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 العقود المسماة إلى مدخل :ولىاأل المحاضرة

عة واللااىو  العلىد إلى مدخل: أوال  ااسماا  ف اللَس

ت ال٣ٗض والتي جخًمً ال٣ىاٖض اث اإلاكهىعة في اإلاٗامالث اإلاضهُت هٍٓغ  جد٨م التي الٗامت مً الىٍٓغ

ت مً أهمُت ئال أن اإلاكٕغ الجؼائغي زو  بحن الخٗا٢ضًت الٗال٢اث م ما لهظه الىٍٓغ ألاشخام، وبٚغ

حرها بدىُٓم زام  ت مً ال٣ٗىص اإلاكهىعة واإلاٗخاصة بحن الىاؽ ٧البُ٘ وؤلاًجاع والى٧الت وال٣غى ٚو مجمٖى

٘ زام هي ما ٌؿمى  ، وطل٪ لخٟهُل أخ٩امها ويبُها أ٦ثر، هظه ال٣ٗىص التي زهها اإلاكٕغ بدكَغ

٘ زام. بال٣ٗىص اإلاؿماة هذ بدكَغ
ُ
وجب٣ى ب٣ُت ال٣ٗىص ألازغي وهي ال٣ٗىص . أي ال٣ٗىص التي ؾمُذ وز

. ٚحر اإلاؿماة

  :ااسماا  ف اللااىو  مفهىم العلىد تحدًد: ثااُا

ها  هٓغا زام مدضص وجىُٓم باؾم اإلاكٕغ ازخهها التي ال٣ٗىص مً الُائٟت جل٪ هي  الىاؽ بحن لكُٖى

 لل٣ىاٖض أمغها ًتر٥ لم خُث الخ،....والى٧الت والكغ٦ت وؤلاًجاع البُ٘ مثل جضاولها و٦ثرة ٢ىاٖضها واؾخ٣غاع

ت في الىاعصة الٗامت  .مخ٩امال هٓاما لها وي٘ بل الالتزام هٍٓغ

٣ابل لم  التي ال٣ٗىص مً الُائٟت جل٪ وهي اإلاؿماة، ٚحر ال٣ٗىص مهُلح اإلاؿماة ال٣ٗىص مهُلح ٍو

٣٘ زام اؾم ال٣ٗىص لهظه ٧ان ولى ختى زام اإلاكٕغ بدىُٓم ًىٓمها   .جضاولها ٍو

 ؾلُان إلابضأ جسً٘ ٧ىنها للحهغ ٢ابلت ٚحر ٣ٖىص هي -اإلاؿماة ال٣ٗىص  زالٝ- اإلاؿماة ٚحر وال٣ٗىص

لُه .الٗامت وآلاصاب الىٓام الٗام خضوص في ؤلاعاصة حر اإلاؿمى ال٣ٗض بحن الخٟغ٢ت مُٗاع ٞان ٖو  هى اإلاؿمى ٚو

 ال٣اهىن  في ٖليها الىو وعص ؾىاء وآزاعها أع٧انها جبحن زانت بىهىم أخ٩امها لها ويبِ ال٣اهىوي الخىُٓم

ٗا هو آزغ أو اإلاضوي  1.جىُٓما أو ٧ان حكَغ

عة والفله  مفهىم العلىد تحدًد: ثالثا   إلاسالميااسماا  ف اللَس

م ٗت ؤلاؾالمُت، ٣ٞض ؾمى هللا حٗالى بٌٗ ال٣ٗىص اإلاكهىعة في ال٣غآن ال٨ٍغ . أما في الكَغ

َبا﴾ ﴿:  ٧البُ٘ خُث ٢ا٫ هللا حٗالى َم الّغِ
َ٘ َوَخغَّ ُْ َب

ْ
ُ ال

َّ
َخلَّ َّللا

َ
(  275:الب٣غة) َوأ

 وؤلاًجاع خُث ٢ا٫ هللا حٗالى ٖلى لؿان البيذ التي َلبذ مً أبيها اؾدئجاع مىس ى ٖلُه الؿالم 

ِمحُن " :للؿ٣اء
َ ْ
ِىيُّ ألا

َ
٣
ْ
َحْغَث ال

ْ
ًِ اْؾَخأ ْحَر َم

َ
ِحْغُه ۖ ِئنَّ ز

ْ
َبِذ اْؾَخأ

َ
ا أ ًَ ْذ ِئْخَضاُهَما 

َ
ال
َ
 (26:ال٣هو )٢

ىِلِه حٗالى
َ
ِغٍم﴾ : وال٣غى ِل٣

َ
ْحٌغ ٦

َ
ُه أ

َ
ُه َول

َ
ُه ل

َ
ٟ ِٖ ا

ًَ ُُ َٞ 
ً
 َخَؿىا

ً
ْغيا

َ
٣ِْغُى هللَا ٢ ًُ ِظي 

َّ
ا ال

َ
( 11:الحضًض)﴿َمً ط

ا٫َ 
َ
ًْ أأي أمامت الباهلي ٢ َٖ ِ : و

َّ
ا٫َ َعُؾى٫ُ َّللا

َ
٢":،الهض٢ت  :ٞغأي م٨خىبا ٖلى بابها  صزل عحل الجىت

 2"بٗكغ أمثالها، وال٣غى بثماهُت ٖكغ

ِث﴾ : والكغ٦ت ل٣ىله حٗالى
ُ
ل
ُّ
اُء ِفي الث

َ
َغ٧

ُ
ُهْم ق

َ
ًَ : و٢ا٫ في مىي٘ آزغ، (12: اليؿاء )﴿ ٞ ِثحًرا ِم

َ
﴿َوِإنَّ ٦

ِلٌُل َما ُهْم﴾ 
َ
اِلَحاِث َو٢ ىا الهَّ

ُ
ِمل َٖ ًَ آَمُىىا َو ِظً

َّ
 ال

َّ
ٌٍ ِئال

ْٗ ى َب
َ
ل َٖ ُهْم  ًُ ْٗ ْبِغي َب َُ

َ
اِء ل

َ
ُ

َ
ل
ُ
خ

ْ
( 24: م )ال

                                                           

ٗت ماؾتر ألاولى الؿىت لُلبت مىحهت صعوؽ" ال٣ٗىص اإلاؿماة: "أهٓغ -  1 ٤ُ،  ٢ؿم دمحم ٢ضًغي  /و٢اهىن ص قَغ  ؤلاؾالمُت ، ٧لُت الٗلىم جٞى

 جُاعث والاحخماُٖت ، حامٗت ؤلاوؿاهُت الٗلىم

ُب ألالباوي  ع٢م -  2  900:خضًث خؿً ، صحُذ التٚر
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ٟت ٦ثحرا مً أهىإ ال٣ٗىص ألازغي في اإلاٗامالث اإلاالُت  يذ الؿّىت الكٍغ ُّ هظه  هماطج ٣ِٞ، و٢ض ب

ت وختى اإلاٗامالث الؿُاؾُت الضازلُت والخاعحُت  و٢ض جىلى ال٣ٟه ؤلاؾالمي جٟهُل أخ٩ام هظه . والخجاٍع

. ال٣ٗىص 

ُت اإلاكهىعة  م٨ً اؾخدضار أهىاٖا أزغي مً ال٣ٗىص في املجاالث املخخلٟت ئط ال٣اٖضة الكٖغ ألاصل "ٍو

ُا "  ف العلىد إلاباحة . ما لم جهاصم هها قٖغ

ًّ ال٣ٟهاء  وال٣ٗىص اإلاؿماة في ال٣ٟه ؤلاؾالمي هي ٧ل ال٣ٗىص التي جدضر ٖنها ال٣ٟه ؤلاؾالمي، و٢ض ؾ

عة ااتعاكدًن"لل٣ٗىص ٢اٖضة طهبُت هي  ٗت ًجب " العلد شَس أي ما اج٣ٟذ ٖلُه أَغاٝ ال٣ٗض هي قَغ

ُا واضحا ا ما لم جهاصم خ٨ما قٖغ اء بها قٖغ . الٞى

اء بم٣خًُاث والتزاماث ال٣ٗىص ٣ٞا٫  ىا ﴿  : و٢ض خثىا هللا حٗالى وألؼمىا بالٞى
ُ
ْوف

َ
ىا أ

ُ
ِرًَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ

ىِد 
ُ
ُعل

ْ
 (01:اإلاائضة )﴾ ِبال

ل  ٞاإلا٣هىص بال٣ٗىص اإلاؿماة في ال٣ٟه ؤلاؾالمي هي ٧ل ال٣ٗىص التي ط٦غها ٣ٞهاؤها ٖبر ججغبت ٞهم وججًز

ٗت في اعى الىا٢٘،  الكَغ

وإطا ٧ان ٢هض حؿمُتها في ال٣غان والؿىت ٞهي مدضوصة، أما ئطا ٧ان اإلا٣هىص بها اإلاؿماة في ال٣ٟه 

٦غ في ال٣غان والؿىت وال٣ٟه ؤلاؾالمي  هي ال٣ٗىص 
ُ
ؤلاؾالمي ٞهي ٦ثحرة ومٟخىخت، وفي ٧ل الحاالث ما ط

ب٣ى الٗٝغ وجىاي٘ الىاؽ ٖلى مٗامالث حضًضة هى ما ًيخج أق٩اال حضًضة مً ال٣ٗىص . اإلاكهىع، ٍو

٦ما ٌؿهم جُىع املجخمٗاث وج٣ضمها الخ٣ني والحًاعي ئلى والصة ئق٩ا٫ حضًضة مً ال٣ٗىص ٦ما هى 

خانل الُىم في ال٣ٗىص الال٨تروهُت، ٞث٣اٞت الال٨تروهُت الجضًضة ؾاهمذ بك٩ل واٞغ في ججضص أهىإ 

ت في ألاق٩ا٫ ال٣ضًمت لل٣ٗىص . ال٣ٗىص، ٦ما أصزلذ حٗضًالث حىهٍغ

ٗت، وجد٤٣  ٗت في ٧ل هظا ال جًاص هظه ألاق٩ا٫ مً ال٣ٗىص ماصامذ جد٤٣ م٣انض الكَغ والكَغ

ُا واضحا، ٧ال٨ؿب مً ٚحر  ا قٖغ مهالح الىاؽ وجِؿغ ٖليهم مٗامالتهم، وما لم جهاصم هها أو قَغ

. حهض بضوي أو ٨ٞغي، أو الٛغع بد٣ى١ الىاؽ

الجصائسي  اادني اللااىو   ف ااسماا العلىد أاىاع : زابعا

الح٣ى١ الُٗيُت الخبُٗت  )وال٨خاب الغاب٘  (ال٣ٗىص والالتزاماث)يّمً اإلاكٕغ الجؼائغي في ال٨خاب الثاوي 

٤ جهي٠ُ ج٣لُضي ٢ائم ٖلى أؾاؽ  (أو الخأمُىاث الُٗيُت مً ال٣اهىن اإلاضوي ٖضصا مً ال٣ٗىص الخانت ٞو

م٨ً أن هلخهها في الجضو٫ ٦ما ًلي :  مدل ال٣ٗض، ٍو

العلىد ااىاد الباب الىتاب 

: ال٨خاب الثاوي

 ال٣ٗىص والالتزاماث

ال٣ٗىص : الباب الؿاب٘

اإلاخٗل٣ت باإلال٨ُت 

351 -

466 

 الكغ٦ت؛ اإلا٣اًًت؛ البُ٘؛ 

الهلح  الاؾتهال٧ي؛ ال٣غى

 ال٣ٗىص :الثامً الباب

بالش يء  باالهخٟإ اإلاخٗل٣ت 

467-

548 

ت ؤلاًجاع  .والٗاٍع

 الىاعصة ال٣ٗىص الخاؾ٘ الباب

الٗمل  ٖلى

549-

611 

 الدؿُحر؛ ٣ٖض اإلا٣اولت؛

 .الحغاؾت الىصٌٗت؛
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-612الٛغع  ٣ٖىص الٗاقغ الباب

643 

 مضي اإلاغجب والغهان؛ ال٣ماع 

الخأمحن  الحُاة؛

 ٣ٖض ٖكغ الحاصي الباب

ال٨ٟالت 

644-

673 

٣ٖض ال٨ٟالت 

ال٨خاب الغاب٘ 

الح٣ى١ الُٗيُت 

الخبُٗت أو الخأمُىاث 

الُٗيُت 

-882ألاو٫ الغهً الغؾمي  الباب

936 

الغؾمي  الغهً

-948الغهً الحُاػي : الباب الثالث

981 

الغهً الحُاػي 

 

  :ااسماا العلىد وطع من االسع غاًة: خامسا

 : ئن اإلاكٕغ خحن ًىٓم أخ٩ام ال٣ٗىص اإلاؿماة ٞاهه ًغمي ئلى جد٤ُ٣ حملت مً ألاهضاٝ لٗل أهمها ما ًلي

صعاؾت ال٣ٗىص اإلاؿماة مً قأهه أن ًبحن ألاخ٩ام الخٟهُلُت واإلاؿائل الض٣ُ٢ت واؾخثىاءاتها في  .1

. هظه ال٣ٗىص مما ٌؿهل ٖلى ألاٞغاص جىُٓم حٗا٢ضاتهم

 .الاخخ٩ام ئلى هظه ألاخ٩ام الخٟهُلُت، وحؿهُل خل الخالٞاث بحن أَغاٝ الخٗا٢ضاث .2

ت الالتزام ٖلى نىع مً ال٣ٗىص والخغوج ٖنها ٖىض  .3 ل وجُب٤ُ ال٣ىاٖض الٗامت الىاعصة في هٍٓغ ججًز

 .الا٢خًاء

حؿهُل ٖمل ال٣ًاء الن الاحتهاص في جُب٤ُ ال٣ىاٖض الٗامت ٧ل مغة مً قأهه أن ٌٗؿغ ٖمل  .4

اث الىاحمت ًٖ حٗا٢ضاث ألاٞغاص املخخلٟت . ال٣ًاة أزىاء هٓغهم في اإلاىاٖػ

ااسماا  العلىد على ااؼبلة اللىاعد: سادسا 

 في الىٓغ خحن ال٣اض ي ٖلى ٞان لظل٪ م٨ملت إلعاصة ألاٞغاص، ٢ىاٖض أنها اإلاضوي ال٣اهىن  ٢ىاٖض في ألانل

غاٝ ئلى أوال ًغح٘ أن ال٣ٗىص مً ٣ٖض بدىُٟظ جخٗل٤ مؿألت  وآلاصاب الٗام الىٓام ًسال٠ لم ما اجٟا١ ألَا

 ال٣ٗض بظل٪ الخانت ال٣اهىهُت في الىهىم هٓغ اإلاؿألت جل٪ خى٫  اجٟا٢ا لؤلَغاٝ ًجض لم ٞاطا الٗامت،

ت الٗامت ال٣ىاٖض ئلى لجأ الخانت ال٣ىاٖض هظه حؿٟٗه لم ٞاطا  .الالتزام في هٍٓغ

دخاج ت ئلى هظا ٖمله في ال٣اض ي ٍو  ًدضص َبُٗت ختى اإلاىٟهلت اإلاخهلت ال٣ٗلُت الٗملُاث مً مجمٖى

ٗٝغ ال٣ٗض جدضًض  هى ال٣ٗض ٞخ٠ُُ٨ والخٟؿحر؛ الخ٠ُُ٨ ٖملُخا وهي ٖلُه، الخُب٤ُ واحبت ال٣ىاٖض َو

 الخىى ٢بل ال٣اض ي بها ٣ًىم أولُت ٖملُت وهي الصحُذ جهيُٟه يمً لىيٗه لل٣ٗض ال٣اهىوي الىن٠

غاٝ عاصة ئ لخٟؿحر اللجىء ئلى ال٣اض ي ًًُغ وأخُاها ٖلُه، اإلاٗغوى الجزإ خل في اًتهم  ألَا ٚو

في  وويٗها ألاٞغاص ئعاصة اؾخسالم هى ئطن ٞالخٟؿحر الصحُذ، الخ٠ُُ٨ مً ًخم٨ً ختى الخٗا٢ضًت

اع  .الصحُذ ال٣اهىوي ؤلَا

في ال٣اهىن اإلاضوي ٣ِٞ، وهٓغا ل٤ًُ  اإلاؿماة ال٣ٗىص مً هماطج ئلى اإلا٣ُاؽ هظا في الخُغ١  وؾِخم

ً ،  هما ٣ٖض الى٢ذ ٞؿىدىاو٫  ٣ض البُ٘ ٣ٖضًً مكهىٍع  الىاعصة ال٣ٗىص ًٖ همىطج ٞالبُ٘ ، ؤلاًجاع ٖو

. مىٟٗت ٖلى الىاعصة ال٣ٗىص ًٖ همىطج وؤلاًجاع اإلال٨ُت ٖلى
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 البيع عقد إلى مدخل :الثانية المحاضرة

ف: أوال البُع  علد تعٍس

ذ اإلااصة  ٣ٖض ًلتزم بم٣خًاه البائ٘ أن ًى٣ل للمكتري "  مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼائغي البُ٘ بأهه351ٖٞغ

 آزغ في م٣ابل زمً ه٣ضي
ً
 مالُا

ً
" مل٨ُت ش يء أو خ٣ا

 اإلاى٤ُ الظي م٘ جماقُا اإلاضوي ال٣اهىن  في اإلاؿماة ال٣ٗىص عأؽ ٖلى البُ٘ الجؼائغي ٣ٖض اإلاكٕغ وي٘و

  .الُىمُت الحُاة في جضاوال وأ٦ثرها ال٣ٗىص أ٢ضم ٞهى اإلاؿماة ال٣ٗىص أهم البُ٘ ٌٗخبر

٤ اإلاؿائل هظه حمُ٘ ئلى وؾيخُغ١   :آلاحي الترجِب ٞو

 بٌٗ ًٖ البُ٘ ٣ٖض جمُحز - البُ٘؛ ٣ٖض زهائو - البُ٘؛ ٣ٖض حٍٗغ٠-(البُ٘ ٣ٖض ئلى مضزل :أوال

 ،)به جلخبـ التي ال٣ٗىص

 ،)البُ٘ ٣ٖض في والؿبب؛الك٩لُت املحل  التراض ي؛ (البُ٘ ٣ٖض أع٧ان :زاهُا

 ،)الًمان - الدؿلُم؛ - اإلال٨ُت؛ ه٣ل -(البائ٘ التزاماث :زالثا

م - الثمً؛ صٞ٘ - ( اإلاكتري  التزاماث :عابٗا
ُّ
َؿل

َ
 ،)اإلابُ٘ وج٩ال٠ُ ال٣ٗض مهاٍع٠ - اإلابُ٘؛ ح

 في مغى البُ٘ -التر٦ت بُ٘ - ٖليها اإلاخىإػ الح٣ى١  بُ٘-الٛحر مل٪  بُ٘(البُٕى مً زانت أهىإ :زامؿا

 (لىٟؿه الىائب بُ٘ -اإلاىث

ااىاد ااىطىع اللسم / الفصل

 412- 351 علد  البُع:  الفصل ألاول 

:  اللسم ألاول 

أحيام عامة 

 360- 351أع٧ان البُ٘ 

 386- 361التزاماث البائ٘ 

 396- 387التزاماث اإلاكتري 

أاىاع : اللسم الثاني

البُع 

 399- 397بُ٘ مل٪ الٛحر 

 403-400بُ٘ الح٣ى١ اإلاخىإػ ٖليها 

 407-404بُ٘ التر٦ت 

 409-408البُ٘ في مغى اإلاىث 

 412-410بُ٘ الىائب لىٟؿه 

  

  :البُع علد خصائص: ثااُا

٠ الؿاب٤ أن زهائو ٣ٖض البُ٘ جخمثل في  :ًخطح مً الخٍٗغ

ُه:1  ، ٞالبائ٘ ًلتزم (البائ٘ و اإلاكتري  ) أهه ٣ٖض ملؼم للجاهبحن أي أهه ًغجب التزاماث مخ٣ابلت في طمت َٞغ

. بى٣ل مل٨ُت ش يء أو خ٤ مالي آزغ، و اإلاكتري ًلتزم بضٞ٘ الثمً

 أن ٣ٖض البُ٘ هى ٣ٖض مٗاويت خُث أن البائ٘ ًدهل ٖلى م٣ابل إلاا ًى٣له ئلى اإلاكتري، و اإلاكتري :2 

. ًدهل ٖلى م٣ابل إلاا ًضٞٗه مً زمً للبائ٘
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 هى ٣ٖض عيائي ئط ٨ًٟي الو٣ٗاصه جُاب٤ ئعاصة البائ٘ م٘ ئعاصة اإلاكتري صون اقتراٍ ئٞغاٚه في ق٩ل :3 

مٗحن ئطا حٗل٤ ألامغ باإلاى٣ىالث،أما باليؿبت لل٣ٗاعاث ٣ٞض اقتٍر اإلاكٕغ الجؼائغي ٦خابت ٣ٖض بُ٘ 

 مُل٤
ً
 بُالها

ً
 .ال٣ٗاعاث و جىز٣ُه في ق٩ل مدضص و ئال ٧ان باَال

أي أهه ال ٣ًخهغ ٖلى خ٤ اإلال٨ُت و ئهما ًغص )هى ٣ٖض ًغص ٖلى ألاقُاء و ٖلى الح٣ى١ اإلاالُت ألازغي : 4 

 (٦ظل٪ ٖلى ؾائغ الح٣ى١ اإلاالُت الُٗيُت،الصخهُت و الظهىُت
ً
، و مً زم ًصح أن ٩ًىن مدله خ٣ا

 ٧لما جىاٞغث ٞيها ب٣ُت م٣ىماجه،و ٢ض ٩ًىن مدله بالح٣ى١ 
ً
 ٦ما في خىالت الح٤ التي حٗخبر بُٗا

ً
شخهُا

 .الظهىُت ٧اإلال٨ُت الهىاُٖت و ألاصبُت

 بالظاث،أما ئطا :5 
ً
 مُٗىا

ً
 ٣ٖض البُ٘ ًى٣ل اإلال٨ُت مً البائ٘ ئلى اإلاكتري في خالت ما ئطا ٧ان مدله مى٣ىال

٧ان ش يء مٗحن بالىٕى ٞان صوع ٣ٖض البُ٘ ٣ًخهغ ٖلى ئوكاء التزام في طمت البائ٘ بى٣ل اإلال٨ُت أما اإلال٨ُت 

 أو ئخضي الح٣ى١ الُٗيُت 
ً
ٞخترجب ٖلى ٖمل ماصي و هى ؤلاٞغاػ،٦ظل٪ ألامغ ئطا ٧ان مدل ال٣ٗض ٣ٖاعا

 .ألانلُت الىاعصة ٖلى ال٣ٗاع ٞان ال٣ٗض ال ًى٣ل اإلال٨ُت و ئهما جيخ٣ل بمىحب الكهغ

  :به تلتبس التي العلىد أاىاع بعع عن البُع علد  تمُيز: ثالثا

ائٟت ٣ٖض البُ٘ بحن الخٟغ٢ت ئلى هىا هخُغ١   .مٗه جخ٣اَ٘ أو به جلخبـ ٢ض ال٣ٗىص مً َو

غجب ه٣ضي زمً م٣ابل اإلال٨ُت ٖلى ًغص ٣ٖض البُ٘ :وإلاًجاز البُع: 1 لهالح  اإلابُ٘ ٖلى ُٖيُا خ٣ا ٍو

غجب اإلاىٟٗت ٖلى ًغص ٣ٖض ٞهى ؤلاًجاع أما اإلاكتري، والظي  اإلاإحغ مىاحهت في للمؿخأحغ شخهُا خ٣ا ٍو

 .مٗلىم ئًجاع بض٫ م٣ابل مُٗىت إلاضة اإلاإحغة بالٗحن الاهخٟإ مً اإلاؿخأحغ بخم٨حن اإلاإحغ ًلتزم بم٣خًاه

م وخالت  باإلًجاع البُ٘ نُٛت أهمها الحاالث بٌٗ في ببًٗهما ًلخبؿان أنهما ئال بُنهما البّحن الٟغ١  وٚع

 .ألاعى ػعاٖت مً ٖليها الحهى٫  ًخم التي واإلاىخجاث الثماع بُ٘

 اإلاإعر في 105-01الخىُٟظي باإلاغؾىم الجؼائغي  اإلاكٕغ هٓمها التي ألاولى للمؿألت باليؿبت

 الظي ًدضص قغٍو 15/10/2014 اإلاإعر في 288-14 اإلاٗض٫ واإلاخمم باإلاغؾىم الخىُٟظي 23/04/2001

 مً ال٣اهىن اإلاضوي 363ص هو اإلاكٕغ في اإلااصة )ٖمىمُت، و١  بأمىا٫ اإلاىجؼة و٦ُُٟاث قغاء اإلاؿا٦ً

 باٖخباعه ؤلاًجاع اإلاىهي بالبُ٘ أو البُ٘ باإلًجاع ٣ٖض بُ٘ الثمً ُٞه م٣ؿِ

م٣ابل  مىخجاجه أو الش يء زماع مً الٛحر جم٨حن ٖلى الٛحر م٘ اإلاال٪ اجٟا١ ٞهي الثاهُت للحالت باليؿبت

  هىا.ألانلي للش يء مىاٞ٘ واإلاىخجاث الثماع باٖخباع جأححر أم واإلاىخجاث للثماع بُ٘ ال٣ٗض ٞهل ه٣ضي، زمً

 :اخخمالحن بحن هٟغ١ 

ت بهٟت الش يء ًٖ ًخىلض ما(الثماع - الش يء  ًب٣ى بدُث مىه ٞخى٣و الش يء بأنل جمـ أن صون  صوٍع

مدضص  حؼء ٖلى مىهبا ال٣ٗض ٧ان أو ئحمالُا الى٣ضي اإلا٣ابل ٧ان ئطا بُٗا ال٣ٗض ٌٗخبر وهىا ،)خاله ٖلى

ت بهٟت مؿخد٣ا الى٣ضي اإلا٣ابل ٧ان ئطا أما .الثماع مً ٖاج٤  ٖلى الؼعاٖت وه٣ٟاث مدضصة ٞتراث في صوٍع

 .ئًجاعا ال٣ٗض ٧ان اإلاكتري 

ت جخه٠ ال ٞهي (الحانالث أو اإلاىخجاث - إصي بالضوٍع   هىا)الش يء أنل مً ؤلاه٣ام ئلى جدهُلها ٍو

 خالها ٖىض ٖلى اإلاإحغة الٗحن للمإحغ اإلاؿخأحغ ًغص أن ؤلاًجاع ٣ٖض م٣خًُاث مً ألن بُٗا ال٣ٗض ٌٗخبر

غ ال ما وهى ال٣ٗض اهتهاء  .اإلاىخجاث بُ٘ في ًخٞى



6 
 

 أحغ ًإصًه م٣ابل ٖمال ًإصي أو قِئا ًهى٘ أن بمىحبه اإلا٣او٫  ًخٗهض ٣ٖض اإلا٣اولت :واالاولة البُع: 2

لخبـ الٗمل، عب ٌؿمغ الظي آلازغ الُٝغ له م ٖلى اإلا٣اولت م٘ البُ٘ ٍو  ال٣ٗض في مدل ازخالٞهما مً الٚغ

 وناو٘ ألازار، الىجاع مثل مٗا والٗمل الش يء ماصة بخ٣ضًم اإلا٣او٫  ًلتزم خحن وطل٪ ألانل، خُث مً

  اإلااصة)ألازار ناو٘( اإلا٣او٫  ٢ضم ٞاطا اإلاؿخٗملت واإلااصة الٗمل ٢ُمت في الىٓغ هى اإلاغجح واإلاُٗاع

مل ٖىضه مً )وال٣ماف ألازكاب( الدؿلُم  ٖىض ًضٞ٘ مٗلىم زمً م٣ابل الٗمل لغب ؾلمها زم ٖليها ٖو

 .م٣اولت ٞال٣ٗض الٗمل عب مً م٣ضمت اإلاىاص ٧اهذ ئطا أما مؿخ٣بلُت، ألقُاء بُٗا ٌٗخبر هىا ال٣ٗض ٞان

 ٖلى الظي ًغص البُ٘ زالٝ الخبٕر ٞيها وألانل الٗمل، عى ًغص ٣ٖض اإلا٣اولت مثل الى٧الت :والىوالة البُع:3

٩ىن  اإلال٨ُت  وجلخبـ .)ألانُل(اإلاى٧ل  ولحؿاب باؾم بٗمل الى٦ُل ٣ًىم أن الى٧الت وم٣خط ى .مٗاويت ٍو

 مدضص بثمً لبُٗها للؼبائً الخجؼئت لخجاع بًاٖت الجملت جاحغ حؿلُم مثل الحاالث بٌٗ في بالبُ٘ الى٧الت

 أن ْاهغها ٧ان ختى ولى بٗمىلت الى٧الت ج٩ىن  ٞهىا .عبذ هامل م٣ابل الجملت جاحغ م٘ ًخداؾبىن  زم ومً

ان اج٤ٟ ئطا أما .الخجؼئت لخاحغ البًاٖت بإ ٢ض الجملت جاحغ  اإلال٨ُت ه٣ل ٖلى الُٞغ

 زمً الجملت لخاحغ ًضٞ٘ زم ًىاؾبه الظي بالؿٗغ ُٞبُٗها البًاٖت له ؾلمذ أو الخجؼئت لخاحغ

 .بُ٘ هىا ٞال٣ٗض البًاٖت ألانلي

مً  والبُ٘ الخبٕر ٣ٖىص مً أنها في البُ٘ ًٖ جسخل٠ ٞهي ٖىى بال جملُ٪ الهبت :والهبة البُع :4

 .مُٗىا م٣ابال له اإلاىهىب ٖلى ًٟغى بكٍغ م٣ترهت جى٣ٗض خحن الهبت م٘ ًلخبـ ٢ض البُ٘ .اإلاٗاوياث

 ٧ان ٞاطا الىاهب؛ لضي الخبٕر لىُت ئياٞت له اإلاىهىب مً اإلاُلىب اإلا٣ابل ٢ُمت هى الخد٤٣ ومىاٍ

ا  .صحُذ وال٨ٗـ ٖلُه ٚباع ال بُ٘ ٞال٣ٗض الش يء ٢ُمت ًٟى١  أو اإلا٣ابل مؿاٍو

ُه بحن الىاٞظ اإلاؿختر الخٟي وال٣ٗض بُٗا الٓاهغ ال٣ٗض ٩ُٞىن  للهبت، ؾخاعا  البُ٘ ًخسظ و٢ض  .هبت َٞغ

 بحن ٌؿغي  وهىا الضائىحن، ًٖ أمىالهم إلزٟاء أو اإلاحرار أخ٩ام مً للهغوب ٖاصة الىاؽ به ما ٣ًىم وهى

 الٓاهغ، ال٣ٗض ِٞؿغي  والضائىحن الخام والخل٠ الٛحر مىاحهت في أما الخٟي الح٣ُ٣ي اإلاخٗا٢ضًً ال٣ٗض

لى ت مً ًضعي ٖو اإلاضوي  ال٣اهىن   م199ً و198  اإلااصجحن في ٖليها اإلاىهىم للحا٦م َب٣ا ئزباتها بالهىٍع

 . الجؼائغي 

ب٣ى بال اإلاىث بٗض ما ئلى مًاٝ جملُ٪ وهي مىٟغصة، باعاصة جهٝغ الىنُت :والىصُة البُع:5  ٖىى ٍو

 ًغجب ٖا٢ضًه خُث خُاة خا٫ هاٞظ مٗاويت ٣ٖض ٞهى البُ٘ زالٝ وطل٪ .مىجه ختى اإلاال٪ نٟت للمىص ي

 ؾخاعا للىنُت البُ٘ ًخسظ خحن بالىنُت ًلخبـ البُ٘ ول٨ً .ألانل خُث مً ال٣ٗض ٞىع  اإلال٨ُت اهخ٣ا٫

ت .للٛحر الثلث حاوػ  بما أو لىاعر بالىنُت حٗل٤ ما ؾُما ال آلامغة الىنُت أخ٩ام مً تهغبا ىض اإلاىاٖػ  في ٖو

ىت وال٣غائً، ومنها اإلاالبؿت الٓغٝو زال٫ مً ونُت الخهٝغ ٧ىن  مً ًخد٤٣ ال٣اض ي ٞان ألامغ  ال٣ٍغ

 ٖلُه وججغي  الخهٝغ ونُت ٌٗخبر (:اإلاضوي ال٣اهىن  مً 111 اإلااصة في اإلاكٕغ ٖليها هو التي ال٣اهىهُت

٣ت لىٟؿه واؾدثنى وعزخه ألخض شخو جهٝغ ئطا أخ٩امها  به والاهخٟإ ُٞه الش يء اإلاخهٝغ خُاػة ما بٍُغ

 .)طل٪ ًسال٠ صلُل هىا٥ ٨ًً لم ما خُاجه مضة

 البُ٘ في م٘ حكتر٥ وهي الى٣ىص، ٖضا ما بما٫ ما٫ مباصلت اإلا٣اًًت ٣ٖض م٣خط ى :واالاًظة البُع:6

 حؿمذ به الظي بال٣ضع البُ٘ ٣ٖض أخ٩ام الجؼائغي  ال٣اهىن  َب٣ا ٖليها وجُب٤ اإلال٨ُت ٖلى ًغص ٣ٖضا ٧ىنها
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لُه الخانت، َبُٗتها  لظ٥ ًلخبـ الى٣ضي، الثمً زانُت في ٨ًمً ئهما واإلا٣اًًت البُ٘ بحن ٞاالزخالٝ ٖو

 مالُت ع٢ا ا اإلا٣ابل أو ٩ًىن  خحن أو مالي مبلٜ ئلى ًًاٝ قِئا اإلال٨ُت ه٣ل م٣ابل ٩ًىن  خحن باإلا٣اًًت البُ٘

 ٞاطا اإلا٣ابل، اإلاًاٝ للش يء الى٣ىص بحجم م٣اعهت اإلابُ٘ ٢ُمت في هىٓغ ألاولى الحالت ٟٞي .طهبُت ؾبائ٪ أو

 ٢ُمت هى ٧ان الٛالب وإطا بُ٘، ٞال٣ٗض الى٣ىص هى مل٨ُخه اإلاى٣ىلت للش يء اإلا٣ابل مً الٛالب الجؼء ٧ان

 )مالُت طهبُت أوأوعا١ ؾبائ٪ اإلا٣ابل خالت( الثاهُت الحالت في أما .م٣اًًت ٞال٣ٗض للم٣ابل اإلاًاٝ الش يء

 .م٣اًًت اٖخباعها ئلى ًخجه ألاعجح ٞال٣ى٫ 
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 البيع عقد أركان : المحاضرة الثالثة

ًاٝ ئليها والؿبب، املحل التراض ي أع٧ان؛ زالزت ٖلى ٣ًىم الغيائُت ال٣ٗىص ؾائغ مثل البُ٘ ٣ٖض  ٍو

لُه ٣ٖاع، ٖلى الىاعص البُ٘ ٣ٖض في الك٩لُت ع٦ً ٞاملحل  عض ي ا بالذ بضءا البُ٘ أع٧ان ئلى هخُغ١  ٖو

 .الك٩لُت زم والؿبب

 البُع علد  ف التراض ي:السهن األىل 

ت البُ٘ ٣ٖض في التراض ي ًُغح :  :٧الخالي هدىاولها اإلاؿائل مً مجمٖى

ٖلى  واإلاكتري  البائ٘ عصحي ا ئ جىا٤ٞ البُ٘ ٣ٖض في عض ي ا بالذ ٣ًهض :البُع علد  ف التراض ي مفهىم:1

ان ًخ٤ٟ أن أي .ه٣ضي زمً م٣ابل اإلاكتري  ئلى البائ٘ مً اإلابُ٘ مل٨ُت ه٣ل ومدله،  ال٣ٗض َبُٗت ٖلى الُٞغ

ان ٣ًهض أن ًجب خُث  .جدضًضه أؾاؽ أو له اإلا٣ابل والثمً اإلابُ٘ الش يء ًدضصا وأن بُ٘ ٣ٖض ئبغام الُٞغ

غاٝ بحن ؤلاعاصاث في جُاب٤ ٣ً٘ لم ٞاطا ت اإلاؿائل هظه مً أي في اإلاخٗا٢ضة ألَا ٚحر  البُ٘ اٖخبر الجىهٍغ

 .مى٣ٗض

ض مثل البُ٘ ٣ٖض في الخٟهُلُت اإلاؿائل أما ب٣ا إلاا ٞاهه الخ،..الثمً حؿضًض و٦ُُٟت اإلابُ٘ حؿلُم مٖى  َو

ان اج٤ٟ ئطا ٞاهه اإلاضوي ال٣اهىن  مً 65 اإلااصة في وعص ت اإلاؿائل حمُ٘ ٖلى الُٞغ  ال٣ٗض واخخٟٓا في الجىهٍغ

ا ولم بٗض ُٞما ٖليها ًخ٣ٟان جٟهُلُت باإلاؿائل  اٖخبر ال٣ٗض ٖليها الاجٟا١ ٖضم ٖىض لل٣ٗض أزغ أال ٌكتَر

 اإلاٗاملت َب٣ا لُبُٗت ٞيها ج٣ط ي املح٨مت ٞان ٖليها الاجٟا١ ًخم لم التي اإلاؿائل ٖلى زالٝ ٢ام وإطا .مبرما

 .والٗضالت والٗٝغ ال٣اهىن  وألخ٩ام

 ٖلى الىدى وجُاب٣هما واإلاكتري  البائ٘ عصحي ا ئ جىا٤ٞ ٧ان ئطا :البُع علد  ف التراض ي صحة شسوغ:2

ا الؿاب٤  له ختى ٩ًىن  صحت قغٍو التراض ي مً لهظا بض ال ٞاهه )التراض ي وحىص( البُ٘ ٣ٖض لىحىص يغوٍع

 في مىحىص ما هى منها البُ٘ ٣ٖض التراض ي في صحت وأخ٩ام .)التراض ي صحت ( باإلبُا٫ مهضصا ًهبذ وال أزغ

ت الٗامت ال٣ىاٖض  .البُ٘ ب٣ٗض الخانت ال٣ىاٖض في ٖلُه مىهىم هى ما ومنها ال٣ٗض لىٍٓغ

 ة  ف العامة اللىاعد  ف  أي بلٜ ألاهلُت ٧امل اإلاخٗا٢ض ٩ًىن  أن ال٣ىاٖض هظه وم٣خط ى :العلد اظٍس

 مكىبت بُٗب ٚحر ئعاصجه ج٩ىن  وأن ٖلُه، محجىع  ٚحر ال٣ٗلُت ب٣ىاه مخمخٗا )ؾىت 19 ( اإلاضوي الغقض ؾً

 .الاؾخٛال٫ أو ؤلا٦غاه أو الخضلِـ أو الٛلِ

 اإلاكتري في عيا بدماًت جخٗل٤ زانت مؿألت ٖلى الىو وعص :البُع بعلد الخاصة اللىاعد  ف 

 أن أهه ًجب ٖلى 352 اإلااصة ههذ خُث باإلابُ٘، ال٩افي الٗلم مؿألت وهي اإلاضوي ال٣اهىن  مً 352 اإلااصة

ٗخبر ٧اُٞا، ٖلما باإلابُ٘ ٖاإلاا اإلاكتري  ٩ًىن   اإلابُ٘ أوناٞه ون٠ بُان ٖلى ال٣ٗض اقخمل ئطا ٧اُٞا َو

 في َلب خ٣ه ؾ٣ِ باإلابُ٘ ٖالم اإلاكتري  أن ال٣ٗض في ط٦غ واطا .ٖلُه الخٗٝغ ًم٨ً بدُث ألاؾاؾُت

 .البائ٘ ٚل أزبذ ئطا ئال به الٗلم ٖضم بضٖىي  البُ٘ ئبُا٫

باإلابُ٘  ٖاإلاا ٨ًً لم ئطا البُ٘ ٣ٖض ئبُا٫ في لح٤ للمكتري  أن اإلاضوي ال٣اهىن  مً 352 اإلااصة وم٣خط ى

 :الخالُت الحاالث في ٌؿ٣ِ ؤلابُا٫ َلب في الح٤ هظا ول٨ً مبُ٘، ٧ل َبُٗت خؿب ٧اُٞا ٖلما

 البائ٘، ٖل ًثبذ لم ما باإلابُ٘ ٖالم اإلاكتري  أن ال٣ٗض في ًظ٦غ أن 
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 لم ئطا ٘ ش مً ؾىىاث زمـ زال٫ ؤلابُا٫ صٖىي  ًٞغ خه جاٍع  ئبغام مىظ ؾىىاث 10 أو للمبُ٘ عٍؤ

 ال٣ٗض،

  يمىا، أو نغاخت ؤلابُا٫ َلب في خ٣ه ًٖ اإلاكتري  جىاػ٫ 

 به للبائ٘ ٖال٢ت ال بؿبب اإلاكتري  ًض في وهى بُٗب اإلابُ٘ ئنابت. 

 في الىاعصة الٗامت لل٣ىاٖض جُب٤ُ هى ما منها الهىع  هظه :البُع علد  ف للتراض ي خاصة صىز :3

ت ؿمى البُ٘ ب٣ٗض زام هى ما ومنها البُ٘، ٣ٖض ٖلى ال٣ٗض هٍٓغ ت البُٕى َو  .اإلاىنٞى

  ة  ف العامة اللىاعد إسلاغ خالل من البُع علد  ف للتراض ي خاصة  صىز هي  :العلد اظٍس

ض وأهمها البُ٘ ٣ٖض ئبغام ٖلى ؤلاعاصجحن لخىا٤ٞ زانت َغ١   : بالٗغبىن  والخٗا٢ض بالخٗا٢ض الٖى

ض أخ٩ام ٖلى اإلاكٕغ هو :بالتعاكد الىعد-أ  ال٣اهىن اإلاضوي، مً 72 و 71 اإلااصجحن في بالخٗا٢ض الٖى

 :الخالُت ألاخ٩ام هجض البُ٘ ٣ٖض ٖلى أخ٩ام مً ٞيهما وعص ما وباؾ٣اٍ

ىص ٌؿمى آزغ شخها الىاٖض ٌؿمى ما شخو ٌٗض أن م٣خًاه :بالبُع الىعد -  له ًبُ٘ أن له اإلاٖى

 قِئا

ىص أبضي ئطا ه٣ضي زمً بم٣ابل ما بخه له اإلاٖى  .بُنهما ٖلُه اإلاخ٤ٟ ألاحل زال٫ طل٪ في ٚع

ض ال٨ٗؿُت الهىعة وهى :باللساء الىعد -  .بالبُ٘ للٖى

ؿمى :واللساء بالبُع الىعد - ض َو ىص واٖض َٝغ ٧ل أن أب الخباصلي، الٖى  الى٢ذ هٟـ في له ومٖى

ب٣ى  ٍو

ض مضة زال٫ آلازغ الُٝغ ججاه ملتزما منهما ٧ل  .الٖى

ض أن لىا ًدبحن اإلاضوي ال٣اهىن  مً 71 اإلااصة ئلى بالغحٕى :بالبُع الىعد شسوغ: ب  بالخٗا٢ض قغٍو الٖى

ض(  :ًلي ُٞما جخمثل )يمنها مً بالبُ٘ والٖى

ت اإلاؿائل جدضًض - ىص ال٣ٗض في الجىهٍغ ىص ال٣ٗض َبُٗت ٖلى باالجٟا١ وطل٪ )البُ٘( به اإلاٖى به  اإلاٖى

 .والثمً واإلابُ٘

ضه ملتزما الىاٖض ٞيها ًب٣ى التي اإلاضة جدضًض -  .بٖى

ىص ال٣ٗض ٧ان ئطا - ض ٣ٖض ٞان مُٗىا ق٨ال ًخُلب به اإلاٖى طل٪  في أًًا ٩ًىن  أن بض ال بالخٗا٢ض الٖى

لُه الك٩ل، ض خالت في ٖو ض ٩ًىن  أن بض ال ٣ٖاع ٖلى الىاعص بالبُ٘ الٖى ا ال٣ٗاع ببُ٘ الٖى الك٩ل  في مٟٚغ

ض ٣ٖض حسجُل يغوعة 2004 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  وأياٝ الغؾمي،  .الًغائب مهالح لضي ٣ٖاع ببُ٘ الٖى

لُه ض ٣ٖض ٞان ٖو ىص البُ٘ ٣ٖض ًٖ طاجه خض في مؿخ٣ل ٣ٖض هى بالبُ٘ الٖى  .به اإلاٖى

ض او٣ٗض ئطا :بالبُع الىعد آثاز: ج ىص شخهُا خ٣ا عجب صحُدا بالبُ٘ الٖى  طمت الىاٖض في له للمٖى

ضه ٖلى ًب٣ى أن بم٣خًاه ًلتزم ىص الش يء في ًخهٝغ وأال ٖليها اإلاخ٤ٟ اإلاضة َُلت ٖو  ئلى به ببُٗه اإلاٖى

 :اخخماالث ٖضة بحن هٟغ١  وهىا .آزغ شخو

ىص ئبضاء صون  ٖليها اإلاخ٤ٟ اإلاضة اه٣ًاء - ض ٌؿ٣ِ هىا البُ٘، ئحغاءاث باجمام ٢بىله له اإلاٖى بالبُ٘  الٖى

 الىاٖض، طمت وجبرأ

ىص ئبضاء - بخه له اإلاٖى ٗخبر الىاٖض مً حضًض لغيا خاحت في ه٩ىن  ال هىا البُ٘، ٣ٖض ئجمام في ٚع ال٣ٗض  َو
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ىص ئبضاء مً مبرما بخه له اإلاٖى ىص و٢اياه الىاٖض ه٩ل ٞاطا .ٚع ض جىُٟظ ًُلب أن له ٧ان له اإلاٖى  و٢ض الٖى

غة البُ٘ إلجمام الالػمت الكغٍو ٧اهذ ئطا ال٣ٗض مدل ال٣اض ي خ٨م بدل  اإلااصة( .الك٩ل ؾُما ال مخٞى

 .)اإلاضوي ال٣اهىن   م72ً

ىص الش يء في الىاٖض جهٝغ - ض، مضة زال٫ آزغ لصخو له اإلاٖى  ال٣ٗضًت اإلاؿإولُت ج٣ىم هىا الٖى

ض ٣ٖض ًٖ الىاش ئ بااللتزام ئزالله للبائ٘ ًٖ ا للٛحر الىاٖض جهٝغ ًب٣ي ول٨ً .بالبُ٘ الٖى  صحُدا جهٞغ

ض ألن الش يء ض، ٞترة زال٫ له مل٩ا ًب٣ى له اإلاٖى  .بالتزاماجه أزل ألهه البائ٘ مؿإولُت ج٣ىم ول٨ً الٖى

م 2005ؾىت  مغة ألو٫  بالٗغبىن  الخٗا٢ض الجؼائغي  اإلاكٕغ هٓم :) بالٗغبىن  البُ٘(: بالعسرىو  التعاكد:د

 م٨غع   72م خحن أياٝ اإلااصة 20/06/2005 اإلاإعر في 10-05خحن ٖض٫ ال٣اهىن اإلاضوي بمىحب ال٣اهىن 

 ٖىه الٗضو٫  في اإلاخٗا٢ضًً الح٤ مً ل٩ل ال٣ٗض ئبغام و٢ذ الٗغبىن  صٞ٘ ًمىذ (:ًلي ما ٖلى ٞيها هو والتي

 مً ٖض٫  وإطا.٣ٞضه الٗغبىن  صٞ٘ مً ٖض٫  ٞاطا.طل٪ بسالٝ الاجٟا١ ٢ط ى ئطا ئال ٖليها اإلاخ٤ٟ اإلاضة زال٫

 اإلاخٗا٢ضًً أخض ًضٞٗه ه٣ضي مبلٜ هى ئطن  ٞالٗغبىن .)يغع  أي الٗضو٫  ٖلى ًترجب لم ولى ومثله عّصه ٢بًه

 خ٤ م٣ابل )البُ٘ ٣ٖض في للبائ٘ ًضٞٗه اإلاكتري (لآلزغ

 .ومثله عّصه الٗغبىن  ٢بٌ مً ٖض٫ وإطا ٣ٞضه الٗغبىن  صٞ٘ مً ٖض٫ ٞاطا .ال٣ٗض ًٖ الٗضو٫ 

مً  ْهغ أو اإلاخٗا٢ضان ٌكتٍر لم ما الٗضو٫  خ٤ م٣ابل هى الٗغبىن  أن الجؼائغي  ال٣اهىن  في وألانل

 .الثمً مً حؼءا الٗغبىن  ٩ًىن  أن ٢هضا أنهما ال٣ٗض ْغٝو

   :(البُىع ااىصىفة( البُع بعلد الخاصة اللىاعد خالل من البُع علد  ف للتراض ي خاصة صىز : 4

 مً ال٣اهىن  ) 355 ئلى 353 ( اإلاىاص في أوعصها البُ٘ ٣ٖض ٖلى عض ي ا للذ زانت هماطج اإلاكٕغ وي٘

 .الخجغبت بكٍغ والبُ٘ اإلاظا١؛ بكٍغ البُ٘ بالُٗىت؛ البُ٘ :الخىالي ٖلى وهي اإلاضوي

ىت للمكتري  البائ٘ ٣ًضم البُ٘ مً الهىعة هظه في :بالعُنة البُع-أ ُّ خ٤ٟ ٖ  له أن ٣ًضم ٖلى مٗه ٍو

ان اج٤ٟ ئطا ئال مىجؼ باث بُ٘ ألانل خُث مً البُ٘ وهظا .الُٗىت لهظه مُاب٣ت بًاٖت  ٖلى اٖخباعه الُٞغ

 .للُٗىت البًاٖت مُاب٣ت ٖضم هى ٞاسخ قٍغ ٖلى مٗل٣ا بُٗا

ىت مُاب٣ت البًاٖت ٧اهذ ٞاطا ُّ  له حاػ طل٪ اإلاكتري  وأزبذ مُاب٣ت ج٨ً لم وإطا اإلاكتري، لها ألؼم للٗ

ىت مُاب٣ت بًاٖت ٖلى الحهى٫  ًُلب أن أو الخٍٗىٌ م٘ ال٣ٗض ٞسخ أن ًُلب ُّ ىت هل٨ذ  وإطا.للٗ ُّ  الٗ

 ٞان اإلاكتري  الُٗىت بُض هل٨ذ ٞاطا الُٗىت؟ هل٨ذ مً ًض جدذ هىٓغ لها البًاٖت مُاب٣ت خى٫  هؼإ وزاع

ىت هل٨ذ ئطا  أما.طل٪ ٨ٖـ اإلاكتري  ًثبذ ختى للُٗىت مُاب٣ت حٗخبر البًاٖت ُّ  واصعى البائ٘ بُض الٗ

 .البائ٘ ٖاج٤ ٖلى ؤلازباث ٖبء ٧ان اإلاُاب٣ت ٖضم اإلاكتري 

 ًمىذ ُٞه بُ٘ اإلاظا١ بكٍغ ٞالبُ٘ اإلاضوي ال٣اهىن  مً 354 للماصة َب٣ا :ااراق بلسغ البُع-ب

ًه أو و٢بىله اإلابُ٘ جظو١  خ٤ للمكتري  ش مً ئال البُ٘ ًى٣ٗض وال .قاء ٦ُٟما ٞع  اإلاكتري ٢بىله ئٖالن جاٍع

ا أو اجٟا٢ا املحضص ألاحل في ٢بىله اإلاكتري  ٌٗلً أن ٖلى اإلابُ٘،  .ٖٞغ

ًَ البائ٘ أن وم٣خًاه الجؼائغي، اإلاضوي ال٣اهىن  مً 354 اإلااصة ٖلُه ههذ :بالتجسرة البُع-ج
ّ
َم٨ ًُ 

 الاجٟا١، ل٣ُغع  ٖضم خا٫ البائ٘ جدضًض مً أو بُنهما ٖليها مخ٤ٟ مضة زال٫ اإلابُ٘ ججغبت مً اإلاكتري 

ًه أو اإلابُ٘ ٢بى٫  اإلاكتري   مً م٘ جم٨ىه اإلاكتري  وؾ٨ذ املحضصة اإلاضة مغث ٞاطا .اإلاضة هظه زال٫ وٞع
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ضُّ  ؾ٩ىجه ٞان اإلابُ٘ ججغبت َٗ ٗخبر ٢بىال ٌُ  .مبرما البُ٘ ٣ٖض َو

ججغبخه،  بٗض باإلاكتري  اإلابُ٘ ٢بى٫  هى وا٠٢ قٍغ ٖلى مٗل٣ا بُٗا ٌٗخبر أهه بالخجغبت البُ٘ في وألانل

غاٝ اجٟا١ مً جبحن ئطا ئال ٌ هى ٞاسخ قٍغ ٖلى مٗل٤ هاٞظ بُ٘ أهه الخٗا٢ض ْغٝو أو ألَا  اإلاكتري  ٞع

 .ججغبخه بٗض للمبُ٘
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 (تابع)أركان العقد البيع : المحاضرة الرابعة

 البُع علد  ف املحل: السهن الثاني

 الش يء( البائ٘ التزام ًمثل مدل أخضهما ٖىهٍغً مً مك٩ل ُٞه املحل ع٦ً مٗاويت  ٣ٖض البُ٘ ٣ٖض

 ال وصونهما البُ٘ ٣ٖض ٩ًىهان مدل مٗا وهما ،)الى٣ضي الثمً ( اإلاكتري  التزام مدل ًمثل والثاوي )اإلابُ٘

 .بُٗا ال٣ٗض ٌٗخبر

ه٣ضي،  زمً م٣ابل اإلاكتري  ئلى مل٨ُخه البائ٘ ًى٣ل الظي الُٗني الح٤ أو الش يء هى اإلابُ٘ :اابُع:1

كتٍر  :ًلي ما اإلابُ٘ في َو

 اإلاخٗا٢ضان  ٣ًهض أو الخٗا٢ض، ٖىض ٞٗال مىحىصا اإلابُ٘ ٩ًىن  أن أي :للىحىد اللابلُة أو الىحىد

 أن اقتراٍ ٣ًابل اإلابُ٘ وحىص واقتٍر .للىحىص ٢ابال ٩ًىن  أن بكٍغ مؿخ٣بال ؾُىحض مبُ٘ ٖلى الخٗا٢ض

ان ًْ أو أنال مىحىص ٚحر ش يء ٖلى الخٗا٢ض جم  ٞاطا.مؿخدُال اإلابُ٘ ال ٩ًىن   أهه جبحن زم وحىصه الُٞغ

 .مُل٣ا بُالها ٞال٣ٗض باَل الخٗا٢ض ٢بل هل٪

م٨ً في  الخٗامل مثل طل٪ ال٣اهىن  مى٘ ئطا ئال مؿخ٣بال الىحىص مم٨ً صام ما ًىحض لم ما ٖلى الخٗا٢ض ٍو

 .)اإلاضوي ال٣اهىن  مً 92 اإلااصة( حي ئوؿان جغ٦ت

 وطل٪ خؿب لخُِٗىه، مٗاًحر جدضًض أو اإلابُ٘ حُٗحن ًخم أن ًجب أي :للتعُيو اللابلُة أو التعُيو 

بُٗخه  ومؿاخخه مى٢ٗه جظ٦غ ٞال٣ٗاع أوناٞه بظ٦غ حُِٗىه ًخم بظاجه اإلاٗحن ٞالش يء .اإلابُ٘ هٕى  /مبني(َو

ه ًدضص والؿُاعة ٧الؿاٖت واإلاى٣ى٫  ،)الخ..نىاعي /ٞالحي /ًٞاء ش نىٗه ولىهه عػه ا ٍو بىٖى  .الخ..وجاٍع

ه اإلاٗحن اإلابُ٘ أما  الٗضص أو وم٣ضاعها بالىػن بجيؿها ٞخٗحن والٟىا٦ه والخًغ ٧الحبىب اإلاثلُاث مً بىٖى

 .ال٨ُل أو

الجىصة  صعحت جدضص لم وإطا م٣ضاعه حُٗحن أؾـ جدضًض مً بض ال ول٨ً بضاًت ًدضص ال ٢ض اإلابُ٘ وم٣ضاع

 .مخىؾِ نى٠ مً بش يء البائ٘ والتزم اإلاٗاملت ْغٝو مً اؾخسلهذ

ُت ٣ًهض :االسوعُة               - وأن  الٗامت وآلاصاب الٗام للىٓام مسالٟا اإلابُ٘ ٩ًىن  ال أن باإلاكغٖو

م ألامىا٫ أو ألاقُاء بٌٗ في الخٗامل اإلاكٕغ ًمى٘ ٢ض خُث ُٞه، للخٗامل نالحا ٩ًىن  ت  أنها ٚع مكغٖو

 :ٖضة ألؾباب ٩ًىن  اإلاى٘ وهظا أنال،

 .الخ..والسحاب البدغ وماء الهىاء مثل بدُاػتها أخض ٌؿخأزغ ال التي ألاقُاء جل٪ وهي ألاقُاء، َبُٗت -

، مً اإلااو٘ بالكٍغ ٌٗٝغ ما أو الاجٟا١، بد٨م -  ًمى٘ الخٗا٢ض ٖىض قٍغ ًضعج خُث الخهٝغ

 .اإلاىهىب ال٣ٗاع في الخهٝغ ٖضم ابىه ٖلى ٌكتٍر ٧األب ُٞه، الخهٝغ أو الش يء بُ٘ مً اإلاخهٝغ ئلُه

حن اإلاضوي ال٣اهىن  قّغاح ٠ًًُ الظ٦غ ؾاب٣ت الثالزت الكغٍو ئلى وإياٞت  :آزٍغً قَغ

 .)التراض ي ع٦ً في جىاوله ؾب٤ (باإلابُ٘ اإلاكتري  ٖلم -

 .) البُ٘ ٣ٖض هٟاط في ٦ظل٪ قٍغ وهى ( للمبُ٘ البائ٘ مل٨ُت -

كتٍر البُ٘ ٣ٖض في اإلاكتري  التزام مدل هى الثمً :الثمن: 2  :ًلي ما ُٞه َو

 ٗخبر اإلا٣اًًت، ًٖ البُ٘ ًمحز ما وهى :الدا الثمن ًىىو  أو ان صام ما بُٗا ال٣ٗض َو  اج٤ٟ الُٞغ

اء ٖلى الخىُٟظ ٖىض الاجٟا١ جم ولى ختى ه٣ضا، الثمً ٩ًىن  أن ٖلى  وال٨ٗـ صحُذ، ه٣ضي ٚحر بم٣ابل الٞى
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ان صام ما م٣اًًت ال٣ٗض ًب٣ى خُث  حُٛحر ٖىض الخىُٟظ خهل ولى ختى بش يء ش يء جباص٫ ٖلى اج٣ٟا الُٞغ

 .بُٗا ال٣ٗض ًى٣لب ٞال ه٣ضا لُهبذ البضلحن أخض

 .الحُاة مضي عجبا م أو أ٢ؿاٍ ٖلى أو واخضة صٞٗت مإحال أو معجال الثمً ٩ًىن  و٢ض

 -ا أو : أو ًىىو الثمن حلُلُا أي أن ٩ًىن زمىا ٢هض اإلاخٗا٢ضان حٗله زمىا، ٞال ٩ًىن زمىا نىٍع

جاٞها في خ٨م اإلاٗضوم، أما الثمً البسـ ٞاألنل أهه زمً خ٣ُ٣ي وال أزغ له ٖلى صحت ال٣ٗض ما لم ٣ًترن 

ؿخُٟض مىه ٧ل مً البائ٘ واإلاكتري 90بىا٢ٗت اؾخٛال٫ ٞىُب٤ ٖلُه أخ٩ام اإلااصة   مً ال٣اهىن اإلاضوي َو

( 1/5)، أو ٧ان هظا الثمً البسـ ٌك٩ل ٚبىا ًٟى١ زمـ (زمً مبالٜ ُٞه/ زمً بسـ)خؿب ألاخىا٫  

 وهى  بالخأ٦ُض  (4/5 )أزماؽ أعأ٘ ئلى الثمً ج٨ملت َلب خ٤ مً البائ٘ ِٞؿخُٟض ٣ٖاع، بُ٘ في اإلاثل زمً

٘ و٢ذ ال ال٣ٗاع بُ٘ و٢ذ ال٣ٗاع زمً مً ال٣اهىن   ( 360-359-358)اإلاىاص  ٖلُه ههذ ما وهى . الضٖىي  ٞع

 :اإلاضوي والتي جًمىذ ألاخ٩ام الخالُت

 الح٤ في َلب ج٨ملت الثمً هى خ٤ البائ٘ في ٣ٖض بُ٘ ال٣ٗاع،- 

 ج٣ضًغ ٢ُمت ال٣ٗاع وم٣اعهخه بالثمً اإلاظ٧ىع في ال٣ٗض للخأ٦ض مً وحىص الٛبن بسمـ زمً اإلاثل ٩ًىن - 

 خؿب ٢ُمت ال٣ٗاع و٢ذ البُ٘،

، وحؿغي هظه اإلاضة ابخضاء مً ًىم (3)ٌؿ٣ِ خ٤ البائ٘ في َلب ج٨ملت الثمً بمغوع زالزت ؾىىاث- 

 باليؿبت لل ا عقض ومً ًىم اه٣ُإ العجؼ باليؿبت لٗضًمي ألاهلُت، البُ٘

 .ال ًًُٗ في بُ٘ و٢٘ في بُ٘ ٣ٖاع جم باإلاؼاص الٗلني بم٣خط ى هو ٢اهىوي- 

 أن  ًجب ٖلى َغفي ال٣ٗض أن ًدضصا الثمً أو ٖلى ألا٢ل: أو ًىىو الثمن معُنا أو كابال للتعُيو

جبحن أن  خُث ال ًترجب البُالن ٖلى ٖضم جدضًض الثمً ئطا. ًخ٣ٟا ٖلى ألاؾاؽ التي ؾ٣ُضع بها الثمً الخ٣ا

خماص ٖلى الؿٗغ اإلاخضاو٫ في الخجاعة أو ٖلى الؿٗغ الظي اٖخاصا ٖلى ا الٖا الخٗامل به،  اإلاخٗا٢ضًً ٢ض هٍى

ًغح٘ ٖىض  ئياٞت ئلى ئم٩اهُت الاجٟا١ ٖلى أن ٩ًىن الثمً هى ؾٗغ الؿى١؛ ٞاطا لم ًدضصا ؾى٢ا مُٗىت

 .الك٪ ئلى ؾٗغ الؿى١ الظي ٣ًط ي الٗٝغ أن ج٩ىن أؾٗاعه هي اإلاُب٣ت أي اإلاٗخمضة

ٌ اإلاخٗا٢ضًً شخها آزغ لُدضص الؿٗغ، ىحض مُٗاع آزغ لم ًىو ٖلُه اإلاكٕغ الجؼائي، وهى جٍٟى  ٍو

 .ٞاطا لم ًخ٣ٟا ٖلُه ازخاعه ال٣اض ي، وال ًىحض ما ًمى٘ مً جُب٤ُ هظا الح٨م

حن صون آلازغ، وأن ال كتٍر في ألاؾـ التي ًدضص بها الثمً أن ال جخى٠٢ ٖلى ئ ا عصة أخض الُٞغ  هظا َو

 .جبنى ٖلى أؾاؽ مبهم وأن ال ًٟىى جدضًض الثمً لصخو لم ًستره اإلاكتري 

 : السبب: السهن الثالث

 98 و 97اإلااصجحن   لم جغص أخ٩ام زانت بالؿبب في ٣ٖض البُ٘، وجُب٤ في هظا الكأن ألاخ٩ام الىاعصة في

ا ٚحر مسال٠ للىٓام . الٗام وآلاصاب الٗامت مً ال٣اهىن اإلاضوي، خُث ٌكتٍر أن ٩ًىن ؾبب ال٣ٗض مكغٖو

ا ختى ٣ًىم صلُل ٖلى زالٝ طل٪، ٦ما ٌٗخبر ٟترى أن ل٩ل التزام ؾببا مكغٖو الؿبب اإلاظ٧ىع في ال٣ٗض  ٍو

ت الؿبب ٞان ٖلى مً ًضعي وحىص ؾبب مكغٕو  هى الؿبب الح٣ُ٣ي ختى ًثبذ الُٗـ، ٞاطا زبدذ نىٍع

 .آزغ أن ًثبخه
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  الليلُة: السهن السابع

٠ الك٩لُت زم هبحن أهىاٖها زم أهضاٞها ومً زم وٗغى ئلى جُب٣ُاتها وأزحرا هغي الك٩لُت  هبضأ أوال بخٍٗغ

 .باٖخباعها ع٦ىا في ٣ٖض البُ٘

ف الليلُة: 1  ت الخٗا٢ضًت ًٟغى اإلاكٕغ بم٣خًاه ٖلى ألاٞغاص ٢البا:تعٍس   هي ٢ُض ٖلى مبضأ الحٍغ

اتهم جدذ َائلت بُالنها أو ٖضم ئهخاج أزغها أو ٖضم حىاػ الاخخجاج بها ئطا لم  مُٗىا جٟٙغ ُٞه جهٞغ

 .حؿخىفي الكغٍو اإلاُلىبت ٢اهىها

 : جىحض ٖضة ج٣ؿُماث للك٩لُت ول٨ً أهم ج٣ؿُم هى الخالي:أاىاع الليلُة: 2 

 الغؾمي  مثل ال٣ٗض (ع٦ً في الخهٝغ ) هي التي جخٗل٤ بىحىص الخهٝغ ال٣اهىوي :الليلُة ااباشسا

ت وال٣ٗىص الىاعصة ٖلى املحل الخجاعي وؤلاًجاع ٣ض الكغ٦ت الخجاٍع . اإلاضوي ٣ٖض البُ٘ الىاعص ٖلى ٣ٖاع ٖو

٣ضان الك٩لُت هىا ًإصي ئلى بُالن الخهٝغ ال٣اهىوي  .ٞو

 ٣ٞضها  هي الك٩لُت التي لِؿذ ع٦ىا في الخهٝغ ال٣اهىوي وال ًترجب ٖلىو: الليلُة غير ااباشسا

، وإهما ًٟغيها ال٣اهىن إلزباث الخهٝغ أو ألحل ئهخاج الخهٝغ أزغه  .بُالن الخهٝغ

 تهضٝ الك٩لُت ئلى جد٤ُ٣ اإلاهلحت الٗامت والخانت ٖلى خض ؾىاء،: أهداف الليلُة:  3

 وجخمثل أهم مٓاهغها ُٞما ًلي: تحلُم ااصلحة العامة: 

اث ال٣اهىهُت،-   الغ٢ابت ٖلى الخهٞغ

 ألامً ال٣اهىوي،- 

 حؿهُل ٖمل ال٣اض ي،- 

ىت الٗمىمُت-   .جد٤ُ٣ ئًغاصاث للخٍؼ

 وجخمثل ُٞما ًلي: تحلُم ااصلحة الخاصة لألفساد: 

 -،  خماًت اإلاخٗا٢ضًً مً الدؿٕغ

 .خماًت الٛحر- 

هجض في ال٣اهىن الجؼائغي جُب٣ُاث ٖضًضة للك٩لُت :  تؼبُلاا الليلُة  ف اللااىو الجصائسي :  4

 :٦ما ًلي هىعصها

 ان، عؾمُت: الىتابة ٣هض بها ئٞغاٙ الخهٝغ ال٣اهىوي في ق٩ل مدغع م٨خىب، وهي هٖى جىز٣ُُت ) ٍو

ُت (٣ٖض جىز٣ُي=  اإلاضوي  وال٨خابت ئما أن ج٩ىن ع٦ىا في ال٣ٗض مثل بُ٘ ال٣ٗاع أو ؤلاًجاع. أو ٦خابت ٖٞغ

ت  .الخ، وإما أن ج٩ىن ٦خابت مُلىبت لئلزباث ٣ٗ٦ض ال٨ٟالت...والكغ٧اث الخجاٍع

 د٨مه ٢اهىن الدسجُل والُاب٘: التسجُل لدي مصالح الظسائب  .ٍو

 ت ُٞما حٗل٤ بالغهىن وخ٣ى١ الامخُاػ: اللُد ٩ىن ئما في املحاٞٓت ال٣ٗاٍع اإلاغ٦ؼ  الخ، أو في..ٍو

ت ني للسجل الخجاعي ُٞما ًسو ٣ٖىص الكغ٧اث الخجاٍع  وق٩لُت ال٣ُض مُلىبت لىٟاط الخهٝغ. الَى

 .ال٣اهىوي في مىاحهت الٛحر

 ت خُث: اللهس اث الىا٢لت للمل٨ُت ال٣ٗاٍع خٗل٤ بالخهٞغ ت ٍو خم ٖلى مؿخىي املحاٞٓت ال٣ٗاٍع  ٍو
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ا لىٟاط الخهٝغ بحن اإلاخٗا٢ضًً وفي مىاحهت الٛحر  .ٌٗخبر الكهغ هىا قَغ

 ني: إلاشهاز ٩ىن ئما في اليكغة الغؾمُت لئلٖالهاث ال٣اهىهُت التي ًهضعها اإلاغ٦ؼ الَى للسجل  ٍو

ىُت ت، أو في الجغائض الُىمُت الَى ت وبُ٘ ال٣اٖضة الخجاٍع ُٞما  الخجاعي ُٞما ًسو ٣ٖىص الكغ٧اث الخجاٍع

غجبِ هظا الىٕى مً الك٩لُت بالىٟاط في مىاحهت الٛحر  .حٗل٤ بالكغ٧اث اإلاضهُت، ٍو

٣ٖاع  ع٦ً الك٩لُت في ٖض البُ٘ هى وحىب ئبغام ٣ٖض البُ٘ الىاعص ٖلى: الليلُة زهنا  ف علد البُع:  5

٤  في الك٩ل الغؾمي أي ال٣ٗض الخىز٣ُي الظي ًدغعه اإلاىز٤ بهٟخه يابُا ٖمىمُا في خضوص ازخهانه وٞو

 .( مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼائغي 324اإلااصة ).ألاق٩ا٫ التي هو ٖليها ال٣اهىن 

 خُث ًجب ٖلى ألاشخام الغاٚبحن في ئبغام ٣ٖض بُ٘ واعص ٖلى ٣ٖاع أن ًخ٣ضمىا ئلى مىز٤ مسخو

بتهما في ئبغام ٣ٖض  هغخان بٚغ ئ٢لُمُا ال ًغبُه بأخضهما ا عبُت ١ ا عبت أو مهاهغة للضعحت ا٫ ا عأٗت، ٍو

٤ ألانى٫ اإلاٗمى٫ بها واإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن اإلاضوي  البُ٘، داث ٞو خُث ًخل٣ى اإلاىز٤ الخهٍغ

ٞال بض ل٩ل َٝغ مً أَغاٝ ال٣ٗض أن ٣ًضم قهاصة مُالصه . والخىُٓماث اإلاخٗل٣ت بمهىت الخىز٤ُ وال٣ىاهحن

٠ًُ لها البائ٘ أنل اإلال٨ُت وقهاصة اإلاُاب٣ت وقهاصة الخأمحن يض زُغ  وبُا٢ت ىُت ٍو ٠ الَى الخٍٗغ

م ال٣ٗاع و٦ظا ٖىض الًغوعة مسُُا  ال٩ىاعر الُبُُٗت باليؿبت لل٣ٗاع اإلابني وقهاصة ؾلبُت لل٣ٗاع وج٣ٍى

٢اهىن )ونُٟا خا٫ بُ٘ حؼء مً ٣ٖاع مبني، م٘ يغوعة ئًضإ زمـ الثمً اإلاظ٧ىع في ال٣ٗض  هىضؾُا

ىت الٗمىمُت ( 2020اإلاالُت لؿىت   .في خؿاب اإلاىز٤ لضي الخٍؼ

ُما حٗل٤ بك٩ل ال٣ٗض ٞاهه ًجب أن ًدغع باللٛت الٗغبُت في هو واضح صون جغ٥ أي بُاى أو ووحىص  ٞو

ىم الخى٢ُ٘ باألخٝغ وإطا وحض قُب  ٦خابت أو خكى بحن ألاؾُغ، وج٨خب اإلابالٜ والؿىت والكهغ والُىم ٍو

غاٝ والكهىص  .ال بض أن ًهض١ ٖلُه اإلاىز٤ وألَا

٦ما ًجب أن ًخًمً ال٣ٗض البُاهاث اإلاخٗل٣ت باإلاىز٤ في أٖلى الىع٢ت زم البُاهاث اإلاخٗل٣ت بأَغاٝ 

بُٗت  ال٣ٗض ش وم٩ان ئبغام ال٣ٗض َو والكهىص والبُاهاث الخانت بمىيٕى ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي مً جاٍع

ومؿاخخه وخضوصه وأنل اإلال٨ُت واإلاال٥ الؿاب٣حن، وط٦غ الثمً واإلابلٜ اإلاضٕٞى ئياٞت ئلى  ال٣ٗض وع٢مه

حن آزاع ال٣ٗض  .والالتزاماث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الُٞغ

ُٗت الخانت  غاٝ والكهىص ألاخ٩ام الدكَغ جب ٖلى اإلاىز٤ ٢بل جى٢ُ٘ ال٣ٗض أن ًخلى ٖلى ألَا ٍو

لُه أًًا أن ٤ً أ ع ٖليهم هو ال٣ٗض ٧امال ل٩ُىهىا ٖلى صعاًت جامت إلاًمىن ال٣ٗض وآزاعه بالًغائب،  .ٖو

 وبهظا هيخهي مً املحايغة الخانت بأع٧ان ٣ٖض البُ٘ وهيخ٣ل بٗض هظا ئلى آزاع ٣ٖض البُ٘ بضءا بااللتزاماث

 .اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ البائ٘
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 البائع التزامات :المحاضرة الخامسة

االىُة  بنلل البائع التزام - أ

 هظا في وهٟغ١  .البُ٘ ٣ٖض الىاجج ًٖ الغئِـ الالتزام وهى البائ٘ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ التزام أهم هى اإلال٨ُت ه٣ل

 .ال٣ٗاعاث في اإلال٨ُت وه٣ل اإلاى٣ىالث في اإلال٨ُت ه٣ل بحن الهضص

ئلى  اإلال٨ُت جيخ٣ل للبائ٘ مملى٧ا بالظاث مُٗىا مى٣ىال اإلابُ٘ ٧ان ئطا :اانلىالا  ف االىُة الل أما :1

٣ِٞ  بالىٕى مُٗىا مى٣ىال اإلابُ٘ ٧ان ئطا أما .)اإلاضوي ال٣اهىن  مً 165 اإلااصة( ال٣ٗض ئبغام بمجغص اإلاكتري 

ه مً أقُاء مً ًمازله ما ًٖ اإلابُ٘ الش يء ئئٞغاػ و٢ذ مً ئال اإلاكتري  ئلى جيخ٣ل ال اإلال٨ُت ٞان  ٞاطا لم .هٖى

اؾدئظان  بٗض البائ٘ ه٣ٟت ٖلى طاجه الىٕى مً ش يء ٖلى ًدهل أن للمكتري  ٞان باإلٞغاػ البائ٘ ٣ًم

 .)اإلاضوي ال٣اهىن  مً 966 اإلااصة(.والخٍٗىٌ البُ٘ ٣ٖض بٟسخ ًُالب أن له ٦ما ال٣اض ي،

ٗخبر بظاجه اإلاٗحن اإلاى٣ى٫  خالت مثل ال٣ٗض بمجغص اإلال٨ُت جيخ٣ل الجؼاٝ بُ٘ في -  ٧ان ولى حؼاٞا البُ٘ َو

ا الثمً حُٗحن  .)اإلاضوي ال٣اهىن  مً 166 اإلااصة( اإلابُ٘ م٣ضاع جدضًض ٖلى مى٢ٞى

 ما منها ًهى٘ خُىما جهى٘ التي ألاقُاء وفي حُُٗنها ٖىض اإلاؿخ٣بلُت ألاقُاء بُ٘ في اإلال٨ُت جيخ٣ل -

 .لخُُٗنها ٨ًٟي

 ئحغاءاث الكهغ اخترام وحىب ئلى اإلاضوي ال٣اهىن  مً 165 اإلااصة أقاعث :العلازاا  ف االىُة الل:2

ت اإلال٨ُت أن ٖلى اإلاضوي ال٣اهىن  مً 793 اإلااصة وههذ ال٣ٗاعي،  اإلاخٗا٢ضًً بحن ال بال٣ٗض جيخ٣ل ال ال٣ٗاٍع

ش مً ئال الٛحر مىاحهت في وال  . ال٣ٗاعي  الكهغ جاٍع

ت هى ال٣ٗاعي  والكهغ اث ٧ل حسجُل ئلى الغامُت ؤلاحغاءاث مجمٖى  ال٣ٗاع اإلال٨ُت ٖلى الىاعصة الخهٞغ

اث ال٣ٗىص باًضإ ت اإلال٨ُت ه٣ل اإلاخًمً ال٣ًائُت وألاخ٩ام والخهٞغ  املحاٞٓت مؿخىي  ٖلى ال٣ٗاٍع

ت التي  .ازخهانها صائغة في ال٣ٗاع ٣ً٘ ال٣ٗاٍع

 مؿخىي  ٖلى ال٣ٗض بدسجُل أوال ٣ًىم أن ال٣ٗاعي  البُ٘ ٣ٖض أمامه أبغم الظي اإلاىز٤ ٖلى ًجب خُث

 ومً .املحضصة ٢اهىها الغؾىم وصٞ٘ واإلاخمم، اإلاٗض٫ الدسجُل ٢اهىن   اإلاخًم105ً-76لؤلمغ ؤلاصاعة َب٣ا

 74-75لؤلمغ َب٣ا ئ٢لُمُا املخخهت ال٣ٗاعي  الحٟٔ مهالح لضي ال٣ٗض باًضإ اإلاىز٤ ٣ًىم زم

  بخأؾِـ إلاخٗل63٤ -76 واإلاغؾىم ال٣ٗاعي  السجل وجأؾِـ الٗام ألاعاض ي مسح ئٖضاص مخًمً

ش مً اإلال٨ُت جيخ٣ل الكهغ ئحغاءاث ئجمام وأٗض . ال٣ٗاعي  السجل ش مً ولِـ الكهغ جاٍع  ال٣ٗض ئبغام جاٍع

ؿلم  .وحىصه خا٫ ال٣ٗاعي  الضٞتر م٘ اإلاكهغ الغؾمي ال٣ٗض ًٖ وسخت للمٗني َو

خُلب اإلال٨ُت بى٣ل الالتزام ًٖ اإلاخٟٕغ الالتزام هى :اابُع بتسلُم البائع التزام- ب  الٗىاًت بظ٫ ٍو

 جدذ اإلابُ٘ وي٘ ٣ًخط ي ٦ما ،)اإلاضوي ال٣اهىن  مً 176اإلااصة(حؿلُمه ختى اإلابُ٘ ٖلى الحٟاّ في الالػمت

 .)اإلاضوي ال٣اهىن  مً 364 اإلااصة(.الخٗا٢ض و٢ذ ٖليها ٧ان التي الحالت ٖلى اؾخالمه ويمان اإلاكتري  جهٝغ

 وإٖالم اإلاكتري  جهٝغ جدذ اإلابُ٘ بىي٘ طل٪ ٩ًىن  ؟بالتسلُم التزامه أدي كد البائع ٌعتبر هُف: 1

ه جدذ اإلابُ٘ بأن اإلاكتري   .جهٞغ

لة: 2  مٟاجُدها، بدؿلم اإلابيُت وال٣ٗاعاث بدُاػجه ٞاإلاى٣ى٫  اإلابُ٘، هٕى خؿب جسخل٠ :التسلُم ػٍس

ت اإلال٨ُت وخ٣ى١  ٦ظل٪، والؿُاعة  .لها اإلاثبخت الىزائ٤ بدؿلُم ال٨ٍٟغ
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حن؛ هجض :التسلُم أاىاع:3 ٣٘ الح٣ُ٣ي الدؿلُم هٖى  ٧ان أن بٗض اإلاكتري  خىػة في اإلابُ٘ ًهبذ خحن ٍو

 ًهحر ال٣ٗض وأٗض خائؼا ال٣ٗض ٢بل اإلاكتري  ٩ًىن  خحن الح٨مي الدؿلُم هى الثاوي والىٕى .البائ٘ خُاػة في

 .) اإلاكتري  مً باطن البائ٘ خُاػة في ال٣ٗاع ًب٣ى خحن أو مال٩ا

 .اإلابُ٘ حؿلُم وه٣ٟاث وػمان م٩ان بحن هىا هٟغ١  :التسلُم ظسوف:4

 الخٗا٢ض،أما و٢ذ اإلابُ٘ وحىص م٩ان هى الدؿلُم م٩ان بظاجه اإلاٗحن اإلابُ٘ في :اابُع تسلُم مياو 

ه اإلاٗحن اإلابُ٘ ً في ُٞخم بىٖى ً في ٩ًىن  الدؿلُم ٞان اإلابُ٘ جهضًغ خالت وفي البائ٘، مَى  . اإلاكتري  مَى

 الخأحُل ٖلى ًخ٤ٟ لم ما ال٣ٗض ئبغام ٞىع  الدؿلُم ًخم أن ألانل :اابُع تسلُم شماو. 

 البائ٘ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ اإلاكتري  جهٝغ جدذ اإلابُ٘ لىي٘ الالػمت الى٣ٟاث ٧ل :التسلُم افلاا. 

اصة؛ الى٣و خالتي بحن هٟغ١  :التسلُم عند اابُع ملداز تغير حىم: 5  والٍؼ

 لتزم الٗٝغ خؿب الى٣و مؿإولُت ًخدمل البائ٘ :النلص حالة  ًٟسخ وإال الثمً باه٣ام ٍو

د٤ ٖلُه، ال٣ٗض  ٧ان ٞاطا اإلابُ٘ ج٨ملت َلب في الح٤ به لِـ ول٨ً الثمً مً ؤلاه٣ام َلب للمكتري  ٍو

 .البُ٘ ٣ٖض ٞسخ َلب للمكتري  حاػ الثمً ئه٣ام ًٖ البائ٘ امخى٘ أو حؿُما الى٣و

 ادا حالة اصة بش يء اإلاكتري  ٖلى عحٕى ٞال حملت م٣ضعا الثمً ٧ان ئطا :الٍص  ٧ان ئطا أما .له والٍؼ

 في الظي اإلابُ٘ أو للخجؼئت ال٣ابل ٚحر اإلابُ٘ خالت خالخحن؛ بحن هٟغ١  الىخضة أؾاؽ م٣ضعا ٖلى الثمً

اصة ج٨ً لم ما الٟاع١  ٣ًابل ما بضٞ٘ هىا اإلاكتري  ًلتزم خُث بالبائ٘ يغع  ججؼئخه  الثاهُت والحالت .ٞاخكت ٍػ

 .الؼائض ال٣ضع بأزظ اإلاكتري  ًلؼم ال خُث بالبائ٘ ئيغاع صون  للخجؼئت ال٣ابل اإلابُ٘ خالت هي

 ادا ػلب  ف الحم سلىغ  اإلابُ٘ في لى٣و الثمً مً ؤلاه٣ام في اإلاكتري  خ٤ :وإالاصه الثمن ٍش

اصة َلب في البائ٘ وخ٤ اصة خا٫ الثمً في الٍؼ  بالظاث اإلاٗحن اإلابُ٘ خالت في بالخ٣اصم ٌؿ٣ِ اإلابُ٘ في الٍؼ

ه اإلاٗحن اإلابُ٘ أما الدؿلُم، ًىم مً (1)واخضة ؾىت بمغوع  مً  ؾىت15 بمغوع ٩ًىن  الخ٣اصم ٞان بىٖى

ش مً ؾىىاث 10 بمغوع ٩ًىن  الحالت هظه في ٞالخ٣اصم للبائ٘ باليؿبت أما للمكتري، باليؿبت الدؿلُم  جاٍع

 .اإلابُ٘ حؿلُم مً ؾىت 15  أو اإلابُ٘ م٣ضاع في بالخٛحر الٗلم

 هى بدفع ما االتري  ًلم لم إذا تسلُمه عن والامتناع االتري  عن اابُع الش يء حبس البائع ًحم: 6

 .( مً ال٣اهىن اإلاضوي390 واإلااصة 121/200اإلاىاص ) ثمن من علُه مستحم

 اإلابُ٘ ٩ًىن  أن قٍغ ٖلى أحىبي، لؿبب البُ٘ ٣ٖض ئبغام بٗض اإلابُ٘ هال٥ به ه٣هض :الهالن تبعة:7

 .اإلاثلُاث في هال٥ ال ألهه بالظاث مُٗىا

 لٗض أما البائ٘، ٖا١ ٖلى ٣ً٘ ٞاهه الدؿلُم ٢بل اإلابُ٘ هل٪ ٞاطا بالدؿلُم، مغجبُت الهال٥ وجبٗت

 ٣ً٘ طل٪ وم٘ الدؿلُم ٢بل ٞيها اإلابُ٘ يهل٪ خاالث وجىحض . اإلاكتري  ٖلى ج٣٘ الهال٥ جبٗت ٞان الحؿلُم

 :وهي اإلاكتري  خؿاب ٖلى الهال٥

 واإلاكتري، البائ٘ بحن مؿب٤ اجٟا١ وحىص خالت 

 م٣ٗى٫، أحل زال٫ بدؿلمه ٣ًم ولم اإلابُ٘ بدؿلم اإلاكتري  ئٖظاع ؾب٤ ئطا 

 الحبـ، لح٤ جُب٣ُا له خابـ وهى وه البائ٘ ًض جدذ هل٪ اإلابُ٘ ئطا 
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 ٢بل ع أ ٍ لى حؿُما الخ٠ ٧ان ئطا البُ٘ ٣ٖض ٞسخ للمكتري  ٩ًىن  الجؼئي الهال٥ خالت في 

 .الثمً في ئه٣ام م٘ اإلابُ٘ اؾدُٟاء ًسخاع أن للمكتري  أن ٦ما الخٗا٢ض، اإلاكتري  أجم لم الخٗا٢ض

 اإلاكتري  ًخمخ٘ بأن البائ٘ ًلتزم أن البُ٘ ٣ٖض في بالًمان بااللتزام ٣ًهض :بالظماو البائع التزام- ج

يخٟ٘ باإلابُ٘  اإلابُ٘ ٩ًىن  وأن للمكتري، الٛحر حٗغى في ؾببا ٩ًىن  أو بىٟؿه طل٪ في ٌٗاعيه أن صون  به ٍو

 الالتزام هظا وجىُٟظ .له املخهو الىحه ٖلى به الاهخٟإ صون  ًدى٫  بُٗب مهاب ٚحر للىن٠ مُاب٣ا

 الالتزام م٘ الٛحر حٗغى مىاحهت في ٖىه والضٞإ للمكتري  الصخص ي الخٗغى ًٖ البائ٘ امخىإ ٣ًخط ي

 ال٨لي الهال٥ وخالت للمبُ٘ اإلاٗترى الٛحر اؾخد٣ا١ هدُجت ًضه مً اإلابُ٘ هٕؼ خالت في اإلاكتري  بخٍٗىٌ

. زٟي ُٖب بؿبب للمبُ٘

 له ٣ًضم وأن مُٗىت إلاضة للٗمل اإلابُ٘ نالخُت بًمان للمكتري  ًخٗهض أن للبائ٘ ًم٨ً لظل٪ وإياٞت  

اصجه أو الًمان ئه٣ام ٖلى مٗه ًخ٤ٟ أو ئياُٞت يماهاث  .ئؾ٣اَه أو ٍػ

لُه  الخُٟت الُٗىب لًمان هخُغ١  زم الٛحر أو الصخص ي ؾىاء الخٗغى يمان ئلى أوال هخُغ١  ٖو

 .مُٗىت مضة للٗمل اإلابُ٘ ونالخُت

حن، ئلى الخٗغى بًمان الالتزام ًى٣ؿم :التعسض بظماو الالتزام:1  الصخص ي الخٗغى يمان هٖى

 .الٛحر حٗغى ويمان

 مً ٢اهىوي أو ماصي ٖمل أي ًٖ البائ٘ امخىإ به ٣ًهض :الشخص ي التعسض بظماو الالتزام 

ان؛ وهى حؼئُا، أو ٧لُا باإلابُ٘ الاهخٟإ مً اإلاكتري  خغمان قأهه  هٖى

 ،)اإلابُ٘ ٚهب( ًضُٖه  خ٤ ٖلى البائ٘ ُٞه ٌؿدىض ال :ماصي حٗغى -

 .به ًضعي خ٤ ئلى أو ٢اهىوي مغ٦ؼ ئلى الاؾدىاص :٢اهىوي حٗغى -

 وامخُاػ الحبـ خ٤ مثل البُ٘ ٣ٖض بم٣خط ى خ٣ى١  مً له ًترجب بما البائ٘ مُالبت حٗغيا ٌٗخبر وال

 .شخهُا حٗغيا الكٟٗت بد٤ اإلاُالبت حٗخبر ال و٦ظل٪ اإلابُ٘، بثمً البائ٘

 الخٗغى أما الجبري، الخىُٟظ ٢ىاٖض ئلى واللجىء الٗمىمُت بال٣ىة اإلااصي الخٗغى عص اإلاكتري  خ٤ مً

 .)الخٗغى ٖلُه امخى٘ الًمان ٖلُه وحب مً( ٢اٖضة بم٣خط ى اإلاكتري  ُٞضٞٗه ال٣اهىوي

 الاهخٟإ مً اإلاكتري  خغمان ئلى ًإصي وأن ٞٗال الخٗغى خضور مً بض ال حٗغى أمام ه٩ىن  وختى

خمحز .٢بله ال البُ٘ بٗض الخٗغى هظا ٣ً٘ وأن حؼئُا أو ٧لُا باإلابُ٘  بالخهائو الصخص ي الخٗغى ٍو

 :الخالُت

 للخجؼئت، ال٣ابلُت ٖضم -

 الخأبُض، -

ؿخُٟض للبائ٘، الٗام الخل٠ به ًلتزم -  للمكتري، الخام والخل٠ الٗام الخل٠ مىه َو

ا ٧اهذ ولى البُٕى ٧اٞت في ٣ً٘ - ت، أو ٢ًائُت بُٖى  ئصاٍع

 .الصخص ي الخٗغى يمان ٖضم قٍغ بُالن -

 لضٞ٘ البائ٘ جضزل هى الالتزام هظا مًمىن  :)الاستحلاق طماو(الغير تعسض بظماو الالتزام 

 صٞ٘ في ٞكل ئطا أما ُٖيُا، جىُٟظا التزامه هٟظ ٢ض ٩ًىن  الخٗغى صٞ٘ في هجح ٞاطا للمكتري  الٛحر حٗغى
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 .الاؾخد٣ا١ بخٍٗىٌ ٌؿمى وهىا الحالت خؿب م٣ضاعه ًسخل٠ حٍٗىٌ بضٞ٘ التزم الخٗغى

 :البائع ًظمنه الري التعسض شسوغ  

 ماصًا، حٗغيا ولِـ ٢اهىهُا حٗغيا الٛحر حٗغى ٩ًىن  أن -

 البائ٘، بٟٗل البُ٘ بٗض ئلُه آ٫ أو البُ٘ و٢ذ له زابخا اإلاٗترى خ٤ ٩ًىن  أن -

 ٞٗال، الخٗغى و٢ٕى -

 . اإلاكتري  به البائ٘ أٖلم ج٩لُٟا أو ْاهغا اعجٟا٢ا الخٗغى ؾبب ٩ًىن  ال أن -

 جبلُٜ ٖلُه ال٣اهىن  أوحب للمكتري  عى ح٘ خضر ئطا : للملتري  الغير لتعسض البائع دفع  أحيام

جب به، ٣ًىم ال أو بظل٪ ٣ًىم و٢ض الخٗغى بى٢ٕى البائ٘  لغص ًخضزل أن اإلاكتري  أبلٛه ئطا البائ٘ ٖلى ٍو

 :ًلي ُٞما ؾجراه ما وهى ًخضزل، ال أو ًخضزل و٢ض الخٗغى

 البائ٘ ٞان الٛحر بخٗغى البائ٘ بازُاع اإلاكتري  ٢ام ئطا :التعسض بىكىع للبائع االتري  إخؼاز حالة - 

 ًخضزل؛ ال أو ًخضزل أن ئما

 الخٗغى عص في ًٟكل أن وإما التزامه  هٟظ ٢ض ٩ُٞىن  الخٗغى عص في ًىجح ئما :البائع تدخل إذا-         

خم  اإلااصة أو 375 اإلااصة في ٖلُه اإلاىهىم الخٍٗىٌ بضٞ٘ ٖىضئظ البائ٘ ُٞلتزم اإلاكتري  ًض مً اإلابُ٘ هٕؼ ٍو

 .ألاخىا٫ خؿب اإلاضوي ال٣اهىن  مً 376

٩ىن  ٩ىن  يضه، اإلاىحهت ال٣ًائُت الخهىمت في للمكتري  باالهًمام البائ٘ جضزل ٍو  الخُاع للمكتري  ٍو

 ٖضم له وألاًٞل .وخضه الاصٖاء ًىاحه البائ٘ وجغ٥ الاوسحاب أو البائ٘ حاهب ئلى الضٖىي  في الب٣اء بحن

للمٗترى  ُٞه ًٟهل الظي الح٨م هٟـ في بالخٍٗىٌ ال٣اض ي له ًد٨م ًضه مً اإلابُ٘ هٕؼ ٞاطا الاوسحاب

٘ مًُغا هٟؿه ًجض وال بد٣ه،  .بالًمان إلاُالبخه البائ٘ يض حضًضة ٢ًائُت صٖىي  لٞغ

 :هي خاالث بحن هىا  هٟغ١  :البائع ًتدخل لم إذا - 

 .الجؿُم زُأه أو اإلاكتري  ٚل ًثبذ لم ما بالخٍٗىٌ ملؼم البائ٘ ؛ اإلاكتري  ًض مً اإلابُ٘ هٕؼ -

 ٖلى ٨ًً لم اإلاٗترى أن البائ٘ ًثبذ لم ما بالخٍٗىٌ ملؼم البائ٘ اإلاٗترى؛ الٛحر م٘ اإلاكتي جهالح -

 .صٖىاه في خ٤

 بى٢ٕى البائ٘ ئزُاع بىاحب اإلاكتري  ٣ًم لم ئطا :الخٗغى بى٢ٕى للبائ٘ اإلاكتري  ئزُاع ٖضم خالت  

 في جضزله أن أزبذ ئطا ئال الًمان مً ٌٟٗى ال البائ٘ ٞان ًضه، مً اإلابُ٘ هٕؼ ئلى الخٗغى واهخهى الخٗغى

 .الٛحر اؾخد٣ا١ ٖضم ئلى ؾُإصي ٧ان الخهىمت

 أي أو الى٣ىص مً مبلٛا للمخٗغى صٞ٘ بأن الجؼئي أو ال٨لي الُض هٕؼ اإلاكتري  ججىب ئطا :خاصة حالة - 

٠ م٘ للمخٗغى صٞٗه ما للمكتري  عص ئطا الًمان مً ًخسلو البائ٘ ٞان آزغ، أصاء  . الضٖىي  مهاٍع

 اإلاٗترى للٛحر ال٣اض ي ٞهل ٢بل جم ٢ض واإلاٗترى اإلاكتري  بحن الاجٟا١ ٩ًىن  أن قٍغ ٖلى وطل٪

 بٗض جٟا١ الاجم لى ألهه ُٞه، اإلا٣ط ي الش يء ل٣ىة خائؼ نهائُا الح٨م هظا ونحروعة اإلابُ٘ باؾخد٣ا١

 للمكتري  ًغص أن ٨ًُٟه وال الًمان مً ٌٟٗى ال البائ٘ ٞان نهائي ٢ًائي خ٨م ٖلى اإلاخٗغى الٛحر خهى٫ 

 .للمخٗغى صٞٗه ما

 ع  ًض هٕؼ خحن للمكتري  البائ٘ ًضٞٗه الظي اإلابلٜ هى الاؾخد٣ا١ حٍٗىٌ :الاستحلاق تعٍى
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كل الٛحر حٗغى هدُجت اإلاكتري   الهضص هظا في وهٟغ١  ، الًمان الخسلو مً أو الخٗغى صٞ٘ في البائ٘ ٞو

 الجؼئي؛ الاؾخد٣ا١ وخالت ال٨لي الاؾخد٣ا١ خالت خالخحن، بحن

ا اإلاكتري  ًض مً اإلابُ٘ هٕؼ ئطا :الىلف الاستحلاق حالة -أ  الظي الخٍٗىٌ صٞ٘ البائ٘ ٖلى ٞان ٧لُا هٖؼ

 :وهي اإلاضوي ال٣اهىن  مً 375 اإلااصة في ٖىانغه ٖلى الىو وعص

 الُض، هٕؼ و٢ذ اإلابُ٘ ٢ُمت -

 للمال٪، بغصها اإلاكتري  ألؼم التي الثماع ٢ُمت -

اث أما الىُت، س يء البائ٘ ٧ان ئطا ال٨مالُت واإلاهاٍع٠ الىاٞٗت اإلاهاٍع٠ - ت اإلاهغٞو  ٞاهه الًغوٍع

 اإلابُ٘، اؾخد٤ الظي الصخو ٖلى بها ًغح٘

اث -  بالضٖىي  البائ٘ أٖلم لى جى٢ُه ًم٨ً ٧ان ما ٖضا ما الاؾخد٣ا١ وصٖىي  الًمان صٖىي  مهغٞو

 ،)الاؾخد٣ا١ صٖىي )

 أو الٟسخ ٍَغ٤ اإلاكتري  ٌؿل٪ لم ما طل٪ ٧ل ٦ؿب، مً ٞاجه وما زؿاعة مً اإلاكتري  أناب ما ٧ل -

 .ؤلابُا٫

 اإلاضوي الجؼائغي  ال٣اهىن  مً 376 اإلااصة في وعص إلاا َب٣ا :اابُع على تيلُف أو الجصئي الاستحلاق -ب

 الخٍٗىٌ ٖلى ًدهل اإلاكتري  ٞان ال٣ٗض أجم ما اإلاكتري  ٖلمه لى ع ا ٢ض الخؿاعة بلٛذ ئطا ٞاهه

 .مىه أٞاصه وما اإلابُ٘ ًغص أن م٣ابل اإلاضوي ال٣اهىن  مً 375 اإلااصة في ٖلُه اإلاىهىم

م اإلابُ٘ اؾدب٣اء اإلاكتري  ازخاع أو ٖاصًت الخؿاعة ٧اهذ ئطا أما  هدُجت ه٣و مً أنابه ما ٚع

ًا ٩ًىن  أي الاؾخد٣ا١،  .ٖاصًا حٍٗى

 ٞاهه اإلاضوي ال٣اهىن  مً 377 اإلااصة ٖلُه ههذ إلاا َب٣ا :باالتفاق التعسض طماو أحيام تعدًل 

اصة ٖلى الاجٟا١ ًم٨ً اصة، وحه جدضًض بكٍغ الًمان ٍػ  م٘ الًمان ئه٣ام ٖلى الاجٟا١ ًجىػ  ٦ما الٍؼ

 ٌؿ٣ِ أن ًم٨ً ٦ما .الٛحر خ٤ ئزٟاء البائ٘ حٗمض زبذ ئطا الًمان باه٣ام قٍغ ٧ل بُالن ٖلى الخأ٦ُض

ان  ٢ُمت بضٞ٘ ملتزما البائ٘ ُٞب٣ى البائ٘ ٞٗل ًٖ هاقئا الُض هٕؼ ٧ان ئطا ئال مُل٣ا الخٗغى يمان الُٞغ

 . للمكتري  اإلابُ٘

صح  :خالخحن في ٧لُت بهٟت الًمان ئؾ٣اٍ قٍغ ٍو

م و٢بل الخٗا٢ض و٢ذ الاؾخد٣ا١ بؿبب اإلاكتري  ٖلم - ٣٘ الًمان ٖضم قٍغ طل٪ ٚع  ؤلازباث ٖبء ٍو

 البائ٘، ٖلى هىا

 .مؿإولُخه ٖلى الكغاء ٢بل ٢ض اإلاكتري  ٩ًىن  أن -

 :للعمل اابُع وصالحُة الصفة وطماو الخفُة العُىب طماو : 2

 حٗل ئلى وجإصي الدؿلُم ٢بل اإلابُ٘ الش يء جهِب التي آلاٞت هى الخٟي الُٗب :الخُٟت الُٗىب يمان  

 .حؼئُا أو ٧لُا به لالهخٟإ ٢ابل ٚحر اإلابُ٘

 :)الًمان ٣ًىم ختى باإلابُ٘ اإلاىحىص الُٗب في اإلاُلىبت الكغٍو( الخفي العُب طماو شسوغ -أ

 الدؿلُم، ٢بل وكأ ٢ضًما الُٗب ٩ًىن  أن -

 أ٦ض ٢ض البائ٘ ٩ًىن  أو الٗاصي الغحل بجهض جبِىه اإلاكتري  ٌؿخُُ٘ ٨ًً لم زُٟا الُٗب ٩ًىن  أن -
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 الٛل، ٍَغ٤ ًٖ أو الُٗىب مً اإلابُ٘ زلى للمكتري 

 للمكتري، مٗلىم ٚحر الُٗب ٩ًىن  أن -

ُدضُّ  أو اإلابُ٘ ٢ُمت مً ًى٣و مإزغا الُٗب ٩ًىن  أن -  اإلابُ٘ مً اإلا٣هىصة الٛاًت خؿب به الاهخٟإ مً ًَ

 .الش يء َبُٗت أو

ًاٝ ا أو ٢ًائُا البُ٘ ٩ًىن  ال أن هى بالبُ٘ ًخٗل٤ قٍغ الكغٍو لهظه ٍو  .ئصاٍع

 :الخفُة العُىب طماو على الحصىل  هُفُة -ب

 بالُٗب، البائ٘ وإزُاع اإلابُ٘ ٞدو -

- ٘  .الدؿلُم مً ؾىت زال٫ الًمان صٖىي  ٞع

غث البائ٘ وأزُغ الُٗب اإلاكتري  ا٦دك٠ ئطا :الخفُة العُىب طماو أحيام -ج  الكغٍو وجٞى

 املحضصة

 :خاالث ٖضة بحن الخٟغ٢ت ًخم ٢اهىها

 اإلاخٗل٣ت اإلاضوي ال٣اهىن  مً 375 اإلااصة في الىاعص ال٩امل بالخٍٗىٌ اإلاُالبت :الجؿُم الُٗب خالت -

ٌ  .مىه أٞاصه وما اإلابُ٘ الش يء عص م٣ابل وطل٪ ال٨لي الاؾخد٣ا١ بخٍٗى

 .باإلابُ٘ الاخخٟاّ م٘ الخٍٗىٌ َلب :الجؿُم ٚحر الُٗب خالت -

 وهىا ٧ان، ؾبب ألي اإلابُ٘ هل٪ ولى مؿخمغة الخٟي الُٗب يمان صٖىي  جب٣ى :اإلابُ٘ هال٥ خالت -

 أحىبي بؿبب الهال٥ ال٩امل، الًمان اإلاكتري  ِٞؿخد٤ الخٟي الُٗب بؿبب الهال٥ اخخمالحن، بحن هٟغ١ 

 .٣ِٞ أنابه الظي الًغع  حٍٗىٌ ٖلى اإلاكتري  ًدهل

 ئطا ًى٣هه 384 للماصة َب٣ا حائؼ الاجٟا١ هظا :الخفُة العُىب طماو أحيام تعدًل على الاتفاق -د

   .مىه ٚكا اإلابُ٘ في الُٗب ئزٟاء البائ٘ حٗمض

 في مُٗىت نٟت وحىص لًمان باليؿبت :معُنة مدا للعمل اابُع وصالحُة الصفة وحىد طماو-ه

غ للمكتري  البائ٘ ج٨ٟل ئطا ٞاهه اإلابُ٘  البائ٘ التزام ٣ًىم الهٟت هظه جىحض ولم اإلابُ٘ في مُٗىت نٟت جٞى

 .بالًمان

 البائ٘ يمً ئطا اإلاضوي ال٣اهىن  مً 386 للماصة ُٞب٣ا مُٗىت مضة للٗمل اإلابُ٘ نالخُت يمان أما

 قهغ زال٫ البائ٘ ئزُاع اإلاكتري  ٖلى ًجب اإلاضة هظه أزىاء زلل ْهغ زم مُٗىت مضة للٗمل اإلابُ٘ نالخُت

لُه الخلل ا٦دكاٝ مً ٘ ٖو ش مً أقهغ 6 أحل زال٫ صٖىاه ٞع ان اج٤ٟ ئطا ئال البائ٘ ئزُاع جاٍع  ٖلى الُٞغ

 .طل٪ زالٝ
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 المشتري التزامات :المحاضرة السادسة

 التزاماث ج٣ابل التزاماث اإلاكتري  طمت في ًغجب مٗاويت، ٣ٖض البُ٘ ٣ٖض بُاهه ؾب٤ ٦ما البُ٘ ٣ٖض

اء هى للمكتري  الغئِـ والالتزام البائ٘، ٤ اإلال٨ُت بى٣ل البائ٘ التزام ٣ًابل وهى الى٣ضي بالثمً الٞى  ما ٞو

اء ئلى وإياٞت .اإلاضوي ال٣اهىن  مً 351 اإلااصة في البُ٘ ٣ٖض حٍٗغ٠ في حاء  اإلاكتري  ًلتزم بالثمً الٞى

اث  :٧الخالي هدىاوله ما وهى .اإلابُ٘ وج٩ال٠ُ البُ٘ بمهغٞو

 :الخالُت اإلاؿائل الثمً بضٞ٘ اإلاكتري  التزام ًُغح :الثمن بدفع الالتزام-  أ

 :الثمن بدفع الالتزام محل : 1

 ًٖلُه اإلاخ٤ٟ الثم. 

 ٜفي الٛبن خالت في اإلاثل أزماؽ أعأ٘ ئلى للثمً ج٨ملت اإلاكتري  ٖلى املح٨مت به جد٨م الظي اإلابل 

 -.الجؼائغي  اإلاضوي ال٣اهىن  مً 358 للماصة َب٣ا ال٣ٗاع بُ٘

 ٜاصة اإلاكتري  ٖلى املح٨مت به جد٨م الظي اإلابل  البائ٘ و٢ٕى هدُجت ازخل الظي الخٗا٢ضي الخىاػن  إٖل

 .اإلاضوي ال٣اهىن  مً 90 اإلااصة ألخ٩ام َب٣ا اؾخٛال٫ ضحُت

  ٜاصة ْهىع  خالت في للثمً ج٨ملت اإلاكتري  به ًلتزم الظي اإلابل  م٣ضعا الثمً ٧ان ئطا اإلابُ٘ ٢ضع في ٍػ

 .) الجؼائغي  اإلاضوي ال٣اهىن  مً 365 اإلااصة مً 2 ال٣ٟغة(.الىخضة بدؿب

 :بالثمن الىفاء ومياو شماو: 2

   اء ػمان  .مسال٠ ٖٝغ أو اجٟا١ ًىحض لم ما اإلابُ٘ حؿلُم ُٞه ٣ً٘ الظي الى٢ذ هى بالثمً الٞى

 ض خؿب ًسخل٠ الثمً حؿلُم م٩ان  حؿلُم ٖىض مؿخد٣ا الثمً ٧ان ٞاطا الثمً، اؾخد٣ا١ مٖى

 أما مسال٠، ٖٝغ أو اجٟا١ ًىحض لم ما اإلابُ٘ حؿلُم ُٞه ًخم الظي اإلا٩ان في به ًىفى الثمً ٞان اإلابُ٘

ً في ًضٞ٘ الثمً ٞان اإلابُ٘ حؿلُم ٖىض مؿخد٣ا الثمً ٞيها ٩ًىن  ال التي الحالت  و٢ذ اإلاكتري  مَى

 .الثمً اؾخد٣ا١

 اإلااصة مً 2 لل٣ٟغة َب٣ا البائ٘ ًٖ الثمً ًدبـ أن للمكتري  ًد٤ :الثمن حبس  ف االتري  حم: 3

 :الخالُت الحاالث في الجؼائغي  اإلاضوي ال٣اهىن  مً 388

 ٢اهىهُا، حٗغيا للمكتري  الٛحر حٗغى ئطا -

 اإلاكتري، ًض مً ًجٕز أن اإلابُ٘ ٖلى ز٠ُ ئطا -

 .اإلابُ٘ في ُٖبا اإلاكتري  ا٦دكاٝ -

ت في الٗامت ال٣ىاٖض ج٣خًُه ما ئلى ئياٞت  ًٝى لم ئطا الثمً خبـ للمكتري  جدُذ التي ال٣ٗض هٍٓغ

 وجأحُل الثمً حعجُل ٖلى الاجٟا١ ٣ً٘ لم ئطا والدؿلُم اإلال٨ُت بى٣ل الالتزام ؾُما ال التزاماجه بأخض اإلابُ٘

. الدؿلُم

ؿ٣ِ  نغاخت الح٤ هظا ًٖ اإلاكتري  جىاػ٫  أو الح٤، هظا ؾبب ػ٫  ا ئطا الثمً خبـ في اإلاكتري  خ٤ َو

ًاث مً ًترجب ٢ض ما لخأمحن ٧اُٞت يماهاث البائ٘ ٢ضم أو يمىا، أو  أو والاؾخد٣ا١ الخٗغى هدُجت حٍٗى

 .الخٟي الُٗب
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 :الثمن بدفع بااللتزام إلاخالل حصاء:4

 في للبائ٘ ٢اهىها ممىىح امخُاػ خ٤ م٘ اإلاكتري  أمىال على الجبري  العُني التنفُر  ف البائع حم 

 ٢بل خ٣ه ٌؿخىفي خُث الٗلني، اإلاؼاص في وبُٗه اإلابُ٘ ٖلى الحجؼ خالت في اإلاكتري  صائني ؾائغ ٖلى الخ٣ضم

 .مغتهىحن ٧اهىا ولى الضائىحن ب٣ُت

 ت للؿلُت ًسً٘ ٢ًائي ٞسخ أهه ُٞه وألانل ،البُع علد فسخ ػلب  ٖضا ما لل٣اض ي، الخ٣ضًٍغ

حرها الٗغوى بُ٘ بسهىم اإلاضوي ال٣اهىن  مً 392 اإلااصة في ٖليها اإلاىهىم الحالت الخانت  مً ٚو

َن  ئطا اإلاى٣ىالث ّحِ
 مٟؿىزا البُ٘ اٖخبر املحضص ألاحل في الثمً صٞ٘ ًخم ولم اإلابُ٘ وحؿلم الثمً لضٞ٘ أحل ُٖ

 .مسال٠ اجٟا١ ًىحض لم ما ئهظاع ؾاب٤ وصون  البائ٘ لهالح وحىبا

 مؿخد٣ا الثمً ٧ان ئطا وطل٪ اإلاضوي، ال٣اهىن  مً 390 للماصة َب٣ا ،اابُع حبس  ف البائع حم 

 ألاؾباب باخضي ألاحل في اإلاكتري  خ٤ ؾ٣ِ ول٨ً مإحال زمىا ٧ان أو اإلاكتري، به ًٝى ولم الدؿلُم ٢بل

 .اإلاضوي ال٣اهىن  مً 211 اإلااصة في اإلاظ٧ىعة

ؿ٣ِ  أو نغاخت الحبـ خ٤ ًٖ البائ٘ جىاػ٫  أو الحبـ، ؾبب ػ٫  ا ئطا اإلابُ٘ خبـ في البائ٘ خ٤ َو

 .باعاصجه البائ٘ خُاػة مً اإلابُ٘ زغج ئطا و٦ظل٪ يمىا،

اث :اابُع وتيالُف البُع بمصسوفاا الالتزام - ب  به اعجبِ وما ال٣ٗض ئبغام ج٩ال٠ُ هي البُ٘ مهغٞو

 أو اجٟا١ ًىحض لم ما طل٪ ٧ل ، ال٣ٗاعي  والكهغ والُاب٘ الدسجُل وخ٣ى١  اإلاىز٤ أحٗاب مثل مبالٜ مً

اث الًغائب مثل الش يء مال٪ بهٟت جغجبِ التي اإلاهاٍع٠ ٞهي اإلابُ٘ ج٩ال٠ُ أما .مسال٠ ٖٝغ  ومهغٞو

 .مسال٠ ٖٝغ أو اجٟا١ ًىحض لم ما الخ،..الثماع حني

 :اابُع بتسلم الالتزام - ج

 وحىصه بم٩ان جأزحر صون  اإلابُ٘ ٖلى الٟٗلي باالؾدُالء الدؿلم ئلى ًباصع أن اإلاكتري  ًلتزم :مظمىاه:1

ه جدذ اإلابُ٘ بىي٘ ٖلمه بمجغص ال٣ٗض و٢ذ  وم٩ان ػمان خى٫  مسال٠ ٖٝغ أو اجٟا١ ًىحض لم ما جهٞغ

٣ت وجسخل٠ .الدؿلم  .اإلابُ٘ َبُٗت خؿب الدؿلم ٍَغ

حن بحن اجٟا١ ًىحض لم ما :التسلم ومياو شماو:2  ٖٝغ بظل٪، ًىحض ولم الدؿلم وم٩ان ػمان ٖلى الُٞغ

 .َٝغ البائ٘ مً اإلابُ٘ حؿلُم وم٩ان ػمان هٟؿه هى اإلابُ٘ حؿلم وم٩ان ػمان ٩ًىن  أن هى ألانل ٞان

اث حكمل :اابُع تسلم افلاا:3 اث حؿلمه م٩ان مً اإلابُ٘ لى٣ل الالػمت اإلاهغٞو  شحً اإلابُ٘ ومهغٞو

ٛه  ٢بل الصحً، الخهضًغ م٩ان في الدؿلُم ٩ًىن  خحن وطل٪ الجمغ٦ُت، والغؾىم الىنى٫  مُىاء في وجَٟغ

اث ٞان الىنى٫  م٩ان في الدؿلُم واحب اإلابُ٘ ٧ان ئطا أما  اجٟا١ لم ًىحض ما طل٪ ٧ل البائ٘، ٖلى اإلاهغٞو

 .طل٪ بٛحر ٣ًط ي ٖٝغ أو

 الٗٝغ أو الاجٟا١ خؿب اإلابُ٘ الش يء اإلاكتري  ًدؿلم لم ئطا :بالتسلم بالتزامه االتري  إخالل حصاء:4

م ال٣اهىن  هو أو ه، جدذ بىيٗه ٖلمه ٚع  بُلب ٣ًىم أن بالدؿلم اإلاكتري  ئٖظاع بٗض للبائ٘ حاػ جهٞغ

 الش يء ٧ان وإطا التهضًضًت، للٛغامت ًلجأ أن وللبائ٘ ُٖيُا جىُٟظا التزامه وجىُٟظ بالدؿلم اإلاكتري  ئلؼام

ٗت اإلاىاص مً اإلابُ٘  حاػ خٟٓها في باهٓت ج٩ال٠ُ ٖليها الحٟاّ ًخُلب التي ألاقُاء مً أو الخل٠ ؾَغ

ىت الثمً ئًضإ م٘ الٗلني باإلاؼاص ًبُٗها أن ال٣اض ي اؾدئظان بٗض للبائ٘  .املح٨مت زٍؼ
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٩ىن  البُ٘ ٞسخ ال٣اض ي مً ًُلب أن بالدؿلم اإلاكتري  ئٖظاع بٗض البائ٘ باؾخُاٖت ٦ما  ٞسخا هىا ٍو

ت ؾلُخه ال٣اض ي ُٞه ٌؿخٗمل ٢ًائُا  ئطا بالٟسخ ٣ًط ي أن له ٦ما مهلت اإلاكتري  ًمىذ أن ٞله الخ٣ضًٍغ

 .مبرعا الُلب وحض

 ًٖ اإلاكتري  جسل٠ حغاء ًهِبه ٢ض الظي الًغع  ًٖ الخٍٗىٌ ًُلب أن للبائ٘ الحاالث حمُ٘ وفي

 3.بالدؿلم التزامه جىُٟظ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ت -  3 ت مؿخمضة مً مُبٖى ٗت ماؾتر ألاولى الؿىت لُلبت مىحهت صعوؽ" ال٣ٗىص اإلاؿماة: "مٗٓم ماصة هظه اإلاُبٖى  ٢ضًغي  /و٢اهىن ص قَغ

٤ُ،  ٢ؿم دمحم  جُاعث والاحخماُٖت ، حامٗت ؤلاوؿاهُت الٗلىم ؤلاؾالمُت ، ٧لُت الٗلىم جٞى
 


