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Abstract 

Man is a social animal and is unable to live isolated from other people and he also 

depends on other in most of his matters in his daily life. Give and take of buy and 

sale are the two aspects of human dealings and cooperation. Supply contract is a 

modern type of contract which was practiced for unknown time but without this 

title. Huge commodity is need of departmental stores, supper markets and of the 

dealers of the daily usage materials. This article is about the concept of supply in 

its literal, Islamic Jurisprudential, legal and commercial sence. Main elements and 

pronvision have also been mentioned in this article to be aware about the sharia 

guideline to deal in such contracts according to Islamic norms and teachings. 

الفقہ االسالمی ولکن من جہۃ تجاریۃ یعمل بھا فی  ان مصطلح عقد التوریدمصطلح جدید فی

االسواق بین التجار ۔فٰھذالبحث مشتمل علی تعریف وارکان وشروط عقد التورید صورۃ جدیدۃ للعقود 

ی ثالث مباحث تالیۃ:
ٰ
 االسالمیۃ الحدیثۃ۔فینقسم ٰھذاالبحث العلمی عل

 تعریف عقد التورید : املبحث االول  .1

 عقد التوریدارکان  : املبحث الثانی .2

 شروط عقد التورید : املبحث الثالث .3

 تعریف عقد التورید املبحث االول:
  ید من ناحیۃ اللغویۃ واالصطالحیۃفاوال:التور یالحظ ھنا تعریف عقد

التوريد في اللغۃ مشتق من الٍورد بالكسر وهو اإلشراف على   تعریف عقد التورید فی اللغۃ:

د  ده: طلب املاء وغیره، والِورد والتورُّ واإلستیراد بمعنی واحد،يقال:أورده:أحضره املورد كاستورده ، وتورَّ

 توّردت ووّردت  املرأة حّمرت خدها.وقد ورد الورد في القرآن بقريب من هذا 
ً
دت الشجرة توريدا الٍورد، وورَّ

 ِمَن ا
ً
ۃ مَّ

ُ
ْيِه أ

َ
ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعل

َّ َ
اِس َيْسُقوَن املعنی، قال هللا تعالى:َومل َس   (1)لنَّ

ْ
اَر َوِبئ ْوَرَدُهُم النَّ

َ
وقال تعالى: َوأ

ْوُرْوُد 
َ ْ
ِوْرُد امل

ْ
 (2)ال

                                                           

  لناساء، سیالووۃیمیۃ، اجاایمعۃ الللیۃ، اجکوویمیۃ ل، ادارۃ العربیۃ والعلوم االسل اساعداملاستاذ 



 
 
 
 
 
 
 

۔ وجن    ،       ۱امشرہ     ۱دلج   ،العلم  061 ۷۱۱۲ونجری 

 

، ووردله عدة معان منها ورد بمعنی حضر 
ً
وقال الرازي: التوريد مأخوذ من الفعل َوَرَد َيِرُد ُوُرْودا

حضراذا كان من باب ثالثى وأحضر  وهذا املعنی هو املراد هنا يعنی معناه هو (3)وأورده واستورده أحضره.

 مصدر وّرد بتشديد الّراء وقال ابو الحسن احمد 
ً
 بأن كلمۃ التوريد لغۃ

ً
اذا كان من باب املزيد فيه.قيل أيضا

وقال  (4)بن فارس: الواو والراء والدال أصالن: أحدهما: املوافاة الى الش يء والثانى: لون من األلوان.

 حضر وأورده غیره واستورده، أى أحضره.الجواهرى، اسماعيل بن حماد و 
ً
وقال: ابن سيدة  5رد فالن ورودا

.
ً
 قطعۃ

ً
، قطعۃ

ً
 (6)تورده واستورد كورده، وتوردِت الخيل البالَد اذا دخلتها قليال

 وقال مجدد الدين 
ً
 قطعۃ

ً
فحسب هذا التعريف التورد وهو الدخول القليل والدخول قطعۃ

 ونحوها جلبها من خارج البلد.الفیروز آبادى: يقال أورد فالن الش 
َ
ففى هذا ( 7)يء أحضره، اواستورد السلعۃ

التعريف اإليراد واإلستیراد مختلفان فى معانيهما بأن معنی اإليراد هو اإلحضار ومعنی اإلستیراد هو جلب 

 الش يء من خارج البلد وإحضاره فى البلد.بمثل هذا املعنی بین الزبيدى وقال: أحضره املورد كاستورده

.
ً
 قطعۃ

ً
 قطعۃ

ً
 (8)وتوردت الخيل البلدة دخلتها قليال

فباإلختصار إن معنی التوريد فى اللغۃ هو اإلحضار والتقديم ولذا علق هناه اإلصطالحى بعمل 

 املورد إلحضار وتقديم السلعۃ أو الخدمۃ وهذا املعنی سيبحث عنہ  فى تعريف اإلصطالحى للتوريد.

مراملهم هنا هو أن هذہ الکلمۃ ھی کلمۃ جديدۃ ولذا ال يوجد األ  التوريد فى اإلصطلح الشرعى:

کن توجد له تعريفات عدیدیۃ في بعض الكتب القانونيۃ 
ٰ
لھاتعريف في اصطالح الفقہی وفی كتب قدیمۃ ول

 والبحوث املعاصرة فبعض منها مايلى:

ثمانى تقى عالتعريف األول اإلصطالحى لكلمۃ التوريد هو كما عرفه القاض ی  التعريف األّول:

 تورد إلى 
َ
 البائعۃ

َ
وهو فإن عقد التوريد عبارة عن اتفاقيٍۃ بین الجهِۃ املشتريِۃ والجهِۃ البائعِۃ، على أن الجهۃ

 األصناف فى تواريٍخ مستقلٍۃ معينٍۃ لقاَء ثمٍن معلوٍم متفٌق عليه بین 
َ
 مجددة

ً
 أو موادا

ً
الجهِۃ املشتريِۃ سلعا

على أن الجهۃ البائعۃ تسلم املبيع من تاريٍخ الحٍق، وأن الجهۃ املشتريۃ تدفع  الطرفین وبما أن اإلتفاقيۃ تنص

الثمن بعد التسليم، فالبدالن فى هذه اإلتفاقيۃ مؤّجالن، وإنما تحتاج املؤسسات التجاريۃ إلى مثل هذه 

للنقص يتم  لالعقود ليمكن لها تخطيط نشاطا تها التجاريۃ فإن ذلك ال يتيسر اال بإلتزام تعاقدي غیر قاب

به الحصول على املواد الخام أو املواد املطلوبۃ األخرى فى أوقات محددة فى املستقبل وبما أن البدلین فى 

 (9) العقد مؤجل كالهما.

 إلى هذه التعريف يتحصل عدة نكات الزمۃ لعقد التوريد وهى بما يلى.
ً
 فنظرا

 السلعۃ وأجل دفع السلعۃ.ال بد أن يكون املشترى والبائعان قد اتفقا على الثمن و  .1

 ال بد أن يكون املشترى يدفع املبلغ والبائع يدفع السلعۃ. .2

 ال بد أن يكون الثمن معلوم ومتفق عليه. .3



 
 
 
 
 
 
 

 060 تعریفہ،ارکانہ وشروطہ-عقد التوريد

 

 ال بد أن تكون التواريخ مستقلۃ ومعينۃ بین الطرفین .4

 ال بد أن أن يدفع املشترى ثمن السلعۃ قبل تسلم املبيع. .5

 ال بد أن يكون بدل بشكل السلعۃ. و .6

۔وال  .7
ً
 ودفع السلعۃ مؤجال

ً
 بد أن يكون دفع الثمن معجال

قد عرف الشيخ حسن الجواهرى التوريد بأنه هو عقد بین طرفین على توريد  التعريف الثانى:

 (10)سلعۃ أو مواد مجددة األوصاف فى تواريخ معينۃ لقاء ثمن معین يدفع على أقساط.

من وال نسيئۃ، ألن السلم يتقدم فيه الثمن خالل هذا التعريف يتبین أن عقد التوريد ليس بسلم 

ويتأجل للثمن والنسيئۃ يتقدم فيها الثمن ويتأجل الثمن، أما هنا فالثمن واملثمن يتأجالن ولكن يظهر من 

الفاظ هذا التعريف أن عقد التوريد ليس من قبيل العقود املركبۃ هو أشبه بيع السلم أو عقد اإلستصناع 

 تأجيل البدلین املبيع والثمن إلى آجال معلومۃ. الذى يتفق فيه العاقد ان على

يبین األستاذ عبد الرزاق السنهورى أن التوريد هو عقد يلزم به أحد املتعاقدين  التعريف الثالث:

 من الزمن
ً
، يتكرر مدة

ً
 معينا

ً
 (11۔ )أن يورد للمتعاقد اآلخر شيئا

هو بإستمرار توريد أشياٍء فحسب بحث الطماوى يدل هذا التعريف على أن موضوع عقد التوريد 

منقولٍۃ، كالبضائع أو الفحم أو السفن أو املواد الحربيۃ املختلفۃ........ وال يمكن أن يكون محل العمل فى 

 (12) عقار بطبيعته أو بالتخصيص وإال أصبح عقد اشتغال.

د املور ومن خالل هذه التعريفات السابقۃ نالحظ أن هذه التعريفات حددت بوضوح التزامات 

بتقديم السلع أو الخدمات وكذالك التزامات املورد اليه بدفع البدل حيث ترك تحديد زمن دفع البدل إلى 

 اإلتفاق أو العرف.

 ويصنف عقد التوريد فى القانون بین 
ً
 تعريف التوريد قائال

ً
ثم يقول الدكتور الطماوى موضحا

 فيعّرف بأنه اتفاٌق بین شخصین 
ً
 معنويین من أشخاص القانون العام وبین فرٍد أو شركٍۃ العقود اإلداريۃ تارة

يعد بمقتضاه هذا الفرد أو تلك الشركۃ بتوريد أشياٍء معينٍۃ للشخص املعنوى الزمۃ ملرفق عام، مقابل ثمٍن 

 لخصائصها الذاتيۃ.
ً
 (13)معیٍن، وعقد التوريد هو من العقود التی قد تكون اداريۃ أو مدنيۃ وفقا

عرف الدكتور رفيق يونس املصرى التوريد بأنه اتفاق يتعهد فيه أحد  قد التعريف الرابع:

 ما 
ً
 موصوفۃ على دفعٍۃ واحدٍة أو عدة دفعاٍت فى مقابل ثمٍن محدٍد، غالبا

ً
الطرفین بأن يورد إلى اآلخر سلعا

 على اقساط بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من املبيع.
ً
 (14)يكون مقسطا

أن عقد لتوريد هو التعاهد واإلتفاق بین الطرفین هما البائع واملشترى وهذا  فحسب هذا التعريف

التعاهد هو لتوريد السلع املوصوفۃ فى زمن محدد مقابل ثمن محدد على دفعۃ واحدة أو باألقساط حسبما 

 اتفقا عليه الفريقان.
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 أو دولي
ً
، أى قديتم بیبعد تعريف عقد التوريد يقول املصرى: وعقو التوريد قد يكون محليا

ً
ن ا

منشأتین فى بلٍد واحٍد، أو فى بلدين مختلفین، فهوال يعنی بالضرورة أنه عقد متعلق باإلستیراد والتصدير، 

 له.
ً
 واملشترى موردا

ً
 (15)وإن سمی البائع موردا

 والفريقان فيه قد يكونان شخصان حقيقيان أو معنويان أو 
ً
 أو دوليا

ً
فهذا العقد يكون محليا

قيقى واآلخر شخص معنوى يعنی الفرد والشركۃ أو الشركۃ والشركۃ وغیرہ ويعرف طرف شخص ی ح

 
ً
التوريد بأن عقود التوريد هى العقود التی يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن بحيث يكون الزمن عنصرا

 فى تنفيذها وتسمی عقود زمنيۃ وذلك كاإلجارة، واإلعارة، وشركۃ العقد، والوكالۃ فإن ت
ً
فيذ هذه نأساسيا

 (16)العقود يحتاج إلى وقت متسع يسري حكم العقد فيه بإستمرار.

فحسب هذا التعريف إن عنصر األساس ی فى عقود التوريد هو الزمن املحدد بأن الفريقین يتفقان 

على أداء السلعۃ أو الثمن فى وقٍت محدٍد يعنی املهم فى هذا العقد هو أن يالحظ الفريقان املوعد ألداء 

 أو قيمتها. السلعِۃ 

قد عرف الدكتور عبد الوهاب ابراهيم بأنه هو عقد على عین موصوفۃ فى  التعريف اجخایمس:

 (17)الذمۃ بثمن مؤجل معلوم إلى معلوم فى مكان معین.

يبین هذا التعريف بأنه ال بد لعقد التوريد أن يكون على عین موصوف وأن يكون العین املوصوف 

 وأن يكون املدة معلومۃ ومؤجلۃ وأن يكون مكان األداء فى ذمۃ رجل أو شركۃ وأن يكون ث
ً
من العین معلوما

.
ً
 ومحددة

ً
 للثمن أو السلعۃ معلومۃ

وقد عرف بعض العلماء عقد التوريد بأنه: عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن  التعريف الاسادس:

آخر نظیر مبلغ يسلم بضائع )أو خدمات( معينٍۃ، بصفٍۃ دوريٍۃ أو منظمٍۃ خالل فترٍة معينٍۃ، شخص 

 (18)معین.

 بأن املقصود في عقد التوريد هو تسليم البصنائع أو الخدمات 
ً
ففى هذا التعريف واضح أيضا

 وهذا التسليم يكون مقابل مبلغ معین وفى فترة معينۃ فمن 
ً
 أو منظمۃ

ً
 دوريۃ

ً
املعينۃ سواًء كان التسليم صفۃ

رس سلع واألغذيۃ واملالبس والوقود، للمستشفيات واملدااألمثلۃ على توريد البصنائع أو السلعۃ هى: توريد ال

 واملطارات والوحدات العسكريۃ وغیرها.

ومن األمثلۃ على توريد الخدمات هى: توريد الكهرباء والغاز واملياه وتوريد الصحف واملجالت 

 وغیرها.

اذا يالحظ تعريف لعقد التوريد من ناحيۃ  تعريف عقد التوريد فى القانون اإلدارى:

 لهذا العقد وهى: اتفاق بین شخص معنوى من 
ً
القانونيۃ اإلداريۃ توجد الفاظ الدكتور الطماوى معرفا

اشخاص القانون العام وفرد أو شركۃ يعد بمقتضاه الفرد أو الشركۃ بتوريد منقوالت معينۃ للشخص 
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 (19).املعنوى الزمۃ ملرفق عام مقابل ثمن معین

فسحب هذا التعريف يفهم بأن عقد التوريد هو اتفاق املتعاقدين اللذان ثما الشخص املعنوى 

يعنی الشركۃ والفرد، أو الفرد والشركۃ لتوريد األموال املنقولۃ مقابل ثمن معین ويقول الدكتور نواف 

 أساسي
ً
 هذا التعريف:"لكن يؤخذ على هذا التعريف أنه أهمل عنصرا

ً
 فى عقد التوريد وهكنعان مناقشا

ً
و ا

 كان نوعها أو حجمها 
ً
 أى توريد أشياء منقولۃ أىا

ً
عنصر الزمن ويتمیز عقد التوريد بأنه محلۃ منقول دائما

كمواد الوقود واملالبس واملواد الغذائيۃ وغیرها وكذالك يتمیز عقد التوريد بأنه عقد رضائي يتم بمجرد 

وعرف مجمع الفقه   (20)توريد املواد واألشياء املحددة فى العقد" اإلتفاق بین اإلدارة واملتعهد املورد على

( "بانه عقد يتعهد يمقتضاه طرف اول بأن يسلم سلعا معلومات 1/12)107االسالمي الدولي في قراره رقم

 مؤجلۃ بصفۃ دوريۃ خالل فطرة معينۃ لطرف آخر مقابل مبلغ معین كله أو بعضه".

( بشأن عقود التوريد واملناقصات 1/12) 107ي في قراره رقم الدول مجمع الفقه اإلسالمي وعرفه

هـ بأنه: "عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات  1421عام  بالرباط في دورته الثانيۃ عشرة

 ."مؤجلۃ بصفۃ دوريۃ خالل فترة معينۃ لطرف آخر، مقابل مبلغ معین مؤجل كله أو بعضه

 ناه يشتمل على العناصر التاليۃ:إذا تأملنا هذا التعريف وجد

أن التوريد يعتبر عقًدا، ولفظ العقد نظام عام يشمل كل ارتباط ملزم بین طرفین، بغض النظر -1

 عن طبيعۃ ذلك العقد هل هو في البيوع أو األنكحۃ أو غیرهما.

 أن هذا العقد يشتمل على تعهد، أو وعد يلتزم به أحد أطراف العقد في املستقبل، ويكون -2

مسؤوال عن الوفاء به، ومعنی هذا أن عقد التوريد ال يتم على سلعۃ حاضرة وقت العقد، وإنما يتم على 

تعهد بإحضار سلعۃ في وقت معین، وهذه نقطۃ مهمۃ لها تأثیرها في صحۃ العقد، وسأتناولها بالتفصيل فيما 

 بعد إن شاء هللا تعالى.

د( ولم يحددطبيعۃ الطرفین، فيجوز أن يكون وأن هذا العقديكون بین طرفین )مورد ومستور  -3

بین مرفقین عامین أو مؤسستین خاصتین، أو بین مرفق عام ومؤسسۃ خاصۃ، حيث إن ذلك ال تأثیر له في 

 الحكم من منظور شرعي.

أن العقد يتم على التعهد بتسليم سلع، والسلع هنا لفظ عام يشمل كل أنواع السلع املنقولۃ -4

 وغیر املنقولۃ.

 أن إحضار هذه السلع له أجل معین محدد في العقد.-5

6-.
ً
 منقطعۃ

ً
 واحدة

ً
 أن إحضار هذه السلع يكون بصفۃ دوريۃ، أي دائمۃ ومتكررة، وليست مرة

7-.
ً
 في العقد، وال يكون مجهوال

ً
 أن ثمن السلعۃ يكون محددا

ا ۃ، وهذه أيضأن الثمن يمكن أن يدفع بعضه مقدما، ويمكن أن يؤجل كله إلى تسليم السلع-8
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نقطۃ مهمۃ حيث إن تعجيل الثمن أو تأجيله له تأثیر على تكييف العقد من الناحيۃ الشرعيۃ كما سيضح 

 .فيما بعد إن شاء هللا تعالى

تعريف عقد التوريد بمفهومه التجارى  تعريف عقد التوريد فى اإلصطلح التجارى:

التوريد( من عقود التجارة التی تمخض عنها العصر عند الدكتور عبد الوهاب سليمان هو: )عقد املتداول 

الحديث، وما نتج عنه من تطور صناعى فى النتاج الكمی والنوعى، وتطور وسائل النقل، وحفظ البضائع 

 (21)وتأمينها، وتطور وسائل اإلتصال الهاتفى واإللكترونى، وقيام املؤسسات اإلقتصاديۃ املختلفۃ.

 عن التجارة فى هنا قد أوجد مناخات تجاريۃ، وع
ً
 وكيفا

ً
 كما

ً
قود ماليۃ واقتصاديۃ تختلف تماما

القرون املاضيۃ وفى ضوء هذه العناصر الرئيسيۃ لهذا العقد يمكن تعريف عقد التوريد بمفهومه التجارى 

 بأنه:

هو احضار سلع من خارج حدود البالد السياسيۃ، وتربتها الوطنيۃ للراغبین فيها، يتكفل بها مكتب 

 فى داخل بالدهم مع التجار متخصص، أ
ً
صحابها ذوخبرة واسعۃ بمواقع السلع ومصادرها يبرمون عقودا

، أو أنهم يمثلون 
ً
الراغبین فيها، يقومون بهذا األمر إما بصفتهم وكالء عن املصانع والشركات الخارجيۃ حينا

 حي
ً
 ثانيا

ً
( فى العقد، والتجار املحلین )املشترين( طرفا

ً
 آخر.الطرف األّول )بائعا

ً
 نا

حيث يبرم العقد بین الطرفین على أحد هذين الوجهین مع وصٍف دقيٍق للسلعِۃ بما يكون له أثر 

فى اختالف األسعار، أو تقديم عينۃ وأنموذج لها، وتعین الزمان واملكان لتسليمها للمشترى حسب املتفق 

ع ركات التأمین، على أن يتم دفعليه فى العقد، وإتخاذ إجراءت تعاقديۃ لتأمین وصولها سليمۃ مع إحدى ش

 أو على اقساط.
ً
 (22) الثمن مؤجال

 توجد فى هذا التعريف نكات مهمۃ مختصۃ بعقد التوريد فى اصطالح التجارى وهى بما يلى:

 أن يحضر السلع من خارج البالد السياسيۃ أو من داخل البلد. .1

 ال بد أن يكتفل مثل هذه املعاهدات مكتب متخصص لهذه الشؤون. .2

بد أن يكون التجار الشاغلون بهذه املعاهدات ذو خبرة واسعۃ وأن تكون لهم العالقۃ ال  .3

 بالتجار والشركات.

 ال بد أن يكون فى أسعار السلع اختالف حسب اختالف املواضع لها. .4

 ال بد أن تقدم عین السلعۃ أو نموذجها قبل إبرام العقد. .5

6.  
ً
. ال بد أن يكون املكان والزمان لتسليم السلع معينا

ً
 ومحددا

 ال بد أن يكون هناك تعاقد التأمین مع إحدى شركات التأمین لوصول السلع سليمۃ. .7

 أو على اقساٍط. .8
ً
 سواًء كان الدفع كامال

ً
 ال بد أن يتم دفع الثمن مؤجال

وقد عرف الدكتور على حسن يونس عقد التوريد من الناحيۃ التجاريۃ بقوله: "هو العقد الذى 
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م الطرف اآلخر كميات من الش يء الذى حصل التعاقد بشأنه بصفۃ دوريۃ ومنتظمۃ يلتزم به املقاول تسلي

 (23)خالل فترة زمنيۃ معينۃ"

هذا التعريف توضح بأن املقاول ملتزم نفسه أن يسلم السلع املعهود عليها بصفاتها وكميتها املقررة 

 املعينۃ فى التعاقد فى الزمان املعین املحدد ال يتأخرعنه.

يفان يوضحان بأن التوريد هو عقد بین األفراد أو الشركات تسليم السلع من جانب فهذان التعر 

والثمن من جانب آخر حسب مواصفات مخصوصۃ فى الزمان وفى املكان املحدد عند التعاقد وأن يكون 

 وإما باألقساط.
ً
 تماما

ً
 إما

ً
 أبدا

ً
 تسليم السلع قبل وصول ثمنها بل يؤخذ الثمن مؤجال

يعتبر عقد التوريد من العقود املعاصرة التی لم يبجثها الفقهاء املتقدمون، وكانت فبا إلختصار 

أكثر تطبيقاتها فى العقود اإلداريۃ ولذالك كانت أكثر تعريفات الباحثین لعقد التوريد تتناوله على أنه من 

 م
ً
 من العقود اإلداريۃ. وقد قصر بعض املعاصرين عقد التوريد على ما كان أحد طرفيه شخصا

ً
عنويا

 بین األفراد، أو بین األفراد والشركات 
ً
 خاصا

ً
أشخاص القانون العام، مع أن عقد التوريد قد يكون عقدا

الخاصۃ، أوبین الشركات الخاصۃ فيما بينها، كما أن الفقۃ اإلسالمى ال يفرق بین العقود اإلداريۃ والعقود 

امۃ، )أو جهۃ خاصۃ( ومنشأة خاصۃ )أو عامۃ(، الخاصۃ وعرف البعض التوريد بأنه عقد بین جهۃ اداريۃ ع

على توريد اصناف محددة األوصاف، فى تواريخ معينۃ لقاء ثمن معین، يدفع على نجوم. ولكن على هذا 

 على دفعٍۃ واحدٍة، 
ً
 على دفعاٍت، يمكن أن يكون منجزا

ً
التعريف مالحظات بأن عقد التوريد كما يكون منجما

دائرة حكوميۃ أو مؤسسۃ خاصۃ مع شركۃ استیراد أجهزة حاسوب على توريد ومثال ذالك: كما لو تعاقدت 

.
ً
 واحدة

ً
 (24)مائۃ جهاز حاسوب بأوصاٍف معينٍۃ دفعۃ

وبناًء على ما سبق فإن املطلق عرف عقد التوريد بأنه عقد يتعهد بمقتضاها أحد املتعاقدين 

 (25)تسليم الطرف اآلخر أشياء منقولۃ بثمن معین.

ون تعريف عقد التوريد ما اختاره املطلق لسالمۃ تعريفه من اإلعتراضات فالباحثون يرجح

السابقۃ املذكورة ، وعلي هذا فإن عقود التوريد هى: العقود التی يتعهد بمقتضاها أحد املتعاقدين تسليم 

الطرف اآلخر اشياء منقولۃ بثمن معین. وفى الفاظ مازن ليلو راض ی فى توضيح تعريف عقدالتوريد عن 

مۃ القضاء االدارى املصرى "انه اتفاق بین شخص معنوى من اشخاص القانون العام وفرد أو شركۃ محك

يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركۃ بتوريد منقوالت معينۃ للشخص املعنوى الزمۃ ملرفق عام مقابل ثمن 

 معین" ومن ذالك يتبین أنه يشترط فى هذا العقد ما يلى:

، وهو ما يمیزه عن عقد األشغال العامۃ الذى موضوع عقد التوريد أشياء  .1
ً
منقولۃ دائما

يتعلق بالعقارات والعقارات بالتخصيص، ومن قبيل هذه املنقوالت توريد مواد التموين واألجهزة والبضائع 

 املختلفۃ األخرى.
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 استثنائيۃ غیر مألوفۃ، واال فإن العقد يعد  .2
ً
اتصال العقد بمرفق عام وتضمنه شروطا

 أو على دفعاٍت متعددٍة، من عقود 
ً
 واحدة

ً
القانون الخاص. ويستوى بالنسبۃ لعقد التوريد أن يتم دفعۃ

وقد أفرز التطور الصناعى ظهور عقود جديدة دخلت ضمن نطاق عقد التوريد، تتعلق بتسليم منقوالت 

ود عق بعد صناعتها وسميت هذه العقود بعقود الصناعيۃ والتی تقسم بدورها الى نوعین من العقود:

 (26) التصنيع وعقود التعديل والتحويل

ولكن يمكن تلخيص أقوال مختلفۃ فى تعريف عقد التوريد بطريقۃ مالئمۃ للنظر الفقهی بأن 

 موصوفۃ، على دفعۃ واحدة أو عدة 
ً
"عقد التوريد اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفین أن يورد إلى اآلخر سلعا

 ما يكو 
ً
 على اقساط، بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم دفعات، فى مقابل ثمن محدد، غالبا

ً
ن مقسطا

 قبض قسط من املبيع".

كان هذا املبحث عن تعريف العقد والتوريد فى اللغۃ وفى اإلصطالح أما املبحث اآلتى سيكون عن 

 واركان وشروط عقد التوريد.

 املبحث الثانی فی ارکان عقد التورید:
من بيان أركانه وهذا معلوم بأن عقد التوريد هو عقد عرفى بعد معرفۃ مفہوم  عقد التوريد ال بد  

 . العاقدان، 1وشملته األدلۃ العامۃ الدالۃ على وجوب الوفاء بالعقد فستكون أركانه أربعۃ وهى:

 . موضوع العقد4. محل العقد، 3. الصيغۃ، 2

وهو من يتعهد بإحضار السلع املعقود عليها وتمليكها املستورد ويتملك  املوردوهما  ۔ العاقدان:1

 وهو من يتملك السلع املستوردة فى مقابل العوض الذى يبذله. املستوردالثمن و 

وفى الفاظ أخرى املراد من العاقدان هما املوجب والقابل وهما البائع )املورد( واملشترى 

 للبيع
ً
 كما لو تخارج  (27) )املستورد(الذى يسمی قابال

ً
 أو متعددا

ً
 منفردا

ً
وقد يكون كل طرف منهما شخصا

 فريق من الورثۃ مع أحدهم، أى تعاقدوا معه على أن يدفعوا كل واحد منهم.

وقد يكون العاقدان اصليین أو نائبین عن غیرهما فى العقد كالوكيلین والوصيین وقد يكون أحدهما 

 عن غیره.
ً
 (28)أصيال عن نفسه واآلخر وكيال

صوغا كلمۃ الصيغۃ فى اللغۃ مأخوذة من الصوغ وهى مصدر صاغ الش يء يصوغه  ۔الصيغۃ: 2

 (29)وصياغۃ وصغته أصوغه صياغۃ وصيغۃ وصيعوغۃ.

يوضح ابن منظور مادة كلمۃ الصيغۃ وبعد ذالك يفسر معناه بأن صيغۃ الكلمۃ هى هيئتها 

 (30)هم: اختلفت صيغ الكالم أى: تراكيبه.الحاصلۃ من ترتيب حروفها وحركاتها والجمع صيغ، ومنه قول

أما الصيغۃ فى اإلصطالح الفقهی هى "االلفاظ وما فى معناها أو األفعال التی تدل على العقد 

 (31)ونوعه".
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وعرف بعض الباحثین املعاصرين الصيغۃ فى عقود املعاوضات بأنها "ما يدل على رضا الباطن 

 (32).للمتعاقدين من قول وما فى معناها أو فعل"

للصيغۃ ركنان وهما: اإليجاب والقبول وقد اختلف الفقهاء فى تحديد اإليجاب  اركان الصيغۃ:

 والقبول على قولین: 

ذهب املالكيۃ والشافعيۃ والحنابلۃ إلى أن اإليجاب هو ما صدر من البائع والقبول هو  .1

 (33)ما صدر من املشترى.

 من كالم أحد العاقدين أوما يقوم مقامه ذهب الحنفيۃ إلى أن اإليجاب "هو ما صدر  .2
ً
أّوال

 على الرضا بما تضّمنه اإليجاب صدر 
ً
إلنشاء العقد" والقبول "هو ما صدر من العاقد اآلخر بعد ذالك داال

 (34)ذلك من البائع أو املشترى".

 وال اعتبار ملن أنشأ الكال 
ً
 وقول املشترى قبوال

ً
وما هو قصد  مفاملذهب األّول يعتبر قول البائع ايجابا

 أما الذى 
ً
، ايجابا

ً
 أو مشتريا

ً
املتكلم أما املذهب يعتبر كالم املتكلم األّول لشراء أو بيع ش يء سواًء كانت بائعا

 قطع النظر عن إرادة البيع أو الشراء.
ً
 يجيب كالم املتكلم األّول فكالمه يعتبر قبوال

الم ات فقال البائع: بعتك أو نحوه كان كفلو قال املشترى للبائع: يعنی هذه األرض بمائۃ الف روبي

 عند الجمهور وقد تقدم على اإليجاب، وهو عند الحنفيۃ قبول ألنه عندهم صدر بعد 
ً
املشترى قبوال

 على الّرضا بما تضّمنه.
ً
 اإليجاب داال

فإذا كان عقد التوريد قد تم على سلعٍۃ معينٍۃ فاإليجاب يكون من البائع حسب رأى املذهب األّول، 

هو املوِرد بتمليك سلعٍۃ موصوفٍۃ فى الذمۃ الى اآلخر بثمن معین فى الذمۃ والقبول يكون من املورد اليه و 

بقوله ايجاب البائع. أما فى رأى املذهب اإليجاب يكون من املتكلم األول الذى يصدر كالمه إلنشاء العقد 

  سواًء كان هو املوِرد أو املوَرد إليه أما اآلخر فهو الذى يعتبر
ً
 ألن مجلۃ األحكام العدليۃ أيضا

ً
كالمه قبوال

 بأن اإليجاب هو:"أّول الكالم الذى يصدر من أحد 
ً
صرحت هذه القضيۃ بتعريف اإليجاب والقبول قائال

املتعاقدين ألجل إنشاء العقد والقبول بأنه: ثانى الكالم الذى يصدر من أحد املتعاقدين ألجل انشاء 

 (35)تصرف"

لعقوداليشترط فيه تقديم اإليجاب بل يجوز تقديم القبول، على ما عرفه فهذا العقد كبقيۃ ا

 فى ذّمتك بثمن معین موصوف 
ً
 موصوفۃ

ً
اصحاب املذهب األول، من املشترى لكن بقوله: أشترى منك سلعۃ

 بذالك الثمِن املوصوِف.
َ
 املوصوفۃ

َ
وهذا هو موقف الحنفيۃ  (36)فى الذمۃ فيقول البائع: بعتك تلك السلعۃ

  ن بإختالف تعريف اإليجاب والقبول.ولك

 یمحل العقد: .1

الركن الثالث من أركان عقد التوريد هو محل العقد واملراد به املعقود عليه أى ما وقع عليه  



 
 
 
 
 
 
 

۔ وجن    ،       ۱امشرہ     ۱دلج   ،العلم  061 ۷۱۱۲ونجری 

 

التعاقد يعنی البدالن فى العقد وهما فى عقد التوريد: السلعۃ التی أبرم العقد لتوريدها والعوض الذى يدفعه 

يع "وهو املبيع والثمن فى الباملستورد لقاء ذالك ويقول الدكتور الخياط فى بيان محل العقد فى أى عقد 

 (37)واملرهون فى الرهن واملستأجر فى اإلجارة"

 فمحل العقد فى عقد التوريد هو سلعۃ مختصه للتوريد وثمنها املعينۃ.

 یموضوع العقد: .2

موضوع العقد هو ركن رابع لعقد التوريد. فاملراد به "غايته النوعيۃ، أى املقصد األصلى الذى  

 (38)شرع العقد ألجله. فاملراد فى محل عقد بيع انما هو نقل ملكيۃ املبيع الى املشترى بعوض"

د إليه رَّ فموضوع عقد التوريد هو نقل السلعۃ من املورد الى املورد اليه ونقل ثمن السلعۃ من املو 

ِد ألن هذا هو املقصد الوحيد شرع عقد التوريد ألجله.  الى املوِرّ

 املبحث الثالث فیشروط عقد التورید:
بعد النظر على أركان عقد التوريد ال بد البحث عن شروط عقد التوريد وهذا البحث تنحصر 

ث  فی ط الصيغۃ والفرع الثالعلى ثالثۃ فروع وهى: الفرع األول فی شروط العاقدين والفرع الثانى فی شرو 

 شروط املعقود عليه وتفصيلها بما يلى:

ويشترط للعاقدين عدة شروٍط وهي أهليۃ التصرف و. امللكيۃ أو  شروط العاقدين: -الفرع األول 

 الوكالۃ أو الواليۃ و تعدد العاقد۔ فال بد من معرفۃ تفصیل ھذہ الشروط للعاقدین۔

رة اإلنسان للعقود على تمّتعه بأهليۃ األداء التی منطها تتوقف صحۃ مباش. أهليۃ التصرف: 1

العقل والتميیز وكمالها بالبلوغ والرشد فال يصح تصرف املجنون وال الصبی الذى ال يمیز أما الصبی املمیز 

يصح تصرفه فيما ال يضره إذا أذن له وليه بالتصرف عند جمهور العلماء ويرى الشافعيۃ أنه ال يصح 

میز ولو أذن له وليه وال يصح تصرف السكران عند الجمهور وصححه الشافعيۃ فيما تصرف الصبی امل

 يضره وفيما ينفعه وال يصح تصرف السفيه املحجور عليه لكن إن أذن له ولّيه صّح عند الحنابلۃ.

 عن املالك أو  . امللكيۃ أو الوكالۃ أو الواليۃ:2
ً
 للمعقود عليه أو وكيال

ً
ال بد ان يكون العاقد مالكا

 عليه ألن النبی صلى هللا عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رض ی هللا تعالى عنه: "ال تبع ما ليس عندك".
ً
 (39)ولّيا

 ال يجوز له أن ّيبيع ملك الغیر بغیر إذن املالك ولذا من تصرف فى مال
ً
ذى ال يكون مالكا

ّ
غیر إذنه غیره ب فال

 (40)أو واليۃ شرعيۃ عليه فهو فضولّى ال يصّح تصّرفه عند الشافعيۃ والحنابلۃ.

ويرى املالكيۃ أن  (41)أما الحنفيۃ فیرون أن بيعه موقوف على إجازة املالك ويصحون الشراء.

 (42)تصرفه موقوف على اإلجازة فما أجازه املالك منه صّح ونفذ وما لم يجزه فإنه يبطل.

فال يجوز أن يكون أحد  تعدد العاقد:. 3
ً
إّن من شروط عقد التوريد هو أن يكون العاقدان متعددا

 متضادة قبل التسليم والتسلم 
ً
 عنه فى العقد ألن لعقود املعاوضات حقوقا

ً
 عن اآلخر وال وكيال

ً
العاقدين وليا
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ال يسلم ال تؤمن فيه املحاباة و ومثل طلب البائع زيادة الثمن وطلب املشترى نقصانه ولذلك فإّن هذا العقد 

 من الغبن.
ً
 غالبا

وقد استثنی الحنفيۃ والحنابلۃ بيع األب ما له إلبنه الصغیر بمثل قيمته أو بغبن يقع مثله بین 

 (44)واستثنی املالكيۃ شراء الوكيل فى البيع بسعر ما باع به سائره. (43)الناس فى العادة.

فى بيع املزاد إذا تولى النداء غیره وزاد على مبلغ ثمنه فى وعن اإلمام احمد روايۃ أخرى بجواز ذلك 

 (45)النداء.

 (46إن للصيغۃ فى عقد التوريد شروط آتيۃ كما بّينه إبن عبدالبّر شروط الصيغۃ:-الفرع الثانى

 ۔ وضوح داللۃ اإليجاب والقبول على مراد العاقدين.1

أوجبه املوجب وبما أوجبه املقبل  ۔تطابق القبول مع اإليجاب بحيث يرد القبول على كل ما 2

 فيتطابقان فى محل العقد ومقدار العوض والوصف وغیره.

 ۔اتصال القبول باإليجاب فى مجلس العقد ويتحقق ذالك بالشروط التاليۃ:3

 
 
أن يتحد مجلس اإليجاب والقبول ومعنی املجلس هو ما يتم فيه سماع اإليجاب  والقبول من  ۔ا

 و من أحدهما مباشرة أو بمكاملۃ اآلخر بالهاتف ونحو ذالك.العاقدين أو وكيليهما أ

ب۔  أال يرجع املوجب عن ايجابه قبل قبول القابل فإن رجع عن ايجابه بطل اإليجاب فإذا وقع 

 لعدم وروده على ايجاب.
ً
 القبول بعد ذالك كان الغيا

تشاغل أحدهما أو كالهما ج۔ أال يصدر من أحد العاقدين ما يدل على اعراضه عن العقد كما اذا 

 من كالم خارج عن العقد أو أكل أو سكوت طويل ونحو ذالك.
ً
 بما يقطعه عرفا

 فهذه هى الشروط الثالثۃ للصيغۃ فى عقد التوريد وفى عقوٍد أخرى.

 (47)أما شروط املعقود عليه فهی ثالثۃ شروط بما يلىشروط املعقود عليه: -الفرع الثالث

 نافيا للجهالۃ املفضيۃ الى النزاع ويحصل العلم  ۔ أن يكون املعقود عليه1
ً
 للعاقدين علما

ً
معلوما

 يوصل الى معرفته حيث يذكر جنسه ونوعه وقدره وحجمه 
ً
 منضبطا

ً
فى  التوريد بوصف املعقود عليه وصفا

 وتاريخ انتاجه وعناصره وجودته ورداءته.

 لحكم العقد، وهو املال املتقّوم الذى يبا2
ً
 فال يصّح توريد ۔ أن يكون قابال

ً
ج اإلنتفاع به شرعا

 األعيان املحرمۃ كالخنزير والكالب والخمور وآالت املالهى كالعود واملزمار وغیرها.

 على تسليمه فال يصح العقد على ما يعلم عجز املورد عن تسليمه إما لكونه 3
ً
۔ أن يكون مقدورا

 املستقبل. عند من ال يسلمه أو لكونه مستحيل الوجود استحالۃ مطلقۃ فى

فهذہ هى شروط املعقود عليه ال بد مالحظتها عند إبرام عقد التوريدوایضا یظھر من البحث ان 

ھناک عدۃ تعریفات عند العلماء املعاصرین من جہۃ اصطالحیۃ مختلفۃ وایضا ھناک افکار وآراء مختلفۃ 
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رکان البرام العقد من جھۃ فی ارکان وشروط لھذا العقد الجدید املعاصر فال بد توفیر ھذہ الشروط واال

ن عقد التوریدعقد معاصر یعملون التجارٰھذہ 
 
شرعیۃ او من جھۃ قانونیۃ۔ ایضا یظھر من ٰھذاالبحث با

املعاملۃ التجاریۃ فی انحاء العالم کلہ فال بد للباحثین ان فی ٰھذااملجال ایضا الظھار احکام الشرع وتعالیم 

مور کی یعی
 
شواحیاۃ اسالمیۃ مستقیمۃ لحصول فالح الدنیا واآلخرۃ۔فصلی هللا تعالٰی االسالم فی مثل ٰھذہ اال

 علٰی حبیبہ کما یحب ویرضاہ۔
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