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 مقدمة:

إن دراسة مقياس العقود المسماة يعتبر ذو أهمية بالغة من حيث تصنيف 

لهذه العقود من تعامالت في الحياة اليومية للناس، الن كل العقود وذلك لما 

انسان يكتسب االهلية سيتعاقد ال محالة وبالتالي وقبل التطرق الى هذا 

الصنف من العقود وهو العقود المسماة وإعطاء امثلة عنها يجب ان نعرج 

عن معنى العقد وماهي األركان األساسية التي ينبني عليها مع توضيح 

لتاا  والتصرف القانوني ث  التطرق الى ارإرادة في العقود وكذا معنى اال

أهلية التعاقد والنيابة في التعاقد ث  متى يبطل العقد ومتى تاول الرابطة 

التعاقدية، وهنا يمكن الوصول الى تصنيف العقود مع توضيح األهمية من 

 هذا التصنيف.
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 المحاضرة األولى:

 العقد:تعريف 

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا  

 األثر هو إنشاء التاا  أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.

والعقد كذلك هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني أو بعبارة أخرى، 

 هو توافق إرادتين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو انهائها.

 لفرق بين العقد وااللتزام والتصرف القانوني:ا

العقد يكون بتوافق ارادتين إيجابيا وقبوال اما االلتاا  فهو التصرف 

المتضمن إرادة انشاء حق من الحقوق او انهاء حق او اسقاطه سواء ان 

كان التصرف الذي ينتج التااما هو في مقابلة التاا  من جانب آخر كما في 

 ن كان هذا االلتاا  من جانب واحد كما في الوقف.البيع واالجارة، ا

وااللتاا  بهذا المعنى يكون اع  من العقد الذي يشترط فيه اجتماع ارادتين 

على ما ذهب اليه جمهور الفقهاء. على ان البعض قد خص االلتاا  عند 

االطالق بحالة التاا  الشخص نفسه. ولذا فانه  يطلقونه على أحوال 

 ة، وهو بهذا المعنى يكون مقابال لمعنى العقد.ارإرادة المنفرد

واما التصرف: فهو ما يصدر من الشخص المميا بإرادته قوال او فعال 

ويرتب عليه الشارع نتيجة ما. وهو يشمل االلتاا  والعقد. فالتصرف اع  

من العقد ألنه يتناول ما كان بإرادتين، وما كان بإرادة واحدة. كما يتناول 

لحق او منهيا كالطالق او مسقطا له كارإبراء، كما يتناول ما كان منشئا 

مال  يكن فيه شيئا من ذلك كما في الخبار بدعوة او إقرار بحق سابق او 

انكار له او حلف على نفيه، فهو اخبار بثبوت حق وليس انشاء اللتاا  او 

 اسقاط له. 

 اركان العقد:

قف عليه وجوده ي يتوالقوي الذاألركان جمع ركن وهو جانب الشيء 

هيته، كتكبيرة االحرا  بالنسبة للصالة والصيغة بالنسبة ابكونه جاءا م

 للعقد.
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فركن الشيء جاؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث 

 إذا انتفى ل  يكن له وجود وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.

 أوال: التراضي:

والمقصود بارإرادة، هنا، هي ارإرادة التي التراضي هو تطابق ارادتين 

تتجه الى احداث اثر قانوني معين، هو انشاء االلتاا  او نقله او تعديله او 

 انهاءه.

والتراضي، كذلك، هو توافق االرادتين على احداث أثر قانوني معين. 

ويعد التراضي ركن العقد األساسي. فاذا فقد ، ل  ينعقد العقد . غير انه 

يكون هذا التراضي سليما، أي ان تكون إرادة كل من طرفي  يلا  ان

العقد، قد خلت من أي عيب يعيبها، من غلط او تدليس او اكراه او 

استغالل. فاذا شاب رضاء أي من المتعاقدين عيب من هذه العيوب، كان 

 العقد قابال لإلبطال لمصلحته.

ت  العقد بمجرد من القانون المدني المصري على ان ي 98وقد نصت المادة 

انى يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره 

 القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد".

على ان ارإرادة، وهي امر كامن في النفس، ال يمكن ان تحدث اثرا قانونيا 

 ها.معينا، اال إذا ظهرت الى الخارجي، أي اال إذا أفصح صاحبها عن

 ماهي اإلرادة: 

 يرى علماء النفس ان ارإرادة كظاهرة نفسية تمر بأربعة مراحل وهي:

مرحلة التصور وفيها يستحضر الشخص العمل القانوني  المرحلة األولى:

 الذي يريد إبرامه

مرحلة التدبر وفيها يواان الشخص بين شتى االحتماالت المرحلة الثانية: 

 والنتائج 

رحلة التصمي  وفيها يبت الشخص في االمر وهذه مالمرحلة الثالثة: 

 المرحلة هي جوهر ارإرادة او هي ارإرادة نفسها.
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مرحلة التنفيذ التي ينقل فيها الشخص ارادته من كامن المرحلة الرابعة: 

النفس الى العال  الخارجي فيفصح عن إرادة معينة تتجه الى احداث أثر 

 قانوني معين.

ون باللفظ، وبالكتابة، وبارإشارة المتداولة عرفا. والتعبير عن ارإرادة، يك

كما يكون باتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكا في داللته على حقيقة 

المقصود، أي يكون التعبير عن ارإرادة مطابقا لحقيقة ما قصدت اليه. 

ويجوا ان يكون التعبير عن ارإرادة ضمنيا، إذا ل  ينص القانون، او يتفق 

 ن يكون صريحا. الطرفان على ا
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 المحاضرة الثانية:

 عيوب الرضا:

التراضي ال يكون صحيحا الى بشرطين أساسيين أولهما ان يكون صادرا 

من ذي أهلية، والثاني ان يكون صادرا من ذي إرادة سليمة غير مشوبة 

 بعيب من عيوب الرضا وهذه العيوب تتمثل فيما يلي:

أي اعتقاد هو وه  يقو  في ذهن الشخص يحمله على غير الواقع الغلط: 

خاطئ يقو  في ذهن المتعاقد فيدفعه الى التعاقد، فاذا وقع المتعاقد في غلط 

جوهري جاا ان يطلب ابطال العقد، ان كان المتعاقد االخر قد وقع مثله 

قع في هذا الغلط او كان على عل  به، والغلط في القانون كالغلط في الوا

يؤدي اال بطالن العقد بطالن نسبي إذا توفرت في شروط الغلط في الواقع، 

وإذا كان الغلط في القانون جوهريا وتناول قاعدة قانونية فان العقد يبطل 

 بطالن مطلقا.

ويقصد به استعمال الحيل رإخفاء العيوب قصد حمل الشخص التدليس: 

ذا كانت الحيل التي لجأ على التعاقد ويجوا ابطال العقد بسبب التدليس إ

أحد المتعاقدين من الجسامة وانه لوالها لما ابر  الطرف الثاني العقد، ويعد 

ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبر  العقد  إذاتدليسا السكوت عمدا او مالبسة 

 ولتدليس ثالث عناصر هي: المالبسة أو هذهلو عل  بتلك الواقعة 

تتخد شتى الصور تختلف باختالف العاقد أ_ استعمال وسائل احتيالية التي 

 المدلس عليه.

ب_ استعمال نية التضليل للوصول الى غرض غير مشروع، فاذا انتفت 

 نية التضليل فال تدليس.

ج_ ان تكون الحيلة مؤثرة أي ان تبلغ من الجسامة حدا يعتبر دافعا 

نها للمتعاقد على التعاقد، وجسامة الحيلة يرجع فيها الى معيار ذاتي أل

 تتوقف على حالة المدلس عليه.

هو ضغط يتعرض له احد المتعاقدين يولد في نفسه رهبة تدفعه  االكراه:

الى التعاقد، واالكراه المبطل للرضا ال يتحقق الى بالتهديد المفاع في 

النفس او المال او باستعمال وسائل ضغط أخرى ال قبل للمكره باحتمالها 
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ائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على او التخلص منها ويكون من نت

بقبول مال  يكن ليقبله اختيارا وهذا هو االكراه المفسد للرضا وهو ارإقرار 

يختلف عن اكراه المعد  للرضا والذي يترتب عليه بطالن العقد بطالناً 

اصليا، كما لو امسك المكره بيد المكره والقل  فيها للتوقيع على العقد حيث 

ئذ بوجود ارإرادة بعكس االكراه المفسد للرضا فاالرادة اليمكن القول حين

 موجودة ولكن ل  تكن مختارة

قد ينظر اليه من الناحية المادية فيسمى غبنا، وقد ينظر اليه من االستغالل: 

الناحية النفسية فيسمى استغالل، فاذا كانت التاامات احد المتعاقدين ال 

فائدة فموجب العقد او مع تتعادل مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من 

الن  غبون ل  يبر  العقد االالتاامات المتعاقد اآلخر، وتبين ان المتعاقد الم

المتعاقد االخر قد استغل فيه ضعفا او طيشا وبالتالي جاا للقاضي بناء 

 على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد

 إنقاصطال او االمرين هما القابلية لإلب أحدوجااء االستغالل يتمثل في 

 التاامات المتعاقد المغبون، ولالستغالل عنصران هما:

_ العنصر المادي وهو عد  التعادل او انعدا  المقابل في العقد والبد ان 

 يكون هذا الغبن فاحشا.

_العنصر النفسي: وهو وجود ضعف معين لدا المتعاقد المغبون، واستغالل 

االستغالل في العقود بجميع المتعاقد االخر هذا الضعف، ويمكن اثبات 

 وسائل االثبات.

وهو الركن الثاني من اركان العقد الذي يشمل على محل المحل:  ثانيا:

االلتاا  الذي يتمثل في ما يتعاهد به المدين اما بإعطاء شيء كنقل الملكية 

للشيء المبيع او ترتيب حق عيني على شيء كالرهن واما القيا  بعمل فهو 

المقاول، وكذا يشمل محل العقد العملية القانونية التي يراد تحقيقها كالتاا  

عن طريق التراضي وهذه العملية القانونية تتحقق عن طريق جملة 

 االلتاامات الناشئة عن العقد.

ومحل العقد يتنوع بحسب الغايات المتعددة، ويشترط في محل العقد اال 

 يكون مخلفا للنظا  العا  واآلداب.

 يستوفي محل االلتاا  إذا كان شيأ الشروط التالية: ويجب ان
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 _ ان يكون الشيء موجودا او قابال لإليجاد

 _ ان يكون داخال في التعامل.

 _ ان يكون معينا او قابال للتعيين.

 ويجب في محل االلتاا  اذا كان عمال ان يكون

 _ ممكنا.

 _ مشروعا.

  _عمال شخصيا.

 ثالثا: السبب

وهو الركن الثالث من اركان العقد ويقصد به الغرض الذي يريد المتعاقد 

تحقيقه ، او هو الباعث الذي حمل المتعاقد على ابرا  العقد وهذه البواعث 

متعددة ومتنوعة ومختلفة من عقد الى آخر ومن متعاقد الى آخر، وبالتالي 

العاقد تحقيقها ،  يمكن القول ان سبب العقد هو العملية القانونية التي يريد

مع ارإشارة الى انه يجب ان يكون سبب العقد مشروعا أي ال يكون مخالفا 

للنظا  العا  واآلداب ، وااللتاا  في سبب العقد يختلف على حسب أنواع 

العقود ففي البيع مثال سبب التاا  المشتري بدفع الثمن والتاا  البائع بتسلي  

ا  سبب او كان سببه مخالفا للنظا  العا  المبيع اليه ، واذا ل  يكن لاللتا

 واآلداب كان العقد باطال.
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 المحاضرة الثالثة

 أهلية التعاقد والنيابة في العقود:

 /أهلية التعاقد: 1

االنسان لدى والدته تتكون له شخصية قانونية صالحة الن تثبت له حقوقا 

والن تقرر عليه واجبات ، ولكنه ال يستطيع ان يباشر االعمال 

والتصرفات القانونية بنفسه فهو غير اهل لمباشرة هذه العمال ويجب 

التفرقة بين تمتع الشخص بالحقوق وقابليته لتحمل االلتاامات وهوما يطلق 

ية الوجوب وبين قدرة الشخص على ان يقو  باألعمال الناجمة عنها أهل

تلك الحقوق والتي تسمى أهلية االداء وبالتالي فكل شخص اهل للتعاقد مال  

 تسلب اهليته او يحد منها بحك  القانون 

 ويمر االنسان من حيث اهليته ومن وقت والدته بادوار ثالث هي : 

 الدور األول: ا/

دة الطفل وينتهي ببلوغ سن التمييا وهي عادة سبع سنوات ويبدأ من ولبا

ويكون الشخص في هذا الدور غير مميا أي عدي  االهلية وتكون جميع 

 تصرفاته باطلة 

 ب/الدور الثاني: 

من سن التمييا وينتهي ببلوغ االنسان سن الرشد وفي هذا الدور  ويبدأ

يكون الشخص صبيا ممياا ولكنه غير كامل عناصر الرشد أي ناقص 

، ويجوا لناقص االهلية ابطال العقد مع عد  االخالل بالتاا  االهلية 

التعويض اذا لجا الى طرق احتيالية ليخفي نقص االهلية ، واذا كان الصبي 

انت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة وباطلة متى كانت ممياا ك

ضارة اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة لإلبطال 

لمصلحة القاصر وياول حق التمسك باالبطال اذا أجاا القاصر التصرف 

 بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرت االجااة من وليه او من المحكمة .
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 ثالث: ج/ الدور ال

ويبدا ببلوغ الشخص سن الرشد وفي هذا الدور يعد الشخص راشدا بالغا 

وبالتالي يصبح كامل االهلية مال  يحدث له عارض من عوارض عد  

 االهلية يؤدي الى انعدا  اهليته .

وهذه العوارض تتمثل اما فيما يصيب العقل من عاهات وهي الجنون 

ي يفرض على الشخص فتسلب منه والسفه والغفلة والعته ،او العارض الذ

 االهلية على سبيل العقوبة 

 /النيابة في التعاقد:2

يمكن تعريف النيابة بانها حلول إرادة الشخص وهو النائب محل إرادة 

شخص اخر وهو األصيل في ابرا  تصرف قانوني تنصرف اثاره الى ذمة 

 .األصيل ال الى ذمة النائب 

عن ارادته باس  غيره ولحساب هذا وهكذا نجد في النيابة شخصا يعبر 

الغير. ولكن اثار التصرف ال تضاف اليه ، وانا الى هذا الغير وبذلك يكون 

النائب طرفا من التصرف )في العقد مثال( ولكن اليكون طرفا في العالقة 

الناشئة عن هذا التصرف وهنا يقتصر دور النائب على ابرا  هذا العقد. اما 

 ذمة األصيل كما لو كان هو الذي تعاقد شخصيا .اثار العقد فتؤول الى 

ويحقق نظا  النيابة فوائد عملية كبيرة فهو يسمح بإقامة اشخاص ينوبون 

عن اشخاص آخرين في التصرفات القانونية وييسر بان يعقد العقد بوساطة 

غيره وخاصة الذي تمنعه ظروف خاصة مثل بعد المسافة ، قلة التجربة، 

 الشغال او كثرة االعمال وا

 وتنقس  النيابة من حيث مصدرها الى مايلي:

وتتحقق عندما يخول القانون شخصا معينا سلطة النيابة ا/نيابة قانونية : 

عن غيره ، ومثالها نيابة الولي الشرعي عن أبنائه القصر والولي الشرعي 

 هو االب او الجد الصحيح و الجد الصحيح هو اب االب .

 ب/ نيابة اتفاقية : 

مى النيابة االرادية والتي من خاللها يعين النائب بإرادة األصيل كما وتس

 في الوكالة 
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 ج/ نيابة قضائية :

ويقصد بها تعيين النائب من طرف القضاء ومثال ذلك نيابة الوصي 

 والحارس القضائي واللذان يختارهما القضاء .

 ولكي يتحقق وجود النيابة البد من استفاء ثالثة شروط هي:

 _ ان تحل إرادة النائب محل إرادة األصيل 

 _ان يكون التعامل باس  األصيل ال باس  النائب 

 _ ان تجري إرادة النائب في الحدود المرسومة للنيابة
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 المحاضرة الرابعة 

تتنوع العقود وتتعدد حتى ال يكاد يحصرها عد وارإرادة  تقسيم العقود:

حرة في انشاء االلتاا  أيا كان فااللتاامات ليست محددة االمر الذي يؤدي 

بالضرورة الى تنوع العقود، والقانون ينظ  طائفة من العقود وهي العقود 

المسماة حتى يساعد االفراد على تنظيما فوضع تحت نظره  تنظيما يراه 

يا لها ان أرادوا استعمالها تسري على عقده  احكا  القانون ولهذا نموذج

جاءت قواعد القانون المنظمة لهذه العقود المسماة قواعد مكملة رإرادة 

الطرفين ال تنطبق اال إذا ل  يتفقا على ما يخالفها ويبقى دائما لألفراد حرية 

ن وعندئذ غير تلك التي وردت في نصوص القانوانشاء ما يرون من عقود 

يرجع الى ارادته  وحدها في تنظي  احكا  هذه العقود و يطلق على تلك 

 العقود التي ل  ينظمها المشرع العقود غير المسماة.

 _ العقود المسماة:1

آلخر بحسب ما يؤلفه الناس في  امن ان العقود المسماة تتطور من

التعامل، فقد تايد العقود المسماة وتنقص من عصر آلخر اذ تظهر عقود 

جديدة وتختفي عقود قديمة فكلما تعاظ  شؤن عقد من العقود وكثر التعامل 

به في مجال من المجاالت، ولكنها ل  تصل بعد الى المرتبة التي تكفل لها 

نات المختلفة فيما تتناوله بالتنظي  من هذه التنظي  المفصل وتتفاوت التقني

العقود وهذا كله نظمه التقنين الخاص بالعقود مع ان هذه العقود تاداد 

 أهميتها كل يو  

 تعريف العقد المسمى: _

هو العقد الذي وضع له القانون اسما خاصا وتكفل ببيان احكامه وذلك 

ه  .فالعقد المسمى لشيوع هذا العقد بين االفراد وانتشاره في معامالت

يخضع للقواعد القانونية التي أوردها القانون بشانه ، وهي قواعد مكملة 

الرادة المتعاقدين في مجموعها التتطبق اال اذا ل  يتفق المتعاقدان على 

خالفها وال تتطبق القواعد العامة في نظرية االلتاا  الخاصة بالعقد اال اذا 

 نظي  القانون .ل  توجد قواعد خاصة بالعقد محل ت

والعقود المسماة متعددة ومتنوعة ، وهي تختلف باختالف الموضوع 

والغرض منها فنجد ان هذه العقود مايقصد به نقل ملكية شيء او حق على 

 الشيء مثل البيع والمقايضة والهبة .
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يرد على االنتفاع بالشيء او الحق كعقد االيجار  ومن هذه العقود ما

يرد عمل االنسان كعقد المقاولة  تهالكي ومنها ماوالعارية والغرض االس

يستهدف استفاء الدائن حقه كعقد  والوكالة والوديعة ، والحراسة . ومنها ما

يكون موضوعه شيئا غير محقق كعقد التامين  الكفالة وعقد الرهن امنها ما

 تسمى بعقود الغرض . والمرتب مدى الحياة وهي ما

اس  معين وبنصوص تنظ  احكامها العقد المسمى هو عقد خصه المشرع ب

بالذات في المجموعة المدنية : كالبيع والمقايضة والشركة والقرض 

والصلح وااليجار والعارية والمقاولة والوكالة والوديعة والحراسة 

 وغيرها.

 أهمية التفرقة بين العقود المسماة والغير مسماة :

اننا نجد من خالل المقارنة بين العقود المسماة والغير مسماة ان هناك 

هي تحديد مشكلة القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مشكلة فنية تثار 

 العقد الذي ابرمه األطراف الى جانب النظرية العامة للعقد ؟.

الحياة  ترجع مشكلة التكييف الى ان القواعد القانونية محدودة بينما وقائع-

متنوعة وغير محدودة فعند تطبيق القانون على اغلواقع وجب التكييف أي 

تحديد الطائفة القانونية التي ينتمي اليها وهذا لتطبيق القواعد القانونية التي 

تحك  هذه الطائفة ، ففي العقود مثال نجد على المستوى التنظيمي الثاوعد 

اصة في قانون العقود المسماة ، العامة في نظرية االلتاامات والقواعد الخ

اما عمليا نجد ان االفراد يبرمون ما يشاءون من عقود وفق مايلي رغباته  

دون مراعاة للصيغ والمصطلحات دون خالف اما عندما يثار الخالف 

حول تنفيذ هذا االتفاق المبر  بين األطراف وطرحه اما القضاء فان 

فقا لنماذج العقود الواردة في القاضي يبدا في توصيف وتصنيف االتفاق و

قانون العقود المسماة فاذا انطبقت احدى هذه النماذج فان العقد يكون من 

العقود المسماة وبالتالي يطبق عليه القاضي القواعد القانونية المنظمة لهذا 

من  أليالعقد الى جانب القواعد العامة ، اما اذا ل  يطابق هذا االتفاق 

العقود المسماة فان العقد يكون من العقود الغير مسماة النماذج الواردة في 

فيطبق عليها القاضي القواعد المالئمة في النظرية العامة لاللتاامات او في 

اقرب عقد مسمى لهذا االتفاق ليطبق عليه مايناسبه من القواعد الخاصة 

 بهذا العقد ، فالتكييف اذا يتطلب القيا  بعمليتين .
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اصر القانونية الممياة لنموذج معين من العقود كان تحديد العنأولهما: 

 يبحث عن مايميا عقد البيع كتوافر)عنصري الثمن، نقل الملكية(.

اما في العقد الفردي الذي ابرمه األطراف عن العناصر الواقعية ثانيهما:

 التي تقابل هذه العناصر القانونية الممياة للعقد المسمى .

بين العقد المسمى والعقد الغير مسمى فاالول  مما سبق تتضح أهمية التمييا

 يخضع لالحكا  التي وضعها المشرع خاصة بها.

اما العقد الغير مسمى فيرجع الى القواعد العامة التي تحك  العقد في 

ناظرية االلتاا  لتطبيق االحكا  عليه وهذا وطائفة العقود المسماة في 

مسماة واصبح مهما الى تطور مستمر، فاذا شاع عقد من العقود الغير 

درجة وجوب تنظيمه فان المشرع يقو  بتنظي  هذا العقد ليحدد احكامه 

وبهذا ينتقل هذا العقد غير المسمى  من طائفة العقود غير المسماة الى 

 د المسماة .طائفة العقو
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 المحاضرة الخامسة: 

والهدف من التنظي  القانوني للعقود المسماة هو التيسير على االفراد 

بأهمية كبيرة في الحياة  ما يحظىما يجد المشرع ان عقدا داذ عن والقضاة.

العملية فانه غالبا ما يتصدى لتنظي  احكامه تنظيما خاصا وذلك لتحقيق 

االحكا   ما يجهلونالتيسير على االفراد الذين غالبا  منها:عدة اهداف 

لتيسير مهمة القاضي  ابرامه. كذلكالقانونية الدقيقة للعقد الذي يرغبون في 

في الفصل في النااعات المعروضة عليه دون الرجوع الى القواعد العامة 

التي تتطلب جهدا كبيرا من القاضي عندما يريد تطبيقها على الحاالت 

العامة قواعد الخاصة. وقد يهدف المشرع من ذلك أيضا الخروج عن ال

وكذلك قد يهدف الى تطوير عقد من  ذلك.عندما يجد ان المصلحة تستدعي 

وفيما يأتي نتحدث عن القواعد  العصر.العقود لجعله منسجما مع متطلبات 

التي تحط  العقود المسماة وطبيعتها واصناف العقود المسماة والتكييف 

 القانوني للعقود.

 قود المسماة:القواعد القانونية التي تحكم الع

تخضع العقود المسماة للقواعد القانونية الخاصة بها وعندما ال يجد القاضي 

في هذه القواعد قاعدة تناسب النااع المعروض عليه يلجئ الى القواعد 

العامة في العقد)نظرية العقد(بان ل  يجد يرجع الى مصادر القانون 

 األخرى.

 :العقود المسماةالطبيعة القانونية للقواعد التي تحكم 

ان األصل في القواعد القانونية التي تحك  العقود المسماة انها قواعد مكملة 

وليست آمرة، وعليه يجوا لطرفي العقد االتفاق على خالفها مال  يكن هذا 

 االتفاق مخالفا للنظا  العا  او اآلداب او مناقضا لمقتضى العقد والهدف.

لمسماة هو التسهيل عال المتعاقدين من هذا التنظي  القانوني للعقود ا

 .واغناؤه  عن التطرق لجميع تفاصيل العقد
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 المحاضرة السادسة:

 :أنواع العقود المسماة

عرفنا مما سبق ان العقود المسماة هي العقود التي خصها المشرع بقواعد خاصة 

نتيجة استقرار تعامل الناس عليها ضمن مبادئ قا  الشرع بتوحيدها ضمن نصوص 

القانون وكما رأينا في التمييا بين العقود المسماة وغير المسماة في التشريعات 

القديمة وفي التشريع الروماني بصفة اخص وكذا في التشريعات الحديثة رأينا ان 

المشرع قد وضع قواعد قانونية خاصة لتنظي  عقود من أهمها )عقود البيع، 

ين( وما يهمنا في دراساتنا عقدا البيع االيجار، الوكالة، الوديعة، العارية والتأم

 وااليجار.

لكن لنلق نظرة قبل ذلك على ما نظمه المشرع من عقود ضمن التقنين المدني فنجد 

 انه وضع خمس مجموعات نجد فيها.

 ( العقود التي ترد على الملك.1

 ( العقود التي ترد على المنفعة.2

 ( العقود التي ترد على العمل.3

 ( عقود الغرر.4

 ( عقود الضمان.5

 العقود التي تقع على الملكية )البيع، المقايضة، الشركة، القرض، الصلح(. أوال:

 العقود المتعلقة باالنتفاع بالشيء )االيجار العارية(.  ثانيا:

 المقاولة الوكالة الوديعة الحراسة(.)العقود الواردة على العمل  ثالثا:

 المقامرة والرهان(.)ية عقود الغرر أي العقود االحتمالرابعا: 

 عقود التأمينات الشخصية العينية. خامسا:

وكل نوع من العقود الواردة أعاله يتس  بطبيعة قانونية خاصة به تمياه عن سواه 

من العقود، ولكن هناك بعض أوجه الشبه بين كل مجموعة من العقود التي تنتمي 

رك في كثير من الحكا  التي الى طائفة او صنف واحد، كما ان جميع هذه العقود تشت

 تخضع فيها لنظرية العقد.

ومن العقود المسماة أيضا ما تضمنه قانون التجارة كعقد الحساب الجاري وعقد 

الوديعة النقدية وعقد اجارة الخاائن وعقد الوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها. كما 

 الصيرفة مثال.ان هناك عقودا مسماة أخرى نظمتها قوانين خاصة كعقد 
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 . التكييف القانوني للعقود

ان التنظي  القانوني الخاص لبعض العقود يثير لنا مسالة قانونية دقيقة ومهمة تستحق 

البحث، هي مسالة تكييف العقود. اذ لوال هذا التنظي  الخاص لما ظهرت الحاجة الى 

 واجبة التطبيق. التكييف، ألنه مهما كان نوع العقد فإن نظرية العقد هي التي تكون

 ويراد بتكييف العقد تحديد طبيعته القانونية و إعطائه الوصف القانوني المناسب له.

ويكون القاضي ملاما بتكييف العقد، الن التكييف من صمي  عمله فسيحس  

النااعات، وهو يقو  بذلك من تلقاء نفسه دون ان يتقيد بتكييف الخصو ، كما انه 

  يحصل نااع بين ذوي العالقة حول الوصف القانوني يقو  بهذه العملية وان ل

الصحيح للعقد، فقد يجهل الطرفان الوصف الصحيح للعالقة القانونية التي تربطها، 

وقد يتواطآن على وصف هذه العالقة وصفا خاطئا، وذلك بهدف التحايل على 

 القانون.

 اما بامرينولكي يقو  القاضي بعملية التكييف القانوني للغقد فانه يكون مل

تحديد مضمون العقد، أي األثر القانوني المترتب عليه فعال والذي يمثل االمر األول. 

الهدف الحقيقي الذي اتجهت اليه النية المشتركة للطرفين، لذا فان تحديد مضمون 

 العقد يستلا  بالضرورة الكشف عن النية المشتركة.

وتبدأ هذه العملية بالمقارنة بين اضفاء الوصف القانوني على العقد، االمر الثاني.

مضمون العقد والوصف الذي وصفه به الطرفان فان وجدهما متالئمين ابقى 

الوصف كما هو، اما اذا وجدهما غير متالئمين ترك الوصف واستأنف عملية 

المقارنة بين مضمون العقد واالوصاف القانونية األخرى المعروفة في القانون فإذا 

  هذا المضمون اختاره ليصف به العقد، وهذا يعني ان هذا وجد فيها وصف يالئ

العقد من العقود المسماة وإذا ل  يجد وصفا قانونيا مناسبا لهذا العقد اعتبره من 

 العقود غير المسماة.

ويعد التكييف من مسآئل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييا بل 

ات التطبيق السلي  لقواعد القانون الن الخطأ اكثر من ذلك يعد ضرورة من ضروري

فيه يؤدي الى الخطأ في تطبيق القانون،كما ان التكييف الخاطئ هو في ذاته خطأ في 

 تطبيق القانون.
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 . المحاضرة السابعة

 :عقد البيع

الناس كثرة تداوله يعد البيع من المعامالت المالية نظرا النتشاره في التعامل بين  

التي عرفتها  أقد السبب هو من  األساسية. ولهذاحاجاته   رإشباعفي حياته  اليومية 

المجتمعات، ول  يسبقه الى عقد المقايضة الذي يعد صورة من صور البيع ومرحلة 

الكبيرة لهذا العقد فقد حضي  لألهميةمن مراحل تطوره قبل معرفة النقود، وكنتيجة 

انين المختلفة فتكاملت احكامه في وقت مبكر وأصبحت مصدرا لكثير باهتما  القو

 من العقود.

وقبل ان تشرع ببحث احكا  هذا العقد نمهد لذلك بالحديث على ماهيته من خالل 

   ة له.ونمياه عن بعض العقود المشابه خصائصهالتعريف به وبيان 

 تعريف عقد البيع 

من أسماء االضداد التي تطلق على الشيء يراد بالبيع لغة مقابلة شيء بشيء، وهو 

( سورة يوسف وشروه بثمن بخصوعلى ضده مثل الشراء، كما في قوله تعالى:)

، أي باعوه، وقوله تعالى:)ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة هللا( 22اآلية 

، أي يبيع نفسه، ويطلق على كل من المتعاقدين بائع 229سورة البقرة اآلية 

 ومشتري.

( التي نصت على ان: البيع 422وقد عرف القانون المدني األردني البيع في المادة )

تمليك مال او حق مالي لقاء عوض. ويتضح من هذا النص ان البيع يتكون من ثالثة 

 عناصر أساسية هي:

 العنصر األول: التمليك

 العنصر الثاني: ان يرد على مال او حق مالي.

 لقاء عوضالعنصر الثالث: ان يكون 

 اركان عقد البيع:

 التراضي:

البيع عقد رضائي في القانون المصري والفرنسي يت  بمجرد التراضي دون حاجة 

 الى اتباع شكلية ما سواء كان محل منقوال او عقارا.

اما في القانون الجاائري فهو أيضا عقد رضائي اذا كان محله منقوال ولكنه عقد 

 دا الى ما يأتي:شكلي اذا كان محله عقارا استنا
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مدني جاائري على ان يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا  355من المادة 

على شرط القبول اال اذا تبين من االتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط 

فاسخ. كما انه من غير المقبول ان يكيف بيع التجربة بانه بيع معلق على شرط 

ة القبول والرفض، والقاعدة هي ان االلتاا  المعلق واقف اذ مادا  للمشتري حري

 على شرط اداري بحت باطل.

مدني جاائري، وفي البيع بالعينة يقو   353نصت عليه المادة البيع بالمعاينة: 

البائع بتقدي  عينة للمشتري ويتفق معه على ان يقد  له بضاعة مطابقة لهذه العينة 

تعيينا للشيء المبيع من حيث جنسه و درجته و  وهنا يت  البيع ويعتبر تعيين العينة

جودته، فرؤية المشتري للعينة تغني عن رؤيته للشيء المبيع. ويمكن القول عقد بيع 

سل  البائع بضاعة مطابقة معلق على شرط فاسخ هو عد  مطابقة المبيع للعينة واذا 

انه غير مطابق للعينة تماما التا  المشتري بقبول المبيع وليس له ان يرفضه بحجة 

لرغبته الشخصية اما إذا كانت البضاعة غير مطابقة للعينة فال يلا  المشتري بتنفيذ 

العقد ولو كانت من نوع اكثر جودة او اقل جودة فهنا للمشتري الخيار بين ثالثة 

 أمور:

 .ان يطالب بفسخ العقد وتحميل البائع التعويض.1

 مطابقة للعينة..ان يطالب بإلاا  البائع بتقدي  بضاعة 2

السوق، .وللقاضي ان يلا  البائع بذلك وإذا اقتضى االمر يلامه بأن يشتريها من 3

وللقاضي أيضا ان يأذن للمشتري بشراء البضاعة من السوق على حساب البائع 

 بمعنى ان يلا  البائع بدفع الفرق في الثمن.

  المحل في عقد البيع:

انها يصبا الشيء المتفق على نقل ملكيته في  محل أي عقد هو العملية القانونية، أي

قالب قانوني أي االلتاامات التي يراد انشائها سواء التاا  البائع بنقل الملكية والتاا  

المشتري بدفع الثمن شروط محل التاا  البائع: بصفة عامة شروط المحل اربع إن 

غير مستحيل يكون مشروعا غير مخالف للنظا  العا  واآلداب، ان يكون ممكنا 

استحالة مطلقة وان يكون معينا بذاته او بنوعه او قابال للتعين وان يعل  المشتري 

 بالمبيع علما كافيا.

مدني جاائري هنانميا بين  83نصت عليه المادة  أوال: شرط مشروعية المحل:

 حالتين:

لتعامل ان ال يكون محل االلتاا  مخالفا للنظا  العا  واآلداب العامة أي غير جائا ا

 فيه كالمواد المخدرة ومنه بطالن العقد بطالنا مطلقا.
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ان ال يكون محل االلتاا  محمال بشرط عد  التصرف فيه لمدة معينة ولغرض 

 مشروع )شرط المنع من التصرف( ل  ينص عليه المشرع الجاائري.

: إذا كان المحل مستحيل التعامل فيه استحالة مطلقة ولو ان ثانيا: شرط اإلمكان

 مدني جاائري. 83الشيء موجود او قابل للوجود. مثال المبيع ملك للمشتري المادة 

 ثالثا: شرط التعين او القابلية للتعيين. 

مدني جاائري ويترتب على تخلف شرط التعيين بان كان  84نصت عليه المادة 

 المبيع غير معين او غير قابل للتعيين بطالن العقد بطالنا مطلقا.

للتعيين ومن بينها تعيين المبيع على أساس العينة يتفق على ان يكون هناك طرق -

  1\ 353المبيع مطابقا لها. نص المادة

غير ان المشرع ل  يكتفي بما تقضي به القواعد العامة في شان تعيين المبيع وانما 

اال وهو شرط العل   1\352ا آخر في البيع نص عليه في المادة أضاف شرط

علما كافيا. ويترتب على هذا التخلف ان يكون قابال لإلبطال  المشتري بالمبيع

لمصلحة المشتري بعكس شرط التعيين فانه هذا تخاف يترتب عليه بطالن العقد 

 بطالنا مطلقا.

 رابعا: شرط علم المشتري بالبيع علما كافيا.

  ج ويعتبر كذلك حق المشتري في طلب االبطال، إذا ذكر 352نصت عليه المادة 

اثبت غش البائع  إذاقد البيع ان المشتري عال  بالمبيع سقط حقه في االبطال اال في ع

 مدني جاائري. 2\352 

 مدني جاائري. 121والتقاد  المسقط قد يسقط حق المشتري في إبطال العقد المادة -

 لحق بالشيء المبيع تلف وهو في يد المشتري فال يجوا له ابطال العقد  إذا-

ضمني( نص المادة  عن حقه في طلب االبطال )صريح اوتناال المشتري -

 مدني جاائري122
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  المحاضرة الثامنة:

 االيجار ثانيا: عقد

في ل  يسبقه اال عقد المقايضة  ظهورها، إذيعد عقد االيجار من العقود القديمة في 

ظهورها اذ ل  يسبقه اال عقد المقايضة والبيع وقد ظهر هذا العقد بعد ظهور الطبقة 

الثالثة في المجتمع ارإنساني وهي الطبقة الوسطى بين طبقتي العبيد واالسياد وذلك 

الن افراد هذه الطبقة غير قادرين على امتالك األراضي والمساكن وليس لديه  من 

  فاضطروا الى العمل في أراضي الغير من طبقة االسياد األموال ما يكفيه  لمعيشته

والسكن في بيوته  ومن هنا برات الحاجة الى نظا  يحك  هذه العالقة الجديدة فظهر 

ومن جهة أخرى فان طبقة االسياد كانو بحاجة الى هذا العقد أيضا  االيجار.عقد 

ا بواسطة العبيد بسبب يملكون األراضي الشاسعة التي ال يتمكنون من استغالله ألنه 

يستثمرون أمواله  عن طريق بناء المساكن  ؤاانه  بد منه ، كماتحرر عدد كبير 

 وتأجيرها.

ولقد نظ  المشرع الجاائري احكا  عقد االيجار من حيث التطرق الى تعريفه 

واركانه وااللتاامات والحقوق الناتجة عنه وشكله وطرق اثباته وانتهاء عقد االيجار 

لف المسائل التي تتمحور حول هذا العقد وسنتناول في هذا المطلب ماهية وفي مخت

 وأركانه.عقد االيجار من خالل التطرق الى مفهومه 

 تعريف عقد االيجار:

على انه عقد يمكن المؤجر  464عرف المشرع الجاائري عقد االيجار في المادة 

ايجار معلو  ويكون  بمقتضاه المستأجر من االنتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل

 الثمن في األصل ماال الى انه يجوا ان يكون هذا البدل عمل.

ويستفاد من هذا التعريف ان عناصر االيجار هي التمكين من االنتفاع واالجرة 

 باحكا والمدة كما يجب ارإشارة الى ان عقد االيجار هو عقد مسمى نظمه المشرع 

 قانونية 

 :خصائص عقد االيجار

خالل تعريف عقد االيجار ان لهذا العقد مجموعة من الخصائص  نستخلص من

 تتمثل في:

عقد االيجار عقد مسمى أي ان المشرع الجاائري نظ  احكا  هذا العقد عن طريق -

 التشريع.

عقد االيجار عقد رضائي أي ال يشترط شكل معين النعقاده بل يكفي شرط -

اال اننا قد نجد بعض االستثناءات التراضي بين المتعاقدين فضال عن المحل والسبب 

 التي تلا  ابرا  عقد االيجار كتابة.
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 ينشأ التاامات وحقوق لكال طرفي العقد.عقد االيجار ملا  للجانبين أي انه -

عقد االيجار عقد معاوضة والمقصود منه حصول كل من المتعاقدين على مقابل -

 نتيجة االلتاامات التي يقضي بها العقد.

ر عقد مؤقت والذي تعتبر هذه الخاصية فيه عنصر جوهري تميا عقد عقد االيجا-

 االيجار ومفادها بأن هذا العقد محدد المدة باتفاق األطراف.

 اركان عقد االيجار:

 التراضي:

 حتى يصح هذا العقد يجب ان تتوفر شروط النعقاده والمتمثلة في  ما يلي:

 المنشأة للعقد لحرية ارإرادة. وجود ارإرادة المتمثلة في خضوع القواعد العامة-

 من احدهما وقبول مطابق من اآلخر. تطابق االيجاب والقبول حيث يصدر االيجاب-

ويقصد به الشيء المؤجر حيث تطبق عليه القواعد العامة أي ان يكون  المحل:

موجودا او قابال للوجود معينا او قابال للتعيين وغير مخالف للنظا  العا  وقابال 

للتعامل فيه مع ارإشارة الى ان ممارسة المهنة في المحل المؤجر يجب ان تكون 

مثل في المبلغ المالي الذي يلتا  فعلية ومشروعة، بارإضافة الى سعر ارإيجار والمت

يجب ارإشارة الى عنصر مدة  المنفعة،المستأجر بدفعه في مقابل حصوله على 

من العقود الامنية  ألنهااليجار التي تعتبر من العناصر الجوهرية في عقد االيجار 

 التي تتخذ فيه التاامات وحقوق الطرفين تبعا لمدة العقد.
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 المحاضرة التاسعة: 

السبب في العقود بانه العنصر المعنوي الذي يسمح  يعرف االيجار:في عقد السبب 

بمعرفة لماذا ارإرادة تنشأ االلتاا  فهو الهدف الذي من اجله يؤدي المتعاقد التاامه 

بالنسبة للمستأجر هو استغالل الشيء المؤجر اما بالنسبة للمؤجر فهو ويمكن تعريفه 

 االستفادة من سعر االيجار.

اذا كان عقد االيجار في القانون القدي  ل  تشترط الكتابة  الكتابة في عقد االيجار:

رإبرامه حيث جعلها امر نسبي فقد تكون مشروطة ببعض القوانين الخاصة 

بارإيجارات السكنية وكذلك ايجار األراضي الفالحية ولكن هذا ال يمنع ان يكون عقد 

فإنه  2224في تعديل  464الى نص المادة  االيجار كتابة من اجل اثباته وبالرجوع

يشترط الكتابة في عقد االيجار تحت طائلة البطالن، وعليه فإن كتابة االيجار تعتبر 

شرط النعقاده صحيحا، إضافة الى الشروط التي ذكرناها سابقا غير ان المشرع ل  

العامة  يبين طبيعة الكتابة اذا كانت رسمية او غيرها وعليه يجب الرجوع للقواعد

التي تبين احكا  الكتابة الثبات االلتاا  وليس النعقاده، ويستخلص ان الكتابة تكون 

رسمية كقاعدة عامة ومفادها ان العقد يحرر من طرف موظف او ضابط عمومي او 

 شخص مكلف بالخدمة العامة في حدود سلطته.

ويجب ارإشارة الى ان توقيع العقود الرسمية من قبل األطراف والشهود واجبة عند 

االنقضاء ويؤشر الضابط العمومي على ذلك آلخر العقد ويعتبر العقد الرسمي حجة 

 حتى يثبت تاويره. 


