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 المحاضرة األولى العقد ،مفهومه و أنواعه

 :مقدمة

ا يصدر عن شخص كل م:"العقد ضرب من تصرفات اإلنسان،و التصرف بالمعنى الفقهي 1:مفهوم العقد
 ."بإرادته،و يرتب عليه الشرع نتائج حقوقية

 :أنواع التصرف

ماكان قوامه عمل غير لساني،إحراز المباحات،الغصب،استالم المبيع،قبض : التصرف الفعلي-أوال
 الخ...الدين

 :التصرف القولي نوعان-ثانيا

هو الذي يتكون من قولين من جانبين يرتبطان،أي ما يكون فيه اتفاق إرادتين،  :التصرف القولي العقدي-1
 .كالبيع و اإلجارة و الشركة

 :التصرف القولي غير العقدي و يتفرع إلى فرعين-9

لوقف ، ا: مثل أو إسقاطه، نوع يتضمن إرادة إنشائية و عزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أو إنهائه-ا
و هذا النوع يسمى عقدا عند فريق من الفقهاء، لما يه من اإلرادة  .الطالق،اإلبراء،التنازل عن حق الشفعة
 و العزيمة المنشئة أو المنهية للحقوق

طلب حق أمام القضاء، :نوع ال يترتب عليه إرادة منصبة على إنشاء حق أو إسقاطه،مثل الدعوى-ب
 .رتب عليه مؤاخذات و أحكام قضائية مدنيةاإلقرار،اإلنكار،و هي إخبار يت

التصرف أعّم من العقد،ألن العقد جزء من أنواع التصرف و المقرر من :العالقة بين التصرف و العقد
 .القواعد المنطقية أن األخص يستلزم معنى األعم ال العكس

                                                           
1
973: ص1: الزرقا ، المدخل الفقهي العام،، ج   



5 
 

ما لآلخر حتى يتصال و هو جمع بين طرفي حبلين و نحوهما و شّد أحده الربط و الّشد:لغة:تعريف العقد
 .و يصيرا قطعة واحدة و منه انطلق إطالق العقد على اليمين،العقد،االتفاق و المبادالت

 ."ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره قي محله:" عند الفقهاء: اصطالحا

 .اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو نقله أو إنهائه:" عند الحقوقيين

الفقهي أحكم منطقا و أدق  العقد في الفقه و القانون متقارب إال أن المفهوم الهدف و المقصود من
 .و القانوني أوضح تصورا و تعبيراتصورا،

 :تحليل التعريف

،و هاتان في نظر الشرع بين شخصين نتيجة اتفاق إرادتهما( معنوي)العقد من قبيل ارتباط اعتباري -
اإلرادتان خفيتان،و طريق إظهارها و التعبير عنها، وهو في العادة بيان يدل عليهما بصورة متقابلة بين 

البادئ بعبارته هو الموجب،و اآلخر هو القابل،في عقد البيع مثال، .إيجابا و قبوال:الطرفين،و يسمى التقابل
اإليجاب و ) ومتى حصل االرتباط بشرائطهما. يافيكون الموجب هو البادئ سواء كان األول بائعا أو مشتر 

 .هو في الحقيقة ارتباط بين شخصين( القبول

هو األثر المقصود منه في العقد فيصبح كل منهما ملزما بالحقوق التي التزمها بمقتضى :موضوع العقد-
إذا صدر  "يتبعت،شتر :"في عقد البيع،و هما لفظااإليجاب و القبول : مثال ذلك.عقد تجاه الطرف الثاني

كل منهما هن عاقد ذي أهلية شرعية لعقد البيع ، يرتبطان قي نظر الشرع ارتباطا يثبت له أثر في محل 
و ذلك األثر انتقال ملكية المبيع إلى المشتري و استحقاق البائع ( الثمن، المثّمن:) العقد و هو األموال

 .للثمن

 :موازنة بين التعريفين
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، إذ قد يحصل اإلرادتين نفسه،بل االرتباط الذي يعتبره الشارع حاصال ليس هو اتفاق:العقد فقها-1
االتفاق بين اإلرادتين دون تحقق الشرائط،فال يعتبر ذلك انعقاد رغم اتفاق اإلرادتين، مثل العقد الباطل 

 .ة نتيجةيشمله التعريف القانوني، أما التشريع الفقهي يعّده لغوا من الكالم ال يعتد به ،و ال ينتج عنه  أي

 يعرف العقد بواقعية المادية: التعريف القانوني

 .يعرف العقد باالرتباط االعتباري: التعريف الفقهي

يتم تصوير الحقيقة العقدية ببيان األداة  العنصرية المكونة للعقد، و هو :نصور الحقيقة العقدية-9
وجوده، و إنما الذي يعرف و يكتشفه التعريف القانوني، ال يعرف -فاتفاق اإلرادتين اإليجاب و القبول

هو، اإليجاب و القبول،هما اإلعراب و التعبير عن تحرك اإلرادتين نحو األخرى، و هو المعول عليه في 
 .معنى االنعقاد

فقد تكون اإلرادتين متفقتين على التعاقد و يحرك إحداهما نحو األخرى، كما هو الحالة في الوعد بالبيع 
 .فالتعريف القانوني يشمل الوعد أيضا لوجود اتفاق اإلرادتين مع أنه ليس بعقد و الرهن،

غير مانع، بينما التعريف الفقهي مانع،قد منع الوعد أن يكون عقدا، لذلك كان  التعريف القانوني-3
 .التعريف القانوني أدق تصورا و القانوني أوضح تصورا

  ورهانشأة العقود و تط تاريخية:المحاضرة الثانية

 ه اإلنسان منذ القديم،وقد يكون بعد إحراز المباحات،أقدم سبب من أسباب التملكفأصل العقد عر  

منشأه مجهول،فال تعرف كيف نشأت فكرة التعاقد إال على سبيل الظن و التخمين،استنتاجا على سنة 
 .النشوء و االرتقاء في الحياة

،أما التعاقد على االلتزامات التي يكون عليها مسؤوال ورييرى البعض أن اإلنسانية عرفت بداية التبادل الف
عليها بتنفيذها في المستقبل،فلم يكن معروفا في العهود األولى،ثم توّلد عن فكرة دية القتل،و كان 
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االعتداء يوجب الحرب بين القبيلتين،ثم عرف أخذ الدية مكان الثأر،و ال يجدها المعتدي فيطلب مهلة 
 .ابلها رهينة إلى أجللجمعها و تبع في مق

يرى آخرون أن أصل العقد هو اتفاق الخصمين على التحكيم،و لألديان أثر على ظهور التعاقد و احترام 
 .االلتزامات

أهم مظاهر المدنية ومقياس حرمة اإلرادة، تطورت على أطوار مختلفة من حيث الشكلية و الحرية : التعاقد
 .وقد كان العقد مثقل بالشكلية قبل اإلسالم،و تحرر منها إال ما يتعلق به مصلحة .و قوة االعتبار

العقود في التشريع الروماني و كل أنواع العقود بيع و نكاح و غيرهما،مراسيم و أشكال،ال يعتبر العقد 
من صحيحا ما لم يمر بها،منها اشتراط حضور المبيع في مجلس العقد،و في بيع األراضي إحضار جزء 

ترابها،و كذلك في جاهلية العرب كانت البيوع تطغى عليها الشكلية مثل بيع المنابذة و المالمسة و إلقاء 
 .الحجر،فحررها اإلسالم و جعل تراضي الطرفين هو األساس في العقود

 إسقاط الشكلية 

و إخضاعها نهى اإلسالم عن هذه البيوع، و جاء تشريعه على إطالق يد العقود من القيود  السخيفة 
، حتى أن الفقه اإلسالمي  اعتّد بما يعني اإليجاب و القبول في الداللة على  (اإليجاب و القبول)لمجرد 

توافق اإلرادتين، فسوّغ التعاطي و لم يفرق بين المنقول و العقار، و ال بين حضور المبيع و غيابه، 
فيها في تحقيق معنى العقد بين طرفيه إال فالتشريع اإلسالمي ال يتقيد بشيء من الشكليات التي ال دخل 

 :إذا كان مسيس بالغاية المقصودة، منها

 قبض الرهن و قبض التبرع، اشتراط الشهود في عقد الزواج -أ

 صحّح تشريع عقود الصغار المميزين من األرقاء و األطفال، إذا أذن له األولياء-ب

 .ل و المرأة في حرية التعاقدالتسوية بين الرج-ج
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  2اب التملكأسب

 :إن أسباب التملك ثالثة أنواع

. السبب المنشئ للملكية على األشياء بعد أن لم تكن، و هو االحراز من الطبيعة:إحراز المباحات-ا 
 .الخالفة على الملك، و نعني به الميراث و الوصايا -ب

 .و هي األسباب الناقلة للملكية من حيز إلى حيز و من مالك آلخر: العقود-ج

 أنواع العقود:المحاضرة الثالثة 

ة في تطور مستمر، و يرجع ذلك ان الحياة العملير،ففي كل يوم يظهر منها الجديد،ال تقع العقود على حص
 3"سلطة اإلرادة"يرون من العقود طبقا لمبدأ  نشاء ماإفراد حرية في فالقاعدة أن لأل

 :فائدة التقسيم

إقامة حواجز و فواصل بين مختلف األنواع،بل الغرض هو التمييز بين إن تقسيم  العقود الى طوائف،وليس 
 :المجموعات تبعا

 خصائص تنفرد به كل من هذه المجموعاتلل -

 .ولمعرفة القواعد التي تنطبق على كل مجموعة-

المختلفة، فمثال عقد البيع، فهو عقد مسمى، رضائي، ملزما  و ال مانع من تداخل هذه التقسيمات
و قد اختلفت التقنينات العربية في األخذ بهذه العقود و التقسيمات، و الواقع أن تقسيم العقود  للجانبين،

 .عمل فقهي ال تدخل فيه مهمة الشارع

 :أنواع التقسيمات

 تنظيم الشارع=  عقود مسماة و غير مسماة-
                                                           
2
زهرة، الملكية و نظرية العقدأبو    

3
 فرج الصده، نظرية  
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 تكوينها= عقود رضائية و عقود شكلية-

 حيث األثر من= عقود ملزمة للجانبين و عقود غير ملزمة-

 من حيث تحديد مدى التزام المتعاقد= عقود محددة ، عقود احتمالية-

 .من حيث المدة كعنصر للتنفيذ= دةعقود فورية، و عقود م-

 .من حيث شمولها على عملية قانونية واحدة أو عدة عمليات= عقود بسيطة، عقود مختلطة-

 غير المسماة العقوداة و مالعقود المس

يراد به في القوانين المدنية الحديثة التي عرفت  هو العقد الذي contrat nomme: العقد المسمى
و هو .قانون، و أبان أحكامها الخاصة لتميزها عن غيرها من العقودال انظمه لها أسماء معينة خاصة و

مصطلح قانوني قديم عند الرومان،و هي العقود التي يسمح ألطرافها عند االختالف فيها أن يرفعوا 
 .   لدعوى المدنية في شؤونها لدى المحاكم للنظر فيهاا

لى عقد ليس له اسم و ال تنظيم في المنظومة القانونية   عهو االتفاق بين المعاقدين: لمسميالعقد غير ا
ال يحد من ن يتفقوا على ما يشاؤون من عقود،مبدأ سلطان اإلرادة يستطيع األفراد أ طالقا منان ،وقد رأينا

نظرا .عقود ال تقع تحت حصر وهي.ذلك إال أن يكون اتفاقهم مخالف للنظام العام و اآلدابحريتهم في 
لتطور الحياة العملية،و هي عقود لم تظفر من الشارع تنظيم خاص،إما ألنها لم تكن معروفة حين ُوضع 

و  ل الفندق و عقد نزو ( بين المؤلف و الناشر) التشريع، أو أنها لم تبلغ درجة األهمية،مثل عقد النشر
تفق و تطبق عليها األحكام العامة للعقود بما يفع الدعوى في شأنها لدى المحاكم،يجوز لطرفي التعاقد ر 
 .و بما يحقق العدالة بين الطرفينمع قصد المتعاقدين،

فق عليها حسب وال بد لطرفي التعاقد في العقود غير المسماة من تفصيل األحكام و الشروط و اآلثار المت
 4.و إال طبقت عليهم األحكام العامة للعقودمصالحهما المشتركة،

                                                           
1047 /1397

4
:وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي و القانون المدني اإلردني، دار الفكر، طك، س   
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وهذا التقسيم اعتمده التقنيين الحديث،و لم يعرفه الفقهاء المسلمين قديما،و قد جارى الفقهاء 
 .ير مسماةالمعاصرون هذا التقسيم فقسموا العقود الفقهية إلى عقود مسماة و عقود غ

 المسماة في الفقه و القانونتقسيمات العقود :المحاضرة الرابعة

 تقسيمات العقود المسماة في الفقه:أوال

نصت عليها مجلة األحكام العدلية ، و تختلف في ترتيبها عقدا (  92) فالمشهور األساسي في كتب الفقه
-7بيع الوفاء،-6الرهن،-2الحوالة،-4الكفالة،-3اإلجارة، -9البيع، -1: عن بعض كتب الفقه، وهي

-14المزارعة،-13المضاربة،-19الشركة،-11القسمة،-11الهبة،-عارة، اإل-8اإليداع،
-91العمرى -91القرض،-12المخارجة، 18التحكيم،-17الصلح،-16الوكالة،-12المساقاة،
 5 .يصاءاال-92الوصية -94الزواج، 93اإلقالة،  -99المواالة،

قسم الفقهاء المعامالت المالية باعتبار طبيعتها إلى أقسام متعددة،يدخل في كل قسم جملة من العقود، 
تجمعها الطبيعة الواحدة،و تنتظم في بعض األحكام المشتركة،و تسهل عملية فهم كل عقد بمعرقة طبيعة 

 :القسم الذي تنتمي إليه،هي

بين عوضين،و هو عقد يعطس لكل طرف نفس المقدار ي اصطالح الفقهاء المبادلة تعني ف:المعاوضات-أ
من من المنفعة التي يعطيها للطرف الثاني،فعقد البيع مثال هو عقد معاوضة ألنه يعطي للبائع حق تملك الث

 .و تلك السلعة تقابل منفعة النقود التي تنازل عنها المشتريمقابل تسليمه للمشتري السلعة،

، إنشاء العقود و التزامات متقابلة بين الطرفين أساس على ي تقومالمعاوضات ضرب من التمليكات الت
 .فالبائع تنتقل إليه ملكية الثمن و المشتري تنتقل إليه ملكية السلعة

و  ، و عليها تدور أغلب األحكام الشرعية،تعتبر المعاوضات من أهم عقود المعامالت و أوسعها انتشارا
عليها ركزت أغلب المصنفات الفقهية لكونها تلبي حاجة فطرية في اإلنسان، الذي يبذل ماله مقابل ما 

 .لدى الغير من منافع
                                                           
5
 الزرقا ، المدخل العام إلى الفقه 
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 :خصائصها

تقوم على التردد بين الربح و الخسارة، فاحتمالية الربح و الخسارة لصيقة بعقود المعاوضات لذلك ميز -1
 . الربا في أصله ووضعه و طبيعته مضمون الربح و يبعد الخسارة القرآن الكريم بين البيع و الربا، ألن

المعاوضات تقتضي المقابلة و المشاححة و المماكسة بين الناس، إلقامة التوازن بين المنافع لكل من -9
 .الطرفين، لذلك شرعت المزائدة و المساومة، و نهي عن غبن المسترسل

العقد ال يفسد فالمبيع،التبايع بين الطرفين،ثّم حدث تلف فعند لمعاوضات ال تبطل بفساد العوضين،ا -3
        . فيعوض بمثله إن كان مثليا و بقيمته إذا كان قيمياالستيفاء مقوماته،

 :العقود المسماة في القانون المدني الجزائري-ثانيا 

 قسامتقسيم العقود المسماة إلى خمسة أ 6وقد أورد القانون التجاري الجزائري 

، عقد الشركة، عقد البيع، عقد المقايضة:العقود المتعلقة بالملكية في الباب السابع و تضم:األول القسم
 .القرض االستهالكي، عقد الصلح

 عقد اإليجار، عقد العارية: و تضم العقود المتعلقة باالنتفاع بالشيء في الباب الثامن: القسم الثاني

عقد المقاولة، عقد الوكالة، عقد : العقود الواردة على العمل في الباب التاسع و تضم :القسم الثالث
 الوديعة، الحراسة

 .القمار و الرهان، المرتب مدى الحياة، عقد التأمين: في الباب العاشر،و تضم عقود الغرر:القسم الرابع

   عقد الكفالة: في الباب الحادي عشر و تضم: القسم الخامس

 (1)في الفقه اإلسالمي العقود المسماة: ةسماخال المحاضرة

 

                                                           
6
70: القانون المدني الجزائري، ص   
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 :نعرض هذه العقود المسماة المعروفة في الفقه اإلسالمي عرضا مختصرا، وبيان أسمائه االصطالحية

 : البيع (1

 .عقد يقوم على أساس مبادلة المال بالمال فيفيد تبادل الملكيات على وجه الدوام

 .وأحكاُمه أساس للقياس في كثير من أحكامها وهو رأس عقود المعاوضات المالية،

 " البيع"عرف الفقهاء والناس على تخصيص _ بيعا وشراء_وأصل هذا العقد 

 ثمنا= العوض المال. مبيعا= السلعة. باذل العوض المالي= الشاري. باذل السلعة= البائع

 ( مرابحة، التولية، الوضيعةال)السلم، المقايضة، الصرف، بيوع األمانة : وتحت عقد البيع عقود كثيرة

 .عقدا مستقال فيه مزيج  من بيع  ورهن: بيع الوفاء

 :اإلجارة (9

 موضوعه المبادلة على منفعة لمدة محددة، أي تمليكها بعوض في بيع المنافع

مقابل = مأجورا ـ البدل= مستأجرا ـ الشيء المعقود عليه: مؤجرا ـ الطرف اآلخر= البائع الذي يبيع المنفعة
 .أو أجرةأجر 

 :الكفالة (3

 ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة

 عقد يتضمن التزام شخص بحق واجب على غيره، وإشراك نفسه معه في المسؤولية به تجاه الطالب

 .مكفول به: محل الطلب. مكفول له: والطالب. مكفول: الملتزم األصلي. كفيل: الملتزم الجديد

 كفالة بالمال  موضوعها إلزاما ماليا،: أنواعها

 التزام بإحضار الشخص، كفالة بالنفس
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 : ثم إن الكفالة ثالثة أنواع

 .التزام بأداء الدين في ذمة الغير، كفالة بالدين 1

 .التزام بتسليم عين موجودة في يد الغير، رد المغصوب، كفالة بالعين 9

 .ركالتزام ضمانا لخلوص المال المبيع من كل حق لغير البائع، كفالة الد 3

 :الحوالة (4

. محال: الدائن. محيل: المدين: عقد نقل مسؤولية الدين من المدين األصلي إلى غيره، ثالثة أطراف
 .محل الحوالة محال به: الدين. محال عليه: الشخص الثالث

في الحوالة ينحصر حق الدائن في مطالبة المحيل إليه، الذي يصبح هو المكلف بأداء الدين، فالحوالة 
 .ؤولية، والفرق بينها والكفالة القائمة على أساس ضم الذمتيننقل المس

 :الدهن (2

 .عقد موضوعه احتباس مال لقاء حق يمكن استيفاؤه منه

 مرتهن: آخذ الرهن( الدائن)صاحب الحق 

 راهن( : المدين)معطي الرهن 

مال يضعه المدين تحت  غاية الرهن توثيقية كالكفالة، ولكنه أقوى توثيقا منه، ألنه يوثق االستيفاء باحتجاز
، فيكون له حق امتياز االستيفاء؛ فلو أفلس المدين، وليس له مال غيره، فليس (المرتهن)تصرف الدائن 

لبقية الغرماء مزاحمة المرتهن في االستيفاء بحقه أوال، وله التقدم، فإذا زاد شيء يدفعه إليهم لتقسيمه 
 .قسمة غرماء

 .الكافل والمكفول لم يبق ضمان مادي للتحصيلوهو يختلف عن الكفالة، فإذا أفلس 
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 (9)العقود المسماة في الفقه :ةسدالمحاضرة السا

عقد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحق الّتراد في العوضين، فهو : بيع الوفاء (6
 عقد مزيح من بيع ورهن، لكن أحكام الرهن فيه الغالبة

 عقد استعانة اإلنسان بغيره في حفظ ماله :اإليداع (7

 في يد الوديع أمانة، والوديع أمانة: مال الوديعة. وديعة: المال. وديع: المؤتمن. مودع: صاحب المال

ال يكون األمين ضامنا له، أي أنه غير مسؤول عما يصيبه من تلف، والضمان يكون في حالة : كونه أمانة
 التعدي والتقصير

 : اإلعارة (8

 . تبرع بالمنفعة ،عقد يرد على التبرع بمنافع الشيء، الستعماله ورده، وفيه تمليك المنفعة بغير عوضعقد 

 عارية: الشيء محل العقد. مستعير: آخذه. معير: صاحب الشيء

بيع المنافع، وفي : في اإلجارة. وعقد اإلعارة تقابل اإلجارة التي تقوم على أساس تمليك المنافع بعوض
 .تبرع بيع: اإلعارة

 : الهبة (2

 تمليك اإلنسان لغيره مجانا بغير عوض . تمليك في الحياة بغير عوض: عقد موضوعه

تقابل البيع تمليك المنافع : الهبة. موهوب: المال محل العقد. موهوب له: قابله. واهب: معطى المال
 .بغير عوض، وفي البيع بعوض

 : عقد القسمة (11

 .المشترك، وتخصيص كل منها بجزء معين منهإفراز الحصص الشائعة في الملك 
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 جمع نصيب شائع في معين : وعملية القسمة فيها عنصران

 عنصر مبادلة وبيع من جهة أخرى 9. عنصر إفراز 1

 .وذلك ألن الملك الشائع في الشيء المشترك تعتبر كل ذرة منه مشتركة في األصل

ائية يجريها القضاء بطلب بعض الشركاء جبرا القسمة قد تكون رضائية باتفاق الشركاء، وقد تكون قض
 .على باقيهم

 (3)العقود المسماة في الفقه : ةعباسلا المحاضرة

 :    عقد الشركة (11

 اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف 

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي واقتسام أرباحه، والشركة قد تكون شركة ملك بين 
ناشئة عن سبب طبيعي كاإلرث، وقد تكون شركة عقد بأن يتعاقد جماعة على العمل على عدة أشخاص 

 .القيام بعمل استثماري يتساعدون فيه بالمال أو بالعمل أو يشتركون في نتائجه

 أما شركة الملك فهو من قبيل الشائع

 :المضاربة (19

والعمل على استثماره من  وهي نوع من شركة العقد، يتفق فيها على أن يكون رأس المال من جانب،
 الجانب اآلخر، والربح مشترك 

 ( بكسر القاف)يسمى صاحب رأس المال رب المال، والعامل فيه مضارب، ويسمى أيضا قراضا 

 : المزارعة (13
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وهي نوع من شركة زراعية على استثمار األرض، يتعاقد فيها الطرفان، على أن تكون األرض من أحدهما 
 .صول الزراعي مشترك بينهما بنسبة يتفقان عليهاوالعمل من اآلخر، والمح

 يسمى العامل مزارعا، وصاحب األرض رّب األرض 

 عقد بين صاحب األرض وبين المزارع، على أن يقسم الحاصل بينهما: مزارعة

 عقد على دفع الشجر إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها: مساقاة

 : المساقاة (14

الشجر، يكون فيها الشجر من طرف، والعمل في الشجر بتربيته وهي نوع من الشركة على استثمار 
وخدمته وسقيه من الطرف الثاني، والثمرة الحاصلة مشتركة بين الطرفين بنسبة متفق عليها وهناك من 

: يضيف عقد المغارسة، وهو عقد على غرس األشجار، مع اقتسام جزء من األرض والشجر بينهما، األول
 .لغارسا: صاحب األرض، الثاني

 (4)العقود المسماة في الفقه :  ةنماثلا المحاضرة

 :الوكالة (12

 ينوب فيه شخص شخصا آخر عن نفسه في التصرف: عقد تفويض 

 إتاحة الغير مهام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات: فقها

 (بصيغة اسم الفاعل)أطرافها المستنيب ُموكل 

 الوكيل ـ المحل ـ موكل به: المستناب

أن اإلنسان محجور عن أن يتصرف ما يعود لغيره، وإن تصرف كان فضوليا، ال ينفذ تصرفه، وال األصل 
 يرى الحكم إال إذا أجاره الوكيل
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بالتوكيل يطلق اإلنسان لغيره سلطة التصرف عن نفسه ويستعين، ألن اإلنسان قد يعجز عن أن يقوم بجميع 
 التصرفات بنفسه

 من الوكيل يصبح ما يؤكل عليه نافذا بهذا اإلطالق والصالحية المستمدة 

 وهذا هو الفرق بين الوكيل والفضولي ويتحول الفضولي وكيال

 :الوكالة نوعان

 في كل ما يقبل اإلنابة، فيقوم الوكيل مقام األصيل : عامة

في أمر من أمور مخصوصة، بيع، شراء، طالق، خصومة، فتقصر صالحية الوكيل، وتتقيد بما حدده : خاصة
 الوكيل

 :الصلح (16

عقد يتفق فية المتنازعان في حق على ما يرتفع به النزاع بينهما، وعقد لدفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي، 
 .قبل وقوعها عند المالكية

 .معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين: فقها

 .مصالح عنه: المتنازع عنه والحق. العاقدين مصالحين مصالح: أطرافه

 مصالح عليه، بدل الصلح: وما يؤديه أحدهما قطعا للنزاع

عقد الصلح ليس له موضوع ومحل معين ذو طبيعة خاصة يجري في كل نزاع، غير أنه يتضمن عادة : محله
 تنازل المدعي 

: إليه بحسب الشكلولما لم يكن لعقد الصلح موضوع معين، قرر الفقهاء أن الصلح يعتبر بأقرب العقود 
 الصلح في المال يعتبر في حكم البيع، الصلح عن مال بمنفعة يعتبر في حكم اإلجارة

 :التحكيم (17
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هو عقد بين طرفين متنازعين تجعالن فيه برضاهما شخصا آخر حاكما بينهما لفصل خصومتهما، وقد 
 يكون أكثر من طرفين

 مَحَكم ُمَحك  : الشخص المختار. محتكم: كل من الطرفين

 :ويفترق المحكم عن القاضي بأمور

 أو التخارج    : المخارجة (18

 عقد يبيع فيه أحد الورثة حصته من تركة مورثه المتوفي، فيخرج منها ويحل محله مشتريها 

 .المخارجة خير من الصلح، وهو أقرب إلى عقد البيع

 :القرض (12

 .بيع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله

كالنقود، الزيت، القمح، على : عقد موضوعه أن يأخذ أحد المتعاقدين من اآلخر ماال مثليا استهالكيا وهو
 .أن ترد مثله فيما بعد

 مقرض: دافع المال: أطرافه

 . مستقرض، مقترض: اآلخذ

 .قرض: المال المدفوع

 :القرض يحمل معنى عقدين اثنين

أساس استعماله ورده كما في العارية، وإنما على سبيل ألن نية تبرع بإعطاء مال على : اإلعارة ابتداء
 استهالكه واستعماله في حاجة المقترض، ثم يؤديه عوضا عنه من مثله إلى المقترض

 فمتى قبضه تملكه ويصبح العوض المعادل دينا ثابتا في الذمة



19 
 

 (معنى البيع)ففي القرض من هذه الجهة مبادلة ومعاوضة 

 لك والضمانويختلف عن العارية في التم

 :العمرى (91

أي . أعمرتك هذا الشيء، مثل هذه الدار: نوع من الهبة معتاد عند العرب، بأن يقول الشخص آلخر
 . هي لك على سبيل العمرى أي مدى عمره، وإن مات عادت إلى القائل

 : عقد المواالة (91

إذا مّت، وتعقل أنت موالي، ترثني : وهو عقد بين شخصين، أحدهما ليس له وارث نسبي، فيقول لآلخر
 .عني إذا جنيت

 .تدفع عني الدية الشرعية إذا وقعت: تعقل عني

وبهذا التعاقد يثبت هذا العقد المواالة بينهما، فيلتزم القابل بدية جناية الخطأ إذا وقعت، كما يستحق تركته 
 كلها إرثا بمقتضى العقد إن مات

 : اإلقالة (99

 أي على فسخه وإلغاء حكمه وآثاره عقد يتفق الطرفان على رفع عقد سابق بينهما؛

 رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين

 .متقابالن، ُمقيل، ُمقال: الطرفان: أطرافه

 . عقد مقال: العقد المفسوخ

العقود الالزمة، سوى عقد النكاح، والعقود غير الالزمة تفسخ بإرادة أحد الطرفين، وال : مجاله ومحله
 حاجة إلى اتفاق
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 .طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص، مادته من الصانع: عرفه الفقهاء: االستصناع فقها-93

اصنع لي الشيء باألوصاف التالية بـكذا درهما، وقيل الصانع : وإذا قال شخص آلخر من أهل الصنائع
 فكذلك االستصناع 

وقيل هو وعد ملزم للصانع، وقال غيرهم  اختلف الفقهاء في تكييفه؛ فقال بعضهم هو مواعدة وليس بيعا،
 هو بيع لكن المشتري له حق الخيار   

 

 

 

 

  العقود المسماة في القانون المدني الجزائري: ةعساتلالمحاضرة ا

 7قسم القانون المدني الجزائري العقود إلى خمسة أبواب، و يندرج تحت كل قسم جملة من العقود 

 ةالعقود المعلقة بالملكي-1

 العقود المتعلقة باالنتفاع بالشيء-9

 العقود الواردة على العمل-3

 عقود الغرر-4

 عقد الكفالة-2

 :وهذه نبذة مختصرة عنها

                                                           
7
جزائريالقانون المدني ال   
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 العقود المتعلقة بالملكية: الباب السابع

 عقد البيع: الفصل األول

 :التعريف

حقا ماليا آخر، مقابل ثمن  البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو: 321المادة 
 نقدي

 :الشروط

يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان :  329
 البيع وأوصافه األساسية بحيث يمكن التعرف عليه

 سقط حق هذا األخير في إبطال البيع إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع

 :عقد المقايضة( 9

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى اآلخر على سبيل التبادل مال غير : 413المادة 
 .النقود

 :عقد الشركة( 3

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو ن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقسيم حصة من : 416م 
 أو عمل على أن يقسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة  مال

 :القرض االستهالكي( 4

القرض االستهالكي هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي  421م 
 لصفةشيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر وا

 : عقد الصلح( 2
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الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان به نزاعا محتمال، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه 
 .  التبادل عن حقه

 العقود المتعلقة باالنتفاع بالشيء: الباب الثامن

 :اإليجار( 6

 ينعقد اإليجار بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجر: 467م 

العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم للمستعير شيئا غير قابل لالستهالك : 238م : العارية( 7
 .ليستعمله بال عوض لمدة معينة، أو في عوض معين على أن يرده بعد االستعمال

   :الباب التاسع

 .242العقود الواردة على العمل المادة 

د أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل أجر المقاولة عقد بمقتضاه يتعه: عقد المقاولة( 8
 .يتعهد به المتعاقد اآلخر

 الوكالة: الفصل الثاني

هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب : أو اإلنابة: الوكالة 271م ( 2
 الموكل وباسمه

دع شيئا منقوال إلى المودع لديه على أن الوديعة عقد تسلم بمقتضاه المو : 221الوديعة م: الفصل الثالث
 .يحافظ عليه لمدة، وعلى أن يحافظ عليه عينا

 الحراسة: الفصل الرابع

الحراسة االتفاقية هو إيداع شيء متنازع عليه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين : 619الحراسة م 
 الحق فيهأيدي شخص آخر، يلتزم بإعادته بعد رفض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له 
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 : المقاولة الفرعية

 (9)العقود المسماة في القانون المدني الجزائري : المحاضرة الحادي عشر

 عقود الغرر: الباب العاشر

 :الفصل األول

 .619يحظر القمار والرهان المادة : القمار والرهان( 19

أن األحكام الواردة في الفقرة السابقة ال تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي  غير
 .الجزائري

 :الفصل الثاني

 المرتب مدى الحياة( 13

يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة، بعوض أو بغير : 613م 
 عوض 

 عقد التأمين: الفصل الثالث

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد : 612م: قد التأمينع( 14
الذي اشترط التأمين له، لصالحه مبلغا من المال إن أراد ؟؟؟ عوض مالي آخر، في حال وقوع الحادث أو 

 .المؤّمن له للمؤّمنتحقق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها 

 عقد الكفالة: الباب الحادي عشر

تزام، عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االل: 644م : الكفالة( 12
 إذا لم يوف به المدين نفسه
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 :مقارنة بين العقود المسماة في الفقه و القانون :ةر شاعلا المحاضرة

 :نستنتج ما يليلفقه اإلسالمي و القانون المدني،المسماة في كل من ابعد عرض العقود 

و بالتالي فإن المشرع الجزائري اعتمد في تعريفه للعقود على قه اإلسالمي أسبق لتنظيم العقود،أن الف-
 .واعتمد على أحكامه في مشروعية الكثير منها. مصطلحات الفقهاء

 عن الشروط في القانون المدني الجزائري أن الشروط المطلوبة في العقود قد تختلف-

 .أن العقود في الفقه أكثر ثراء و تنوعا مقارنة بالعقود في التشريع المدني الجزائري-

اإلسالم، فهو في أصله محرم في يجيزها القانون،مثل عقد الغرر، أن الفقه يحرم بعض العقود في حين-
 .أجاز بعض صوره و منع البعض منها وضع له بابا في التشريع وغير أن القانون المدني،

عقود المعاوضات و عقود و منها ود المعامالت من القانون المدني،أشمل لعق أن الفقه اإلسالمي -
 .بينما اكتفى القانون المدني على المعاوضات فقطالتبرعات،

 و الحمد هلل رب العالمينحبه أجمعين إلى يوم الدين،له و صاألمين و على آ اللهم وسلم على سيدنا محمد و صل
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 :المراجع المعتمدة

  

 .القانون المدني الجزائري-

 المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا-

 الملكية و نظرية العقد، أبو زهرة-

 العقود التجارية الجزائرية-

  

 


