
 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 181 

ACCOUNTING REVIEW 27 (2011) 
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CIVILIAN TRADITION (1996) 

 
 التأصيل القانوني للتخلف عن الوفاء بالوعد األحادي بالتعاقد 1.1
 دراسة قانونية مقارنة 1.2
 اد الدكتور: زغوان هشامإعد
 

تكشف تقنيات التعاقد املعتمدة يف صيغ التمويل اإلسالمية عن مدى غىن فقه املعامالت وقدرته 
على تقدمي احللول الشرعية املناسبة لألنشطة املالية املبتكرة مبا من شأنه املوازنة بني فقه األولني وعلوم 

 فة التشاركية على مجيع األصعدة.املعاصرين وما يستتبع ذلك من تطور ومناء الصري 
هذا وبصرف النظر عن املقاربة الشرعية ملوضوع البحث اليت باتت متأثرة باملقررات الصادرة عن 
اجملامع الفقهية الدولية اجملمعة على القوة امللزمة للوعد األحادي ، فإن التطبيقات القانونية املعاصرة أظهرت 

اب ية التعاقدية بتنظيم مفاوضاهتم األولية يف شكل مذكرة تفاهم أو خطتزايد االهتمام من قبل أطراف العمل
 للضمان أو مواعدة أو وعد أحادي بالتعاقد.

انطالقا مما سبق تبيانه ، نعاجل األبعاد القانونية للوعد بالتعاقد وكذا اجلزاءات املنصوص عليها يف 
 د ، وذلك تبعا للمطلبني التاليني :القوانني املقارنة يف حال اإلخالل بالوفاء به من قبل الواع

 التنظيم القانوين للوعد بالتعاقد -املطلب األول 
 جزاء التخلف عن الوفاء بالوعد  -املطلب الثاين 

 
 التنظيم القانوني للوعد بالتعاقد : –المطلب األول 

قى باخليار بني تبينشأ الوعد بالتعاقد بإرادتني و ال تلتزم فيه سوى إرادة واحدة ، واإلرادة الثانية 
 طلب إمتام عملية التعاقد أو العدول عنها.
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ويظهر جبالء من خالل االلتزامات املرتتبة عن الوعد بالتعاقد ، على أن هذا األخري يعد أداة فعالة 
يف تيسري املعامالت وتبسيطها وكذا التشجيع عليها عن طريق إزالة صبغة الشدة والتوتر عن االلتزام ، مما 

ال القوانني املعاصرة تنظيم أحكامه وضبط اآلثار املرتتبة عليه بالنظر ملزاياه املتعددة السيما يف جمفرض على 
 التجارة واألعمال.

تأسيسا على ذلك ، سيكون من املفيد جدا معاجلة اجلوانب القانونية للوعد بالتعاقد انطالقا من 
 لفقرة الثانية(.يقاته العملية وصوره املتعددة )اتبيان أساسه القانوين )الفقرة األوىل( فضال عن تناول تطب

 األساس القانوني للوعد بالتعاقد : –الفقرة األولى 
متيز النظرية العامة لاللتزام بني االتفاقات املنشأة بناء على إرادتني أو أكثر كما هو الشأن بالنسبة 

راء أو كر منها الوعد بالبيع أو بالشلعقدي البيع والكراء ، ونظريهتا النامجة عن إرادة منفردة واليت نذ 
 بالتفضيل.

واألصل يف االلتزام الناتج عن إرادة منفردة أنه ملزم ملن صدر عنه مبجرد وصوله إىل علم امللتزم له  
اليت نصت على ما  (1)من قانون االلتزامات و العقود املغريب  18كما يستشف من مقتضيات الفصل 

 طرف واحد تلزم من صدرت منه مبجرد وصوهلا إىل علم امللتزم له " . يلي : " االلتزامات  الصادرة من
وقد أمجعت خمتلف التوجهات القانونية املقارنة على أن الوعد الذي ينتقل من طور التجريد إىل طور 

 التحقيق بااللتزام يصبح وعدا ملزما ال حمالة ابتداء من تاريخ وصوله إىل علم املوعود له.
ادر عن للوعد األحادي الص ف ذلك ، انفرد القانون املغريب بربط القوة امللزمةغري أنه ، وعلى خال

، بامتالك البنك للعني حمل الوعد وليس مبجرد حتقق العلم به من قبل الطرف املستفيد منه ، مبعىن العميل
جارة املنتهية إلأنه حيق للواعد الرتاجع عن وعده طاملا أن البنك مل يقتين العقار أو املنقول موضوع عقدي ا
من  24و  11بالتمليك واملراحبة لآلمر بالشراء وذلك تطبيقا للمقتضيات املنصوص عليها يف املادتني 

منشور وايل بنك املغرب املتعلق باملواصفات التقنية ملنتجات املراحبة واإلجارة واملشاركة واملضاربة والسلم 

                                                           
الف يف ذلك ألن الوعد اجملرد ال من نفس هذا القانون على أن جمرد الوعد ال ينشإ التزاما فال خ 14وإن نص املشرع يف الفصل  -1

 التزام فيه فهو حمض الكالم.
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هذين املادتني على إمكانية أن يسبق عقدي املراحبة  ، حبيث نصت (1)وكذا كيفيات تقدميها إىل العمالء 
 أو اإلجارة وعد أحادي بالشراء أو بالكراء صادر عن العميل ملزم له مبجرد امتالك البنك للعني.

وحري بالتوضيح أن هذا الوعد األحادي ال يرتب آثاره القانونية مبجرد صدوره عن العميل وامتالك 
باإلضافة  (2)البنك للعني ، بل يلزم التقيد باألحكام العامة لصحة التصرفات الناشئة عن اإلرادة املنفردة 

 املومأ إليه سلفا. إىل األحكام اخلاصة األخرى للوعد املنظمة مبوجب منشور وايل بنك املغرب
وميكن إمجال الضوابط القانونية اخلاصة والعامة الالزمة لصحة الوعد األحادي بالتعاقد الصادر عن 

 العميل يف إطار صيغ التمويل باإلجارة واملراحبة، يف النقاط التالية :
أن يصدر الوعد األحادي عن إرادة صحيحة وجدية ترمي إىل إنشاء االلتزام بالشراء أو  -1

 الستئجار.ا
 أن يكون الواعد متمتعا باألهلية القانونية التامة لاللتزام.  -2
أن يقرتن بالوعد املذكور سبب حقيقي، حبيث يتعني أن يكون الدافع إىل التصرف مشروعاً  -3

غري خمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية والنظام العام والقانون، كما جيب أن يرد على شيء 
 اللتزام. حمقق يصلح ألن يكون حمال ل

أن حيدد الوعد مواصفات العني حمل املراحبة أو اإلجارة وكذا كيفيات وأجل وضعها من طرف  -4
 البنك رهن تصرف العميل.

                                                           
هجرية  1438من مجادى األوىل  19صادر يف  339,17وهو املنشور الذي كان موضوع قرار لوزير االقتصاد واملالية املغريب رقم  -1

، منشور  2017يناير  27الصادر بتاريخ  17/و/1( باملصادقة على منشور وايل بنك املغرب السالف الذكر رقم 2017فرباير  17)
  .579( ، ص.2017مارس  2هجرية ) 1438من مجادى اآلخرة  3الصادرة بتاريخ  6548باجلريدة الرمسية للمملكة املغربية عدد 

نصت املادة  ثوجتدر اإلشارة إىل أن املشرع املغريب استبعد صراحة الوعد باهلبة املنصب على العقارات احملفظة وغري احملفظة، حي -2
من مدونة احلقوق العينية على أنه يقع باطال الوعد باهلبة ولذلك فإن هذا الوعد ال ميكن تصوره باململكة املغربية إال يف إطار  277

أجل  قد اهلبة من= املالية اإلسالمية على ع = صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك املنصبة على املنقوالت ، علما أن الكثري من املؤسسات
من البنك إىل عميله وذلك تنفيذا للوعد باهلبة الصادر ابتداء عن البنك لفائدة  -سواء كانت منقوال أم عقارا -نقل ملكية العني 
 الطرف املستأجر.
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أن ينشأ الوعد األحادي بالشراء أو بالكراء مبوجب وثيقة منفصلة عن عقدي املراحبة واإلجارة  -5
 . وكذا عن عقد البيع املربم بني البنك واملالك األصلي للعني

 
 

 صور الوعد بالتعاقد وتطبيقاته العملية :  –الفقرة الثانية 
 الوعد بالبيع أو بالكراء: -أوال

ينصب الوعد هنا على االلتزام بالبيع أو الكراء دون الشراء أو االستئجار ، يتقيد فيه الواعد بالبيع 
 .(1)أو بالكراء وال يكون ملزما للموعود له 

كم أن من الوعود يف صيغ التمويل باملراحبة املربمة باململكة املغربية حب وال يتصور قيام هذه النوعية
من املنشور املومأ إليه أعاله نصت على عدم جواز اقرتان الوعد األحادي بالشراء الصادر عن  14املادة 

لنوعية االعميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن البنك لفائدة زبونه وذلك جتنبا للمواعدة احملرمة شرعا يف هذه 
 من العقود املالية اإلسالمية.

 الوعد بالشراء أو باالستئجار: -ثانيا
يف هذه الصيغة من الوعد ، يكون الطرف امللتزم بتنفيذه إما املشرتي إن تعلق األمر بالبيع أو املستأجر 

 إن كان موضوع املعاملة يتعلق بالكراء.
بل الواعد رب التزاما قطعيا يتوجب الوفاء به من قوالتعهد بالشراء أو االستئجار الصادر عن الواعد يعت

 مبجرد اقتناء البنك للمنقول أو العقار كما أوضحنا ذلك سلفا. 
 الوعد بالتفضيل :   -ثالثا

                                                           
بيع لوالعلة من إنشاء هذه التصرفات القانونية هو أن األشخاص يف معامالهتم يضطرون أحيانا إىل احلصول من اآلخرين على وعود با -1

والكراء وغريها من االلتزامات املشاهبة هلما دون أن يتقيدوا بالشراء أو باالستئجار لسبب موضوعي يدفعهم لذلك ، واملثال على ذلك 
أن من يرغب يف شراء سيارة أو عقار جيوز له احلصول على وعد بالتعاقد صادر عن البائع يستند عليه يف إلزام هذا األخري بتنفيذ 

جل معني ، وذلك عقب حتققه من سالمة املبيع وتوفره على مثن البيع وبالتايل فال هو أضاع فرصة الشراء وال هو التزم وعده داخل أ
 بشيء.
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نشأ الوعد بالتفضيل التزام من الراغب يف البيع بعدم تفضيل الغري على املشرتي املوعود له فهو التزام ي
ريا إرادة واحدة ، هي إرادة الراغب يف البيع وأما املشرتي املوعود له فإنه يظل خمبإرادتني وال تلتزم فيه سوى 

 بني املطالبة بإمتام البيع أو العدول عن ذلك.
الوعد والوعد بالتفضيل شبيه بالوعد بالبيع والفارق بينهما يرجع إىل أنه يف الوعد بالبيع ينشأ االلتزام ب

رف املوعود له ، أما يف الوعد بالتفضيل فال ينشأ إال عند ثبوت منذ صدوره عن الواعد والعلم به من ط
 الرغبة يف البيع وأما قبلها فال شيء على الواعد.

وتنتشر هذه النوعية من الوعود بشدة يف املعامالت املنصبة على القيم املنقولة وذلك يف إطار ما 
ناء فائدته الوعد بالتفضيل اقتحبيث يسوغ ملن صدر ل  (stock-option)يعرف  يارات شراء األسهم

 األسهم أو السندات باألولوية عن باقي األشخاص املعنيني بعملية االكتتاب. 
 

 جزاء التخلف عن الوفاء بالوعد : –المطلب الثاني 
يف كون القوانني املعاصرة تعاملت بنوع من احلزم واجلدية بشأن احلاالت اليت يتخلف فيها  ال مراء

الواعد أو املوعود له عن تنفيذ الوعد الصادر عنه مسبقا ، مقررة يف هذا الصدد العديد من اآلثار الرامية 
على اجلزاءات  ف من التنصيصإىل إقرار نوع من احلماية القانونية لصاحل الطرف املتضرر دون أن حترم األطرا

 التعاقدية أو الضمانات االتفاقية اليت من شأهنا صيانة حقوقهم ومراكزهم القانونية.
تبعا لذلك ، وبغرض اإلحاطة هبذه املسألة الشائكة ، ارتأيت تناوهلا من خالل معاجلة أهم املقتضيات 

صري والفرنسي )الفقرة ة األوىل( وكذا التشريعني املالقانونية املنظمة للوعد بالتعاقد يف التشريع املغريب )الفقر 
 الثانية(.

 الوضع في القانون المغربي :  -الفقرة األولى 
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يعترب املنشور الصادر عن وايل بنك املغرب املتعلق باملواصفات التقنية ملنتجات املراحبة واإلجارة 
لتعاقد يف مادة مبثابة اإلطار املرجعي للوعد باواملشاركة واملضاربة والسلم وكذا كيفيات تقدميها إىل العمالء، 

 .(1)املالية التشاركية املنظمة مبوجب القسم الثالث من القانون البنكي املغريب اخلاص بالبنوك التشاركية 
من منشور وايل بنك املغرب  24و  11هذا وبتدقيق النظر يف املقتضيات املنصوص عليها باملادتني 

 ي :السالف الذكر يتضح ما يل
 أن األمر يتعلق بوعد أحادي بالشراء أو بالكراء صادر عن العميل لفائدة البنك. -
أن هذا الوعد يكون ملزما للعميل مبجرد امتالك البنك للعني حمل التمويل باملراحبة أو اإلجارة ،  -

 رف البنك.طوبعبارة أخرى فإنه يسوغ للواعد التحلل من وعده خالل املرحلة السابقة المتالك العني من 
ال جيوز أن يقرتن الوعد األحادي بالشراء أو بالكراء الصادر عن العميل بوعد ملزم بالبيع أو  -

 بالكراء صادر عن البنك لفائدة العميل.
ينقضي الوعد األحادي الصادر عن العميل مبجرد ثبوت عدم تسليم البنك للعني لفائدة العميل  -

رتطة احلالة اليت يقع فيها التسليم دون أن يتم ذلك وفقا للكيفيات املشداخل األجل احملدد يف الوعد أو يف 
بشأن عملية التسليم أو عندما ختتلف مواصفات العني عن تلك املنصوص عليها يف الوعد أو أي وثيقة 

 . (2) ملحقة به
جلدية اجيوز للعميل الرتاجع عن الوفاء بوعده بالشراء أو بالكراء مقابل اقتطاع البنك من هامش  -

إن وجد مبلغا ال يتجاوز يف مجيع األحوال مقدار الضرر الفعلي املثبت الذي حتمله نتيجة امتناع الزبون 
 عن الوفاء بوعده.

يتبني من هذه املقتضيات أن الوعد األحادي بالشراء أو بالكراء الصادر عن العميل ال يكتسي يف 
واقع األمر الصبغة اإللزامية والشاهد على ذلك أن املنشور املذكور وإن اعتربه ملزما حبسب أحكام الفقرة 

                                                           
املتعلق مبؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  103,12ويتعلق األمر بالقانون رقم  -1

، منشور باجلريدة الرمسية للمملكة املغربية عدد 2014ديسمرب  24هجرية املوافق ل  1436تح ربيع األول املؤرخ يف فا 1,14,193
 . 462، ص :  2015يناير  22، الصادرة بتاريخ  6328: 

 ومنثل لذلك ببيان املقايسة احملرر من قبل املالك األصلي للعني. -2
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املطبقة على احلاالت  األحكام 26و 13نظم باملادتني  -باملقابل  -غري أنه  24و 11من املادتني  2
اليت يرتاجع فيها العميل عن الوفاء بالوعد مقتصرا يف هذا الصدد على ختويل البنك اقتطاع مبلغ نقدي 

 مطابق ملقدار الضرر الفعلي الذي أصاب البنك جراء التخلف عن الوعد.
 يشرتط فيها ال يف السياق نفسه، تطرح هذه املقتضيات التنظيمية إشكاال حموريا يتعلق باحلالة اليت

البنك مسبقا توصله هبامش اجلدية لضمان تنفيذ العميل لوعده بالتعاقد، فهل يسوغ هنا للبنك املطالبة 
بالتعويض عن اإلخالل بالوفاء بالوعد؟ أم جيوز له رفع دعوى قضائية يف مواجهة العميل ترمي إىل إمتام 

يها البنك ونية السليمة بشأن احلالة اليت يشرتط فالبيع أو الكراء عن طريق القضاء؟ وما هي الوضعية القان
غرامة هتديدية أو تعويض اتفاقي كبديل عن هامش اجلدية؟ علما أن منشور وايل بنك املغرب مل يلزم البنوك 
والنوافذ التشاركية هبامش اجلدية، حبيث يسوغ للعميل إنشاء وعد بالتعاقد دون أن يلزم بدفع هامش اجلدية 

 لبنك على ذلك.شريطة موافقة ا
نوجز القول هنا لنؤكد على أن التعويض عن اإلخالل بالوفاء بالوعد جيد سنده باملنشور الصادر عن 
وايل بنك املغرب املتعلق باملواصفات التقنية ملنتجات املراحبة واإلجارة واملشاركة واملضاربة والسلم وكذا  

عليها  ام التعاقد على األحكام العامة املنصوصكيفيات تقدميها إىل العمالء ، بينما يستند يف دعوى إمت
من هذا  26و  13من قانون االلتزامات والعقود وحجتنا يف ذلك هو أن املادتني  259و  18بالفصول 

املنشور حصرتا التعويض يف حدود الضرر الفعلي الالحق بالبنك نتيجة المتناع العميل عن إبرام عقد 
 ا للبنك املطالبة بأي مبلغ اإلضايف.املراحبة أو اإلجارة دون أن جتيز 

واحلكم نفسه ينطبق على احلالة اليت يشرتط فيها البنك غرامة هتديدية أو تعويض اتفاقي يف شكل 
شرط جزائي حبيث ال جدال يف أن املبلغ اإلمجايل للغرامة التهديدية أو التعويض االتفاقي ال ميكنه أن 

ب ة واقع يدخل يف إطار السلطة التقديرية للقضاء ، فال معقيتجاوز حدود الضرر الفعلي الذي يظل مسأل
 عليه يف ذلك إال من حيث التعليل طبقا للقواعد العامة للتقاضي.  

من قانون االلتزامات والعقود على املقتضيات التالية : " إذا كان املدين  259باملقابل ، نص الفصل 
كنا جاز نفيذ االلتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن مل يكن مميف حالة َمطُـل كان للدائن احلق يف إجباره على ت

 .للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله احلق يف التعويض يف احلالتني
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إذا أصبح تنفيذ االلتزام غري ممكن إال يف جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة 
 .التعويض يف احلالتنيإىل اجلزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع 

 وعالوة على ذلك تطبق القواعد املقررة يف األبواب املتعلقة بالعقود اخلاصة. 
 "ال يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإمنا جيب أن حتكم به احملكمة ".

ينظم هذا الفصل اآلثار القانونية ملطل الطرف امللتزم بتنفيذ التزام معني سواء كان حمله مبلغا من 
، ماحنا للطرف املستفيد من إحدى هذه االلتزامات ( 1)د أو القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل النقو 

اء مدين التعاقدية إما مباشرة التنفيذ العيين أو املطالبة بالتنفيذ املقابل له واملتمثل يف املطالبة بالتعويض كجز 
الواقع إىل  إعمال التنفيذ العيين الذي يرمي يف عن اإلخالل بااللتزامات وذلك يف احلالة اليت يتعذر فيها

 إجبار الطرف املماطل على إمتام تعهداته عن طريق القضاء.
وبإسقاط هذه املقتضيات على الوعد بالتعاقد يتضح أنه جيوز للموعود له ، بعد إعذار الواعد كتابة 

اء بالوعد وعند هذا األخري على الوف من أجل إبرام العقد النهائي وثبوت مطله يف تنفيذ ما تعهد به ، إرغام
 .(2)تعذر ذلك ساغ للموعود له طلب التعويض عن الفسخ 

من الناحية العملية ، غالبا ما يتضمن املقال االفتتاحي للدعوى طلبا أصليا يلتمس من خالله املوعود 
ن تضمن هذا املقال  عله إمتام التعاقد باعتباره التزاما للقيام بعمل يقع على عاتق الطرف الواعد ، فضال

                                                           
د على فسران مبعنامها الواسع حبيث يقصد هبما الطرف امللتزم ونظري امللتزم له والشاهوجتدر اإلشارة إىل أن عباريت الدائن واملدين ت -1

ذلك أن هذا الفصل جاء بالباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب األول لقانون اإللتزامات والعقود املغريب، حبيث عنون الباب 
زامات بوجه بع بآثار االلتزامات يف حني = = عنون الكتاب األول بااللتالثالث بعدم تنفيذ االلتزامات وآثاره يف حني عنون القسم الرا

 عام، مما يدل أن نية املشرع انصرفت إىل تنظيم األحكام العامة للتنفيذ العيين واملقابل عند ثبوت مطل أحد أطراف االلتزام. 
ع جزء منه للبائع الوعد بالبيع على الثمن اإلمجايل للبيع ودفوقد استقر العمل القضائي حملكمة النقض املغربية على أن " اتفاق طريف  -2

 وعدم حتديد أي أجل لدفع الباقي، خيول للبائع احلق يف إنذار املشرتي بأداء املبلغ املتبقي من مثن البيع، وأن عدم أداء ذلك يف األجل
 املضروب جيعله يف حالة مطل يف تنفيذ التزامه املربر للمطالبة بالفسخ ".

، 2014لسنة  77، منشور مبجلة قضاء حمكمة النقض، عدد 2014يناير  21صادر عن حمكمة النقض املغربية بتاريخ  25قرار رقم  -
   .17ص.
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دته بتعويض مادي باحلكم لفائ -يف حال تعذر إمتام التعاقد  -لطلب احتياطي يلتمس مبوجبه املوعود له 
 جابر للضرر الفعلي الالحق به جراء متاطل الواعد عن الوفاء بالوعد.  

 دي بتفويتمن منشور وايل بنك املغرب تطرقت أيضا للوعد األحا 40وجتدر اإلشارة إىل املادة 
أنصبة البنك لفائدة شريكه أو شركائه يف املشاركة املتناقصة ، فما هي إذن خصوصيات هذا الوعد ؟ وما 
هو املقتضى القانوين الواجب التطبيق عندما يثبت إخالل الواعد بوعده يف إطار صيغ التمويل باملشاركة 

 املتناقصة ؟
قضي انونية لالشرتاك اجملانسة هلا ، بوجود وعد ملزم يعموما ، تتميز املشاركة املتناقصة عن النظم الق

بتخارج أحد األطراف من املشروع املمول عن طريق تفويت أنصبته يف املشروع حمل التمويل إما دفعة واحدة 
 أو بالتدرج وذلك فقا للشروط املتفق عليها بني األطراف.

تدرجييا إىل  (1)صبة الطرف املتخارج ولذلك فإن الوعد بالتخارج يشكل اآللية التنفيذية لتناقص أن
أن تنتهي العملية بتملك املتخارج له جملموع أنصبة املشروع موضوع التمويل، وهو ما يظهر أن املشاركة 
املتناقصة ما انعقدت إال بناء على رغبة البنك والشريك املمول يف تنظيم أحكامها التعاقدية على أساس 

صيب الطرف اآلخر ووعد من هذا األخري بتفويت نصيبه للمتخارج وعد صادر من أحد األطراف بشراء ن
 له.

وعليه ، فإن الوعد هنا البد أن يكون ملزما ألطراف املشاركة بإمتام عملية التخارج دفعا ألي ضرر 
بال  سارة إدارة املشروع فيضطر إىل تفويته مستق –مثال  –قد يلحق بأحدمها، بعلة أن البنك قد ال حيسن 

ل ، كما أن العميل مل خيرت صيغة املشاركة املتناقصة املنعقدة مع البنك إال رغبة منه بتملك املشروع ال حتتم
 املمول مستقبال.

                                                           
من هذا املنشور أن يكون البنك هو الطرف املتخارج يف املشاركة املتناقصة مع حتديد األطراف آلجال التخارج  40وقد ألزمت املادة  -1

أن تتم عملية التخارج وفقا للقيمة السوقية لألنصبة املفوتة حبيث ال جيوز أن يكون الوعد األحادي بالتفويت بقيمة  وكيفياته شريطة
 حمددة مسبقا وال يصبح ملزما إال بعد إبرام عقد املشاركة.

بة ثالث وثائق يع وشراء األنصمن نفس املنشور على أنه " يعترب عقد املشاركة والوعد األحادي بالتفويت وعقود ب 41كما نصت املادة 
 منفصلة، بالنظر إىل اآلثار اليت ترتتب عليها ".
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 الوضع في القانونين المصري والفرنسي :  -الفقرة الثانية 
على أن " االتفاق الذي يعد مبوجبه كال املتعاقدين أو  101نص القانون املدين املصري يف مادته 

إحدامها بإبرام عقد معني يف املستقبل ال ينعقد، إال إذا عينت مجيع املسائل اجلوهرية للعقد املراد إبرامه، 
 واملدة اليت جيب إبرامه فيها.

وإذا اشرتط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معني، فهذا الشكل جتب مراعاته أيضا يف االتفاق 
 الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد ". 

لسوري ويشاركه أيضا القانون املدين ا -يتضح من خالل هذه املقتضيات أن القانون املدين املصري 
اقد مبثابة عقد متهيدي اعترب الوعد بالتع-والقانون املدين اللييب والقانون املدين العراقي والقانون املدين األردين 
الذي يتم مبجرد  ية تسبق التعاقد النهائيدون أي يكتسي صبغة العقد النهائي، فهو مبثابة مرحلة حتضري 

 إبداء املوعود له لرغبته يف إبرام العقد النهائي بأي وسيلة قانونية معتربة.
تأسيسا على هذا املعطى، فال مراء أن الواعد يكون ملزما بإبرام العقد النهائي مىت عرب املوعود له 

رثته باعتبارهم تويف املوعود له انتقل هذه احلق إىل و  صراحة عن رغبته يف ذلك خالل املدة املتفق عليها، وإذا
 من اخللف العام.

وينعقد العقد املوعود به من وقت إبداء الرغبة ال من وقت قيام الوعد ألن إبداء الرغبة يف التعاقد 
ن م يكون مبثابة قبول لإلجياب املتمثل يف الوعد ، وبعبارة أدق فالوعد بالتعاقد يف القانون املصري وغريه

القوانني العربية السالفة الذكر له أثر كاشف للعالقة التعاقدية وليس له أثر منشإ طاملا أن متام العقد وكماله 
 يقرتن بإبداء الرغبة من قبل املوعود له يف تفعيل الوعد بالتعاقد وإظهاره للوجود يف شكل عقد هنائي. 

عاقد جلميع تضمن الوعد بالت -لبطالن حتت طائلة ا -واملالحظ كذلك أن التشريع املصري يشرتط 
العناصر األساسية املتطلبة لصحة العقد املزمع إبرامه مستقبال من قبل األطراف مع مراعاة الشكليات 

 املنصوص عليها بالقانون.
ولذلك فإذا كان حمل الوعد بالتعاقد أحد التصرفات اليت يستلزم القانون املصري تقييدها مبصلحة 

التوثيق كما هو الشأن بالنسبة للتصرفات الرامية إىل إنشاء حق عيين عقاري أصلي أو الشهر العقاري و 
نقله أو تغيـريه أو زواله ، فإنه يتوجب واحلالة هذه تسجيل ذلك الوعد وإشهاره هبذه املصلحة وإال حلقه 
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دم يف نظر عجزاء البطالن املطلق ، مع التذكري بكون التصرف الباطل يعترب فاسدا منذ صدوره فهو كال
 القانون.  

بناء على ما سبق ذكره ، ميكن القول على أن الوعد بالتعاقد يف هذه القوانني يقع يف مرحلة وسطى 
بني اإلجياب امللزم والعقد النهائي الذي قد يتم وقد ال يتم، ويستتبع هذا األمر أنه يف حال نكول الواعد 

طه املوضوعية على الوفاء مبا تعهد به شريطة حتقق شرو  عن تنفيذ وعده حيق للطرف اآلخر مقاضاته إلجباره
والشكلية عند االقتضاء ، ومىت حاز احلكم أو القرار الصادر عن القضاء قوة األمر املقضي به قام مقام 

 من القانون املدين املصري.  102العقد ومن مث ال حاجة إلبرام العقد النهائي طبقا ملقتضيات املادة 
ن الفرنسي، فقد عمل املشرع الفرنسي على تعديل القانون املدين الفرنسي مبوجب أما  صوص القانو 

القاضي بإصالح قانون العقود والنظرية العامة  2016فرباير  10الصادر بتاريخ  2016-131املرسوم رقم 
 ىلاللتزامات واإلثبات، حيث مت تنظيم كل من الوعد بالتفضيل وكذا الوعد األحادي بالتعاقد وذلك عل

 من القانون املدين الفرنسي. 1124و 1123التوايل مبوجب الفصلني 
السالف الذكر سار على نفس النهج الذي اتبعه  1124واملالحظ أن املشرع الفرنسي يف الفصل 

املشرع املصري بشأن الوعد امللزم جلانب واحد ، مؤكدا هبذا اخلصوص على ضرورة تضمن الوعد األحادي 
(  1) م اجلوهرية اليت ختص العقد النهائي املزمع إبرامه مستقبال تنفيذا للوعد املذكورمجيع الشروط واألحكا

                                                           
وهو نفس التوجه املعمول به أيضا باململكة املغربية على مستوى القضاء املغريب حيث درجت حمكمة النقض على القول بأنه " طبقا  -1

ام بيع يشرتط يف انعقاده إذا ما أبدى املوعود له رغبته يف إمتمن قانون االلتزامات والعقود ، فإن عقد ال 489و  487و  19للفصول 
 نالبيع ، مطابقة إرادته إلرادة الواعد اليت عرب عنها يف وعده مطابقة تامة يف كل املسائل اجلوهرية اليت تناوهلا العقد ، والذي جيب أ

 العقد مل حمكمة املوضوع حني استخلصت أن إرادة طريفيتم فيه هذا التوافق كتابة يف بيع العقارات وما ميكن رهنه رهنا رمسيا ، و 
تتطابق بشأن ركن الثمن ، الذي مل يعني يف العقد ، فإن قضاءها الذي انتهى إىل أن البيع مل ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان 

ه ، يكون قرارها ال احلكم بفسخ العقد الذي هو الثمن ، وصرحت من تلقاء نفسها ببطالن الوعد بالبيع بطالنا مطلقا بقوة القانون
 مرتكزا على أساس قانوين سليم ".

لسنة  74، منشور مبجلة قضاء حمكمة النقض، عدد 2011يناير  31صادر عن حمكمة النقض املغربية بتاريخ  404قرار رقم   -
 .45، ص.2012
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كشرط لصحته من الناحية القانونية ، كما أجاز للموعود له اللجوء إىل القضاء املختص بغاية املطالبة 
 عده األحادي.و بالتنفيذ اجلربي حملل الوعد وذلك عندما يثبت أن الواعد عازم على التخلف عن الوفاء ب

من القانون املدين الفرنسي على أنه جيوز  1123وفيما يتعلق بالوعد بالتفضيل، فقد نص الفصل 
للطرف املستفيد من الوعد بالتفضيل مطالبة الواعد بالتعويض اجلابر للضرر الالحق به بسبب خرقه للوعد 

 املذكور وتفضيله لشخص أخر غري املوعود له.
موعود له إمكانية إقامة دعوى قضائية ضد الواعد والغري اللذين أبرما عقدا كما منح هذا الفصل لل

معينا دون مراعاة الوعد بالتفضيل، ترمي إىل بطالن هذا العقد أو يلتمس مبوجبها من القضاء إحالله حمل 
تني معا وذلك لالغري يف العقد املربم بني هذا األخري والطرف الواعد شريطه إثباته لسوء نية ذلك الغري يف احلا

 عرب تقدميه لدليل قاطع يؤكد علم الغري مسبقا بوجود وعد بالتفضيل.
املستخلص من املقاربة القانونية للوعد بالتعاقد هو وجود اختالف بني األحكام العامة املستمدة من 

املقننة للوعد  ةالنظرية العامة لاللتزام كما هي منظمة مبوجب القوانني املدنية املقارنة وبني األحكام اخلاص
الذي يكون موضوع إحدى صيغ التمويل اإلسالمي ، ذلك أن التشريعات اليت ال يوجد هبا تقنني خاص 
باملعامالت املالية اإلسالمية ظلت وفية لإلطار القانوين للتصرفات االنفرادية اليت تلزم الواعد فقط بالوفاء 

داخل  أمره إال أن يعرب عن رغبته يف تفعيل الوعدبالتزامه االحادي ، بينما يظل املوعود له يف حل من 
 األجل املتفق عليه.

وعلى العكس من ذلك ، نظم القانون البنكي املغريب الوعد األحادي الصادر عن العميل مقننا بدقة 
 اآلثار وااللتزامات املرتتبة عنه ، خالقا بذلك نوعا من التوازن بني الزبون والبنك التشاركي ، مما يربز مدى
احلاجة إىل إقرار قوانني بنكية تكون متالئمة مع خصوصيات املالية اإلسالمية يف أفق ترسيخ مبدأ مراعاة 

 املصلحة املشرتكة ألطراف العملية التمويلية املستمد من النظم القانونية املعاصرة.
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 المنطلق المنهجي للبحث في موضوع الوعد الملزم 1.3
 د. محمد لفريخي

 
 مقدمة:

واملواعدة هلما أمهية كبرية يف املعامالت املصرفية ألن من شأهنما حفظ احلقوق، ودرء العبث واخلسارة الوعد  
 1اليت قد تلحق أحد الطرفني، وحتقيق اجلدية لقوله صلى اهلل عليه وسلم "الضرر والضرار".

يري هو: مفهوم و وإذا ماثبتت هذه األمهية فإن التساؤل الذي ينبغي اجلواب عنه يف شق تصوري وتص     
املواعدة، ومتييزها عن غريها متيزا مفهوميا وفقهيا، قبل احلكم مبعرفة اآلثار املرتتبة على ذلك شرعا؛ ألن 

 احلكم عن الشيء فرع تصوره، وللجواب على اإلشكال الدقيق اقرُتحت احملاور اآلتية:
 لعقد ومدى تأثريها شرعا.احملور األول: الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني ا

 احملور الثاين: الفرق بني املواعدة امللزمة والبيع املعلق والبيع املضاف.
 احملور الثالث: التخريج الفقهي للوعد امللزم لطرف واحد ولطرفني والفروق بينهما.

 .ااحملور األول: الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني العقد ومدى تأثريها شرع
من الوعد، قال ابن فارس رمحه اهلل تعاىل: "الواو والعني والدال كلمة صحيحة  املواعدة يف اللغة        

 فاملواعدة يف اللغة: ترجية متبادلة بني طرفني. 2تدل على ترجية بقول"
األخري  ا: التزام طرفني بأن يبيع أحدمها لآلخر شيئا مقابل أن يشرتى هذاملواعدة امللزمة يف االصطالحو  

 منه ذلك. وتكون ملزمة مىت علقت على شرط أو سبب أو دخل املوعود يف كلفة أو ُصرح بذلك.
، فقال فيه ابن فارس أيضا: "العني والقاف والدال أصل واحد يدل على َشد وشدة أما العقد لغة   

 3ووثوق..... والعقد يف البيع إجيابه"

                                                           

 رواه اإلمام مالك وصححه احلاكم على شرط مسلم و رواه ابن ماجه والدارقطين. -1 
 معجم املقاييس يف اللغة، باب الواو والعني وما يثلثهما.1
  املرجع السابق، باب العني والقاف وما يثلثهما يف الثالثي3


