل�سن  اأبو  يقول 
والقبول، ولبّد اأن يكون اأحدهما يدّل على الإيجاب، كاأعطيتك، وجعلت لك 

هذا بكذا، والآخر على القبول، كاأخذت، ور�سيت، واأجزت[)4(.

ويقول ابن احلاجب : ]للبيع اأركان: الأول: مايدّل على الر�سا من قوٍل 
اأو فعل[)5(.

املحتاج  حتفة   ،)10(/(( الر�سالة  منت  على  زروق  �سرح   ،)(50/6( الهداية  �سرح  العناية  )1( ينظر: 
)16/4)(، الهداية، لأبي اخلطاب �ص34)،35).

))( ينظر: بدائع ال�سنائع )319/4(، �سراج ال�سالك ))/))1(، رو�سة الطالبني )61/3(، رو�ص الطالب 
))/3(، فتح وهاب املاآرب ))/47(.

)3( ينظر: القيمة القانونية لالتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاو�ص قبل العقدّية �ص140.
)4( فتح باب العناية ))/97)، 98)(.

)5( جامع الأمهات �ص337.



371

مفاوضات عقود التجارة الدوليّة

ال�سورة الرابعة: الوعد بالتعاقد.

التكييف الفقهي لهذه ال�سورة:

هذه ال�سورة هي »الوعد بالتعاقد«، فهي وعد من اأحد الطرفني باإبرام 
العقد مع الآخر، اأو وعٌد من الطرفني بع�سهما لبع�ص. 

والوعد بالتعاقد لي�ص عقًدا، واإمنا هو و�سيلة متهيدّية اإلى العقد)1(.
وملعرفة حكم هذه ال�سورة ل بّد من بيان حكم الوفاء بالوعد عند الفقهاء 

، وهو ي�ستمل على م�ساألتني: 
امل�ساألة الأولى: حكم الوفاء بالوعد ديانًة)2(.

حترير محل الن�زاع يف امل�ساألة:
ل خالف بني الفقهاء اأّن َمنخْ وعد اإن�ساًنا �سيًئا غري منهي عنه: فاإّن . 1

الوفاء بالوعد مطلوب منه)3(.
ل خالف بني الفقهاء اأّن َمنخْ وعد اإن�ساًنا �سيًئا محرًما: فاإّنه ل يحّل له . )

الوفاء بالوعد واحلالة هذه)4(.
ل خالف بني الفقهاء اأنَّ َمنخْ وعد اإن�ساًنا باأمٍر واجٍب عليه: فاإّنه يجب . 3

عليه الوفاء، ل مبقت�سى الوعد، واإمّنا بالوجوب ال�سابق عليه)5(.
ل خالف بني الفقهاء اأّن َمنخْ وعد اإن�ساًنا وا�ستثنى: مل يلزمه الوفاء . 4

بالوعد)6(.
)1( ينظر: نظرية العقد، لعبدالفتاح عبدالباقي �ص174.

))( مل يبحث الفقهاء هذه امل�ساألة با�ستفا�سة، واإمنا تطرقوا لذكرها باقت�ساب �سديد، لذا فُجلُّ ما ا�ستفدته 
من مادة علمية لأدلة الأقوال واملناق�سات وغريها اإمنا هو من كتب التف�سري، وكتب �سروح ال�سّنة. 

اللتزام  م�سائل  يف  الكالم  حترير   ،)169/6( للنووي  الأذكار،   ،)349/14( ال�ستذكار  )3( ينظر: 
الربانية  الفتوحات   ،)114،10(/9( املفاتيح  مرقاة   ،)(54/1( املالك  العلي  فتح  �ص154،153، 

)170/6(، عون املعبود �ص86)).
)4( حكى هذا التفاق اجل�سا�ص يف اأحكام القراآن)334/5(، وابن حجر يف فتح الباري)75/1(، وابن حزم 

يف املحلى )9/8)(.
)5( حكى هذا التفاق ابن حزم يف املحلى )9/8)(.
)6( حكى هذا التفاق ابن حزم يف املحلى )9/8)(.
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عليه، هل يجب . 5 واجب  اإن�ساًنا مبعروف غري  وعد  اإذا  فيما  واختلفوا 
عليه الوفاء بوعده؟ قولن يف امل�ساألة:

القول الأول: اأنَّه ل يجب عليه الوفاء بوعده، بل ي�ستحّب له ذلك.

وهذا مذهب جمهور العلماء)1(، واإليه ذهب احلنفية))(، واملالكية)3(، 
وال�سافعية)4(، وهو املذهب عند احلنابلة)5(، وبه قال ابن حزم)6(.

وا�ستدلوا مبا ياأتي:

S: »اإذا وعد الرجل اأخاه ومن نّيته اأن يفي ومل يِف . 1 قول النبي 
فال اإثم عليه«)7(.

بالوعد ما  الوفاء  يفيد عدم وجوب  اأّن احلديث  ال�ستدلل:  وجه 
لأن من لزم  منه؛  الوعد  وقوع  عند  للوفاء  الإن�سان م�سمًرا  دام 

نفي الإثم اجلواز والإباحة.
العلوم  جامع  �ص1340،  كثري  ابن  تف�سري  للنووي)169/6(،  الأذكار،   ،)353،35(/14( )1( ال�ستذكار 

واحلكم )53/3)1(، مرقاة املفاتيح )114/9(.
الفقهي  املدخل  �ص88)،  جنيم  لبن  والنظائر،  الأ�سباه   ،)334/5( للج�سا�ص  القراآن،  اأحكام  ))( ينظر: 

العام، للزرقا ))/)103(.
له:  قال  فاإذا  بوعده،  الوفاء  الواعد  فاإن دخل وجب على  ما،  اأمٍر  الوعد يف  ب�سبب  املوعود  )3( اإذا مل يدخل 
اأريد  �سخ�ص:  له  قال  اأو  اأقر�سك،  اأنا  ابتداًء:  قال  لو  اأما  الوفاء،  وجب  بدينار:  اأعينك  واأنا  ثوًبا  ا�سرت 
اأن اأ�سرتي ثوًبا فاأقر�سني، فقال له: �ساأقر�سك: مل يلزمه الوفاء. ينظر: املنتقى )7/3))(، ال�ستذكار 
)350/14،)35(، اجلامع لأحكام القراآن )0)/435(، حترير الكالم يف م�سائل اللتزام �ص157، فتح 
العلي املالك )54/1)(. وقد ادعى ابن العربي املالكي اإجماع العلماء على اأن الوعد اإن كان منوًطا ب�سبب، 
كقوله: اإنخْ تزّوجَت اأعنُتك بدينار: فاإنه يلزم الواعد الوفاء به. ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )0)/435(.
الوجوب  عدم  على  بيانه  �سبق  كما  اجلمهور  بل  م�ستقّر،  ثابٌت  اخلالف  فاإّن  �سحيح،  غري  وهذا  قلُت: 
كانت  واإن  له ذلك،  ُي�سلَّم  فقد  املالكية  علماء  اإجماع  يريد  كان  اإن  اإل  ل،  اأم  ب�سبب  نيط  �سواء  مطلًقا، 

عبارته ل توحي بذلك.
)4( ينظر: الأذكار، للنووي )169/6(، اإخال�ص الناوي ))/150(، اأ�سنى املطالب ))/)14(.

)5( ينظر: غاية املطلب �ص496، الإن�ساف )11/)15(، الرو�ص الندي �ص503.
)6( ينظر: املحلى )8/8)(.

املنافق )1/5)(،  r-باب ما جاء يف عالمة  اأبواب الإميان عن ر�سول اهلل  )7( اأخرجه الرتمذي يف �سننه: 
برقم 633)، واأبو داود يف �سننه: كتاب الأدب-باب يف الِعَدة )99/4)(، برقم 4995، والبيهقي يف �سننه 

الكربى: كتاب ال�سهادات - باب من وعد غريه �سيًئا ومن نّيته اأن يفي )198/10( برقم 19378.
قال الرتمذي )1/5)(: ]اإ�سناده لي�ص بالقوي[، و�سعفه املباركفوري، واحلديث يف اإ�سناده اأبو النعمان 

واأبو وقا�ص، وكالهما جمهول. ينظر: حتفة الأحوذي �ص)01)، عون املعبود �ص86)).
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نوق�ص: باأن احلديث �سعيف ل يحتج به)1(. 

اأنَّ الوعد يف معنى الهبة، وهي ل تلزم اإل بالقب�ص))(.. )

نوق�ص: باأن من الفقهاء من هو قائٌل بلزوم الهبة قبل القب�ص)3(.

اِرب مبا ُوِعَد به الغرماَء . 3 اأن الإجماع منعقٌد على اأنَّ املوعود ل ُي�سَ
ول ُيزاِحمهم، وهو دليل على اأن الوفاء بالوعد غري واجب؛ اإذخْ لو 

كان واجًبا لزاحمهم، ك�سائر حقوق الغرماء)4(.

نوق�ص: بعدم ت�سليم انعقاد الإجماع يف امل�ساألة، لوجود املخالف)5(.

القول الثاين: اأّنه يجب عليه الوفاء بوعده، ويحرم عليه اإخالفه اإل لعذر.

وهذا وجٌه عند احلنابلة)6(، اختاره تقي الدين ابن تيمّية)7(، وهو اختيار 
ابن العربي من املالكية)8(، وتقي الدين ال�سبكي من ال�سافعية)9(، وبه 
اأ�سوع  ابن  والقا�سي  عبدالعزيز،  بن  وعمر  الب�سري،  احل�سن  قال 

الهمداين، وابن �سربمة)10(.

وا�ستدلوا مبا ياأتي:

قول اهلل تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   . 1
ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ( ]ال�سف:)-3[.

)1( ينظر: حتفة الأحوذي �ص)01)، عون املعبود �ص86)).
))( ينظر: ال�ستذكار )353/14(، الأذكار، للنووي )171/6(، الإن�ساف )11/)15(.

امل�سهور من مذهب  القب�ص هو  ولو مل يح�سل  بالقول  الهبة  ولزوم  للنووي )171/6(،  الأذكار،  )3( ينظر: 
املالكية. ينظر: فتح العلي املالك )18/1)(.

)4( ينظر: ال�ستذكار )349/14(.
)5( ينظر: الفتوحات الربانية )170/6(.

)6( ينظر: الإن�ساف )11/)15(، مطالب اأويل النهى )30/9)،31)(.
)7( ينظر: الختيارات الفقهية من فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية �ص331، الإن�ساف )11/)15(.

)8( ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )0)/436(.
)9( ينظر: الفتوحات الربانية )170/6(، طبقات ال�سافعية، لل�سبكي )10/)3)(.

)10( ينظر: الأذكار، للنووي )171/6(، الفتوحات الربانية )171/6(، جامع العلوم واحلكم )3/)5)1(، 
املحلى )8/8)(، مرقاة املفاتيح )114/9(، عون املعبود �ص86)).
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وجه ال�ستدلل: اأن الآية ظاهرة الدللة يف وجوب الوفاء بالوعد)1(؛ 
لأن اهلل  اأخرب اأن الإخالف ي�ستدعي مقته ال�سديد.

كان  ما  اإخالف  على  محمول  الآية  يف  الوارد  النهي  باأن  نوق�ص: 
واجًبا على الواعد قبل الوعد))(.

ميكن اأن يجاب: باأّن هذا ق�سر للعام على بع�ص اأفراده من غري 
دليل، وهو حتّكم فالي�سّح.

عن اأبي هريرة  اأن ر�سول اهلل S قال: “اآية املنافق ثالث: اإذا . )
حدث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا اأوؤمتن خان”)3(.

على  عالمة  الوعد  اإخالف  َعدَّ   S النبي  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
النفاق، وهذا ظاهر يف التحرمي)4(.

نوق�ص من اأربعة اأوجه: 

اأ.  اأن املراد باحلديث رجٌل منافق بعينه يف عهد النبي S، وكان 
من طريقته S األ يواجههم ب�سريح القول)5(.

ثوا باأنهم  ب. اأن املراد باحلديث املنافقون يف عهد النبي S َحدَّ
اآمنوا فكذبوا، وائُتِمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوه يف ن�سرة 

الدين فاأخلفوا)6(.

ميكن اأن يجاب عن هذين الوجهني: 
)1( ينظر: تف�سري ابن كثري �ص1340، الفتوحات الربانية )170/6(.

))( ينظر: املحلى )30/8(.
)3( متفق عليه، فقد اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الإميان - باب عالمة املنافق )1/1)(، برقم 33، 

وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الإميان - باب بيان خ�سال املنافق )78/1( برقم 59.
)4( ينظر: الفتوحات الربانية )170/6(.

)5( ينظر: عمدة القاري )1/)))(، فتح الباري، لبن حجر )75/1(، �سبل ال�سالم )91/8)(.
)6( ينظر: عمدة القاري )1/)))(، فتح الباري، لبن حجر )75/1(، جامع العلوم واحلكم )50/3)1(، 

�سبل ال�سالم )91/8)(.



375

مفاوضات عقود التجارة الدوليّة

باأن العربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب.

ج. اأن احلديث لي�ص على ظاهره، يدل على ذلك اأنَّ َمنخْ وعد باأمٍر 
هذا  وعلى  حينئٍذ،  عليه  يحرم  بل  الوفاء،  يلزمه  مل  محرم 
فاحلديث يحمل على َمنخْ وعد باأمٍر واجٍب عليه قبل الوعد)1(.

ميكن اأن يجاب: 

اأفراده بال دليل، وهو حتّكم  للعام على بع�ص  باأن هذا ق�سر 
بقي  خارج،  لدليل  محّرم  باأمر  الوفاء  خرج  فاإذا  ي�سّح،  فال 

الوفاء باأمر مباح لدليل على اإخراجه، فالأ�سل بقاوؤه.

د.  اأنَّ التعبري بعالمة الّنفاق ل يلزم منه التحرمي، فاملكروه لكونه 
اأن يكون عالمًة عليه، ومع هذا فلي�ص  م ي�سّح  اإلى املحرَّ يجّر 

م))(. مبحرَّ

ميكن اأن يجاب: 

اأ�سبح  محّرم  اإلى  جّر  اإن  فاملكروه  ُذكر،  مبا  الت�سليم  بعدم 
واإن  املقا�سد،  اأحكام  للو�سائل  ولأّن  للذريعة،  �سًدا  محرًما، 
مل يكن كذلك فهو غري محّرم، واآيات النفاق وعالماته اأ�سبه 

بالق�سم الأول، فكان لها حكمه، وهو التحرمي.

ه، . 3 عن ابن عبا�ص  عن S اأّنه قال: “ل مُتاِر اأخاك ول متازحخْ
ه موعًدا فتخلفه”)3(. ولَتِعدخْ

نوق�ص: باأنه حديٌث �سعيف، لتقوم به حجة)4(.
)1( ينظر: املحلى )9/8)(.

))( ينظر: حتفة الأحوذي �ص)01).
)3( اأخرجه الرتمذي يف �سننه: كتاب الرّب وال�سلة - باب ما جاء يف املراء )316/4(، برقم 1995، وقال 
عنه: ]هذا حديث ح�سن غريب[اه�، واحلديث يف �سنده ليث بن اأبي �سليم، وهو �سدوق اختلط اأخرًيا، 

ك. ينظر: حتفة الأحوذي �ص1658. ومل يتمّيز حديثه فرُتِ
)4( ينظر: حتفة الأحوذي �ص1658.
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قول النبي S: »َواأُي املوؤمن واجب«)1(.. 4

بالوعد،  الوفاء  وجوب  يف  �سريح  احلديث  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
والَواأي هو الِعَدة والوعد))(.

نوق�ص: باأنَّ احلديث �سعيف، غري ناه�ص لالحتجاج به)3(.

الرتجيح: 

من  اإليها  توّجه  وما  قول،  كّل  واأدلة  امل�ساألة،  يف  القولني  عر�ص  بعد 
مناق�سات، يظهر يل -واهلل اأعلم- اأن الراجح يف امل�ساألة هو القول الثاين، 

القائل بوجوب الوفاء بالوعد اإل لعذر.

وعليه: فمن اأخلف ما وعد به بال عذر فهو اآثم.

ووجه ترجيح هذا القول ما ياأتي:

اأدلة القائلني بالوجوب وهي �سريحة يف مو�سع النزاع، ول �سارف  قوة 
لها عن الوجوب، وما ذكره املخالفون غري كاٍف يف �سرفها عنه.

ما ورد من �سدة مقت اهلل وبغ�سه ملخلف الوعد، وما جاء من و�سفه . 1
بالنفاق هي اأدلة يف غاية الظهور على اإيجاب الوفاء بالوعد، وحترمي 

اإخالفه. 

�سعف اأدلة املخالفني، وذلك لكونها اإما اأدلة �سريحة اإل اأنها لي�ست . )
�سحيحة، واإما اأدلة قد نوق�ست على وجٍه نال من حجيتها وقوتها.

الواعد . 3 اأن  هو  الوجوب  بعدم  القائلون  اإليه  ي�ستند  ما  ق�سارى  اأن 
)1( اأخرجه ال�سيوطي يف اجلامع ال�سغري )360/6(، برقم 9614، ورمز له بال�سعف.

قال املناوي يف في�ص القدير )360/6(: ]ورواه ابن وهب عن ه�سام بن �سعد عن زيد بن اأ�سلم، قال يف 
املنار: "وه�سام �سعيف"[.

))( ينظر: مختار ال�سحاح �ص318، القامو�ص املحيط �ص31)1، املنتقى )7/3))(، ال�ستذكار )349/14(.
املحلى  ينظر:  مر�سل.  اأنه  كما  �سعيفان،  وهما  عيا�ص،  بن  واإ�سماعيل  �سعد  بن  ه�سام  رواية  من  )3( لأنه 

.)(9/8(
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وهذا  الأ�سل،  يف  عليه  واجب  غري  ب�سيء  لإلزامه  وجه  فال  متربع، 
منقو�ص بالنذر، فاإنه يجب الوفاء به واإن كان يف الأ�سل غري واجب 

على ال�سخ�ص، اإل اأنه ملا األزم نف�سه به َلِزَمُه.
موؤمتره  دورة  يف  الإ�سالمي  الفقه  جممع  به  اأخذ  ما  هو  القول  وهذا 
]الوعد.... يكون ملزًما للواعد ديانًة اإل  ه:  اخلام�ص، وقد جاء فيه ما ن�سّ

لعذر[)1(.
وليعلم اأنَّه لي�ص من لزم القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانًة وجوب الإلزام 
به ق�ساء، ولهذا نظائر واأ�سباه ذكرها الفقهاء ، وهذه بع�ص الأمثلة لها:

نفقة القريب، فاإنها اإذا م�ست مدة من الزمن ومل يدفعها، فاإنَّه ياأثم . 1
بعدم الدفع، ول ُيلَزم به.

من . ) عند  فائدته  فاإن  ال�سريعة،  بفروع  مخاطبون  الكفار  باأنَّ  القول 
يقول بهذا القول: ت�سعيف العذاب لهم يف الآخرة، مع عدم اإلزامهم 

بالإتيان بها))(.
امل�ساألة الثانية: حكم الإلزام بالوعد ق�ساًء)3(.

اإلزام الواعد بالوفاء بوعده ب�سلطة  اأعر�ص يف هذه امل�ساألة لبيان حكم 
الق�ساء.

الفقهاء مخَتلفون يف هذه امل�ساألة على خم�سة اأقوال:
القول الأول: اإنخْ ُعلنِّق الوعد على �سرط اأُلزم الواعد به، واإل فال.

وهذا مذهب احلنفيَّة)4(.
)1( قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص91.

))( ينظر: الفتوحات الربانية )170/6(.
)3( مل يبحث الفقهاء هذه امل�ساألة با�ستفا�سة، واإمنا تطرقوا لذكرها باقت�ساب �سديد، لذا فُجلُّ ما ا�ستفدته 

من مادة علمية لأدلة الأقوال واملناق�سات وغريها اإمنا هو من كتب التف�سري، وكتب �سروح ال�سّنة. 
للزرقا  العام،  البزازّية )3/6(، املدخل الفقهي  الفتاوى  القراآن، للج�سا�ص )334/5(،  اأحكام  )4( ينظر: 

.)103(/((
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وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

اأّن تعليق الوعد بال�سرط يجعله مبنزلة الّنذر، والّنذر واجب، فكذا . 1
ما كان مبنزلته)1(.

التعليق يوحي مبعنى اللتزام والتعهد، . ) اإ�سدار الوعد ب�سيغة  اأنَّ 
فكان واجًبا))(.

ميكن اأن يناق�ص الدليالن من وجهني: 

القول  هذا  واأرباب  ب�سورها،  ل  الأ�سياء  بحقائق  العربة  اأن  الأول: 
نظروا ملجرد اللفظ دون التفاٍت اإلى احلقيقة.

اأنَّه ل اأثر ل�سدور الوعد معلًقا اأو غري معلق، اإمنا الأثر فيما  الثاين: 
يرتتب على ذلك الوعد من حلوق �سرر بالآخرين ونحوه.

اإنخْ كان الوعد على �سبٍب، ودخل املوعود ب�سبب الوعد يف  القول الثاين: 
�سيء: اأُلزم الواعُد بالوفاء، واإل فال.

وهذا هو امل�سهور عند املالكية)3(. 

وا�ستدلوا: 

وَعَدُم  والتزام،  ُكلخْفة  يف  الوعد  ب�سبب  املوعود  اأدخل  قد  الواعد  باأن 
ُتُج عنه اإحلاُق ال�سرر باملوعود، وقد تقرر يف ال�سرع املطهر اأن  وفائه َينخْ
»ال�سرر يزال«)4(، ول �سبيل اإلى اإزالته اإل باإلزام الواعد اأن يفي بوعده.

القول الثالث: اأنَّه ل ُيلخَْزم الواعُد بالوفاء مطلًقا.
)1( ينظر: اأحكام القراآن، للج�سا�ص )334/5(.

))( ينظر: املدخل الفقهي العام ))/)103(.
املالك  العلي  فتح  �ص155،  اللتزام  م�سائل  يف  الكالم  حترير   ،)((7/3( للباجي  املنتقى،  )3( ينظر: 

.)(55،(54/1(
)4( ينظر: الأ�سباه والنظائر، لبن جنيم �ص85، قواعد احل�سني )333/1(.
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وهذا قول عند املالكيَّة)1(، وهو مذهب ال�سافعية))(، واحلنابلة)3(، وبه 
قال ابن حزم)4(.

وا�ستدلوا: 

الأدلة  تلك  اإنَّ  وقالوا:  ال�سابقة،  امل�ساألة  بها يف  احتجوا  التي  بالأدلة 
قد اأفادت ا�ستحباب الوفاء بالوعد، وما دام اأنَّه م�ستحب غري واجب 
فال �سبيل اإلى الإلزام والق�ساء به؛ اإذخْ ل يجب �سيء مل يوجبه ال�سرع.

وميكن مناق�سة ذلك من ثالثة اأوجه: -

وما  واجب،  هو  بل  بالوعد،  الوفاء  با�ستحباب  الت�سليم  عدم  الأول: 
ذكره املخالفون من اأدلة قد اأجيب عنها على وجٍه نال من حجيتها.

الثاين: اأنَّه لي�ص من لزم كون ال�سيء غري واجب اأن يبقى على �سفته 
باأ�سل  واجبة  غري  فاإنها  التطوع،  عمرة  اأ�سله:  فيه،  الدخول  بعد 

ال�سرع، اإل اأن الإن�سان اإذا اأَحرم بها لزمته ووجبت عليه.

اإذا  الإن�سان  اأن  ال�سرع، غري  باأ�سل  واجٍب  فهو غري  النذر،  ومثله 
دخل فيه لزمه الوفاء به اإذا مل يكن مع�سية اأو اإثًما.

الثالث: اأن ال�سيء قد ُيق�سى به على الإِن�سان وُيلزم به واإن كان غري 
واجب عليه اأ�ساًل، وذلك للحوِق �سرٍر بالآخرين كان �سبيل رفعه 

عنهم بالق�ساء عليه به، ل لكون ذلك ال�سيء واجًبا يف اأ�سله.

القول الرابع: اأنَّ الواعد ُيلزم بالوفاء بالوعد مطلًقا، اإل لعذر.
)1( ينظر: حترير الكالم يف م�سائل اللتزام �ص154، فتح العلي املالك )54/1)(، وقال عنه احلطاب يف 

حترير الكالم �ص157: اإّنه قول �سعيف جًدا.
))( ينظر: الأذكار للنووي )169/6(، اإخال�ص الناوي ))/150(، الفتوحات الربانية )169/6، 170(.

)3( ينظر: الإن�ساف )11/)15(، مطالب اأويل النهى )30/9)(.
)4( ينظر: املحلى )8/8)(.
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وهذا قول عند املالكية)1(، وبه قال عمر بن عبدالعزيز، وابن اأ�سوع 
الهمداين، وابن �سربمة))(.

وا�ستدلوا: 

بالأدلة التي احتجوا بها يف امل�ساألة ال�سابقة، وقالوا: اإنَّ تلك الأدلة قد 
ق�ست بوجوب الوفاء بالوعد، وما وجب على املرء ديانًة فاإنَّه ُيق�سى 

به عليه.

نوق�ص: بعدم الت�سليم بوجود التالزم بني الأمرين، فقد يجب ال�سيء على 
ه اإذا م�ست  املرء ديانًة ول ُيلزم به ق�ساء، ومن ذلك: نفقة القريب فاإنَّ

مدة من الزمن ومل يدفعها، فاإنَّه ياأثم بعدم الدفع، ول ُيلزم به)3(.

القول اخلام�ص: اإن كان الوعد على �سبٍب: لزمه الوفاء مطلًقا، �سواء دخل 
املوعود ب�سبب الوعد يف �سيء اأم ل.

وهذا قول عند املالكية، اأخذ به اأ�سبغ)4(.

ومل اأجد لهذا القول دلياًل فيما اطلعُت عليه، لكن ميكن اأن ُي�ستدل له:

ُي�سرّي  بال�سبب  معرفته  مع  اآخر  اإلى  �سخ�ص  من  الوعد  �سدور  باأنَّ 
ذلك الوعد التزاًما، واللتزام واجب الوفاء.

فاإنَّه فرٌق بني اأن يقول ال�سخ�ص: اأ�سلفني كذا، فيجيبه الآخر: �ساأفعل، 
واأن يقول ال�سخ�ص: اأ�سلفني كذا لأتزّوج، فيجيبه الآخر: �ساأفعل، فاإن 

، فلم يكن للواعد الرجوع عنه. الوعد الثاين قد ورد على �سبٍب معنيَّ
)1( ينظر: حترير الكالم يف م�سائل اللتزام �ص154، فتح العلي املالك )54/1)(، وقال عنه احلطاب يف 

حترير الكالم �ص157: اإنَّه قول �سعيٌف جًدا.
))( ينظر: الأذكار، للنووي )171/6(، جامع العلوم واحلكم )3/)5)1(، املحلى )8/8)(.

)3( ينظر: الفتوحات الربانية )170/6(.
)4( كما لو قال: اأريد اأن اأتزوج فاأ�سلفني كذا فقال: وافقت، لزمه الوفاء بالوعد ق�ساًء، حتى لو بدا للواعد اأن 

يرجع عن وعده قبل اأن يتزوج املوعود له، فاإّنه ُيلَزم بالوفاء ق�ساًء.
ينظر: حترير الكالم يف م�سائل اللتزام �ص157،154، فتح العلي املالك )54/1)(. 
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ميكن اأن يناق�ص:

ب�سبب  يدخل  مل  املوعود  دام  ما  بالوفاء  الواعد  لإلزام  وجه  ل  باأنَّه 
الوعد يف �سيء، ومل تلحقه بذلك كلفة وموؤنة؛ اإذخْ ل�سرر عليه حينئٍذ 

بعدم الوفاء.

الرتجيح:

بعد عر�ص الأقوال يف امل�ساألة باأدلتها، وما نوق�ست به، يظهر يل -واهلل 
اإن كان  اأن الوعد  اأن الراجح يف هذه امل�ساألة هو القول الثاين، وهو  اأعلم- 
بالوفاء  الواعُد  ُيلزم  فاإنه  الوعد يف �سيء  على �سبٍب، ودخل املوعود ب�سبب 

ق�ساء، واإل فال.

ووجه ترجيحه ما ياأتي:

وجاهة ما ا�ستدل به اأ�سحاب هذا القول.. 1

ما ورد على اأدلة مخالفيه من مناق�سات.. )

واأكرثها . 3 واأو�سطها،  الأقوال  اأعدل  هو  نظري-  -يف  القول  هذا  اأنَّ 
مراعاًة جلانب الواعد واملوعود، على وجٍه يكفل اجلمع بني الأدلة يف 

امل�ساألة.

ظاهٍر . 4 و�سٍف  اإلى  ويردها  امل�ساألة،  ي�سبط  القول  بهذا  الأخذ  اأنَّ 
من�سبط، ينبني على احلكم مبوجبه اأثر عملي، اأعني: ]حلوق ال�سرر 
واملوؤنة والكلفة ب�سبب الوعد[، بخالف الأقوال الأخرى فهي اإما اأقوال 
مر�سلة مطلقة، واإما مقيدة باأو�ساف ل اأثر لها يف الواقع، بل تراعي 

�سيًغا لفظية معينة.

)يعني  جًدا  وجيٌه  ]وهذا  امل�ساألة:  هذه  يف    الزرقا  م�سطفى  يقول 
القول امل�سهور عند املالكية( فاإنَّه بنى الإلزام بالوعد على فكرة دفع ال�سرر 
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احلا�سل فعاًل للموعود من تغرير الواعد، فهو اأوجه من الجتهاد احلنفّي، 
غري  اأو  ة  تعليقيَّ هي  هل  للوعد،  اللفظّية  ال�سورة  على  الإلزام  بنى  الذي 

تعليقيَّة؟، فاإنَّ التعليق وعدمه ل يغرينِّ �سيًئا من حقيقة الوعد[.

ومن خالل ما �سبق: ميكن بيان حكم ال�سورة الرابعة من �سور التفاقات 
يف مفاو�سات عقود التجارة الدولية، وهي: ]�سورة الوعد بالتعاقد[، وذلك 

بالقول: 

• يجب على من �سدر منه وعٌد بالتعاقد من طريف املفاو�سات: اأن يفي 	
بوعده ديانًة، فاإن مل يِف بوعده كان اآثًما، اإل اأن يكون له عذر �سرعّي.

• اأنَّه ل 	 بالتعاقد معه: فالأ�سل  الآخر  املفاو�سات  اأحد طريف  اإذا وعد 
ب�سبب  املوعود  اإذا دخل  اإل يف حالة ما  بالوفاء ق�ساًء،  الواعد  ُيلزم 
ما  فاإّنه -واحلال  وموؤنة،  كلفة  ب�سبب ذلك  �سيء، وجت�ّسم  الوعد يف 
لأنه  املوعود،  عن  لل�سرر  رفًعا  بالوفاء؛  الواعد  على  ُيق�سى  ذكر- 

طة. اأدخله ب�سبب الوعد يف َورخْ

املطلب الثاين
 االلتزامات يف مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

وفيه اأربع م�سائل:

امل�صاألة االأولى
االلتزام)1) بالبدء يف التفاو�ض

اأوًل: املراد باللتزام بالبدء يف التفاو�س.
)1( اللتزام يف اللغة: ماأخوذ من »َلِزَم«، يقول ابن فار�ص: ]الالم والزاء وامليم اأ�سل واحد �سحيح، يدل على 
م�ساحبة ال�سيء بال�سيء دائًما[، واللزوم يف اللغة: الثبوت والوجوب، يقال: »َلِزَم فالًنا ال�سيُء لزوًما«  

اأي: وجب عليه وثبت.=
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يراد به: تالقي املتفاو�سني، ومن ثم افتتاح املفاو�سات باإجراء احلوار 
الطرفان  الذي يرمي  بالعقد  ال�سلة  وتبادل القرتاحات ذات  واملناق�سات، 
اإلى اإبرامه م�ستقباًل، والغالب اأن يتفق الطرفان على موعد محّدد يلتزمان 

ببدء املفاو�سات فيه.

عاتق  على  يقع  اأنه  اأي:  تباديل،  التزاٌم  التفاو�ص  يف  بالبدء  واللتزام 
املفاو�سات  مائدة  اإلى  بالذهاب  ملتزم  منهما  كاًل  فاإن  مًعا،  الطرفني  كال 

واجللو�ص اإليها يف املوعد املحدد لبدء املفاو�سات.

وقد يقع هذا اللتزام على عاتق اأحد الطرفني، فيكون يف هذه احلالة هو 
امللتزم بتوجيه الدعوة اإلى التفاو�ص اإلى الطرف الآخر، وتقدمي القرتاحات 
املتعلقة بالعقد املراد اإبرامه، اأو عر�ص الدرا�سات التي يقوم التفاو�ص على 
اأ�سا�سها، ومثال ذلك: اأن يكون امل�ستورد لالأجهزة واحلا�سبات الإلكرتونية، 
والأنظمة املعلوماتية هو امللتزم ببدء التفاو�ص، حيث يقدم الدرا�سة املبدئية 

َتَتح املفاو�سات)1(.  التي حتدد حاجة امل�سروع، والتي على اأ�سا�سها ُتفخْ

ثانًيا: اأثر الإخالل باللتزام بالبدء يف التفاو�س. 

املحرم  الوعد  اإخالف  داخٌل يف  التفاو�ص  بالبدء يف  باللتزام  الإخالل 
�سرًعا.

= والإلزام هو: الإيجاب، يقال: يقال: »األَزَم فالٌن فالًنا ال�سيَء«: اأوجبه عليه.
واللتزام هو: اإيجاب ال�سيء على النف�ص، يقال: »التزم ال�سيَء اأو الأمَر«: اإذا اأوجبه على نف�سه.

ويف ال�سطالح هو: ]كون �سخ�صٍ مكلًفا �سرًعا بعمٍل اأو بامتناٍع عن عمٍل، مل�سلحة غريه[.
وله اأركان اأربعة: 

امللتَزم له: وهو �ساحب احلّق.
امللتِزم: وهو ال�سخ�ص املكلف باأداء احلّق.

محل اللتزام: وهو ال�سيء الذي يتعلق به الفعل.
مو�سوع اللتزام: وهو الفعل املكلَّف به.

ينظر: مقايي�ص اللغة: )45/5)(، مختار ال�سحاح �ص73)، القامو�ص املحيط �ص1067، املعجم الو�سيط 
الإ�سالمي  الفقه  �ص93،63،  للزرقا  الإ�سالمي،  الفقه  يف  العامة  اللتزام  نظرية  اإلى  املدخل  �ص855، 

واأدلته )4/)8(، م�سادر احلق يف الفقه الإ�سالمي، لل�سنهوري )13/1(.
)1( ينظر: الأحكام العامة يف التفاو�ص والتعاقد �ص15، اللتزام باملحافظة على حرية املفاو�سات �ص153، 

اجلوانب القانونية ملرحلة التفاو�ص ذي الطابع التعاقدي �ص69، ح�سن النية يف اإبرام العقود �ص55.
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ومن اأدلة ذلك: قول النبي S: “اآية املنافق ثالث: اإذا حدث كذب، واإذا 
وعد اأخلف، واإذا اأوؤمتن خان”)1(.

فيجب على كلٍّ من طريف املفاو�سة الوفاء بالوعد املتفق عليه، واحل�سور 
يف املوعد املحّدد لبدء املفاو�سات؛ لأنَّ من عاهد غريه على اأمٍر وواعده عليه 

لزمه اأن يفي به، واإل اأثم))(.

اأّنه  اإل  عقًدا،  لي�ست  وهي  املفاو�سات  اآثار  من  كان  واإن  اللتزام  وهذا 
يجب الوفاء به؛ اإذخْ »اللتزام ل يخت�ّص مبا كان نا�سًئا عن عقد، بل كّل تكليف 

مدين بعهدٍة على اإن�سان هو التزام عليه، وهو حٌق �سخ�سي لآخر«)3(.

التفاو�ص فنتج عن  لبدء  د  املحدَّ املوعد  الطرفني عن  اأحد  ومتى تخّلف 
ذلك خ�سائر على الطرف الآخر، لكونه قد دفع بع�ص املبالغ املالية يف �سبيل 
بدء التفاو�ص، فاإّنه يلزم الطرف املتخّلف اأن يعو�ص الطرف املت�سّرر؛ لأنَّ 

من املتقرر �سرًعا اأن ال�سرر اإذا وقع فاإّنه يزال)4(.

امل�صاألة الثانية
اللتزام باال�صتمرار يف التفاو�ض

اأوًل: املراد باللتزام بال�ستمرار يف التفاو�س.

يراد به: موا�سلة الطرفني التفاو�ص، وال�ستمرار فيه اإلى حني التو�سل 
اأو  اإما باإبرامه،  اإلى نتيجٍة ب�ساأن العقد الذي عقدت املفاو�سات من اأجله، 

العدول عنه وتركه.
)1( �سبق تخريجه.

))( ينظر: تف�سري ابن كثري �ص783، تف�سري اجلاللني �ص85)، تف�سري املظهري )86/5)(.
)3( املدخل اإلى نظرية اللتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي، للزرقا �ص93.

احل�سني  قواعد  �ص83،  لل�سيوطي  والنظائر،  الأ�سباه  �ص85،  جنيم  لبن  والنظائر،  الأ�سباه  )4( ينظر: 
.)333/1(
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وهذا اللتزام يقع على عاتق الطرفني جميًعا، ويظهر بو�سوح يف حالة 
التفاق على امل�سائل الرئي�سية للتعاقد، فيلزم الطرفني حينها ال�ستمراُر يف 
التفاو�ص، وعدُم الن�سحاب من املفاو�سات دون اأّي مرّبر، كما يجب عليهما 
ا- بذُل ما يف و�سعهما لتجاوز العقبات التي تعرت�ص �سري املفاو�سات  -اأي�سً

لي�سال اإلى غايتهما املن�سودة.

وتزداد اأهمية اللتزام بال�ستمرار يف التفاو�ص كلما تقدمت املفاو�سات 
واأو�سكت على النتهاء بنجاح.

ل الطرفني اإلى قراٍر باإبرام العقد، بل  ول يعني هذا اللتزام �سرورة تو�سّ
املراد بذل الو�سع والطاقة لإجناح املفاو�سات وال�ستمرار فيها اإلى نهايتها، 

وحينها يتخذ الطرفان قرارهما باإبرام العقد اأو عدم اإبرامه)1(. 

ثانًيا: اأثر الإخالل باللتزام بال�ستمرار يف التفاو�س.

العقد ل بّد فيه من توافق اإرادتني لينعقد ويتّم، فالطرفان لهما احلرية 
الكاملة يف اإبرام العقد اأو رف�سه، وال�سخ�ص غري جمرب -يف الأ�سل- على 

التعاقد، كما ميكن له اأن يرف�ص التعاقد اإذا اقت�ست م�سلحته ذلك))(.

يقول ابن ر�سد  يف �سياق كالمه عن تاأويل القائلني بنفي خيار املجل�ص 
حلديث: «البّيعان باخليار«: ]قالوا: ولنا فيها تاأويالن: اأحدهما: اأّن املتبايعني 
يف احلديث املذكور هما املت�ساومان اللذان مل ينفذ بينهما البيع، فقيل لهم: 
اأنهما  الأّمة  دين  من  معلوٌم  لأّنه  فيه؛  لفائدة  على هذا  يكون احلديث  اإّنه 

باخليار؛ اإذخْ مل يقع بينهما عقٌد بالقول[)3(.
العقد  نظرية  �ص4)،  والتعاقد  التفاو�ص  يف  العامة  الأحكام  �ص338،  لاللتزام  العامة  النظرية  )1( ينظر: 
الطليق، لأحمد �سالمة �ص118،117، ح�سن النية يف اإبرام العقود �ص55، اأثر مو�سوعية الإرادة التعاقدية 

يف مرحلة املفاو�سات �ص3)، اأحكام عقود التجارة الإلكرتونية، لن�سال برهم �ص46.
))( ينظر: الختيار لتعليل املختار ))/4(، حا�سية ابن عابدين )15/7(، الثمر الداين �ص367، فتح العلي 
املالك ))/93(، رو�سة الطالبني )61/3(، كفاية الأخيار )147/1(، امل�ستوعب، لل�سامري )600/1(، 

الرعاية ال�سغرى )314/1(. 
)3( بداية املجتهد )48/3(. 
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وعليه فاإّن الأ�سل هو جواز قطع املفاو�سات متى تبنّي لأحد الطرفني عدم 
منا�سبة العقد املنوي اإبرامه مل�ساحله وظروفه، ما دام اأن قطعه للمفاو�سات 

لي�ص على وجه التع�ّسف. 

له  فكان  املفاو�سات،  اإجرائه  بعد  العقد  اإبرام  على  ُيجرَب  ل  واملفاو�ص 
قطع املفاو�سات متى �ساء؛ لأن املفاو�سات هي مرحلة لعر�ص وجهات النظر 

وال�ستماع اإليها، ولي�ص فيها التزام من الطرفني باإبرام العقد)1(.

وم�ستند هذا: 

اأّن العقد لي�سّح �سرًعا اإل بتحّقق الر�سا التاّم من طريف العقد باإبرامه، 
ومتى تخّلف الر�سا مل ينعقد، ولكّل منهما العدول عن التعاقد قبل �سدور 

الإيجاب والقبول))(.

يقول الكا�ساين : ]واأما �سفة الإيجاب والقبول فهو: اأّن اأحدهما ليكون 
لزًما قبل وجود الآخر، فاأحد ال�سطرين بعد وجوده ليلزم قبل وجود ال�سطر 
الآخر، حتى اإذا ُوِجَد اأحُد ال�سطرين من اأحد املتبايعني فلالآخر خيار القبول، 
وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر، ملا روي عن اأبي هريرة عن النبي S اأّنه 
قبل  لهما  الثابت  بيعهما(، واخليار  يتفرقا عن  باخليار مامل  )البّيعان  قال: 
التفّرق عن بيعهما هو خيار القبول وخيار الرجوع، ولأّن اأحد ال�سطرين لو لزم 

قبل وجود الآخر لكان �ساحبه جمبوًرا على ذلك ال�سطر، وهذا ليجوز[)3(.

ويقول الدردير : ]واحلا�سل: اأّن املطلوب يف انعقاد البيع ما يدّل على 
الر�سا عرًفا[)4(.

)1( ينظر: القانون املدين-العقد، د. م�سطفى العوجي )151/1(.
للدردير  ال�سغري،  ال�سرح   ،)(77/5( الرائق  البحر   ،)(/4( احلقائق  تبيني  مع  الدقائق  كن�ز  ))( ينظر: 
املبدع )7/4(،  امل�سالك �ص155،  اأنوار  املحتاج ))/671(،  ال�سالك ))/3(، عجالة  بلغة   ،)4 ،3/((

دليل الطالب مع فتح وهاب املاآرب ))/47(.
)3( بدائع ال�سنائع )319/4(.

)4( ال�سرح ال�سغري ))/4(.
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ويقول الرملي : ]والر�سا اأمٌر خفّي لاّطالع لنا عليه، فُجِعلت ال�سيغة 
دلياًل على الر�سا[)1(.

اأما ما يتعلق بال�سمان: 
• �سرًرا 	 ُيلحق  ل  وجٍه  على  وقطعها  املفاو�سات  عن  العدول  كان  فاإن 

التع�ّسف: مل يلحقه بذلك ال�سنيع  بالطرف الآخر، ولي�ص على وجه 
�سيء؛ لأنه ا�ستعمل حًقا اأجازه ال�سارع له.

• بالطرف 	 �سرًرا  ُيلحق  وقطعها  املفاو�سات  عن  العدول  كان  اإن  اأما 
لأنه  الآخر؛  بالطرف  احلا�سل  ال�سرر  تعوي�ص  يلزمه  فاإنه  الآخر: 
ا�ستناًدا  ال�سرعيَّة))(؛  اأهدافه ومقا�سده  له عن  املمنوح  خرج باحلق 
الواقع  وال�سرر  يزال[)3(،  ]ال�سرر  القائلة:  الفقهية  القاعدة  اإلى 
بتعوي�ص  املفاو�سات  بقطع  املت�سّبب  الطرف  اإلزام  اإزالته  �سبيُل  هنا 

الطرف الذي حلقه ال�سرر. 
فالإلزام بال�سمان هنا لي�ص ب�سبب العدول عن املفاو�سات؛ لأنه يف حّد 

ذاته اأمٌر م�سروع، واإمنا ب�سبب ال�سلوك اخلاطئ الذي اقرتن بالعدول)4(.

امل�صاألة الثالثة
االلتزام بالتفاو�ض بح�صن نيَّة

اأوًل: املراد باللتزام بالتفاو�س بح�سن نيَّة.
يراد به: قيام املفاو�ص والتزامه بالتعامل مع الطرف الآخر على اأ�سا�ص 

ال�سدق، والأمانة، والأخالق احلميدة، مما يجعله مو�سع ثقته.
)1( نهاية املحتاج )375/3(.

))( ينظر: امل�سوؤولية يف فرتة املفاو�سات �ص50،49.
احل�سني  قواعد  �ص83،  لل�سيوطي  والنظائر،  الأ�سباه  �ص85،  جنيم  لبن  والنظائر،  الأ�سباه  )3( ينظر: 

.)333/1(
)4( ينظر: امل�سوؤولية يف فرتة املفاو�سات �ص50.
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ومما ُعّرف به هذا اللتزام: التعامل ب�سدق وا�ستقامة واأمانة مع الطرف 
الآخر، على وجه ُيبقي ممار�سة احلق �سمن الغاية املفيدة التي مّت من اأجلها 
التفاو�ص، والتزم بها كٌل من الطرفني، بحيث ل توؤدي اإلى الإ�سرار بالطرف 

الآخر دون مرّبر نظامّي، بل يتو�سل كال الطرفني اإلى حّقه باأمانة)1(.

العيوب،  وكتمان  واخلداع،  الغ�ّص  عن  بالبعد  اللتزام  هذا  ويتحقق 
كل  لأن  والتج�ّس�ص؛  الإعاقة  ومفاو�سات  التفاو�سّية،  واملناورات  والتدلي�ص، 
اأن  املفاو�ص  على  يجب  كما  اللتزام،  هذا  مقت�سى  مع  تتنافى  الأمور  هذه 
يتخذ موقًفا اإيجابًيا وبّناًء اأثناء املفاو�سات، وذلك باأن يناق�ص �سروط العقد 
ا  بجدية تامة وبرغبة حقيقية يف التو�سل اإلى اتفاق نهائي، واأن يكون مخل�سً
والن�زاهة  بال�سرف  مت�سًفا  �سلوكه  يكون  واأن  كالمه،  يف  �سادًقا  عمله،  يف 
والثقة والأمانة، واأن يكّف عن كّل ما من �ساأنه اإعاقة املفاو�سات اأو ف�سلها، 

فال يلجاأ اإلى احليلة واملراوغة، واإل كان �سيء النية.

املفاو�سات  مرحلة  يف  اجلوهرّية  اللتزامات  من  اللتزام  هذا  ويعّد 
وحتقق  املفاو�سات  لنجاح  الأ�سا�سّية  املطالب  من  فهو  للتعاقد،  ال�سابقة 

نتائجها املرجّوة.

واللتزام بالتفاو�ص بح�سن نية ل يعني الإلزام باإبرام العقد النهائي؛ اإذخْ 
لو كان كذلك لأهدر مبداأ حرية التعاقد))(.

ثانًيا: اللتزامات النا�سئة عن اللتزام بالتفاو�س بح�سن نيَّة.

ة ي�ستلزم وجود التزامات اأخرى نا�سئة عنه،  اللتزام بالتفاو�ص بح�سن نيَّ
وتعّد من مقت�سياته، وهي ثالثة التزامات: -

القانونية  الت�سرفات  يف  واأثره  النية  ح�سن  مبداأ   ،)346/1( عوجي  مل�سطفى  املدين،  القانون  )1( ينظر: 
�ص187، كيف جتري مفاو�سات ناجحة؟ �ص18، عقد التفاو�ص بح�سن النية �ص16.

))( ينظر: عقود التنمية القت�سادية يف القانون الدويل اخلا�ص �ص58، التفاو�ص على العقد، لرجب كرمي 
�ص1)4، التنظيم التفاقي للمفاو�سات يف الإطار العقدي �ص6)).
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اللتزام بالإعالم.. 1

اللتزام بال�سريَّة.. )

اللتزام بعدم ر�سوة املفاِو�ص الدويل.. 3

وفيما ياأتي �ساأتكلم عن كل واحٍد من هذه اللتزامات على حدة.

اللتزام بالإعالم.. 1

اأ.  املراد به: 

هو التزام يقع على عاتق اأحد طريف املفاو�سات، وهو الطرف الذي 
اإبرامه م�ستقباًل، فيجب  ميلك املحل الذي �سيقع عليه العقد املزمع 
املتعلقة  واملعلومات  البيانات  بكافة  العقد  اإبرام  قبل  الإدلء  عليه 
و�سليم  كامل  ر�سى  اإيجاد  ُي�ساهم يف  الدويل، مما  التجاري  بالعقد 

بكافة تف�سيالت العقد محل التفاو�ص.

التعاقد، يلتزم فيه  التزام �سابق على  باأّنه:  وقد ُعّرف هذا اللتزام 
م للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات  اأحد املتعاقدين باأن ُيقدنِّ

الالزمة لإيجاد ر�سا �سليم كامل بكافة تف�سيالت هذا العقد.

ا باأنه: اإعالم املتعاقد الذي يف مركز القّوة الطرَف الآخر  ف اأي�سً وُعرنِّ
بكافة البيانات التي ت�ساهم يف تكوين الر�سى الكامل، ومتّكن املتعاقد 
ال�سعيف من الإقدام على العقد عند اإبرامه، اأو التحّلل منه اإذا �ساء.

وهذا اللتزام لبّد من تقريره يف مفاو�سات عقود التجارة الدوليَّة، بعد 
اأن اأ�سبحت مراكز املعرفة غري متوازنة وغري مت�ساوية يف املعلومات 
العقود  �سكل  تعّقد  مع  �سيما  ل  العقد،  لإبرام  الالزمة  ة  التف�سيليَّ

الدولية وم�سمونها، وظهور و�سائل فنّية جديدة يف جمال اإبرامها)1(.
)1( ينظر: اللتزام بالإعالم قبل التعاقد �ص3)، اللتزام قبل التعاقدي بالإدلء بالبيانات املتعلقة بالعقد =
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ب. الطرق التي يح�سل بها الإعالم.

يتّم الإعالم بطرق عدة، اأبرزها طريقان:

املنوي . 1 العقد  ملحلنِّ  املالُك  املفاو�ُص  ُيخرب  باأن  املبا�سر:  الإخبار 
َلُمُه من حقائق ووقائع ومعلومات  اإبرامه املفاو�َص الآخر بكّل ماَيعخْ

تّت�سل بذلك املحّل.

الكتابة: باأن يقوم املفاو�ص املالك ملحل العقد بتقدمي بيانات مكتوبة . )
اإلى املفاو�ص الراغب يف التعاقد معه، اإما يف وثيقة العقد نف�سها، 

اأو وثيقة م�ستقلة تلحق بالعقد التجاري الدويل املتفاو�ص عليه)1(.

ج.  الأو�ساف التي يجب توّفرها يف الإعالم.

ق الغاية املرجّوة منه،  يجب اأن يتوّفر يف الإعالم اأو�ساف معينة، لُيحقنِّ
وهي: 

فيه . 1 ُت�ستخدم  باأن  العبارة،  وو�سوح  بال�سهولة  مت�سًما  يكون  اأن 
عبارات �سهلة وغري معّقدة، بحيث ي�سهل على املفاو�ص ا�ستيعاب 

معانيها.

البيانات . ) كافة  املفاو�ص  يذكر  باأن  بال�سمول،  مت�سًما  يكون  اأن 
تاأثري  لها  والتي  اإبرامه،  املزمع  الدويل  التجاري  بالعقد  املت�سلة 

على ر�سى الطرف الآخر.

تب�سري . 3 من  التاأّكد  ليح�سل  والدّقة،  بال�سدق  مت�سًما  يكون  اأن 
املفاِو�ص الآخر، وتنويره بالعقد املزمع اإبرامه))(.

التنظيم  �ص170،  املعلومات  بتقدمي  التعاقد  قبل  اللتزام  �ص3،  العقود  اأنواع  بع�ص  على  وتطبيقاته   =
القانوين للعقود الإلكرتونية �ص30.

)1( ينظر: نحو نظرية عامة ل�سياغة العقود �ص)6).
))( ينظر: املرجع ال�سابق، نطاق العقد �ص139.
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اللتزام بال�سريَّة.. 2

اأ.  املراد به: 

من اأهم ما ميّيز عقود التجارة الدولية عن�سر ال�سرية، والتي يحر�ص 
عليها الطرف املالك للمعرفة الفنية، �سواء متَّ اإبرام العقد اأم مل يتّم، 
وهذه املعرفة الفنية التي هي محل العقد املنوي اإبرامه لي�ست معروفة 

على م�ستوى العامة، وهذا ما ي�سفي عليها القيمة القت�سادية.

وقد عّرفت املعلومات ال�سرية بعدة تعريفات منها: -

• م�سلحة 	 تقت�سي  �سخ�سية،  �سفة  ذات  معلومات  عن  عبارة 
ال�سخ�ص اأن يظّل نطاق العلم بها محدوًدا.

• ة التي يحوزها 	 جمموعة املعلومات التجارية والإدارية واملالية والفنيَّ
م�سروع ما، اأو ي�ستخدمها يف مزاولة عمله، والتي لها قيمة اقت�سادية 
عليها  احل�سول  وي�سعب  املتوّقعة،  اأو  احلالية  وفعالّيتها  ل�سريتها 
على  للحفاظ  جهود  من  اأ�سحابها  يبذله  ملا  م�سروعة؛  بطريقة 

�سّريتها.

اأما اللتزام بال�سرية يف املفاو�سات فقد عّرف باأنه: 

اأحد  اأثٌر يرتتب على اتفاٍق بني الأطراف املتفاو�سة، يقوم مبقت�ساه 
الطرفني بكتمان املعلومات التي يح�سل عليها ب�سبب العقد التجاري 
على  ويرتتب  الآخر،  املفاو�ص  تخ�ّص  والتي  التفاو�ص،  محّل  الدويل 

اإف�سائها اإحلاق ال�سرر به.

ولي�ص املق�سود بال�سرية هنا جمرد اإجراء املفاو�سات يف كتمان، بل 
املراد ال�سرية يف املعلومات الفنية اأو الهند�سية اأو الكيماوية وغريها 
من �سور املعلومات املختلفة التي تكون محاًل لعقود التجارة الدولية.
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وال�سعوبة التي تثار يف عن�سر ال�سريَّة خالل املفاو�سات تكمن يف رغبة 
الطرف الراغب يف التعاقد يف معرفة اخل�سائ�ص املميزة ملحل العقد 
التجاري الدويل، وقدرتها على حتقيق اأهدافه وتطلعاته التي يرومها 
يحر�ص  املقابل  ويف  غنب،  دون  احلقيقية  قيمتها  ومعرفة  ورائها،  من 
ت�سّربها  وعدم  ال�سرية،  حّيز  يف  املعلومات  اإبقاء  على  املالك  الطرف 
تنتِه  مل  اإذا  الطرف  ذلك  منها  ُيفيد  اأن  خ�سية  الآخر،  الطرف  اإلى 

املفاو�سات باإبرام العقد)1(.

ب. محل اللتزام بال�سّرية.

التجارة  الأ�سرار يف مفاو�سات عقود  باملحافظة على  اللتزام  محل 
الدولّية يتكون من �سقني رئي�سني: 

الأول: اللتزام بعدم اإف�ساء ال�سّر، اأي: اللتزام بالكتمان.

باملفاو�ص  ُيلحق  وجٍه  على  ال�سّر  ا�ستخدام  بعدم  اللتزام  الثاين: 
�ساحب ال�سّر �سرًرا))(.

اللتزام بعدم ر�سوة)3( املفاِو�س الدويل.. 3

التجارة  عقود  يف  موجودة  ظاهرة  له  عمولة  دفع  اأو  املفاو�ص  ر�سوة  اإن 
الدولّية، وذلك لرتفاع القيمة املالية لتلك العقود.

)1( ينظر: امل�سكالت القانونية التي تثريها عقود البوت وما مياثلها �ص76، املعلومات الغري مف�سح عنها - 
املفاو�سة يف عقود  التفاو�ص �ص31،  املدنية يف مرحلة  امل�سوؤولية  القانونية �ص)13،  ماهيتها واحلماية 

التجارة الإلكرتونية �ص10.
))( ينظر: الوجيز يف حقوق امللكية ال�سناعية والتجارية �ص35)، اللتزام باملحافظة على �سّر املهنة �ص4)1، 

اللتزام بال�سرية وامل�سوؤولية املدنية �ص140.
�سوة-بك�سر الراء و�سمها م�سّددة- يف اللغة: ما يتو�سل به اإلى احلاجة بامل�سايفة، باأن ت�سنع له �سيًئا،  )3( الرنِّ

لي�سنع لك �سيًئا اآخر.
اأو يحمله على ما يريد، وقيل هي: ما يعطى لإبطال  وا�سطالًحا: ما يعطيه ال�سخ�ص لآخر ليحكم له، 

حق، اأو اإحقاق باطل. 
�ص193،  الإ�سالمي  القت�سادي  املعجم  �ص1184،  املحيط  القامو�ص  �ص7)1،  ال�سحاح  مختار  ينظر: 

قامو�ص امل�سطلحات القت�سادية �ص)14.
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اإبرام  يف  ال�سعي  لقاء  له  ُتقدم  فائدة  العقد  اإبرام  عند  املفاو�ص  فيقبل 
ال�سفقة املطلوبة مع الطرف الآخر، دون مراعاٍة مل�سلحة الطرف الذي ميّثله، 
كاأن تكون ال�سروط جمحفًة يف حق الطرف الذي وّكله، اأو يكون محل العقد 
ُم املفاو�ُص م�سلحَته ال�سخ�سّية  املزمع اإبرامه ذا جدوى وفائدة قليلة، فُيَقدنِّ

باأخذ الر�سوة على م�سلحة الطرف الذي ميّثله)1(.

ثالًثا: اأثر الإخالل باللتزام بالتفاو�س بح�سن نيَّة.

الإخالل  اأثر  ببحث  نّية  بح�سن  بالتفاو�ص  باللتزام  الإخالل  اأثر  يتبنّي 
باللتزامات النا�سئة عن هذا اللتزام، وهي: اللتزام بالإعالم، واللتزام 

بال�سريَّة، واللتزام بعدم ر�سوة املفاو�ص الدويل، وفيما يلي بيان ذلك: 

اأثر الإخالل باللتزام بالإعالم.. 1

مما ل �سّك فيه اأنَّه يجب على الطرف املفاو�ص الذي ميلك املعقود 
عليه اأن يبنينِّ كّل ما يتعلق بذلك املحل، مما له اأثر يف اإقدام املفاو�ص 
ا اآثًما؛ لأّن  الآخر على التعاقد اأو اإحجامه، واإن خالف ذلك كان غا�سًّ
املفاِو�ص الآخر دخل يف العقد بناًء على معلومات مغلوطة، اأو تدلي�ٍص 
توّفره  الواجب  الر�سا  �سرط  يتحّقق  فلم  عليه،  املعقود  مالك  من 

ل�سحة العقد))(.

يقول القا�سي عبدالوهاب املالكي : ]ومن اأراد بيَع �سلعة له معيبة، 
فعليه اأنخْ يبنّي ذلك، وُيعِلم امل�سرتي به؛ لأنه اإن كتمه ذلك فقد غ�ّسه، 

والغ�ّص ممنوع يف الدين.
واإمنا قلنا: اإّنه غ�ّص؛ لأن امل�سرتي يدخل على َمبيٍع �سليم، والبائع يعلم 

)1( ينظر: درو�ص يف جرائم الأموال �ص84، جرائم الر�سوة يف الت�سريع املقارن �ص485.
 )59/3( املنتقى  الدر  ومابعدها،   )59/3( الأنهر  جممع  ومابعدها،   )59/3( الأبحر  ملتقى  ))( ينظر: 
ومابعدها، ر�سالة اأبي زيد القريواين مع �سرح زروق والغروي ))/113، 114(، ال�سرح الكبري، للدردير 
)166/3، 167(، �سرح الغروي على الر�سالة ))/113، 114(، اإخال�ص الناوي ))/70( ومابعدها، فتح 

القدير اخلبري �ص183، 184، املحرر )473/1(، فتح امللك العزيز ب�سرح الوجيز )551/3(.
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اأّنه ليعلم بالعيب، واإّنه ليدري اإذا علم به هل ير�سى اأم ل، فاإذا كتمه 
فقد غ�ّسه[)1(.

ويقول ابن اأبي بكر املقرئ: ]فمن باع عيًنا وعلم بها عيًبا وجب عليه 
اأن ُيبّينه للم�سرتي[))(.

ومن الأدلة على ذلك ما ياأتي:

اأ.  قول النبي S: “من غ�ّص فلي�ص مّنا”)3(.

اإلى  يحتاج  ما  له  يبنّي  ومل  الآخر  املفاو�ص  على  دّل�ص  اإذا  واملفاو�ص 
معرفته فقد غ�ّسه.

ب. حديث: »اأنَّ النبي S نهى عن بيع الغرر”)4(.

يقول ابن ر�سد : ]والغرر يوجد يف املبيعات من جهة اجلهل على 
اأوجه: اإما من جهة اجلهل بتعيني املعقود عليه، اأو تعيني العقد، اأو 

ره[)5(. من جهة اجلهل بو�سف الثمن واملثمون املبيع اأو بَقدخْ

ج.  قول النبي S: “البّيعان باخليار ما مل يتفرقا، فاإن �سدقا وبّينا 
بورك لهما يف بيعهما، واإن كتما وكذبا ُمحقت بركة بيعهما”)6(.

َلبٌة  فبنيَّ النبي S اأن الكتمان وعدم الن�سح عند اإرادة التعاقد جَمخْ
ملحق الربكة يف املعاملة، فدل على حترميه.

له  يحّق  فاإنَّه  التدلي�ص،  عليه  وقع  الذي  املفاو�ص  للطرف  بالن�سبة  اأما 
)1( املعونة على مذهب عامل املدينة ))/71(.

))( اإخال�ص الناوي ))/70(.
)3( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإميان - باب قول النبي S من غ�سنا فلي�ص مّنا )99/1(، برقم )10.
)4( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب البيوع - باب بطالن بيع احل�ساة والبيع الذي فيه غرر )1153/3(، 

برقم 1513.
)5( بداية املجتهد )00/3)(.

البيعان ومل يكتما ون�سحا  اإذا بنّي  البيوع - باب  اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب  )6( متفق عليه، فقد 
))/)73(، برقم 1973، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب البيوع - باب ال�سدق يف البيع والبيان )1164/3(، 

برقم )153.
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�سرًعا اأن يقطع املفاو�سات، دون اأن يلحقه اأدنى م�سوؤولية؛ لأنَّه قد تبنيَّ له 
التغرير به لإبرام عقٍد ل يتوافق مع  عدم جّدية الطرف الآخر، ومحاولته 

م�ساحله، وُيلزم الطرف الآخر بتعوي�سه عما خ�سره من اأجل املفاو�سات.

والدليل على ذلك ما ياأتي:

قاعدة: ]ال�سرر يزال[)1(.. 1

اأُحلق به  الكتمان قد  اأو  التدلي�ص  الذي وقع عليه  املفاِو�ص  اأن  وذلك 
�سرر اخلديعة، فال ياأمن عند ال�ستمرار يف املفاو�سات من تكرر ذلك 
ِده، فوجب رفع ال�سرر واإزالته عنه، وذلك يكون بقطع التفاو�ص  وَعوخْ

اإن راآه، وبتعوي�سه عن ال�سرر الذي حلقه، والتكاليف التي دفعها.

قاعدة: ]الدفع اأ�سهل من الرفع[))(.. )

العقد،  اإبرام  مرحلة  نحو  تتقّدم  اأن  قبل  املفاو�سات  قطع  اأن  وذلك 
مة، حينما تكرث التكاليف  اأي�سر واأ�سهل من قطعها يف املراحل املتقدنِّ

واملوؤن، واأ�سهل من ف�سخ العقد بعد اإبرامه وانعقاده.

قاعدة: ]من ا�ستعجل ال�سيء قبل اأوانه عوقب بحرمانه[)3(.. 3

ا�ستعجاًل  اأقدم على ذلك  اإمنا  وكتم  دّل�ص  الذي  املفاِو�ص  اأن  وذلك 
بقطع  يكون  وذلك  منه،  بحرمانه  فعوقب  واإم�سائه،  العقد  لإبرام 

املفاو�سات اإن راآه املفاِو�ص املت�سّرر.

• من 	 والكتمان  التدلي�ص  منه  ح�سل  الذي  الطرف  تكّبده  ما  اأما 
احل�سني  قواعد  �ص83،  لل�سيوطي  والنظائر،  الأ�سباه  �ص85،  جنيم  لبن  والنظائر،  الأ�سباه  )1( ينظر: 

.)333/1(
للزرك�سي ))/155(، قواعد املقري  القواعد،  املنثور يف  لل�سبكي )7/1)1(،  الأ�سباه والنظائر،  ))( ينظر: 

.)374/((
احلكام  درر   ،)168/1( لل�سبكي  والنظائر،  الأ�سباه  �ص159،  جنيم  لبن  والنظائر،  الأ�سباه  )3( ينظر: 

.)87/1(
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قطع  يف  ال�سبب  لأّن  عليه؛  ف�سمانها  املفاو�سات  اأثناء  خ�سائر 
اإلى  ا�ستناًدا  عليه؛  ال�سمان  فكان  جهته،  من  لأمٍر  املفاو�سات 

قاعدة: ]الغارُّ �سامن[)1(.

اأثر الإخالل باللتزام بال�سريَّة.. 4

جاءت ال�سريعة الإ�سالمية بالنهي عن اإف�ساء الأ�سرار وذّم ذلك، وُتعد 
ل  التي  املروءات  وجميل  الأخالق،  مكارم  من  ال�سّر  على  املحافظة 
يختلف فيها العقالء، لذا فاإنَّ الأ�سل يف اإف�ساء الأ�سرار هو التحرمي.

ومن اأدلة ذلك ما ياأتي:

عن اأبي �سعيد اخلدري  قال: قال ر�سول اهلل S: “اإنَّ من اأ�سّر . 1
امراأته،  اإلى  الرجل  يف�سي  القيامة  يوم  من�زلًة  اهلل  عند  النا�ص 

وتف�سي اإليه، ثم ين�سر �سّرها”))(.

قول النبي S: “اإذا حّدث الرجل حديًثا ثم التفت فهي اأمانة”)3(.. )

واجٌب  والأمانة  ا�سُتوِدَعه،  من  لدى  اأمانة  ال�سّر  عّد   S فالنبي 
حفظها �سرًعا، وحراٌم خيانتها.

وبناء على ما �سلف: 

• الأ�سرار 	 على  املحافظُة  املفاو�سات  على طريف  �سرًعا  يجب  فاإنه 
ويحرم  الآخر،  لدى  موجود  هو  مما  منهما  كلٌّ  عليها  لع  يطَّ التي 

عليه اإف�ساوؤه، ملا �سبق من الأحاديث ال�سريفة.

• اأثناء 	 عليها  اطلع  التي  الأ�سرار  تلك  ا�ستخدام  عليه  يحرم  كما 
)1( ينظر: الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي �ص)9، 95، درر احلكام )37/1(.

))( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب النكاح - باب حترمي اإف�ساء �سّر املراأة ))/1060(، برقم 1437.
)3( اأخرجه الرتمذي يف �سننه: كتاب الرّب وال�سلة - باب ما جاء اأن املجال�ص اأمانة )301/4(، برقم 1959، 
وقال: ]هذا حديث ح�سنٍ[، واأبو داود يف �سننه: كتاب الأدب - باب يف نقل احلديث )67/4)(، برقم 

4868، واأحمد يف م�سنده )4/3)3(، برقم 14065.
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اإلى الإ�سرار بالطرف الآخر؛ لقول  املفاو�سات على وجٍه يف�سي 
النبي S: “ل �سرر ول �سرار”)1(.

• فاإن اأخّل اأحد الطرفني بهذا اللتزام باأن اأف�سى ال�سّر لالآخرين، اأو 	
ا�ستعمله على وجٍه اأحلق ال�سرر بالآخر: فاإنه يحق �سرًعا للطرف 
عند  يلحقه  ول  فيها،  ال�ستمرار  وعدم  املفاو�سات،  قطع  الآخر 

ذاك اأدنى م�سوؤولية، ودليل ذلك: 

القاعدة الفقهية القائلة: ]ال�سرر يزال[))(.

الفعل من  ال�سرر بهذا  اأُف�سي �سّره قد حلقه  الذي  فاإن املفاو�ص 
رفع  �سبيل  ومن  عنه،  ال�سرر  رفع  فوجب  الآخر،  املفاِو�ص  ِقَبل 

ال�سرر قطع املفاو�سات، ورف�ص ال�ستمرار فيها.

• واأما اأنه ل يلحقه اأدنى م�سوؤولية، ول يلزمه تعوي�ص الطرف الآخر، 	
عما تكّبده من التكاليف يف املفاو�سات: فالأن �سبب قطع املفاو�سات 
لي�ص من جهته، واإمنا ب�سبٍب من جهة الطرف الآخر، فكان غرمه 

عليه؛ لأنه ت�سّبب يف ح�سول ال�سرر على نف�سه ف�سمنه)3(.

• تكاليف يف 	 �سّره من  اأُف�سي  الذي  املت�سّرر  الطرف  اأما ما حتمّله 
التعوي�ص عنها �سرًعا؛ لأنه كان عازًما  فاإنه ي�ستحق  املفاو�سات: 
الطرف  به  قام  ما  لول  نهايتها  اإلى  املفاو�سات  يف  امل�سي  على 
يف  املت�سبنِّب  مطالبة  فله  بال�سرّية،  باللتزام  الإخالل  من  الآخر 
)1( اأخرجه مالك يف موطئه: كتاب الأق�سية - باب الق�ساء يف املرفق )566/1(، برقم 1461، واأحمد يف 
م�سنده )313/1(، برقم )86)، وابن ماجه يف �سننه: كتاب الأحكام - باب من بنى يف حّقه ما ي�سّر 
حديث  ]هذا  وقال:   ،(39( برقم   ،)369/(( م�ستدركه  يف  واحلاكم   ،(340 برقم   ،)784/(( جاره 
اإ�سناده جابر اجلعفي، وهو مّتهم، كما  �سحيح الإ�سناد على �سرط م�سلم، ومل يخرجاه[، واحلديث يف 
اأّن فيه ابن اإ�سحاق، وهو ثقة لكنه مدّل�ص. ينظر: حا�سية ال�سندي على �سنن ابن ماجه ))/58(، جممع 

الزوائد )110/4(.
))( ينظر: الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي �ص83، قواعد احل�سني )333/1(.

)3( ينظر: �سرح القواعد الفقهية، للزرقا �ص455، 456، القواعد الفقهية، للدعا�ص �ص78، 79.
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بعدم  تعدى  قد  املت�سبب  ذلك  لأّن  بالتعوي�ص؛  املفاو�سات  قطع 
اللتزام بال�سرية متعمًدا، و»املت�سبنِّب ي�سمن بالتعّمد«)1(.

موِجًبا  يكون  تعدًيا  كان  اإذا  ]الت�سّبب   : ال�سرخ�سي  يقول 
لل�سمان[))(.

• لأنها 	 ال�سرّية؛  املعلومات  تلك  عن  التعوي�ص  ا  اأي�سً ي�ستحق  كما 
معلومات ذات قيمة اقت�سادية، فا�ستحق التعوي�ص عنها؛ اإذخْ هي 

مال)3(.

اأثر الإخالل باللتزام بعدم ر�سوة املفاو�ص الدويل.. 3

لأنها  بالإجماع)4(؛  الإ�سالم  يف  محرم  واأخذها  الر�سوة  اإعطاء 
�سبيل اإلى �سيوع الف�ساد والظلم.

الدويل  املفاو�ص  ر�سوة  املفاو�سات  طريف  من  لأي  يجوز  ل  لذا 
جدواه  يف  راأيه  واإبداء  العقد،  لتقييم  الآخر  الطرف  عن  النائب 
يحمله  اأن  اأجل  من  ر�ساه  واإن  ذلك،  وغري  واملالية  القت�سادية 
على طرح معلومات تكون يف م�سلحة الطرف الرا�سي دون النظر 

مل�سلحة الطرف الآخر كان اآثًما. 

ومن اأدلة ذلك: اأن النبي S: “لعن الرا�سي واملرت�سي”)5(.
)1( ينظر: جملة الأحكام العدلية �ص99، املادة رقم 93.

))( املب�سوط )88/4(.
)3( اختلف الفقهاء  يف مالية املنافع على قولني:

القول الأول: اأّن املنافع لي�ست اأمواًل، وهذا مذهب احلنفية.
القول الثاين: اأّن املنافع تعّد اأمواًل، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية، وال�سافعية، واحلنابلة.

ينظر: الغرة املنيفة �ص7)1، اللباب يف �سرح الكتاب ))/195(، اأحكام القراآن، لبن العربي )500/3(، 
حا�سية العدوي على �سرح اخلر�سي )7/)(، اإخال�ص الناوي ))/330(، التذكرة، لبن عقيل �ص154، 

الرعاية ال�سغرى )419/1(.
 ،)1(1  ،10(/6( اجلليل  مواهب   ،)98/1( الكبري  ال�سري  �سرح   ،)8(  ،66/16( املب�سوط  )4( ينظر: 
 ،)310/4( للهيتمي  الكربى،  الفقهية  الفتاوى   ،)135/10( املحتاج  حتفة   ،)71/1( الدواين  الفواكه 
الزواجر عن اقرتاف الكبائر ))/)31(، ك�ساف القناع )316/6(، العدة �سرح العمدة �ص660، املحلى 

)118/8(، نيل الأوطار )307/8(.
)5( اأخرجه اأحمد يف م�سنده ))/378(، برقم 7477)، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )8/5))(، =
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الكبائر  عداد  يف  واأنه  الفعل،  هذا  جرم  عظم  على  دليل  واللعن 
مذكور.

• واإن قام اأحد طريف املفاو�سات بر�سوة املفاِو�ص الدويل كان ذلك 	
للو�سول  واأنه يتخذ احليلة واخلداع �سبياًل  نيته،  دلياًل على �سوء 
اإلى غر�سه، وقد قال النبي S: “البيعان باخليار ما مل يتفّرقا، 
وكذبا محقت  كتما  واإن  بيعهما،  لهما يف  بورك  وبّينا  �سدقا  فاإن 

بركة بيعهما”)1(.

• املفاو�سات؛ 	 يقطع  اأن  والكذب  باخلداع  املت�سّرر  الآخر  وللطرف 
رفًعا لل�سرر عنه؛ ا�ستناًدا اإلى قاعدة »ال�سرر يزال«))(، وقاعدة 

»ال�سرر يدفع قدر الإمكان«)3(.

فاإّن �سوء نية الطرف الآخر -الذي تبنيَّ بر�سوة املفاِو�ص الدويل- 
�سرٌر له اإزالته ودفعه بقطع التفاو�ص والتوقف عن ال�ستمرار فيه.

• ول يلزمه اأي تعوي�ص للطرف الرا�سي ب�سبب ما قد ينتج عن قطع 	
تلك املفاو�سات؛ لأن القطع جاء ب�سبٍب لي�ص من جهته، فلم يكن 

عليه �سمانه.

• يف 	 خ�سائر  من  تكبده  عما  بالتعوي�ص  الرا�سي  الطرف  مطالبة  وله 
املفاو�سات؛ لأن الرا�سي قد ت�سّبب عمًدا بقطع املفاو�سات، و»املت�سّبب 

ي�سمن بالتعّمد«)4(.
= برقم 15، واحلاكم يف م�ستدركه )140/5(، برقم 7150، قال الهيثمي يف جممع الزوائد )199/4(: 

]رجاله ثقات[.
)1( �سبق تخريجه.

))( ينظر: الأ�سباه والنظائر، لبن جنيم �ص85، قواعد احل�سني )333/1(.
باز  ر�ستم  ل�سليم  العدلية،  الأحكام  جملة  �سرح   ،31 رقم  املادة  �ص90،  العدلية  الأحكام  جملة  )3( ينظر: 

.)(6/1(
)4( ينظر: جملة الأحكام العدلية �ص99، املادة رقم 93. 
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امل�صاألة الرابعة
االلتزام بحظر املفاو�صات املوازية

اأوًل: املراد باللتزام بحظر املفاو�سات املوازية.

يراد به: التزام كلٍّ من طريف املفاو�سات يف عقود التجارة الدولية بعدم 
اإبرام نف�ص العقد الذي  اإجراء مفاو�سات اأخرى مع طرف ثالث، من اأجل 

يتفاو�سون حوله.

اإلى  الو�سول  اإلى  ي�سعون  الأعمال  ميدان  يف  املتعاِملني  اأن  املعلوم  فمن 
نهم من تو�سيع  ق طموحات م�ساريعهم، ومُتكنِّ اإبرام اأف�سل العقود التي حُتقنِّ
ن�ساطاتهم التجارية داخلًيا وخارجًيا، ومن اأجل حتقيق هذا الهدف قد يلجاأ 
مفاو�سات  اإجراء  اإلى  ة  الدوليَّ التجارة  عقود  مفاو�سات  يف  الطرفني  اأحد 

موازية حول مو�سوع املفاو�سات نف�ِسه مع طرف ثالث.

قد  التفاو�ص  لعملية  وت�سريًعا  للجهود،  وتركيًزا  ذلك،  ح�سول  وملنع 
موازية  مفاو�سات  اإجراء  عدم  الآخر  الطرف  على  الطرفني  اأحد  ي�سرتط 

حول نف�ص العقد املنوي اإبرامه، اإلى حني النتهاء من التفاو�ص معه)1(.

ثانًيا: اأثر الإخالل باللتزام بحظر املفاو�سات املوازية.

الذي يظهر يل -واهلل اأعلم- اأن الأ�سل هو عدم وجوب اللتزام بحظر 
لكلنِّ  يحّق  لأّنه  وذلك  املفاو�سات،  طريف  من  اأحٍد  على  املوازية  املفاو�سات 
اإ�سراٌر  ال�سنيع  هذا  على  يرتّتب  مل  اإذا  املفاو�سات  عن  العدول  منهما 
بالطرف الآخر، فكذا اإجراء مفاو�سات موازية مع طرف ثالث؛ لأن يف ذلك 
م�سلحة للطرف املفاِو�ص، اإذ اأّن من م�سلحته البحث عن العقد الأن�سب له، 

واملتوافق مع ظروفه وم�ساحله، ولي�ص يف ذلك �سرٌر على الطرف الآخر. 
التفاو�ص يف عقد امليكنة املعلوماتية �ص08)، نحو نظرية  )1( ينظر: قانون العدل الدويل �ص111، مراحل 

عامة ل�سياغة العقود �ص77)، املفاو�سات يف الإطار التعاقدي �ص83.
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• اأّي 	 اإجراء  عدم  الآخر  على  املفاو�سات  طريف  اأحد  ا�سرتط  اإن  لكن 
كل  ا�سرتط  اأو  ثالث،  طرٍف  مع  اإبرامه  املنوي  العقد  ب�ساأن  تفاو�ص 
 :S منهما ذلك على الآخر: لزم الوفاء بال�سرط؛ لعموم قول النبي
“امل�سلمون على �سروطهم اإل �سرًطا اأحّل حراًما، اأو حّرم حالل”)1(، 

وهذا �سرٌط ل ُيحّل حراًما، وليحّرم حالًل فلزم الوفاء به.

• واإن اأخّل من يلزمه هذا ال�سرط بالوفاء به: كان للطرف الآخر قطع 	
املفاو�سات؛ ووجب على من اأخّل بهذا اللتزام تعوي�ص الطرف الآخر 
عما حلق به من �سرر؛ رفًعا لل�سرر الذي وقع به، و»ال�سرر يزال«))(، 

و«يدفع قدر الإمكان«)3(.

• وكذا الأمر اإن ترتَّب على اإجراء املفاو�سات املوازية اإحلاق �سرر باأحد 	
ِر الطرف الآخر  َتاأَخُّ الطرفني، كتعطيل �سري املفاو�سات احلالية، اأو 
عن ح�سور اجلل�سات يف مواعيدها املحددة؛ حتى واإن مل ُين�ّص على 
ال�سرعية،  الأدلة  عموم  اإلى  ا�ستناًدا  املفاو�سات،  يف  ذلك  ا�سرتاط 

والقواعد الفقهية، التي جاءت برفع ال�سرر واإزالته ودفعه.

املطلب الثالث
االأثر املتّتب على مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

وفيه م�ساألتان: 
�سننه  والبيهقي يف  برقم 3594،  ال�سلح )304/3(،  باب  الأق�سية -  �سننه: كتاب  داود يف  اأبو  )1( اأخرجه 
الكربى: كتاب ال�سركة - باب ال�سرط يف ال�سركة وغريها )79/6(، واحلاكم يف م�ستدركه ))/357(، 
برقم 356)، وقال: ]رواة هذا احلديث مدنّيون، ومل يخرجاه[، وقال املنذري: ]يف اإ�سناده كثري بن زيد 
اأبو محمد الأ�سلمي مولهم املدين، قال ابن معني: "ثقة"، وقال مرة: "لي�ص ب�سيء"، وقال مرة: "لي�ص 

بذاك القوي"، وتكّلم فيه غري واحد[. ينظر: عون املعبود �ص1630.
))( ينظر: الأ�سباه والنظائر، لبن جنيم �ص85، قواعد احل�سني )333/1(.

)3( ينظر: جملة الأحكام العدلية �ص90، املادة رقم 31، �سرح جملة الأحكام العدلية، ل�سليم ر�ستم باز )6/1)(.
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امل�صاألة االأولى
االأثر املتّتب على مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

يف حالة اإبرام العقد

اإبرام  على  التفاق  اإلى  بالو�سول  الطرفني  بني  املفاو�سات  انتهت  اإذا 
العقد، فاإّن هذا ل يعني اأن تفقد تلك املفاو�سات ال�سابقة له كلَّ قيمتها، بل 

ا يف جانبني: قد يكون لها فائدة مهمة، وخ�سو�سً

تف�سري العقد.. 1

فاملفاو�سات لها دور مهم وكبري يف تف�سري وتو�سيح بنود العقد، وذلك يف 
يف  الغام�سة  الأمور  من  اأمٌر  التحكيم  هيئة  اأو  القا�سي  اعرت�ص  اإذا  ما  حالة 
حال ن�سوب نزاع بني الطرفني، فيمكن للقا�سي اأو هيئة التحكيم اأن ي�ستب�سروا 
وي�ست�سيئوا مبا دار خالل املفاو�سات، فتكون هادًيا لهم ومعيًنا على فهم الق�سية 

من جميع جوانبها، مما يعني على الو�سول اإلى احلكم ال�سليم ال�سحيح.

الذي  الإثبات  يف  منها  الإفادة  مُيِكن  قرائن  هي  الأمور  هذه  اأّن  وذلك 
ينبني عليه احلكم)1(.

والأخذ بالقرائن ثابت بالأدلة ال�سرعية، ومنها: 

• الأمّي حتى 	 »لُتنكح  قال:   S اهلل  ر�سول  اأّن    اأبي هريرة  حديث 
وكيف  اهلل،  يار�سول  قالوا:  ُت�ستاأذن،  حتى  البكر  ولُتنكح  ُت�ستاأمر، 

اإذنها؟ قال: اأن ت�سكت«))(.
قال   :)115/(( احلكام  تب�سرة  يف  فرحون  ابن  يقول  اجلملة،  يف  الفقهاء  به  يقول  بالقرائن  )1( الأخذ 
ابن العربي: “على الناظر اأن يلحظ الأمارات والعالمات اإذا تعار�ست، فما ترّجح منها ق�سى بجانب 
الرتجيح، وهو قوة التهمة، ول خالف يف احلكم بها، وقد جاء العمل يف م�سائل اتفقت عليها الطوائف 

ة” اه�.  الأربعة، وبع�سها قال بها املالكية خا�سّ
ومابعدها،   )111/(( احلكام  تب�سرة  �ص166،  احلكام  معني  بالقرائن:  الإثبات  م�ساألة  يف  وينظر 

الأحكام ال�سلطانية، للماوردي �ص116، الطرق احلكمية �ص3-)1، )11، 113. 
))( متفق عليه، فقد اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب النكاح - باب لُينِكح الأب وغريه البكر والثيب =
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»فجعل �سماتها قرينًة على الر�سا، وجتوز ال�سهادة عليها اأنها ر�سيت، 
وهذا من اأقوى الأدلة على احلكم بالقرائن«)1(.

يقول ابن القيم : ]ومل يزل الأئمة واخللفاء يحكمون بالقطع اإذا 
ُوجد املال امل�سروق مع املّتهم، وهذه القرينة اأقوى من البّينة والإقرار، 
فاإنهما خربان يتطّرق اإليهما ال�سدق والكذب، ووجود املال معه ن�صٌّ 

�سريٌح ليتطّرق اإليه �سبهة[))(.

ومن القواعد الفقهية املتقّررة يف هذا الباب: 

• القرائن اإذا احتّفت باخلرب ح�سل العلم)3(.	

• القرائن اإذا ان�سّمت اإلى ال�سعيف اأحلقته بالقوّي)4(.	

• تقوم القرينة القاطعة والراجحة مقام البّينة يف اإثبات احلقوق)5(.	

الإثبات.. 2

ميكن  اإذخْ  الإثبات؛  جمال  يف  ا  اأي�سً مهم  دوٌر  لها  املفاو�سات  اأن  وذلك 
الرجوع اإليها لتاأكيد بع�ص املعلومات اأو نفيها يف حال ح�سول نزاع ب�ساأنها 
بعد اإبرام العقد، ولذا كثرًيا ما يحر�ص الطرفان يف املفاو�سات على ت�سجيل 
وقت  اإليها  الرجوع  من  ليتمكنوا  كتابية،  م�ستندات  يف  اجلل�سات  محا�سر 
فاإنها غالًبا تكون  الطرفني  اأّنه يف حال وجود مرا�سالت بني  احلاجة، كما 
بق�سد  وذلك  ثابًتا،  تاريًخا  حتمل  خا�سة  مظاريف  ويف  ل،  امل�سجَّ بالربيد 

ال�ستناد اإليها يف الإثبات متى لزم الأمر)6(.
= اإل بر�ساها )1974/5(، برقم 4843، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب النكاح - باب ا�ستئذان الثيب يف 

النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت ))/1036(، برقم 1419.
)1( تب�سرة احلكام ))/114(.

))( الطرق احلكمية �ص6، 7.
)3( ينظر: قواعد احل�سني ))/401(.
)4( ينظر: املنثور يف القواعد )59/3(.

)5( ينظر: الطرق احلكمية �ص)1.
ال�سخ�سية  احلقوق  املدين-م�سادر  القانون  �سرح   ،)143/1( لاللتزام  العامة  النظرية  )6( ينظر: 

)اللتزامات( �ص88، التنظيم التفاقي للمفاو�سات يف الإطار العقدي �ص30)،31).
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وهذه امل�ستندات الكتابّية ميكن ال�ستناد اإليها يف الإثبات اأمام الق�ساء، 
والإثبات يح�سل بالكتابة املوّثقة املاأمونة من التزوير، وما وقع من اخلالف 
والوثائق  ال�سجالت  على  نظري-  -يف  )1(ليجري 

 الفقهاء  بني  �سلًفا 
املاأمونة من التزوير واملوجودة يف ع�سرنا احلايل؛ لأّن ما احتّج به املانعون 
غري وارٍد عليها، كقولهم: اإّن اخلطوط تت�سابه وي�سعب التمييز بينها))(، واإّن 

الكتابة قد تكون للتجربة والت�سلية)3(. 

فما ُذكر غري وارٍد على ال�سجالت املكتوبة املوّثقة؛ لأنها حتمل من الدلئل 
ما ُيثبت ن�سبتها اإلى من ُن�سبت اإليه بال�سك.

وقد دلت الن�سو�ص ال�سرعية على كون الكتابة طريًقا لالإثبات، فمن ذلك:

• قول اهلل تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   	
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]البقرة:)8)[.
وجه ال�ستدلل: اأّن اهلل تعالى اأمر بالكتابة يف العقود، مما يدّل على 

اأنها من و�سائل الإثبات والتوثيق)4(.

• قول النبي S: )ماحّق امرئ م�سلم له �سيء يو�سي فيه يبيت ليلتني 	
اإل وو�سّيته مكتوبة عنده()5(.

عابدين  ابن  حا�سية  تكملة  ومابعدها،   )113/11( املختار  الدّر  بالكتابة:  الإثبات  م�ساألة  يف  )1( ينظر 
الأحكام  �ص115،  للماوردي  ال�سلطانية،  الأحكام   ،)356/1( احلكام  تب�سرة  ومابعدها،   )113/11(

ال�سلطانية، لأبي يعلى الفراء �ص81، )8، الطرق احلكمية �ص189. 
))( ينظر: تب�سرة احلكام )356/1(، الطرق احلكمية �ص189.

)3( ينظر: تكملة حا�سية ابن عابدين )113/11(.
)4( ينظر: اأحكام القراآن، للج�سا�ص )584/1، 585(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الو�سايا - باب الو�سايا )1005/3(، وم�سلم يف  )5( متفق عليه، فقد 
�سحيحه: كتاب الو�سية )50/3)1(، برقم 7)16.
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املو�سي، مل يكن  لو مل يجز العتماد على خّط  اأّنه  ال�ستدلل:  وجه 
لكتابة و�سيته فائدة ومعنى)1(.

ه: ]املادة )1736(: ل ُيعمل باخلّط  جاء يف جملة الأحكام العدلية ما ن�سّ
واخلتم فقط، اأما اإذا كان �ساملًا من �سبهة التزوير والت�سنيع فيكون معموًل 

به، اأي: يكون مداًرا للحكم، ول يحتاج اإلى الثبوت بوجٍه اآخر.

املادة )1737(: الرباءات ال�سلطانية وقيود الدفاتر اخلاقانّية لكونها اأمينًة 

من التزوير معموٌل بها.

بطت �ساملًة  ا ب�سجالت املحاكم اإذا كانت قد �سُ املادة )1738(: ُيعمل اأي�سً

من احليلة والف�ساد على الوجه الذي ُيذكر يف كتاب الق�ساء[))(.

امل�صاألة الثانية

االأثر املتّتب على مفاو�صات عقود التجارة الدولية

يف حالة عدم اإبرام العقد

�سبق القول اإّن املفاو�سات لي�ست عقًدا، واإن لكلٍّ من الطرفني قطعها متى 
�ساء دون اأن يلحقه اأي م�سوؤولية)3(.

وال�سخ�ص  رف�سه،  اأو  العقد  اإبرام  يف  الكاملة  احلرية  لهما  والطرفان 
غري جمرب -يف الأ�سل- على التعاقد، كما ميكن له اأن يرف�ص التعاقد اإذا 

اقت�ست م�سلحته ذلك)4(.
)1( ينظر: الطرق احلكمّية �ص185، 186.
))( جملة الأحكام العدلية �ص465، 466.

)3( ينظر: امل�ساألة الثانية من املطلب الثاين من املبحث الثاين.
)4( ينظر: الختيار لتعليل املختار ))/4(، حا�سية ابن عابدين )15/7(، الثمر الداين �ص367، فتح العلي 
املالك ))/93(، رو�سة الطالبني )61/3(، كفاية الأخيار )147/1(، امل�ستوعب، لل�سامري )600/1(، 

الرعاية ال�سغرى )314/1(. 
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هذا  على  ترتَّب  لو  ما  املفاو�سات:  قطع  جواز  اأ�سل  من  ي�ستثنى  لكن 
هذه  ففي  مرّبر،  بال  تع�سفًيا  قطًعا  كان  اأو  بالآخرين،  �سرر  اإحلاق  القطع 
احلالة يكون الطرف العادل عن املفاو�سات م�سوؤوًل عن ال�سرر الذي اأ�ساب 

ا ملزًما بالتعوي�ص. الطرف الآخر، وبناء عليه يكون اأي�سً

لأنه خرج باحلق املمنوح له عن اأهدافه ومقا�سده ال�سرعيَّة)1(؛ ا�ستناًدا اإلى 
القاعدة الفقهية القائلة: ]ال�سرر يزال[))(، وال�سرر الواقع هنا �سبيُل اإزالته 
اإلزام الطرف املت�سّبب بقطع املفاو�سات بتعوي�ص الطرف الذي حلقه ال�سرر.

واحلكم بالتعوي�ص هنا لي�ص ب�سبب العدول عن املفاو�سات وقطعها، واإمنا 
ب�سبب اخلطاأ الذي اأحدث ال�سرر الذي نتج عن هذا العدول)3(.

املطلب الرابع
�صوابط مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة

اأق�سد يف هذا املطلب بيان ال�سوابط التي ل بّد من توّفرها يف مفاو�سات 
ة، لتكون �ساملة من الإ�سكالت واملوؤاخذات التي جتعل  عقود التجارة الدوليَّ
وقوع  يكفل  ال�سوابط  َق هذه  قُّ حَتَ اأن  كما  لل�سرع،  مخالًفا  التعامل  هذا  من 
املفاو�سات على حقيقتها ور�سمها، وتخّلُفها قد يخرج املفاو�سات عن كونها 

مفاو�سات اإلى اأن تكون اأمًرا اآخر، باأن ت�سبح عقًدا اأو غري ذلك.

وهذه ال�سوابط مل اأجد من تكّلم عنها، وكّل ما �سقُته يف هذا املطلب هو 
جهٌد بذلُته يف ا�ستنباطها وا�ستقرائها.
)1( ينظر: امل�سوؤولية يف فرتة املفاو�سات �ص50،49.

احل�سني  قواعد  �ص83،  لل�سيوطي  والنظائر،  الأ�سباه  �ص85،  جنيم  لبن  والنظائر،  الأ�سباه  ))( ينظر: 
.)333/1(

�ص31)،)3)،  العقدي  الإطار  يف  للمفاو�سات  التفاقي  التنظيم  �ص469،  العقد  على  التفاو�ص  )3( ينظر: 
وينظر: امل�ساألة الثانية من املطلب الثاين من املبحث الثاين.
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وفيما ياأتي ذكر هذه ال�سوابط وبيانها: 

اإذ . 1 الإكراه؛  مع  املفاو�سات  ت�سح  فال  الطرفني،  من  الر�سى  وجوب 
مع  ي�سح  ل  العقد  كان  واإذا  العقد،  على  �سابقة  مرحلة  املفاو�سات 

الإكراه بغري حق)1(، فاملفاو�سات من باب اأولى.

اتفاق الطرفني على حدنِّ يكون به انتهاء املفاو�سات، �سواء كان ذلك . )
بني  التعاقد  ح�سول  بجعل  اأو  ونحوها،  ك�سنة  معني  زمن  بتقدير 
عقود  مفاو�سات  �سفات  من  التاأقيت  لأّن  لالنتهاء؛  اأمًدا  الطرفني 

التجارة الدولّية، وما كان موؤّقًتا فانتهاوؤه يكون بانتهاء اأمده.

يقول الكا�ساين : ]الثابت اإلى غاية ينتهي عند وجود الغاية[))(.

يكون . 3 مما  مقامها  يقوم  وما  والقبول  الإيجاب  من  املفاو�سات  خلّو 
كونها  �سيء من ذلك خلرجت عن  فيها  كان  لو  اإذخْ  العقد،  اإبرام  به 
ُمفاو�سات لت�سبح عقًدا)3(، واملفاو�سات لي�ست بعقد، بل هي مرحلة 

متهيدّية له.

يقول ابن جنيم : ]املبيع ميلكه امل�سرتي بالإيجاب والقبول[)4(.

ويقول الدردير : ]وليكون العقد اإل بني اثنني باإيجاب وقبول[)5(.

فهذه الن�سو�ص داّلة على اأّن العقد يتحّقق بوجود الإيجاب والقبول، 
واإذا ُوِجد العقد فقد انتهت املفاو�سات.

)1( ينظر: النقاية ))/97)(، فتح باب العناية ))/97)(، مخت�سر خليل مع �سرح اخلر�سي )5/5(، �سرح 
لل�سربيني )1/)5)(،  الإقناع،  املحتاج ))/350-348(،  اخلر�سي على مخت�سر خليل )5/5(، مغني 

النكت والفوائد ال�سنّية على م�سكل املحرر )387/1(، فتح امللك العزيز ب�سرح الوجيز )546/3(.
))( بدائع ال�سنائع )4/)9(.

)3( ينظر: ملتقى الأبحر )4/3(، جممع الأنهر )5/3، 6(، جامع الأمهات �ص337، بلغة ال�سالك ))/3(، 
املاآرب  العزيز )546/3(، فتح وهاب  امللك  املحتاج ))/344(، فتح  املحتاج ))/671(، مغني  عجالة 

.)46 ،45/((
)4( الأ�سباه والنظائر �ص347.

)5( ال�سرح ال�سغري ))/)(.
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اإل . 4 يلجاآ لقطعها  واأل  املفاو�سات،  بال�ستمرار يف  الطرفان  يلتزم  اأن 
لأمر وجيه، فال يجوز لأي منهما قطعها على وجٍه تع�سفي ل مرّبر له 
يكون �سبًبا يف حلوق ال�سرر بالطرف الآخر؛ لأن الإ�سرار بالآخرين 
ب�سببه  ح�سل  ما  �سمان  عليه  كان  ال�سرر  اأوقع  ومن  �سرًعا،  محرم 

والتعوي�ص عنه.

يقول ابن حجر الع�سقالين : ]اعلم اأّن من اأ�سّر باأخيه فقد ظلمه، 
والظلم حرام[)1(.

اأن يلتزم طرفا املفاو�سات بح�سن النية وما يقت�سيه ذلك من ال�سدق . 5
والأمانة والبيان والإي�ساح، واملحافظة على الأ�سرار وعدم اإف�سائها، 
مبقت�سى  �سرًعا  واجبة  الأخالق  هذه  لأن  الر�سوة؛  عن  والبتعاد 
غ للطرف املت�سرر قطع  الن�سو�ص، والتحلي ب�سّد هذه الأخالق ُي�سونِّ

املفاو�سات، واملطالبة بالتعوي�ص عن ال�سرر الالحق به اإن كان.

ويدّل لذلك ماياأتي: 

• اإل 	 عيٌب  وفيه  بيًعا  اأخيه  من  باع  مل�سلم  »ليحّل   :S النبي  قول 
بّينه«))(.

• قوله S: »ليحّل لأحٍد اأن يبيع �سيًئا اإل بنّي ما فيه، وليحّل لأحٍد 	
يعلم ذلك اإل بّينه«)3(.

)1( �سرح الأربعني النووية �ص19).
))( اأخرجه ابن ماجه يف �سننه: كتاب التجارات- باب من باع عيًبا فليبّينه ))/755(، برقم 46))، واحلاكم 
يف م�ستدركه: كتاب البيوع - باب ليحّل مل�سلم اإن باع من اأخيه بيًعا فيه عيٌب اأن لُيبّينه له ))/99)(،   
برقم 197)، وقال: ]هذا حديث �سحيح على �سرط ال�سيخني ومل يخرجاه[، قال ابن حجر يف فتح الباري 

)4/)36(: ]اإ�سناده ح�سن[. 
)3( اأخرجه اأحمد يف م�سنده )491/3(، برقم 15583، واحلاكم يف م�ستدركه: كتاب البيوع - لي�ص منا من 
غ�سنا ))/301(، برقم )0))، وقال: ]هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه[، قال ال�سوكاين يف نيل 
الأوطار )51/5)(: ]ويف اإ�سناد اأحمد اأبو جعفر الرازي، واأبو �سباع، والأول مختلف فيه، والثاين قيل: 

اإنه جمهول[.
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»ليحّل  قوله:  وكذلك  مل�سلم«،  »ليحّل  ]قوله:   : ال�سوكاين  يقول 
لأحد«: فيها دليٌل على حترمي كتم العيب، ووجوب تبيينه للم�سرتي[، 

مٌع على ذلك[)1(. ا: ]وهو يدّل على حترمي الغ�ّص، وهو جُمخْ وقال اأي�سً

ثالث . 6 طرف  مع  موازية  مفاو�سات  اإجراء  بعدم  الطرفان  يلتزم  اأن 
اأثناء فرتة املفاو�سات بني الطرفني يف حالتني: 

اأ.  اإذا كان هناك �سرٌط ين�ّص على املنع من ذلك.

الفقهية  وللقاعدة  �سروطهم«،  على  »امل�سلمون   :S النبي  لقول 
التي تقول: ]يلزم مراعاة ال�سرط بقدر الإمكان[))(.

ب. اإذا كان يرتّتب على اإجراء تلك املفاو�سات �سرٌر بالطرف الآخر.

ملا تقرر �سرًعا من اأنه )ل�سررول�سرار()3(.

اأما اإن انتفى الأمران جميًعا فال يوجد ما مينع من اإجرائها.

ل يلزم من املفاو�سات بني الطرفني حول عقٍد من العقود اأن تنتهي . 7
تلك املفاو�سات باإبرام العقد، فقد تنتهي باإبرامه، وقد يكون عك�ص 

ذلك؛ اإذخْ املفاو�سات جمرد نقا�ٍص وتبادٍل للراأي حول ذلك العقد.

املطلب اخلام�ض
انتهاء مفاو�صات عقود التجارة الدوليَّة)4)

تنتهي مفاو�سات عقود التجارة الدولية باأحد الأمور الآتية:
)1( نيل الأوطار )51/5)(.

))( ينظر: جملة الأحكام العدلّية �ص97، املادة 83.
)3( �سبق تخريج هذا احلديث.

)4( بعد البحث والتنقيب مل اأجد من تكّلم عن هذه امل�ساألة اإل بع�ص الباحثني، وكالمهم وبحثهم من ناحية 
قانونّية بحتة، وملا طفقت األتم�ص من كالمهم ما يرثي البحث يف هذه امل�ساألة، مل اأجد يف طيات كالمهم 
�سبيل  لها على  وكان ذكرهم  امل�ساألة،  ُذكرت يف هذه  التي  والرابع  والثاين  الأول  الأمر  اإلى  الإ�سارة  اإل 

الإ�سارة والإمياء، فبذلت جهدي و�سعيت قدر ا�ستطاعتي يف ا�ستنباط ما بقي.
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انتهاء املدة املحّددة للمفاو�سات)1(.. 1

ومل  مثاًل،  واحدة  �سنة  املدة  تكون  اأن  على  املفاو�سات  اتفق طرفا  فاإذا 
يح�سل اتفاق على اإبرام العقد خالل هذه ال�سنة فاإنَّه واحلالة هذه يكون 
انتهاء تلك املدة -اأعني ال�سنة- منهًيا للمفاو�سات بني الطرفني تلقائًيا؛ 

لأّن ما كان اإلى غاية فاإنه ينتهي بانتهاء تلك الغاية.

يقول الكا�ساين �: ]الثابت اإلى غاية ينتهي عند وجود الغاية[))(.

اإبرام العقد الذي اأن�سئت املفاو�سات للتحاور ب�ساأنه)3(.. 2

فاإذا اتفق الطرفان على اإبرام العقد كان ذلك منهًيا للمفاو�سات؛ لأنها 
مرحلة ممهدة للعقد، فمتى اأبرم انتهت باإبرامه.

البيع  يف  والقبول  الإيجاب  اأي  ُوِجدا:  ]واإذا  القاري:  احل�سن  اأبو  يقول 
ال�سحيح لزم[)4(.

قطع املفاو�سات من الطرفني وعدولهما عن اإبرام العقد.. 3

فاإذا اتفق الطرفان على قطع املفاو�سات، لكونه قد تبني لهما اأن ذلك 
م�سالح  لت�سارب  اأو  قليلة،  فائدته  اأن  اأو  م�سلحتهما،  يخدم  ل  العقد 
الطرفني على وجٍه ل ميكن معه التوفيق بني تلك امل�سالح، اإذا كان الأمر 
كذلك واتفقا على قطع التفاو�ص فاإن املفاو�سات تنتهي باتفاقهما على 
قطعها، وذلك اأّن لكّل واحد من الطرفني عدم الدخول يف العقد، ومتى 

مل ي�سدر الإيجاب والقبول فكّل منها يف حّل من �ساحبه)5(.
)1( ينظر: التنظيم التفاقي للمفاو�سات يف الإطار العقدي �ص4)).

))( بدائع ال�سنائع )4/)9(.
)3( ينظر: اأثر مو�سوعية الإرادة التعاقدية يف مرحلة املفاو�سات �ص34).

املحتاج  عجالة   ،)3/(( ال�سالك  بلغة   ،)4/3( الأبحر  ملتقى  وينظر:   ،)(99/(( العناية  باب  )4( فتح 
))/671(، فتح امللك العزيز )546/3(.

)5( ينظر: بداية املجتهد )48/3(، املغني )797/1(.
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يقول اخلطابي : ]وذلك اأّن العلم محيٌط باأّن امل�سرتي مامل يوجد منه 
قبول املبيع فهو باخليار، وكذلك البائع خياره يف ملكه ثابت قبل اأن يعقد 

البيع، وهذا من العلم العام الذي ا�ستقّر بيانه[)1(.

قطع املفاو�سات من اأحد الطرفني على وجٍه غري تع�سفي)2(.. 4

كاأن يتبني لأحد الطرفني اأن ا�ستمراره يف املفاو�سات ل يخدم م�ساحله، 
اأو اأنه يلحق ال�سرر به، ففي هذه احلالة له اأن يقطع املفاو�سات وين�سحب 
على  اأحدهما  قطعها  فمتى  للطرفني،  املفاو�سات غري لزمة  لأن  منها؛ 

وجٍه م�سروع انتهت بقطعه.

فقدان الأهلية من اأحد الطرفني. . 5

الأهلية، فمتى  اأو غري ذلك من عوار�ص  اأو ي�ساب باجلنون  كاأن ميوت 
بني  اجلائزة  العقود  لأّن  املفاو�سات؛  انتهت  ذلك  من  �سيء  ح�سل 

الطرفني)3( تنتهي مبثل ما ذكر)4(.

ارتباط  فيها  لي�ص  اإذ  العقد؛  دون  هي  واإمنا  عقًدا،  لي�ست  واملفاو�سات 
باب  املذكورة من  الأمور  تلك  فانتهاوؤها مبثل  الطرفني،  بقبول من  اإيجاب 

اأولى.

 

)1( نيل الأوطار )0/5))(.
))( ينظر: القانون املدين-العقد، د.م�سطفى العوجي )151/1(.

)3( العقود اجلائزة هي: العقود التي ميكن لكّل واحد من الطرفني التحّلل منها وف�سخها، دون توّقف على 
ر�سا الطرف الآخر، مثال ذلك: عقد الوديعة، وعقد العارية، وعقد ال�سركة.

ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص336، تر�سيح امل�ستفيدين �ص)1)، نظرية العقد، لع�سمت بكر 
�ص79، املدخل يف التعريف بالفقه الإ�سالمي وقواعد امللكية والعقود فيه �ص559،558،

)4( ينظر: النتف يف الفتاوى �ص354، فتح القدير، لبن الهمام )501/7(، بداية املجتهد )106/4(، جواهر 
املطلب �ص09)،  الأخيار )136/1(، غاية  للجرجاين )317/1(، كفاية  التحرير،  الإكليل ))/3)1(، 

هداية الراغب )5/3)،6)(.
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اخلامتة

ل به من  احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سكر له على ما تف�سّ
النعم والهبات، ومنها اإمتام هذا البحث واإكماله على الوجه املق�سود، ويف 

لت اإليها، وهي:  ختامه اأ�سوق اأبرز النتائج التي تو�سّ

يتبادل  التي  ]املرحلة  الدولية:  التجارة  عقود  مبفاو�سات  املراد  اأّن 
التي  ال�سروط  اأ�سخا�ص العالقة امل�ستقبلّية وجهات النظر، ويناق�سون  فيها 
ِن من  َديخْ يكونا متاأكنِّ اأن  العقد، دون  �سوّية، بق�سد حتديد محتوى  ي�سعونها 

اإبرام هذا العقد والو�سول اإلى نهايته[.

اإبرازها . 1 ميكن  كبرية،  اأهمية  الدولّية  التجارة  عقود  ملفاو�سات  اأّن 
فيما ياأتي: 

املرّكبة،  العقود  الزمن، فظهرت  وتطّورها يف هذا  العقود  اأ.  جتّدد 
واملعّقدة، التي تنطوي غالًبا على مخاطر جّمة، اإ�سافة اإلى قيمتها 
الهائلة، مما يجعل احلاجة ملّحة اإلى وجود مفاو�سات �سابقة على 

تلك العقود.

ب. اأّن املفاو�سات تقلنِّل اإلى حّد كبري ما ميكن اأن تنطوي عليه بع�ص 
العقود الكبرية من مخاطر، وذلك عن طريق درا�سة تلك العقود 
درا�سة �ساملة وافية، ومن اأهم العوامل املعينة على حتقيق ذلك: 

املفاو�سات التي ت�سبق تلك العقود.
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ج. اأّن املفاو�سات ُتعني على تقريب وجهات النظر بني اأطراف العالقة 
امل�ستقبلّية، والتي تكون يف الغالب متباينة ومتباعدة.

ت�سبقه، وذلك يف  الذي  العقد  ت�ساعد على تف�سري  املفاو�سات  اأّن  د. 
حال ن�سوء ن�زاع بني الطرفني بعد اإبرام العقد.

اأّن ملفاو�سات عقود التجارة الدولّية �سفات تت�سم بها، وهي: . )

اأ.  اأنها تكون بر�سى الطرفني واتفاقهما.

ب. اأنها موؤقتة ومحّددة بزمن معنّي.

ج. اأنها تعّد مرحلة متهيدية للعقد.

د. اأنها -غالًبا- ُمكِلفة مالًيا للطرفني.

العقد . 3 وبني  الدولّية  التجارة  عقود  مفاو�سات  بني  فرًقا  هناك  اأّن   
والإيجاب.

 اأّن ملفاو�سات عقود التجارة الدولية اأركاًنا هي: اأطراف املفاو�سات، . 4
ومحّل املفاو�سات.

مرحلة . 5 هي  بل  عقًدا،  لي�ست  الدولّية  التجارة  عقود  مفاو�سات  اأّن   
متهيدّية للعقد، ول ي�سّح و�سفها بالعقد؛ لأنها لتت�سف مبا تت�سف 
به العقود، فلي�ص فيها اإيجاب ولقبول، كما اأّن اأركان العقد لتتوّفر 

فيها.

 اأّن ملفاو�سات عقود التجارة الدولّية قد يتخّللها عدة اتفاقات، وهي: . 6

اأ.  التفاق على مبداأ التفاو�ص.

اإلى  للدعوة  تلبية  جمرد  يكون  اأن  ليعدو  اأّنه  الفقهي:  وتكييفه 
التعاقد، ولي�ص اإيجاًبا من اأحد الأطراف.

ب. التفاق على تاأجيل التوقيع.



414

د.   أمحد بن فهد بن محيِّن الفهد

وتكييفه الفقهي: اأّنه لي�ص عقًدا، واإمنا هو اتفاق يف �سبيل الو�سول 
ليعّد  اأّنه  كما  معّينة،  مدة  العقد  اإبرام  تعليق  مع  التعاقد،  اإلى 

اإيجاًبا.

ج. التفاق على التوقيع بالأحرف الأولى.

وتكييفه الفقهي: اأّنه ليعّد عقًدا؛ لأّنه ليفيد اجتاه نّية الطرفني 
يف الرتباط التام، بل يفيد العك�ص.

د. الوعد بالتعاقد.

منه  �سدر  َمنخْ  على  يجب  لكن  عقًدا،  لي�ص  اأّنه  الفقهي:  وتكييفه 
وعٌد بالتعاقد اأن يفي بوعده ديانًة، ولُيلَزم به ق�ساًء اإل يف حالة 
ب�سبب ذلك  الوعد يف �سيء، وجت�ّسم  ب�سبب  املوعود  اإذا دخل  ما 

كلفة وموؤنة.

 اأّن هناك التزامات يف مفاو�سات عقود التجارة الدولية، يلتزم بها . 7
الطرفان جتاه بع�سهما، وهي: 

اأ.  اللتزام بالبدء يف التفاو�ص: 

والإخالل بهذا اللتزام ليجوز �سرًعا؛ لأنه داخل يف اإخالف الوعد، 
ومتى تخّلف اأحد الطرفني عن املوعد املحّدد لبدء التفاو�ص، فنتج 
املتخلنِّف عن  الطرف  لزم  الآخر،  الطرف  عن ذلك خ�سائر على 

املوعد التعوي�ص عن ال�سرر.

ب. اللتزام بال�ستمرار يف التفاو�ص: 

الأ�سل جواز قطع املفاو�سات؛ لأنها لي�ست عقًدا، ما دام اأّن قطعها 
لي�ص على وجه التع�ّسف، ولي�ص على الطرف الذي قام بقطعها اأي 

�سمان اأو م�سوؤولية.
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فاإنه  الآخر،  بالطرف  �سرًرا  ُيلحق  املفاو�سات  قطع  كان  اإن  اأما 
-واحلالة هذه- يلزم الطرف الذي قام بقطعها تعوي�ص الطرف 
الآخر الذي حلقه ال�سرر، والإلزام بالتعوي�ص وال�سمان هنا لي�ص 
ال�سلوك  ب�سبب  واإمنا  وقطعها،  املفاو�سات  عن  العدول  ب�سبب 

اخلاطئ الذي اقرتن بذلك العدول.

ج.  اللتزام بالتفاو�ص بح�سن نّية.

وين�ساأ عن هذا اللتزام عدة التزامات اأخرى هي: 

• اللتزام بالإعالم: 	

وهو واجب على الطرفني؛ لأنَّ الإخالل به يلزم منه الوقوع يف 
الغ�ّص واخلداع املحّرم �سرًعا، ومن وقع عليه الغ�ّص من طريف 
الآخر  الطرف  وعلى  املفاو�سات،  قطع  له  فاإّن  املفاو�سات 

تعوي�سه عن ال�سرر الالحق به من جّراء ذلك اإن وجد.

• اللتزام بال�سرّية: 	

بهذا  الطرفني  اأحد  اأخّل  ومتى  الطرفني،  على  واجب  وهو 
ومطالبته  املفاو�سات،  قطع  الآخر  للطرف  كان  اللتزام 

بالتعوي�ص عن ال�سرر الالحق به اإن ُوِجد. 

• اللتزام بعدم ر�سوة املفاِو�ص الدويّل: 	

وهذا اللتزام واجٌب على الطرفني القيام به، لأن الر�سوة محّرمة 
الدويل  املفاِو�ص  بر�سوة  الطرفني  اأحد  قام  ومتى  بالإجماع، 
الطرف  تعوي�ص  وليلزمه  املفاو�سات،  الآخر قطع  للطرف  كان 
وللطرف  القطع،  ذلك  ب�سبب  �سرر  من  يلحقه  قد  ما  الرا�سي 

املت�سّرر مطالبة الرا�سي بالتعوي�ص عما حلقه من �سرر.
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د.  اللتزام بحظر املفاو�سات املوازية: 

والأ�سل هو عدم وجوب اللتزام بعدم التفاو�ص مع طرف ثالث؛ 
لأّن لكل من الطرفني العدول عن املفاو�سات متى �ساء، مادام اأّن 
ذلك مّت على غري وجه التع�ّسف، اإل اأنه متى ا�سرتط اأحد الطرفني 
على الآخر حظر املفاو�سات املوازية، لزم الوفاء بال�سرط، ومتى 
اأ�سرار،  من  عنه  ينتج  ماقد  حتّمل  لزمه  عليه  امل�سروط  به  اأخّل 

والتعوي�ص عنها للطرف الآخر.

اإبرام العقد، فاإّن . 8 اإلى التفاق على  اإذا انتهت املفاو�سات بالو�سول 
قيمتها،  كّل  العقد  على  ال�سابقة  املفاو�سات  تفقد  اأن  ليعني  ذلك 
العقد،  تف�سري  ا يف جانبني:  مهّمة وخ�سو�سً فائدة  لها  يكون  قد  بل 

والإثبات.

الأ�سل اأّن لكلٍّ من الطرفني اإنهاء املفاو�سات يف اأي وقت، لكن متى . 9
كان قطعها على وجه التع�ّسف بال مرّبر، وترّتب على ذلك �سرر ممن 
املفاو�سات  قطع  له  ليحّق  فاإنه  الآخر،  الطرف  على  بالقطع  قام 
واحلالة هذه، فاإن قطعها لزمه حتّمل مانتج عن ذلك من �سرر جتاه 

ر. الطرف املت�سرنِّ

هذه . 10 لتكون  منها،  لبّد  �سوابط  الدولية  التجارة  عقود  ملفاو�سات 
ال�سرعّية،  الإ�سكالت  من  خاليًة  ولتكون  ال�سرع،  ِوفق  املفاو�سات 

وهذه ال�سوابط هي: 

-  اتفاق الطرفني على حدٍّ يكون به انتهاء املفاو�سات.

مما  مقامهما  يقوم  وما  والقبول  الإيجاب  من  املفاو�سات  خلّو    -
عقًدا،  لأ�سبحت  ذلك  فيها  وجد  لو  لأّنه  العقد؛  اإبرام  به  يكون 

واملفاو�سات لي�ست بعقد.
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-  التزام الطرفني بال�ستمرار يف املفاو�سات، واأل يلجاآ اإلى قطعها 
اإل لأمر وجيه.

ال�سدق،  من  ذلك  يقت�سيه  وما  النية  بح�سن  الطرفني  التزام    -
والبتعاد  الأ�سرار،  على  واملحافظة  والبيان،  والن�سح،  والأمانة، 

عن الر�سوة.

-  التزام الطرفني بعدم اإجراء مفاو�سات موازية مع طرف ثالث اإذا 
كان هناك �سرط ين�ّص على املنع من ذلك.

تنتهي مفاو�سات عقود التجارة الدولّية مبا ياأتي: . 11

• انتهاء املّدة املحّددة للمفاو�سات.	

• اإبرام العقد الذي اأن�ساأت املفاو�سات للتحاور ب�ساأنه.	

• قطع املفاو�سات من الطرفني وعدولهما عن اإبرام العقد.	

• قطع املفاو�سات من اأحد الطرفني على وجٍه غري تع�ّسفي.	

• فقدان الأهلّية من اأحد الطرفني، كموت اأحدهما، اأو جنونه،وغري 	
ذلك من عوار�ص الأهلّية. 

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد، وعلى اآله و�سحبه و�سّلم.
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فهر�س امل�سادر واملراجع

اأثر مو�سوعية الإرادة التعاقدية يف مرحلة املفاو�سات،د.اأكرم محمود . 1
الرافدين  جملة  يف  من�سور  بحث  محمد،  �سديق  ود.محمد  ح�سني، 

للحقوق، املجلد 13، العدد 49، ال�سنة 16، عام 011)م.
محمد . ) بن  علي  احل�سن  لأبي  الدينّية،  والوليات  ال�سلطانّية  الأحكام 

ابن حبيب املاوردي )ت450ه�(، حتقيق: د.اأحمد مبارك البغدادي، 
الطبعة الأولى، 1409ه/1989م، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت- دولة 

الكويت.
الأحكام ال�سلطانّية، لأبي يعلى محمد بن احل�سني الفراء )ت 458ه�(، . 3

�سححه وعّلق عليه: محمد حامد الفقي، طبعة عام 1)14ه�/000)م، 
دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة.

جمعة . 4 وعبد  علواين  فوؤاد  والتعاقد،  التفاو�ص  يف  العامة  الأحكام 
الربيعي، الطبعة الأولى، 000)م، بيت احلكمة، بغداد- العراق.

اأحكام القراآن، لأبي بكر اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص )ت370ه�(، . 5
دار  عام )141ه�/)199م،  قمحاوي، طبعة  ال�سادق  حتقيق: محمد 

اإحياء الرتاث العربي، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة.
اأحكام القراآن، لأبي بكر محمد بن عبداهلل ابن العربي املالكي )ت543ه�(، . 6

راجع اأ�سوله وخّرج اأحاديثه وعّلق عليه: محمد عبدالقادر عطا، الطبعة 
الثالثة، 4)14ه�/003)م، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان. 

اأحكام عقود التجارة الإلكرتونية، ن�سال �سليم برهم، الطبعة الأولى، . 7
009)م، دار الثقافة، عمان- الأردن.

الختيار لتعليل املختار، لعبداهلل بن محمود بن مودود املو�سلي احلنفي . 8
1395ه�  الثالثة،  الطبعة  دقيقة،  اأبو  محمود  عليه:  علق  )ت683ه�(، 
1975م، راجع ت�سحيحها: مح�سن اأبو دقيقة، دار املعرفة، بريوت لبنان.



419

مفاوضات عقود التجارة الدوليّة

اختارها: . 9 تيمية،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  من  الفقهية  الختيارات 
عالء الدين اأبو احل�سن علي بن محمد البعلي الدم�سقي )ت803ه�(، 

دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع.
الغاوي يف م�سالك احلاوي، ل�سرف الدين . 10 اإر�ساد  الناوي �سرح  اإخال�ص 

اإ�سماعيل بن اأبي بكر املقرئ )ت837ه�( حتقيق: عبدالعزيز عطية زلط، 
1415ه� 1994م، وزارة الأوقاف، جلنة اإحياء الرتاث الإ�سالمي م�سر.

الأذكار مع الفتوحات الربانّية، ملحيي الدين يحيى بن �سرف النووي . 11
طبعة،  رقم  بدون  لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  دار  )ت676ه�(، 

وبدون دار طباعة.
اأ�سا�ص البالغة، جلاراهلل محمود بن عمر الزمخ�سري )ت 538ه�(، . )1

املعرفة  دار  اخلويل،  اأمني  به:  عّرف  محمود،  عبدالرحيم  حتقيق: 
للطباعة والن�سر، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة، وبدون �سنة ن�سر.

بن . 13 يو�سف  عمر  لأبي  الأم�سار،  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  ال�ستذكار 
النمري الأندل�سي )ت 463ه�(، وّثق  عبداهلل بن محمد بن عبدالرّب 
الأولى،  الطبعة  قلعجي،  اأمني  د.عبداملعطي  ن�سو�سه:  وخّرج  اأ�سوله 

1414ه�/1993م، دار قتيبة للطباعة والن�سر، دم�سق- �سوريا.
الأن�ساري . 14 زكريا  يحيى  لأبي  الطالب،  رو�ص  �سرح  املطالب  اأ�سنى 

ال�سافعي )6)8 6)9ه�(، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي القاهرة.
الأ�سباه والنظائر يف فروع فقه ال�سافعية، جلمال الدين عبدالرحمن . 15

ابن اأبي بكر ال�سيوطي )ت 911ه�(، حتقيق وتعليق: محمد املعت�سم 
باهلل البغدادي، النا�سر: دار الكتاب العربي، بدون رقم طبعة، وبدون 

�سنة ن�سر.
ب� )ابن جنيم . 16 املعروف  اإبراهيم،  الدين بن  والنظائر، لزين  الأ�سباه 

احلنفي(، ت )970ه�(، تقدمي وحتقيق: محمد مطيع احلافظ، دار 
الفكر، م�سورة 1980م، عن الطبعة الأولى 1403ه�، دم�سق - �سوريا.
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ال�سبكي . 17 عبدالكايف  بن  عبدالوهاب  الدين  لتاج  والنظائر،  الأ�سباه 
)ت771ه�(، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود، علي محمد عو�ص، طبعة 

عام 1411ه�، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، بدون رقم طبعة.
�سالح . 18 خلال�ص  الدولية،  التجارية  واملفاو�سات  التجاري  الإعالم 

�سايف، الطبعة الأولى، 001)م، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر.
اأحمد . 19 بن  محمد  الدين  ل�سم�ص  �سجاع،  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع 

الأخرية، مطبعة م�سطفى  الطبعة  ال�سربيني اخلطيب )ت977ه�(، 
البابي احللبي واأولده مب�سر.

النه�سة . 0) دار  اأحمد،  جمال  التعاقد،د.خالد  قبل  بالإعالم  اللتزام 
العربية، القاهرة- م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ طباعة.

�سادق . 1) محمد  نزيه  املدنية،د.معتز  وامل�سوؤولية  بال�سرية  اللتزام 
طبعة،  رقم  بدون  م�سر،  القاهرة-  العربية،  النه�سة  دار  املهدي، 

وبدون تاريخ طباعة.
اللتزام باملحافظة على �سر املهنة، جابر مهنا �سبل، ر�سالة ماج�ستري، . ))

كلية القانون، بجامعة بغداد، عام 1984م.
املعلومات،د.�سربي حمد خاطر، بحث . 3) بتقدمي  التعاقد  قبل  اللتزام 

من�سور يف جملة العلوم القانونية، كلية القانون، بجامعة بغداد، املجلد 
11، العدد 1، عام 1996م.

اللتزام قبل التعاقد بالإدلء بالبيانات املتعلقة بالعقد وتطبيقاته على . 4)
بع�ص اأنواع العقود،د.نزيه محمد �سادق املهدي، طبعة عام )198م، 

دار النه�سة العربية، القاهرة- م�سر.
اأحمد . 5) الإمام  الراجح من اخلالف على مذهب  الإن�ساف يف معرفة 

ابن حنبل، لعالء الدين اأبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي )817-
دار  الثانية،  الطبعة  الفقي،  حامد  محمد  وحققه:  �سححه  885ه�(، 

اإحياء الرتاث العربي، موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت لبنان.
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اأني�ص الفقهاء، لقا�سم بن عبداهلل القونوي الرومي احلنفي )ت978ه�(، . 6)
عّلق عليه: د.يحيى مراد، الطبعة الأولى، 4)14ه�/004)م، دار الكتب 

العلمية، بريوت- لبنان.
البحر الرائق �سرح كن�ز الدقائق، لزين الدين بن اإبراهيم بن محمد، . 7)

بالأوف�ست،  الثانية  الطبعة  بابن جنيم احلنفي )ت970ه�(،  ال�سهري 
النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي - القاهرة.

بن م�سعود . 8) بكر  اأبي  الدين  لعالء  ال�سرائع،  ترتيب  ال�سنائع يف  بدائع 
اأحاديثه: محمد عدنان  الكا�ساين احلنفي )ت587ه�(، حققه وخّرج 
اإحياء  دار  -1997م،  الأولى،1417ه�  الطبعة  دروي�ص،  يا�سني  ابن 

الرتاث العربي، موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت لبنان.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لأبي الوليد محمد بن اأحمد بن محمد . 9)

ابن ر�سد القرطبي )0)5-595ه�(، حتقيق: عبداملجيد طعمة حلبي، 
الطبعة الثانية،0)14ه� 000)م، دار املعرفة للطباعة والن�سر والتوزيع، 

بريوت لبنان.
بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك اإلى مذهب الإمام مالك، لأحمد بن محمد . 30

ال�ساوي املالكي )ت41)1ه�(، الطبعة الأخرية، )137ه�/)195م، طبع 
ون�سر: �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده مب�سر.

الت�سويل . 31 عبدال�سالم  بن  علي  احل�سن  لأبي  التحفة،  �سرح  يف  البهجة 
)ت58)1ه�(، طبعة عام )141ه�-1991م، دار الر�ساد احلديثة، الدار 

البي�ساء - اململكة املغربية.
تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام بهام�ص فتح العلي . )3

املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك، لربهان الدين اإبراهيم بن 
علي بن اأبي القا�سم ابن محمد بن فرحون املالكي املدين )ت799ه�(، 

دار الفكر.
تبيني احلقائق �سرح كن�ز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . 33

احلنفي )ت743ه�(، الطبعة الثانية، بالأوف�ست، املطبعة الكربى الأمريية 
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ببولق م�سر، 1313ه�، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي.
جملة . 34 يف  من�سور  بحث  �سماع،  محمود  فائق  الإلكرتونية،  التجارة 

درا�سات قانونية، ق�سم الدرا�سات القانونية، ال�سنة )، العدد 4، بيت 
احلكمة، بغداد- العراق.

محمد . 35 بن  محمد  عبداهلل  لأبي  اللتزام،  م�سائل  يف  الكالم  حترير 
ال�سريف،  محمد  عبدال�سالم  حتقيق:  ه�(،  )ت954  املالكي  احلطاب 
الطبعة الأولى، 1404ه�/1984م، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت- لبنان.

اأحمد بن محمد بن . 36 العبا�ص  لأبي  ال�سافعي،  الفقه  التحرير يف فروع 
ح�سن  محمد  ح�سن  محمد  حتقيق:  )ت)48ه�(،  اجلرجاين  اأحمد 

اإ�سماعيل، الطبعة الأولى 008)م، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.
حتفة الأحوذي �سرح جامع الرتمذي، لأبي العلى محمد بن عبدالرحمن . 37

ابن عبدالرحيم املباركفوري )ت1353 ه�(، قّدم له واعتنى به وخّرج 
اأحاديثه: رائد بن �سربي بن اأبي علفة، بيت الأفكار الدولية، عّمان- 

الأردن، بدون رقم طبعة، وبدون دار طباعة.
محمد . 38 بن  لزكريا  اللباب،  تنقيح  حترير  منت  ب�سرح  الطالب  حتفة 

اأبو عبدالرحمن  عليه:  وعّلق  اأحاديثه  ه�(، خّرج  الأن�ساري )ت6)9 
�سالح بن محمد بن عوي�سة، الطبعة الأولى، 1418ه�/1997م، دار 

الكتب العلمية، بريوت- لبنان.
الكتب . 39 دار  )ت539ه�(،  ال�سمرقندي  الدين  لعالء  الفقهاء،  حتفة 

العلمية، بريوت لبنان.
حتفة املحتاج بهام�ص حوا�سي ال�سرواين وابن قا�سم العبادي، ل�سهاب . 40

الدين اأحمد بن حجر الهيتمي ال�سافعي )ت974ه�(، دار �سادر بريوت.
التذكرة يف الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي . 41

احلنبلي )ت513ه�(، حتقيق: د.نا�سر بن �سعود ال�سالمة، الطبعة الأولى، 
))14ه�/001)م، دار اإ�سبيليا، الريا�ص- اململكة العربية ال�سعودية.
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تر�سيح امل�ستفيدين بتو�سيح فتح املعني، لعلوي بن اأحمد ال�سقاف، طبع . )4
مبطبعة دار اإحياء الكتب العربية م�سر. 

بني . 43 عليها  امل�سطلح  الألفاظ  ي�سرح  »معجم  الفقهية  التعريفات 
ال�سيد  للمفتي   ،» الدين  علماء  من  وغريهم  والأ�سوليني  الفقهاء 
عميم الإح�سان املجددي الربكتي )ت1395 ه�(، الطبعة الأولى، عام 

4)14ه�/003)م، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
ال�سريف اجلرجاين )ت816ه�(، . 44 ال�سيد  لعلي بن محمد  التعريفات، 

حتقيق ودرا�سة: محمد �سديق املن�ساوي، دار الف�سيلة للن�سر والتوزيع 
والت�سدير، القاهرة - م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون �سنة ن�سر.

التفاو�ص على العقد )ر�سالة دكتوراه(، رجب كرمي عبدالاله، طبعة . 45
عام 000)م، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، القاهرة- م�سر.

تف�سري اجلاللني، جلالل الدين محمد بن اأحمد املحلي )ت864 ه�(، . 46
مت  ه�(،  )ت911  ال�سيوطي  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  وجالل 
تخريج اأحاديثه وت�سحيحه: باملركز العلمي بدار ال�سالم، عّلق عليه: 
ال�سيخ �سفي الرحمن املباركفوري، الطبعة الأولى، 6)14ه�/005)م، 

دار ال�سالم، الريا�ص- اململكة العربية ال�سعودية.
اأبي . 47 الدين  لعماد  ابن كثري[،  ]تف�سري  ب�  املعروف  العظيم،  القراآن  تف�سري 

الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي )ت774ه�(، الطبعة 
الأولى، 1417ه�/1998م، دار ال�سالم، الريا�ص- اململكة العربية ال�سعودية.

تف�سري املظهري، ملحمد ثناء اهلل العثماين احلنفي املظهري )ت5)11ه�(، . 48
حتقيق: اأحمد عزو عناية، الطبعة الأولى، 5)14ه�/004)م، دار اإحياء 

الرتاث العربي، بريوت- لبنان.
ملمحمد . 49 الأخيار(،  عيون  )قرة  امل�سماة  عابدين،  ابن  حا�سية  تكملة 

عالء الدين بن محمد اأمني بن عمر بن عابدين )ت1306ه�(، قّدم له 
وقّرظه: اأد.محمد بكر اإ�سماعيل، طبعة خا�سة، 3)14ه�/003)م، دار 
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الكتب العلمية، بريوت- لبنان.
واآثارها، . 50 العقدية  الطبيعة  العقد:  ملفاو�سات  جديد  قانوين  تكييف 

بغزة،  الأزهر  جامعة  جملة  يف  من�سور  بحث  بارود،  محمود  حلمدي 
ال�سنة 0)، العدد 3، عام 010)م.

مقارنة . 51 حتليلية  درا�سة  العقدية-  للمفاو�سات  التفاقي  التنظيم 
للو�سائل القانونية لتاأمني املفاو�سات يف عملية التجارة الدولية، طبعة 
عام 1998م، دار النه�سة العربية، القاهرة- م�سر، بدون رقم طبعة.

التنظيم التفاقي للمفاو�سات يف الإطار العقدي، لهدية عبداحلفيظ . )5
مفتاح بن هندي، بحث من�سور يف جملة اجلامعة الأ�سمرية، العدد 1)، 

ال�سنة 11.
ر�سالة . 53 فالح،  يو�سف  يحيى  الإلكرتونية،  للعقود  القانوين  التنظيم 

النجاح  بجامعة  العليا،  الدرا�سات  كلية  007)م،  عام  ماج�ستري، 
الوطنية، نابل�ص- فل�سطني.

بن . 54 العارفني  تاج  بن  لعبدالروؤوف  التعاريف،  مهمات  على  التوقيف 
علي نور الدين احلدادي املناوي )ت1031ه�(، حتقيق: د.عبداحلميد 
عامل  دار  1410ه�/1990م،  عام  الأولى،  الطبعة  حمدان،  �سالح 

الكتب، القاهرة - م�سر.
الثمر الداين يف تقريب املعاين �سرح ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، . 55

ل�سالح عبدال�سميع الآبي الأزهري، الطبعة الثانية، 1363ه� 1944م، 
طبع مبطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده مب�سر.

القدير، . 56 في�ص  مع  النذير  الب�سري  اأحاديث  من  ال�سغري  اجلامع 
الثانية،  الطبعة  )ت911ه�(،  ال�سيوطي  عبدالرحمن  الدين  جلالل 

1391ه�/)197م، دار املعرفة للطباعة والن�سر، بريوت- لبنان.
جامع الأمهات، جلمال الدين بن عمر ابن احلاجب املالكي )570-646ه�( . 57

الثانية،  الطبعة  الأخ�سري،  الأخ�سر  عبدالرحمن  اأبو  عليه:  وعلق  حققه 
1)14ه�/000)م، اليمامة للطباعة والن�سر والتوزيع، دم�سق - بريوت.
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لزين . 58 الكلم،  جوامع  من  حديًثا  خم�سني  �سرح  يف  واحلكم  العلوم  جامع 
الدين اأبي الفرج عبدالرحمن بن �سهاب الدين بن اأحمد بن رجب احلنبلي 
البغدادي )ت795 ه�(، حتقيق: د.محمد الأحمدي اأبو النور، الطبعة الثانية، 

4)14ه�/004)م، دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة- م�سر.
بكر . 59 اأبي  بن  اأحمد  بن  محمد  عبداهلل  لأبي  القراآن،  لأحكام  اجلامع 

الرتكي،  عبداملح�سن  بن  د.عبداهلل  حتقيق:  ه�(،  )ت671  القرطبي 
والن�سر  للطباعة  الر�سالة  موؤ�س�سة  الأولى، 7)14ه�/006)م،  الطبعة 

والتوزيع، بريوت- لبنان.
قباء . 60 دار  خفاجي،  رفعت  املقارن،د.اأحمد  الت�سريع  يف  الر�سوة  جرائم 

للن�سر والتوزيع، القاهرة- م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ طباعة.
اجلوانب القانونية يف اإدارة املفاو�سات واإبرام العقود، محمد اإبراهيم . 61

اململكة  الريا�ص-  العامة،  الإدارة  معهد  1415ه�،  عام  الد�سوقي، 
العربية ال�سعودية.

اجلوانب القانونية ملرحلة التفاو�ص ذو الطابع التعاقدي، عبدالعزيز . )6
املر�سي حمود، طبعة عام 005)م، بدون دار طباعة، وبدون رقم طبعة.

الآبي . 63 عبدال�سميع  ل�سالح  خليل،  مخت�سر  �سرح  الإكليل  جواهر 
الأزهري، دار الفكر، بريوت لبنان.

حا�سية ابن عابدين، امل�سماة )رّد املحتار على الدّر املختار(، ملحمد . 64
اأد.محمد  له وقّرظه:  اأمني بن عمر بن عابدين )ت)5)1 ه�(، قّدم 
العلمية،  الكتب  دار  3)14ه�/003)م،  خا�سة،  طبعة  اإ�سماعيل،  بكر 

بريوت- لبنان.
عرفة . 65 محمد  الدين  ل�سم�ص  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 

الد�سوقي )ت30)1ه�(، ))14ه�/)00)م، دار الفكر، بريوت- لبنان.
ال�سندي احلنفي . 66 ال�سندي على �سنن ابن ماجه، لأبي احل�سن  حا�سية 

)ت1138 ه�(، طبعة دار اجليل، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ طباعة.
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ل�سهاب . 67 احلقائق،  تبيني  بهام�ص  احلقائق  تبيني  على  ال�سلبي  حا�سية 
الدين اأحمد بن محمد بن اأحمد ال�سلبي )ت1)10ه�(، الطبعة الأولى، 

عام 1314ه�، املطبعة الكربى الأمريّية ببولق م�سر.
حا�سية العدوي على �سرح اخلر�سي بهام�ص �سرح اخلر�سي، لعلي بن . 68

للطباعة  الفكر  دار  )ت1189ه�(،  املالكي  العدوي  ال�سعيدي  اأحمد 
والن�سر والتوزيع، بريوت لبنان.

حا�سية العدوي على كفاية الطالب الرباين، لعلي بن اأحمد ال�سعيدي . 69
5)14ه�/005)م،  الأولى،  الطبعة  )ت1189ه�(،  املالكي  العدوي 

املكتبة الع�سرية، بريوت- لبنان.
حا�سية قليوبي على �سرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني مع . 70

مبطبعة  طبع  )ت1070ه�(،  القليوبي  الدين  ل�سهاب  عمرية،  حا�سية 
دار اإحياء الكتب العربية م�سر.

احلاوي ال�سغري يف الفقه ال�سافعي، لنجم الدين عبدالغفار بن عبدالكرمي . 71
اإ�سماعيل،  ح�سن  محمد  ح�سن  محمد  حتقيق:  )ت665ه�(،  القزويني 

الطبعة الأولى، 1430ه�/010)م، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان. 
ح�سن النية يف اإبرام العقود، �سريزاد عزيز اإ�سماعيل، الطبعة الأولى، . )7

009)م، من�سورات دار دجلة، عمان- الأردن.
لبن . 73 احلكام،  حتفة  اأرجوزة  )�سرح  عا�سم  ابن  لفكر  املعا�سم  حلى 

ه�(،  )ت09)1  التاودي  محمد  عبداهلل  لأبي  الأندل�سي(،  عا�سم 
مطبوع مع البهجة يف �سرح التحفة، طبعة عام )141ه�/1991م، دار 

الر�ساد احلديثة، الدار البي�ساء - اململكة املغربية.
�سرف . 74 الدولية،د.اأحمد  العقود  منازعات  يف  التحكيم  يف  درا�سات 

الدين، طبعة عام 1984م، القاهرة- م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون 
دار طباعة.
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عابدين، . 75 ابن  حا�سية  تكملة  مع  الأب�سار  تنوير  �سرح  املختار  الدّر 
احل�سكفي  بالعالء  املعروف  احل�سني،  محمد  بن  علي  بن  ملحمد 
)ت1088ه�(، قّدم له وقّرظه: اأد.محمد بكر اإ�سماعيل، طبعة خا�سة، 

3)14ه�/003)م، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.
الدّر املنتقى يف �سرح امللتقى مع جممع الأنهر،ملحمد بن علي بن محمد . 76

احل�سني، املعروف بالعالء احل�سكفي )ت1088ه�(، الطبعة الأولى، 
1419ه�/1998م، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.

اأفندي . 77 اأمني  خواجه  حيدر  لعلي  الأحكام،  جملة  �سرح  احلكام  درر 
)ت1353 ه�(، طبعة عام 3)14ه�/003)م، دار عامل الكتب، الريا�ص 

اململكة العربية ال�سعودية.
درو�ص يف جرائم الأموال،د.عبدالعظيم مر�سي وزير، الطبعة الأولى، . 78

1981-)198م، بدون دار طباعة.
يو�سف . 79 بن  ملرعي  املاآرب،  وهاب  فتح  مع  املطالب  لنيل  الطالب  دليل 

ابن اأبي بكر الكرمي املقد�سي احلنبلي )ت1033ه�(، حتقيق: اأحمد 
ابن عبدالعزيز اجلماز، الطبعة الأولى، )143ه�/011)م، دار اأطل�ص 

اخل�سراء، الريا�ص- اململكة العربية ال�سعودية.
الغروي . 80 و�سرح  زروق  �سرح  بهام�ص  القريواين  زيد  اأبي  ابن  ر�سالة 

على الر�سالة، لأبي محمد عبداهلل ابن اأبي زيد عبدالرحمن النفزي 
القريواين املالكي )ت386ه�(، )140ه�/)198م، دار الفكر.

بن . 81 محمد  بن  اأحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  يف  ال�سغرى  الرعاية 
احلراين  النمري  حمدان  بن  �سبيب  بن  حمدان  بن  لأحمد  حنبل، 
احلنبلي)ت 695ه�(، حتقيق: د. نا�سر بن �سعود بن عبداهلل ال�سالمة، 
الطبعة الأولى، 3)14ه�/)00)م، دار اإ�سبيليا، الريا�ص اململكة العربية 

ال�سعودية.
املقري . )8 اإ�سماعيل بن  الدين  اأ�سنى املطالب،ل�سرف  الطالب مع  رو�ص 
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اليماين ال�سافعي )ت ه�(،النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي- القاهرة.
البهوتي . 83 يون�ص  بن  ملن�سور  امل�ستنقع،  زاد  ب�سرح  املربع  الرو�ص 

)ت1051ه�(، املطبعة ال�سلفية مب�سر القاهرة، 1348ه�.
الرو�ص الندي �سرح كايف املبتدي، لأحمد بن عبداهلل بن اأحمد البعلي . 84

)1108 1189ه�(، املطبعة ال�سلفية ومكتبتها.
رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، ملحيي الدين يحيى بن �سرف النووي . 85

)ت676ه�(، تقدمي: عبداهلل عمر البارودي، اإ�سراف: مكتب البحوث 
والتوزيع، 1415ه� 1995م،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  والدرا�سات، 

بريوت، لبنان.
الزاهر يف غريب األفاظ الإمام ال�سافعي، لأبي من�سور محمد بن اأحمد . 86

الأزهري ))8)- 370( ه�، الطبعة الأولى 1419ه�/1998م، درا�سة 
وحتقيق: الدكتور عبداملنعم طوعي ب�سناين، دار الب�سائر الإ�سالمية، 

بريوت - لبنان.
حجر . 87 بن  علي  بن  محمد  بن  لأحمد  الكبائر،  اقرتاف  عن  الزواجر 

الفكر،  دار  1407ه�/1987م،  الأولى،  الطبعة  الهيتمي)ت974ه�(، 
دم�سق- �سوريا.

الأمري . 88 اإ�سماعيل  بن  ملحمد  املرام،  بلوغ  اإلى  املو�سلة  ال�سالم  �سبل 
الطبعة  حالق،  �سبحي  محمد  حتقيق:  ه�(،  )ت)118  ال�سنعاين 
الأولى، 1418ه�/1997م، دار ابن اجلوزي للن�سر والتوزيع، الدمام- 

اململكة العربية ال�سعودية.
�سراج ال�سالك �سرح اأ�سهل امل�سالك، لعثمان بن ح�سنني بري اجلعلي . 89

الفكر،  املالكي )ت بعد 1364ه�(، طبعة عام )140ه�/)198م، دار 
بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة.

)00)م، . 90 الأولى،  الطبعة  جمال،  م�سطفى  التعاقد،  اإلى  ال�سعي 
من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت- لبنان.



429

مفاوضات عقود التجارة الدوليّة

91 . (07( القزويني  يزيد  بن  محمد  عبداهلل  لأبي  ماجه،  ابن  �سنن 
75)ه�(، حتقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي، دار الفكر بريوت.

الأزدي . )9 ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  لأبي  داود،  اأبي  �سنن 
))0)-75)ه�(، حتقيق: محمد محيي الدين عبداحلميد، دار الفكر، 

بدون رقم طبعة، وبدون �سنة ن�سر. 
�سنن الرتمذي، لأبي عي�سى محمد بن عي�سى الرتمذي ال�سلمي )09) . 93

الرتاث  اإحياء  دار  واآخرون،  �ساكر  محمد  اأحمد  حتقيق:  79)ه�(، 
العربي بريوت.

ال�سنن الكربى، لأبي بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي )384-. 94
458ه�(، حتقيق: محمد عبدالقادر عطا، طبعة عام 1414ه�/1994م، 
مكتبة دار الباز، مكة املكرمة- اململكة العربية ال�سعودية، بدون رقم 

طبعة.
النووية، لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، حققه: . 95 �سرح الأربعني 

دار  1435ه�/014)،  الأولى،  الطبعة  القا�سي،  عبداحلكيم  محمد 
الرثيا للن�سر والتوزيع، الريا�ص- اململكة العربية ال�سعودية.

�سرح اخلر�سي على مخت�سر خليل،لأبي عبداهلل محمد بن عبداهلل بن . 96
علي اخلر�سي املالكي )1010-1101ه�(،دار الفكر للطباعة والن�سر 

والتوزيع، بريوت - لبنان.
�سرح ال�سري الكبري، ملحمد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي )ت490ه�(، . 97

طبعة عام 1971م، ال�سركة ال�سرقية لالإعالنات، بدون رقم طبعة.
بن . 98 لقا�سم  زروق،  �سرح  مع  الر�سالة  منت  على  الغروي  قا�سم  �سرح 

عي�سى بن ناجي التنوخي الغروي )ت837ه�(، )140ه�/)198م، دار 
الفكر.

)اللتزامات(، . 99 ال�سخ�سية  احلقوق  م�سادر  املدين-  القانون  �سرح 
عدنان اإبراهيم �سرحان، ونوري خاطر، الطبعة الأولى، 011)م، دار 
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الثقافة، عمان- الأردن.
�سرح القواعد الفقهية، لأحمد بن محمد الزرقا )ت1357 ه�(، الطبعة . 100

الثالثة، 1414ه�/1993م، دار القلم، دم�سق- �سوريا.
بن . 101 لأحمد  الغروي،  قا�سم  �سرح  مع  الر�سالة  منت  على  زروق  �سرح 

الفكر،  دار  )ت899ه�(،  بزروق  املعروف  الفا�سي،  الربن�سي  محمد 
)140ه� )198م.

�سرح جملة الأحكام العدلية، ل�سليم ر�ستم باز اللبناين )ت1338ه�(، . )10
الطبعة الأولى، 1430ه�/010)م، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.

اأحمد . 103 بن  محمد  بن  لأحمد  ال�سالك،  بلغة  بهام�ص  ال�سغري  ال�سرح 
الدردير )ت01)1ه�(، الطبعة الأخرية، )137ه�/)195م، طبع ون�سر 

مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده مب�سر.
الدردير . 104 اأحمد  الربكات  لأبي  الد�سوقي،  حا�سية  مع  الكبري  ال�سرح 

)ت01)1ه�(، ))14ه�/)00)م، دار الفكر، بريوت- لبنان.
ال�سحاح )تاج اللغة و�سحاح العربّية(، لأبي ن�سر اإ�سماعيل بن حّماد . 105

تامر،  محمد  د.محمد  به:  واعتنى  راجعه  )ت398ه�(،  اجلوهري 
واأن�ص ال�سامي، وزكريا جابر اأحمد، طبعة عام 1430ه�/009)م، دار 
احلديث للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة - م�سر، بدون رقم طبعة.

�سحيح البخاري، لأبي عبداهلل محمد بن اإ�سماعيل البخاري اجلعفي . 106
الثالثة،  الطبعة  البغا،  ديب  د.م�سطفى  حتقيق:  56)ه�(،   -194(

1407ه�/1987م، دار ابن كثري، ودار اليمامة، بريوت- لبنان.
�سحيح م�سلم، لأبي احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري . 107

الرتاث  اإحياء  دار  فوؤاد عبدالباقي،  )06)-61)ه�(، حتقيق: محمد 
العربي، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة، وبدون �سنة ن�سر.

طبقات ال�سافعية الكربى، لتاج الدين اأبي ن�سر عبدالوهاب بن علي . 108
ابن عبدالكايف ال�سبكي )ت771ه�(، حتقيق: عبدالفتاح محمد احللو، 
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ومحمود محمد الطناحي، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة- م�سر، 
بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ طباعة. 

الدين . 109 �سم�ص  عبداهلل  لأبي  ال�سرعّية،  ال�سيا�سّية  الطرق احلكمّية يف 
محمد ابن قّيم اجلوزّية )ت751ه�(، مطبعة الآداب واملوؤيد، م�سر، 

عام 1317ه�.
عمر . 110 حف�ص  اأبو  الدين  ل�سراج  املنهاج،  توجيه  اإلى  املحتاج  عجالة 

امللقن  بابن  وامل�سهور  النحوي،  بابن  املعروف  اأحمد،  بن  علي  ابن 
عليه:  وعلق  حديثه  وخرج  اأ�سوله،  على  و�سبطه  )ت804ه�(،حققه 
والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الكتاب  دار  البدارين،  ه�سام  عزالدين 

1)14ه�/001)م.
املقد�سي . 111 اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  الدين  لبهاء  العمدة،  �سرح  العدة 

)ت4)6ه�(، طبعة عام 4)14ه�/1993م، دار احلديث، القاهرة- م�سر.
يف . )11 من�سور  بحث  ن�سري،  اأني�ص  النية،د.يزيد  بح�سن  التفاو�ص  عقد 

جملة املنار، جامعة اآل البيت، طبعة عام 000)م، العدد الثاين.
العقد الدويل بني التوطني والتدويل، ل�سعد الدين اأمحمد، مذكرة لنيل . 113

�سهادة املاج�ستري يف القانون العام، عام 007)/008)م، كلية العلوم 
القانونية والإدارية، جامعة ح�سيبة بن بو علي، اجلزائر.

العقود التجارية الدولية: درا�سة خا�سة لعقد البيع الدويل للب�سائع، . 114
د.محمود �سمري ال�سرقاوي، طبعة عام )199م، النا�سر: دار النه�سة 

العربية، القاهرة- م�سر، بدون رقم طبعة.
عقود التنمية القت�سادية يف القانون الدويل اخلا�ص،د.عبداحلكيم . 115

م�سطفى عبدالرحمن، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ طباعة، وبدون 
دار طباعة.

واأنواعه وتطبيقاته ومفاو�سات . 116 الدويل  العقد  الدولية- ماهية  العقود 
العقود واإبرامه وم�سمونه واآثاره، د.محمد ح�سني من�سور، دار اجلامعة 
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اجلديدة، الإ�سكندرية- م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون �سنة طباعة.
بن . 117 اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  ل�سهاب  النا�سك،  وعدة  ال�سالك  عمدة 

النقيب امل�سري، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، لبدر الدين اأبي محمد محمود . 118

وت�سحيحه  بن�سره  عنيت  )ت855ه�(،  احلنفي  العيني  اأحمد  ابن 
املنريية،  الطباعة  اإدارة  العلماء مب�ساعدة  �سركة من  عليه:  والتعليق 

بدون رقم طبعة، وبدون دار طباعة.
العناية �سرح الهداية مع فتح القدير، لأكمل الدين محمد بن محمود . 119

البابرتي )ت786ه�(، الطبعة الثانية، دار الفكر، بريوت - لبنان.
احلق . 0)1 �سرف  عبدالرحمن  لأبي  داود،  اأبي  �سنن  �سرح  على  املعبود  عون 

العظيم اآبادي محمد بن اأ�سرف بن اأمري بن علي ال�سديقي )ت9)13ه�(، 
محمد  املحدث  العالمة  اأحكام  وعليها  ومقابلة  ومدّققة  مراجعة  طبعة 
اأبو عبداهلل النعماين الأثري، الطبعة  نا�سر الدين الألباين، اعتنى به: 
والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  حزم  ابن  دار  6)14ه�/005)م،  الأولى، 

بريوت- لبنان.
غاية املطلب يف معرفة املذهب، لتقي الدين اأبو بكر بن زيد اجلراعي . 1)1

العال  اأبو  �سريف  عبدالرحمن  اأبو  حتقيق:  )ت883ه�(،  احلنبلي 
ع�سريي  ماجد  دار  النا�سر:  000)م،  عام  الأولى،  الطبعة  العدوي، 

للن�سر والتوزيع جدة، الع�سر للطباعة.
الغرة املنيفة يف حتقيق بع�ص م�سائل الإمام اأبي حنيفة، ل�سراج الدين . ))1

عليه:  وعّلق  له  قّدم  )ت773ه�(،  احلنفي  الغزنوي  عمر  حف�ص  اأبو 
محمد زاهد بن احل�سن الكوثري، الطبعة الأولى، 6)14ه�/006)م، 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة م�سر.
الهندية، حلافظ الدين محمد بن . 3)1 الفتاوى  البزازية بهام�ص  الفتاوى 
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)ت7)8ه�(،  البزاز[  ]ابن  ب�  املعروف  احلنفي،  �سهاب  بن  محمد 
الطبعة الثانية، 1310ه�، املطبعة الكربى الأمريية، ببولق م�سر.

 الفتاوى الفقهّية الكربى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي . 4)1
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فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، لأبي الف�سل �سهاب الدين اأحمد . 5)1

ابن علي بن محمد بن حجر الع�سقالين ال�سافعي )ت)85 ه�(، الطبعة 
الثانية، )140ه�، املطبعة البهية امل�سرّية، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت- لبنان.
عبداهلل . 6)1 مالك،لأبي  الإمام  مذهب  على  الفتوى  يف  املالك  العلي  فتح 

محمد اأحمد علي�ص )ت99)1ه�(، دار الفكر.
عبدالواحد . 7)1 بن  محمد  الدين  لكمال  الهداية،  �سرح  القدير  فتح 

ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام احلنفي )ت681ه�(، الطبعة الثانية، 
دار الفكر، بريوت لبنان.

البغدادي احلنبلي . 8)1 البهاء  بن  لعلي  الوجيز،  ب�سرح  العزيز  امللك  فتح 
الطبعة  دهي�ص،  بن  اأد.عبدامللك  وحتقيق:  درا�سة  900ه�(،   -8(((
والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  خ�سر  دار  3)14ه�/)00)م،  الأولى، 

بريوت- لبنان.
فتح الوهاب ب�سرح منهج الطالب، لأبي يحي زكريا الأن�ساري )5)8- . 9)1

5)9ه�(، الطبعة الأخرية 1367ه�/1948م، م�سطفى البابي احللبي 
واأولده مب�سر.

فتح باب العناية ب�سرح النقاية،لنور الدين اأبي احل�سن علي بن �سلطان . 130
متيم،  نزار  محمد  به:  اعتنى  )ت1014ه�(،  القاري  الهروي  محمد 
وهيثم نزار متيم، الطبعة الأولى، 1418ه� �1997م، �سركة دار الأرقم 
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ابن اأبي الأرقم للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت لبنان.
فتح وهاب املاآرب على دليل الطالب لنيل املطالب، لأحمد بن محمد بن . 131

عو�ص املرداوي )ت1140ه�(، حتقيق: اأحمد بن عبدالعزيز اجلماز، 
الريا�ص-  اخل�سراء،  اأطل�ص  دار  )143ه�/011)م،  الأولى،  الطبعة 

اململكة العربية ال�سعودية.
الفتوحات الربانّية على الأذكار النواوّية، ملحمد علي بن محمد عالن . )13

وخرج  و�سّححه  �سبطه  ه�(،  )ت1057  ال�سافعي  ال�سديقي  البكري 
لبنان،  العلمية، بريوت-  الكتب  اإبراهيم، دار  اآياته: عبداملنعم خليل 

بدون رقم طبعة، وبدون دار طباعة.
الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، لأحمد بن غنيم . 133

املالكي )ت6)11ه�(، �سبطه  النفراوي الأزهري  ابن �سامل بن مهنا 
و�سححه وخّرج اآياته: ال�سيخ عبدالوارث محمد علي، الطبعة الأولى، 

1418ه� 1997م، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.
العارفني . 134 تاج  بن  لعبدالروؤوف  ال�سغري،  اجلامع  �سرح  القدير  في�ص 

الثانية،  الطبعة  املناوي )ت1031ه�(،  الدين احلدادي  نور  ابن علي 
1391ه�/)197م، دار املعرفة للطباعة والن�سر، بريوت- لبنان.

القامو�ص املحيط، ملجد الدين محمد بن يعقوب الفريوزاآبادي )ت817 . 135
الطبعة  املرع�سلي،  عبدالرحمن  بن  محمد  وتقدمي:  اإعداد  ه�(، 
الثانية، 4)14ه�/003)م، دار اإحياء الرتاث العربي للطباعة والن�سر 

والتوزيع، بريوت- لبنان.
الإ�سالمية،اأد.محمد . 136 احل�سارة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  قامو�ص 

عمارة، الطبعة الأولى، 1430ه�/009)م، دار ال�سالم، القاهرة- م�سر.
الثالثة، . 137 الطبعة  ب�سري،  محمد  العام،د.ال�سافعي  الدويل  القانون 

1976م، بدون دار طباعة.
قانون العقد الدويل،د.اأحمد عبدالكرمي �سالمة، الطبعة الأولى، عام . 138



435

مفاوضات عقود التجارة الدوليّة

000)م، دار النه�سة العربية، القاهرة - م�سر.
م�سطفى . 139 اللباين،  القانون  يف  املوجبات  م�سادر  املدين-  القانون 

عوجي، الطبعة الأولى، 1988م، موؤ�س�سة بح�سون، بريوت- لبنان.
الثانية حتى . 140 الدورة  الإ�سالمي، )من  الفقه  وتو�سيات جممع  قرارات 
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الإ�سالمي جدة،  الفقه  اأبو غدة،جممع  عبدال�ستار  د.  وتعليق:  تن�سيق 

توزيع: دار الب�سري جدة.
احل�سني . 141 عبداملوؤمن  بن  محمد  بكر  اأبي  الدين  لتقي  احل�سني،  قواعد 
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التلم�ساين )ت759 ه�(، حتقيق: اأحمد بن عبداهلل بن حميد، طبع مركز 
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ال�سعودية.
القيمة القانونية لالتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاو�ص قبل العقدية . 144

يف جمال عقود التجارة الدولية، حمدي محمود بارود، بحث من�سور 
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الكايف يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل، لأبي محمد موفق الدين عبداهلل . 145

ابن اأحمد بن قدامة املقد�سي )ت0)6ه�(، حتقيق: زهري ال�ساوي�ص، 
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احلنفي . 146 التهانوي  علي  ملحمد  والعلوم،  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف 
)ت القرن الثاين ع�سر الهجري(، تقدمي واإ�سراف ومراجعة: د.رفيق 
العجم، حتقيق: د.علي دحروج، الطبعة الأولى، عام 1996م، مكتبة 

لبنان نا�سرون، بريوت - لبنان.
ك�ساف القناع عن منت الإقناع، ملن�سور بن يون�ص البهوتي )ت1051ه�(، . 147

رقم  بدون  لبنان،  بريوت-  الفكر،  دار  )140ه�/)198م،  عام  طبعة 
طبعة.

كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار، لتقي الدين اأبي بكر بن محمد . 148
ال�سافعي، حتقيق: كامل محمد محمد  الدم�سقي  احل�سيني احل�سني 
عوي�سة، طبعة عام ))14ه�/001)م، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.

كيف جتري مفاو�سات ناجحة؟،د.خالد العامري، طبعة عام 000)م، . 149
دار الفاروق للن�سر، الأردن، بدون رقم طبعة.

امليداين . 150 الدم�سقي،  الغنيمي  لعبدالغني  الكتاب،  �سرح  يف  اللباب 
و�سبطه  حّققه  الهجري(،  ع�سر  الثالث  القرن  علماء  )اأحد  احلنفي 

وعّلق حوا�سيه: محمود اأمني النواوي، دار الكتاب املنري.
ل�سان العرب، لأبي الف�سل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور . 151

الإفريقي امل�سري )ت 711ه�(، حتقيق: عبداهلل علي الكبري، ومحمد 
اأحمد ح�سب اهلل، وها�سم محمد ال�ساذيل، دار املعارف، القاهرة - 

م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون �سنة ن�سر.
ماهية املفاو�سات التجارية، خلال�ص �سالح �سايف، طبعة عام )01)م، . )15

املطبعة الع�سرّية، اجلزائر، بدون رقم طبعة.
د.عبداحلليم . 153 القانونية،  الت�سرفات  يف  واأثره  النية  ح�سن  مبداأ 
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املبدع يف �سرح املقنع، لأبي اإ�سحاق برهان الدين اإبراهيم بن محمد . 154
حتقيق:  )816-884ه�(،  احلنبلي  املوؤرخ  مفلح  ابن  عبداهلل  ابن 
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الإ�سالمي.
املب�سوط يف امل�سوؤولية املدنية، حل�سن علي ذنون، طبعة عام 1991م، . 155

�سركة التامي�ص للطباعة، بغداد- العراق، بدون رقم طبعة.
املب�سوط، ملحمد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي )ت490 ه�(، طبعة . 156

عام 1414ه�/1993م، دار املعرفة، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة.
بعناية: . 157 املذهب احلنفي(،  املعامالت يف  العدلية )فقه  الأحام  جملة 

ب�سام عبدالوهاب اجلابي، الطبعة الأولى، )143ه�/011)م، دار ابن 
حزم، بريوت - لبنان.

بن . 158 محمد  بن  لعبدالرحمن  الأبحر،  ملتقى  �سرح  يف  الأنهر  جممع 
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الطبعة  املن�سور،  عمران  خليل  واأحاديثه:  اآياته  )ت1078ه�(،خرج 

الأولى، 1419ه�/1998م، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي )ت . 159

807ه�(، حتقيق: ح�سام الدين القد�سّي، طبعة عام 1414ه�/1994م، 
مكتبة القد�سي، القاهرة - م�سر، بدون رقم طبعة.

املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل مع النكت والفوائد . 160
ال�سنية، ملجد الدين اأبي الربكات ابن تيمية )590-)65ه�(، الطبعة 
الثانية، 1404ه�/1984م، مكتبة املعارف، الريا�ص- اململكة العربية 

ال�سعودية.
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حتقيق: اأحمد محمد �ساكر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة.
بعد . )16 الرازي )ت  بكر بن عبدالقادر  اأبي  بن  ال�سحاح، ملحمد  مختار 
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666ه�(، درا�سة وتقدمي: د.عبدالفتاح الربكاوي، دار املنار.
مخت�سر خليل مع �سرح اخلر�سي، خلليل بن اإ�سحاق اجلندي املالكي . 163

)ت776ه�(، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت- لبنان.
الإ�سبيلي . 164 الزبيدي  احل�سن  بن  محمد  بكر  لأبي  العني،  مخت�سر 
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قا�سم، . 168 ح�سن  املعلوماتية،د.محمد  املكينة  عقد  يف  التفاو�ص  مراحل 

دار اجلامعة اجلديدة، الإ�سكندرية- م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون 
تاريخ طباعة.

مرحلة ماقبل اإبرام العقد، يزيد اأني�ص ن�سري، بحث من�سور يف جملة . 169
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مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، لعلي بن �سلطان محمد القاري . 170
احلنفي )ت1014ه�(، حتقيق: ال�سيخ جمال عيتاين، الطبعة الأولى، 
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م�سند الإمام اأحمد، لأبي عبداهلل اأحمد بن حنبل ال�سيباين )164-. 174
41)ه�(، موؤ�س�سة قرطبة، م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون �سنة ن�سر.

امل�سكالت القانونية التي تثريها عقود البوت وما مياثلها،د.وائل محمد . 175
ال�سيد اإ�سماعيل، طبعة عام 009)م، دار النه�سة العربية، القاهرة- 

م�سر، بدون رقم طبعة.
عام . 176 طبعة  زكي،  الدين  جمال  محمود  املدنية،  امل�سوؤولية  م�سكالت 

1978م، القاهرة- م�سر، بدون رقم طبعة، وبدون دار طباعة.
ال�سنهوري، . 177 اأحمد  لعبدالرزاق  الإ�سالمي،  الفقه  يف  احلق  م�سادر 

الطبعة الثانية، 1998م، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت- لبنان.
�سيبة . 178 اأبي  بن  محمد  بن  عبداهلل  بكر  لأبي  �سيبة،  اأبي  ابن  م�سنف 

الكويف )159-35)ه�(، حتقيق: كمال يو�سف احلوت، الطبعة الأولى، 
1409ه�، مكتبة الر�سد الريا�ص.

ال�سيوطي . 179 مل�سطفى  املنتهى،  غاية  �سرح  يف  النهى  اأويل  مطالب 
الرحيباين )ت43)1ه�(، الطبعة الثالثة، 1)14ه� 000)م.

عام . 180 طبعة  ال�سربا�سي،  الإ�سالمي،د.اأحمد  القت�سادي  املعجم 
1401ه�/1981م، دار اجليل، بدون رقم طبعة.

معجم القانون، اإ�سدار جممع اللغة العربية بجمهورية م�سر العربية، . 181



440

د.   أمحد بن فهد بن محيِّن الفهد

عام 0)14ه�/1999م، الهيئة العامة ل�سوؤون املطابع الأمريية، القاهرة- 
م�سر، بدون رقم طبعة.

معجم امل�سطلحات القت�سادية يف لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، الطبعة . )18
الثالثة، 1415ه�/ 1995م، اإ�سدار: املعهد العايل للفكر الإ�سالمي، ن�سر: 

الدار العلمية للكتاب الإ�سالمي، الريا�ص اململكة العربية ال�سعودية.
العربية(، . 183 م�سر  العربية-جمهورية  اللغة  )جممع  الو�سيط  املعجم 

الطبعة الرابعة، »منقحة«، 9)14ه�/008)م، مكتبة ال�سروق الدولية، 
القاهرة - م�سر.

املعلومات غري املف�سح عنها )ماهيتها واحلماية القانونية(،د.طارق . 184
النهرين، كلية احلقوق،  كاظم عجيل، بحث من�سور يف جملة جامعة 

املجلد 11، العدد 1)، عام 008)م. 
علي . 185 بن  عبدالوهاب  محمد  لأبي  املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة 

ابن ن�سر البغدادي املالكي )ت))4ه�(، حتقيق: محمد ح�سن محمد 
العلمية،  الكتب  دار  1998م،  1418ه��  الأولى،  الطبعة  ال�سافعي، 

بريوت- لبنان.
الدين . 186 لعالء  الأحكام،  من  اخل�سمني  بني  يرتّدد  فيما  احلكام  معني 

اأبي احل�سن علي بن خليل الطرابل�سي احلنفي، طبعة عام 1310ه�، 
املطبعة امليمنّية، القاهرة- م�سر.

املغني �سرح مخت�سر اخلرقي، لأبي محمد عبداهلل بن اأحمد بن قدامة . 187
املقد�سي )ت0)6 ه�(، اعتنى به وخّرج اأحاديثه: رائد بن �سربي بن 
اأبي علفة، طبعة عام 004)م، بيت الأفكار الدولية، عّمان- الأردن، 

بدون رقم طبعة.
األفاظ املنهاج، ل�سم�ص الدين محمد . 188 اإلى معرفة معاين  مغني املحتاج 

له  قّدم  977ه�(،  )ت  ال�سربيني  ]اخلطيب[  ب�  املعروف  محمد،  ابن 
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طه  اأحاديثه:  وخّرج  حّققه  البارودي،  زكي  عماد  واأبوابه:  كتبه  ورّقم 
عبدالروؤوف �سعد، راجعه: محمد عزت،دار التوفيقّية للطباعة، م�سر، 

بدون رقم طبعة، وبدون �سنة ن�سر.
زيد، طبعة عام . 189 اأبو  التعاقدي،د.محمد محمد  الإطار  املفاو�سات يف 

1995م، دار النه�سة العربية، القاهرة- م�سر، بدون رقم طبعة.
املفاو�سات يف عقود التجارة الدولية، ملحمد حفناوي، ر�سالة ماج�ستري، . 190

عام )00)م، جامعة اآل البيت، الأردن. )ر�سالة قانونية بحتة(
الدويل،د.ح�سام . 191 العقد  اإعداد  ومراحل  التعاقدية  قبل  املفاو�سات 

الدين كامل الأهواين، تقرير مقدم لندوة املنظمة التعاقدية للقانون 
املدين ومقت�سيات التجارة الدولية، ن�سر معهد قانون الأعمال الدويل، 

كلية احلقوق، بجامعة القاهرة.
بحث . )19 عمار،  محمد  �سابر  الإلكرتونية،  التجارة  عقود  يف  املفاو�سة 

من�سور عام )00)م، يف منتدى املحامني، على موقع: 
.www.mohamoon.com/montada/messgedtails.apsp-

مقايي�ص اللغة، لأبي احل�سني اأحمد بن فار�ص بن زكريا )ت 395ه�(، . 193
حتقيق و�سبط: عبدال�سالم محمد هارون، طبعة عام 1399ه�/1979م، 

دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بدون رقم طبعة.
مالحظات حول امل�سوؤولية قبل العقدية عن قطع املفاو�سات يف عقود . 194

الدويل،  الأعمال  قانون  معهد  ن�سر  علوان،  الدولية،د.اأمية  التجارة 
كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 003)م.

اإبراهيم . 195 بن  محمد  بن  لإبراهيم  الأنهر،  جممع  مع  الأبحر  ملتقى 
الكتب  دار  1419ه�/1998م،  الأولى،  )ت956ه�(،الطبعة  احللبي 

العلمية، بريوت - لبنان.
الباجي . 196 �سعد  بن  خلف  بن  �سليمان  الوليد  لأبي  املوطا،  �سرح  املنتقى 

الأندل�سي )ت494 ه�(، الطبعة الأولى، )133ه�، مطبعة ال�سعادة، م�سر.
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املنثور يف القواعد، لبدر الدين اأبي عبداهلل محمد بن بهادر الزرك�سي . 197
طبعة  محمود،  اأحمد  فائق  د.تي�سري  حتقيق:  )ت794ه�(،  ال�سافعي 
عام 1404ه�، ن�سر وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الكويت، بدون 

رقم طبعة.
مواهب اجلليل �سرح مخت�سر خليل، ل�سم�ص الدين اأبي عبداهلل محمد . 198

الثالثة،  الطبعة  ه�(،  )ت954  احلطاب  عبدالرحمن  بن  محمد  ابن 
)141ه�/)199م، دار الفكر، دم�سق- �سوريا.

املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات،د.عبدالودود يحيى، طبعة عام . 199
1994م، دار النه�سة العربية، بدون رقم طبعة.

الأ�سبحي )93-179ه�(، . 00) اأن�ص  بن  مالك  لأبي عبداهلل  مالك،  موطاأ 
حتقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي م�سر.

النتف يف الفتاوى، لأبي احل�سن علي بن احل�سن بن محمد ال�سفدي . 01)
)ت461ه�(، و�سع حوا�سيه وعّلق عليه: محمد نبيل البح�سلي، الطبعة 

الأولى، 1417ه� 1996م، دار الكتب العلمية، بريوت -لبنان.
الطبعة . )0) الزقرد،  ال�سعيد  العقود،د.اأحمد  ل�سياغة  عامة  نظرية  نحو 

الأولى، 010)م، املكتبة الع�سرية للن�سر والتوزيع، املن�سورة- م�سر.
كلية . 03) دكتوراه، عام 006)م،  ر�سالة  العقد، �سالم عبدالزهرة،  نطاق 

القانون، بجامعة بغداد، بغداد- العراق.
خ�سري . 04) مل�سطفى  للتعاقد،  التمهيدية  للمفاو�سات  القانوين  النظام 

ن�سمي، ر�سالة ماج�ستري يف القانون اخلا�ص، ق�سم القانون اخلا�ص، 
بكلية احلقوق، جامعة ال�سرق الأو�سط، 013)م/014)م.

�سعد، . 05) اإبراهيم  نبيل  اللتزام،  م�سادر  لاللتزام-  العامة  النظرية 
الطبعة الأولى، 1995م، دار النه�سة العربية، بريوت- لبنان.

النظرية العامة لاللتزام، �سمري تناغو ونبيل اإبراهيم �سعد، طبعة عام . 06)
1993م، دار املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية- م�سر، بدون رقم طبعة.
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النظرية العامة لاللتزام، جلميل �سرقاوي، الطبعة الأولى، 1981م، . 07)
دار النه�سة العربية، القاهرة- م�سر.

النظرية العامة لاللتزامات- م�سادر اللتزام،د.عبداملنعم البدراوي، . 08)
طبعة عام 1980م، بدون رقم طبعة، وبدون دار طباعة.

نظرية العقد الطليق،د.اأحمد عبدالكرمي �سالمة، طبعة عام 1989م، . 09)
دار النه�سة العربية، بدون رقم طبعة.

القانوين . 10) الفقه  مع  مقارنة  درا�سة  الإ�سالمي  الفقه  يف  العقد  نظرية 
والقوانني املعا�سرة، د.ع�سمت عبداملجيد بكر، الطبعة الأولى، عام 

009)م، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.
نظرية العقد،د.عبدالفتاح عبدالباقي، طبعة عام 1984م، بدون رقم . 11)

طبعة، وبدون دار طباعة.
نظرية العقد، لعبدالرزاق اأحمد ال�سنهوري، الطبعة الثانية، 1998م، . )1)

من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت - لبنان.
م�سعود . 13) بن  عبداهلل  ال�سريعة  ل�سدر  العناية،  باب  فتح  مع  النُّقاية 

املحبوبي )ت747ه�(، اعتنى به: محمد نزار متيم، وهيثم نزار متيم، 
الأرقم  اأبي  بن  الأرقم  دار  �سركة  1418ه�/1997م،  الأولى،  الطبعة 

للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.
النكت والفوائد ال�سنية مع املحرر، ل�سم�ص الدين ابن مفلح احلنبلي . 14)

مكتبة  1404ه�/1984م،  الثانية،  الطبعة  )ت763ه�(  املقد�سي 
املعارف، الريا�ص - اململكة العربية ال�سعودية.

نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج، ل�سم�ص الدين محمد بن اأبي العبا�ص . 15)
ال�سهري  امل�سري،  املنويف  الرملي  الدين  �سهاب  ابن  بن حمزة  اأحمد 
الأخرية، 1386ه�/1967،  الطبعة  ال�سغري )ت1004ه�(،  بال�سافعي 

�سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده مب�سر.
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نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار، ملحمد بن علي ال�سوكاين )ت50)1ه�(، . 16)
الطبعة الأولى، 1413ه�/1993م، دار احلديث.

هداية الراغب ل�سرح عمدة الطالب لنيل املاآرب، لعثمان بن اأحمد بن . 17)
ال�سهري بابن قايد )ت1097ه�(، حتقيق: د. عبداهلل  �سعيد النجدي 
موؤ�س�سة  الأولى، 8)14ه�/007)م،  الطبعة  الرتكي،  ابن عبداملح�سن 

الر�سالة، بريوت - لبنان.
الهداية على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، لأبي اخلطاب محفوظ بن . 18)

وخّرج  ن�سو�سه  حّقق  ))43-510ه�(،  الكلوذاين  احل�سن  بن  اأحمد 
اأحاديثه وعّلق عليه: د. عبداللطيف هميم، ود. ماهر يا�سني الفحل، 
والدعاية  والتوزيع  للن�سر  غرا�ص  5)14ه�/004)م،  الأولى،  الطبعة 

والإعالن، الكويت - اجلهراء.
ح�سني . 19) د.عبداهلل  والتجارية،  ال�سناعية  امللكية  حقوق  يف  الوجيز 

اخل�سروم، الطبعة الثانية، 008)م، دار وائل للن�سر، عمان- الأردن.
الوجيز يف فقه الإمام ال�سافعي، ملحمد بن محمد الغزايل )ت505ه�(، . 0))

النا�سر: دار املعرفة للطباعة والن�سر، بريوت لبنان، 1399ه�، 1979م، 
بريوت لبنان.

الو�سيط يف �سرح القانون املدين، د.عبدالرزاق ال�سنهوري، طبعة عام . 1))
1981م، دار النه�سة العربية، بدون رقم طبعة.
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