
 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 62 

 
 التوصيات : 

 ونوصي مبا يأيت : 
يع جوانبها أكرب بتحرير العقود فقهيـاً وقـانونيـاً يف مجأن تويل هيئـة املعـايري الشــــــــــــــرعيـة املوقرة عنـايـة  –أواًل 

املتعلقة بالصــــــــياغة ، واإلرادة الظاهرة واإلرادة الباطنة، وبآثار العقود، ومقتضــــــــى العقد األصــــــــلي والتبعي، 
والفروق احلقيقية بني العقد واإلرادة املنفردة، والوعد، واملواعدة ، واالتفاق، ومذكرة التفاهم ، وغري ذلك 

 الدراسات العلمية والعملية ...من 
 أن توضع ملا ذكر يف البند السابق أو لبعضه معايري شرعية مستقلة لضبط العقود وحتريرها. -ثانياً 

فقد وضـــــــــع معيار خاص للوعد واملواعدة ، وهذا أمر طيب ، ولكن األمر حيتاج إىل وضـــــــــع معايري أخرى 
 هلذه املسائل السابقة .

 
 د هلل رّب العاملنيهذا وآخر دعوانا أن احلم

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
           

 
 

 الطبيعة القانونية لالتفاقات التمهيدية
 التي تسبق إبرام العقود النهائية
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 - دراسة مقارنة1-
 

 الدكتور عبد القادر العرعاري
 أستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط

 
 مقدمة:

 نفس التمهيدية اليت تسبق إبرام العقود النهائية من املوضوعات الشيقة والشاقة يفيعترب موضوع االتفاقات 
الوقت فهي بقدر ما تغري املختصني واملمارسني لتقنيات حترير العقود بالبحث يف أصوهلا القانونية وأسسها 

ة اليت تتداخل يالفلسفية بقدر ما تشكل مصدر إزعاج هلم أثناء حماولة فهمها أو تفسري مضامينها القانون
 فيما بينها األمر الذي يعقد مهمة القاضي والفقيه على حد سواء.

ومما زاد يف تعقيد هذه املهام أن معظم التشريعات املدنية التقليدية كالقانون املدين األملاين والقانون املدين 
برام العقود النهائية الفرنسي مل تفصل بشكل واضح بني خمتلف مظاهر هذه االتفاقات األولية اليت متهد إل

إذ اقتصر اهتمامها على مرحلة املفاوضات التمهيدية والدعوة للتعاقد وبعض مظاهر الوعد واملواعدة بالعقد 

                                                           

 والتفاصيل  صوص هذا املوضوع ميكن الرجوع ملا يلي:للمزيد من التعمق  -1 
-DEMOGUE (R)  « les contrats Provisoires » étude offerte à H. Capitant Daloz 1939 P 159. 
COLLART (F) « les Contrats Préparatoires à la vente d’immeuble » Thèse Tours 1988 
- Peter Sarvary – BENE « Réflexions sur la notion de contrat Préparatoire » (Thèse ) 2015. 

سنة النشر  -جامعة املوصل –دراسة حتليلية مقارنة " دكتوراه يف القانون اخلاص  –يونس صالح الدين على "العقود التمهيدية  - 
2010  

عقد" جملة احلقوق واالتفاق يف املرحلة السابقة على ال مجال فاخر النكاس "العقود واالتفاقات املمهدة للتعاقد وأمهية التفرقة بني العقد -
 .192إىل  – 133ص  1996االلكرتونية العدد األول، مارس 

الندوة الوطنية  دراسة مقارنة " مسامهة علمية يف –عبد القادر العرعاري " عالقة بيع العقار يف طور اإلجناز بالعقود التمهيدية العقارية  -
 وما بعدها. 3ص  2004مطبعة املعارف  2003غريب للدراسات القانونية حول بيع العقار يف طور البناء اليت نظمها املركز امل
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امللزمة جلانب واحد وبعده تفرغت مباشرة ملناقشة اإلجياب أو العرض كخطوة فعلية مباشرة إلبرام العقد إذا 
 ارتبط االجياب بقبول الطرف اآلخر.

ي الوعد بالعقد والتواعد عليه مبثابة النموذج البارز الذي يتم االقبال عليه بنهم شديد يف جمال وبق 
التعامالت املدنية الصرفية رغم الصعوبات الكثرية اليت تعرتض احملاكم  صوص حتديد الطبيعة القانونية 

وقد حاولت التشريعات  عقود النهائية،ملؤسسة الوعد كتقنية تقليدية عادة ما تعترب مبثابة قنطرة آمنة البرام ال
املدنية املعاصرة فك االرتباط بني هذه املؤسسة وغريها من االتفاقات األخرى اليت ختتلط هبا وذلك برسم 
احلدود الفاصلة بني خمتلف هذه التعهدات األولية، اليت يتم استعماهلا كأدوات قانونية موصلة إلبرام العقود 

 النهائية.
اح القوانني الالتينية املعاصرة على جتارب الدول األجنلوساكسونية يف جمال إبرام العقود اليت وقد كان النفت

هلا عالقة باملال واألعمال أثره البالغ يف اقتباس بعض النماذج من التعهدات ذات األصول العرفية األخالقية 
قتضى مذكرة تفاهم خطاب النوايا مبوالدبلوماسية مثل تعهد التصريح بالشرف والربتوكول االتفاقي واستقراء 

أو غريها من النماذج األخرى وإلجالء هذا الغموض وتوضيح حقائق ودالالت هذه االتفاقات والتعهدات 
املوصلة إلبرام العقد النهائي املتضمن اللتزامات قانونية متبادلة فإنه ارتأينا تناول هذا املوضوع يف مبحثني 

 على الشكل التايل:
 األول: التعهدات األخالقية غري امللزمة اليت تشوش على املنظومة اإللزامية للتعاقد.املبحث 

   (Engagement d’honneur)املطلب األول: االلتزام بالشرف
 (lettre d’intention)املطلب الثاين: مذكرة التفاهم احملددة خلطاب النوايا 

 (Protocole d’accord)املطلب الثلث : الربتوكول االتفاقي 
 املبحث الثاين: العقود التحضريية اليت متهد البرام العقد النهائي

 املطلب األول: الوعد بالبيع واملواعدة عليه
 املطلب الثاين: الوعد بالتفضيل

 املطلب الثالث : عقد البيع اإلبتدائي 
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 تمهيد:
هن الشخص، ة اختمرت يف ذميكن القول على أن عملية التعاقد متر بعدة مراحل بدءا مبجرد فكرة عابر  -5

اليت تقرتن عادة باملفاوضات األولية اليت هلا  1وعند عزمه على املضي قدما فإنه ينتقل ملرحلة الدعوة للتعاقد
ارتباط وثيق باملشروع التعاقدي املستقبلي، وعندما يتعلق األمر بالتعاقدات اليت هلا قيمة واليت تكون على 
قدر كبري من األمهية فإن مهل هذه املفاوضات تطول بالقدر الالزم الستكمال املعلومات الضرورية للحسم 

، وعادة ما ينتقل الشخص املعين باألمر إىل املستوى الثاين من اجلدية الالزمة لعرض 2قدييف املشروع التعا
فكرة التعاقد على الطرف اآلخر يف شكل إجياب رمسي يرتتب على قبوله  نشوء العقد إال أن األطراف 

ناء العقد النهائي  بغالبا ما يفضلون التمهيد للمرحلة النهائية بإبرام واحد أو أكثر من التعهدات اليت تسبق 
كالعقد االبتدائي أو الوعد بالعقد واملواعدة عليه أو االلتزام بتفضيل شخص معني دون غريه أثناء التعاقد 

 إىل غري ذلك من االتفاقات املتعارف عليها يف هذا الباب.
دية الشائعة قإال أنه نتيجة لتالقح الثقافات وانفتاح جتارب الدول الالتينية على بعض األعراف التعا -6

يف منظومة التعاقد األجنلوساكسونية يف جمال العقود التجارية واالتفاقيات الدبلوماسية فإن هذا الوضع أدى 
إىل اقتباس بعض النماذج التعاقدية الدخيلة على هذه املرحلة التعاقدية كااللتزام بالشرف وتبادل خطابات 

تنتقل ول واجلماعات واملؤسسات العمومية وشبه العمومية لالنوايا اليت تستند إىل مذكرات للتفاهم بني الد
عدواها إىل التعاقدات اخلاصة املربمة بني األشخاص والشركات وبناء على تداخل مفاهيم هذه املصطلحات 
القانونية املرتبطة مبرحلة ما قبل التعاقد الرمسي فإن الواجب يفرض علينا فك االرتباط بني خمتلف هذه 

رتأينا خيتلط فيها اجلانب القانوين باملفهوم األخالقي ولفهم حقيقة هذه التعهدات األولية فإنه ا املفاهيم اليت
تناول هذه الدراسة يف مبحثني نتناول يف األول منهما بعض التعهدات األخالقية غري امللزمة لألطراف واليت  

 ألهم العقود املبحث الثاينكانت وال تزال سببا يف التشويش على منظومة التعاقد، بينما سنعرض يف 

                                                           

 وما بعدها. 82فقرة  69ص  2016الطبعة اخلامسة  –للتفاصيل انظر مؤلفنا حول نظرية العقد  -1 
2 - Ghestin (J) « le contrat » (L.G.D.J) édition 1988 P 249 N° 227 « entre l’initiative que constitue 
l’entrée en pour parlers, ou l’offre et la conclusion du contrat, se situe une période précontractuelle 
qui peut être parfois de longue durée » 
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واالتفاقات التحضريية الشائعة يف ميدان التعامل املدين والتجاري على حد سواء واليت تعد قنطرة قانونية 
 لبلوغ وحتقق التعاقدات النهائية.

 المبحث األول: التعهدات األخالقية غير الملزمة التي تشوش على منظومة فترة ما قبل التعاقد 
 فرتة ما قبل التعاقد تقتصر على بعض النماذج التقليدية احملدودة لالتفاقات األولية اليت بعد أن كانت-7

متهد إلبرام العقود النهائية واليت سنتناول بعضا منها الحقا فإن نطاق هذه االتفاقات أصبح يتمدد بصورة 
القانونية الالتينية  نظومةتدرجيية ليشمل الكثري من التعهدات ذات األصول األجنلوسكسونية الدخيلة على امل

واليت أدت إىل بعثرة الكثري من األوراق واخللط بني الكثري من املفاهيم واملصطلحات اليت مل تعد تؤد الوظيفة 
 .1القانونية واللغوية اليت وضعت من أجلها

ام بالشرف ز ومن بني املفاهيم األدبية اليت ارتبطت مبرحلة ما قبل إبرام العقد النهائي جند مصطلح االلت
وخطابات النوايا املستمدة من مذكرات التفاهم والربتوكول االتفاقي، فما املقصود مبضامني هذه التعهدات؟ 

 وما هي قيمتها القانونية عند إخالل األطراف مبضامني هذه التعهدات؟
 Engagement d’honneur 2المطلب األول: االلتزام بالشرف

                                                           

بأن العائق األساسي  102فقرة  61ص  2009لفقيهان )مالوي واين( يف مؤلفها املشرتك حول العقود اخلاصة الطبعة الرابعة يعتقد ا -1 
الذي حيول دون فهم حقيقة هذه االتفاقيات التمهيدية إمنا يكمن يف تعددها وتشابه مضامينها حيث يقتصر مفهوم بعضها على مرحلة 

 عضها اآلخر مبثابة خطوة إجيابية مؤدية إلبرام العقد النهائيالتفاوض ال غري يف حني يعترب ب
« Souvent la conclusion d’une vente est procédée préparatoires les uns relèvent de la négociation 
préable, les autres font partie de la famille nombreuse des avant – contrats, la terminologie est vague, 
les applications diverses et la notion imprécise, « contrat  préparatoire » « promesse de contrat » 
« contrat cadre » « accord de principe » « lettre d’intention » « contrat Partiel » la notion et son 
régime actuel continuent à être imprécis et instable 

 ألخذ فكرة معمقة عن االلتزام بالشرف يرجى اإلطالع على ما يلي:- 2
-Ammar (d)  « essai sur le rôle de l’engagement d’honneur» ( these) Paris 1- 990 
- Eismann (M) « le gentlemen’s agreement comme source du droit international » journal du droit 
international clunet 1979 
- Oppetit (P) « l’engagement d’honneur » 1979 chronique 17 
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 (Gentlmen's agreementبالشرف من رحم املصطلح االجنليزي )لقد مت اقتباس مصطلح االلتزام -8
الذي يندرج ضمن االلتزامات األخالقية اليت تستند ملبادئ الشرف ونبل االخالق وحسن النية يف التعامل 
اليت تقتضي الوفاء بالعهد وكما يظهر من امسه فإن االلتزام بالشرف يكون معلقا على حمظ إرادة املصرح 

بأنه مبثابةٍ " تصريح إرادي  1نه ال يلزم من الناحية القانونية بالوفاء به، فقد عرفه بعض الفقهبشرفه إال أ
يتوقف تنفيذ مفعوله على إرادة امللتزم املصرح بشرفه دون أن يكون ذلك مشموال بأي متابعة قضائية أو 

عن اإلرادة للوفاء  تعبريشبه قضائية كالتحكيم " أما الفقيه "موسرون" فقد عرف اإللتزام بالشرف بأنه 
 . 2بتعهد معني إال أنه ال يرتتب على اإلخالل هبذا التعهد أي جزاءات قانونية

وإذا كان اإلمجاع حاصال  صوص الطابع األخالقي لاللتزام النابع من شرف صاحبه إال أن هذا -9
رتتب عن ألخرى، فاجلزاء املااللتزام يندرج عموما ضمن املفاهيم األقل غموضا مقارنة بغريه من املفاهيم ا

اإلخالل هبذا االلتزام عادة ما يكون أخالقيا باستهجان هذا اإلخالل وتناقص قيمة من ال عهد له وال  
 3كلمة له"

وبالرغم من أن املبدأ العام املتحكم يف االلتزام بالشرف هي جمموع القيم االخالقية اليت تعد مبثابة الضمان 
مل يكن ملزما لصاحبه من الناحية القانونية إال أن هناك بعض احلاالت اليت الشخصي لتنفيذ التعهد ولو 

يتضمن فيها االلتزام بالشرف عناصر العقد التمهيدي أو االبتدائي األمر الذي يعين بأن التعهد بالشرف 
قد يكون جمرد إطار ظاهري مغلف وساتر للعقد التمهيدي الذي يعد إطارا قانونيا يستوجب سريان بعض 

آلثار اليت تسري على مثل هذا النوع من االتفاقات وللمحكمة يف إطار سلطتها التقديرية أن حتدد ما إذا  ا

                                                           

، فالتصريح أو االلتزام بالشرف لدى هاذين الفقهني 194ص  2010مالوري وأين يف مرجعهما حول االلتزامات الطبعة اخلامسة  -1 
عقد فااللتزام بالشرف ما هو إال صورة من صور شبه ال ال ينتج أي أثر قانوين إذا مل يتحول إىل شكل آخر ذو طابع إلزامي وبالتايل

 « il s’agirait d’un presque contrat »مبفهومه الضيق للكلمة 
 2  » édition 2011 P 227 l’avant contrat Mousseroun (N) «- 
»  l’honneur  une société oudansالذي يؤكد على ما يلي:  152فقرة  81انظر أطروحة )بيرت بني( املشار إليها سابقا ص -3

tient une place prééminente, le respect de la parôle donnée est considéré comme un devoir et une 
qualité essentiel de gentlemen » 
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( أم أنه يتضمن عناصر عقد PRESQUE CONTRATكان االلتزام بالشرف جمرد شبه للعقد )
 .1متهيدي آخر

 )les lettres d’intention(2المطلب الثاني: خطابات النوايا
القول على أن خطابات أو رسائل النوايا تعد من مظاهر اإلعالن عن اإلدارة كربهان على   ميكن-10

حسن نوايا صاحب اخلطاب املستخلصة من الوثائق واملستندات اليت تعزز صدق هذه النوايا وكما هو 
ذات  ةمعلوم فإن مصطلح خطاب النوايا نشأ يف إطار التجربة األجنلوسكسونية املتعلقة بالعقود الدولي

مث انتقل املصطلح إىل جمال التعامالت املدنية الدولية والوطنية كوسيلة وأرضية ممهدة  3الطابع التجاري
لضبط مسار التفاوض يف االجتاه الصحيح الذي ميهد بدوره إلبرام عقود ابتدائية عادة ما تفضي إلبرام 

ى منظومة ا هذا املصطلح الدخيل علالعقود النهائية غري أنه نتيجة لتعدد االستعماالت اليت وظف فيه
القوانني الالتينية فإن معاين هذا اخلطاب أصبح خيتلف باختالف اجملاالت والغايات املستهدفة هبذا اخلطاب 

                                                           
للتعمق  صوص تعهدات الشرف املنتجة لبعض اآلثار القانونية ميكن الرجوع إىل أطروحة يونس صالح الدين  -1

 309شار إليها سابقا ص امل
 ألخذ فكرة موسعة عن خطابات النوايا ومذكرات التفاهم ميكن الرجوع ملا يلي: -2

-Fontaine (M ) « les lettres d’intention dans la négociation de contrat internationaux » édition 1977 

 عبد السميع األودن "خطابات النوايا يف مرحلة التفاوض على العقد"  -
 2005االسكندرية  –منشأة املعارف  -
 -2011اجلزائر ) –حمجاجي سعاد "خطابات النوايا كوسيلة قانونية يف تأمني تنفيذ االلتزامات" دراسة تاصيلية مقارنة  -

2012) 
of  memorandumsمن املصطلح االجنليزي  d’intention Lettreلقد مت اقتباس مصطلح خطاب النوايا  -3

understanding   الذي له ارتباط باملشاريع االقتصادية والصناعية الكربى اليت كانت تتطلب طرح فكرة التعاقد يف
 شكل إعالن نوايا كأرضية أولية للنقاش والتفاوض ومما زاد يف تعقيد فهم املعىن الصحيح هلذا املصطلح أن املشرع
الفرنسي مل ينظم هذا اخلطاب واكتفى باإلشارة لبعض االستعماالت اليت يوظف فيها هذا املصطلح كما هو االمر 

من القانون املدين الفرنسي اليت استعمل فيها املشرع مصطلح "خطاب النوايا مبا يفيد معىن  2322بالنسبة للمادة 
  .لديون املستحقة عليه لصاحل الدائنالضمان املستخلص من رسالة دعم الطرف املدين ملواجهة ا
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واليت يكون القصد منها يف غالب األحيان تسهيل مأمورية التفاوض وحتقيق احلدود الدنيا من التوافقات 
 روع التعاقد.بني الطرفني حول مضمون وحمتوى مش

فعندما يتعلق التفاوض بالعقود الدولية أو الوطنية اليت تكون على قدر من األمهية فإن أحد أطراف العملية 
لرسم خطة  1التعاقدية عادة ما يلجأ هلذه التقنية كمبادرة منه عن حسن نواياه يف شكل إعالن عن اإلرادة

أولية حلدود التفاوض على املشروع التعاقدي املستقبلي، لذلك فإن خطاب النوايا يكون أقرب ملبادرة 
هدفها األساس هو حتفيز الطرف اآلخر على الدخول يف املفاوضات الفعلية وهتييئه  2أحادية األطراف

خطاب النوايا ليس عقدا متهيديا ، وبناء عليه فإن 3لدراسة ومناقشة اخلطة اليت تقدم هبا صاحب اخلطاب
وبالتايل فإن عدم إمتام مناقشة هذه النوايا أو العدول عنها يف أي مرحلة من املراحل ال يعترب إخالال بالتزام 

 عقدي وال يستوجب سريان قواعد املسؤولية العقدية.
ود التفاوض رغم خطابات النوايا ضمن خانة عق 1977فقد صنفت اللجنة العلمية للتجارة الدولية سنة 

أن هذه املبادرات ليست عقودا بل جمرد إعالن عن نوايا التفاوض، وهذا التصور الذي نؤيده هو الذي 
الذي يرى بأن خطابات النوايا هلا ارتباط مبراحل ما  4يسانده الكثري من الفقهاء ويف مقدمتهم)جينيين( 

 باملعىن املتعارف عليه يف هذا الباب. ( إال أهنا ليست عقدا متهيدياAvant Contratقبل التعاقد )
 « Protocole Accord »المطلب الثالث: البروتوكول االتفاقي 

                                                           

 لفهم أبعاد اإلعالن عن اإلرادة فإنه ميكن الرجوع ملا يلي: - 1
-Salleilles « de la déclaration de volonté contribution à l’étude de l’acte juridique dans le code civil 

Allemend » Paris 1901 
- Rieg (A) Punctation, Contribution à l’étude de la formation du contrat Mélanges – jauffret 1974 

 حيث يقول: 89بني(املرجع السابق ص  –)بيرت  - 2
-« les lettrse d’intention sont les actes juridique Unilatéraux, ils préparent la conclusion d’un contrat 
définitif, le plus souvent la lettre d’intention n’a pas d’autre objet que de fixer le cadre de la 

négociation » 
3 - MOUSSERON (M) « avant – contrat » édition 2001 P 240 
4 - GENINET (M) « théorie général des avant contrats en droit privé (thèse)  Paris 1985 T1 P 253 
et S 
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يعد مصطلح الربتوكول االتفاقي واحدا من فصيلة األعراف شبه التعاقدية اليت ارتبطت بالتقاليد -12
للتفاوض والتعاقد  كأساس  الدبلوماسيةمث انتقلت بعد ذلك لتستعمل يف جمال التعامالت املدنية والتجارية

 Accord deعلى حد سواء وقد تناوله بعض املهتمني أثناء كالمهم على أحكام االتفاق املبدئي )
principe ،الذي يعد بدوره واحدا من بني عشرات االتفاقات األولية اليت تسبق إبرام العقد النهائي )

اولوا رصد النوايا فإن الكثري من املهتمني حونظرا لتداخل عناصر الربوتوكول اإلتفاقي بعناصر خطابات 
يرى بأن الربوتوكول االتفاقي عادة ما يتضمن  1عناصر التفرقة بني هاتني املؤسسني، فهناك اجتاه فقهي قدمي

عناصر اإلتفاق النهائي حبيث ال يبقى الستكمال هذا العقد سوى اإلتفاق على الشروط املتعلقة بتنفيذ 
املهتم بعناصر هذه التفرقة  فريى بأن الربوتوكول اإلتفاقي عادة ما يتضمن  2جتاه الثاينالعقد النهائي، أما اال

بنود خطابات النوايا لذلك فإن أنصار هذا االجتاه  يرون بأن الربوتوكول اإلتفاقي ما هو إال صورة من صور  
دادها طابات يتم إعخطابات النوايا ال غري وذلك رغم اختالف شكل كل منهما، على اعتبار أن هذه اخل

من قبل أحد األطراف املعنية يف شكل مباراة أحادية ويتم عرضها على الطرف اآلخر ملناقشتها أما  صوص 
الربوتوكوالت اإلتفاقية فقد جرت العادة على حتضريها وإعداد بنودها، مبحضر األطراف معا لتطرح بعد 

   3.ذلك كأرضية للنقاش التفاوضي بني األطراف املعنية هبا
 المبحث الثاني: العقود التحصيرية التي تمهد إلبرام العقد النهائي

لقد سبق وقلنا بأن العقود اليت تكون على جانب من األمهية غالبا ما يتم التمهيد هلا جبملة من -13
لة بني صاإلتفاقيات والتعهدات األولية اليت يتم هبا التحضري إلبرام العقود النهائية ومن شأن هذه الفرتة الفا

                                                           

1-    Ghestin (j) op  . cit p 269 : N° 241 حيث يقول  « on peut définir l’accord de  principe co;;e 
l’engagement contractuel de faire une offre  ou de poursuivre une négociation en cours afin d’abortir 

à la conclusion d’un contrat » 

2 - peter ( bene)  op .cit .p 94 N° 187 حيث يقول  «  il s’agit la d’un exemple parmi tant d’autre ou le 
titre du document ne correspond à aucune réalité celui-ci est  assimilable  à une lettre d’intention le 

plus souvent , mais prend la forme d’un véritable contrat » 

اصيل  حول عالقة الربوتوكول اإلتفاقي  طابات النوايا والتمييز بينهما راجع رسالة ما سرت جماجي سعاد حول للمزيد من التف -3
 ومابعدها. 26ص  – 2012-2011"خطابات النوايا كوسيلة قانونية لتأمني تنفيذ اإللتزامات" 
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إنشاء اإلتفاقات التمهيدية وإبرام العقود النهائية أن متنح ألطراف هذه العالقة فرصا إظافية للتفكري والتأمل 
 يف النتائج واآلثار اليت سترتتب عن إبرام التصرف النهائي.

دف وهناك يف الواقع العملي عدة أمناط  متشاهبة من حيث العناصر الالزمة إلنشاءها، إال أهنا هت-14
لتحقيق نتيجة مشرتكة أال وهي ضمان إبرام العقد النهائي، ويندرج ضمن هذه العائلة من اإلتفاقات 
التمهيدية كال من الوعد واملواعدة بالبيع والعقود باألفضلية وكذا العقود اإلبتدائية إىل غري ذلك من الصور 

ه فإننا سنتناوهلا ية النمادج املشارإليها أعالاألخرى اليت تتجسد فيها مثل هذه اإلتفاقات األولية، ونتيجة ألمه
 بشيء من التفصيل.

 (Promesse de vente) 1المطلب األول: الوعد بالبيع
يف الوقت الذي أقبلت فيه جل التشريعات املدنية املعاصرة على تنظيم مؤسسة الوعد بالعقد عموما -15

اإلشارة املغريب مل يسلك نفس النهج وإمنا اكتفى بوالوعد بالبيع على وجه خاص فإننا نالحظ أن املشرع 
هلذه املؤسسة مبقتضى نصوص قانونية متفرقة يكتنفها اإلهبام يف معظم احلاالت األمر الذي ال يسعفنا على 

، وهذا الفراغ التشريعي هو الذي محل مجلة 2تكوين نظرة معمقة عن الوعد بالبيع يف إطار التشريع املغريب
ى التصدي هلذا املوضوع ملا له من أمهية يف ميدان املعامالت املدنية والتجارية على حد عل 3من الباحثني

سواء، فما هو الوعد بالبيع )أوال" وما هي الشروط الالزمة لقيامه )ثانيا( وما هي النتائج املرتتبة عن ممارسة 
 اخليار الناشإ عنه )ثالثا(.

                                                           

 للتعمق  صوص هذا املوضوع أنظر على اخلصوص: -1 
دراسة مركزة يف العقار" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص، كلية احلقوق بالرباط  –بالبيع الطاهر القضاوي: "الوعد -

1993- 1994. 
 .1986بلعيد كرومي: "الوعد بالتعاقد يف ضوء التشريع املغريب"، رسالة دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص، كلية احلقوق بالبيضاء 

-FOURATI HICHAM : « La Promesse de vente en droit Marocain des obligations (D.E.S) Fac de 
droit CASA 1988. 

 وما يليها. 41، ص: 1993-8الطاهر القضاوي: "تقنية الوعد بالكراء والكراء يف بيع" جملة امليادين، كلية احلقوق بوجدة العدد -
تطرق بيع كان نتيجة لنفس املوقف الذي سلكه املشرع الفرنسي حيث أن هذا األخري مل يلعل إغفال املشرع املغريب ملؤسسة الوعد بال -2 

 .107فقرة  67املرجع السابق ص: –هلذا املوضوع إال عرضا ويف مناسبات قليلة )مالوري وآين 
 .145أنظر الدراسات املشار إليها يف اهلامش رقم  -3 
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 أوال: التعريف بالوعد بالبيع وبيان خصائصه
الوعد بالبيع هو العقد الذي يلتزم فيه الواعد ببيع شيء سواء كان منقوال أو عقارا أو غريمها من -16

احلقوق املالية األخرى لشخص آخر إذا أظهر هذا األخري رغبته يف الشراء مقابل مثن معني، وهناك الكثري 
فها يف بعض العناصر غم من اختالمن التعاريف الفقهية والتشريعية اليت قيل هبا بشأن الوعد بالبيع، وبالر 

من قانون املوجبات والعقود اللبناين بأنه  493إال أهنا تتقارب من حيث معناها العام، فقد عرفته املادة 
عقد مبقتضاه يلتزم املرء ببيع شيء من شخص آخر ال يلتزم شراؤه يف احلال" ويف ميدان الفقه فإن الباحث 

لبيع "هو التصرف القانوين الذي يلتزم مبقتضاه شخص يسمى الواعد يرى بأن الوعد با 1الطاهر القضاوي
ببيع شيء معني بثمن حمدد لشخص آخر يدعى املستفيد الذي له ان خيتار ذلك خالل أجل ميكن حتديده 

فريى بأن الوعد بالبيع عقد يلتزم مبقتضاه الواعد ببيع شيء إذا أظهر  2فيما بعد" أما الفقيه أنور  سلطان
له رغبته يف الشراء يف مدة معينة" فالشخص املوعود يف ظل هذا الوضع ال يلتزم إزاء الواعد بأي املوعود 

والوعد هبذا الشكل  3مقابل وإمنا يكون له احلق يف إبداء رأيه بقبول هذا الوعد أو رفضه داخل األجل احملدد
ال يلزم إال جانبا واحدا أال وهو الواعد، لذلك، فهو خيتلف عن التواعد بالبيع والشراء معا الذي يعد من 
العقود امللزمة جلانبني لكون أن املشرتي يعد بدوره البائع بشراء الشيء الذي حصل التواعد بشأنه وخارج 

ملعاكس اء وحده دون البيع وهذه احلالة تعد مبثابة الوجه اهاتني احلالتني فإن الوعد قد يقتصر على الشر 
 .مكرر170للوعد بالبيع

                                                           

 .126ا ص: القضاوي الطاهر: رسالته املشار إليها سابق -1 
 .67، ص: 1980الدكتور أنور سلطان: "عقدي البيع واملقايضة" دار النهضة العربية  -2 
ليس هناك إمجاع ال يف ميدان الفقه وال يف ميدان التشريع  صوص ضرورة ممارسة حق اخليار داخل أجل معني، ففي الوقت الذي  -3 

مدين مصري( فإن القانون املدين اللبناين مل يستلزم توافر  101الوعد بالبيع )املادة اشرتط فيه املشرع املصري ضرورة حتديد مدة اخليار يف 
 هذا الشرط إال إذا كان موضوع الوعد من العقارات.

للمزيد من التفاصيل  صوص األحكام املميزة لكل من الوعد بالبيع والوعد بالشراء كتصرفني أحاديي الطرف والتواعد بالبيع  – ر مكرر170
 وما بعدها. 110بند  69راء كتعهد صادر عن الطرفني معا ميكن الرجوع إىل املؤلف املشرتك )ملالوري وآين( املرجع السابق ص: والش

 أيضا: 
ALAIN BENABENT op.cit. P :64 n°83. « il s’agit tantôt d’un engagement souscrit par une seule 
partie qui promet de vendre ou promet d’acheter tandis que l’autre conserve toute liberté on parle 
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فإننا  1ومن خالل التعاريف الفقهية والتشريعية اليت أعطيت للوعد بالبيع كتصرف ملزم جلانب واحد-17
 نالحظ أن هذا التصرف ميتاز باخلصائص التالية:

احد ه يندرج ضمن قائمة التصرفات القانونية امللزمة جلانب و أن الوعد إذا اقتصر على البيع دون الشراء فإن
وبالتايل فهو خيتلف عن كل من تصرفات اإلرادة املنفردة والعقد امللزم جلانبني كما هو األمر بالنسبة للتواعد 

 .2على البيع والشراء الذي ختتلف أحكامه عن الوعد الذي يقتصر على البيع دون الشراء
بالبيع ميهد يف األصل إلبرام العقد النهائي إال أنه ميتاز  صوصيات العقد الكامل ال من رغم أن الوعد 

 حيث العناصر وال من حيث الشكل الذي يرد فيه، عدا ما هو من خصوصيات العقد النهائي للبيع.
و ليس غاية يف هأن الوعد بالبيع من العقود املؤقتة اليت يتم هبا التمهيد إلبرام عقد البيع النهائي، لذلك ف

 حد ذاته وإمنا هو وسيلة قانونية حتضريية قد يرتتب عنها إبرام العقد النهائي.

                                                           

alors de promesses unilatérales par lesquelles le promettant consent au bénéficiaire une option 
d’acquérir ou de renoncer. 
Tantôt au contraire les deux parties s’engagent d’ores et déjà, en promettant l’une de vendre et d’autre 
d’acheter on parle alors de promesse synallagmatique, en ce cas le contrat de vente est déjà scellé 
entre elles ».  

 :نظرا ألمهية هذه الصورة من الوعد بالبيع لذلك فإن الفقه املعاصر قد اهتم به بشكل ملفت للنظر من ذلك على اخلصوص -1 
-SCHMIDT (BENAC) « Le contrat de promesse unilatérale de vente » thèse Paris 1 (L.G.D.J) 
1983. 
- VIATTE : « La promesse unilatérale de vente » GAZ-PAL 1973- 1-DOC, P : 67 et S/ 

رج الفقيهني بأن الوعد امللزم جلانب واحد يند. ويف الوقت الذي يعترب فيه هذين 123فقرة  78املرجع السابق ص: –مالوري وآين  -2 
بأن الوعد  84، فقرة 65ضمن قائمة التصرفات األحادية األطراف فإن الفقيه الفرنسي )بونابنت( يؤكد يف املرجع املشار إليه أعاله ص 

 امللزم جلانب واحد يندرح ضمن قائمة العقود امللزمة جلانب واحد وقد عرب عن ذلك مبا يلي:
« La Promesse Unilatérale n’est pas un acte Unilatéral mais un véritable contrat issu d’un accord de 
volontés qui distingue ainsi d’une simple offre de vente ». 
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الوعد بالبيع من العقود اليت تنبين على منح اخليار للمشرتي قصد تقرير مصري العقد النهائي باإلجازة أو 
ذين يعتربان من العقود اليت ال 2وبيع اخليار 1الرفض داخل األجل احملدد وهو بذلك خيتلف عن بيع الثنيا

خيول للبائع أو املشرتي أو مها معا إمكانية التحلل من البيع باسرتداد املبيع ورد الثمن إذا تضمن العقد 
 شرطا جييز ذلك.

 ثانيا: العناصر الالزمة لقيام الوعد بالبيع
إلبرام العقد  ر الالزمةيلزم لقيام الوعد بالبيع باعتباره عقدا ملزما جلانب واحد توافر كل العناص-18

فالواعد بالبيع يتعني فيه أن يكون أهال لاللتزام وأن يتم حتديد املبيع  3الصحيح من أهلية وسبب وحمل
والثمن ولو بصورة تقريبية يف هذا العقد التمهيدي، وعن طريق مفهوم املخالفة فإن الوعد بالبيع إذا جاء 

 من 14جمردا من غري حتديد ملضمونه فإنه يكون عدمي األثر وهذا ما أكده املشرع املغريب يف الفصل 
وهذا يعين أن الوعد غري اهلادف إىل حتقيق نتيجة  4)ق.ل.ع( الذي ورد فيه بأن جمرد الوعد ال ينشإ التزاما

إجيابية يعد ضربا من العبث لذلك جرده املشرع من كل أثر، وباإلضافة ملا سبق فإنه يلزم يف الوعد بالبيع 
وذلك داخل  الوعد بالبيع أو رفضه أن يكون مبنيا على منح فرصة االختيار للمشرتي بني قبول مضمون

أجل حمدد، أما إذا مل يتم حتديد هذا األجل يف صلب العقد التمهيدي فإن الواعد ال ميكن له التحلل من 
وعده إال بوضع الطرف املوعود الذي هو املشرتي يف حالة مطل وذلك بعد إعطاءه مهلة مناسبة للتعبري 

، وتفاديا ملثل هذه األوضاع املعقدة فإن جل التشريعات 5رفضعن موقفه من موضوع الوعد بالقبول أو ال
                                                           

ملشرتي مبقتضاه بعد ا )ق.ل.ع( على أن البيع مع الرتخيص للبائع يف اسرتداد املبيع أو بيع الثنيا هو الذي يلتزم 585ينص الفصل  -1 
 متام انعقاده بأن يرجع املبيع للبائع يف مقابل رد الثمن....".

)ق.ل.ع( بأنه "يسوغ أن يشرتط يف عقد البيع ثبوت احلق للمشرتي أو البائع يف نقضه خالل مدة حمددة ويلزم  601ينص الفصل -2 
 ا بعده يف فصل إضايف".أن يكون هذا الشرط صرحيا وجيوز االتفاق عليه إما عند العقد وإم

( بأن الوعد بالتعاقد عقد متهيدي ال ينعقد صحيحا إال 24/12/1986جاء يف حكم صادر عن حمكمة االستئناف بتازة بتاريخ ) -3 
 .89ص:  14، 13إذا توافرت فيه مجيع العناصر اجلوهرية للعقد النهائي املراد إبرامه" احلكم منشور يف جملة املعيار، العدد، 

 )القرار غري منشور(. 96-737( يف امللف املدين عدد: 9/3/1988الصادر عنه بتاريخ ) 635قرار اجمللس األعلى عدد  -4 

 .116فقرة  86جستان وديشي: املرجع السابق ص:  -5 
 .116، فقرة 86مالوري وآين: املرجع السابق ص 

-ALAIN BENABENT op. cit p : 73, n°96. 
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اليت تناولت موضوع الوعد بالعقد ألزمت الواعد بتحديد مهلة معقولة يتعني فيها على الطرف املوعود أن 
حىت ال يبقى الواعد أسريا لوعده أبد الدهر، خصوصا وأن غاية الوعد بالعقد هي  1ميارس حقه يف اخليار

 تمهيد إلبرام العقد النهائي ولن تتحقق هذه الغاية إال بتقييد أجل اخليار مبهلة حمددة يتعنيالتحضري وال
 فيها على الطرف املستفيد من اخليار إبداء رأيه يف املوضوع.

 ثالثا: آثار الوعد بالبيع
شخص ليرتتب على الوعد بالبيع مجلة من اآلثار القانونية بعضها يهم الواعد والبعض اآلخر خيص ا-19

 املوعود.
فبالنسبة للواعد نالحظ أنه خالل فرتة الوعد يظل مبثابة املالك احلقيقي للشيء املوعود به األمر الذي -أ

يعين أن له إمكانية استعماله واستغالله والتصرف فيه يف إطار احلدود املشروعة وإذا تعذر عليه الوفاء به 
كنه ي حلق الطرف املستفيد من الوعد نتيجة لعدم متأمام الشخص املوعود فعليه أن يتحمل التعويض الذ

 .2من الوفاء بالتزاماته إزاءه
أما بالنسبة للطرف املوعود )املشرتي( فقد خولت له التشريعات اليت تناولت هذا النظام التعاقدي -ب

ري غ عدة حقوق يف الوقت الذي ال يتحمل فيه بأي التزامات مقابلة لكون أن العقد ملزم جلانب واحد ال
يف تقرير مصري هذا الوعد منذ الوهلة األوىل اليت أنشإ فيها  3فاملستفيد من الوعد يثبت له حق شخصي

الوعد بالبيع، حبيث ميكن له أن يستعمل حقه يف اخليار بني إجازة موضوع الوعد أو رفضه وذلك داخل 
تقرر للمشرتي ق يف ممارسة اخليار ياملهلة اليت حددها الطرفان ألجل ممارسة احلق يف اخليار وباعتبار أن احل

                                                           

L’option ne peut pas être perpétuelle, le promettant peut alors mettre le bénéficiaire en demeure de 
prendre parti dans un délai raisonnable ». 

، وهذا ما أكده الفصل 101من هذه التشريعات القانون املدين املصري الذي أحل على ضرورة حتديد مهلة للوعد بالتعاقد يف املادة  -1 
 مللكية العقارية اللبناين.من قانون ا 220

ال يستحق التعويض يف هذه احلالة إال إذا تعذر الوفاء بالشيء املوعود به لتصرف الواعد إراديا يف الشيء املوعود به، أما إذا تعذر  -2 
ن نص الفصلني معليه الوفاء به ألسباب قاهرة فإنه يتحلل من وعده تلقائيا لتخلف عنصر احملل، وميكن استخالص هذا احلكم العام 

)ق.ل.ع( املتعلقني على التوايل بوعد املودع لديه واملعري حيث ال يعفيان من الوفاء بوعدمها إال إذا أثبتا أن أسبابا مشروعة  384و 788
 أو أحداثا غري متوقعة قد حالت بينهما وبني عدم تنفيذ موضوع وعدمها.

 .273، فقرة 196توفيق حسن فرج: املرجع السابق ص:  - 3
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وحده دون غريه إال أن ذلك ال مينع من حوالة هذا احلق أو التصرف فيه من طرف املستفيد إال إذا كان 
وكغريه من احلقوق األخرى فهو ينتقل  1هناك شرط مانع من التصرف مت التنصيص عليه يف الوعد بالبيع

 .2اعتبارهم خلفاء عامني للشخص املوعودللورثة يف حالة موت املستفيد من الوعد ب

                                                           

 Claue de Reserve deيعترب شرط االحتفاظ بامللكية على سبيل الضمان من أبرز الشروط املانعة من التصرف ) - 1
propriété اليت هتدف إىل محاية حقوق الطرف املستفيد من الشرط دفعا لكل ازدحام لكتلة الدائنني عندما يكون املدين يف وضعية )

قانون االلتزامات والعقود املغريب مل ينظم هذا الشرط إال أن العادة جرت على التعامل به يف  مضطربة هتدده باإلفالس وبالرغم من أن
( وشراء العقارات بالتقسيط باعتماد 1936/يوليوز/17بعض احلاالت االستثنائية كبيع السيارات بالسلف يف إطار مقتضيات ظهري )

شرع ط الذي خيرج املال املبيع أو املأجور من كتلة الضمان العام ألموال املدين فإن املتقنية الرهون الرمسية واحليازية، ونظرا ألمهية هذا الشر 
اليت جاء فيها "ميكن اسرتداد  672حيث ورد النص عليه يف املادة  1996املغريب اضطر إىل إقحامه يف مدونة التجارة لفاتح غشت 

، هذا تها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح املسطرةالبضائع املبيعة حتت شرط األداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكي
الشرط الذي ميكن أن يرد يف حمرر ينظم جمموعة من العمليات التجارية املتفق عليها بني األطراف جيب أن يكون متفقا عليه كتابة على 

إىل  431رد على كل من العقار أو املنقول )املواد من األكثر حني التسليم" وعادة ما يرتبط هذا الشرط بعقود االئتمان اإلجياري الوا
إذ أن  11/11/2003( املؤرخ يف 51-00( من مدونة التجارة وكذا عقود األكرية املدنية املفضية إىل متلك  العقار )القانون رقم 441

ملكرتي املتملك صلي. ويف حالة عدم تنفيذ اإبرام البيع النهائي ال يتم إال بعد أداء كل املستحقات املتفق عليها أثناء إبرام العقد األ
دائية تاللتزاماته التعاقدية املتعلقة بالتسبيق أو الوجيبة الكرائية أو التحمالت فإن املكرى له احلق يف استصدار أمر عن رئيس احملكمة االب

وشطب تقييده االحتياطي  ر بدون سند أو قانونباعتباره قاضيا لألمور املستعجلة بفسخ العقد وإفراغ املكرتي املتملك بوصفه حمتال للعقا
 إذا كان العقار  املأجور حمفظا.

 وللمزيد من التفاصيل حول هذا الشرط أنظر:
 .1999-98حممد العلواين: "شرط االحتفاظ بامللكية يف البيع االئتماين" رسالة دبلوم الدراسات العليا املعمقة كلية احلقوق بالرباط -
 أيضا: 1993اإلسكندرية  -دراسة مقارنة منشأة املعارف–"شرط االحتفاظ بامللكية يف بيع املنقول املادي حممد حسني منصور:  -
من أشغال الندوة العلمية الوطنية ( املتعلق باإلجيار املفضي إىل متلك العقار" وهي مسامهة ض51-00حممد شيلح "قراءة ميتودلوجية لصيغة الكراء املفضي إىل متلك الربع املبين لغرض السكىن يف ضوء القانون ) -

 حول موضوع توثيق التصرفات العقارية. 2005( فرباير 12و 11اليت نظمها مركز الدراسات القانونية املدنية والعقارية بكلية احلقوق مبراكش يومي )

-PEROCHON (F) : « La Reserve de propriété dans la vente de meubles corporels » édition 
LITEC 1988. 
-DRIOCHE (Abdelkader) : « La clause de réserve de propriété une nouvelle garantie pour les 
transctions commerciales, la vie économique 12 Dec 1997 p : 4 

ع اخليار حيث ورد فيه )ق.ل.ع( املتعلق ببي 610ميكن استخالص هذا احلكم يف التشريع املغريب بطريق القياس من نص الفصل   -2
 بأنه:
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عندما يتعلق األمر بالوعد امللزم جلانبني لكل من البائع واملشرتي الذي قد يتوقف فيه العقد على احرتام -جـ
شكلية قانونية أو أداء الثمن داخل أجل معني فإن العقد الذي يتضمن وعدا متبادال بالبيع والشراء يندرج 

( أو املتوقفة على حتقق شرط أو واقعة معينة ventes à Termeاملرتبطة بأجل )ضمن قائمة عقود البيع 
(ventes conditionnelles ومثل هذا النوع من التعهد املزدوج ال مينح للبائع وال للمشرتي أي خيار )

 عللعدول عن فكرة التعاقد عند حتقق الشروط أو اآلجال أو الشكليات اليت يتوقف عليها إبرام هذا النو 
وعند عدم الوفاء هبا فإنه يكون من حق الطرف  1مكرر182من التعهدات، فالتزاماهتما هي التزامات هنائية

أو املطالبة بفسخ العقد كاختيار ثانوي مع  2مكرر182املتضرر ان يطالب بإمتام عقد البيع كاختيار أساسي
 .3مكرر182ق.ل.ع( 260، 259إمكانية املطالبة بالتعويض عن األضرار يف كال احلالتني )الفصلني 

                                                           

م د"إذا مات من له اخليار قبل أن خيتار انتقل اخليار إىل ورثته وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له احملكمة مقدما خاصا وجيب على هذا املق
 أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصاحل ناقص األهلية".

  – 1n° 101. : 77 BENABENT (A) op.cit pمكرر182
« En principe la promesse synallagmatique de vente constitue la vente elle même- compromis de 
vente mais une vente qui sera souvent à terme ou conditionnelle ». 

ة الغرف–اجمللس األعلى املتخصصة  الوارد يف نشرة قرارات 22/10/2008املؤرخ يف  3557أنظر قرار اجمللس األعلى عدد  – 2مكرر182
 .110، ص: -2010 -املدنية اجلزء الثالث

ويتعلق األمر بوعد بالبيع لصاحل املشرتي الذي أدى جزءا من مثن املبيع )جمموعة عقارات( والتزم بأداء باقي الثمن عند استكمال إبرام 
رام العقد، اليت قد تثقلها وذلك داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إبالعقد النهائي وثبوت خلو العقارات املبيعة من الضرائب والتكاليف 

امي ر إال أن البائعة هتربت من إمتام العقد بدعوى عدم وفاء املشرتي بالتزاماته العقدية جتاهها، وبعد أن استجابت حماكم املوضوع لطلبها ال
اء املشرتي لباقي وى أن قرار احملكمة القاضي بفسخ البيع لعدم أدلفسخ الوعد بالبيع فإن اجمللس األعلى قرر نقض احلكم االستئنايف بدع

ة يالثمن داخل األجل املتفق عليه ناقص التعليل لكون أهنا مل تتأكد من كون البائع قد وىّف بنصيبه من االلتزام وأجنز اإلجراءات القانون
عله عرضة كون قد عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه مما جيالالزمة النتقال امللكية للمشرتي داخل األجل املتفق عليه لذلك فإهنا ت

 للنقض".
 صوص مصري العقد بني التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وممارسة دعوى الفسخ القضائية أنظر تعليقنا على القرار الصادر عن  – 3مكرر182

( 50-49مبجلة قضاء اجمللس األعلى العدد املزدوج ) املنشور 881792( يف امللف املدين عدد 8/2/1995اجمللس األعلى بتاريخ )
 وما بعدها. 277ص:  1997



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 78 

ونظرا ألن مصري الوعد بالبيع يرتاوح بني املوافقة والرفض لذلك فإن األحكام املرتتبة عن هذين -20
الوضعني ليست واحدة فإذا اختار املوعود )املستفيد( املوافقة على موضوع الوعد فهذا يعين أن عقدا 

ال ال تبدأ آثار هذا العقد اجلديد يف السريان إجديدا سيظهر على حساب اختفاء عقد الوعد بالبيع، و 
ابتداء من صدور هذه املوافقة عن املستفيد من الوعد، وال يصبح مالكا للشيء املوعود به إال ابتداء من 
هذا التاريخ، أما إذا رفض املوعود فكرة الوعد بالبيع رفضا صرحيا أو ضمنيا فهذا دليل على سقوط الوعد 

 ه.وحتلل الواعد من وعد
 

    )Pacte de préférence(1المطلب الثاني: الوعد بالتفضيل
يندرج الوعد بالتفضيل ضمن عائلة االتفاقات األولية اليت تسبق إبرام العقد النهائي، وقد عرفه -21

الدكتور أنور سلطان "بأنه اتفاق يتعهد مبقتضاه الواعد بتفضيل املوعود له على غريه يف حالة تصرفه يف 
" ومن خالل هذا 2بيعة ويكون الثمن يف هذه احلالة هو الثمن الذي يعرضه الغري ويرضى به الواعدالعني امل

التعريف يظهر أن الوعد بالتفضيل يقرتب كثريا من نظام الوعد بالبيع إال أن هناك عدة فوارق متيز بينهما 
وعد بالتفضيل يقتصر نه مث إن الفالوعد بالتفضيل ال يرتبط يف العادة مبهلة زمنية ملمارسة اخليار الناشإ ع

ى يف الواقع على منح املستفيد منه حق األولوية على غريه يف اقتناء املبيع، وأخريا فإن الوعد بالتفضيل يبق
، ونظرا ألن الوعد بالتفضيل 3إىل غاية ممارسة حق اخليار معلقا على شرط واقف وهو رغبة املالك يف البيع

على  للمستفيد باألفضلية فإن هذا الوعد قد خيتلط بنظام الشفعة الذي يقوميقوم على االعتبار الشخصي 

                                                           

 حول هذا الوعد أنظر: -1 
-VOIRIN (P) : « Le pacte de préférence » (J.C.P) 1954-1-1192. 
-DAGOT : « Nouvelles réflexions sur la publicité des pactes de préférence et des promesses 
unilatérales de vente (J.C.P) 1980-1-2986.  
-BRUSCHI « Le pacte de préférence- droit et Patrimoine » juin 1999. 
-DESIDERI (P) « La préférence dans les relation contractuelles » thèse Aix en Provence 1997 

 .64فقرة  80أنور سلطان: املرجع السابق ص:  - 2
 .144فقرة  92الطبيعة القانونية للوعد بالتفضيل أنظر املؤلف املشرتك بني مالوري وآين املرجع املشار إليه سابقا ص:  صوص  -3
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فنظام الوعد بالتفضيل سواء تقرر مبقتضى القانون  1نفس االعتبار الشخصي إال أن غايتهما ليست واحدة
أو بناء على اتفاق تعاقدي ليس اهلدف منه هو رفع الضرر كما هو األمر بالنسبة لنظام الشفعة وإمنا 

 دف منه هو حتقيق مصلحة مقصودة من قبل املشرع أو الواعد بالتفضيل.اهل
وهناك عدة حاالت كرس فيها املشرع املغريب تفضيل بعض األشخاص يف استحقاق حق عيين أو -22

 شخصي من ذلك على اخلصوص:
شرع حق حالة املكرتي الذي يضطر إلفراغ العني املكرتاة بسبب اهلدم وإعادة البناء حيث خول له امل-أ

من القانون  50األسبقية على غريه يف الرجوع للعقار بعد إصالحه أو إعادة بناءه وهذا ما أكدته املادة 
( املنظم للعالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن واالستعمال 67-12رقم )
 .2املهين

ضلية هلؤالء ل تغري جمرى هذا املسيل خيول حق األفحالة املالك اجملاورين للمسيل الذي هجرته املياه بفع-ب
املالك يف اقتناء األراضي اليت هجرهتا املياه كلها يف حدود النسبة اليت كان جياور هبا املسيل القدمي ويتم 
حتديد مثن هذا املسيل من قبل اخلرباء الذين يعينهم رئيس احملكمة املختصة بطلب من اإلدارة وإذا رفض 

عرض اإلدارة باألمثان احملددة من قبل اخلرباء داخل ثالثة أشهر من تاريخ اإلشعار بالعرض  هؤالء املالك
( 16/8/1995من ظهري ) 4فإنه يتم بيع املسيل القدمي وفق القواعد اليت يتم هبا بيع أمالك الدولة )الفصل 

 . 3املعترب مبثابة قانون للمياه

                                                           

 .41الطاهر القضاوي الرسالة املشار إليها سابقا ص: –أنظر  صوص املقارنة بني الوعد بالتفضيل والشفعة  -1 
 .28/11/2013الصادرة بتاريخ  6208القانون منشور يف اجلريدة الرمسية عدد -2 
(، لفهم مضمون قانون املياه ميكن الرجوع 20/9/1995الصادر بتاريخ ) 4325لقد مت نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية عدد  -3

 إىل:
 142ن عدد و حممد الكشبور: "األوضاع القانونية للمياه يف الفقه اإلسالمي ويف تشريعات دول املغرب العريب" جملة القضاء والقان -

 .29ص: 
 5، 4حممد الكشبور: "حقوق املياه ونظام التحفيظ العقاري" "مشاركة يف ندوة نظام التحفيظ العقاري باملغرب املنعقدة بالرباط يف  -

 .1990ماي 
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أجنيب  شرتكة يف احللول حمل الشريك الذي باع شقته لشخصحالة أفضلية أعضاء االحتاد يف امللكية امل-ج
عن االحتاد وبالرغم من أن أفضلية هؤالء األعضاء جمتمعني أو منفردين يف استحقاق العقار بالشراء قد 

إال أن  مكرر188(16/11/1946من ظهري ) 27تقرر بناء على ممارستهم حلق األولوية الذي خيوله الفصل 
 1عقاراملغريب الذي يعترب هذه األفضلية جمرد حالة من احلاالت اليت تتقرر فيها شفعة ال هناك جانبا من الفقه

من قبل أعضاء االحتاد حىت ولو كانت فكرة الشياع غري واضحة املعامل بالنسبة للشقق املفرزة اليت ال عالقة 
ل حتاد يف امللكية املشرتكة بوال يقتصر هذا احلق على أعضاء اال 2هلا باألجزاء املشرتكة بني أعضاء االحتاد

ميتد إىل املنعشني العقاريني أيضا حسب تفسري للمجلس األعلى من خالل القرار الصادر عنه بتاريخ 
الذي جاء فيه "بأن بيع شقة ألحد األغيار من عمارة  263( يف امللف املدين عدد: 29/10/1997)

املنعش  األفضلية وهذه القاعدة تسري أيضا علىخاضعة لنظام ملكية الشقق خيول لباقي املالك ممارسة حق 
العقاري عندما يبيع من اشرتى منه شقة للغري، إذ حيق له حينئذ أن ميارس حق األفضلية املنصوص عليه 

                                                           
 2002أكتوبر  3( املؤرخ يف 18-00من القانون اجلديد رقم ) 61لقد مت إلغاء مضمون هذا النص التشريعي مبقتضى املادة  – مكرر188

 .2002أكتوبر  7الصادرة بتاريخ  5054املنشور باجلريدة الرمسية عدد 
وقد تأثر القضاء هبذا التكييف أيضا أنظر  395أنظر مثال مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري واحلقوق العينية األصلية والتبعية ص:  -1

ص:  1981-28املنشور يف جملة قضاء اجمللس األعلى عدد ( 29/8/1979الصادر عنه بتاريخ ) 681قرار اجمللس األعلى عدد 
جيب أن يبلغ  16/11/1946" سريان أجل الستني يوما احملددة ملمارسة حق الشفعة يف بيع امللكية املشرتكة اخلاضعة لظهري  35

سجيل البيع على الرسم من تاريخ ت البيع إىل احتاد املالكني فال يكفي جمرد العلم به وإال فإن أجل الشفعة ميتد إىل سنة كاملة تبتدئ
 العقاري".

وللمزيد من التفاصيل حول موقف الفقه والقضاء من هذا احلق أنظر دراسة لألستاذ جياليل بوحبص حول "تعامل الفقه والقضاء مع 
عدد ق القضائي ال( املتعلق مبلكية الشقق والطبقات" جملة امللح16/11/1946من ظهري ) 27حق األفضلية املنصوص عليه يف الفصل 

 . أيضا: 85، ص: 34
عز الدين املاحي "ممارسة حق األفضلية على ضوء القانون اجلديد املتعلق بنظام امللكية املشرتكة للعقارات املبنية" جملة القصر العدد  -
 .43، ص: 8
حلق صايف "ملكية الشقق يف التشريع املغريب" ، عبد ا2008الوكاري حممد: "امللكية املشرتكة للعقارات املبنية" طبعة أوىل، دار القلم  -2

التونسي  دراسة مقارنة بالقانون–مطبعة النجاح اجلديدة مصطفى عبد السيد اجلارحي "ملكية الشقق يف القانون املغريب  1989
 وما بعدها. 249واملصري "اجمللة املغربية للقانون املقارن العدد األول ص: 
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غري أن حق األفضلية الذي كان حقا  1( املتعلق مبليكة الشقق16/11/1946من ظهري ) 27يف الفصل 
أصبح اتفاقيا مبقتضى التعديل الذي خضع له قانون امللكية  1946قانونيا يف إطار مقتضيات ظهري 

منه ما يلي: "ميكن للمالك  39والذي ورد يف املادة  3/10/2002املؤرخ يف  18-00للعقارات املبنية رقم
بأغلبية ثالثة أرباع أصوات املالك املشرتكني احلاضرين أو املمثلني أن ينشؤوا حق األفضلية فيما بينهم يف 

تصرفات الناقلة للملكية بعوض والتنصيص على كيفية ممارسة هذا احلق وآجاله يف نظام امللكية مجيع ال
 املشرتكة".

 (Le contrat Préliminaire) 2المطلب الثالث: عقد البيع االبتدائي
باإلضافة للوعد بالبيع والوعد بالتفضيل فإن هناك صورة ثالثة من االتفاقات التمهيدية اليت تتحول -23

يف مرحلة الحقة لعقد هنائي ويتعلق األمر بالعقد االبتدائي الذي هو مرحلة وسطى بني املفاوضات 
مظاهر قانونية، ختتلف  له عدةالتمهيدية والعقد النهائي، فالعقد االبتدائي يعترب مشروعا متكامال للتعاقد، و 

باختالف الغايات اليت هدف إليها األطراف عند إنشاء هذا النوع من التعاقد، فهناك عدة اعتبارات عملية 
من ذلك مثال توفري الوقت الالزم  3تدعو إىل اإلقبال على البيوع االبتدائية خصوصا يف امليدان العقاري

                                                           

 .75، ص: 1999-54، 53اجمللس األعلى  العدد املزدوج القرار منشور يف جملة قضاء  -1 
 للتوسع  صوص أحكام هذا العقد أنظر: -2 

-Massis (TH) : « Le contrat Préliminaire » Thèse Paris 1982. 
-Cabanac : « Le contrat Préliminaire (Act-Jur-de Prop-immob) 1986 Doc p : 10 et S. 

 .1987اآلثار القانونية والعملية لعقد البيع غري املسجل، طبعة ثانية  -عقد البيع االبتدائيالدكتور حممد املنجي: " -
-Malinvaud (PH) en collaboration avec (PH) JESTAZ « Le contrat Préliminaire à la vente 
d’immeuble à Construire » (J.C.P) 1976-I-2790. 

البناء  اليت تكون يف طور البناء حيث يتم اإلقبال على شراء الشقق واحملالت التجارية أثناء مرحلة أنظر على سبيل املثال بيع العقارات-3
وغالبا ما يتم ذلك يف شكل عقود ابتدائية حيجز مبقتضاها املشرتون حقهم يف الشراء، وقد نظم املشرع املغريب أحكام هذا البيع مبقتضى 

وخصص له الفرع الرابع ضمن الباب الثالث  5054( املنشور باجلريدة الرمسية عدد 03/10/2002( الصادر بتاريخ )44-00القانون )
 من قانون االلتزامات والعقود املتعلق بأنواع خاصة من البيوع وخصص له ما يناهز العشرين فصال.
( 2016فرباير  3املؤرخ يف ) (107,12وقد مت إدخال الكثري من العديالت على هذا النص األصلي وذلك مبقتضى القانون اجلديد رقم )

 .6440املنشور باجلريدة الرمسية عدد 
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، وقد يكون اهلدف من  1املالك من إحضار مستندات امللكية للمشرتي للتثبت من هوية العقار ومتكني
إنشاء البيع االبتدائي هو حفظ حق أحد الطرفني يف استحقاق األولوية يف التعاقد، وغري هذا وذاك فإن 
العقد االبتدائي قد يكون جمرد عقد مؤقت يتم به التمهيد إلبرام العقد النهائي لعدم كفاية الضمانات 

املشرتي الشيء الذي ميكن البائع من االحتفاظ مبلكية املبيع خالل الفرتة الفاصلة بني  املقدمة من طرف
 العقدين االبتدائي والنهائي.

ائية فإن إبرام العقود االبتد–ونظرا الختالف الغايات اليت يهدف األطراف إىل حتقيقها من خالل -24
تدائي جمرد عقود، فهناك من اعترب العقد االبالفقه بدوره قد انقسم  صوص مسألة تكييف هذا النوع من ال

، وهناك من اقتصر يف هذه التسمية على عقود البيع العقارية 2صورة من صور الوعد بالعقد امللزم جلانبني
وهناك من اعترب العقد االبتدائي جمرد وسيلة قانونية لالحتفاظ باحلق يف  3الغري املقيدة يف السجل العقاري

إىل غري ذلك من التأويالت األخرى اليت قيل هبا تربيرا لطبيعة هذا األسلوب من  4يإبرام العقد النهائ
 التعاقد.

وهناك الكثري من املظاهر التعاقدية اليت يتم إبرامها يف القانون املغريب على مرحلتني أبرزها حاليت -25
لتعاقد يف كال احلالتني على حيث ينبين ا 6، وبيع العقار يف طور اإلجناز5اإلجيار املفضي إىل متلك العقار

إبرام عقد أويل متهيدي يتم االتفاق فيه على العناصر اجلوهرية ملشروع التعاقد على أن يتحول يف مرحلة 
من  15الحقة إىل عقد هنائي ناقل للملكية إذا مارس املكرتي حقه يف اخليار املنصوص عليه يف املادة 

فرز ة األوىل أو أداء املشرتي للمبلغ اإلمجايل للعقار أو اجلزء املقانون اإلجيار املفضي إىل التملك يف احلال

                                                           
 .68بند 85أنور سلطان: املرجع السابق ص: -1
 .40بند  81السنهوري: عقد البيع، اجلزء الرابع ص:  -2
لقضاء العراقي منه" ا حممد املنجي: املرجع السابق حول عقد البيع االبتدائي، أيضا منذر الفضل "التعهد بنقل ملكية العقار وموقف -3

 .151ص:  4-1عدد  1983-15جملة احلقوق السنة 
 .139فقرة  88مالوري وآين: املرجع السابق، ص: -4
 .5172( املتعلق باإلجيار املفضي لتملك العقار املنشور يف اجلريدة الرمسية عدد 11/11/2003( املؤرخ يف )51-00القانون رقم ) -5 
. املعدل مبقتضى القانون رقم 5054( املنشور يف اجلريدة الرمسية عدد 03/10/2002املؤرخ يف )( 44-00القانون رقم )-6 

(107,12.) 



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 83 

منه حسب ما هو منصوص عليه يف العقد االبتدائي بالنسبة للحالة الثانية وحفظا حلقوق أطراف العقد 
التمهيدي فإن املشرع أوجب على هؤالء األطراف املبادرة إىل تسجيل مضمون عقودهم االبتدائية لدى 

األمالك العقارية إذا كان موضوع املعاملة عقارا حمفظا أو االكتفاء بتسجيلها يف السجالت  احملافظ على
املخصصة لذلك لدى كتابة الضبط باحملكمة االبتدائية بالدائرة اليت يوجد هبا العقار إذا كان هذا األخري 

 .1غري حمفظ
ات العقود و املكرتي ألن ذلك من مميز ومن خصائص هذه العقود االبتدائية أهنا ال تنقل امللكية للمشرتي أ

النهائية وأقصى ما ميكن أن حيققه العقد املؤقت من آثار هو حفظ درجة التعاقد أو متكني املتعاقد من 
حيازة الشيء واستعماله إذا كان جاهزا لذلك كما هو احلال بالنسبة لإلجيار املفض للتملك وشراء السيارات 

حبيث يظل املكري أو  3ن اإلجياري املتعارف عليها يف اجملال التجاريوحاالت اإلئتما 2عن طريق السلف
البائع حمتفظا مبلكية الشيء على سبيل الضمان النطواء هذه األمناط التعاقدية على شرط ضمين مبنع املدين 

 .4من التصرف إىل غاية حتول العقد االبتدائي لعقد هنائي
دائية فإن أي لفوري لباقي املستحقات املتفق عليها يف العقود االبتوإذا كانت البيوع النهائية تستلزم األداء ا

إخالل هبذا األداء إال وحيول دون إمتام العملية التعاقدية ويستوجب اجلزاءات القانونية املنصوص عليها يف 
 القوانني املنظمة هلذه التعاقدات ذات النمط اخلاص.

  

                                                           

 من بيع العقار يف طور اإلجناز. 618-4( من القانون املتعلق باإلجيار املفضي لتملك العقار وكذا الفصل 6و 5أنظر املادتني )-1 

 ببيع السيارات بالسلف.( املتعلق 17/07/1936أنظر مقتضيات ظهري )-2
 .1996( من مدونة التجارة لفاتح غشت 442إىل  431 صوص مظاهر االئتمان اإلجياري أنظر )املواد من  -3
قصد اإلطالع على هذا املوضوع أنظر، حبث حممد العلواين حول "شرط االحتفاظ بامللكية يف البيع االئتماين" دبلوم الدراسات  -4

 .1999ص كلية احلقوق بالرباط العليا يف القانون اخلا
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 خاتمة
 

ى املتواضعة بأن موضوع التعهدات واإلتفاقات التمهيدية سيظل علميكن القول يف هناية هذه الدراسة  -1
رأس املوضوعات الشائكة اليت أسالت الكثري من احلرب ماضيا وحاضرا، اهتم به الفقه  كثريا وحاول 
رصد معامل التفرقة بني خمتلف هذه اإلتفاقات وفك رموز معامل التفرقة بني خمتلف هذه التعهدات 

ورها لتوضيح أحكام بعض هذه اإلتفاقات يف حني بقي بعضها اآلخر من وتدخلت التشريعات بد
غري تنظيم ومرد هذا التباين يف املنظور التشريعي يرجع بالدرجة األوىل إىل كون بعض هذه االتفاقات 
األولية هلا طابع أخالقي غري ملزم لألطراف األمر الذي شوش كثريا على املنظومة التعاقدية امللزمة، 

القارئ واملتتبع بأن هناك أمناطا كثرية من التعهدات األولية اليت مت اقتباسها من جتارب  وسيالحظ
الدول األجنلوسكسونية املتعارف عليها يف جمال التجارة الدولية، األمر الذي صعب وعقد مهام احملاكم 

خالق واإللزام وعدم أثناء تكييفها للطبيعة القانونية لالتفاقات اهلجينة اليت خيتلط فيها القانون باأل
 اإللزام.

ويف مقابل هذه املنظومة األجنلوسكسونية املرنة فإن التشريعات الالتينية واجلرمانية ظلت متمسكة  -2
بالنطاق الضيق لإلتفاقات التمهيدية، حبيث ركزت اهتمامها على التعهدات الواقعية اجلدية كالوعد 

العقود  وء للعقود اإلبتدائية كأساس متني ميهد إلبرامواملواعدة على التعاقد والوعد بالتفضيل واللج
النهائية امللزمة ورغم تعدد اإلشكاليات القانونية اليت تواجه كال من الباحث والقاضي على حد سواء 
أثناء حماولة تفسري أو تكييف الطبيعة القانونية هلذه التعهدات األولية ورسم احلدود الفاصلة فيما بينها 

تعني اإلنتباه إليه هو أن قوة هذه التعهدات إمنا يكمن يف قوة العناصر اإللزامية اليت إال أن الذي ي
تشتمل عليها وأن ضعفها يكمن يف ضعف العناصر اجلدية اليت يتضمنها اإلتفاق التمهيدي، لذلك 
يتعني قراءة مضمون هذه اإلتفاقات جيدا الستخالص نوايا األطراف والرغبات احلقيقية اليت 

وها أثناء صياغتهم لبنودها، وإذا كانت غالبية التشريعات املدنية العربية قد حتاشت اخلوض يف استهدف
هذا اجلدال وفضلت تركيز اهتماماهتا على العقود التحضريية أو اإلبتدائية اليت متهد إلبرام العقود 

تعامالت الدولية فإن بالالنهائية كالوعد واملواعدة على البيع والوعد بالتفضيل، إال أنه حبكم ارتباطها 
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هذا الوضع فرض على الشركات واملؤسسات التجارية والصناعية قبول التعامل بالتعهدات شبه 
التعاقدية املستقاة يف أصلها من جتارب الدول األجنلوسكسونية اليت ارتبطت تارخييا مبجال املال 

 واألعمال. 
 
 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 

 2017/ مارس /  24الرباط في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


