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احلمــد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأزكى صلواته وســامه عىل
معلم الناس اخلري ،وهادي البرشية إىل الرشــد ،وراعــي اخللق إىل احلق،
وخمــرج الناس من الظلــات إىل النور ،نبي الرمحة ،وإمام اهلدي ،البشــر
النذير ،والرساج املنري ،صاحب اللواء املعقود ،واملقام املحمود ،واحلوض
املورود ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه الركع السجود.
وبعـد:
نتيجة لتطور حاجات العرص احلديث ،والتقدم التقني اهلائل يف شــتى

مناحي احلياة ،ظهرت عقود جديدة للوفاء بحاجات مل تكن بارزة أو ُم ِّلحة
يف عصور فقهائنا األوائل ،ومن هذه العقــود :عقود الفيديك التي أعدها

«االحتاد الدويل للمهندسني االستشــاريني» واملعروف بمنظمة الفيديك،
وهي عقود نموذجية نمطية يف جماالت البناء وأعامل اهلندسة املدنية ،وجمال
األعامل امليكانيكية والكهربائية ،بني املقاول ورب العمل.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وهذه العقود أصبحت تشكل قاس ًام مشرتك ًا للموضوعات املتفق عليها

بني الرشكات ورجال األعامل واملســتثمرين يف معظــم دول العامل ،وهلذا
يكون للرشكة األوروبية التي تريد إنشــاء مصنــع يف دولة عربية أن تتعاقد
مع مقاول من العامل العريب لتنفيــذ املرشوع وفق ًا للرشوط املوجودة بعقود
الفيديك ،ومن ثم توجد أرضية مشرتكة متفق عليها سلف ًا.

كــا أن بعض اهليئــات االقتصاديــة الدولية املانحــة للقروض مثل

البنك الدويل ،والصندوق الدويل لإلنشــاء والتعمري ،تشــرط  -عند منح
القروض  -أن تســتخدم هــذه القروض يف مرشوعــات بعينها ،وأن يتم

اإلنشــاء وفق ًا للرشوط والعقود النموذجية التــي يصدرها االحتاد الدويل

للمهندسني االستشاريني.

وهكذا أصبح التعرف عىل هذه العقــود النموذجية رضورة للدخول

يف األسواق العاملية اجلديدة ملرشوعات اإلنشاء والتشييد ،وأصبح رضورة
جلــذب رؤوس األمــوال األجنبية ،وأصبــح رضورة للتعامــل مع دول
العامل األخرى ،إذ أن هــذه العقود أصبحت لغة الســوق العاملية اجلديدة

لإلنشاء والتعمري.

ويف هذه الورقة نتناول موضوع «املقاولة من الباطن بني الفقه اإلسالمي
وعقد الفيديك» وذلك إلثبات أن فقه املعامالت يف الرشيعة اإلسالمية قادر
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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عىل اســتيعاب املستجدات يف جمال املبادالت واالتفاقيات املالية املعارصة،
ومنها هذه الصورة احلديثة من العقود.

نســأل اهلل عز وجل أن جيعله عل ًام نافعــ ًا ،وعم ً
ال صاحل ًا ،إنه ويل ذلك

والقادر عليه  ..وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وسلم تسلي ًام كثري ًا.
خطة البحث:
ملا كان عقــد املقاولة من الباطــن صورة من صــور املقاولة ،لذا فقد

خصصنــا الفصل األول للــكالم عن املقاولة  -بصفــة عامة  -ويأيت هذا

الفصل يف توطئة وثالثة مباحث.

عرفنا املقاولة يف اللغــة ويف االصطالح ،وب َّينا خصائص
يف التوطئــةَّ :

عقد املقاولة.

ويف املبحث األول :عددنــا أدلة مرشوعية املقاولة من الكتاب العزيز،

والسنة املطهرة ،واملعقول.

ويف املبحث الثاين :أوضحنا تكييف عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي.
ويف املبحث الثالث :حددنا صور إبرام عقد املقاولة.
أما الفصل الثاين :فقد تناولنا فيه موضوع «املقاولة من الباطن يف الفقه

اإلسالمي» وجاء هذا املوضوع يف توطئة وثالثة مباحث.

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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عرفنا العقد من الباطن ،وأســباب التعاقد من الباطن
ففي التوطئــةَّ :

(بصفة عامة).

ويف املبحث األول :تكلمنا عن املقاولة من الباطن :تعريفها ،وتكييفها،

ومرشوعيتها.

ويف املبحث الثاين :عددنا صور عقد املقاولة من الباطن.
ويف املبحث الثالث :بينا العالقة بني األطراف يف املقاولة من الباطن:

أوالً :العالقة بني رب العمل واملقاول األصيل.

ثاني ًا :العالقة بني املقاول األصيل واملقاول من الباطن.

ثالث ًا :العالقة بني رب العمل واملقاول من الباطن.

أما الفصل الثالث :فقــد عرضنا فيه أهم أحكام املقاولة من الباطن يف

عقد الفيديك ،ويأيت هذا الفصل يف توطئة وثالثة مباحث.

يف التوطئة :تناولنــا تعريف الفيديك ،وعقــود الفيديك ،ومنها عقد

مقاوالت أعامل اهلندسة املدنية ،وكذا تعريف «املقاول» يف عقود الفيديك.
واملبحث األول :جاء بعنوان «تنفيذ املقاول العقد بنفسه».
واملبحث الثاين :بعنوان «اشرتاك املقاول من الباطن يف التنفيذ»

واملبحــث الثالث :بعنوان «حفظ حقوق املقــاول من الباطن ،ومحاية

املقاول األصيل».

أما اخلامتة فقد عرضنا فيها أهم نتائج البحث.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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الفصل األول
الـمـقــاولـة
توطئة :تعريف املقاولة.

أوالً :يف اللغة:
يراد باملقاولة يف اللغة :املفاوضة واملجادلة ،يقال :قاوله يف األمر -

إذا فاوضه وجادله ،وتقاولوا يف األمر :تفاوضوا.

واملقاول :من يتعهد بالقيام بعمل معني مستكمل لرشوط خاصة ،كبناء

بيت ،أو إصالح طريق .واملقاولة :اتفــاق بني طرفني يتعهد بمقتضاه أحد
املتعاقدين بأن يقوم لآلخر بعمل معني بأجر حمدد يف مدة معينة(((.
ثاني ًا :يف االصطالح الرشعي:
ال يوجد يف كتــب الفقه القديمة تعريف رشعي هلــذا املصطلح ،ألنه

من املصطلحات املســتحدثة ،عل ًام بأن عقد املقاولــة كان معروف ًا (عمالً)

من خالل تطابق صــوره مع بعض العقود املرشوعة يف الفقه اإلســامي
كاإلجارة واجلعالة والسلم واالستصناع(((.

((( لسان العرب  -فصل القاف ،باب الالم ،املعجم الوسيط  -مادة (قال).
((( عقد املقاولــة والتوكيالت التجارية  -للدكتور /حممد عبد الرحيم عنرب  -ط 2القاهرة
1987م  -ص.8
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وقــد ورد ذكر عقــد املقاولة بإمجــال عنــد املتأخرين مــن الفقهاء
واملعارصين منهم ،وذلك للتأكيد عىل أن الفقه اإلســامي يســتوعب كل
ما هو جديد يف املعامالت املالية ،مــا دام ضمن الضوابط والقواعد العامة
التي أرساها.
ومــن ذلك ما نصت عليه جملة األحكام العدليــة يف املادة ( )124بأن
االســتصناع «عقد مقاولة مع أهل الصنعة عىل أن يعملوا شــيئ ًا ،فالعامل
صانع ،واملشرتى مستصنع ،واليشء مصنوع».
وجاء يف كتاب «مرشــد احلــران» يف املادة (« :)602جيوز اســتئجار
الصانع أو املقاول لعمل بناء ،مع تعيني أجرته كل يوم بدون مقدار العمل،
أو مع تعيني أجــرة كل ذراع أو مرت يعمله ،أو باملقاولة عىل العمل كله ،مع
بيان مقدار العمل طوالً وعرض ًا وعمق ًا».
وورد تعريــف لعقد املقاولة يف قرارات جممع الفقه اإلســامي  -عند
بحثه لعقد املقاولة  -يف دورته الرابعــة عرشة ،بالقرار ( )129حيث نص
عىل أن عقد املقاولة هو« :عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شــيئ ًا
أو يؤدي عم ً
ال مقابل بدل يتعهد به الطرف اآلخر».
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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خصائص عقد املقاولـــة:
إن عقد املقاولة له خصائص وأوصاف ًا معينة ،يفيد حتديدها والعمل هبا
يف تعيني القواعد املنظمة له ،وأهم هذه اخلصائص(((:
أوالً :أنه عقد رضائي :أي ال يشرتط النعقاده شكل معني ،فهو ينعقد
بمجرد ارتباط قبول أحد الطرفني بإجياب الطرف اآلخر وتطابقهام.
ويقع الرتايض يف عقد املقاولة عىل عنرصين مها :اليشء املطلوب صنعة
أو العمل املطلوب تأديته مــن املقاول ،وهو أحد املتعاقدين ،والبدل الذي
يلتزم به صاحب العمل.
ثاني ًا :أنه عقد معاوضة :حيث هيدف كل من الطرفني إىل احلصول عىل
منفعة ،فاملقاول يــؤدي العمل املطلوب منه مقابل البدل الذي حيصل عليه
من صاحب العمل.
ثالثــ ًا :أنه عقد ملزم للجانبني :فعقد املقاولة يرتب التزامات عىل عاتق

كل من طرفيه ،فاملقاول يلتزم بإنجــاز العمل طبق ًا للمتفق عليه ،كام يلتزم
صاحب العمل بأن يتسلم العمل بعد إنجازه وبدفع البدل.
((( الوســيط يف رشح القانون املدين املرصي اجلديد  -د /عبد الرزاق السنهوري ،6/7 -
ورشح أحكام عقد املقاولة  -د /حممد لبيب شنب  -ص.13 ،12
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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رابعــ ًا :أنه عقد وارد عىل العمل :فالعنرص اجلوهري يف العقد مطلوب

من املقاول ،وهو القيام بعمل معني.

خامســ ًا :أنه عقد حمدد :ألن ك ً
ال من طرفيه حيدد  -عند التعاقد  -قيمة

املنفعــة التي يقدّ مها إىل املتعاقد اآلخر ،وقيمة املنفعة التي ســوف يأخذها

منه ،فال يتوقف حتديد هذه القيمة عىل أمر احتاميل غري حمقق الوقوع ،كام يف

عقود الغرر(((.

سادس ًا :أنه عقد زمني :أي أن الزمن فيه عنرص جوهري بحيث يكون

هو املقياس الذي يقــدر به العمل ،وهذا يعنــي أن االلتزامات تتقابل فيه

تقاب ً
ال تام ًا ،ال يف الوجوه فحســب بل أيض ًا يف التنفيذ ،فام تم منه يف جانب
يتم ما يقابله يف اجلانب اآلخر(((.

سابع ًا :االعتبار الشخيص :ويبدو االعتبار الشخيص جلي ًا عندما يتعاقد

صاحب العمل مع مقاول من أصحاب املهن احلرة املاهرين ،كام هو احلال

بالنسبة للطبيب واملحامي والرســام ،إذ يعتمد حتقيق النتيجة املنتظرة عىل
الثقة واخلربة التي يوليها للمقاول املهني ،ويرتتب عىل االعتبار الشــخيص
انقضاء العقد بموت املقاول(((.

((( النظريات الفقهية  -دكتور /فتحي الدريني  -ص.344
((( املقاوالت يف الفقه اإلسالمي  -أ /إبراهيم شاشو  -النارش :جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية  -ص.747
((( املرجع السابق  -ص.747
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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املبحث األول :أدلة مشروعية عقد املقاولة:

عقد املقاولــة عقد جائز رشعــ ًا ،حيث تنطبق عليه الــروط العامة

الواجــب توافرها بالعقــود ،وقد قام يف أحكامه عــى جمموعة من العقود

يف الفقه اإلســامي ،مثل عقد الســلم ،وعقد االستصناع ،وعقد اإلجارة

الواردة عىل العمل ،وعقد اجلعالة.

وتســتند مرشوعية عقد املقاولة إىل أدلة من القرآن الكريم ،والســنة

النبوية املطهرة ،واملعقول ،وذلك عىل التفصيل التايل:
أوالً :من القرآن الكريم:

 -1قال تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﴾ [املائدة.]1:
ووجه االســتدالل باآلية الكريم :أهنا أمرت بالوفاء بالعقود أمر ًا عام ًا

وبإطالق ،دون تعيني لنوع العقد ،فشــملت العهود التي عاقدنا اهلل عليها
والتزمنا هبا ،والعقود التي تقع بني الناس بعضهم مع بعض ،وعقد املقاولة
يندرج حتت هذا األصل الترشيعي العام(((.

 -2قال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﴾ [النساء.]29:
((( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي .5/6 -

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ووجه االســتدالل من هذه اآلية :أهنا تــدل  -رصاحة  -عل90جحى
أن األصــل يف ثبوت احلق يف مال الغري هو رضا صاحب هذا املال ،إذا كان
عىل ســبيل التجارة واملعاوضة ،وهذا أصل ترشيعي عام ،فالتجارة شاملة
لكثري من الترصفات واملعامالت التي تنشئ التزامات((( ،ومن ضمنها عقد
املقاولة الذي يكون عن تراض بني املقاول وصاحب العمل.
 -3عموم اآليات الدالة عىل ِحل مجيع أنواع البيوع ،إال ما حرمه اهلل تعاىل
ورسوله ﷺ مثل قوله تعاىل ﴿ :ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ   ﴾ [البقرة،]275:
ويشــمل ذلك عقد املقاولة ،ألهنا نوع من أنواع البيوع املرشوعة ملا فيها من
تبادل املنافع بني املتعاقدين(((.
ثاني ًا :من السنة املطهرة:
أ -من األحاديث الرشيفة التي تدل عىل جواز االستصناع:

َ -1عـ� ْن نَافِ�� ٍع ريض اهلل عنــهَ ،أ َّن َع ْبدَ اهللِ بن عمــر ريض اهلل عنهام،

َــع َخ َات ًا ِم ْن َذ َه ٍ
بَ ،و َج َع َل َف َّصــ ُه ِف َب ْط ِن َك ِّف ِه
اص َطن َ
َحدَّ َثــ ُهَ :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ ْ
ِ ِ
ِ
يم ِمــ ْن َذ َه ٍ
ْــرَ ،ف َح ِمدَ اهللَ
َــع الن ُ
اص َطن َ
إِ َذا َلبِ َســ ُهَ ،ف ْ
بَ ،ف َرق َي املن َ َ
َّاس َخ َوات َ

((( املرجع السابق .134/5 -
((( عقد املقاولة يف الفقه اإلســامي ،وما يقابله يف القانون املدين  -أ /زياد شــفيق حسن
قرارية.
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و َأ ْثنَــى َع َلي ِ
ــهَ ،ف َق َ
اص َطنَ ْعتُــ ُهَ ،وإِ ِّن الَ َأل َب ُســ ُه» َفنَ َب َ
ــذ ُه،
ــال« :إِ ِّن ُكن ُ
ْــت ْ
ْ
َ
َّاس(((.
َفنَ َب َذ الن ُ

 -2عــن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قالَ « :أ َّن ُه ر َأى ِف َي ِد رس ِ
ــول اهللِ
َ ُ
َ

ِ
ِ
ِ
ٍ
يم ِم ْن
َّاس ْ
ــم إِ َّن الن َ
اص َطنَ ُعــوا اخلَ َوات َ
ﷺ َخ َاتــ ًا مــ ْن َو ِرق َي ْوم ًا َواحد ًاُ ،ث َّ
وها»(((.
َو ِر ٍق َو َلبِ ُس َ
َ -3ع ْن َأ ِب َح ِ
از ٍمَ ،ق َالَ :أتَى ِر َج ٌال إِ َل َس ْه ِل ْب ِن َس ْع ٍد َي ْس َأ ُلو َن ُه َع ِن املِن َ ِْب،

ٍ
َف َق َالَ :ب َع َث َر ُس ُ
ــول اهللِ ﷺ إِ َل ُف َ
ــا َها َس ْه ٌل َ « -أ ْن ُم ِري
ال َن َة  -ا ْم َر َأة َقدْ َس َّ

ُغ َ ِ
ِ
َّاس»َ ،ف َأ َم َر ْت ُه
ال َمك الن ََّّج َارَ ،ي ْع َم ُل ِل َأ ْع َواد ًاَ ،أ ْجل ُس َع َل ْي ِه َّن إِ َذا َك َّل ْم ُت الن َ
يعم ُلها ِمن َطر َف ِ
اء ال َغا َب ِةُ ،ثم َجاء ِباَ ،ف َأرســ َل ْت إِ َل رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِ َباَ ،ف َأ َم َر
َ ُ
َّ َ َ ْ َ
ََْ َ ْ ْ
ِ َبا َف ُو ِض َع ْتَ ،ف َج َل َس َع َل ْي ِه»(((.
وجه االستدالل:
توضــح األحاديــث النبويــة الســالفة الذكــر أن النبــي ﷺ أجاز
اســتصناع اخلاتــم واملنــر ،واالســتصناع عقــد وراد عــى العمل مع
((( فتــح البــاري رشح صحيــح البخاري  -باب مــن جعل فص اخلاتــم يف بطن كفه -
 - 325/10ح(.)5876
((( املرجع السابق  - 318/10 -ح(.)5868
((( املرجع السابق  -باب النجار  - 319/4 -ح(.)2094
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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االلتــزام بتقديم املــواد الالزمة للصناعــة ،وهي يف القوانــن املدنية  -يف
الدول اإلســامية وغريها  -تســمى عقد املقاولة ،فصاحــب العمل أو
املســتصنع يقدم البدل مقابــل أن يقوم املقاول بتقديــم العمل واملادة من
عنــده إلمتام املطلوب منــه بإدارته مســتق ً
ال عن صاحــب العمل ،وهذا
هو جوهر عقد املقاولــة ،وهلذا تكون تلك األحاديــث نص ًا يف مرشوعية
عقد املقاولة(((.
ب -األحاديــث الدالــة عىل جــواز اإلجــارة الواردة عــى العمل

(األجري املشرتك):

ــر َة ريض اهلل عنهَ ،ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ « :ما َب َع َث اهللُ نَبِ ّي ًا
َ -1ع ْن َأ ِب ُه َر ْي َ

إِ َّل َر َعى ال َغن ََم»َ ،ف َق َ
اها َع َل
ــال َأ ْص َحا ُب ُهَ :و َأن َ
ــمُ ،كن ُْت َأ ْر َع َ
ْت؟ َف َق َالَ « :ن َع ْ
َق َر ِار َ
يط ِلَ ْه ِل َم َّك َة»(((.
ٍ ِ
«احت ََج َم النَّبِ ُّي ﷺَ ،و َأ ْع َطى
َ -2ع ِن ا ْب ِن َع َّب
ض اهللُ َعن ُْه َمَ ،ق َالْ :
ــاس َر َ

حل َّجا َم َأ ْج َر ُه»(((.
ا َ

((( عقــد املقاولــة يف الفقه اإلســامي ،ومــا يقابله يف القانــون املدين  -أ /زياد شــفيق
حسن قرارية.
((( أخرجــه البخاري يف صحيحــه  -كتاب اإلجــارة ،باب رعي الغنم عــى قراريط -
ح(.)2262
((( املرجع السابق  -باب خراج احلجام  -ح(.)2278
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ِ
ِ
است َْأ َج َر النَّبِ ُّي ﷺ،
ض اهللُ َعن َْها َقا َلتَ :
«و ْ
 -3عن أم املؤمنني َعائ َشــ َة َر َ

يل (عبد اهلل بن أريقط) ،ه ِ
ادي ًا ِخريت ًا (أي م ِ
ال ِم ْن َبنِي الدِّ ِ
َو َأ ُبو َبك ٍْر َر ُج ً
اهر ًا)
َ
َ
ِّ

َاها بِر ِ
ِ ِ
ِ ٍ
اح َل َت ْي ِه َم
َ ...فدَ َف َعا إِ َل ْيه َراح َل َت ْي ِه َمَ ،و َواعَدَ ا ُه َغ َار َث ْو ٍر َب ْعدَ َثالَث َل َيالَ ،ف َأت ُ َ َ

ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يل،
َصبِ َ
يح َة َل َيال َثالَث َف ْار َ َتالََ ،وا ْن َط َل َق َم َع ُه َم َعام ُر ْب ُن ُف َه ْ َيةََ ،والدَّ ل ُيل الدِّ ُّ
َف َأ َخ َذ ِبِم َأس َف َل م َّك َة وهو َط ِر ُيق الس ِ
اح ِل»(((.
َ َ ُ َ
َّ
ْ ْ
وجه االستدالل يف هذه األحاديث:
األعامل الواردة هبــذه األحاديث يلتزم فيها العامل بتقديم عمله فقط،
ومن ثم فهي من قبيل األجري املشرتك ،كرعي األغنام ،واحلجامة ،واهلداية
إىل الطريق ،ويقــاس عليها بقية املهن والصنائــع ،وهي يف حقيقتها عقود
مقاولــة حيث تتوافر فيهــا مقومات عقد املقاولة ،فهــي عقود واردة عىل
العمل ،ويقوم هبا العامل بإدارته اخلاصة مقابل بدل متفق عليه(((.
ج -األحاديث التي تبيح عقد السلم:

 -1ما أخرجه البخاري َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ض اهللُ َعن ُْه َمَ ،ق َالَ :ق ِد َم النَّبِ ُّي
ْ َّ
اس َر َ
((( صحيح البخاري  -كتاب اإلجارة ،باب استئجار املرشكني عند الرضورة  -ح(.)2263
((( عقــد املقاولــة يف الفقه اإلســامي ،ومــا يقابله يف القانــون املدين  -أ /زياد شــفيق
حسن قرارية.
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ﷺ ا َمل ِدينَ َة و ُهم يس ِ
الســنَت ْ ِ
َي َوال َّثال َ
ــل ُف َ
ف ِف
َثَ ،ف َق َالَ « :م ْن َأ ْس َل َ
ون بِالت َّْم ِر َّ
َ ْ ُْ
ش ٍءَ ،ف ِفي َك ْي ٍل َم ْع ُلو ٍمَ ،و َو ْز ٍن َم ْع ُلو ٍم ،إِ َل َأ َج ٍل َم ْع ُلو ٍم»(((.
َ ْ

 -2ما أخرجه اإلمام الشــافعي ريض اهلل عنه عن ابن عباس ريض اهلل
عنهام أن النبي ﷺ قدم املدينة وهم يسلفون يف التمر السنة والسنتني  -وربام
قال الســنتني والثالث  -فقال« :من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ،ووزن
معلوم ،وأجل معلوم»(((.
 -3مــا أخرجه اإلمام ابن حزم رمحه اهلل عن ابن عباس ريض اهلل عنهام
قال :قال رســول اهلل ﷺ «من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ،ووزن معلوم،
إىل أجل معلوم»(((.
وجه االستدالل من هذه األحاديث:
يعــد عقد الســلم يف وقتنا احلارض صــورة من صور عقــد التوريد،
الــذي يتعهد فيه أحد طرفيه بتوريد ســلعة أو مواد حمــددة األوصاف يف
تواريــخ معينة ،لقاء ثمن يدفع معج ً
ال أو عىل أقســاط بحســب االتفاق،
((( صحيح البخاري  -كتاب السلم ،باب السلم يف وزن معلوم  -ح(.)2240
((( األم .94/3 -
((( املحىل .46/10 -
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فتتوافــر يف عقــد التوريد مقومــات عقد املقاولــة ،وهبذا يعــد التوريد
نوعــ ًا من أنواع املقاوالت ،وتكون أحاديث الســلم أدلــة عىل مرشوعية
عقد املقاولة(((.
ثالث ًا :املعقول:
مما ال ريب فيه أن العقود التي أجازها الفقهاء  -القدامى واملعارصون -
مردهــا حاجة النــاس إليها ،ولتيســر أمورهــم ،ورفع احلــرج عنهم،
ولوالها لتوقف النشــاط االقتصادي واالجتامعي ،وألصاهبام خلل كبري،
ال يســتقيم معه أمر احلياة إال بعرس ومشــقة بالغني ،وليس هذا من أسس
الترشيع اإلسالمي.
وينطبق ذلك عىل عقد املقاولة الذي برز يف القرن املايض عىل الســاحة
العمرانية والتجارية والصناعية ،وانترش انتشــار ًا واسع ًا يف ميادين العمل،
األمر الذي دعــا واضعي القانون املــدين يف دول العامل  -بــا فيها الدول
اإلســامية  -إىل تنظيم أحكام عقد املقاولــة وتفصيلها يف عقد جديد من
عقود العمل.
((( عقــد املقاولة والتوريد يف الفقه اإلســامي والقانون املدين -د /عــي عبد األحد أبو
البصل  -ص.66
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املبحث الثاني :تكييف عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي:

مل يذكر الفقهاء املسلمون عقد املقاولة هبذا االسم يف كتبهم ،وإنام نجد
صــور عقد املقاولة متطابقــة مع ما قرره الفقه اإلســامي يف بيانه للعقود
املرشوعة ،وذلك عىل رضبني:
األول :أن يقدم املقــاول (الصانع) العمل واملادة مع ًا ،ويســمى هذا
العقد بعقد «االستصناع».
الثاين :أن يقدم املقاول (الصانــع) العمل فقط ،عىل أن يقدم صاحب

العمل (املستصنع) مادة الصنع من عنده ،فيكون املقاول هنا أجري ًا مشرتك ًا.
ونتناول تفصيل ذلك يف مطلبني:
املطلب األول :التزام املقاول بتقديم العمل واملواد:
أقرب العقود  -يف الفقه اإلسالمي  -شبه ًا بعقد املقاولة الذي يلتزم فيه
املقاول بتقديم العمل واملواد هو «عقد االستصناع».
عىل أن هناك خالف ًا بني الفقهاء حول «عقد االستصناع» .فاحلنفية  -فيام
عدا زفر  -متفقون عىل مرشوعية عقد االستصناع ،فهم يعدونه من العقود
اجلائزة ،وتناولوه يف كتبهم ،وبينوا رشوطه وأركانه.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ويتضح ذلك فيام يأيت:
قال العالمة الكاســاين يف معرض الكالم عن االستصناع« :أما جوازه
فالقياس أن ال جيوز ،ألنه بيع ما ليس عند اإلنســان  ...وجيوز استحســان ًا
إلمجاع الناس عىل ذلك»(((.
وقال السمرقندي يف كالمه عن االســتصناع« :والقياس أنه ال جيوز،
ويف االستحســان جائز»((( .وقال العالمة الكامل بن اهلامم عن االستصناع
بأنه «جاز استحسان ًا»(((.
أما مجهور الفقهاء من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،وزفر من احلنفية،
ال يرون صحة عقد االســتصناع ،وال يعدونه عقد مستقالً ،وإنام يلحقونه
بعقد السلم ،عىل خالف بينهم فيام بنوا عليه رأهيم(((.
ويمكن القول أن عقد االســتصناع رضب من رضوب املقاوالت ،إال
أن عقد املقاولة أعم وأشمل من عقد االستصناع ،فقد يقوم املقاول بالعمل
((( بدائع الصنائع .2678/6 -
((( حتفة الفقهاء .538/2 -
((( فتح القدير .355/5 -
((( يرجع يف تفصيل ذلك إىل كتابنا «عقد االســتصناع وأثره يف تنشيط احلركة االقتصادية»
الطبعة األوىل 1417هـ1996/م  -ص.72 - 45
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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فقط ،أو يقــوم بالعمل إىل جانب تقديم املادة ،وكل ذلك باســتقالل عن
صاحب العمل.
ومن ثم فإننا نرى أن عقد املقاولة وإن تشــابه مع عقد االســتصناع يف
تقديم املقاول للعمل واملواد ،إال أنه يعترب عقد ًا مســتقالً ،ملزم ًا للطرفني،
يسمى «عقد مقاولة».
املطلب الثاين :التزام املقاول بتقديم العمل فقط:
أقرب العقود شبه ًا بعقد املقاولة الذي يلتزم فيه املقاول بتقديم العمل
 فقــط  -هو عقد اإلجارة (إجارة األشــخاص) الذي تقــرر جوازه بغريخالف بني أهل العلم(((.
قــال اإلمام الكاســاين« :فإن أســلم إىل حداد حديد ًا ليعمــل له إنا ًء

معلوم ًا بأجر معلــوم ،أو جلد ًا إىل خ َّفــاف ليعمل له ُخ ّفــ ًا معلوم ًا بأجر
معلوم ،فذلــك جائز ،وال خيار فيــه ،ألن هذا ليس باســتصناع ،بل هو
اســتئجار ،فإن عمل كام ُأ ِمر اســتحق األجر ،وإن فســد فلــه أن يضمنه
حديد ًا مثله»(((.
((( املغني ومعه الرشح الكبري البن قدامة .106 - 105/6 -
((( بدائع الصنائع .4/5 -
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ويبقى بعد ذلك حتديد نوع هذه اإلجارة تبع ًا ملن يامرسها ،هل هو أجري

خاص ،أو أجري مشرتك؟ نحن نستبعد أن يكون املقاول الذي يقدم العمل
فقط أجري ًا خاص ًا ،ألن املســتأجر ال خيتص بنفعه يف مدة العقد دون ســائر

الناس ،وألنه ال يستحق األجر بمجرد تســليم نفسه ،فاألقرب إىل قواعد

الفقه اإلســامي اعتباره أجري ًا مشرتك ًا ،فاألجري املشرتك هو الصانع الذي

يقبل أعامالً ألكثر من جهة(((.

عىل أن وضع املقاول خيتلف عن وضع األجري املشرتك ،فاألول يعمل

يف اســتقالل عن صاحب العمل ،بينام يعمل الثــاين حتت إرشاف وتوجيه

صاحب العمل ،باإلضافة إىل أن األجري املشــرك (العامل) ال بد أن يكون

شــخص ًا طبيعي ًا ،بخالف املقاول فقد يكون شــخص ًا طبيعيــ ًا وقد يكون

شخص ًا معنوي ًا كرشكة أو مؤسسة.

ومن ثم فإننا نرى أن عقد املقاولة وإن تشــابه مع عقد األجري املشرتك

لتقديمه العمل فقط ،إال أنه يظل عقد ًا مســتقالً ،ملزم ًا للطرفني ،يســمى

«عقد مقاولة»(((.

((( املغنى والرشح الكبري .106/6 -
((( عقد املقاولة  -اإلنشــاء والتعمري (حقيقته  -تكييفه  -صوره) أ.د .حممد جرب األلفي -
بحث مقدم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  -جممع الفقه اإلسالمي  -جدة 1423هـ2003/م
 ص( 13 - 10بترصف).الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املبحث الثالث :صور إبرام عقد املقاولة:

ثبت لنا  -مما ســبق  -أن عقد املقاولة من العقــود احلديثة الواردة عىل

العمل ،وأنه يستند يف تقرير أحكامه عىل أوجه الشبه بينه وبني بعض العقود

املرشوعة يف الفقه اإلســامي ،كاالســتصناع ،واألجري املشرتك ،والسلم
واجلعالة ،ويستمد مرشوعيته أيض ًا من انطباق األركان والرشوط الواجب

توافرها يف العقــود عىل عقد املقاولة ،فض ً
ال عن عــدم معارضته للقواعد

واملبادئ العامة التي حتكم العقود يف الترشيع اإلسالمي(((.

هذا ،وقد برزت يف العمل ثالث صور إلبرام عقد املقاولة(((:
 -1فقد ُيربم العقد مبارشة بني رب العمل واملقاول ،وهو ما يســمى بـ

«املقاولة األصلية».

 -2وقد ُيــرم العقد األصيل بني رب العمل واملقــاول ،ثم ُيربم عقد

آخر  -أو عقود أخــرى  -بني املقاول وغريه من املقاولــن الذين يلتزمون
بصنــع يشء أو أداء عمل من أعامل املقاولــة األوىل ،ويطلق عليه «املقاولة

من الباطن».

((( عقد املقاولة  -دكتور /وهبه الزحييل  -جملة جممع الفقه اإلســامي  -العدد  14ســنة
2003م  -منشور عىل موقع الدكتور الزحييل عىل اإلنرتنت (بترصف).
((( عقد املقاولة  -د /حممد جرب األلفي  -ص 14وما بعدها (بترصف).
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 -3وقد يربم رب العمل عقد مقاولة مع مؤسسة مالية ،إلقامة ومتويل
مرشوع معني ،ثم تربم هذه املؤسســة املالية عقود ًا مــع مقاولني يلتزمون
بتنفيذ األعامل التي تم االتفاق عليها مع رب العمل ،وهو ما ُيعرف بـ «عقد
املقاولة املوازي».
وفيام ييل نستعرض الصورتني األوىل والثالثة بإجياز ،ثم نتناول الصورة
الثانية (املقاولة من الباطن) بيشء من التفصيل يف الفصل الثاين.
املطلب األول :عقد املقاولة مبارشة بني رب العمل واملقاول:
ففي هــذه الصورة يعرض رب العمل عىل املقاول ما يريد إنشــاءه أو
تعمريه ،بوصــف حمله ،وبيان نوعه وقدره ،وطريقــة أدائه ،ومدة إنجازه،
وحتديد مــا يقابله من بدل ،فــإذا قبل املقاول بذلك التــزم بإنجاز العمل
 بنفســه  -وفق ًا لرشوط العقد ،والتزم رب العمل بتســليمه العمل ،ودفعالبدل بالقدر والكيفية املتفق عليها.
وهذه هي الصورة الغالبة الوقوع عند إبرام عقد املقاولة وتنفيذه ،وهي
تظهر بوضوح التزامات كل من املقــاول وصاحب العمل ورشوط العقد
بينهام ،ويرجع كل منهام لآلخر يف مطالبته بتنفيذ التزاماته.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املطلب الثاين :عقد املقاولة املوازي:
قد حيتاج شــخص (طبيعي أو معنوي) لعملية إنشــاء أو تعمري ،كبناء
مســكن أو مصنع ،وليس لديــه التمويل الكايف هلذا املــروع ،فيلجأ إىل
مؤسســة مالية لتقوم هبذه العملية  -متوي ً
ال وبنــا ًء  -عن طريق تعاقدها مع
أحد املقاولني عىل أســاس املواصفات والكميات املبينة يف العقد املربم بني

املؤسسة ورب العمل.
وبعد إمتام العمل تتسلمه املؤسسة املالية من املقاول ،ثم تقوم بتسليمه
إىل رب العمل .وخالل مدة العمل يف املرشوع يدفع رب العمل للمؤسسة
املالية ثمن اإلنشــاءات  -وفق االتفاق  -وغالب ًا ما يكون عىل هيئة أقســاط
دورية ،أما يف العالقة بني املؤسسة املالية واملقاول ،فقد يكون الثمن معج ً
ال
أو مؤج ً
ال أو منج ًام ،وفق رشوط العقد(((.
يتضح من ذلــك أننا إزاء عقديــن منفصلني ،ومن ثــم جيب مراعاة
الفصل التــام بني رب العمــل واملقــاول (املتعاقد مع املؤسســة املالية)
وذلــك بعدم الربط بــن العقديــن ،أو توكيل رب العمــل يف اإلرشاف
((( عقد االستصناع  -د /حممد سليامن األشقر  -ضمن بحوث فقهية يف قضايا معارصة -
دار النفائس  -عامن 1418هـ1998/م .240/1 -
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أو التســلم أو غــر ذلــك ،حتــى ال تتحــول العملية إىل جمــرد قرض
غري حسن(((.
وقــد ورد ضمــن توصيات وفتــاوى مؤمتر املســتجدات الفقهية يف
معامالت البنوك اإلســامية ،الذي انعقد باجلامعة األردنية سنة 1414هـ
ما ييل:
«يرى املؤمتر جواز اســتعامل السلم املوازي ،واالستصناع املوازي ،مع
مراعاة عدم الربط بني العقدين املتوازيني يف الســلم واالســتصناع ،وعدم
إساءة استعامل هاتني الصيغتني باختاذمها ذريعة للمحظور».
•

•

•

((( املرجع السابق .248/1 -
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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الفصل الثاني
املقاولة من الباطن يف الفقه اإلسالمي
توطئة :تعريف العقد من الباطن:
العقــد من الباطن مصطلح قانوين حــادث ،ال ُيعرف يف كتب الفقهاء

معروف بمضمونه ،فقد بحثوا صور ًا ومســائل كثرية منه؛
باســمه ،إال أنه
ٌ
ولكن بتسميات خمتلفة ،ومن أمثلة ذلك قوهلم:
( -1املضارب يضارب)(((.
(املستأجر ِ
ِ
يؤجر)(((.
-2
( -3الوكيل يوكل)(((.
ناشــئ عن عقد ٍ
سابق
عرفه بعض الباحثني بأنه« :عقد بني طرفني
ٌ
وقد ّ

مرتتّب عليه ،يكون أحد طرفيه هو نفسه أحد طريف العقد السابق ،مقتضاه
ُ
انتقال ما لزم هذا الطرف بموجب العقد األول من مسؤوليات ،بعضها ،أو
((( كنز الدقائق للنســفي (مع رشحه تبيني احلقائق للزيلعي)  ،63/5العناية رشح اهلداية
 ،461/8حاشية ابن عابدين .652/5
((( البحر الرائق  ،274/7حتفة املحتاج  ،295/9كشاف القناع .73/9
((( املبسوط  ،71/23حتفة املحتاج .89/7
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ٍ
طرف آخر ليس طرف ًا يف العقد الســابق،
كلها ،أو ما له من حق ومنفعة إىل
مع بقاء مسؤولية الطرف األول يف ذلك العقد».
أسباب العقد من الباطن:
ملا كان العقد من الباطن ناشئ ًا عن عقد آخر ،متفرع ًا عنه ،وليس عقد ًا
أصلي ًا؛ كانت له أسبابه اخلاصة التي ينفرد هبا عن سائر العقود.
وختتلف أسبابه الدافعة إلنشائه بالنسبة ٍ
لكل من املتعاقدَ ْين:
أوالً :أســباب العقد من الباطن بالنســبة للطرف املشرتك ،وهو الذي
يكون طرف ًا يف العقد من الباطن ،والعقد األصيل:
ٍ
تبعات ومســؤوليات ال يمكن أن
يتحمــل يف عقد من العقود
 -1أن
ّ

يقوم هبا وحده ،فيســتدعيه ذلك أن يستعني بآخرين يكفونه بعض العمل،
فيعاقدهم عىل ذلك من الباطن .ويربز هذا السبب جلي ًا يف عقود املقاوالت
وعقود االســتصناع الكربى ،التي ال يمكن للــركات التي تقبلتها القيا ُم

بجميع أعــال املرشوع؛ فتلجــأ إىل أن تعقــد عقود ًا مماثلة مــع مقاولني
آخريــن؛ ليكفوها بعض املهام واألعامل التي هــي خارج اختصاصها ،أو
فوق طاقتها.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -2دخول بعض رشكات املقاولة ،والتوريد ،واالســتصناع يف عقود

ليســت مؤهل ًة  -حقيق ًة  -ألعامهلا ،وكثري ًا ما تكون رشكات صورية ،ولذا
تتعاقــد من الباطن عىل ما تعاقدت عليــه يف العقد األصيل ،وتصبح بذلك
جمرد وســيط صوري ،دخل يف العقد األصيل طمعــ ًا يف األرباح املضاعفة

لتلك العقود ،التي حتتمل أن يتقاسمها هو واملقاول ،أو املورد من الباطن.
 -3قصدُ املتعاقد التخ ّفف مما أنيط به من مســؤوليات؛ كام يظهر هذا

غريه؛ حتفف ًا من تبعات
جليــ ًا يف التوكيل من الباطن ،حيث يوكل الوكيــل َ

الوكالة .وكذلك الوديعة من الباطن ،بأن يودع املستو َدع الوديعة عند غريه.
 -4خشــية أحد املتعاقدين يف العقد األصــي أن تفوته منفعة ما عاقد

عليــه ،إما لتعذر انتفاعه هبا ،وإما ألنه مل تبق لــه هبا حاجة ،ومالكها الذي
عاقده عليهــا ال يقيله؛ فيحملــه ذلك عىل أن يعاقد عىل هــذه املنفعة من
الباطن؛ حتى ال يذهب عليه ثمنها هدر ًا .ويتمثل هذا السبب جلي ًا يف عقد
املستأجر من يرغب أن يستأجر
اإلجارة من الباطن ،وقريب مما تقدم أن يأيت
َ

العني منه بثمن أكثر ،فيؤجرها له طمع ًا يف هذا الربح العارض.

 -5أن جيد العامــل يف العقد األصيل من هو أمهر منــه فيام ُطلب منه

عمله؛ فيعاقده عليه من الباطن طمع ًا أن تأيت مهارته بربح أكثر ،ويتثمل هذا
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يف عقد املضاربة من الباطن يف بعض صورها ،حيث يضارب املضارب من
هو أكثر خربة منه عىل ما ضارب به مــن الباطن ،ويصبح املضارب األول
بمثابة رب املال مع املضارب من الباطن ،فيكفيه أمر املضاربة بقســط من
الربح ،يأخذه غن ًام بال غرم.
ثاني ًا :أســباب العقد من الباطن بالنسبة للمتعاقد الثاين  -وهو الطرف
يف العقد من الباطن دون العقد األصيل:
 -1الطمــع يف الظفر بعقــد من تلك العقود التي ســبقه إليها الطرف
املشرتك  -ســواء كانت عقود مقاولة أم عقود استصناع أم عقود توريد أم
عقود صيانة  -لســبب من األسباب النظامية وغري النظامية ،فيعرض عليه

أن يتقبلهــا منه من الباطن عىل أن يرتك له جزء ًا مشــاع ًا من الربح .وأكثر
ما يكون هذا يف املؤسســات والرشكات املصنّفــة يف درجة دنيا ال تؤهلها
للدخول يف مناقصات بعض العقود الكبرية ،فتتحايل عىل ذلك بأن تعرض
عىل الرشكات املؤهلة ذات التصنيف األفضل أن تتقبل منها ما رســا عليها
من عقود.
مريض عند رب
ٍ
 -2أن يكون املتعاقد الثــاين يف العقد من الباطن غري
املال ،إما ألنه غري مؤهــل للعمل املطلوب ،أو ألنه غري موثوق به ،أو لغري
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ذلك من األســباب ،فيجعل بينه وبني رب املال وســيط ًا يتسرت به ،بحيث
يكــون يف الظاهر هــو املتعاقد مع رب املال ،واملســؤول املبارش أمامه ،ثم
يتعاقدان من الباطن من غري علمه ،وأكثر ما يقع هذا يف اإلجارة من الباطن،
ويف عقد املقاولة من الباطن.
املبحث األول :املقاولة من الباطن (تعريفها  -تكييفها  -مشروعيتها):

أوالً :تعريف املقاولة من الباطن:
املقاولة مــن الباطن هي« :عقــد بني املقاول األصــي ومقاول آخر،

ٍ
أعامل إىل املقــاول األصيل ،أو جزء ًا منها
عىل أن يعمل الثاين ما أســند من
بأجر معلوم»(((.
ويظهر من التعريف ما ييل:
 -1أن عقــد املقاولة مــن الباطن ليس عقد ًا مســتقالً ،بحيث يمكن
متفرع
تابع،
ٌ
إنشاؤه ابتدا ًء ،من غري أن يســبقه عقد آخر ينبني عليه ،بل هو ٌ

عن عقد مقاولة آخر بني رب العمل واملقاول األصيل ،فوجود عقد املقاولة
مبني عىل وجود عقد املقاولة األصيل.
من الباطن ٌ
((( عقد املقاولة من الباطن للجارحي ص.3
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 -2أن عقــد املقاولة من الباطن يمكــن أن ُيربم عىل تنفيذ مجيع ما لزم
املقاول األصيل من األعامل ،أو بعضها(((.
وتقع هذه الصورة يف الغالب يف مقاوالت املباين واملنشــآت واملشاريع
الكبرية ،حيث تتشــعب األعامل وحتتاج للقيام هبــا إىل خربات عديدة من
فنيني ومهنيني ،فيلجــأ املقاول إىل االتفاق مع مقاول آخــر أو أكثر للقيام
بتنفيذ العمل كله أو بعضه ،فمث ً
ال قد يعهد ببناء أساس العامرة إىل شخص،
وأعــال بناء اجلدران والســقوف إىل آخــر ،وأعامل امليــاه والكهرباء إىل
ثالث ...وهكذا.
ويسمى املقاول املتعاقد مع صاحب العمل باملقاول األصيل أو األول،
ويسمى الشخص الذي عهد إليه للقيام ببعض األعامل أو كلها باملقاول من
الباطن ،أو املقاول الثاين.
ثاني ًا :تكييف عقد املقاولة من الباطن:
يرسى عىل عقد املقاولة من الباطن التكييف ذاته لعقد املقاولة األصيل
(الســابق بيانه) فإذا التزم املقاول الثاين بتقديــم العمل واملواد لتنفيذ ما تم
((( املرجع السابق  -ص.3
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إســناده إليه ،كمقاولة الكهرباء ،أو التكييف ،أو توصيالت املياه وتركيب
األدوات الصحيــة يف املبنــي الذي تم إنشــاؤه ،يكون العقــد الذي أبرم
مع املقــاول األصيل عقد (اســتصناع) وال مانع من تســميته عقد مقاولة
من الباطن.
أمــا إذا كان املقاول الثــاين قد التــزم بتقديم العمل فقــط  -كأجراء
الرتكيبــات املختلفة  -فإن العقد الذي بينه وبني املقاول األصيل يصبغ عليه
صفة (األجري املشرتك) إال إذا كان خيضع طوال مدة العقد إلرشاف املقاول
األصيل ،ويســتحق األجر بمجرد تســليم نفســه ،فإنه حينئذ يكون أجري ًا
خاص ًا لدى املقاول األول ،وال مانع من تســمية العقــد يف احلالتني :عقد
مقاولة من الباطن(((.
ثالث ًا :مرشوعية عقد املقاولة من الباطن:
عقــد املقاولة من الباطن شــأنه مثل عقد املقاولــة األصيل ،والعقود
املشاهبة له مثل عقد االستصناع والسلم وإجارة األشخاص واجلعالة ،فهي
عقود جائــزة رشع ًا ،وأدلة مرشوعية عقد املقاولة  -الســالفة البيان  -هي
ذاهتا أدلة مرشوعية عقد املقاولة من الباطن.
((( عقد املقاولة  -د /حممد جرب األلفي  -ص.15
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أما إذا اشــرط صاحب العمــل يف العقد أن ينفــذ املقاول (األصيل)
العمل بنفســه ،أو كانت طبيعة العقد تقتيض ذلك ،كأن يكون حمل املقاولة
عم ً
ال فني ًا ،وعهد به إليه ملهارته ،وخربته الكبرية ،وسمعته احلسنة ،فال جيوز
عندئذ للمقاول أن يعهد لشخص آخر بتنفيذ العمل كله أو جزء منه.
وهذا ما أكده فقهــاء املذاهب املختلفة ،فقد أقــروا فكرة املقاولة من
الباطن ،واعتربوها مرشوعة إذا توافر فيها رشطان:
أوهلام :أال يشــرط صاحــب العمل عــى املقاول األصــي مبارشة
العمل بنفسه.
والثاين :أال تكون شــخصية املقاول األصــي حمل اعتبار عند صاحب
العمل ،ملا يأنسه فيه من كفاءة وخربة وأمانة.
ويف ذلــك يقول العالمــة الكامل بن اهلامم رمحــه اهلل« :وإذا رشط عىل
الصانع أن يعمل بنفسه ،ليس له أن يستعمل غريه ،ألن املعقود عليه العمل
يف حمل بعينه ،فيســتحق عينه كاملنفعة يف حمل بعينه ،وإن أطلق له العمل فله
أن يستأجر من يعمله ،ألن املستَحق عمل يف ذمته ،ويمكن إيفاؤه بنفسه أو
باالستعانة بغريه ،فهو بمنزلة إيفاء الدين»(((.
((( فتح القدير  ،163/7 -واملعنى نفسه عند الكاساين يف بدائع الصنائع .210/5 -
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وقــال اإلمام ابن قدامــة رمحه اهلل« :فإذا كانــت اإلجارة عىل عمل يف

الذمــة ،لكن ال يقوم غري األجري مقامه  -كالنســخ  -فإنــه خيتلف القصد

باختــاف اخلطوط ،مل يكلف إقامة غريه مقامه ،وال يلزم املســتأجر قبول
ذلك إن بذله األجري»(((.

وقد أخذت بذلك جملة األحكام العدلية حيث نصت يف املادة ()571

عىل أن« :األجري الذي اســتؤجر عىل أن يعمل بنفســه ليس له أن يستعمل

غريه» ونصت يف املادة ( )572عىل أنه« :لو ُأطلق العقد حني االســتئجار
فلألجري أن يستعمل غريه»(((.

املبحث الثاني :صور عقد املقاولة من الباطن:

يمكن تقسيم عقد املقاولة من الباطن من حيث اعتبار إذن رب العمل

للمقاول األصيل بإبرام عقد مقاولة من الباطن ،من عدمه.

ويمكن تقسيم عقد املقاولة من الباطن من حيث اعتبار النظر إىل مقدار

يتحمل
يتحمله املقاول من الباطن من مسؤوليات املقاول األصيل ،فقد
ما
ّ
ّ
عنه عمله ك َّله ،أو بعضه.

((( الرشح الكبري مــع املقنع واإلنصاف  ،462/14-واملعنى نفســه يف مواهب اجلليل-
.395/5
((( درر احلكام رشح جملة األحكام  -لعيل حيدر.
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أوالً :صور عقد املقاولة من الباطن من حيث اعتبار إذن رب العمل:
 -1عقــد مقاولة من الباطن بإذن رب العمل :وهو عقد املقاولة الذي
جيريه املقاول األصيل مع مقاول آخر بإذن رب العمل؛ ليكفيه بعض أعامل
املقاولة ،أو ك َّلها.
 -2عقــد مقاولة من الباطن بغــر إذن رب العمل :وهو عقد املقاولة
الذي جيريه املقاول األصيل مع مقاول آخر بغري إذن رب العمل.
ثاني ًا :صور عقد املقاولة من الباطن من حيث اعتبار ما يتحمله املقاول
من الباطن من أعامل املقاولة األصلية.
يف ٍ
يتحمل املقاول أعبا ًء جســام ًا ال يمكن أن
كثري من عقود املقاوالت
ّ

يقوم هبا وحده ،فيستدعيه ذلك أن يستعني بمقاولني آخرين يكفونه بعض
العمــل ،ويربز هذا جلي ًا يف بعض عقود املقــاوالت الكربى ،وألن رشكة
املقاولة التي دخلت يف العقد ال يمكنها القيام بجميع أعامل املرشوع؛ فإهنا
تتعاقد مع مقاولني آخرين؛ ليكفوها بعض املهام واألعامل التي هي خارج
اختصاصها ،أو فــوق طاقتها ،وأحيان ًا يكون ذلك بعلم رب املال ،وأحيان ًا
بغري علمه.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ومن هنا :فيمكن تقسيم عقد املقاولة من الباطن من حيث هذا االعتبار
إىل قسمني:
 -1عقــد مقاولة من الباطن عىل بعض أعــال املقاولة األصلية :وهو

ٍ
مقاولة يعقده املقاول األصيل مع مقاول آخر؛ مقتضاه أن يتحمل الثاين
عقد
حتمله األول من أعامل املقاولة.
بعض ما ّ
 -2عقد مقاولة من الباطن عىل مجيع أعامل املقاولة األصلية :وهو عقد

ٍ
مقاولة يعقده املقاول األصيل مع مقاول آخر؛ مقتضاه أن يتحمل الثاين مجيع
حتمله األول من أعامل املقاولة.
ما ّ
املبحث الثالث :العالقة بني األطراف يف املقاولة من الباطن:

يف «املقاولة من الباطن» نحن أمام ثالثة أشخاص ،وهم :رب العمل،
واملقــاول األصيل ،واملقــاول من الباطن ،فام هي حــدود عالقة كل منهم
باآلخر؟ هذا ما نوضحه فيام ييل:
أوالً :العالقة بني رب العمل واملقاول األصيل:
هذه العالقــة حتكمها نصوص العقد املربم بــن رب العمل واملقاول
األصــي ،فإذا مل يكن هناك رشط مانع أو مقتىض طبيعة عمل ،وجلأ املقاول
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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إىل آخــر لتنفيذ العمل  -كله أو جزء منه  -تبقى مســؤولية املقاول األصيل
قائمــة ِق َبل رب العمل .فــإذا أخل املقاول من الباطــن بإنجاز العمل ،أو

بالتزامه بتســليمه يف املوعد املحدد ،أو ظهر يف عملــه عيب ،كان املقاول
األصيل مسؤوالً عن ذلك جتاه رب العمل.

ثاني ًا :العالقة بني املقاول األصيل واملقاول من الباطن:
املقاول األصيل يف عالقتــه مع املقاول من الباطن يفقد صفة «املقاول»

وتكون عالقة صاحب عمل بمقاول ،فيحتفظ لنفســه باإلرشاف وتنسيق

األعامل بني املقاولني من الباطن ،فهي عالقة عقدية ينظمها عقد املقاولة من

الباطن املربم بينهام ،ويعمل املقاول من الباطن باستقالل عن املقاول األصيل.
ويرتــب العقد الثاين عىل كل منهام التزامــات جتاه اآلخر ،حيث يلتزم

املقــاول من الباطن بإنجاز العمل الذي أســند إليه يف املــدة املتفق عليها،

وتسليم العمل بعد إنجازه للمقاول األصيل ،كام يلتزم بأحكام الضامن التي

قررها الفقه اإلســامي((( .أما املقاول األصيل فإنه يلتزم بتسلم العمل حمل
العقد ،وبدفع األجر املتفق عليه مع املقــاول الثاين ،وللمقاول من الباطن
احلق يف حبس املعقود عليه حتى يستوىف أجره(((.

((( فتح القدير البن اهلامم  ،162 ،161/7 -بدائع الصنائع للكاساين .210/5 -
((( بدائع الصنائع  ،210/5 -املدونة الكربى لسحنون .448/4 -
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ثالث ًا :العالقة بني رب العمل واملقاول من الباطن:
األصل أن ال تقوم عالقة مبارشة بني رب العمل واملقاول من الباطن،
ألنه ال تربط بينهام أية عالقة عقدية ،وبالتايل فال جيوز لرب العمل أن يطالبه
بتنفيذ ما اتفــق عليه مع املقاول األصيل ،كام ال حيــق للمقاول من الباطن
مطالبة رب العمل باألجر املتفق عليه مع املقاول األصيل((( ،ومع ذلك فإن
املقــاول من الباطن له تعلق بالعني اململوكة لرب العمل ،وقام بالعمل فيها
بناء عــى اإلذن الضمني الذي حوله إياه تعاقده مــع املقاول األصيل ،وله
احلق يف حبس العني التي اشتغل بالصنعة فيها حتى حيصل عىل أجره(((.
كل هــذا وغريه جييز للمقاول من الباطــن  -إذا مل يتمكن من احلصول
عــى أجره املعني يف عقــد املقاولة من الباطــن  -أن يرجع عىل رب العمل
الذي ال تربطه به عالقة عقدية ليحصل عىل أجره ،بناء عىل قاعدة« :أن من
ترصف يف ملك غريه بام يعود بالنفع عىل هذا الغري ،فإن ما فعله يعترب ملزم ًا
للمستفيد ،دون حاجة إىل إذن سابق أو إجازة الحقة»(((.
((( املبســوط للرسخيس  ،10 ،9/16 -روضة الطالبــن  ،243/5 -واملغنى البن قدامة
 .109/6((( بدائع الصنائع  ،210/5 -املدونة الكربى  ،448/4 -املهذب للشريازي .410/1 -
((( الفضالة  -د /حممد جرب األلفى  -دار الثقافة  -عامن 1999م  -ص.45
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

43

املقـاولة من البـاطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك

ويف ذلــك يقول اإلمام القرايف رمحــه اهلل« :كل عمل يوصل للغري نفع
مال أو غريه ،بأمره أو بغري أمره ،فعليه رد مثله يف القيام باملال ،وعليه أجرة
املثل يف القيام بالعمل ...وذلك بناء عىل حصول اإلذن عادة»(((.
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل« :الشــأن فيمن عمل يف مال غريه عم ً
ال
بغري إذنه ليتوصل بذلك العمل إىل حقه ،أو فعله حفاظ ًا ملال املالك واحرتاز ًا
له من الضياع ،فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله»(((.
وقال أيض ًا« :مــن عمل يف قناة رجل بغري إذنه ،فاســتخرج املاء ،فإن
ملــن عمل أجر ًا يف نفقتــه ،إذا عمل ما يكون منفعــة لصاحب القناة .نص
عليه أمحد»(((.
إذا ثبت ذلك :فإن العدالة التي كانــت رائد القوانني املحلىة والدولية
 يف هذه املســألة  -هي التي أملت نصوص املــواد التي تعطى املقاول منالباطن حق الرجوع عىل رب العمل مبارشة ،بام ال جياوز القدر الذي يكون
رب العمل مدين ًا به للمقاول األصــي  -وقت رفع الدعوى  -ويف حدود
((( الذخرية .102/4 -
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني .219/2 -
((( املصدر السابق .415/2 -
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املستحق للمقاول من الباطن يف مواجهة املقاول األصيل ،تطبيق ًا حلق الدائن
يف مطالبة مدين مدينه(((.
ومــن ذلك ما نصت عليه املــادة رقم ( )1/162مــن القانون املدين
املرصي« :يكون للمقاولني من الباطن وللعامل الذين يشــتغلون حلساب
املقاول يف تنفيذ العمل ،حق مطالبة رب العمل مبارشة بام ال يتجاوز القدر
الــذي يكون مدين ًا بــه للمقاول األصيل من وقت رفــع الدعوى ،ويكون

لعامل املقاولــن من الباطن مثل هــذا احلق ِق َبل كل مــن املقاول األصيل
ورب العمل»(((.

ومما ال ريب فيــه أن كل ما تقدم بيانه ال خيالف أي رشط أو قاعدة من
الرشوط والقواعد التي حتكم العقود واملعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي.
•

•

•

((( القواعد القانونية الســعودية والدولية لعقود املقاوالت والتوريد  -د /أمحد منري فهمي
 النارش :جملس الغرف التجارية والصناعية السعودية  -ص.44((( وتطابقها الفقرة األوىل من املادة ( )811من مرشوع القانون املدين الفلسطيني ،وتوافقها
يف احلكم املادة ( )883من القانون املدين العراقي.
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الفصل الثالث
املقاولة من الباطن يف عقد الفيديك
توطئة :التعريف بالفيديك وعقود الفيديك.
الفيديك (:)FIDIC
هو جتميع لألحرف األوىل للتسمية الفرنسية(((:
Federation International Des Ingenieurs Conseils

أي «االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني» .وهو احتاد يضم مجعيات

املهندسني االستشاريني يف مجيع دول العامل.
نشـأتـه:

يف عــام 1913م انعقد املؤمتر التأســييس لالحتــاد يف مدينة «جنت»

يف بلجيــكا ،وكان مــن أبرز املؤسســن هلــذا االحتاد :مجعية املهندســن
االستشــاريني البلجيكية ،واجلمعية الفرنســية للمهندسني االستشاريني،
واجلمعية السويرسية للمهندسني االستشاريني(((.

((( جاءت التســمية باللغة الفرنســية نظر ًا لتأثر النظامني البلجيكي والســويرسي بالفكر
الفرنيس ،ومها اللذان تم تأسيس االحتاد بمسامهتهام مع فرنسا.
((( عقود االحتاد الدويل للمهندســن االستشــاريني (فيديك) للدكتور /مجال الدين أمحد
نصار ،واملهندس /حممد ماجد خلويص  -طبعة 2002م  -ص.3
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

46

املقـاولة من البـاطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك

أهداف منظمة الفيديك:
تبنى املؤسســون للفيديك  -يف املؤمتر التأسييس  -عدة أهداف توخوا

منها غاية هذه املنظمة ،وهي:

 -1دراسة ما يعرتض املهندسني األعضاء من مشكالت ،والتي تتعلق

بحاميتهم وتطويرهم يف أعامهلم ،دون اعتبار لالجتاهات السياسية أو الدينية
أو العرقية.

 -2بناء عالقات ودية بني املهندسني االستشاريني.
 -3إنشــاء منظمة تضم املهندســن االستشــاريني من مجيع البلدان،

واملساعدة يف تأسيس مجعيات هلم يف البلدان التي ال يوجد فيها مجيعه.

 -4بناء األســس والقواعد التي تســمح للمهندســن االستشاريني

باحلفاظ عىل أفضل أداء هلم يف ممارســة مهنتهم ،والسعي لتطوير إمكاناهتم
العلمية والعملية(((.
عقود الفيديك:
لعل أهم إنجازات االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني هي إعداد

العقود النموذجيــة النمطية التي حدد من خالهلــا التزامات أطراف عقد
((( املرجع السابق  -ص.3
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التشــييد ،بحيث تغطي مجيع العالقات التي تنتج عن هذا العقد .وقد قام
االحتاد بطبع هذه األنامط من العقود ،واشــتهر كل عقد بلون غالفه ،وهذه
األنامط هي:
أ -عقد اإلنشــاءات (الكتاب األمحر) وهو العقد النمطي بني صاحب
العمل واملقاول ،ويستخدم يف مشــاريع األبنية ومقاوالت أعامل اهلندسة
املدنية التي يقوم صاحب العمل بتوفــر تصاميمها ،ويكون دور املهندس
فيها هو اإلرشاف.
ب -عقــد التجهيزات اآلليــة  -تصميم وتنفيذ (الكتــاب األصفر)
وخيتص هذا النمط من عقود الفيديك يف مشاريع األعامل الكهروميكانيكية،
واملشــاريع الصناعية ،أو يف املشــاريع التي يوكل فيهــا إىل املقاول بإعداد
التصاميم إضافة للتنفيذ.
ج -عقد املشــاريع املتكاملة (الكتاب الفيض) ويســتخدم يف املشاريع
املتكاملة (هندسة ورشاء وإنشــاء /تسليم مفتاح) وهو مالئم لنظام عقود
الـ (.)B.O.T
د -العقد املوجز (الكتاب األخرض) وهو معد لالستخدام يف املشاريع

الصغرية نسبي ًا ،أو املشاريع ذات املدد القصرية.
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أشخاص عقود الفيديك:
تناول البند ( )2 - 1 - 1من الــروط العامة لعقود الفيديك النمطية

أشــخاص عقود الفيديك ،وتشــمل هذه الرشوط األطراف املشاركة يف
عقود التشييد ،وهم:

 -1صاحــب العمل ومســتخدموه :هــو مالك املــروع وخلفاؤه

القانونيون.

 -2املقاول ومستخدموه ،واملقاول من الباطن ،وممثل املقاول.
 -3املهندس االستشــاري :وهو الشخص الذي يعينه صاحب العمل

للقيام بمهام املهندس ألغراض هذا العقد.

 -4جملس فض اخلالفات :وهم الشخص أو األشخاص الثالثة الذين

يسمون بتلك الصفة يف العقد ،أو أي أشخاص آخرين يتم تعيينهم.

ومن ثم يمكن القول :أن عقود االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني

(فيديك) هي آليات تعاقدية تتضمن الرشوط العامة ألنامط خمتلفة من عقود
اإلنشاءات والتشييد ،حتدد املراكز القانونية ألشخاص تلك العقود ،وتغطي

العالقات التعاقدية الناشــئة عنها ،وحتدد اإلطار العام لتنفيذ املرشوع وفق
اآلليات التي اعتمدها االحتاد.
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عقد مقاوالت أعامل اهلندسة املدنية:
يف عام 1957م قام االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني (الفيديك)
بإعداد وصياغة عقــد نموذجي يعد بمثابة الرشوط العقدية املعدة للتطبيق
عىل املســتوى الدويل ،وهو العقد املعنون بـ (رشوط عقد مقاوالت أعامل
اهلندسة املدنية) وتعرف هذه الرشوط بالكتاب األمحر.
وجاءت هذه الرشوط يف جزأين ،يتضمن اجلزء األول :الرشوط العامة
التــي تنطبق عىل مجيع املشــاريع ،واجلزء الثاين :يتضمن إرشــادات معينة
إلعــداد الرشوط اخلاصة عند التطبيق الفعيل هلا ،وتتضمن الرشوط العامة
هلــذا العقد اثنني وســبعني بند ًا ضمن مخس وعرشين عنوانــ ًا هلذه البنود،
وتتضمن هذه البنود كافة التفاصيل التي يمر هبا مرشوع التشييد منذ بدايته
وحتى اكتامله وتسليمه.
ولقد قام الفيديك بإصــدار عدة طبعات من هذا العقد الذي مر بعدد
من التعديــات واإلصالحات ،كان أمهها يف عامــي 1992م1999 ،م،
ومتت ترمجته إىل اللغة العربية وطباعتها حتت اسم الطبعة العربية الثالثة عام
1998م.
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وحقيقة األمر أن هذه الرشوط النموذجية الواردة بعقود الفيديك تؤدي
إىل توفري الوقت واجلهد عند صياغة العقود ،ألهنا تؤدى إىل االســتفادة من
خربات السابقني الذين قاموا هبذه األعامل عىل أرض الواقع ،لذا فقد القت
نامذج العقود النمطية هذه قبوالً واستحسان ًا من أصحاب املهن واحلرف(((.
ومن املالحظ أن هذه العقود النموذجيــة ختتلف عن عقود اإلذعان،
ففي عقود اإلذعــان يقترص دور العميل عىل قبول العقــد مجلة واحدة أو
رفضه ،وال حيق له مناقشــة أي رشط من رشوطه أو تعديله ،أما يف العقود
النموذجية (عقود الفيديك) فيحق للعميل قبول العقد أو رفضه ،أو تعديل
بعض رشوطه بام يؤدي إىل حتقيق مصاحله ،وتظل للعميل احلرية الكاملة يف
اختاذ القرار ،بل حيق له أن يأخذ بعض الرشوط أو جزء منها.
وعىل هذا ال يوجد خالف عىل أن العقود النموذجية هي عقود اختيارية،
وأن أحكامها ال تــرى إال باتفاق الطرفني عليها وبمحض إرادهتم ،فهي
إذن أحكام استثنائية تستمد قوهتا اإللزامية  -فقط  -من إرادة األطراف ،ويف
مجيع األحوال حيق هلم استبعاد ما يشاءون من أحكامها واستبداهلا بغريها،
((( عقد االستشــارة اهلندســية يف جمال التشييد والبناء  -دراســة يف ضوء عقد الفيديك -
د /حممد سعد خليفة  -دار النهضة العربية بالقاهرة 2004م  -ص( 87بترصف).
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وذلك ألن اإلرادة هي املصدر األول والوحيد لرسيان األحكام والرشوط

الواردة هبذه العقود(((.

وهبذا يمكن اســتخدام هذه الــروط الواردة بعقــود الفيديك عىل

املســتوى املحىل ،بعد إجراء بعــض التعديالت عليهــا ،ليمكن تطويعها
واالستعانة هبا يف االستخدام املحىل(((.

وال ريب أنه عندما يقوم الطرفان يف عقد املقاولة باإلحالة إىل الرشوط

الــواردة بعقود الفيديك ،لتكملة ما يوجــد يف عقد املقاولة من نقص ،فإن

هذه الرشوط الواردة بعقود الفيديك تصبــح جزء ًا من عقد املقاولة املربم

بني الطرفني(((.

وهكذا أصبحت اجلهــود التي تبذل يف صياغة وتطوير عقود ورشوط

الفيديك سبب ًا يف حصوهلا عىل االحرتام العاملي ،وأصبحت كافة املؤسسات

والرشكات التي تعمل يف جمال اإلنشــاءات تعترب هــذه الرشوط والعقود
رشوط ًا وعقود ًا نموذجية ملا ينبغي أن يسري عليه العمل.

((( العقود النموذجية يف قانون التجارة الدولية  -د /محزة أمحد حداد  -رســالة للحصول
عىل درجة الدكتوراه  -جامعة القاهرة 1975م  -ص( 59بترصف).
((( عقد االستشارة اهلندسية  -د /حممد سعد خليفة ،ص.82
((( املسؤولية العقدية للمقاول واملهندس املعامري  -د /أمحد عبد العال أبو قرين  -الطبعة
األوىل 2001م  -ص.44
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وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الدول العربية قد أخذت بعقود الفيديك،
منهــا اململكة العربية الســعودية ،ومرص ،واألردن ،وعــان ،واإلمارات
العربية املتحدة.
تعريف املقاول يف عقود الفيديك:
نصت املادة  2 - 1من التعريفات الواردة بالرشوط العامة للمقاوالت
واهلندســة املدنية لعقود الفيديك لعــام 1992م إىل أن «املقاول يقصد به
الشــخص الذي قبل رب العمل عطاءه ،وخلفــه القانوين يف هذه الصفة،
وال يقصد املحال إليه من هذا الشخص».
وليس من الــروري أن يكون املقــاول واحد ًا ،بل جيــوز أن يعهد
رب العمل إىل عــدة مقاولني بالعمل ،فيعهد إىل مقاول بوضع األســاس
وأعــال البناء األخــرى ،من أرضيات وأســقف وحوائــط وغري ذلك،
وإىل مقــاول ثان بأعامل النجارة ،وإىل ثالــث باألعامل الصحية ،وإىل رابع
بأعــال الدهان ،فكل واحد من هؤالء يعترب مقاوالً يف حدود األعامل التي
يقوم هبا(((.
((( مســؤولية املعامريني بعد إمتام األعامل وتسلمها مقبولة من رب العمل  -د /حممد ناجي
ياقوت  -طبعة 1984م  -ص.35
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

53

املقـاولة من البـاطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك

ويدخــل يف مفهوم املقــاول  -أيض ًا  -املقاول مــن الباطن ،ويقصد به

(يف الرشوط العامة للفيديك) بأنه :أي شــخص سمى يف العقد مقاوالً من
الباطن جلزء من األعامل ،أو أي شخص تم التعاقد معه من الباطن عن جزء
من األعامل ،بموافقة املهندس وخلفه القانوين يف هذه الصفة ،وال يقصد به
أي حمال إليه من أي شخص.
املبحث األول :تنفيذ املقاول العقد بنفسه:

األصل يف عقد املقاولة أن املقاول يلتزم بتنفيذ العقد بنفسه ،ما مل ينص
العقد عىل غري ذلك .وقد نصت املــادة الرابعة فقرة  1من الرشوط العامة
ملقاوالت اهلندسة املدنية لعقد الفيديك لعام 1992م عىل أنه:
«ليس للمقاول أن يتعاقد مــن الباطن عىل (تنفيذ) كل األعامل ،وما مل
ينص العقد عىل غــر ذلك ،فليس له أن يتعاقد مــن الباطن عىل جزء من
األعامل بدون موافقة املهندســة املســبقة ،وال تعفى هــذه املوافقة املقاول

من أية مســؤولية أو التزام ناشئ عن العقد ،ويعد مسؤوالً عن الترصفات
والتقصري واإلمهــال الصادر عن أي من مقاوليه مــن الباطن ومندوبيهم
وخدمه أو عامهلم ،كام لــو كان الترصف أو التقصري أو اإلمهال صادر ًا عن
املقاول ومندوبيه وخدمه أو عامله.
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عىل أنه ال ُيطلب من املقاول احلصول عىل هذه املوافقة ألجل:
أ -توفري العاملة.
ب -رشاء مواد مطابقة للمعايري املحددة يف العقد.
ج -التعاقــد من الباطن عىل هذا اجلزء من األعامل الذي يكون مقاوله

من الباطن قد سمي يف العقد».

وعىل هذا جيب عىل املقاول احرتام نصوص العقد املربم بينه وبني رب

العمــل ،إذا ما تضمن العقد نص ًا يمنع املقاول مــن التعاقد من الباطن مع

مقاولني آخرين لتنفيذ كل األعامل ،وجيوز للمقاول  -وفق ًا هلذا النص  -أن
يتعاقد مــن الباطن عىل جزء من األعامل برشط موافقة املهندس املســبقة،
ومع ذلك يظل املقاول مسؤوالً عن تنفيذ هذه األعامل.

ويظل املقاول مسؤوالً عن الترصفات والتقصري واإلمهال الصادر عن

املقاولني التابعني له ومن يعمل معهم أو لدهيم(((.

هذا وقــد جاء نــص املــادة ( )3 - 1 - 1من الــروط العامة لعقد

الفيديك لعام 1992م ملقاوالت اهلندســة املدنية بأن« :املقاول من الباطن
((( عقود الفيديــك وأثرها عىل التزامات املقاول واملهندس ورب العمل  -د /عصام أمحد
البهجي  -النارش :دار اجلامعة اجلديدة 2008 -م  -ص.91
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يقصد به أي شخص ســمي يف العقد مقاوالً من الباطن جلزء من األعامل،
أو أي شــخص تم التعاقد معه من الباطن عن جــزء من األعامل بموافقة
املهندس وخلفــه القانوين يف هذه الصفة ،وال يقصد بــه أي حمال إليه من
أي شخص».
وقــد ذهبت املــادة  4-4مــن الــروط العامة لفيديــك 1999م
إىل أنــه« :ال جيــوز للمقــاول أن يتعاقــد مــع مقاولني مــن الباطن عىل
كل األعامل.
ويلتــزم املقاول بام يصدر من ترصفات أو أخطاء املقاول من الباطن أو
وكالئــه أو العاملني لديه ،كام لو كانت هذه الترصفات أو األخطاء صادرة
مــن املقاول ،ويراعي  -ما مل يتفق عىل خــاف ذلك يف الرشوط اخلاصة -
اتباع ما ييل:
أ -ال يطالــب املقاول باحلصول عــى موافقة عىل مــوردي املواد أو
املقاولني من الباطن لعقد ذكر فيه اسم املقاول من الباطن.
ب -احلصول عىل املوافقة املســبقة للمهندس بالنســبة للمقاولني من
الباطن املقرتحني اآلخرين.
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ج -توجيه املقاول إىل املهندس إخطار ًا مدته ال تقل عن  28يوم ًا سابقة
عىل التاريــخ املحدد لبدء أعامل كل مقاول مــن الباطن ،وتاريخ بدء تلك
األعامل يف املوقع.
د -أحقيــة كل مقاول من الباطن يف إدراج أحكام من شــأهنا أن ختول
رب العمل احلق يف أن يطلب حوالة املقاولة من الباطن إىل رب العمل وفق ًا
للبند الفرعي ( 5 - 4حوالة املقاولة من الباطن) أو متى كان ذلك ممكن ًا ،أو
يف حالة اإلهناء وفق ًا للبند الفرعي ( 2 - 15اإلهناء من رب العمل)».
ومــن املالحظ أن فيديك 1992م يتفق مــع فيديك 1999م يف حظر
قيام املقاول بالتعاقــد مع مقاولني من الباطن لتنفيــذ كل األعامل ،كام أنه
يوجــد اتفاق بينهام يف رضورة احلصول عىل موافقــة املهندس قبل التعاقد
مــع املقاولني مــن الباطن ،وذلك باإلضافــة إىل االتفاق بينهــا يف التزام
املقــاول األصيل بــا يصدر من ترصفــات وأخطاء املقاولــن من الباطن
أو الــوكالء أو العاملــن لديه .هــذا وقد أضاف فيديــك 1999م حك ًام
جديــد ًا يتعلق بأحقيــة كل مقاول من الباطن يف إدراج أحكام من شــأهنا
أن ختــول رب العمــل احلق يف أن يطلــب حوالة املقاولة مــن الباطن إىل
رب العمل.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

57

املقـاولة من البـاطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك

كام نصت املادة  5 - 4من الرشوط العامة لفيديك 1999م بأنه:
«إذا جتاوز مدة تنفيذ التزامات املقــاول من الباطن تاريخ انقضاء فرتة

اإلخطار بالعيوب الفنية ومدة اإلخطار ،وقــام املهندس قبل هذا التاريخ

بتوجيه تعليــات للمقاول بحوالة هذه االلتزامــات إىل رب العمل ،فعىل
املقــاول أن يمتثل لذلك ،ما مل يتفق يف احلوالة عىل عدم مســؤولية املقاول

جتاه رب العمــل عن األعامل املنفــذة من املقاول من الباطــن بعد تاريخ
نفاذ احلوالة».

املبحث الثاني :اشرتاك املقاول من الباطن يف التنفيذ:

تتطلب املقاولة من الباطن االشــراك املبــارش للمقاول من الباطن يف

تنفيذ العقد األصيل أو جزء منه ،فإذا مل يوجد مثل هذا االشرتاك أو التدخل
املبارش يف التنفيذ فال يمكن القول بوجود عقد مقاولة من الباطن(((.

ويف هذه احلالة ختتلف املقاولة من الباطن عن التنازل عن عقد املقاولة

األصــي حيث تنتقل يف هــذه احلالة االلتزامات امللقاة عــى عاتق املقاول
األصيل إىل املتنازل إليه وفق ًا للمتفق عليه يف عقد التنازل(((.

((( االلتزام بالضامن يف عقود البناء والتشييد (دراسة تطبيقية عىل عقود اإلنشاءات الدولية)،
د .عمرو طه بدوي حممد عيل ،رسالة دكتوراه  -جامعة القاهرة 2004م ،ص.159
((( املرجع السابق  -ص.159
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

58

املقـاولة من البـاطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك

وتقتيض املقاولة من الباطن االشــراك الفعيل للمقاول من الباطن يف
تنفيذ العقد األصيل أو جزء منه ،فإذا مل يوجد مثل هذا االشرتاك يف التنفيذ
فال يمكــن القول بوجود مقاولــة من الباطن ،وهذا مــا أوضحته حمكمة
النقض الفرنســية حيث ذهبت إىل أن إبرام املقاول األصيل مع مقاول آخر
 عقد يتعهد بمقتضاه املتعاقــد اآلخر بتوريد الكهرباء ،أو تأجري ضواغطاهلواء أو الرافعات مع سائقيها ،ال يكفى للقول بوجود مقاولة من الباطن،
فنحــن بصدد أداء أو توريــد خدمات متثل عقد مقاولــة ولكنها ال تتصل
مبارشة بتنفيذ العقد األصيل(((.
وعىل هذا جيب التفرقة بني عقد التوريد للخدمات وعقد املقاولة ،فهذه
اخلدمات هي وســيلة تساعد املقاول األصيل عىل تنفيذ التزاماته بنفسه ،كام
أن هذا األخري مل يتخل عن التنفيذ كلي ًا أو جزئي ًا ملتعاقد آخر(((.
((( املركز القانوين للمتدخلني يف تنفيذ عقود املقاوالت يف جمال املنشــآت املعامرية يف ضوء
الفقــه وأحكام القضاء والترشيع املقارن  -د .أمحد عبد العال أبو قرين  -الطبعة األوىل
2001م ،ص.11
((( هذا احلكم مشار إليه لدي د .أمحد عبد العال أبو قرين  -السابق ،ص.12
ويضيف ســيادته أنه يكفي للقول بوجود مقاولة مــن الباطن ،أن يربم املقاول األصيل
عقد مقاولة تايل له ،فتوايل عقــود املقاولة ال يفيد بالرضورة وجود مقاولة من الباطن.
بل البد وأن يرتبط العقد التايل بالعقد األصيل ،وذلك بأن يشرتك املقاول من الباطن يف
=
تنفيذ العقد األصيل كلي ًا أو جزئي ًا					.
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وعندما يتضمن عقد املقاولة بند ًا حيظر عىل املقاول أن يعهد بالعمل إىل

مقاول مــن الباطن ،فيجب عىل املقاول االلتزام هبذا االتفاق ،وقد يتضمن
العقد رشط ًا يذهب إىل رضورة موافقة رب العمل أو املهندس املرشف عىل

املرشوع عىل إدخال املقاول ملقاولني من الباطن وعىل هذا جيب عىل املقاول

االلتزام هبذا الرشط أيض ًا.

وعندمــا خيالف املقاول احلظر الوارد بالعقد فإنه يكون مســؤوالً عن

األرضار التي تصيــب رب العمل من جراء هذا النزول ،وفض ً
ال عن ذلك

يكــون لرب العمل أن يفســخ العقد ،ولكن ال جيوز لغــر رب العمل أن
يتمسك بالرشط املانع من املقاولة من الباطن(((.

وذلك ألن رب العمل قد خيتار املقاول الذي يثق يف كفايته الشخصية،

وهذه الكفاية قد تكون كفاية علميــة أو فنية ،هذا باإلضافة إىل أن املقاولة

من الباطن هلا العديد من اجلوانب السيئة حيث يقوم املقاول العام باستغالل
= فالعقد األصيل والعقد الالحق يفرتضــان ذاتية املحل ووحدته ،وأن املتدخل الالحق
أو املقــاول من الباطن جيب أن يقوم بعمل يف املوقــع ،يتدخل بمقتضاه يف تنفيذ العقد
األصيل ،وأن ذاتية املحل تعنى أن ترد املقاولة إما عىل األرض أو عىل البناء حمل التشييد،
بحيث يكمل العقد الالحق (املقاولة من الباطن) ،العقد األول (العقد األصيل) .األمر
الذي جيسد وحدة العمل اإلنشائي ووحدة العقد إذا أن املقاولة من الباطن ال تعدو أن
تكون فرع ًا من العقد األصيل.
((( رشح أحكام عقد املقاولة ،د .حممد لبيب شنب ،القاهرة 1962م ،ص.87
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هيمنته االقتصادية والفنية عىل حســاب املقاول من الباطن ،وبالتايل تبدو
املقاولة من الباطن وكأهنا إحدى وسائل السخرة(((.

باإلضافة إىل أنه يصعب عىل املقاول من الباطن احلصول عىل مستحقاته

املالية عند إفالس املقاول العام.

ورغــم هذا فقد أصبح التقدم العلمــي والتكنولوجي يف كافة مناحي

احلياة ،وبخاصة يف جمال البناء والتشــييد ،ســبب ًا لوجود تفاصيل دقيقة يف

كل جمال وختصص من جماالت البناء والتشــييد ،فأصبحت التطورات يف
جمال الكهرباء متتالية بشــكل يتطلب وجود فنيــن متخصصني ،وكذلك

جمال السباكة ،وجمال املواد اخلرســانية ،وأعامل النجارة ،وأعامل التكييف،
حيث أصبح التقدم العلمي والتكنولوجي يف كل هذه املجاالت دافع ًا قوي ًا
الستخدام مقاولني متخصصني ،كل منهم يف املجال الذي يتخصص فيه.

وعىل هذا يصبح املقاول من الباطن يف جمال الكهرباء أو التكييف أكثر

فه ًام وإدراك ًا لطبيعة العمل من املقاول العام ،ويؤدي استخدام هذا املقاول
املتخصــص إىل احلصول عىل أفضــل اآلالت واملعدات ،واملــواد اخلام،
وأحدثها وأكثرها فاعلية ،وأقلها من حيث التكلفة االقتصادية.

((( د .عمرو طه بدوي حممد عيل ،رســالته السابقة ص ،161والدكتور أمحد عبد العامل أبو
قرين ،املركز القانوين للمتدخلني يف تنفيذ عقود املقاوالت ،ص.17
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املبحث الثالث :حفظ حقوق املقاول من الباطن ومحاية املقاول األصلي:

أوالً :حفظ حقوق املقاول من الباطن:
من أهم مزايا اســتخدام املقاولني من الباطن هي رغبة املقاول العام يف
حتقيق ربح مــايل ،وذلك بأن ينفذ األعامل حمل التعاقــد بتكلفة أقل مما هو
متفق عليه مع مالك املرشوع(((.
باإلضافة إىل أن اســتخدام مقاولني من الباطن يؤدي إىل تقليل خماطر
املرشوع حيث يفضل املقاول العام أن يشــرك معــه مقاولني آخرين بغية
تقليل خماطر املرشوع(((.
وعىل هذا فقد ذهب القانون املدين املرصي يف املادة  661إىل أنه:
« -1جيــوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمــل يف مجلته أو يف جزء منه إىل
مقاول من الباطن ،إذا مل يمنعه مــن ذلك رشط يف العقد ،أو مل تكن طبيعة
العمل تفرتض االعتامد عىل كفايته الشخصية.
((( املركــز القانوين للمتدخلني يف تنفيــذ عقود املقاوالت ،د .أمحد عبــد العال أبو قرين،
ص.17
((( د .عمرو طه بدوي حممد عيل ،رسالته السابقة ،ص.161
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 -2ولكنه يبقي يف هذه احلالة مســؤوالً عن املقــاول من الباطن قبل
رب العمل»(((.
ويظل املقاول من الباطــن ملتزم ًا بتحقيق نتيجة لصالح املقاول العام،
وبصفة خاصة حينام يكــون قد تعهد بأن يأخذ عىل عاتقه التزامات املقاول
األصيل يف مواجهة رب العمل دون قيد وال رشط ،وعىل هذا جيوز للمقاول
األصيل (العام) الرجوع عىل املقاول من الباطن بام تكبده من مرصوفات يف
مواجهة رب العمل يف إطار الضــان العرشي ،ودون حاجة إلثبات خطأ
هذا املقاول من الباطن ،خاصة وأن املقاول من الباطن كان يضمن للمقاول
العام كل رجوع عليه باملسؤولية(((.
وأضافت املادة  662مدين:
« -1بــأن يكون للمقاولــن من الباطــن وللعامل الذين يشــتغلون
حلســاب املقاول يف تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مبارشة بام ال جياوز
((( ويقابل هذا النص يف القوانني العربية األخرى :املادة  627من القانوين املدين السوري،
واملادة  660مــن القانون املدين الليبي ،واملادة  882من القانون املدين العراقي ،واملادة
 681من القانون املدين الكويتي ،واملادة  798من القانون املدين األردين.
((( مســـؤولية مهنديس ومقاويل البناء واملنشآت الثابتة األخرى (دراسة مقارنة يف القانون
املــدين املرصي والقانوين املدين الفرنيس) ،د .حممد شــكري رسور  -دار الفكر العريب
طبعة 1985م ،ص.128
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القدر الذي يكون مدين ًا به للمقــاول األصيل وقت رفع الدعوى ،ويكون

لعامل املقاولــن من الباطن مثل هــذا احلق ِق َبل كل مــن املقاول األصيل
ورب العمل.

 -2وهلــم يف حالة توقيــع احلجز من أحدهم حتت يــد رب العمل أو
املقاول األصيل امتياز عىل املبالغ املستحقة للمقاول األصيل أو للمقاول من
الباطن وقت توقيع احلجز ،ويكون االمتياز لكل منهم بنسبة حقه.
وجيوز أداء هذه املبالغ إليهم مبارشة.
 -3وحقوق املقاولني من الباطن والعــال املقررة بمقتيض هذه املادة
مقدمة عىل حقوق من ينزل له املقاول عن دينه قبل رب العمل»(((.
وهكذا يســعى املرشع املرصي إىل محاية حقــوق املقاولني من الباطن

نظر ًا ألمهيتها ورضورهتــا يف الواقع العميل ،ولعل هــذه االعتبارات هي
الدافع إلجياد نص املادة ( )1 - 59من الرشوط العامة لعقود الفيديك لعام
1992م حيث ذهب هذا النص إىل أنه:
((( ويقابــل هذا النص يف قوانني الــدول العربية األخرى :املــادة  628من القانون املدين
الســوري ،واملادة  661مــن القانون املدين الليبــي ،واملادة  883مــن القانون املدين
العراقي ،واملادتني  683 ،682من القانون املــدين الكويتي ،واملادة  799من القانون
املدين األردين.
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«يتعني اعتبار املتخصصني والتجار واحلرفيــن وغريهم من املنفذين
ألي عمــل أو املورديــن ألي بضائــع ،أو مــواد ،أو آالت ،أو خدمات
رصدت من أجلها مبالغ احتياطيــة يف العقد والذين تم تعيينهم ،أو الذين
ســيتم تعيينهــم ،أو اختيارهم أو املصادقــة عليهم من قبــل رب العمل
أو املهنــدس ،وكذلك مجيع األشــخاص الذين يلتزم املقــاول ،بموجب
بنود العقد ،بــأن يتعاقد معهم من الباطن ،يف حكــم املقاولني من الباطن
بالنســبة للمقاول عند تنفيذهم ملثل هذا العمــل ،أو توريدهم للبضائع أو
املواد أو اآلالت أو اخلدمات ،ويشــار إليهم يف هذا العقد بـ«املقاولني من
الباطن املعينني».
وذلــك بقصد التوســع يف مفهــوم املقاول مــن الباطــن واملحافظة
عىل حقوقه.
ثاني ًا :محاية املقاول األصيل:
أضافــت الفقــرة الثانية من املــادة  59من الــروط العامة يف عقود
الفيديك لعام 1992م حك ًام يقيض بعدم إلزام املقاول األصيل باســتخدام
مقاول (معني) من الباطن ،وذلك بغية محاية املقاول األصيل (العام) حيث
ذهبت املادة  59إىل أنه:
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«ال جيوز لرب العمل أو املهندس مطالبــة املقاول ،أو اعتباره ملتزم ًا،
باســتخدام أي مقاول من الباطــن معني يكون املقاول قــد أثار اعرتاض ًا
معقوالً ضده ،أو يكون (املقاول من الباطن) قد رفض إبرام عقد مع املقاول
يتضمن األحكام اآلتية:
أ -أن يتحمل املقاول من الباطن املعني ،فيام يتعلق باألعامل والبضائع
واملواد واآلالت أو اخلدمات حمل العقد من الباطن ،جتاه املقاول ،بااللتزامات
واملسؤوليات التي متكن املقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته قبل رب
العمل طبق ًا ألحــكام العقد ،وأن يتعهد بأن يقي املقــاول (من آثار) هذه
االلتزامات واملسؤوليات ،ويعوضه (عن اإلخالل هبا) وعن كل املطالبات
والدعــاوى والتعويضــات والتكاليف واألعباء واملرصوفــات أ ّي ًا كانت
الناشــئة عنها أو املرتبطة هبا أو (الناشئة عن أو املرتبطة) بأي إخفاق يف أداء
هذه االلتزامات أو الوفاء هبذه املسؤوليات.
ب -وأن يعمــل املقــاول من الباطــن املعني عىل محايــة املقاول من،
وتعويضه عن أي إمهال من قبل املقاول من الباطن املعني أو وكالئه أو عامله
أو مستخدميه ،وكذلك عن أي ســوء استخدام من قبله أو من قبلهم ألي
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أعامل مؤقتة نفذها املقاول ألغراض هذا العقد وكذلك (يقيه من ويعوضه

عن) أية مطالبات يف شأن ما سبق»(((.

وال ريب أن هذا النص حيقق محاية أكيدة للمقاول األصيل من تعسف

رب العمل أو املهندس حني يفرضون عليه مقاوالً من الباطن ،قد يتســبب

له يف أرضار مادية أو معنوية .ومن ثــم جيب محاية املقاول األصيل وضامن
حريته يف أداء عمله ،واختيار من يثق فيــه ليعهد إليه بتنفيذ بعض األعامل

املتعاقد عليها.
وبعـد:

هــذا ما أمكن إيراده  -يف هــذه العجالة  -عن موضــوع «املقاولة من

الباطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك» ولكن يبقي سؤال هام ،وهو:

هــل جيــوز  -رشعــ ًا  -للمســلم أن يأخذ بــا جاء مــن رشوط يف

عقود الفيديك؟

ولإلجابة عن هذا السؤال نقول:
يف الترشيع اإلســامي :األصل يف العقود والرشوط اجلواز والصحة،

وال حيرم ويبطل منها إال ما دل الرشع عىل حتريمه وإبطاله نص ًا أو قياس ًا.
((( راجع الرتمجة العربية الثالثة 1998م النارش :مكتب الشلقاين لالستشارات ص.95
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وعىل هذا فيباح للشخص أن يبارش من العقود ما يري فيه مصلحة ،وما
حيقق به رغبة ،وأن يشــرط من الرشوط ما شاء ،ما مل ترد أدلة عىل حتريمه،
وعندئذ يكون املنع والبطالن.
فاألصل يف العقــود رضا املتعاقديــن ،وموجبها هو مــا أوجباه عىل
أنفســهام بالتعاقد ،فكل عقد يتحقق فيه الرضا ،وليس فيه إسقاط حق ،أو
نقل واجب ،فهو واجب ولو مل يرد دليل خاص بذلك(((.
وقاعدة الرضا يف التعامل قررها القرآن الكريم ،وبينتها الســنة النبوية
املطهرة ،قال تعاىل ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﴾ [النساء،]29:
وقال ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [النساء.]4:
ففي اآلية األوىل دليل عىل أن الرتايض هو املعيار إلباحة التجارة ،ويف

اآلية الثانية ع َّلق جواز األكل بطيب النفس تعليق اجلزاء برشطه ،فدل عىل
أنه سبب له .ومن ثم فطيب النفس هو املبيح ألكل الصداق(((.
ِ
وقال رسول اهلل ﷺ« :ا ُمل ْس ِل ُم َ
حل َّق»(((.
شوط ِه ْم َما َوا َف َق ا َ
ون َع َل ُ ُ
((( القواعــد النورانية الفقهية  -لشــيخ اإلســام اإلمــام ابن تيميــة  -ص203 ،202
(بترصف).
((( املرجع السابق.
((( أخرجه الدار قطني يف سننه  -كتاب البيوع  -حديث رقم (.)2894
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ِ
وقال صلوات اهلل وسالمه عليه« :ا ُملس ِلم َ ِ
ِ
شط ًا
ْ ُ
شوط ِه ْم ،إ َّل َ ْ
ون عنْدَ ُ ُ

َأ َح َّل َح َرام ًا َأ ْو َح َّر َم َح َلالً»(((.

وقال اخلليفة الراشــد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه« :م َقاطِ َع احل ُق ِ
وق
ُ
َ
الش ِ
ِ
وط»(((.
عنْدَ ُّ ُ
فهذه الروايــات تؤكد عىل إبطال كل عقــد ،وكل رشط خيالف ما يف

كتاب اهلل عز وجل ،أو يف سنة رسوله ﷺ(((.
فالقاعدة التي تنظم املشــارطات يف العقــود هي :أن كل رشط ال حيل

حرام ًا ،وال حيرم حالالً ،وال يســقط واجب ًا ،وال يوجب ساقط ًا ،فهو رشط
معترب عند االتفاق عليه.
وبعبارة أخرى :كل ما كان للمشــرط فيه غرض صحيح ،فهو رشط

الزم عند االتفاق عليــه .ويمكن أن نعرب أيض ًا بقولنــا :كل ما كان مباح ًا

بدون رشط ،فإن الرشط جيعله الزم ًا.

((( أخرجــه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار ( )90/4حديث رقم ( ،)5849والطرباين يف
املعجم الكبري ( )2/17حديث رقم (.)30
((( علقه البخاري يف صحيحه  -كتاب الرشوط ،باب الرشوط يف املهر عند عقدة النكاح،
وأخرجــه البيهقي يف الســنن الكربى ،كتــاب الصداق ،باب الــروط يف النكاح -
ح(.)14438
((( اإلحكام يف أصول األحكام  -البن حزم .32/5 -
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وصفوة القول:
أن حريــة التعاقد مكفولة يف اإلســام ،وأن املتعاقدين هلم أن يضعوا
ما يشــاءون من الرشوط يف عقودهم ،ال يقيدهم يف ذلك يشء سوى عدم
املرشوعية ،فال جيوز هلم أن يضمنوا عقودهم رشوط ًا ختالف أحكام الرشيعة
اإلسالمية(((.
وبناء عىل ما تقدم:
جيوز للمســلم أن يأخذ بالــروط الواردة بعقود الفيديك باســتثناء
ما كان منها خمالف ًا ألحكام الرشيعة اإلســامية ،مثــال ذلك ما ورد بنص
البند رقــم ( )60من الطبعــة الرابعة من الكتاب األمحــر ،والذي يقيض
برضورة إصــدار املهندس لشــهادة الدفع للمقاول خــال  28يوم ًا من
تقدم املقاول هبا ،وعىل رب العمل أن يدفع للمقاول قيمة الشــهادة خالل
مــدة  28يوم ًا أخرى ،ويســتحق املقاول فوائد تأخــر يف حال تأخر رب
العمل بالدفع(((.
((( يراجع يف ذلك كتابنا «أخالق التاجر املســلم»  -الطبعة األوىل 1438هـ2017/م -
ص.78 - 76
((( يراجع يف ذلك عقود الفيديك الصادرة يف عام 1999م (الكتاب األمحر اجلديد).
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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حترم
فهذا البند يتضمن حك ًام خمالف ًا ألحكام الرشيعة اإلســامية التي ِّ

التعامل بالربا بكافة صوره وأشكاله ،وال ريب أن فوائد التأخري ما هي إال
صورة من صور الربا املحرم.
واهلل أعىل وأعلم.
•
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يف ختام البحث يطيب لنا أن نعرض أهــم النتائج التي توصلنا إليها،
وهي:
أوالً« :املقاولــة» مصطلح حديــث مل يكن معروف ًا يف زمــن الفقهاء
القدامــى ،ومن ثــم ال نجد يف كتــب الفقه القديمة تعريــف رشعي هلذا
املصطلح ،عل ًام بأن عقد املقاولــة كان معروف ًا  -عمليا  -من خالل تطابق
صوره مع بعض العقود املرشوعة يف الفقه اإلسالمي كاالستصناع والسلم،
وإجارة األشخاص.
ثاني ًا :ثبت من خالل البحــث أن عقد املقاولة عقد جائز رشع ًا ،حيث
تنطبــق عليه الرشوط العامة الواجب توافرها بالعقود ،وقد قام يف أحكامه
عىل جمموعة من العقود يف الفقه اإلســامي ،مثل عقد االستصناع ،وعقد
الســلم ،وعقد اإلجارة الواردة عىل العمل ،وتستند مرشوعية عقد املقاولة
عىل أدلة كثرية مــن القرآن الكريم ،والســنة النبوية املطهــرة ،واملعقول،
فض ً
ال عن عــدم معارضته للقواعد واملبادئ العامــة التي حتكم العقود يف
الترشيع اإلسالمي.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

72

املقـاولة من البـاطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك

ثالث ًا :لقد برزت يف العمل ثالث صور إلبرام عقد املقاولة:
 -1فقــد يربم العقد مبارشة بني رب العمل واملقاول ،وهو ما يســمى
بـ«املقاولة األصلية».
 -2وقد يربم العقد األصيل بني رب العمل واملقاول ،ثم ُيربم عقد آخر

 أو عقــود أخرى  -بني املقاول وغريه مــن املقاولني الذين يلتزمون بصنعيشء أو أداء عمــل من أعامل املقاولة األصلية ،ويطلــق عليه «املقاولة من
الباطن».
 -3وقد يربم رب العمل عقد مقاولة مع مؤسسة مالية ،إلقامة ومتويل

مرشوع معني ،ثم تربم هذه املؤسســة املالية عقود ًا مــع مقاولني يلتزمون
بتنفيذ األعامل التي تم االتفاق عليها مع رب العمل ،وهو ما يعرف بـ «عقد
املقاولة املوازي».
رابع ًا :مما ســبق يتضح أن «املقاولة من الباطــن» ما هي إال صورة من

صور املقاولة ،كام أن عقد املقاولة من الباطن ليس عقد ًا مســتقالً ،بحيث
يمكن إنشــاؤه ابتدا ًء ،من غري أن يسبقه عقد آخر ،بل هو تابع ،متفرع عن

عقــد املقاولة األصلية املربم بني رب العمل واملقاول األصيل ،فوجود عقد
املقاولة من الباطن مبني عىل وجود عقد املقاولة األصيل.
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خامســ ًا :عقد املقاولة من الباطن شأنه مثل عقد املقاولة األصيل ،عقد

جائز رشع ًا ،وأدلة مرشوعية عقد املقاولة (من الكتاب والســنة واملعقول)
هي ذاهتا أدلة مرشوعية املقاولة من الباطن ،ومن ثم جيوز للمقاول األصيل
أن يتعاقــد مع مقاولني من الباطن ،ال يقيده يف ذلك يشء ،إال إذا اشــرط
صاحــب العمل  -يف العقد  -أن ينفذ املقاول (األصيل) العمل بنفســه ،أو
كانت طبيعــة العقد تقتيض ذلك ،كأن يكون حمل املقاولة عم ً
ال فني ًا ،وعهد
به إليه ملهارته ،وخربته الكبرية ،فال جيوز عندئذ للمقاول أن يعهد لشخص
آخر بتنفيذ العمل كله أو جزء منه.
سادس ًا :يف ظل «املقاولة من الباطن» نجد ثالثة أشخاص ،وهم :رب
العمل ،واملقاول األصيل ،واملقاول مــن الباطن ،وتتحدد العالقات بينهم
عىل النحو التايل:
 - 1العالقة بني رب العمل واملقاول األصيل:
هذه العالقــة حتكمها نصوص العقد املربم بــن رب العمل واملقاول
األصــي ،فإذا مل يكن هناك رشط مانع أو مقتىض طبيعة عمل ،وجلأ املقاول
إىل آخــر لتنفيذ العمل  -كله أو جزء منه  -تبقي مســؤولية املقاول األصيل

قائمة ِق َبل رب العمل.
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 -2العالقة بني املقاول األصيل واملقاول من الباطن:
املقاول األصيل يف عالقتــه مع املقاول من الباطن يفقد صفة «املقاول»

ويكون بمثابة صاحب العمل ،فيحتفظ لنفســه باإلرشاف وتنسيق األعامل

بني املقاولني من الباطن ،فهي عالقة عقدية ينظمها عقد املقاولة من الباطن

املربم بينهام.

 -3العالقة بني رب العمل واملقاول من الباطن:
ال توجــد عالقة عقدية بني رب العمل واملقــاول من الباطن ،وبالتايل

فــا جيوز لرب العمل أن يطالب املقاول من الباطن بتنفيذ ما اتفق عليه مع
املقاول األصيل ،كام ال حيق للمقاول من الباطن مطالبة رب العمل باألجر
املتفق عليه مع املقاول األصيل.

ومع ذلك فإن املقاول من الباطن له تعلق بالعني اململوكة لرب العمل،

وقام بالعمل فيها بناء عىل اإلذن الضمني الذي خوله إياه تعاقده مع املقاول
األصيل ،ومن ثم فله احلق يف حبس العني التي اشــتغل بالصنعة فيها حتى

حيصل عىل أجره.

سابع ًا :عقود الفيديك هي عبارة عن عقود نموذجية يف جمال اإلنشاءات

والبناء ،تــم إعدادهــا وصياغتها بواســطة االحتاد الدويل للمهندســن
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االستشــاريني ،وتتناول هذه العقــود العالقة التعاقدية بــن رب العمل
واملهنــدس واملقاول ،وتبني واجبــات وحقوق كل منهــم ،وااللتزامات
املرتتبة عليهم ،وطريقة تسوية اخلالفات والنزاعات ،وطريقة سداد املبالغ
اخلاصة بعملية تنفيذ اإلنشاءات ،وعموم ًا متثل تلك العقود اإلطار القانوين
املنظم للعالقــة التعاقدية بني رب العمل واملهنــدس واملقاول واملقاولني
من الباطن.
علــ ًا بأن هذه العقــود النموذجية هــي عقود اختياريــة ،وأحكامها
ال ترسي إال باتفاق املتعاقدين عليهــا وبمحض إرادهتم ،وبالتايل حيق هلم
استبعاد ما يشاؤون من أحكامها واستبداهلا بغريها.
ثامنــ ًا :مــن أهم العقــود النموذجية التــي أصدرها االحتــاد الدويل
للمهندسني االستشــاريني :العقد املعنون( :رشوط عقد مقاوالت أعامل
اهلندســة املدنية) وتعرف هذه الــروط بالكتاب األمحــر .وجاءت هذه
الــروط يف جزأين ،يتضمن اجلزء األول :الرشوط العامة التي تنطبق عىل
مجيع املشاريع ،وتشــتمل عىل كافة التفاصيل التي يمر هبا مرشوع التشييد
منذ بدايته حتى اكتامله وتســليمه .واجلزء الثاين :يتضمن إرشــادات معينة
إلعداد الرشوط اخلاصة عند التطبيق الفعيل هلا.
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هذا ،وقد جاءت األحكام اخلاصة باملقاولة من الباطن ضمن (رشوط
عقد مقاوالت أعامل اهلندسة املدنية).
تاســع ًا :من أهم ما جاء يف البنود اخلاصة باملقاولة من الباطن ما نصت
عليه املادة الرابعة فقرة  1من التزام املقاول باحرتام نصوص العقد املربم بينه
وبني رب العمل ،إذا ما تضمن نص ًا يمنع املقاول من التعاقد من الباطن مع

مقاولني آخرين لتنفيذ كل األعامل ،وجيوز للمقاول  -وفق ًا هلذا النص  -أن
يتعاقد مــن الباطن عىل جزء من األعامل برشط موافقة املهندس املســبقة،
ومع ذلك يظل املقاول مسؤوالً عن تنفيذ هذه األعامل ،وعن أي تقصري أو

إمهال يصدر من املقاولني من الباطن ومن يعمل معهم أو لدهيم.
كام نصــت الفقرة الثانية مــن املادة  59من الــروط العامة يف عقود
الفيديك عىل عدم إلزام املقاول األصيل باستخدام مقاول من الباطن معني

من ِق َبل رب العمــل أو املهندس ،وذلك محايــة للمقاول األصيل وضامن

حريتــه يف أداء عمله واختيار من يثق فيه ليعهــد إليه بتنفيذ بعض األعامل
املتعاقد عليها.
عارش ًا :السؤال الذي طرح نفســه  -يف ختام البحث  -وهو :هل جيوز

رشع ًا للمسلم أن يأخذ بام جاء من رشوط يف عقود الفيديك؟
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وجاء الرد :بأن حرية التعاقد مكفولة يف اإلســام ،وأن املتعاقدين هلم
أن يضعوا ما يشــاؤون من الــروط يف عقودهم ،ال يقيدهم يف ذلك يشء
ســوى عدم املرشوعية ،فال جيوز هلم أن يضمنــوا عقودهم رشوط ًا ختالف
أحكام الرشيعة اإلسالمية.
ومن ثم جيوز للمســلم أن يأخذ بالرشوط الــواردة يف عقود الفيديك
باستثناء ما كان منها خمالف ًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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أوالً :القرآن الكريم.
ثاني ًا :معاجم اللغة:
& لســان العرب  -جلامل الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل بن

منظور (ت 711هـ).

& املعجم الوســيط  -جممــع اللغة العربية بالقاهــرة  -الطبعة الثالثة

1405هـ1985/م.

ثالث ًا :كتب الرتاث:
&

إعالم املوقعني عن رب العاملني  -أليب عبد اهلل شمس الدين حممد

&

األم  -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي (ت204هـ).

&

البحر الرائق رشح كنز الدقائق  -البن نجيم (ت970هـ).

بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية (ت751هـ).

& بدائــع الصنائع يف ترتيب الرشائع  -للعالمة الفقيه عالء الدين أيب

بكر بن مسعود الكاساين احلنفي (ت587هـ).

& تبيــن احلقائق رشح كنز الدقائق  -لإلمــام احلافظ مجال الدين أيب

حممد بن عبد اهلل بن يوسف احلنفي الزيلعي (ت 762هـ).
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& حتفــة الفقهاء  -ملحمد بن أمحد بن أيب أمحــد ،أيب بكر عالء الدين

السمرقندي (ت540هـ).

& حتفة املحتاج رشح املنهاج  -لشهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل بن

حجر اهليتمي (ت974هـ).

& اجلامــع ألحكام القرآن  -أليب عبد اهلل حممــد بن أمحد األنصاري

القرطبي (ت671هـ).

& الذخــرة  -لإلمام شــهاب الديــن ايب العباس أمحــد بن إدريس

الصنهاجي املشهور بالقرايف (ت684هـ).

& رد املحتــار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار  -ملحمد بن أمني

بن عمر الدمشقي الشهري بابن عابدين (ت1252هـ).

& روضــة الطالبني  -لإلمام أيب زكريا حييــى بن رشف النووي (ت

676هـ).

& الرشح الكبري عىل متن املقنع  -لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن

ابن قدامة (ت682هـ).

& رشح معــاين اآلثار  -ألمحد بن حممد بن ســامة بن عبد امللك بن

سلمة األزدي املرصي املعروف بالطحاوي (ت321هـ).
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&

صحيــح البخاري  -أليب عبــد اهلل حممد بن إســاعيل البخاري

(ت256هـ).

& صحيح مســلم  -لإلمام أيب احلسني مســلم بن احلجاج القشريي

النيسابوري (ت261هـ).

& العناية رشح اهلداية  -للشيخ حممد بن حممود البابريت (ت786هـ).
&

فتح الباري رشح صحيــح البخاري  -أليب الفضل أمحد بن حجر

العسقالين (ت852هـ).

& فتــح القدير  -لكــال الدين حممد بن عبد الواحد الســيوايس ثم

السكندري ،املعروف بابن اهلامم (ت861هـ).
&

القواعد النورانية الفقهية  -لشــيخ اإلســام اإلمام أمحد بن عبد

احلليم بن تيمية (ت728هـ).

& كشــاف القناع عن متــن اإلقناع  -ملنصور بــن يونس بن إدريس

البهويت (ت1051هـ).
&

املبسوط  -أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس (ت490هـ).

& املحــى  -أليب حممــد عيل بن أمحد بن ســعيد بن حــزم الظاهري

(ت456هـ).
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&

81

املدونة الكربى  -لإلمام مالك بن أنس ،رواية ســحنون بن سعيد

التنوخي (ت240هـ) عن عبد الرمحن بن القاسم العتقي (ت191هـ).

& املعجم الكبري  -أليب القاســم ســليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري

اللخمي اليمني الطرباين (ت360هـ).

& املغنــي ومعه الرشح الكبري  -لعبــد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة

(ت620هـ).
&

املهذب  -أليب إســحاق إبراهيم بن عيل بن يوســف الشــرازي

(ت476هـ).

& مواهب اجلليل رشح خمترص خليل  -أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن

عبد الرمحن املعروف باحلطاب (ت954هـ).
رابع ًا :كتب حديثة:

& أخالق التاجر املســلم  -لألستاذ الدكتور حممد بن أمحد بن صالح

الصالح  -الطبعة األوىل 1438هـ2017/م.

& االلتزام بالضامن يف عقود البناء والتشييد (دراسة تطبيقية عىل عقود

اإلنشاءات الدولية) د .عمرو طه بدوي حممد عيل  -رسالة دكتوراه  -جامعة

القاهرة 2004م.

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

82

املقـاولة من البـاطن بني الفقه اإلسالمي وعقد الفيديك

& رشح أحكام عقد املقاولة  -د .حممد لبيب شنب  -القاهرة 1962م.
& عقد االستشــارة اهلندسية يف جمال التشييد والبناء (دراسة يف ضوء
عقد الفيديك) د /حممد سعد خليفة  -دار النهضة العربية بالقاهرة 2004م.
& عقد االستصناع  -د .حممد سليامن األشقر  -ضمن بحوث فقهية يف
قضايا معارصة  -دار النفائس  -عامن 1418هـ1998/م.
&

عقد االســتصناع وأثره يف تنشــيط احلركة االقتصادية  -لألستاذ

الدكتور حممد بن أمحد بن صالح الصالح  -ط 1الرياض 1417هـ1996/م.
& عقــد املقاولة  -د /وهبــة الزحييل  -جملة جممع الفقه اإلســامي
 العــدد  14ســنة 2003م  -منشــور عــى موقــع الدكتــور الزحييلعىل اإلنرتنت.
&

عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي وما يقابله يف القانون املدين  -زياد

شفيق حسن قرارية  -رســالة ماجستري بكلية الدراســات العليا  -جامعة
النجاح الوطنية يف نابلس  -فلسطني.
&

عقد املقاولــة  -اإلنشــاء والتعمري (حقيقتــه  -تكييفه  -صوره)

أ .د .حممد جرب األلفي  -بحث مقدم ملنظمة املؤمتر اإلســامي  -جممع الفقه
اإلسالمي بجدة 1423هـ2003/م.
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&

عقد املقاولة والتوكيــات التجارية  -د .حممد عبد الرحيم عنرب -

ط ،2القاهرة 1987م.
& العقــود النموذجية  -د .أيمن ســعد ســليم  -دار النهضة العربية
بالقاهرة 2005م.
& العقود النموذجية يف قانون التجارة الدولية  -د .محزة أمحد حداد -
رسالة للحصول عىل درجة الدكتوراه  -جامعة القاهرة 1975م.
& عقــود الفيديــك وأثرهــا عــى التزامــات املقــاول واملهندس
ورب العمــل  -د .عصام أمحد البهجــي  -النــارش :دار اجلامعة اجلديدة
2008م.
&

القواعد القانونية السعودية والدولية لعقود املقاوالت والتوريد -

د .أمحد منري فهمي  -النارش :جملس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
&

املركــز القانوين للمتدخلــن يف تنفيذ عقود املقــاوالت يف جمال

املنشآت املعامرية يف ضوء الفقه وأحكام القضاء والترشيع املقارن  -د .أمحد
عبد العال أبو قرين  -الطبعة األوىل 2001م.
& املسؤولية العقدية للمقاول واملهندس املعامري  -د .أمحد عبد العال
أبو قرين  -الطبعة األوىل 2001م.
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&

مســؤولية املعامريني بعد إمتام األعامل وتســلمها مقبولة من رب

العمل  -د .حممد ناجي ياقوت  -طبعة 1984م.
& مسؤولية مهنديس ومقاويل البناء واملنشآت الثابتة األخرى (دراسة
مقارنة يف القانون املدين املرصي والقانون املدين الفرنيس) د .حممد شكري
رسور  -دار الفكر العريب 1985م.
& املقاوالت يف الفقه اإلســامي  -أ .إبراهيم شاشــو  -النارش :جملة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية.
&

الوجيــز يف العقود املدنيــة (البيع  -اإلجيــار  -املقاولة) د .جعفر

الفضيل  -دار الثقافة للنرش والتوزيع  -الطبعة الثانية 1997م.
&

الوســيط يف رشح القانون املدين املرصي اجلديد  -د .عبد الرزاق

السنهوري ،القاهرة.
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