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 مقدمــــــــــــة:

 مجال نظرية اإللتزام.أوال: 

تهتم نظرية اإللتزامات بعالقة الفرد بغيره، من حيث المال إذ تدخل في دائرتها كل  

عالقات التبادل اإلقتصادية القائمة بين أفراد المجتمع تلبية لحاجاتهم اليومية من شراء وأكل 

وملبس وتأجير وتشغيل وتأمين وإعارة وتمليك إلخ... و تشمل هذه النظرية كذلك جبر 

األضرار التي تلحق بالغير في ذاته أو ممتلكاته في إطار النشاطات اإلقتصاديةواإلجتماعية 

ة. وبصفة عامة، يدخل في نطاق هذه النظرية كل التصرفات أو األفعال التي من والثقافي 

شأنها أن تؤثر على  الذمة المالية للفرد، لقد انشغل التشريع المدني بصاحب الحق، أي 

األشخاص القانونية من جهة، وباألشياء المادية وغير المادية بصفتها موضوع الحق من جهة 

باعتبارها:"مجموع الوسائل القانونية الفنية التي يتسنى بها لألفراد أن ثانية، ونظرية االلتزام 

 .1يكتسبوا حقوقا مالية بعضهم تجاه بعض" من جهة  ثالثة

 ثانيا: أهمية نظرية اإللتزام.

 ترجع أهمية هذه النظرية إلى أمرين: 

نها العالقات  فهو اتساع مجال تطبيقها، إذ تشمل كل جوانب الحياة المالية، م: األمر األول

التي يرتبط بها الفرد يوميا مع البقال والجزار والناقل وبائع الجرائد وصاحب المقهى وبائع 

الوقود إلخ... والعالقات التي يرتبط بها التجار بعضهم ببعض، والتصرفات التي يقوم بها 

التي يلحقها األفراد من حين آلخر كالهبات والوصايا والتعامل في العقارات إلخ... واألضرار 

الفرد بالغير بفعله أو بفعل غيره، أو بفعل أشياء في حوزته أو تحت حراسته... إلخ وكثيرا ما 

 .2يربط الفرد بالتزامات دون أن يشعر بذلك نظرا الرتباطها بالحياة اليومية وتكرارها الدائم

قري أن هذه النظرية هي العمود الف -على حق-وهذا ما جعل بعض الفقهاء يعتقدون 

للقانون المدني، وقد فضل بعض المشرعين تدوين أحكامها على حدة وفصلها عن باقي 

 3الوسائل التي تدخل في نطاق اختصاص القانون المدني.

 
، المجلد 1، ج.1982راجع عبدالحي حجازي: نظرية اإللتزامات، النظرية العامة  لإللتزام وفقا للقانون الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت،  -1

 5، ص:2008فياللي "اإللتزامات"، ، وكذلك علي 15األول، ص:

يقول بيير رينوال  ال تمر لحظة من حياتنا من دون أن نقوم بأعمال ترتب التزامات حتى وإن كنا ال نشعر بذلك، دروس في القانون المدني  -2

 .324، ص: 1972-1973
 قانون اإللتزامات السويسري، قانون الواجبات اللبناني..... -3



فهو أن هذه النظرية كانت وراء وضع جل المبادئ العامة للقانون  األمر الثانيأما 

الصلة الموجودة بين القانون المدني والقانون التجاري، وكذا  -مثال -. وهذا ما يفسر 4الخاص

قانون الشغل، فالقانون المدني في جزئه المتعلق بااللتزامات يعد بمثابة الشريعة العامة التي 

يخضع لألحكام  -مثال -المجاالت ما لم يوجد نص خاص،  فالعقد التجاري تطبق في كل 

 الواردة في القانون المدني فيما يتعلق بتكوينه، وكذلك األمر بالنسبة لعقد الشغل أو عقد النقل.

 تحديد مفهوم اإللتزام ومميزاته.ثالثا: 

غير المالية، أي اإللتزام هو عالقة قانونية ذات قيمة مالية. وهو يتميز عن الحقوق 

الحقوق اللصيقة بالشخصية، كحق اإلنسان في الحياة، وسالمة بدنه وشرفه، وحقه في 

صورته وإسمه، وحقوق األسرة، كحقوق الزوجة واألبناء. وتسمى هذه العالقة القانونية ذات 

ن القيمة المالية بااللتزام، إذا نظرنا إليهما من جانب المدين، وهو شقها اإليجابي، في حي 

يطلق عليها اسمية حق الدائنية إذا نظرنا إليها من جانب الدائن، أي شقها اإليجابي ولكن حتى 

وإن كان االلتزام عالقة قانونية ذات قيمة مالية، فهذا ال يعني أن كل الحقوق المالية تدخل في 

بمثابة  نطاقه، فقديما كان الفقه يميز بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية، فيعتبر األولى

 -وهي االلتزام  -بينما يعتبر الثانية  5سلطة مباشرة يخولها القانون للشخص على شيء معين

رابطة قانونية  بين شخصين أو أكثر يلتزم بمقتضاها أحدهم، ويسمى المدين، بالقيام بشيء 

 .6لفائدة الطرف الثاني، ويسمى الدائن

ال يستوعب كل  7د بعض الفقهاءولقد أصبح هذا التقسيم التقليدي الذي تعرض لنق

، كحق المؤلف على تأليفه الفني أو األدبي، 8الحقوق الذهنية أو الفكرية أو الملكية األدبية

 
زي: " أن مادة اإللتزامات هي المجال الرئيسي للمنطق القانوني... وتعتبر كال متجانسا.. حيث كانت دراستها خير وسيلة يقول عبدالحي حجا -4

 .19ص:  « لتكوين الملكة القانونية... وهي تتميز كذلك بأنها نظرية تقوم على التعميم
-1992، الجزء األول، العقد واإلرادة المنفردة، دار الهدى، طبعة محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني، النظرية العامة لإللتزامات -5

 .21، ص: 1985محمد حسنين: الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، و  .10، ص: 1993
 .36. محمد حسنين، ص: 11محمد صبري السعدي، ص:  -6
الشخصي، ومنهم من يرى العكس. ولقد ترتب على ذلك مذهبان: المذهب األول يدعى مذهب  هناك من الفقهاء من يلحق الحق العيني بالحق -7

يقربون الحق العيني من الحق الشخصي، فالقانون ينظم الروابط بين األشخاص. ومن ثم فإن الحق  PLANIOLالشخصين وعلى رأسهم األستاذ 

من جهة اخرى. أما المذهب الثاني ويدعى المذهب المادي فيتزعمه األستاذ العيني ما هو إال رابطة بين صاحب الحق من جهة، وبين الكافة 
Saleilles  ،ويقرب أصحاب هذا المذهب الحق الشخصي من الحق العيني ألن الحق الشخصي كالحق العيني هو عنصر من عناصر الذمة المالية

، والسنهوري: الوسيط في شرح 40ومحمد حسنين ص: 12فيتصرف فيه صاحبه وقد يبيعه إلى شخص آخر. راجع محمد صبري السعدي، ص: 

 104القانون المدني، مصادر اإللتزام، الجزء األول، ص:
 .1980محمد حسنين: حقوق الملكية الفردية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -8



وحق المخترع على اختراعه، ولهذه الحقوق جانبان، جانب أدبي يمكن إلحاقه بالحقوق 

 الشخصية وجانب مادي أو مالي يلحق بالحقوق المالية.

ر، فإن الحق العيني والحق الذهني يخرجان عن نطاق االلتزام الذي ومهما يكن من أم

 (3)تربط بين شخصين( 2) ذات قيمة مالية( 1)يتسم بالمواصفات التالية : هو عالقة قانونية 

ولم تستقر هذه الخصائص لاللتزام إال بعد مراحل تاريخية، ففي بداية األمر كانت 

له الحق في إعدامه، ثم أصبحت هذه السلطة في مرحلة للدائن سلطة على جسم المدين، فكان 

ثانية تقتصر على التنفيذ البدني، كالحبس، ثم تلتها بعد ذلك مرحلة التنفيذ على المال فقط، 

ويعود هذا التغيير أساسا إلى التطورالذي عرفه المجتمع البشري في المال فقط، ويعود هذا 

تمع البشري في مختلف مراحله، فمن المجتمع التغيير أساسا إلى التطور الذي عرفه المج 

 .9البشري البدائي الذي كان يعتد بالثأر، وصلنا إلى تكفل الدولة بوظيفة العدالة

يرتب االلتزام آثارا تتمثل في اكساب حقوق وتحمل واجبات فكونه عالقة قانونية: -1

األخالقية  نحو الغير تحظى باعتراف المجتمع وحمايته لها، عكس العالقة األدبية أو 

أو األدبية والتي ال يتناولها القانون الوضعي. باعتباره إذن عالقة قانونية يتميز 

االلتزام عن الواجبات غير القانونية أي الواجبات التي توجبها األخالق أو المجامالت 

 .10أو الدين والتي ال يقيم لها القانون وزنا

تزام بواجب ذي طابع مالي، أي له يجب أن يتعلق االل كونه عالقة ذات قيمة مالية: -2

قيمة مالية أو اقتصادية ،أو بمصلحة أدبية تكون قابلة للتقدير المادي. والحقيقة أن هذا 

غير أن بعض الفقه 11األمر بديهي إذا اعتبرنا أن اإللتزام هو عنصر من الذمة المالية

وقد تم حسم هذا الجدل . 12الزال يميز بين االلتزامات المالية وااللتزامات الغير المالية

 .13القديم

بين شخصين موجودين  وأخيرا يجب أن تربط هذه العالقة المجسدة اللتزام، -3

وقت تنفيذ اإللتزام، أحدهما دائن  واآلخر مدين . ونذكر في  -على األقل-ومعينين، 
 

9- » themis, PUF 1961 Histoire du droit privé  ac& J. de malafosse «P. Ourli 
 64الحي الحجازي، ص: راجع عبد -10
  ..1Flour&J.LAubert, op.cit.pراجع: -11
 G. Farjat, Droit privé de l’économie, PUB 1975. P.38راجع:  -12
اإللتزام إذا و أن يكون على األقل األداء الناشئ عنه ذو قيمة مالية، وبالتالي يستبعد أهناك من يشترط في اإللتزام أن يكون له مضمون مالي،  -13

انصب محله على أمر معنوي، وهناك رأي ال يشترط أن يكون األداء ذو طابع مالي، راجع تفاصيل هذه اإلختالفات الفقهية عبدالحي حجازي، 
 11وكذلك علي فياللي، م.س.، ص: 45ص: 



الفرق هذا الشأن بالفرق الموجود بين الحق العيني واإللتزام أو حق الدائنية، فإذا كان 

منعدما بينهما من حيث نفاذهما تجاه الغير الذي يجب عليه احترامهما واإلمتناع من 

نهما الداخلي. فالحق التعدي عليهما. يبقى أن هناك فرقا أساسيا بينهما من حيث تكوي

عالقة" بين الشخص والشيء، وهي عالقة تسلط. بينما الحق الشخصي العيني هو "

ط الدائن بالمدين، وهذه العالقة هي عالقة مطالبة أو يقوم على العالقة التي ترب

 .14اقتضاء 

وإذا كان الكل متفقا على أن العالقة القانونية المجسدة لإللتزام هي عالقة بين شخصين 

فأكثر، وأنها تتناول مصالح مالية، فهناك خالف حول األهمية التي يكتسيها كل عنصر، حيث 

الشخصين هي العنصر الجوهري، بينما يذهب البعض اآلخر يرى البعض أن العالقة بين 

إلى أن اإللتزام يتمثل أساسا في العنصر المالي، ويعكس هذا اإلختالف التصورات المتعددة 

للعالقة التي تربط الفرد بمجتمعه. إذ أن هناك تعارضا دائما بين مصالح الفرد ومصالح 

 المجتمع.

سيين لإللتزام، نرى موقف المشرع المغربي من وبعد أن نتعرض لهذين التصورين الرئي 

 هذه المشكلة.

 المذهب الشخصي: -أ

يرى أصحاب المذهب الشخصي، وفي مقدمتهم فقهاء المدرسة الفرنسية، أن العبرة 

في اإللتزام هي بالعالقة الشخصية التي تربط بين شخصين، كما كان الحال في القانون 

 ،أنه عالقة قانونية بين شخصين :"اإللتزاممثال planiolالروماني. وقد عرف بالنيول

بمقتضاها يكون ألحدهما وهو الدائن الحق في تقاضي شيء معين من اآلخر وهو 

وهو زعيم هذا المذهب في ألمانيا على أنه : " سلطة Savigny. وعرفه سافيني"15المدين

 .16للدائن على المدين"

 
 562د. حسن كيرة: أصول القانون، الطبعة الثانية، ص:  -14
 107، ص: 1هوري: الوسيط في شرح القانون المدني، ج.أورد هذا التعريف الدكتور السن -15
 82أورد هذا التعريف عبدالحي حجازي، ص:  -16



التعريفين أن معيار اإللتزام يتمثل في العالقة الشخصية الموجودة بين  يظهر من هذين

الطرفين، والتي تخول للدائن نوعا من السلطة على شخص المدين، فقد تقيد من حريته، وقد 

 فالمدين هو الشخص ذاته وليس ذمته المالية.تستغرقها تماما. 

 يترتب على هذا التصور عدة نتائج نذكر منها:

 شاء التزام دون وجود طرف دائن وآخر مدين وقت إنشائه.اليمكن إن  •

اإلرادة المنفردة ليست مصدرا لإللتزام ألن أحد الشخصين غير موجود وقت  •

 .-عادة-إنشاء اإللتزام، وهو الدائن 

 ال يسمح باإلشتراط لمصلحة الغير، كما ال تجوز حوالة الدين وحوالة الحق. •

 المذهب المادي: -ب

المذهب المادي الذي تتزعمه المدرسة الجرمانية، فيعطي االولوية في أما أنصار 

اإللتزام للعنصر المالي، ألن العالقة القانونية هي عالقة بين ذمتين ماليتين قبل أن تكون 

فاإللتزام يمثل حقا في ذمة الدائن ودينا في ذمة المدين، فهو عالقة ،عالقة بينشخصين

 مالية مستقلة عن طرفيها.

ن فكرة اإللتزام ال تهتم بوجود أوهو من أشد فقهاء األلمان، Gierkeجيرك ويرى 

الرابطة الشخصية بين الدائن والمدين بقدر ما تهتم بمحل اإللتزام. فالعنصر األساسي في 

شخصية بين الدائن  مما هو رابطةاإللتزام هو محله، بحيث أصبح اإللتزام عنصرا ماليا أكثر

 .17والمدين

 على هذا التصور بعض النتائج منها:ويترتب 

 اإلعتداد باإلرادة المنفردة كمصدر لإللتزام. -

 .18صحة اإلشتراط لمصلحة الغير، وكذا حوالة الدين أو الحق -

 
 82. وذكر عبدالحي حجازي عن جودمية، ص: 108السنهوري: المرجع السابق، ص: د.راجع  -17
ه ال يمكن على اإلطالق تجاهل العالقة الشخصية، الن رغم النتائج اإليجابية التي انتهى إليها هذا المذهب فقد كان محل انتقادات شديدة منها: أن -18

وأن الغرض األول من القانون هو تنظيم عالقات األفراد فيما بينهم وأن األشياء ال وجود لها في القانون إال ألنها محل لحق يمتلكه الشخص، 
ا أن القوانين الحديثة لإللتزامات وإن كانت تقوم على األشخاص تسيطر على األموال، وأنه ال وجود للذمة المالية من دون شخصية قانونية. كم

جتماعي، وللمدين أيضا دور رئيسي في إنشاء اإللتزام، حيث تتدخل إرادته وحتى في اعتبارات اقتصادية فإنها لم تتجاهل الجانب االخالقي واإل

 .85التنفيذ خاصة فيما يتعلق باإللتزام بعمل إلخ... راجع عبدالحي حجازي، م.س. ص:

Mazeaud&Tunc , op.cit, p.439 



مبرراتها من قناعات إيديولوجية وفلسفية  -كما ذكرت آنفا  -ويستمد هذان المذهبان 

مبدئيا بأحد المذهبين  لم تستبعد كل الحلول مختلفة. ومع هذا يالحظ أن القوانين التي أخذت 

التي تستمد منطقها من المذهب اآلخر. فالقانون الفرنسي مثال أخذ بالمذهب المادي، 

 كاإلشتراط لمصلحة الغير، وبعض التطبيقات لإلرادة المنفردة كمصدر لإللتزام.

يجمع بين كونه وانطالقا مما سبق حاول بعض الفقهاء التوفيق بين مذهبين، فاإللتزام  

رابطة بين الدائن والمدين وكونه عالقة بين ذمتين ماليتين، وفي هذا السياق اختار االستاذ 

السنهوري التعريف التالي: "اإللتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق 

 .19عيني أو القيام بعمل أو اإلمتناع"

ياب تعريف قانوني، فإنه يمكن القول أن أما بالنسبة لموقف المشرع المغربي، فأمام غ

قانون اإللتزامات والعقود المغربي رغم تأثره بشكل كبير بالنظرية الشخصية، فإن أحكامه ال 

 تتعارض مع المذهب المادي، بدليل أنه خول لإلرادة المنفردة إمكانية إنشاء اإللتزامات.

 رابعا: تقسيمات اإللتزام.

ختلفة باختالف محله وقوته وأثره ومصدره مما يستوجب يخضع اإللتزام إلى أحكام م  

 تصنيفه كما يلي:

 من حيث المحل: -أ

يمكن تقسيم اإللتزامات من حيث محلها إلى التزام بإعطاء شيء )بمنح( أو بإنجاز 

 عمل أو اإلمتناع عن عمل.

 اإللتزام بإعطاء شيء )منح(. -1

ار أو منقول لمصلحة الدائن وهو يفيد األمرين : التزام المدين بنقل حق عيني على عق

اإللتزام بإنشاء حق عيني على شيء، ومثاله التزام البائع بنقل ملكية المبيع المشتري، والتزام 

 20عقار آخر في ملكية  الغير ئدةمالك عقار بإنشاء حق ارتقاق على عقاره لفا

 اإللتزام بعمل: -2

 
. ويعتقد أن تعريفه هذا يتفق مع مرحلة التطور الذي وصل إليها اإللتزام والذي يبرر الناحية المادية والناحية الشخصية، 114م.س.، ص:  -19

 8، ص:1994لجامعية، طبعة مصادر اإللتزام، ديوان المطبوعات ا 1راجع كذلك خليل أحمد حسن قدادة: الوجيز في شرح القانون المدني، ج.
 .17، ص: 2017الدكتورة أحالم عليمي: محاضرات في النظرية العامة لإللتزامات، الطبعة األولى  -20



يقوم بإنجاز خدمة معينة لمصلحة نكون أمام التزام بعمل عندما يتعين على المدين أن 

كالتزام العامل في مواجهة رب العمل بإنجاز العمل المناط به، والتزام المقاول ببناء   21الدائن 

 دار أو عمارة، أو التزام مهندس معماري بوضع تصميم لبناء منزل..

 :اإللتزامباإلمتناع عن عمل -3

المدين بعدم القيام بعمل كان له أن يقصد باإللتزامباإلمتناع عن عمل، التزام وتعهد 

يقوم به لوال وجود هذا اإللتزام، هذا هو اإللتزام السلبي، حيث يجب على المدين اإلمتناع عن 

 القيام بعمل كان يملك القيام به قانونا.

والتزام بائع المحل التجاري بعدم فتح  ،ومثال ذلك التزام العامل بعدم إفضاء سر المهنة

المحل األول، ويسمى هذا  امن نفس النوع في المنطقة التي يوجد فيهمحل تجاري آخر 

اإللتزام بعدم المنافسة، مثله أيضا التزام الممثل بعدم التمثيل إال في األفالم التي تنتجها 

 .22الشركة التي تعاقد معها طوال مدة التعاقد

 من حيث قوته: -ب

 التزامات طبيعية.تنقسم اإللتزامات من حيث قوتها إلى التزامات مدنية و 

 اإللتزامات المدنية: -1

يعتبر هذا النوع من اإللتزامات هو األصل في اإللتزامات، وهو القاعدة العامة. فهو 

فاإللتزامات المدنية هي .وعلى هذا 24والمسؤولية 23المديونية ااإللتزام الذي يتوافر فيه عنصر

المدين على الوفاء بالتزامه بقوة القانون. تلك اإللتزامات التي يستطيع فيها الدائن أن يجبر 

 .25وهذا هو األصل في اإللتزامات

 اإللتزامات الطبيعية: -2

إذ ال يمكن إكراه المدين على ، هو اإللتزام الذي ال يستفيد من الحماية القانونية الكاملة

ألنه من بين الوظائف الرئيسية للقانون إكراه المدينين  ،تنفيذ التزامه، وهذه حالة استثنائية

 
 المقصود هنا قيام المدين بعمل آخر غير نقل ملكية مال معين، سواء أكان عمال إيجابيا أو نشاطا معينا أو خدمة محددة. -21
 .81، ص: 2010لوجيز في نظرية اإللتزام، السنة الجامعية استاذنا أيت الحاج مرزوق: ا -22
 يقصد بعنصر المديونية تحمل المدين باإللتزام، ويوجب عليه أداؤه. -23
ى أنه أما بالنسبة لعنصر المسؤولية، فالمدين ال يرى اإللتزام بثقل كاهله ويوجب عليه الوفاء به فحسب ، بل يرى نفسه أيضا مسؤوال عنه، بمعن -24

ة يجبر على الوفاء به بمعونة السلطة العمومية إن لم يؤديه برغبته ورضاه. للتوسع انظر الدكتور إدريس العلوي العبدالوي: النظرية العام

 36، ص: 1996لإللتزامات، الجزء األول، الطبعة األولى 
. مصادر االلتزامات، 1االول اإللتزامات بوجه عام، ج.د. عبدالكريم شهبون: الشافي في شرح قانون اإللتزامات والعقود المغربي، الكتاب  -25
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على تنفيذ التزاماتهم، ويعتبر اإللتزام الطبيعي من الحقوق الناقصة، أي الحقوق التي يعترف 

بها، غير أنه ال يعطي لصاحبها وسائل إكراه المدين على تنفيذها، بل هي أصال غير قابلة 

 دائما باختيار المدين وال يخضع إال لضميره. ن تنفيذه يكونأ. غير26للتنفيذ الجبري

فإن اإللتزام  م المدني كما قلنا يشمل العنصرين المديونية والمسؤولية،وإذا كان اإللتزا

 .27مما يجعله قابال للتنفيذ اإلختياري دون التنفيذ الجبري ،الطبيعي يفتقد لعنصر المسؤولية

ومن ذلك مثال اإللتزامات الصادرة عن فاقد األهلية وكذلك األمر بالنسبة لإللتزامات  

 الصحيحة والتي اعتراها التقادم المسقط.

 

 من حيث األثر:-ج

 ات ببذل عناية.تقسيم اإللتزامات من حيث آثارها إلى التزامات بتحقيق نتيجة والتزام

 اإللتزامات بتحقيق غاية )أو نتيجة(: -1

و اإللتزام بتحقيق غاية هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة أو أاإللتزام بنتيجة 

وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤوال أمام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ  ،28غاية محددة

التزامه، فالشخص في مثل هذا اإللتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة، بحيث يفترض خطأه، 

 .29لم تتحقق -والتي هي محل التزامه  -ومن ثم مسؤوليته لمجرد أن الغاية المنتظرة 

والتزام البائع  ،لناقل بإيصال الراكب سالما إلى مكان الوصولومن ذلك مثال اإللتزام ا

بتسليم المبيع إلى المشتري، وغيرها من اإللتزامات، وال يسقط اإللتزام عن المدين إال بوجود 

 السبب األجنبي.

 وكذلك التزام البائع بنقل الملكية، والتزام المحامي بعدم إفشاء أسرار الموكل.

 اإللتزام ببذل عناية: -2

تحقيق غاية إلى obligation de moyenال يهدف اإللتزام ببذل عناية أو اإللتزام بوسيلة 

معينة، وإنما يتعهد المدين ببذل جهد وعناية للوصل إلى الغرض، سواء أتحقق هذا الغرض 

يلتزم بمعالجة المريض دون أن يضمن الشفاء، لكن يجب عليه  -مثال -أو لم يتحقق، فالطبيب 
 

 15محمد حسنين، م.س.، ص:  -26
 اإللتزام المدني = حق + دعوى -27

 دعوى -اإللتزام الطبيعي = حق 
 .170من الفقهاء من يستعمل عبارة "اإللتزام المحدد"، عبدالحي حجازي، ص:  -28
 .27د. علي فياللي، م.س.، ص:  -29



مهنة الطب، ويتمثل محل اإللتزام بعناية في أصول صادقة ويقظة مع احترام أن يبذل جهودا

أو العناية التي يبذلها المدين في تنفيذ التزامه. وأما النتيجة التي ترمي إلى تحقيقها هذه  هدالج 

. ومن أمثلة هذا اإللتزام : التزام الطبيب 30الجهود فهي خارجة عن اإللتزام وفي حد ذاته

وإنما الشفاء، بيد أن  ،ليس مجرد العالج -وهو الدائن-فهدف المريض  ،بعالج المريض

 يلتزم بتحقيق هذا األخير، وإنما يلتزم ببذل عناية في عالج المريض، على أمل أن الطبيب ال

يتحقق شفاء المريض. وكذلك التزام المحامي اتجاه موكله بفعل ما في وسعه من أجل كسب 

 القضية أمام العدالة ال أن يكسبها بالضرورة.

اإللتزام وعدم كسب  مريض للشفاء ال يعني أن الطبيب قد أخلالوعليه إن عدم تماثل 

قضية الموكل ال تعني أن المحامي قد أخل بالتزامه، فاإلخالل في الحالتين يتطلب كل من 

 المريض والموكل أن يثبت تهاون الطبيب أو المحامي أو عدم كفاءتهما.

اإللتزام بتحقيق تحقيق النتيجة في وتظهر أهمية التقسيم فيما يتعلق بعبء اإلثبات، فعدم 

ولو بذل الملتزم كل جهده  (ب عليه افتراض الخطأ في جانب الملتزم )المدينغاية يترت

 لتحقيق الغاية التي التزم بها، ودون حاجة إلثبات شيء آخر.

أما في اإللتزام ببذل عناية، فإن عدم الوصول إلى نتيجة ال يعتبر خطأ، وإنما الخطأ هو 

ي به طبيعة العمل وظروفه والقوانين عدم الحيطة والعناية في القيام بالعمل وفقا لما تقض

المنظمة له، الشيء الذي يجب إثباته من طرف من يدعيه، واإلثبات في هذه الحالة هو 

 .31غاية بطبيعة الحال أصعب من اإلثبات في حالة اإللتزام بتحقيق

 .32من حيث المصدر-د

 اقتراح الفقه.هناك تقسيمان : التقسيم األول من وضع المشرع والتقسيم من 

 تقسيم مصادر اإللتزام بحسب المشرع: -1

نص الفصل األول من ق.ل.ع. على أن :"اإللتزامات تنشأ عن اإلتفاقات، 

والتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم، 

 وعن أشباه الجرائم".
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 القانون هي خمسة:وبذلك، فنجد أن المصادر التي ينص عليها هذا 

: وهو العقد في تعبير ق.ل.ع. : "وهو عبارة عن توافق إرادتين على إحداث إلتفاقا 1-1

أثر قانوني" تنشأ عنه التزامات، اما على عاتق طرفيه كما عقد البيع حيث ينشأ التزام 

المشتري، بنقل الملكية وتسليم المبيع على عاتق البائع، والتزام بأداء الثمن على عاتق 

أو تنشأ عنه التزامات على طرف واحد كما في عقد الهبة، حيث ال ينشأ إال التزام 

 على عاتق الواهب بنقل ملكية الشيء الموهوب.

، وهي باإلرادة المنفردةالتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة عبر العقد وتعرف  2-1

اتقه كحالة الوصية تعبر عن رغبة صادرة من طرف واحد، وينشأ عنها التزام على ع

 والوقف.

، : وهو عمل مشروع ينجز بإرادة الشخص وباختياره، ومن ثم شبه بالعقد شبه العقد 3-1

كحالة الفضولي الذي يقوم مختارا بعمل قانوني لمصلحة الغير ينشأ عنه التزام على 

 عاتقه بإتمام العمل الذي بدأه.

لغير عن عمد، وينشأ : وهي العمل غير المشروع الذي يتسبب في ضرر لالجريمة 4-1

 على عاتق المجرم.عنه التزام بالتعويض 

: وهو العمل غير المشروع الذي يتسبب في ضرر للغير عن غير عمد، شبه الجريمة 5-1

فهو يشبه الجريمة ولكن تنقصه نيه اإلضرار بالغير، وينشأ عنه كذلك التزام 

 .33بالتعويض على عاتق مرتكب الفعل الضار

 :تقسيم الفقه -2

اقترح الفقه الحديث تصنيفا ثنائيا لإللتزامات من حيث مصدرها، وهي : " 

 المصادر اإلرادية" و " المصادر غير اإلرادية". 

 المصادر اإلرادية )العقد واإلرادة المنفردة( 2-1

تلك التي تكون اإلرادة فالمصادر اإلرادية وتدعى كذلك التصرفات القانونية هي 

 سواء كان ذلك بإرادة منفردة أو باتفاق إرادتين.السبب المنشئ لإللتزام، 

فإذا كان التعبير صادرا عن طرفين أو أكثر فإنه يقال بأن اإللتزام ناشئ عن عقد او 

اتفاق..  وذلك مثل جميع اإللتزامات التعاقدية والتي تنشأ نتيجة وجود إرادة اإللتزام عند 
 

 وما بعدها 19وما بعدها ،وكذلك د. علي الصقلي، م.س.،ص: 31للتوسع انظر: الدكتور عبدالكريم شهبون، م.س.، ص،  -33



تعبير صادرا عن طرف واحد فيقال أن الالمدين وإرادة القبول عند الدائن، أما إذا كان 

اإللتزام نشأ عن اإلرادة المنفردة، بمعنى أن اإللتزام نشأ بإرادة المدين فقط، كالوعد بجائزة 

 لمن يعثر على شيء ضائع، وكالوصية والوقف.

 المصادر غير اإلرادية ) المسؤولية المدنية واإلثراء بدون سبب( 2-2

فيترتب عليها نشوء  ة القانونية هي وقائع مادية تتم المصادر غير اإلرادية أو الواقع

التزامات غير إرادية، فهي التزامات تنشأ دون تدخل من إدارة ذوي الشأن، وهي تنشأ إما 

 نتيجة عمل غير مشروع، أو عن عمل مشروع، أو عن القانون.

فأما العمل غير المشروع فهو العمل الضار، أي  العمل الذي يقوم به الشخص عن 

عمد أو غير عمد فيسبب ضررا للغير، فيتولد عن هذا العمل التزام على عاتق الشخص 

بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه، كما لو تسبب في إتالف بضاعة لشخص آخر فهو 

يلتزم بالتعويض عنها، أو كما في كسر زجاج سيارة أو تحطيم هيكلها، أو إحراق محركها 

 رر في كل حالة.فهو يلتزم بالتعويض عن ذلك الض

ويالحظ هنا أنه إذا كان الفعل الضار عمديا فهو يسمى جريمة، أما إذا كان غير 

عمدي فهو يسمى شبه جريمة، وفي جميع األحوال فإن الفعل سواء كان عمديا أو غير 

عمدي،  فإن اإللتزام المتولد يكون غير إرادي، أي أن الشخص قد يرتكب الفعل عن عمد أو 

 إال أنه لم يكن يريد  بعمله إنشاء التزام على عاتقة بالتعويض.غير عمد، 

وأما العمل المشروع فهو الذي ينجز عن بينة واختيار، ويعبر عنه بشبه العقد، ألنه 

 بشبه العقد نوعا ما، وذلك كما في حالة الفضولي أو في حالة اإلثراء بال سبب.

أن يرخص له بمباشرته، كأن  فالفضولي، يقوم مختارا بعمل قانوني لمصلحة الغير

يصلح ما تهدم من جدار حديقة جاره الغائب دون أن يكلفه هذا الجار بذلك العمل، فهو 

 فضولي، وينتج عن فضوله أنه يلتزم بإتمام العمل الذي بدأه ولو لم يكن يريد ذلك.

وفي حالة اإلثراء بال سبب ينتج عنها أيضا التزام على عاتق المشتري بأن يرد ما 

 ثرى به من غير سبب.أ

القانون فنجد أن  القانون ينشئ في كثير من  األحيان التزامات واضحة وأما في حالة 

خارج نطاق المجاالت السابقة الذكر، ومثال ذلك أن القانون يفرض التزامات معينة على 



الوصي اتجاه محجوره، وعلى األب نحو أبنائه، وعلى األبناء نحو أبيهم، وعلى مالك الدار 

 .34مباشرةت يولدها وينشئها القانون اتجاه جيوانه، فهي كلها التزاما

لذلك نرى السير على نهج هذا التصنيف، فنخصص الجزء األول من هذه الدراسة  

 للتصرف القانوني، والجزء الثاني للواقعة القانونية.

 

 

 :  األول الفصل 

 .العقد نظرية  حول عامة أحكام

 

 الفرع) له المميزة الخصائص وبيان العقد تعريف إلى الفصلا هذ في سنتعرض

 )الثالث الفرع) المختلفة تصنيفاته إلى نخلص ثم( الثاني الفرع) تطوره واستعراض( األول

 .له المميزة الخصائص  وبيان العقد  تعريف: األول  الفرع

 على للوقوف الثانيو  العقد، لتعريف األولنخصص مبحثين، في الفرعا هذ سندرس 

 .خصائصه

 .العقد  تعريف: األول المبحث

 

 تتناسب ال مجتمعة األخرى المصادر إن بل لإللتزام، منشئ مصدر أهم يعتبرالعقد 

 .اإللتزامات من الساحقة األغلبية ينشئ وحده فهو  همية،األ في بمفرده معه

 المدني القانون فعله ما خالف العقد المغربي والعقود اإللتزامات قانون يعرف لم 

 أو  شخص بمقتضاه لتزما اتفاقي العقد: " بأن تتقضي جاء التي( 1101) المادة في الفرنسي

 ."شيء عمل عن باإلمتناع أو عملب أو  بإعطاء أكثر أو آخر شخص نحو  أكثر

 العقد بتعريف والعقود اإللتزامات قانون في المغربي المشرع قيام عدم أن ويالحظ 

. لإلجتهاد أمرها يترك أن يجب فقهية مسألة التعريف ،ألن وقويما سليما مسلكا يعتبر

 .الفقه مهمة هومن بل المشرع مهمة من ليس والتعريف
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 أثر إحداث على أكثر أو إرادتين توافق يتضمن حيث واإلتفاق العقد مفهوم يتحد 

 .35إنهاءه أو تعديله أو  نقله أو التزام إنشاء األثر هذا كان سواء معين قانوني

 بتسليم يلتزم البائع والمشتري، البائع من لكل المالية الذمة في التزامات ينشأ البيع فعقد 

 يلتزم المقابل وفي المشتري، إلى المبيع ملكية بنقل أيضا ويلتزم المشتري إلى المبيع

 . البائع إلى الثمن بدفع المشتري

 يترتب عقد إليه، حقه يحول أن على آخر شخص مع الدائن اتفاق هو الحوالة وعقد

 اإللتزام ينشئلم  هنا ،فالعقد الجديد الدائن إلى القديم الدائن من لشخصي الحقا انتقال عليه

 .آخر إلى شخص من الموجود اإللتزام ذات نقل على أثره اقتصر ولكن

 ينقل وال التزاما ينشئ ال الكرائية السومة زيادة على والمكتري المكري بين واإلتفاق 

 .المكري اتجاه المكتري التزام تعديل على أثره يقتصر بل آخر إلى شخص من التزاما

 على العمل ورب العامل بين كاإلتفاق اإللتزامات إنهاء العقد على يترتب قد خيراأو  

 على اإلتفاق تاريخ من اآلخر قبل منهما كل اإللتزامات يقتضي العقد وهذا العمل، عقد فسخ

 .العقد فسخ

 المتعاقدين إلتزام" بأنه العقد العدلية حكاماأل مجلة عرفت فهكذا اإلسالمي الفقه في أما 

 بنفس كماعرفته( 103 المادة" )بالقبول اإليجاب ارتباط عن عبارة وهو به،هدهما وتع، أمرا

 الصادر اإليجاب ارتباط عن عبارة هو  العقد: " 36الجيران مرشد من( 168 المادة) اإلتجاه

 ."العقودعليه أثرافي ثبتي   وجه على،اآلخر بقبول المتعاقدين أحد من

 هو القبول فإن األول، المتعاقد من يصدر الذي العرض هو اإليجاب كان وإذا 

 بعتك: لصديقه وقال بيده، كتابا شخص أخذ فإذا: الثاني المتعاقد من يتصدر الت اإلستجابة

 األخير هذا ،كان قبلت: الصديق قال ذاإ،ف موجبا العرض هذا كان دراهم، بعشرة الكتاب هذا

 تنتقل وبه البيع، عقد يوجد األول، وإيجاب قبوله بين ما وباإلرتباط ول،األ للعرض قابال

 . البيع لعقد كأثر، المشتري إلى البائع من الكتاب ملكية
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 : الثاني المبحث

 .العقد خصائص

 

 :كالتالي وهي العقد خصائص استخالص يمكن للعقد السابق التعريف خالل من 

 ال فهو  أكثر، أو  إرادتين توافق هو  أساسه و  العقد جوهر:  أكثر أو إرادتين توجد     أن(1

 كما. قانوني أثر إحداث إلى اإلرادة تلك اتجهت إذا حتى واحد، شخص إرادة توجد حيثما يقوم

 واحد، جانب من ولكنه قانوني تصرف يقوم الحالة هذه ففي آلخر، له بما شخص أوصى إذا

 . 37األقل على جانبين من قانوني تصرف هو  العقد أن حين في

 على إرادته تنعقد العقد في طرف كل أن ذلك:  متطابقتين -أوأكثر- اإلرادتان تكون أن( 2

 التقت إذا إال عقدا يعتبر ال مثال فالبيع. الطرفين إرادتا تتقابل أن العقد النعقاد فالبد معين، أمر

 توافق ذلك يعني وال. اآلخر بقبول أحدهما إيجاب واقترن المشتري بإرادة البائع إرادة

  أن يكفي بل جوهري، وغير ثانويا منها كان ما حتى العقد شروط لجميع بالنسبة اإلرادتين

 أساسيا  المتعاقدان يعتبره مما ذلك وغير ومحله العقد كطبيعة أساسي ماهو على التوافق يتم

 يتم ال: "  بقولها العقود و  اإللتزامات قانون من 19 المادة إليه أشارت ما وهذا.  38العقد  في

 المشروعة الشروط باقي وعلى لإللتزام العناصراألساسية على الطرفين بتراضي إال اإلتفاق

 ."أساسية الطرفان يعتبرها التي األخرى

 يعتبر شيء على إرادتين اتفاق كل فليس: قانوني أثر إحداث إلى الطرفين إرادتا تتجه أن( 3

 إلى دعوة قبول أو  سفر في ترافق أو  بنزهة كالقيام عادي عمل على شخصان يتفق فقد. عقدا

 قانوني أثر إحداث إلى تتجه لم الطرفين نية ألن عقد أمام لسنا األوضاع هذه مثل ففي. وليمة

  .39قانونية برابطة ارتباطهما إلى الطرفين إرادة تتجه أن من العقد يتكون حتى البد وأنه

 التي اإلتفاقيات أما: الخاص القانون إطار في تتم التي اإلتفاقيات على العقد اقتصار( 4

 فيها تتوافرال  فإنها الدولية والمعاهدات، العمومية األشغال صفقاتا كطرف الدولة فيها تكون

 المتعاقدة األطراف بين التوازن انعدام الخصوص على ذلك من المدني بمعناه العقد عناصر
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 العقد  مبدأ مع يتنافى وهذا أبرمتها، التي العقود مراجعة إلى اإلدارة أو الدولة لجوء وإمكانية

  .40المتعاقدين شريعة

 دائرة ضمن واقعا اإلتفاق كون أني :المالية المعامالت دائرة في اإلتفاق يتم أن( 5

 الزواج فعقد لذلك. 41األسرة أفراد بين الروابط حالة مثل الشخصية، دون المالية المعامالت

 تحصيل إلى يرمي وال ماليا ليس منه المقصود ألن إللتزامات، لنظريةا خاضعا عقد اليشكل

 في أساسية كبنية األسرة إنشاء فيا أساس  يتجلى بكثير المال من أنبل هو  وإنما 42مادي نفع

 . 43المجتمع

 

 الفرع الثاني:  

 تطور نظرية العقد. 

بعد التطورات التي عرفها المجتمع البدائي، حيث ظهر العقد ألول مرة في أواخر  

العهد الروماني، ثم عرف مرحلة ازدهار في ظل المذهب الفردي تلتها مرحلة تقهقر مع 

 ظهور المذهب اإلجتماعي.

ونوجز هذه التطورات التي سايرت تطور المجتمعات في النظرية التقليدية التي  

والقيود المستحدثة على هذا  )المبحث األول( جسدها مبدأ سلطان اإلرادة من جهة 

 )المبحث الثاني(.المبدأ

 

 األول:  المبحث

 النظرية التقليدية للعقد : "مبدأ سلطان اإلرادة". 

 

رادة وحدها تكفي إلنشاء اإللتزام، فتوافق إرادتين كاف إلبرام يقصد بهذا المبدأ أن اإل 

العقد، كما أن إرادتي الطرفين هي التي تحدد ما يترتب على هذا العقد من آثار هذا المبدأ لم 
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-يكن معروفا في الماضي حيث كانت العقود تخضع من حيث إبرامها إلجراءات شكلية

 .44ا اإلرادة وحدها فلم تكن كافية إلبرام العقدوأم -حركات أو إشارات أو عبارات وكتابة

 -وقد نشأ مبدأ سلطان اإلرادة، خالل القرن الثامن عشر، في أحضان المذاهب الفردية  

التي قصرت مهمة القانون على دور سلبي ينحصر في منع الفرد من تجاوز حريته حماية 

وجد قبل المجتمع، والمجتمع وجد لحرية غيره. فإرادة الفرد يجب أن تكون حرة ألن الفرد 

 .45إلسعاد الفرد. وعلى ذلك فيجب أال يحد القانون من الحرية إال استثناء

 والنتائج المنطقية التي تترتب على األخذ بمبدأ سلطان اإلرادة هي: 

: فاألفراد أحرار في أن ينشؤوا ما شاؤوا من أنواع العقود وأن يضمنوها حرية التعاقد -1

تضونها، فال يجوز للقانون أن يفرض قيودا على حرية التعاقد إال الشروط التي ير

 .46استثناء ولحماية النظام العام واآلداب

)القوة الملزمة للعقد( كما كان العقد وليد إرادة المتعاقدين،  :احترام إرادة المتعاقدين -2

قيام فإن مبدأ سلطان اإلرادة يوجب احترام هذا العقد، فال يحق ألحد المتعاقدين ال

 .47بنقضه أو تعديله أو إنهائه إال باتفاق مع المتعاقد اآلخر

( ومنه 1134وهذا المبدأ الذي ارتقى إلى الحكم التشريعي في القانون الفرنسي )الفصل 

من ق.ل.ع. على أن اإللتزامات التعاقدية  230إلى القانون المغربي حيث يقضي الفصل 

القانون بالنسبة إلى منشئيها، وال يجوز إلغاؤها إال المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام 

 برضاهما معا أو في الحاالت المنصوص عليها في القانون.

كما ال يحق للقاضي التدخل لتعديل أو إنهاء العقد بدعوى أنه غير عادل، بل يجب أن 

 ه.يقتصر دوره بهذا الشأن في تفسير العقد عن طريق البحث عن اإلرادة الحقيقية لعاقدي 

يترتب على مبدأ سلطان اإلرادة أن اآلثار الملزم للعقد يسري في نسبية آثار العقد:  -3

حق عاقديه دون الغير، فال يجوز أن يتحمل الغير بالتزام أو أن يكتسب حقا من عقد لم 

من ق.ل.ع. : " اإللتزامات ال  تلزم إال  228. وهذا ما أجمله الفصل 48يكن طرفا فيه
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من كان طرفا في العقد، فهي ال تضر الغير وال تنفعهم إال في الحاالت المذكورة في 

 القانون".

 

 الثاني:   المبحث

 القيود المستحدثة على مبدأ سلطان اإلرادة.

 

ة الفردية التي تقدس حرية الفرد إذا كان مبدأ سلطان اإلرادة قد ظهر نتيجة النزع 

والتي سادت في القرن الثامن عشر، فإن هذا المذهب عرف تراجعا نتيجة األفكار اإلشتراكية 

التي تجعل مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد، وتسعى إلى حماية الطرف الضعيف 

الهما حر في من استغالل الطرف القوي في مجال التعاقد. فالعامل ورب العمل )المشغل( ك

التعاقد، إال أنهما ليسا على قدم المساواة، ألن رب العمل طرف قوي يفرض شروطه على 

العامل وهو الطرف الضعيف، لهذا وضعت مقتضيات قانونية لتقييد حرية رب العمل 

 )المشغل( أثناء وضع شروط العقد وإنهائه.

يد مهم يتعلق بالنظام العام كما أن حرية التعاقد لم تعد مبدأ مطلقا، فقد ورد عليها ق 

 واآلداب، الذي ينبغي على األطراف احترامه أثناء تعاقدهم.

كما أصبحت التشريعات تسمح للقاضي في التدخل في مجال العقود، فإذا وجدت في  

العقد شروط تعسفية ترهق كاهل أحد الطرفين، حق للقاضي أن يقوم بتعديلها بكيفية تحقق 

 لمتعاقدين وعدم استغالل أحدهما لآلخر.التوازن والعدالة بين ا

كما أن المشرع تدخل أيضا للحد من دور اإلرادة في ترتيب بعض آثار العقد، كما هو 

الشأن مثال في انتقال ملكية عقار محفظ، حيث أن العقد بمفرده ال ينقل الملكية للمشتري بل 

 .49البد من تقييده في الرسم العقاري

العقد، وفي حاالت خاصة إنهاءه دون حاجة إلى موافقة كما خول لجانب واحد في  

، وعقد 50الطرف اآلخر على هذا اإلنهاء كما هو األمر في عقود الكراء غير المحددة المدة

 
المتعلق بالتحفيظ العقاري : " إن األفعال اإلرادية واإلتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو  14.07من القانون  67ينص الفصل  -49

د بالرسم العقاري، دون اإلضرار بما نقله إلى الغير أو اإلقرار به أو تغييره أو إسقاطه، ال تتنج أي أثر ولو بين األطراف إال من تاريخ التقيي
 لألطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض، وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم".

 من ق.ل.ع. 689الفصل  -50



، لكن مع احترام مهلة اإلخطار من جانب الطرف العازم على إنهاء 51الشغل غير محدد المدة

 .52اإلنهاء على مبرر معقولالعقد إضافة إلى ضرورة قيام هذا 

ولم يعد تعديل العقد مرتبطا بإرادة جميع أطرافه كما كان في ظل مبدأ القوة الملزمة  

للعقد، بل أصبح من الممكن تعديله بواسطة أغلبيتهم كما في عقود الشركات والجمعيات، 

 .53وتخضع األقلية لرأي األغلبية

سلطان اإلرادة نشير إلى تخويله استثناء ألحد ومن مجاالت تدخل القانون للحد من  

، وكذا تنظيمه لبعض 55والوديعة 54المتعاقدين اإلنفراد بإنهاء العقد كما هو األمر في الوكالة

العقود كعقود الشغل والنقل والتأمين الذي أصبح إلزاما في بعض الحاالت الخاصة كالتأمين 

يزداد نطاقها اتساعا في مجاالت متعددة. هذا اإلجباري على السيارات، كل ذلك بقواعد آمرة 

 .56فضال عن فرض القانون احترام إرادة األفراد في تعاقداتهم، النظام العام واآلداب

نخلص مما سبق ان التحوالت السياسية واإلقتصادية مند بداية القرن العشرين أدت  

في القرن التاسع عشر تحت إلى انكماش مبدأ سلطان اإلرادة، فلم يعد بالشكل الذي كان عليه 

تأثير النزعة الفردية، بل أصبح يخضع لمجموعة من القيود لتحقيق التوازن بين اإلرادة مع 

 العدالة والصالح العام. 

 

 الفرع الثالث:

 تصنيف العقود. 

 

إن العالقة المتشابكة في المجتمع متنوعة، ولذلك فإن العقود تتنوع تبعا لذلك على نحو  

. فإذا  نظرنا 57لى عدة تقسيمات مختلفة وفقا للزاوية التي ينظر منها إلى العقديجعلها تنقسم إ

إليه من ناحية وطريقة التكوين كان هناك العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني. وإذا 

كان النظر إليه من ناحية تنظيم المشرع له كان لدينا العقد المسمى والعقد الغير المسمى. 

 
 من ق.ل.ع. 754الفصل  -51
 من ق.ل.ع. 758الفصل   -52
 83ذ. علم الدين محمد إسماعيل، م.س.، ص:  -53
 من ق.ل.ع. 934إلى  931راجع الفصول من  -54
 من ق.ل.ع. 976الفصل  -55
 .45د. محمد الشرقاني، م.س.، ص:  -56
 م.1943، مطبعة نورى بالقاهرة سنة 46د. حلمي بهجت بدوي، أصول اإللتزامات، الكتاب األول، نظرية العقد، ص:  -57



اآلثار المترتبة عليه يمكن أن يكون العقد ملزما للجانبين أو ملزما لجانب واحد،  وبالنظر إلى

أو يكون عقد معارضة أو عقد تبرع. ومن حيث عامل الزمن إلى عقد فوري وعقد زمني، 

 وأخيرا بالنظر إلى المساومة يكون إما عقد ا مساومة أو إذعان .

بل له أهميته التي تتجلى في اختالف وهذاالتقسيم للعقود ليس مجرد تقسيم نظري فقط، 

 القواعد القانونية التي تطبق على بعضها دون البعض اآلخر.

 ونتناول دراسة هذا الفرع من خالل المباحث التالية: 

 

 

 

 

 المبحث األول:  

 . تقسيم العقود من حيث طريقة تكوينها

)المطلب األول( تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى ثالثة أنواع:  العقد الرضائي  

 )المطلب الثالث(. والعقد العيني)المطلب الثاني( والعقد الشكلي

 

 المطلب األول:  

 العقد الرضائي. 

 

العقد الرضائي هو العقد الذي ينعقد بمجرد حصول اتفاق بين طرفيه بأية كيفية كانت 

كل أو صيغة معينة. إن مبدأ الرضائية الذي تمخض عن مبدأ سلطان اإلرادة ودون إتباع ش

يترجم حرية المتعاقدين فيما يخص كيفية التعبير عن إرادتيهما. فالعقد الرضائي ينشأ بجرد 

تالقي إرادتين، سواء أكان التعبير عنهما شفاهيا، أو حركيا، أو كتابيا، فالعبرة باإلتفاق ذاته ال 

 .58ي تم بهابالطريقة الت

ويبقى العقد رضائيا حتى ولو كان المشرع يشترط الكتابة إلثباته، كما هو الشأن في 

درهم فإذا انعدمت الكتابة في هذه  10.000بيع السلم. وفي اإلتفاقات التي تتجاوز قيمتها 
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الحالة، فإن ذلك ال يؤدي إلى بطالن العقد، بل يجوز إثباته باإلقرار أو باليمين الحاسمة وال 

 بالشهادة والقرائن. يجوز ذلك

 المطلب الثاني: 

 العقد الشكلي. 

 

احترام شكلية معينة،  -إضافة إلى ركن التراضي -وهو العقد الذي يشترط انعقاده  

 .59وتعد هذه الشكلية ركنا من أركان العقد

والذي يالحظ هو تعدد الشكل أو األشكال القانونية المتطلبة إلبرام عقد من العقود،  

من  489ال يكون تاما إال إذا ورد العقد كتابة في محرر ثابث التاريخ )الفصل فبيع العقار 

ق.ل.ع.( وعقد الشركة التي يكون محلها عقارات أو أموال عقارية يمكن رهنها رهنا رسميا 

من  987والمبرم ألكثر من ثالث سنوات ال يكون تاما إال إذا حرر في وثيقة مكتوبة )الفصل 

اقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو ق.ل.ع.( كما أن اإلتف

اإلعتراف به أو تغييره أو إسقاطه ال تكون صحيحة إذا كان محلها عقارا محفظا إال إذا قيدت 

م المتعلق بالتحفيظ العقاري كما 1913غشت  12من ظهير  67على الرسم العقاري )الفصل 

 .60(14.07رقم  تم تغييره وتتميمه بموجب القانون

ويتعين التفريق بين الشكلية كركن في العقد عن شكلية اإلثبات، حيث يترتب على  

إغفال ركن الشكلية بطالن التصرف القانوني بطالنا مطلقا، أما إغفال شكلية اإلثبات بالنسبة 

 للعقود الرضائية فال تؤثر على صحة العقد إذ ينشأ صحيحا.

درهم فإذا انعدمت الكتابة في هذه  10.000جاوز قيمتها مثال في اإلتفاقيات التي تت 

الحالة، فإن ذلك ال يؤدي إلى بطالن العقد، بل يجوز إثباته باإلقرار أو باليمين الحاسمة وال 

 من ق.ل.ع( 443يجوز ذلك بشهادة الشهود )الفصل 

 

 المطلب الثالث:

 العقد العيني. 
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تسليم الشيء  –زيادة على التراضي  -العقد العيني هو العقد الذي يشترط النعقاده  

محل العقد، مالم يتم هذا التسليم ال ينعقد العقد، ويعتبر تسليم الشيء ركنا من أركان العقد، 

يشترطها المتعاقدان كأن يتفقا مسبقا على أن تسليم الشيء واجب النعقاد العقد. إن مثل هذه 

 62والوديعة اإلختيارية 61ضئيلة جدا ويمكن على سبيل المثال ذكر عقد الرهن الحيازي العقود

 .64وعقد القرض 63وعقد العارية

وهنا يتعين لفت اإلنتباه إلى نقطة على جانب من األهمية وهي ضرورة التمييز بين  

التسليم الذي يعد بمثابة الركن الخامس في العقد إضافة إلى التراضي واألهلية والمحل 

 Livraison et la)والسبب والذي يضفي على العقد طابعه العيني وبين واقعة التسليم والتسلم 

réception) تعتبر النهاية الطبيعية لمعظم العقود الناقلة للملكية والواردة على الخدمات  التي

)كعقد البيع وعقد الكراء وعقد المقاولة( ففي العقد األول يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري 

وهو سالم من العيوب وفي عقد الكراء يلتزم المكري بتمكين المكتري من العين المكتراة عن 

م مفاتيح المنزل للمستفيد من عقد الكراء، وفي عقد المقاولة يلتزم المقاول بتسليم طريق تسلي 

 ....65الشيء محل المقاولة لرب العمل أو المالك

 

 المبحث الثاني : 

 تقسيم العقد على أساس وجود أو عدم وجود تنظيم تشريعي له. 

 

)المطلب التعريف نميز في هذا السياق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى. وبعد 

 )المطلب الثاني(.نستعرض أهمية التمييز بين هذين النوعين من العقود األول( 

 

 المطلب األول: 

 تعريف  
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 الفقرة األولى: العقد المسمى.

هو العقد الذي تولى المشرع تسميته وتنظيم أحكامه. من ذلك مثال عقود البيع 

 ...66والمقايضة والهبة والشركة والوكالة والشغل

ومعلوم أن العقود المسماة تخضع في المقام األول لألحكام الخاصة التي أفردها بها  

المشرع، فإذا لم يوجد حكم خاص تعين الرجوع إلى األحكام العامة الواردة في النظرية 

رجعنا إلى العرف الذي  -وهذا أمر مستبعد  -العامة لإللتزامات، فإذا لم نعثر على الحكم 

 .67استحدثها

 الفقرة الثانية: العقود غير المسماة.

العقود الغير المسماة هي التي لم يختصها القانون باسم معين وال بأحكام خاصة 

فتخضع في تكوينها وفي اآلثار المترتبة عليها للقواعد العامة التي وضعت لجميع العقود، 

جبه دار النشر بطبع فمثال عقد النشر الذي يتم إبرامه بين الناشر والمؤلف الذي تتعهد بمو

باح. وعقد النزول بالفندق شره وبيعه في مقابل نصيب من األركتاب مؤلف معين وتولي ن 

الذي يبرم بين النزيل والمسؤول عن الفندق، وال سيما إذا يقدم، باإلضافة إلى اإليواء، الطعام 

ير المسماة والشراب فضال عن الخدمة. فهذان العقدان وما على شاكلتهما يعد من العقود غ

 .68أو العرف الذي استحدثه ،التي تخضع للقواعد العامة وأحكام أقرب العقود المسماة إليها

 

 المطلب الثاني : 

 أهمية التمييز. 

 

يجمع الفقه على أن أهمية هذا التصنيف تبرز على مستوى التكييف، ومن على  

مستوى االحكام التي ينبغي أن تطبق على كل عقد. فالقاضي يكون ملزما بتكييف العقد، أي 

إضفاء الوصف القانوني على العملية التعاقدية في ذلك. وكما هو معروف لدى فقه القانون 

ملزم بالتكييف الذي يعطيه أطراف العقد، وإنما العبرة  المدني عموما أن القاضي غير

بالوصف الحقيقي وفقا لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. ثم ينبغي على القاضي أن يقوم 
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بالمالءمة بين تلك اإلرادة وبين طبيعة كل عقد من العقود المسماة بهدف إلحاقه بإحداها 

 .69ليطبق عليها األحكام الواردة في شأنه

ما في حالة ما إذا كان األمر يتعلق بالصنف الثاني من العقود، أي العقود غير أ 

المسماة كما هو الشأن بالنسبة لعقد الفندقة كنموذج للعقد السياحي، فإن القاضي يطبق المبادئ 

العامة ويسعى إلى المالءمة بينهما وبين الغرض الذي يهدف إليه المتعاقدان. وال يمكنه 

 بالبحث عن القصد الحقيقي لهؤالء ال الوقوف عند المعنى الحرفي الوصول لذلك إال

 من ق.ل.ع.م. 462كما ورد النص عليه في الفصل  70لأللفاظ 

كما ال تقتصر أهمية هذا التصنيف في نظر بعض الفقه على مستوى التكييف، وإنما 

لعالقة يتعداه لما ينطوي عليه العقد غير المسمى من مخاطر على الطرف الضعيف في ا

التعاقدية، في الوقت الذي ينطوي العقد المسمى على كثير من الفوائد بالنسبة لهذا األخير في 

مواجهة المحترف المهني. ذلك أن المشرع حينما يتدخل في تنظيم عقد معين، فإنه يأخذ بعين 

 .71اإلعتبار عالقات ال يستطيعون أو ال يحسنون وحدهم تنظيمها

 

 

 المبحث الثالث:  

تقسيم العقد من حيث اآلثار المترتبة عنه )العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم  

 لجانب واحد(. 

نتعرض ألهمية التمييز بينهما  )المطلب األول(بعد تعريف هذين النوعين من العقود  

 )المطلب الثاني(.

 

 المطلب األول: 

 التعريف.  

 

 الملزم للجانبين.الفقرة األولى: العقد 
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هو ذلك العقد الذي يرتب على عاتق  72العقد الملزم للجانبين، أو العقد التبادلي 

وفي نفس  -المتعاقدين التزامات متقابلة ومرتبطة بعضها ببعض، بحيث يكون كل متعاقد 

دائنا ومدينا نحو المتعاقد اآلخر، فالبائع يكون مدينا بنقل ملكية المبيع إلى المشتري،  –الوقت 

وهو في نفس الوقت دائنا له )بسبب ما التزم به( بثمن هذا المبيع، وفي المقابل يكون 

 .73المشتري مدينا للبائع بثمن المبيع، ودائنا له بنقل ملكية المبيع

تمكين المكتري من اإلنتفاع بالعين المكتراة نظير وفاء والكراء الذي يلتزم المكري ب 

 المكتريبالسومةالكرائية المتفق عليها.

 

 

 الفقرة الثانية : العقد الملزم لجانب واحد.

العقد الملزم لجانب واحد هو الذي يرتب التزامات في ذمة المتعاقدين دون اآلخر،  

الهبة مثال، الواهب يلتزم بموجب العقد أن ، ففي عقد 74بحيث يكون أحدهما دائنا واآلخر مدينا

ينقل حق ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، دون أي إلتزام على الموهوب له نحو 

  الواهب.

ولإلشارة إذا كان التصرف القانوني ينقسم من حيث ازدواجية اإلرادة وانفرادها، إلى  

ثار المترتبة عليه، إلى عقد ملزم لجانبين العقد واإلرادة المنفردة وأن العقد ينقسم ،من حيث اآل

وعقد ملزم لجانب واحد، ومن ثم فإنه يجب عدم الخلط بين هذين التقسيمين، ألن األول 

يتناول التصرف والذي قد يكون صادرا عن إرادتين أو أكثر )العقد( أو إرادة واحدة )اإلرادة 

صادرا عن توافق إرادتين سواء أكان  -دائما -المنفردة( بينما الثاني يتعلق بالعقد الذي يكون 

 .75ملزما للجانبين أم كان ملزما لجانب واحد

 المطلب الثاني: 

 أهمية التمييز. 
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تكمن أهمية التفرقة بين العقد الملزم لجانب واحد والعقد الملزم للجانبين في اختالف  

 القواعد التي تحكم كل نوع، والتي نوجزها فيما يلي:

إلتزامأحد المتعاقدين هو التزام المتعاقد اآلخر بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين، سبب  -

 في حين أن السبب في العقد الملزم لجانب واحد هو التزام سابق أو نية التبرع..

إذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد معه في العقود التبادلية دون العقود  -

 76ق.ل.ع.( 259أن يطالب بفسخ العقد )الفصل الملزمة لجانب واحد 

عند امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يحق للمتعاقد الثاني أن يمتنع بدوره عن  -

تنفيذ ما التزم به إذا كان العقد ملزما للجانبين وهذا ما يسمى "بالدفع بعدم التنفيذ"، 

 ..77وهذا غير ممكن في العقود الملزمة لجانب واحد

را في العقود الملزمة للجانبين إذا أصبح التزام أحد المتعاقدين مستحيال لسبب وأخي -

أجنبي، أي ال يد له فيه، فإن المتعاقد اآلخر يتحلل من التزامه حسب ما ينص عليه 

 من  338الفصل 

 ق.ل.ع.

ال ففي عقد البيع إذا هلك الشيء المبيع قبل التسليم، فإن التزام البائع بالتسليم يصبح مستحي 

 ويصبح المشتري تبعا لذلك متحلال من التزامه بدفع الثمن إلى البائع.

أما في العقد الملزم لجانب واحد، فإن الذي يتحمل تبعة اإلستحالة هو الدائن وليس المدين. 

ففي عقد الوديعة مثال إذا هلك الشيء محل الوديعة لسبب أجنبي ال يد فيه للوديع، فإن تبعة 

 .78ق المودع ويعفي الوديع من التزامه برد الوديعةالهالك تقع على عات

 

 المبحث الرابع:  

 العقود من حيث العطاءات المتبادلة.

 

 
كان تنفيذ اإللتزام ممكنا ولو في جزء منه كانت االولوية األصل أن اللجوء إلى المطالبة بالفسخ ال تكون إال بعد استحالة التنفيذ، بحيث إذا  -76
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العقد قد يترتب عليه إلتزام كل طرف بإعطاء اآلخر مقابال لما يأخذ )عقد المعاوضة(  

خالل وقد يعطي أحدهما وال يأخذ مقابال لذلك )عقود التبرع( ونعرض لهذا التصنيف من 

 هذين المطلبين.

 

 المطلب األول: 

 التعريف.  

 الفقرة األولى: عقد المعاوضة.

عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابال لما يعطي. ففي عقد البيع مثال  

نجد أن البائع بأخذ الثمن مقابل تسليمه المبيع إلى المشتري، وهذا األخير يأخذ المبيع مقابل 

 ن إلى البائع.تسليمه الثم

وكذلك في عقد اإليجار حيث يحصل المؤجر)المكري( على األجرة مقابل تمكين  

المستأجر )المكتري( من اإلنتفاع بالعين المؤجرة، والمستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مقابل 

 .79دفعه األجرة إلى المؤجر

 .: عقد التبرعالفقرة الثانية

المتعاقد مقابال لما أعطاه، وال يعطي المتعاقد اآلخر فهي العقود التي ال يأخذ فيها 

مثل عقد الهبة بدون عوض، فالواهب يعطي الشيء الموهوب دون أن يأخذ  80مقابال لما أخذه

الذي ومثالهذاالنوعأيضااإلتفاقمقابال، والموهوب له يأخذ هذا الشيء دون مقابل لذلك 

عوض، وكذلك األمر بالنسبة للقرض  خدمة لمصلحة الغير، بدونيلتزمبهشخصأنيؤديعمالأو 

 بدون فائدة والوكالة بغير أجر.

 المطلب الثاني: 

 أهمية التمييز. 

 

 ترجع أهمية التمييز بين عقود المعاوضة وعقود التبرع العتبارات عديدة منها: 

 الفقرة األولى: على مستوى تكوين العقد.
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أهلية أداء أقل من األهلية المتطلبة فإن مختلف التشريعات تتطلب في عقود المعاوضة  

، ذلك أن المتبرع ينبغي أن يتوفر على األهلية الكاملة، مادام أن هذا 81بالنسبة لعقود التبرع

التصرف يحتمل من الناحية المادية أن يكون ضارا بالنسبة له، بينما المتبرع له ال تتطلب 

أما بالنسبة  -تصرف نافع له نفعا محضا مادام أن ال -التشريعات توفره على األهلية الكاملة  

لعقود المعاوضة فيكفي أن يكون  الشخص ناقص األهلية مادام انها دائرة بين النفع والضرر، 

وإن كانت متوفرة على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجوز وفي الحدود 

 المخولة لكل نائب شرعي.

يمكن تصور وقوع الغبن بالنسبة لعقود  على مستوى تكوين العقد دائما، فإنه 

المعاوضة دون عقود التبرع، مادام أن هذه األخيرة تتم دونما مقابل، في حين أن الغبن 

يتطلب أن يكون هناك تباين وتفاوت فاحش بين قيمة ما حصل عليه أحد المتعاقدين وبين ما 

 .82أخذه

 .الفقرة الثانية : على مستوى المسؤولية

فإن مسؤوليته تكون أخف من مسؤولية  -نظرا ألنه يعطي وال يأخذ -المتبرع    

، كما هو الشأن بالنسبة للواهب مقارنة بالبائع، والسبب في ذلك هو أن المعاوض 83المعاوض

 -يأخذ مقابال لما يعطي، في حين أن الواهب يعطي فقط وال يأخذ، ولذلك  فإن الواهب 

ال يتحمل بالضمان بصفة عامة، سواء كان يتعلق بضمان  -عبخالف األمر بالنسبة للبائ 

 اإلستحقاق أو ضمان العيوب الخفية.

 الفقرة الثالثة: على مستوى الغلط.

شخص المتعاقد، ال يكون محل اعتبار. ومن ثم فإنه ال  -غالبا-في عقود المعاوضة  

اقد ذا صفة معتبرة يجوزطلب إبطال العقد للغلط في شخص المتعاقد إال إذا كان شخص المتع

 فيه فيعد محل اعتبار كالمحامي والطبيب والوكيل بأجر.

 
81 - GHESTIN Jacques : Traité de Droit Civil, La formation du contrat, op.cit , p.20, LARROUMET Christian : Les 
obligations, le contrat, p.91. 
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ما يكون شخص المتعاقد محل اعتبار، ولذلك يجوز طلب  -غالبا-أما في عقود التبرع  

 .84إبطال العقد للغلط فيه

وكذلك األمر بالنسبة بمن يهب مبلغا من المال لشخص على اعتبار أنه قريب، فيتضح  

 أنه ال يمت  إليهبصلة، جاز له المطالبة بإبطال هذه الهبة.فيما بعد ب 

أما في عقود المعاوضة، فإن الغلط في شخص المتعاقد ال يعيب اإلرادة إال إذا كانت  

 .85شخصيته محل اعتبار خاص مثال ذلك عقود الشركة

 

 المبحث الخامس:

 تقسيم العقود من حيث عامل الزمن.  

تقسم العقود من حيث عامل الزمن إلى عقود فورية وعقود زمنية، وبعد تعريف كل  

 )المطلب الثاني(.نستعرض أهمية التمييز بينهما )المطلب األول( منهما 

 

 المطلب األول:  

 التعريف. 

 الفقرة األولى: العقد الفوري.

، ال يهم األمر إذا ثم اإلتفاق على نونية لحظة إبرامههو العقد الذي  تنتج آثاره القا

 .86تأخير التنفيذ، غير أن عنصر الزمان ال يعتبر أمرا أساسيا في هذا النوع من العقود

فعقد البيع الوارد على منقول أو عقار يعد من العقود الفورية حتى ولو تطلب تسليم  

يطول أو يقصر، المهم أن عقد البيع يكون العقار للمشتري إجراءات خاصة تستغرق وقتا قد 

واضح المعالم بمجرد إبرامه بما في ذلك المحل والثمن، وما تأجيل أداء الثمن للبائع أو سلوك 

مسطرة تسجيل العقار في المحافظة العقارية إال من قبيل الشروط العارضة التي ال عالقة لها 

 .87بإبرام العقد
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 عن مستقال يتم التعاقد محل تحديد كان متى فوريا يكون العقد أن سبق مما ويتضح

 كان أم واحدة دفعة كان سواء بالثمن الوفاء أجل تحديد في دور له كان إذا الزمن وإن الزمن،

 المعقود لتحديد ال التنفيذ وقت لتحديد الجوهري، عرضي الدور هذا فإن دفعات، عدة على

 . عليه

 الزمني.الفقرة الثانية: العقد 

العقد الزمني أو العقد المستمر هو الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن، فالزمن عنصر  

. ألن هناك أشياء ال 88جوهري فيه بحيث يكون المقياس الذي على ضوئه يحدد محل التعاقد

فعقد .فالمنفعة مثال، ال يمكن تقديرها إال بمدة معينة، 89يمكن تحديد مداها إال بواسطة الزمن

اإليجار عقد زمني ألنه يرد على منفعة العين المؤجرة، والزمن هو المقياس الذي يتحدد على 

أساسه مقدار المنفعة المعقود عليها. وعقد العمل من العقود الزمنية، ألن الزمن عنصر 

جوهري يحدد مقدار الخدمات التي يؤديه العامل، وكذلك اإلتفاق على بناء مسكن يقتضي 

 من الزمن لتنفيذه.حتما مدة 

 

 المطلب الثاني:  

 أهمية التمييز بين العقود الفورية والعقود الزمنية.

 

 تكمن أهمية التمييز بين العقود الفورية والعقود الزمنية فيما يلي: 

على  90تكون العقود الزمنية عموما قابلة للمراجعة بسبب الظروف الطارئةالفقرة األولى: 

 عكس العقود الفورية.

ذا كان المشرع المغربي لم يتطرق لنظرية الظروف الطارئة بشكل صريح، فإن وإ 

القضاء المغربي تعرض لها في العديد من المناسبات، وإن كان موقفه يختلف بين القضاء 

اإلداري والقضاء العادي. حيث إن القضاء اإلداري أقر بنظرية الظروف الطارئة منذ وقت 

يوليوز  22قرار لمحكمة اإلستئناف بالرباط بتاريخ مبكر من القرن الماضي، بمقتضى 
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اته أم هي حوادث استثنائية عامة تقع بعد إبرام العقد، لم يكن بالوسع توقعها وقت التعاقد، ويترتب على حدوثها أن يصبح تنفيذ المدين اللتزام -90

عرض األمر على القاضي كان له أن يرد هذه االلتزامات إلى الحد المعقول إذا كان  مرهق، ال مستحيل،  يهدده بخسارة فادحة، ففي هذه الحالة
 ذلك ممكنا.



م، تتعلق وقائعه بنزاع نشب منذ أواسط الثالثينات من القرن الماضي بين بلدية سال 1941

 ومقاولة خاصة متخصصة في إنجاز أشغال تتصل بمجاري عمومية.

يتضح في مقابل هذا اإلتجاه في مجال القضاء اإلداري، فإنه في مجال القانون الخاص  

استبعاد القضاء العادي لنظرية الظروف الطارئة، مثله في ذلك مثل القضاء الفرنسي، فهو 

مستقر على أن اإللتزامات التعاقدية المقامة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة 

 لمنشئيها.

باختصار، فإن القضاء العادي المغربي يميز بين اإلستحالة المطلقة التي تعترض  

من  268العقد، حيث تقضي بانقضاء العقد تطبيقا ألحكام القوة القاهرة تطبيقا للفصل  تنفيذ

ق.ل.ع.م.، ومجرد الصعوبة المادية أو اإلقتصادية، حيث تستلزم المحاكم المغربية تنفيذ 

العقد، وتمتنع األخذ بنظرية الظروف الطارئة، من ذلك قرار محكمة اإلستئناف بالرباط 

م، الذي جاء فيه بأنه : "ال يجوز تعطيل القوة الملزمة للعقد بدعوى 1950يناير  13بتاريخ 

أن اإللتزامات الناتجة عنه قد أصبحت باهظة التكليف نتيجة لظروف استثنائية غير 

 91متوقعة..."

 الفقرة الثانية: أثر الفسخ على هذه العقود.

األثر المترتب على الفسخ في العقود الملزمة للجانبين هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة   

 باألثر الرجعي للفسخ.التي كان عليها قبل التعاقد، وهو ما يعرف 

ففي نطاق العقود الفورية، يمكن تحقق األثر الرجعي للفسخ، ألن الزمن ليس عنصرا  

 لى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.جوهريا فيها، فيمكن إعادة المتعاقدين إ

وأما في نطاق العقود الزمنية فإنه يستحيل تحقق األثر الرجعي للفسخ، نظرا ألن  

الزمن عنصرا جوهريا في هذه العقود، ولما كان يستحيل إعادة الزمن إلى الوراء فإنه 

ن ثم فإن الفسخ في العقود يستحيل إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد. وم

 .92وينسحب تأثيره على المستقبل ال على الماضيذا أثر فوريالزمنية 

 

 الفقرة الثالثة: التجديد الضمني للعقد.
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أن هناك تعاقد قد انقضت مدته، وبالرغم من ذلك استمر الذي مفاده التجديدالضمنيللعقد 

اآلخر على ذلك، مما يفهم منه أنه تجديدا أحد طرفيه في تنفيذ العقد ولم يعترض الطرف 

ضمنيا للعقد. فهذا األمر غير متصور في نطاق العقود الفورية لعدم ارتباطها بالزمن. إال أنه 

متصور في نطاق العقود الزمنية ألن الزمن عنصرا جوهريا فيها. مثال ذلك عقد إيجار 

بالعين المؤجرة، دون اعتراض انقضت مدته وبالرغم من ذلك استمر المستأجر في اإلنتفاع 

 من المؤجر، فهذا بمثابة تجديدا ضمنيا للعقد.

 

 المبحث السادس:

 تقسيم العقود من حيث المساواة. 

 

األصل أن تتحقق المساواة بين األطراف في العقود وهو ما يعرف بالتوازن العقدي،  

من اآلخر على قدم بمعنى أن تتم العقود بناء على مفاوضة بين أطرافها ويقف كال  منهما

المساواة، على نحو يسمح لكل منهما مناقشة جميع شروط اآلخر ومساومته عليها. إال أن 

المشرع في بعض العقود قد سمح ألحد األطراف بأن يضع شروط معينة دون أن يكون 

 لآلخر الحق في مناقشتها فال يكون أمامه إال أن يقبلها جملة وتفصيال أو يدعها بالكلية.

ول دراسة العقود من هذه الزاوية بالحديث عن عقود المساومة، وعقود اإلذعان ونتنا

 )المطلب الثاني(.على أن نتعرض ألهمية التمييز بينهما )المطلب األول( 

 

 المطلب األول: 

 التعريف.  

 الفقرة األولى: عقود المساومة )المفاوضة(

أطرافها على وجه ال يخل بالتوازن عقود المساومة هي التي تتحقق فيها المساواة بين  

العقدي بين األطراف، أي التي تسمح لكل طرف فيها مناقشة الطرف اآلخر في جميع 

الشروط التي يعرضها عليه ومساومته فيها إلى أن يصال إلى اتفاق على هذه الشروط. كعقد 

 .93البيع واإليجار والعمل والهبة والوديعة والعارية... إلخ
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 ة : عقود اإلذعان.الفقرة الثاني

هو عقد يملي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثاني الذي ليس له إال رفض العقد أو  

قبوله. بمعنى آخر هذا النوع من العقود ال يتحقق في ظلها مبدأ المساواة أو التوازن العقدي، 

في العقد وهي التي ال تمكن أحد األطراف بمناقشة الطرف اآلخر في الشروط التي وضعها 

 أو ال يقبلها فال ينعقد هذا العقد. 94وليس له إال أن يقبلها جملة وتفصيال فينعقد العقد

غير أنه يجب مالحظة أنه ليس كل عقد ال يتوافر فيه التوازن العقدي يعد عقد إذعان  

بل يجب فوق ذلك أن يكون الطرف المِذعن محتكرا لخدمة أو سلعة تعد من الضرورات 

األساسية، ليس بالنسبة إلى فرد بعينه، وإنما بالنسبة لجمهرة من الناس، كاإلنارة والمياه 

 والهاتف واإلتصاالت

وأن يكون اإليجاب موجه إلى الناس كافة،  والنقل البري أو البحري أو الجوي... إلخ

 .95وبشروط واحدة، وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محددة

 

 المطلب الثاني: 

 مييز. أهمية الت

 

 تبرز الغاية من التمييز بين عقد المساومة وعقد اإلذعان في المسائل التالية: 

 96يعد القبول في عقود اإلذعان مجرد تسليم بشروط مقررة، أي قبول اضطراري  -

بسبب التفاوت اإلقتصادي بين المتعاقدين، بينما يكون القبول في عقود المساومة 

 مطابقا تماما لإليجاب وناتجا عن حرية تامة.

إمكانية تعديل الشرط التعسفي،  –إحقاقا للعدالة  -خولت التشريعات الحديثة للقاضي  -

 .97أو إعفاء المذعن من تنفيذه

 
القبول في عقود اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب من القانون المدني األردني على انه: "  104تنص المادة  -94

 وال يقبل مناقشة فيها".
 .38عبدالحميد، م.س.، ص:  ند. عثما -95
ليم  العقل، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن العبرة بالمساواة المجردة بين المتعاقدين، فما دام الفرد يستطيع قانونا أن يرفض اإليجاب، وطالما أنه س -96

 فقبوله يكون صحيحا ويعتد به قانونا.
 الشرط من المقصود كان إذا التعسف تحقق أن إلى اإلشارة وتجدر هذا المصري،  المدني القانون من 149 الفصل المثال سبيل على راجع -97

 .مشروعة غير فائدة على هواإلضراربالغير،أوالحصول



رم في إطار اختالل في التوازن اإلقتصادي إذا كان واضحا أن عقود اإلذعان تب  -

وانعدام التكافؤ على مستوى المركز القانوني للطرفين، فإن التشريعات الحديثة ما 

فتئت تتدخل لحماية الطرف الضعيف المذعن في مثل هذه العالقات، وذلك من خالل 

ي هذه ف -وضع بعض القواعد اإلستثنائية القاضية مثال بتأويل العبارات الغامضة  

في حالة الشك لمصلحة الطرف المذعن سواء كان مدينا أو دائنا في حين أن  –العقود 

 .98األصل أن الشك يفسر لفائدة المدين فقط

إعمال هذه األحكام في التشريع المغربي لعدم  99وخالفا لما يراه البعض من إمكانية

من المتعذر األخذ بهذين  انه 100تنافيها مع روحه، فإننا نساير ما اتجه إليه بعض الفقه

من  473المقتضيين في ظل القانون المغربي، ألن الحكم األول يظل متعارضا مع الفصل 

ق.ل.ع. الذي يقضي بوجوب تفسير الشك لمصلحة المدين الملتزم فقط. والحكم الثاني 

منق.ل.ع. المكرس لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" الذي  230يصطدم مع صرامة الفصل 

 .م كل األطراف والقاضي باحترام شروط هذا العقديلز

 

 :  الثاني الفصل 

 .العقد  تكوين

 

يتم تكوين العقد باكتمال أركانه المتمثلة في الرضا، والمحل، والسبب، والشكل في 

 .العقود الشكلية، والتسليم في العقود العينية

العقد كجزاء يترتب وسندرس هذه األركان في الفرع األول ونعقب ذلك دراسة بطالن 

 .على اإلخالل بأركانه في الفرع الثاني

 

 

 

 الفرع األول:  
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 .أركان العقد

 

 :أشار المشرع المغربي في الفصل الثاني منق.ل.ع. إلى أركان العقد وحددها كالتالي 

 :هلية لإللتزامأ •

 وتعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لإللتزام.  •

 شيء محقق يصلح ألن يكون محال لإللتزام •

 :سبب مشروع لإللتزام •

والمالحظ هنا أن المشرع المغربي جعل األهلية ركنا في العقد الصحيح حسب ما أجمع 

 .في هذه الدراسة سنتبعهعليه الفقه هي أنها شرط لصحة الرضا، وهذا ما 

باإلضافة إلى األركان التي أشار إليها الفصل الثاني من ق.ل.ع.، هناك ركنان آخران 

هما ركن الشكل في العقدود الشكلية، والتسليم في العقود العينية. وعليه سنتطرق إلى هذا 

 :الفرع في المباحث التالية

 .المبحث األول: الرضا ✓

 .المبحث الثاني: المحل ✓

 .السببالمبحث الثالث:  ✓

 .المبحث الرابع: الشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية ✓

 

 المبحث الثاني:  

 .le consentement التراضي

 

التراضي هو قوام العقد ومصدر وجوده، فإذا كان العقد مصدر اإللتزام فإن التراضي  

العقد، ومن ثم فإنه يجب أن مصدر وجود هذا العقد. فبدون توافق اإلرادتين فال وجود لهذا 

يكون التراضي موجودا، وأن يكون هذا الوجود صحيحا، فإذا تخلف وجود التراضي فال 

وجود للعقد أي أنه يكون منعدما، أما إذا شاب وجود التراضي عيبا أخل بصحته فإن هذا 

 .العقد موجود ولكنه قابل لإلبطال لمصلحة صاحب اإلرادة المعيبة

 :تراضي من خالل المطلبين التاليينونتناول دراسة ال



 

 المطلب األول: 

 . وجود التراضي 

 

إذا كان التراضي هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين فإن ذرك  

يحصل بصدور إيجاب يتضمن عرضا موجها إلى شخص معين وصدور قبول من هذا 

 .ل باإليجاباألخير مطابقا للعرض الذي صدر عن الموجب واقتران القبو 

وقد يحصل أحيانا أن يتم التعاقد ال بواسطة المتعاقد نفسه، بل قد ينيب عنه شخصا آخر للقيام 

 .بذلك

 .كما أنه يسبق عملية إبرام العقد النهائي مرحلة تمهيدية كالوعد بالتعاقد أو التعاقد بالعربون

 :وعليه سندرس هذا المطلب في الفقرات التالية

 .اإلرادة التعبيرعن كيفية: ىالفقرةاألول •

 .اإلرادتين تطابق:  الثانية الفقرة •

 .للتراضي صورخاصة: الفقرةالثالثة •

 (اإلرادة عن اإلعالن) اإلرادة التعبيرعن كيفية: الفقرةاألولى

 النفس، عليها تنطوي التي اإلرادة عن واإلعالن اإلفصاح هو  اإلرادة التعبيرعن

 .السكوت مجرد من أحيانا يستخلص وقد ضمنيا، يكون وقد صريحا يكون قد والتعبير

 .اإلرادة عن الضمني والتعبير الصريح التعبير: ألول البندا

 .اإلرادة عن الصريح التعبير: أوال

 حاجة غير ومن مباشرة بطريقة صاحبه إرادة يعكس الذي هو الصريح التعبير

 .باللفظ الصريح التعبير يكون فقد  .اإلرادة حقيقة على للتعرف 101اإلستنساخ و  الفكر إلعمال

 وقد...( أومطبوعة باليد مكتوبة عرفية، أو  رسمية)  أشكالها من شكل بأي بالكتابة يكون وقد

  .102غائبين بين أو حاضرين بين تكون

 
 المتعاقدان يفهمها أن الشرط كانت لغة ،وبأية رسول إيفاد طريق عن أو الهاتف بواسطة أو مباشرة الشخص به يتفوه الذي الكالم اللفظ يقصدب-101

 .ذلك من ييمكنهما الت بالوسائل يستعينا أو
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 من أم خرساأل من كان ،سواء عرفا المتداولة باإلشارة الصريح التعبير يكون وقد

 عن صريحا تعبيرا يكون خاصا معنى لها أن على الناس توضح إشارة فأي غيراألخرس،

 .الرفض على داللة الكتف هز أو  أفقيا وهزها القبول، على داللة عموديا الرأس كهز اإلرادة

 أسعارها، بيان مع الجمهور على بضاعته يعرض الذي التاجر ذلك على ومثال

 .لها المخصص المكان في األجرة سيارة وكوقوف

 .اإلرادة عن الضمني التعبير:  ثانيا

 داللة  ذات صاحبها اتخذها التي الوسيلة كانت ،إذا ضمنيا اإلرادة عن التعبير يكون 

 هذا من المنطقي اإلستنساخ في الفكر إعمال بعد إال مراده إلى الوصول يمكن وال ظنية،

 ضمنيا تعبيرا فهذا الكراء، مدة انتهاء بعد المؤجرة العين في المستأجر بقاء فمصال. التعبير

 tacite الزمني للعقد الضمني بالتجديد يعرف ما وهو)  اإليجار عقد تجديد في الرغبة عن

reconduction) فيأخذها لشرائها، ىشخص عل سلعة عرض  -أيضا -ذلك ومثال 

  .103الشراء في الرغبة عن ضمنيا تعبيرا فهذا المالك، تصرف فيها ويتصرف

 أن يمكن نأو  النقطة هذه تتناول بنصوص يأتي لم المغربي المشرع أن ويالحظ

 والعقود اإللتزامات قانون من 25 الفصل عليه نص مما انطالقا هامة حقيقة نستخلص

 يقتضيه ال عندما أو  الموجب، من مطلوب غير بالقبول الرد يكون عندما: "بقوله المغربي

 ."تنفيذه في اآلخر الطرف شروع بمجرد يتم العقد فإن التجاري العرف

 .اإلرادة عن تعبيرا السكوت اعتبار مدى: البندالثاني

 كان إذا فيما إطالقا للبحث الوجه اإلرادة، عن ضمنيا تعبيرا السكوت يعتبر هل 

 أحد يوجهه الذي العرض هو  اإليجاب ألن اإليجاب، عن ضمنيا تعبيرا يصلح السكوت

 وال عليه يدل إيجابي أمر من فالبد. التعاقد عملية من األول الشق يشكل و  اآلخر إلى الطرفين

 .السكوت مجرد من استخالصه يتصور

 عمال القبول عن تعبيرا السكوت اعتبار يصح كان إذا ما لمعرفة يدور البحث إنما

 . (qui ne dit mot consent ) "منسكتقبل"  القائل بالمثل
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 أن ويمكن قبوال يعتبر ال مبدئيا فالسكوت يصح، ال ذلك أن الصدد هذا في القاعدة

 اليمكن  الواقع وفي".  قول ساكت إلى ينسب ال"  المأثور قولهم الشريعة فقهاء مع هنا نردد

 أو  بالقبول اإلجابة إلى يبادر أن إيجاب عليه يعرض مرة كل في الشخص من نتطلب أن

 يقره ال للناس وإرهاق  حرج ذلك ففي  .باإليجاب قبوال سكوته اعتبار طائلة تحت الرفض

  .104السليم المنطق يرتضيه وال مشرع

 عندما االستثناء سبيل على القبول عن تعبيرا السكوت اعتبروا الشريعة فقهاء أن على

 البيان إلى الحاجة معرض في السكوت إن: "فقالوا الداللة هذه فيه تجعل ظروف تحفه

 .ن"بيا

 السكوت:"أن على  25 المادة في والعقود اإللتزامات قانون نص قوللا هذا مع وتمشيا

"  الطرفين بين فعال بدأت سابقة بمعامالت اإليجاب تعلق إذا القبول بمثابة يكون الرد عن

 ولم المشتري وسكوت إضافية شروط فيها" فاتورة" للمشتري التاجر إرسال ذلك مثالو 

 .رفضها إلى يبادر

 تمحض إذا قبوال واعتباره بالسكوت اإلعتداد"  105الكزبري مأمون الدكتور ويضيف

 هبةك قبول أنه على يفسر سكوته فإن األخير هذا سكت و  له للموجب منفعة عن اإليجاب

 من جزء في المستأجر أو أو، سكت في له الموهوب على الرسمية فيها اليشترط منقول

 .األجرة

 ضمنياعن تعبيرا يكون أن اليصلح السكوت أن إقرارها تم التي القاعدة أن هو : القول خالصة

 .القبول

 (الظاهرة اإلرادة و الباطنية اإلرادة) لإلرادة المختلفة الصور مطابقة مدى: الثالث البند

 يكون نأب  مختلفتين  -خارجية و داخلية – إرادتين أمام نكون عندما تنشأ المشكلة هذه

 خاطئة وسيلة استخدم قد صاحبها يكون فقد الحقيقية، اإلرادة عن يعبر ال الخارجي التعبير

 2018 موديل بيجو  ماركة سيارة شراء في يرغب الذي ،الشخص ذلك مثال عنها، للتعبير

 األنواع كافة تتضمن والتي الرغبات بطاقة له قدمت السيارات بيع شركة إلى ذهب وعندما

 ماركة سيارة أمام خطأ رشفأ شرائها في يرغب التي السيارة أمام عالمة يضع لكي واأللوان
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 فبأي ظاهرة واألخرى باطنة إحداهما مختلفتين إرادتين أمام نكون فعندئذ 2017 موديل ونو ر

 .بالظاهرة؟ نأخذ أم بالباطنة، أنأخذ نأخذ؟ اإلرادتين

 األخرى عن تختلف نظر وجهة منها ولكل نظريتان ذلك عن اإلجابة في تتنازع

 معا اختلفت أو  اتفقت الظاهرة، باإلرادة تأخذ، الموضوعية النظرة ذات األلمانية فالمدرسة

 الباطنة، باإلرادة تأخذ( الذاتية) الشخصية النظرة ذات الفرنسية والمدرسة. الباطنة إلرادة

 .التعبيرعنها في خاطئة وسيلة استعمل صاحبها أن طالما

 :النظريتان هاتين نستعرض المسألة، هذه من المغربي المشرع موقف تحديد قبلف

 تين.النظري عرض: أوال

 اإلرادة  سلطان مبدأ احترام بأن وترى فرنسية النظرية هذه :الباطنة اإلرادة نظرية( 1

 ألنها « La volonté interne » الباطنية اإلرادة التعاقد في اإلعتبار بعين خذتأ أن يقتضي

  .106صاحبها رغبة عن صادقا تعبيرا تعبر التي هي

 استقرار مبدأ على الحفاظ أن إلى وتذهب ألمانية النظرية هذه :لظاهرةا اإلرادة نظرية( 2

 خارجيا عنها المعلن « la volonté déclarée » الظاهرة باإلرادة األخذ يفرض المعامالت

 . 107أثرقانوني أي ترتب فال الباطنية اإلرادة أما

 .ع المغربيالمشر موقف: ثانيا

ا وسطا منهما، موقف المغربي المشرع اعتمد فقد متطرفتين النظريتين كال وباعتبار 

 إن. )ع.ل.ق من 21 الفصل في جاء. العقد ألفاظ في بها المصرح باإلرادة عام كمبدأ فالعبرة

والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف اآلخر ال تنقص وال تقيد آثار التعبير عن  التحفظات

 كانت إذا: )  القانون نفس من 461 الفصل في ورد كما(. اللفظ ظاهرة مناإلرادة المستفاد 

 حين من يقرر المشرع غيرأن(. صاحبها قصد عن البحث امتنع صريحة العقد ألفاظ

 همهاأ من نصوص عدة خالل من يتضح ما وهذا. للعاقدين الباطنة اإلرادة تجاهل آلخرعدم

 السرية  اإلتفاقات: ) فيه جاء والذي الصورية بالعقود الخاص. ع.ل.ق من 22 الفصل

 ومن المتعاقدين بين فيما إال أثر لها يكون ال المكتوبة التصريحات من غيرها أو  المعرضة

 الخاص القانون من 462 والفصل...( بها علم له يكن لم الغيرإذا بهاعلى يحتج فال يرثهما،
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 أن واإلبهام الغموض حالة في عليه يتوجب القاضي أن إلى واضحة إشارة وفيه العقد بتفسير

 108الجمل  تركيب  عند  وال  لأللفاظ  الحرفي  المعنى  عند  يقف  ال  وأن  المتعاقدين  قصد  عن  يبحث

. 

 عن يبحث أن عليه وإنما النص حرفية عند يقف ال أن العقد تفسير عندآخر أنه  بمعنى

 .للطرفين المشتركة النية

 .اإلرادتين تطابق: الثانية الفقرة

 اإليجاب وهما اإلرادتين، هاتين على التعرف يستوجب اإلرادتين توافق و أ تطابق إن 

 .العقد لتكوين باإليجاب القبول اقتران وفي والقبول،

 .اإليجاب  : األول  البند

 .اإليجاب تعريف: أوال

 به ليعبر للجمهور أو  معين شخص إلى ما شخص به يتقدم الذي العرض هو اإليجاب 

 العارض ويسمى صدورالقبول، بمجرد العقد هذا فينعقد معين، عقد إبرام في إرادته عن

 ."موجباله"العرض إليه وجه ومن" موجبا"

ر، آخ شخص يملكها شقة استئجار شخص يعرض أن لإليجاب العملية النماذج ومن 

 البضائع  ممتاز متجر يعرض نأك أو  اإليجار، عقد ينشأ األخير هذا قبول بصدور حيث

 ،البيع،أ عقد ينشأ ثمنها وأداء البضائع لهذه الزبائن بتناول حيث سعرها، تحديد مع للجمهور

 الموجب جانب من بات عرض هو  بل للتعاقد، اقتراح مجرد ليس اإليجاب أن إلى اعتبارو 

 عن اإليجاب تمييز ضروريا بات فقد له، للموجب وموجه محددة وبشروط محدد عقد إلبرام

 ال أنها إال ما عقد إبرام إلى ترمي كانت وإن التي األخرى العروض أو  اإلقتراحات باقي

  .109قبوله حالة في العقد يولد الذي اإليجاب مستوى إلى ترتقي

 إلى والدعوة التفاوض إلى الدعوة إلى نشير والعروض اإلقتراحاته هذ نماذج ومن

 .التعاقد

 :التفاوض إلى والدعوة اإليجاب (1
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في بعض األحيان بكيفية قاطعة ومن دون أن تسبقه مقدمات، ويكون  اإليجاب يصدر

ذلك عادة في العقود قليلة األهمية. خاصة منها العقود التي تقع في الحياة اليومية التي يعرض 

فيها الموجب شروطا ال يقبل مناقشة بشأنها. كما في شراء علبة شاي أو سكر من البقال، أو 

 . 110في قضاء ليلة بفندق، أو في ركوب حافلة أو قطار في تناول وجبة في مطعم، أو 

 محادثات تسبقها ما غالبا الكبرى اإلقتصادية األهمية ذات للعقود بالنسبة لكن

 شركة تطلب أن الدعوة هذه مثال عقد، إبرام احتمال عنها ينتج قد، وطويلة شاقة ومفاوضات

 – لها تزود أن خيرةاأل لهذه يمكن بمقتضاها التي الشروط دراسة أخرى شركة من معينة

 الموجهة الشركة هذه تقوم حيث إنتاجها، لسير ضرورية آليات أو  معدات -صفقة بواسطة

 قاعدة لتكون دقة أكثر مقترحات بتقديم، المذكورة للدراسة إنجازها وبعد الدعوة، هذه إليها

 مجرد يكون أن يعدو  ال مراأل و  بعيد أفق جرد ظلم المرحلة هذه في فالعقد للمفاوضات،

 للشركة  األصلي اإلقتراح بها اتسم التي العمومية خاصية تعكسها تدشين مرحلة افتتاح

  .111األولى

 :التعاقد إلى الدعوة ومجرد اإليجاب (2

 العلم اإليجاب إليه الموجه اآلخر للطرف يتسنى بحيث شامال اإليجاب يكون أن يجب

 العقد كان فإن. العقد لذلك العناصراألساسية يتضمن نأ يلزم لذلك. إبرامه المراد العقد بحقيقة

 وكافة والثمن التعاقد محل بالشيء بيان اإليجاب يشمل أن يلزم مثال بيع عقد إبرامه المراد

 .بمقتضاها العقد إبرام المراد الشروط

 إيجابا، يعتبر ال العرض هذا فإن للتعاقد، األساسية العناصر العرض يتضمن لم فإذا

 بضاعته  يعرض الذي التاجر: ذلك ،مثال112إيجاب لعمل دعوة أو  التعاقد إلى دعوة هو وإنما

 ....تخفيض" أو " فرصة" الدعاية ألفاظ ببعض مكتفيا عارساأل بيان دون المحل واجهة في

 الثمن يحددحينما  المعلن ألن أساسي، بسعر العلني بالمزاد البيع أيضا ذلك ومثال

. إيجابا ذلك يعتبر ال ولكن إيجاب، عمل إلى يدعو المزايدة به تبدأ الذي اإلفتتاحي
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 صاحب واليلتزم فالتقدمبعطاءأزيدهواإليجاب،وكلعطاءيقدمهأحدالحاضرينيسقطبعطاءأزيد،

 .به قبل إذا إال األخير بالعطاء المزاد

 دعوة تعتبر المزايدة إقامة: "والعقود اإللتزامات قانون من 32 الفصل يقول ذلك وفي

 قبل إذا بعرضه العارض هذا ويلتزم األخير الثمن يعرض ممن مقبولة المزايدة وتعتبر للتعاقد

 ."المعروض الثمن البائع

  صادفه  إذا اإليجاب ألن عملية، أهمية له التعاقد إلى والدعوة اإليجاب بين والتمييز

 أن دون عنها العدول ويجوز األثر،هذا  لها فليس التعاقد إلى الدعوة أما. العقد انعقد قبول

، التعويض يستوجب خطأ العدول اعتبار أمكن إذا إال مسؤولية أية العدول هذا على يترتب

  .113التقصيرية المسؤولية ألحكام وفقا

 األول الطرف إرادة يتضمن حينما باتا يكون اإليجاب أن سبق مما نستخلص

 وجود هو للتعاقد والدعوة البات اإليجاب بين وللتمييز .القانوني األثر إحداث في( الموجب)

 دعوة أمام كنا النية هذه توجد لم فإن القانوني، األثر إحداث في الجازمة النية وجود عدم أو 

 متطابقا قبوال صادف إذا البات اإليجاب أن في كبيرة هميةأ بينهما التمييز وفي التعاقد على

 .عليه سابقة مرحلة يشكل وإنما العقد ينشأ فال التعاقد إلى بدعوة التقى وإن العقد، نعقد معها

 العرض أثناء) اإليجاب على سابقة مرحلة في تنشأ ال العقدية المسؤولية إن ثم

 .114أصال العقد وجود لعدم( والمفاوضات

 .اإليجاب أنواع: ثانيا

من أجل تحديد دقيق لإليجاب، فإنه ينبغي أوال التمييز بين اإليجاب الصريح واإليجاب 

)ب(، وأيضا بين اإليجاب الموجه للجمهور واإليجاب الموجه لشخص واحد  )أ(الضمني 

إضافة إلى ضرورة التمييز بين اإليجاب المقترن بمدة زمنية معينة واإليجاب غير 

 .)ج(المحدد

 إليجاب الضمني:اإليجاب الصريح وا -أ
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إلى أنه من الصعب تصور إمكانية أن يكون اإليجاب ضمنيا فهو غالبا  115يذهب الفقه

ما يكون صريحا، أي معبرا عنه، سواء بطريقة كتابية أو شفوية، غير أنه يمكن أن 

نستشف اإليجاب في بعض الحاالت من استعمال الوسائل الضمنية، كما هو الشأن بالنسبة 

رة أجرة في الموقف المخصص لذلك، أو الشخص الذي يعرض لوقوف صاحب سيا

 بضاعته مكتوبا عليها ثمنها.

أما فيما يخص اإليجاب الصريح، فإنه يتم التعبير عنه بالعديد من الوسائل، فهو إما أن 

يكون كتابة، أو لفظا، أو إشارة. فالتعبير األول هو األكثر شيوعا بين المتعاقدين الغائبين، أما 

التعبير اللفظي، فالفقه مجمع على أن أفضل تعبير هو صيغة الماضي، دون استبعاد صيغ 

واإلستقبال إذا تبين أن نية صاحبها اتجهت بما ال يدع مجاال للشك إلى الرغبة في الحال 

التعاقد، وأخيرا، فإن التعبير قد يتم عن طريق اإلشارة متى كانت داللتها واضحة، وتعذر 

على صاحبها استعمال الكتابة أو اللفظ، كما هو الشأن بالنسبة لألخرس الذي يمكنه التعاقد 

 .116رموزهيوجد من يستطيع فك بإشارته مادام 

 :مهور واإليجاب الموجه لشخص محددجاإليجاب الموجه لل -ب

يعتبر هذا التمييز من أهم تصنيفات اإليجاب، حيث غالبا ما يتم التمييز بين اإليجاب 

أن لهما نفس اآلثار من حيث  ،الموجه للجمهور واإليجاب الموجه لشخص محدد، والحقيقة

هنالك أن الموجب الذي يوجه إيجابه للجمهور يرتبط بالقابل األول الذي يعبر .كل ما 117المبدأ

عن قبوله، وغالبا ما يتم هذا النوع من اإليجاب عندما ال تكون شخصية القابل محل اعتبار، 

كما هو الشأن بالنسبة لصاحب المحل التجاري الذي يعرض مالبسه للبيع، حيث إن أي 

مكتوب عليها يعتبر قابال لإليجاب الصادر من التاجر، مما شخص يعبر عن قبوله للثمن ال

 يترتب عنه قيام العقد صحيحا وملزما لطرفيه.

في حين أن اإليجاب الموجه لشخص محدد يترتب عنه ضرورة صدور القبول من هذا 

الشخص نفسه، لقيام العقد صحيحا، وهذا ما ينطبق على الحاالت التي يكون فيها العقد قائما 

عتبار الشخصي، كأن يرغب الموجب في التعاقد مع محام مقبول للترافع أمام محكمة على اإل

 
115-LARROUMET Christian : Les obligations, le contrat, op.cit, p.222. MALAURIE Ph, Et AYNES L. : Droit civil : les 
obligations, op.cit, p.214. 
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النقض أو مع طبيب مختص في جراحة القلب أو غيرها من األوصاف ذات اإلعتبار 

 .118الشخصي

 

 

 اإليجاب المطلق واإليجاب المقترن بمدة زمنية )الملزم(-ج

طلقا غيرمقيد بمهلة زمنية، وفي ظل في األعم األغلب من الحاالت فإن اإليجاب يكون م

هذا الوضع فإن الموجب يكون من حقه الرجوع في إيجابه طالما لم يصدر القبول عن 

ق.ل.ع. الذي جاء فيه: "  26الطرف الذي وجه إليه هذا اإليجاب، وهذا ما نص عليه الفصل 

ذه من الطرف يجوز الرجوع في اإليجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفي 

اآلخر"، أما اإليجاب الملزم فهو الذي يحدد فيه الموجب مهلة لسريان إيجابه ويترتب على 

ق.ل.ع. بأن "من تقدم بإيجاب مع  29ذلك ضرورة التقيد بهذا األجل، فقد جاء في الفصل 

تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف اآلخر إلى انصرام هذا األجل ويتحلل من إيجابه 

 ".119إذا لم يصله رد بالقبول خالل األجل المحدد

 ثالثا: آثار اإليجاب:

 يطرح اإليجاب كأول إرادة تظهر في التعاقد قوته الملزمة وسقوطه. 

 القوة الملزمة لإليجاب:  -أ

األصل أن اإليجاب اليكون ملزما بحيث يصح التراجع عنه مادام لم يتصل بالقبول. 

منق.ل.ع. الوارد أعاله، فمثال إذا عرض تاجر مثال  26جاء في هذا الشأن في الفصل 

على صاحب معمل أن يصنع له بضاعة معينة فإن التاجر يبقى غير ملزم بإيجابه، 

ويستطيع الرجوع عنه مادام صاحب المعمل لم يقبل اإليجاب الذي وجه إليه أو مادام 

اإليجاب لم يشرع بعد في صنع البضاعة. لكن استثنناء من األصل السابق يكون 

 ملزما لصاحبه في أحوال وردت في القانون وهي:

يبقى مقدم إيجاب مع تحديد أجل للقبول ملتزما إزاء الطرف اآلخر إلى نهاية األجل  -

 29المحدد، وال يتحلل من إيجابه إال إذا لم يصله رد بالقبول خالل هذا األجل )الفصل 
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من ق.ل.ع.( فلو وجه زيد إيجابا لعمرو والتزم أن يبقى على إيجابه مدة أسبوع، فال 

 إال بعد انقضاء األسبوع دون وصول رد بالقبول إليه. يستطيع الرجوع عن إيجابه

يستمر مقدم اإليجاب عن طريق المراسلة دون تحديد أجل للقبول ملتزما إلى الوقت  -

المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول، مالم يتبين بوضوح من اإليجاب 

 ، من ق.ل.ع.(1، فقرة30عكس ذلك )الفصل 

لصاحبه حتى بعد موته أو حدوث نقص في أهليته إذا قبله  كما يكون اإليجاب ملزما -

 120من ق.ل.ع.( 31الموجب له وهو يجهل ذلك )الفصل 

 :سقوط اإليجاب -ب

 يسقط اإليجاب الملزم وغير الملزم في حاالت كثيرة منها:

، سواء كان هذا الرفض مجردا أو 121بالرفض الصريح أو الضمني ممن وجه إليه (1

 122بشروط تعدل في اإليجاب بالزيادة أو النقصان  كان عبارة عن قبول مقترن

 ق.ل.ع.( 27)الفصل 

يسقط اإليجاب المقترن بأجل إذا انصرم األجل ولم يتوصل الموجب بجواب  (2

 ق.ل.ع.( 23)الفصل 

إذا حصلت وفاة الموجب أو فقدانه ألهليته مع علم الموجب له بذلك من قبل. حيث  (3

 من ق.ل.ع.( 31 ال يحق له القبول ويسقط اإليجاب )الفصل

 l’acceptationالبند الثاني: القبول 

 أوال: تعريف القبول.

هو تعبير عن اإلرادة يصدر ثانيا، من الوجب له، يفيد ارتضائه باإليجاب  :القبول 

 الذي وجه إليه من الموجب ومطابقا له. 

بيد أنه يلزم لكي يكون التعبير عن اإلرادة الصادر من الموجب له قبوال، أن يأتي 

مسائل  مطابقا تماما لكل المسائل التي اشتمل عليها اإليجاب، سواء كانت جوهرية أو كانت
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تفصيلية. فأساس القبول هو مطابقته لإليجاب تمام المطابقة في كل األمور التي 

 .وبعبارة أخرى يمكن القول هو الرد اإليجابي من طرف الموجب له.123تناولها

 ويتعين أن يتوافر في القبول شروط معينة إذا اجتمعت أنتج آثاره القانونية. 

 ثانيا: شروط القبول.

مادام القبول تعبيرا عن إرادة فإنه يخضع لألحكام العامة التي تحكم اإلرادة وكيفية 

إظهارها مالم يوجد نص يقضي بخالف ذلك. والقبول هو العنصر الثاني في العقد لكونه يعبر 

وأن  )أ(عن قبول اإليجاب الذي صدر في وقت سابق، فيجب أن يكون مطابقا تماما لإليجاب 

 )ب(.ال يكون متأخرا 

 أن يكون القبول مطابقا لإليجاب مطابقة تامة: -أ

ومعنى ذلك أن القبول يجب أن يكون متفقا مع اإليجاب في كل المسائل األساسية التي 

تناولها، فإذا لم يحدث ذلك التطابق فليس هناك تراضي. ومثال ذلك أنه إذا لم يتم اإلتفاق 

 على الثمن والمثمن فإنه ليس هناك بيع.

لتوافق على العناصر األساسية التي تؤلف اإللتزم، وإنما يجب التوافق وال يكفي ا

أيضا على العناصر التكميلية التي تعتبر أساسية من لدن الطرفين. بمعنى أن اإلتفاق يجب أن 

يتم حتى بالنسبة للشروط التي وضعها الطرفان دون أن ينص عليها القانون. ومثال ذلك 

داء ثمن الشيء المبيع إذا كان المشتري يرفض التعاقد في وجوب اإلتفاق على تحديد أجل أ

حالة مطالبته بأداء الثمن حاال، فإذا لم يقع ذلك اإلتفاق فإن التراضي يعتبر غير موجود، 

 من ق.ل.ع.( 19والعقد غير منعقد )الفصل 

ويجب أن يكون تطابق اإلرادتين تاما، أما إذا اقترن القبول بشروط إضافية فإنه ال 

 124العقد، وإنما يعتبر بمثابة إيجاب جديد يحتاج إلى قبول ممن وجه إليه ينشئ

 ق.ل.ع.(28و 27)الفصل

درهم 3.000فمثال لو عرض شخص على اآلخر عقارا لإليجار بأجرة شهرية قدرها 

درهم فقط فإن اإليجار ال  2.800تدفع مقدما، ثم عرض اآلخر أن يأخذ العين المؤجرة ب 

 عرضه األخير يعد إيجابا جديدا يحتاج لقبول األول.ينعقد بذلك، ألن ما 
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 وقت صدور القبول. -ب

اإليجاب معرض للسقوط، لذا يجب صدور القبول وقت قيام اإليجاب حتى يتم 

اإلقتران بينهما وينشأ العقد، وقد أشرنا إلى أن اإليجاب المقترن بأجل يبقى دائما قائما إلى 

 . 125نهاية األجل المعين

على اآلخر أن يبيعه سيارته محددا ثالثة أيام كأجل إليجابه،  كما لو عرض شخص

 فإن القبول يجب أن يتم خالل الثالثة أيام وإال لم يعتبر قبوال.

، فإنه يقتضي قبوال فوريا أو أن يحصل قبل 126أما اإليجاب الصادر في مجلس العقد

قوط اإليجاب فإن انفضاض المجلس مالم يعدل الموجب عن إيجابه، وإذا حصل القبول بعد س

اقترانهما يصبح أمرا مستحيال، وبالتالي ال يعتبر هذا الرد اإليجابي قبوال، وإنما يكون مجرد 

 إيجاب جديد، يستدعي قبوله من قبل الموجب األول إلنشاء العقد.

 البند الثالث: اتصال أو ارتباط القبول باإليجاب )توافق اإلرادتين(.

ل باإليجاب والمطابقة التامة معه هي من شروط صحة القبول، سبق وأن بينا أن اقتران القبو 

وتكفي المطابقة في المسائل الجوهرية بين المتعاقدين مالم يتفقا على غير ذلك، وأن الميعاد 

الذي يلزم فيه هذا اإلقتران هو طيلة مدة بقاء اإليجاب قائما سواء أكان ملزما إلقترانه بأجل 

 عاقد بين حاضرين أم بين غائبين.أو غير ملزم، وسواء أكان الت 

 إن استكمال دراسة البحث يقتضي الوقوف على مسألتين أساسيتين هما: 

 التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد. أوال: •

 التعاقد بالمراسلة )التعاقد بين غائبين(. ثانيا: •

 لتعاقد بين حاضرين في مجلس العقد.أوال: ا
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منشغال ومن هذا التعريف يتضح أن مجلس العقد قد يكون حقيقيا أو حكميا. فيكون حقيقيا إذا ضم المتعاقدين المكان والزمان الذي يبقى كل منهما 
 اقد، ويكون حكميا إذا لم يضم المتعاقدين إال الزمان الذي يبقى كل منهما منشغال بمسألة التعاقد، كاإلتصال الهاتفي أو البريد المصوربمسألة التع
 )الفاكس(.

فإذا اجتمع شخصان في مجلس عقد واحد، و صدر عن أحدهما إيجابا لآلخر فليس من الضروري أن يكون القبول فورا. بل يجوز أن يبقى 
 وجب له فترة من الزمن يتدبر األمر حتى إذا عزم على القبول قام به. ويكون هذا القبول صحيحا بشرطين:الم

 أن يبقى كل من المتعاقدين منشغال بالتعاقد، فإذا انصرف أيهما إلى شيء آخر، اعتبر المجلس قد انفض، وسقط اإليجاب.األول: 
. ألنه من حكام الفقه اإلسالميأو رجوع، إلى أن يقترن به القبول. وهذا الحكم مستمد من دون عدول أ ، أن يبقى الموجب على إيجابهالثاني: 

تعاقد. ويبقى الناحية العملية معقوال، ولم تعد الفورية في القبول الزمة، بل يجوز فيه التراخي مدة معقولة ال ينشغل فيها المتعاقدان بغير أمور ال
 الموجب على إيجابه.



الشريعة اإلسالمية، وهو يعني في جوهره إجتماع مجلس العقد اصطالح مستمد من 

.بحيث ال تكون هناك فترة زمنية بين صدور 127المتعاقدين في مكان واحد وانشغالهما بالتعاقد

 القبول وعلم الموجب به، ويتحقق ذلك في العادة باجتماع الطرفين في مكان واحد.

خر من دون تحديد، فيجب فإذا حضر المتعاقدان في مجلس واحد ووجه أحدهما إيجابا لآل

أن يصدر القبول قبل انفضاض المجلس، وإال اعتبر اإليجاب كأن لم يكن، أي يجب أن 

من ق.ل.ع. وإال كان للموجب أن يتحلل من  23يصدر القبول فورا حسب نص الفصل 

 .128إيجابه، ويعتبر الطرف اآلخر قد رفضه فسقط 

ول خالل مجلس العقد ومكان انعقاده هو فيكون وقت انعقاد العقد إذن هو وقت صدور القب 

 المكان الذي يجمع بينهما.

وقد سوى المشرع المغربي التعاقد بالهاتف بالتعاقد بين حاضرين من حيث زمان انعقاد 

يسري هذا الحكم على اإليجاب المقدم على أنه: " 23العقد، إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 

 التلفون"من شخص إلى آخر بطريق 

أما عن مكان انعقاد العقد في هذه الحالة فهو المكان الذي يصدر في التصريح بالقبول 

 من ق.ل.ع. 24، وذلك حسب ما يظهر من الفصل 129وليس المكان الذي يصدر فيه اإليجاب

 ثانيا: التعاقد بالمراسلة )التعاقد بين غائبين(.

واحد يضم كال من الموجب  يتضح مما سبق أن عملية التعاقد قد تتم في مجلس 

والموجب له، وهذا هو التعاقد بين حاضرين، حيث ينعقد العقد في مكان واحد وفي زمن 

واحد. وقد تتم عملية التعاقد بين متعاقدين ال يجمعهما مجلس واحد، إذ يتواجدان في أماكن 

دتين: فهل ينعقد مختلفة، وهذا التعاقد بين غائبين يثير مشكلة تحديد مكان وزمان تطابق اإلرا

العقد في مكان الموجب أو في مكان الموجب له؟ كذلك إذا كان هناك فاصل زمني بين 

صدور القبول، والعلم به من قبل الموجب، فهل يتم ترابط اإلرادتين وقت صدور القبول أو 

ثم  )أ( وقت العلم به؟ وسنتناول فيما يلي أهمية تحديد مكان وزمان تطابق اإلرادتين
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وننتهي بتحديد موقف المشرع المغربي )ب( النظريات التي وردت في هذا المجال نستعرض

 )ج(.من هذه المسألة

 أهمية تحديد زمان ومكان تطابق اإلرادتين. -أ

 أهمية تحديد الزمان: (1

حق الموجب في العدول عن إيجابه بعد انقضاء األجل المحدد للقبول، كأن يصدر  •

ل بعشرة أيام، ثم صدر القبول في اليوم التاسع، إيجاب في فاتح يناير، وعين أجل القبو

ووصل إلى الموجب في اليوم الرابع عشر من نفس الشهر. فإذا اعتبرنا تطابق 

اإلرادتين تم وقت صدور القبول، فال يمكن للموجب أن يعدل عن إيجابه، ألن العقد قد 

يكون قد سقط  تم، أما إذا كانت العبرة بوقت وصول القبول إلى الموجب، فإن اإليجاب

 في اليوم الحادي عشر من شهر يناير والعقد لم يتم بعد.

سقوط اإليجاب في بعض الحاالت بالوفاة أو فقدان األهلية، فإذا توفي المتعاقد أو فقد  •

 .130أهليته قبل انعقاد العقد يسقط اإليجاب، أما إذا تم العقد قبل ذلك فإنه ينعقد صحيحا

اإلنتفاع بالشيء المبيع، وكذا تحمل تكاليفه من يوم حصول تطابق استحقاق المشتري  •

 اإلرادتين، أي انعقاد العقد.

 .131يتحدد من تاريخ انعقاد العقد بدء مدة سقوط الدعوى •

 أهمية تحديد المكان: (2

معرفة قانون البلد الواجب تطبيقه على العقد، ألن العقد يخضع مبدئيا لقانون البلد  -

 الذي انعقد فيه.

 132فة المحكمة صاحبة اإلختصاص للفصل في النزاعات المترتبة عن تنفيذ العقدمعر -

إن تحديد وقت ومكان انعقاد العقد أمر هام، خاصة وأن المدة الزمنية التي تفصل بين 

صدور القبول ووصوله إلى علم الموجب قد تكون معتبرة، ولمعالجة هذه المسألة، اقترح 

 الفقه نظريات مختلفة.

 المقترحة:النظريات  -ب
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وبموجبها يكون العقد تاما في مكان وزمان إعالن القابل نظرية إعالن القبول:  (1

 عن قبوله.

وتقضي بأن العقد يكون تاما في مكان وزمان تصدير  نظرية تصدير القبول: (2

 القابل لقبوله.

وتذهب إلى أن هذا العقد ال يكون تاما إال في مكان  نظرية تسلم القبول: (3

 ل من طرف الموجب.وزمان تسلم القبو

وبموجبها ال يكون العقد بين غائبين تاما إال في مكان  نظرية العلم بالقبول: (4

 وزمان علم الموجب بالقبول.

 

 

 موقف المشرع المغربي:ج( 

من ق.ل.ع. يبين لنا موقف المشرع المغربي بوضوح عندما ينص  24إن الفصل  

الوقت والمكان الذين يرد فيهما من تلقي على أنه: "يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في 

اإليجاب بقبوله" فهذه إشارة واضحة إلى أن المشرع قد فضل النظرية األولى وهي التي 

من  30تعتبر العقد تاما بمجرد التصريح بالقبول واإلعالن عنه، إال أنه بالرجوع إلى الفصل 

في التعاقد عن طريق  133ق.ل.ع. نالحظ أنه يؤكد حقيقة هامة وهي أن اإليجاب المطلق

المراسلة يستوجب ضرورة توصل الموجب بالقبول داخل األجل المناسب لوصول الرسائل 

في األحوال العادية، وإذا تعطلت الرسالة أو ضاعت في الطريق فإن العقد ال يلزم الموجب 

 ولصاحب المصلحة في إبرام العقد أن يراجع الجهة المسؤولة عن الضياع أو التعطل وذلك

. من هنا يتبين لنا أن 134وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ الواجب اإلثبات

ق.ل.ع.( إال أن ذلك  24المشرع المغربي وإن كان قد أخذ بنظرية إعالن القبول )الفصل 

موقوف على شرط هام وهو وجوب توصل الموجب بالقبول داخل األجل المعقول لوصول 

 
من  29إذا كان اإلسجاب ملزما لصاحبه فإنه يتعين الرجوع إلى الفصل  من قلع إلى اإليجاب المطلق غير المقيد بأجل. أما 30د. يشير الفصل -133
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ق.ل.ع.( وهذا ال يعني أن المشرع يعتد بنظرية العلم بالقبول إنما  30 )الفصل 135الرسائل

 .136ذلك من باب اإلشعار واإلعالم فقط، أما العقد فيكون قد انعقد بمجرد صدور القبول

أما عن مكان العقد الذي يحصل عن طريق المراسلة فإنه يختلف باختالف النظرية  

وفقا لقانون اإللتزامات والعقود المغربي الذي أخذ التي تم األخذ بها كوقت إلبرام العقد، ف

بنظرية اإلعالن عن القبول فإن مكان إبرام العقد هو المكان الذي يقطنه القابل، وبالرغم من 

أن أهمية تحديد هذا المكان ال تظهر في الواقع إال في ميدان القانون الدولي الخاص عندما 

لمكان دورا هاما في تحديد القانون الواجب التطبيق، يتعلق األمر بالعقود الدولية حيث يلعب ا

إال أن لمكان العقد على الصعيد الوطني أهمية خاصة تتجلى في بيان المحكمة المختصة 

 للنظر في المنازعات التي قد تثور بخصوص هذا النوع من العقود.

والمكان أما في التعاقد بين غائبين بواسطة وسيط أو رسول فإن العقد يتم في الزمان 

 .137اللذين يبلغ فيهما القابل قبوله لهذا الوسيط

وأخيرا التعاقد بين غائبين بالهاتف فيطبق عليه حكم التعاقد بين حاضرين في مجلس 

العقد من حيث الزمان، لذلك يسقط اإليجاب فيه غير المقترن بأجل إذا لم يقبل فورا من 

 قد في هذه الحالة فهو مكان القابل.من ق.ل.ع.(، أما مكان الع 23الطرف اآلخر )الفصل 

ومن المفيد اإلشارة إلى أن المقتضيات السالفة تعتبر مكملة وغير متعلقة بالنظام العام، 

حيث يجوز للمتعاقدين الغائبين أن يتفقا على مخالفتها، كاشتراطهما مثال أن العقد ال يكون 

، جاء في الفصل 138أو نحو ذلكتاما إال في زمان ومكان توصل الموجب بالقبول أو علمه به 

ال يتم اإلتفاق إال بتراضي الطرفين على العناصر األساسية لإللتزام من ق.ل.ع.   "  19

من  488وعلى باقي الشروط األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية..." كما ورد في الفصل 

خر بالشراء، نفس القانون:" يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع واآل

 واتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد األخرى"

 الفقرة الثالثة: صورة خاصة للتراضي.
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إلى جانب الطريقة العادية التي يتحقق من خاللها ركن التراضي، توجد بعض الصور  

الخاصة بهذا الركن، حيث يتم التعبير عن اإلرادة أحيانا بواسطة شخص آخر غير ذلك الذي 

وقد يكون الغرض من  )البند األول(يتم التعاقد باسمه، وهذا ما يسمى بالنيابة في التعاقد 

ن األطراف هو إلزام أحدهما أو كليهما بإبرام عقد محدد مستقبال، وهذا هو اإلتفاق الحاصل بي 

 .)البند الثالث( وقد يكون التعاقد بالعربون  )البند الثاني(الوعد بالتعاقد 

 .البند األول: النيابة في التعاقد •

بواسطة ذوي الشأن، حيث يعبر كل متعاقد عن إرادته  -مبدئيا -تباشر عملية التعاقد 

ه، غير أنه قد يتعذر على المتعاقد أن يتولى عملية التعاقد بنفسه ألسباب مختلفة، منها بنفس

القانونية كأن يكون الشخص ناقص األهلية أو فاقدها لصغر سنه أو لجنون أو سفه، فيمنعه 

القانون من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، وقد تكون األسباب مادية: كأن يتعذر على 

بب انشغاالته المهنية أو غيرها، أو تكون األسباب شخصية أو نفسية... إلخ. وفي المتعاقد بس

بمباشرة  -تجنبا لألضرار بمصالح المعني أو مصالح الغير -مثل هذه الحاالت يسمح المشرع 

سنستعرض على التوالي  )أوال(التعاقد بواسطة شخص آخر يمثل المتعاقد بعد تعريف النيابة 

 )ثالثا(. آثارهاثم )ثانيا(  شروطها

 أوال: مفهوم النيابة.

 تعريف النيابة: -أ

في تعريف الفقهاء هي :"حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل في إبرام إن النيابة 

 -حينئذ-فهي  139تصرف قانوني مع إنصراف آثار هذا التصرف إلى شخص األصيل"

عن  -ويسمى النائب أو الوكيل -وضعية قانونية تقتضي وجود شخصين ينوب أحدهما  

في إبرام تصرف قانوني بحيث ينشأ التصرف  -ويسمى األصيل أو الموكل -شخص آخر

بإرادة النائب وتنصرف آثار هذا التصرف إلى األصيل. وبعبارة أخرى يقوم شخص يسمى 

مى األصيل بإبرام عقد لحساب هذا األخير مع شخص ثالث أي النائب مقام شخص ثاني يس

المتعاقد معه. فهناك إرادتان: إرادة تلتزم فتتولى إنشاء التصرف وهي إرادة النائب، وإرادة 
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تنصرف إليها آثار العقد، فتكتسب ما ينشأ عنه من حقوق وتتحمل ما يترتب عنه من 

 .140واجبات

 أنواع النيابة: -ب

 يث مصدرها إلى نيابة اتفاقية ونيابة قضائية ونيابة قانونية.تنقسم النيابة من ح 

هي التي يكون مصدرها اإلتفاق الذي يتم بين األصيل والنائب، كما النيابة اإلتفاقية: -

 هو الشأن في الوكالة. واألصيل هنا هو الذي يحدد سلطات النائب.

في نيابة الولي.  هي التي يكون مصدرها القانون، كما هو الشأنالنيابة القانونية: -

 .142ويحدد نطاقها 141فالقانون هو الذي يقرر هذه النيابة

هي التي تقوم فيها المحكمة بتعيين النائب، كما هو الشأن في تعيين النيابة القضائية: -

من  230ي لمقدم على القاصر، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة ضالقا

يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب.... المقدم وهو مدونة األسرة التي جاء فيها:" 

 .الذي يعينه القضاء"

 ثانيا: شروط النيابة.

من ق.ل.ع. أن النيابة ال تتحقق ما لم تحل إرادة  880و  879يتبين من المادتين  

ويباشر التصرف باسم )ب( ويلتزم النائب بحدود النيابة )أ(، النائب محل إرادة األصيل 

 )ج(. يلولحساب األص

 حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل. -أ

مؤدي ذلك أن النائب في إبرامه للتصرف إنما يعبر عن إرادته هو، ال يعبر عن ذلك 

 إرادة  

األصيل. وإرادة النائب هي التي تتجه نحو إحداث األثر الذي يرتبه القانون على 

. ال فرق بين أن تكون الوكالة عامة يكون فيها للنائب مطلق الحرية في التصرف 143التصرف
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بشرط التقيد بتعليمات األصيل أو أن تكون الوكالة خاصة محددة في نطاق محدد كأن تنحصر 

 .144في بيع شيء معين بذاته وصفاته

عن إرادته ولإلشارة، فإنه يوجد فارق جوهري بين النائب والرسول يتمثل في أيهما يعبر 

 ناقل إلرادة شخص آخر على النحو التالي: وأيهما

النائب في التعاقد ال يقتصر دوره على مجرد الوساطة بين : représentantالنائب  •

شخصين ينقل إرادة كال منهما إلى اآلخر، إنما يعبر عن إرادته هو بشكل مستقل عن 

رادة األصيل ال ناقال إلرادة إرادة األصيل. فالنائب معبرا عن إرادته التي حلت محل إ

 األخير.

هو الذي يقتصر دوره على نقل إرادة المرسل )األصيل( إلى : messagerالرسول •

المرسل له ) المتعاقد اآلخر(، وال دخل إلرادته في التعاقد، فهو ناقل إلرادة مرسله ال 

 .البرقيةمعبرا عن إرادته الذاتية، كما يحصل في الرسالة و 

 النائب حدود النيابة.التزام  -ب

عرفنا أن المصدر المنشئ للنيابة )القانون أو اإلتفاق أو القضاء( هو الذي يبين الحدود 

التي يلتزم بها النائب. وعندئذ يلتزم النائب بهذه الحدود حتى تنصرف آثار التصرف الذي 

ودة وبأجر أجراه مباشرة لشخص األصيل. فإذا ما وكل الوكيل في تأجير شيء ما، ولمدة محد

معلوم، فليس له بيع هذا الشيء أو تأجيره لمدة تجاوز المدة المحددة أو بأجر أقل، فإن فعل 

 .145الوكيل شيء من ذلك، كان متجاوز لحدود نيابته

والتصرف الذي أجراه يتوقف نفاده على إجازة المالك، ولكن ليس معنى ذلك أن العقد 

صحيحا وموقوفا. فهو صحيح لتوافر جميع أركانه يكون باطال أو قابال لإلبطال، وإنما يقع 

وشروط صحته ويترتب على ذلك عدم جواز الحكم ببطالنه، فهو موقوف على إقراره من 

 .146األصيل وحده. عمال بالقاعدة الفقهية التي تقرر أن اإلجازة الالحقة كاإلذن السابق

تصرف يصدر من وإالأصبح التصرف الصادر من النائب خارج الحدود، كأي  

 شخص أجنبي.
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 .147وكذلك األمر بالنسبة للنائب القانوني يجب عليه أن يلتزم حدود نيابته

 إجراء التصرف باسم األصيل ولحسابه:-ج

تقتضي النيابة أن يباشر النائب عملية التعاقد باسم األصيل حتى تنصرف إليه آثار 

ه بأنه يتعاقد لفائدة األصيل التصرف، ولهذا ينبغي على النائب أن يخبر من يتعاقد مع

ولحسابه، وإذا لم يخبر المتعاقد معه ذلك، ولم يكن هذا األخير يعلم بهذه النيابة، فإن آثار 

التصرف القانوني الذي يبرمه ال تضاف مباشرة إلى األصيل بل ينتج التصرف آثاره في ذمة 

 النائب، ولهذا األخير أن يقوم بنقل آثار التصرف إلى األصيل.

إال أنه استثناء قد تنصرف آثار التصرف إلى األصيل ولو لم يعلن النائب أثناء التعاقد 

 عن صفته وذلك في حالتين.

إذا كانت الظروف تفترض حتما علم الغير المتقاعد بوجود النيابة بالرغم من  (1

سكوت النائب عن إعالن ذلك، فمن يدخل محل تجاريا لشراء شيء يفترض فيه 

 .148ل الذي يتولى البيع ليس إال نائبا عن صاحب العملالعلم بأن العام

إذا كان من تعاقد مع النائب يستوي عنده أن يتعامل مع األصيل أو النائب،  (2

فصاحب المحل التجاري الذي يتقدم إليه شخص للشراء يستوي عنده أن يكون هذا 

ن الشخص أصيال أو نائبا عن غيره، ولذا تضاف أثر البيع إلى األصيل ولو كا

 .149صاحب المحل يجهل وجود النيابة

 

 ثالثا: آثار النيابة.
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يترتب عن التعاقد بواسطة النيابة آثار بالنسبة لألشخاص الثالثة: وهم األصيل  

والنائب والغير الذي تم التعاقد معه. وللوقوف على هذه اآلثار سنميز بين العالقات القانونية 

 التالية:

 العالقة بين النائب واألصيل.  -أ

تتحدد هذه العالقة بواسطة اإلتفاق إذا كانت النيابة اتفاقية، وبواسطة القانون إذا كانت 

النيابة قانونية، وبواسطة القضاء إذا كانت النيابة قضائية كما هو الشأن بالنسبة للوصي أو 

 .150المقدم من هو تحت وصايته أو تقديمه

 العالقة بين النائب والغير.  -ب

ن التصرف موضوع النيابة بالرغم من أن هذا التصرف قد تم يعتبر النائب أجنبيا ع

بإرادته، ألن ما يرتبه هذا التصرف من آثار ينصرف مباشرة إلى شخص األصيل. ولهذا فال 

يحق للنائب بعد إبرام التصرف أن يطالب المتعاقد معه بتنفيذ العقد ما لم تكن نيابته شاملة 

 .151أيضا للتنفيذ

ج حدود نيابته، فيحق للمتعاقد معه الرجوع عليه ومطالبته وإذا تصرف النائب خار 

 .152بالتعويض

 

 

 العالقة بين األصيل والغير.  -ج

تتولد عالقة مباشرة فيما بين األصيل والغير ويختفي شخص النائب، وتنصرف آثار 

لآلخر. ويحق العقد بما فيها الحقوق واإللتزامات إلى ذمتيهما، ويكون كل منهما دائنا ومدينا 

. وهذا ما أكده 153لكل منهما مطالبة اآلخر بشأن هذه الحقوق واإللتزامات دون وساطة النائب

من ق.ل.ع. بقوله: "  إن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم  925الفصل 
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 الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي

 ".154أجراها بنفسه

 .155البند الثالث: الوعد بالتعاقد 

قد تحول بعض العوامل المادية أو غيرها، دون تمكين المعنيين من إبرام العقد، كأن  

يرغب شخص في شراء الشقة التي يستأجرها، إال أنه ال يملك ثمنها في الوقت الحالي، وقد 

الحالي...إلخ، وتفاديا لهذه الصعوبات يكون المالك غير راغب في بيع المحل في الوقت 

 فيلزم أحدهما أو كالهما بذلك. -الوعد بالتعاقد-المؤقتة، قد يتفق الطرفان على التعاقد مستقبال 

 )ثالثا(وتحديد آثاره  )ثانيا(والوعد بالتعاقد كأي عقد من العقود البد من بحث شروطه  

 (.وال)أوقبل ذلك تحديد مفهومه

 بالتعاقد.أوال: مفهوم الوعد 

هو التزام يعقده شخص )الواعد( على نفسه بأن يبرم عقد ما مع شخص آخر 

 .156)الموعود له( إذا رغب األخير في ذلك خالل فترة معينة

ومثال ذلك كأن يتعهد شخص آلخر أن يبيعه قطعة أرضية مملوكة له عندما يبدي 

 الطرف اآلخر رغبته في شرائها.

ل اتفاقا مع شخص يعد فيه كل منهما اآلخر، فيعد ومثاله أيضا أن يعقد مالك منز

المالك بالبيع إذا رغب هذا الشخص في الشراء خالل مدة معينة، ويعد هذا األخير بالشراء إذا  

رغب المالك في البيع خالل هذه المدة، فيصبح كل من الطرفين ملتزما بالوعد الذي يقع على 

 عاتقه بمقتضى هذا اإلتفاق.

التعاقد ملزما لجانب واحد، حيث التزم أحد المتعاقدين، ويسمى وقد يكون الوعد ب 

الواعد اتجاه المتعاقد اآلخر المسمى الموعود له، بإبرام العقد إذا أظهر هذا األخير رغبته في 

التعاقد خالل الفترة المتفق عليها. وقد يكون الوعد بالتعاقد ملزما للجانبين، حيث يلتزم كل من 
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قد معين في األجل المتفق عليه. ومثل هذا الوعد التبادلي يسمى أيضا المتعاقدين بإبرام ع

 .157بالعقد اإلبتدائي

 .158عليه 124ويلجأ األشخاص 

 ثانيا:  شروط الوعد بالتعاقد.

يلزم في الوعد بالعقد سواء كان الوعد ملزما للجانبين أو ملزما لجانب واحد توافر 

 الشروط اآلتية:

بالتعاقد فضال عن تحديد طبيعة العقد الموعود بإبرامه بيعا يلزم أن يتضمن الوعد  (1

أو إيجارا أو غيرهما، بيان المسائل الجوهرية لهذا العقد، وهي التي ال ينعقد العقد 

بغير التراضي عليها. ففي البيع مثال، يجب أن يعين الشيء المبيع وإن يحدد 

وفي الرهن تعين العين الثمن، وفي اإليجار يعين الشيء المؤجر وتحدد األجرة. 

المرهونة وتحديد الدين المضمون، فإذا تجرد الوعد من بيان مثل ذلك وقع 

 .159باطال

يجب أن يعين في الوعد المدة التي يجب في خاللها إبرام العقد الموعود به وإال  (2

 كان الوعد باطال، وال تستطيع المحكمة أن تكمل العقد بتحديد هذه المدة.

 يكون اإلتفاق على تحديد المدة صريحا، بل يكفي أن يكون ضمنيا.ولكن ال يلزم أن 

إذا كان العقد النهائي يستوجب الشكلية لإلنعقاد )كالتصرفات القانونية الواردة على  (3

العقار كالبيع والرهن(. فإن الوعد بالعقد والعقد اإلبتدائي ينبغي أن يأخذا نفس 

 .160الشكلية وإال فهو باطل

 

 

 عد بالتعاقد )عقد الوعد(ثالثا: آثار الو
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في الوعد بالتعاقد أركانه العامة )التراضي والمحل والسبب( وأركانه  إذا توافر

الخاصة )المسائل الجوهرية والفترة الزمنية والشكلية في الوعد إلبرام العقود الشكلية( 

 فإنه ينتج آثاره القانونية، عبر مرحلتين متتاليتين: 

 .إعالن الموعود له عن رغبته في إبرام العقد النهائيالمرحلة األولى التي تسبق  •

 .161المرحلة الثانية ما بعد إعالن هذه الرغبة •

فبعد إبرام عقد الوعد وقبل إعالن الموعود له عن رغبته في إبرام العقد النهائي،  (1

مالكا للشيء المبيع وثماره ، وعليه تقع  -في عقد الوعد بالبيع مثال -يظل الواعد

ذا الشيء. بل إن الواعد الذي تصرف في هذا الشيء المبيع يعتبر تبعة هالك ه

تصرفه هذا صحيحا ولن يتحمل سوى بالتزام شخصي إزاء الموعود له الذي 

يعتبر مجرد دائن للواعد بحق شخصي وليس مكتسبا لحق عيني وما يعنيه ذلك 

 من قصر حق الموعود له في طلب التعويض عن عدم وفاء الواعد بوعده.

بعد أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد النهائي خالل المدة المتفق عليها  أما (2

فيصبح الواعد حينئذ ملتزما بتنفيذ وعده المتمثل في إبرام العقد النهائي، ودون 

رضاء جديد من الواعد، وحيث يعتبر تاريخ إبرام العقد النهائي هو تاريخ إعالن 

 إبرام عقد الوعد. الرغبة من الموعود له وليس تاريخ

لكن إذا امتنع الواعد عن تنفيذ وعده )أي إذا نكل بتعبير القانون المصري( والوفاء 

بالتزامه المتمثل في تحرير العقد النهائي موضوع عقد الوعد وبعد أن أبدى الموعود له 

تزام رغبته في إبرام العقد النهائي جاز لهذا األخير أن يلجأ إلى القضاء مطالبا بتنفيذ ال

الواعد تنفيذا عينيا عن طريق استصدار حكم من المحكمة بثبوت العقد الذي توافرت 

أركانه وحيث يقوم الحكم متى حاز قوة األمر المقضي به مقام العقد هذا إذا كان التنفيذ 

العيني ممكنا، أما إذا لم يكن كذلك فيتحول التنفيذ العيني عند عدم الوفاء به إلى تعويض 

 .162نقدي
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وواضح أن هذه اآلثار تظل في مجملها موافقة لما تقضي به القواعد العامة في القانون 

 .163المغربي خاصة في باب عدم تنفيذ اإللتزامات وآثاره

 .البند الثالث: التعاقد بالعربون

األصل في التعاقد أنه بات،  بمعنى أنه ال يجوز ألحد طرفيه أن يتحلل منه بعد  

 .164لتعاقد بالعربون يجوز ذلكانعقاده، إال أن في ا

والعربون مبلغ من النقود يفترض فيه أنه جزء من المقابل في العقد دفعه أحد  

المتعاقدين لآلخر، ويحصل ذلك في الغالب في عقود البيع واإليجار حيث يدفع المشتري 

لشيء عربونا للبائع كجزء من ثمن المبيع أو بدفع المستأجر عربونا للمؤجر كجزء من أجرة ا

 المؤجر.

إال أن المتعاقد قد يختلف هدفه من وراء دفعه للعربون فهو إما أن يقصد أن يكون له  

الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه وذلك مقابل تركه العربون للمتعاقد اآلخر، وإما أن 

 يقصد من دفعه لهذا العربون تأكيد عزمه على تنفيذ العقد تحت طائلة مسؤوليته العقدية.

وأيا كان قصد المتعاقد الدافع للعربون، أن يأخذ عربونه داللة العدول أو داللة التأكيد،  

لهذا النوع من التعاقد، إال  -ولو بقواعد مكملة -فقد تدخلت التشريعات لتوفير أحكام خاصة 

 أنها اختلفت بخصوص الداللة التي يجب أن يحملها هذا العربون.

لعدول كالمصري والليبي والفرنسي والتي تسمح فهناك تشريعات أخذت بداللة ا 

للمتعاقد الدافع للعربون بالتراجع عن العقد والتحلل منه، لكن مقابل فقدانه لمبلغ هذا العربون 

الذي يعتبر بمثابة ثمن لهذا العدول، حيث يعتبر الطرف الدافع للعربون وكأنه قد اشترى 

عتبر الطرف القابض للعربون في حالة العدول مقابل أن يتخلى عن هذا العربون، كما ي 

 عدولهوكأنه قد اشترى الحق في العدول مقابل رد العربون مضاعفا.

بينما ذهبت تشريعات أخرى مثل العراقي واأللماني إلى األخذ بداللة التأكيد حيث  

يعتبر العربون بمثابة بدء في تنفيذ العقد أو تنفيذ جزئي يجب استكماله ومن ثم ال يحق ألي 

ن الطرفين العدول عنه، فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ العقد تعرض لجزاء المسؤولية م

العقدية حيث يحق للطرف اآلخر أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض، وفي حالة 
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الفسخ يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض قد يكون بقدر العربون أو أكثر أو أقل منه، وذلك 

، وهو 165لضرر وطبقا للقواعد العامة في تقدير التعويض عن عدم التنفيذبحسب جسامة ا

 .290و  289و  288المنحى الذي سار عليه المشرع المغربي في الفصول 

وتبعا لذلك، فإذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثال  

 من ثمن البيع أو من الكراء.إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم 

من  289كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه )الفصل  

 ق.ل.ع.(

ويستطيع من أعطى العربون العدول عن العقد بإرادته المنفردة غير أن اإللتزام إذا  

قبضه كان غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون كان لمن 

أن يحتفظ به، وال يلزم برده، إال بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة إذا اقتضى األمر 

 من ق.ل.ع.( 290ذلك )الفصل 

من قانون اإللتزامات  290و  289وعلى كل فإن هذه األحكام الواردة في الفصلين  

طراف من اإلتفاق والعقود المغربي تعد في أصلها من صنف القواعد المكملة التي تمكن األ

 .166على خالفها

وفي كل األحوال، فإن لألطراف في إطار مبدأ سلطان اإلرادة اإلتفاق على تعديل  

 قواعد وأحكام العربون طالما أن ذلك ال يخالف النظام العام.

 

 المطلب الثاني: 

 صحة التراضي. 

وصدوره عن شخص يمكن تعريف صحة التراضي بأنها: " خلو الرضاء من العيوب  

 أهل إلجراء التصرف".

وفي ضوء هذا التعريف يتضح أن التراضي لكي يكون سليما وصحيحا، يجب أن  

يصدر عن شخص متمتع بأهلية إجراءه. وأن يكون خاليا من العيوب التي تشوبه وهي: الغلط 

 والتدليس واإلكراه واالستغالل والغبن.
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 وعيوب الرضا)الفقرة األولى( إذن فالكالم في صحة التراضي يقتضي بحث األهلية  

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: األهلية.

إن األهلية تطرح عدة إشكاالت يتعين اإلجابة عليها ويزيد األمر تعقيدا إذا علمنا أن  

 أحكام األهلية وردت متفرقة في فروع القانون.

 ألهلية سنعالج النقط التالية:وفي معرض بحثنا ل 

 البند األول: تحديد مفهوم األهلية وأنواعها. -

 البند الثاني: مراحل األهلية وأثرها في التصرفات. -

 البند الثالث: عوارض األهلية. -

 البند الرابع: األهلية والنظام العام. -

 البند األول: مفهوم األهلية وأنواعها.

الجدارة والكفاءة ألمر من األمور، إذ يقال مثال فالن أهل للرئاسة األهلية في اللغة هي  

 .167أي هو جدير بها، وفالن أهل للعظائم أي هو كفئ لها

وتقوم األهلية، كما في البناء الفقهي اإلسالمي، على صفة فطرية في اإلنسان، تتصل  

نهض بأمانة الخالفة بتكريم هللا عز وجل له، كما تتصل بتحميل هللا عز وجل، لإلنسان أن ي

 .168عنه في األرض

وهي في اإلصطالح القانوني صالحية الشخص لكي يكتسب الحقوق ويتحمل  

باإللتزامات، ومباشرة التصرفات التي من شأنها أن تكسبه حقا، أو تحمله التزاما، ففي ضوء 

 هذا التعريف فإن األهلية تنقسم إلى نوعين هما:

 .169أوال: أهلية الوجوب

أهلية الوجوب هو: صالحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقصد ب  

. وهي ال عالقة لها بميدان التصرفات القانونية وإنما هي عالمة على 170يقررها القانون
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وجود اإلنسان واكتسابه للشخصية القانونية وتبدأ هذه األهلية منذ فترة اإلجتنان وتظل لصيقة 

بطن أمه تثبت له بعض الحقوق كالنسب ألبيه وأمه واإلرث فيهما  به حتى مماته، فالجنين في

ويستفيد من بعض الحقوق كالوصية واإلشتراط لمصلحته غير أن إنتاج هذه التصرفات 

القانونية يتوقف على شرط واقف وهو تحقق واقعة الوالدة الطبيعية أو بناء على تدخل طبي 

 .171عن طريق الجراحة أو الوالدة     القيصرية

غير أن هذا النوع من األهلية وحده ال يكفي للتعاقد، أي لمباشرة التصرفات التي  

 تكتسب حقا أو تحمله التزاما ألن ذلك مرتبط بدرجة اإلدراك والتمييز لدى الشخص.

 ثانيا: أهلية األداء.

وهي تعني  172أما بالنسبة ألهلية األداء فإن لها عالقة وطيدة بالتصرفات القانونية 

صالحية الشخص ألن يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي من شانها أن تكسبه حقا أو ان 

تحمله التزاما على الوجه الذي يعتد به القانون، وهذا ما كرسه المشرع المغربي في المادة 

 من مدونة األسرة. 208

( 228إلى  206د وقد نظم المشرع المغربي أحكام األهلية في مدونة األسرة )الموا 

( وهكذا يظهر أن األصل في الشخص هو كمال األهلية إلى 13إلى  3وق.ل.ع. )الفصول من 

أن يثبت العكس.فبلوغ الشخص سن الرشد القانونية )ثمانية عشر سنة شمسية كاملة( وهو تام 

  العقل غير سفيه إال وينعت )بالراشد( داللة على كمال أهليته. ويفيد هذا الوصف أن كافة 

المعامالت والتصرفات واإلجراءات التي يباشرها تعد صحيحة تنفذ آثارها اتجاه األطراف 

من م.س. : " كل  210والغير طبقا ألحكام القانون. جاء بهذا الخصوص ضمن المادة 

شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل 

 التزاماته". األهلية لمباشرة حقوقه وتحمل

ومن ثم فالشخص المتعاقد يعد كامل األهلية كما يستفاد من الوضع الظاهر، ويكون  

لمن يدعي خالف ذلك أن يثبت إدعاءه فيبرهن مثال على انعدام األهلية أو نقصانها، حيث 

 
 95د.عبدالقادرالعرعاري، م.س.، ص:  -171
إلى إحداث أثر قانوني معين بحيث يترتب هذا األثر ويتحدد التصرف القانوني أو العمل القانوني عبارة عن عمل إرادي تتجه فيه اإلرادة  -172

والهبة. وقد  باإلرادة. وقد يلزم لنشأة التصرف القانوني إرادة مشتركة أي إتفاق إرادتين، ويسمى التصرف في هذه الحالة بالعقد كعقد البيع واإلجارة
ذه الحالة بالعمل القانوني الصادر من جانب واحد كما في الوصية. ينشأ التصرف بإرادة منفردة دون حاجة إلرادة أخرى ويسمى التصرف في ه

ولذلك يشترط ومما تقدم يتبين لنا أن اإلرادة هي التي تحدد نتيجة العمل القانوني لذلك كان من الطبيعي أن يتطلب القانون أن تكون اإلرادة واعية، 
 67للتوسع انظر د. حسين النوري: القاعدة القانونية والحق، ص:  في من يباشر األعمال القانونية أن تتوافر لديه أهلية األداء، 



يكون العقد باطال في الحالة األولى وقابال لإلبطال في الحالة الثانية، وال يقبل احتجاج 

من  10)انظر الفصل 173ف اآلخر بأنه كان يعتقد بكمال األهلية عند من تعاقد معهالطر

 ق.ل.ع.(

 البند الثاني: مراحل األهلية وفقا للسن، وأثرها في التصرفات القانونية.

إن األهلية التي تهمنا هنا هي أهلية األداء ومناطها اإلدراك أو التمييز أو اإلرادة، ففاقد  

لإلرادة ألنه فاقد اإلدراك، وناقص التمييز. ناقص اإلدراك وناقص األهلية، التمييز فاقد 

 وكامل التمييز كامل لألهلية ألنه كامل.

 فاقد لإلدراك. -فاقد لإلرادة  -فاقد التمييز -

 ناقص األهلية. -ناقص لإلدراك -ناقص التمييز -

 كامل األهلية. -كامل اإلدراك  -كامل التمييز -

مل عند اإلنسان تدريجيا بحسب السن أي وفقا لعمر اإلنسان، فإن ولما كان التمييز يكت

. وأدوار 174األهلية تتدرج تبعا لذلك األمر الذي جعل السن العامل األول الذي تتأثر به األهلية

 السن بالنسبة لألهلية:

 مرحلة الصبي غير المميز. -

 مرحلة الصبي المميز. -

 يته.مرحلة الشخص البالغ لسن الرشد الكامل في أهل -

 أوال: مرحلة الصغير الغير المميز.

. فهذا الصبي له 175الصغير غير المميز هو الذي لم يتم بعد الثانية عشر من العمر 

أهلية وجوب كاملة ولكن ليس له أهلية أداء ألن القانون افترض فيه عدم التمييز واإلدراك، 

ال تنتج أي أثر حسب ما وبناء على ذلك فإن جميع التصرفات التي يقوم بها تكون باطلة و

 وبالتالي فإن الصبي في هذا السن عديم األهلية. 176من مدونة األسرة 224تنص عليه المادة 

 ثانيا: مرحلة الصغير المميز.

 االداء عند الصغير لمبدأ عام ترد عليه عدة استثناءات:تخضع أهلية  
 

 .24د. عبدالحق الصافي، م.س.، ص: -173
 .24الدكتور عبدالمنعم الصدة، م.س.، ص:   -174
سنة من مدونة األسرة التي نصت على أنه: " الصغير المميز هو الذي أتم اثني عشر  214وذلك حسب مفهوم المخالفة كما جاء في المادة  -175

 شمسية كاملة"
 : "تصرفات عديم األهلية باطلة وال تنتج أي أثر". من م.أ. على ما يلي 224. تنص المادة 176



 

 

 

 المبدأ العام في أهلية الصغير المميز: -أ

الذي أتم اثنتي عشر سنة شمسية كاملة، دون بلوغه سن الرشد الصغير المميز هو 

.ففي هذه المرحلة تكون أهلية القاصر المميز 177القانوني المحدد في ثمانية عشر سنة

ناقصة وبالتالي تخضع التصرفات التي يقوم بها إلى األحكام المنصوص عليها في 

 من مدونة األسرة. 225المادة 

سبة ألهلية األداء في هذه المرحلة بين التصرفات النافعة نفعا ولذا يتعين أن نميز بالن  

 محضا والتصرفات الضارة ضررا محضا والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر.

 التصرفات النافعة نفعا محضا: (1

من  5إن تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وفق الفصل 

نص على أنه: " يجوز للقاصر ولناقص األهلية أن قانون اإللتزامات والعقود الذي ي 

يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة األب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما 

أن يقبال الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن 

 يحملهما أي تكليف".

ك التي تكسبه ماال أو تبرئ ذمته دون أن تحمله ويقصد بالتصرفات النافعة نفعا محضا تل

بأي تكليف بالمرة كقبول الهبة بال عوض أو براءة من دين يثقل ذمته، ومثل هذه التصرفات 

تكون صحيحة منتجة آلثارها ولو قام بها القاصر أو ناقص األهلية دون مساعدة الوصي أو 

 . )تثبت له أهلية اإلعتناء(.178الولي أو المقدم

 فات الضارة ضررا محضا:التصر (2

 
 سنة شمسية كاملة" 18من م.أ. على ما يلي: "سن الرشد القانوني  209تنص المادة  -177
 140د. المختار بن احمد العطار، م.س.، ص:  -178



أما إذا تصرف الصبي تصرفا يلحق به ضررا محضا، كإخراج مال من ذمته المالية 

دون مقابل مادي عن طريق الهبة مثال، فإن ذلك التصرف يعتبر باطال بطالنا 

 )ليس له أهلية اإلفتقار(. 179مطلقا

 التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: (3

وهي التصرفات  -الربح والخسارة  -نفع والضررإذا كانت التصرفات تحتمل ال

فاألصل فيها  180العوضية مثل البيع والشراء واإلعارة واإلستئجار والشركة والقسمة

هو الجواز إن جلبت مصلحة لناقص األهلية، وتكون قابلة لإلبطال لفائدته إن كانت 

 .181إبطالهافي مصلحة من تعاقد معه بحيث يحق له أو لنائبه القانوني المطالبة ب 

 اإلستثناءات في أهلية الصغير المميز: -ب

تمة عدة استثناءات ترد على أهلية الصغير المميز من بينها: أهلية إدارة األموال 

 .182والترشيد المبكر

 أهلية إدارة األموال: -1

على ما يلي: "يمكن للصغير المميز أن يتسلم  من مدونة األسرة 226تنص المادة 

 جزءا من أمواله إلدارتها بقصد اإلختبار.

يصدر اإلذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على 

 طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني باألمر.

يم بطلب من الولي أو يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار اإلذن بالتسل

 المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في اإلدارة المأذون بها. 

يعتبر المحجور كامل األهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه". انطالقا من هذا 

لم المقتضى يتبين لنا أن الصغير الذي بلغ سن الرشد التمييز ولم يبلغ سن الرشديمكنه أن يتس

 
 من ق.ل.ع. المذكور. 5عبارات الفصل هذا ما يستفاد أيضا من خالل صريح  -179
 134، ص: 2004، سنة 1دليل عملي لمدونة األسرة، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدالئل، العدد  -180
قف نفادها على إجازة النائب الشرعي من مدونة األسرة على أن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر يتو 225تنص الفقرة الثالثة من المادة  -181

من  4حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة الختصاصات النائب الشرعي. وهذا المعنى هو الذي يمكن فهمه من قراءة الفصل 

هما ال يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها مدونة )ق.ل.ع(. الذي جاء فيه بأنه إذا تعاقد القاصر وناقص األهلية بغير إذن األب أو الوصي أو المقدم فإن
 ولهما أن يطلبا إبطالهما وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.

ل: هناك استثناءان آخران واردين على الحكم العام في أهلية الصغير المميز وهما أهلية الزواج وأهلية إبرام عقود الشغل، انظر في التفاصي -182

 وما بعدها. 165عقد، ص: عبدالحق الصافي: تكوين ال



من نائبه الشرعي جزءا من أمواله إلدارتها بقصد التجربة واإلختبار في أي وقت خالل 

 الفترة المذكورة.

واإلذن له بذلك يصدر إما مباشرة من الولي األب أو األم، أو بقرار من القاضي 

المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب الصغير المعني باألمر أو من الوصي أو المقدم 

 الرشد. -معالم -ى عليه مخايل إذا رأ

ويمكن للولي أن يسحب اإلذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز، كما يمكن للقاضي 

المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار اإلذن له بتسليم جزء من أمواله تلقائيا أو بطلب من 

 المأذون بها.الوصي أو المقدم أو النيابة العامة، وذلك إذا ثبت سوء تدبيره في اإلدارة 

والتصرفات الصادرة عن الصغير المميز المأذون تنتج آثارها القانونية، باعتباره 

 .183كامل األهلية في جميع ما أذن له فيه، بما في ذلك رفع الدعوى

 غير أن الطبيعة اإلستثنائية لهذا اإلجراء تقتضي تعليقه على تحقق الشروط التالية:

 لتمييز.الشرط األول: بلوغ الصغير سن ا

فبخالف موقف م.ح.ش. المنسوخة والتي كانت تشترط النطباق هذا اإلجراء أن يكمل  

الصغير المميز الخامسة عشر من عمره، فإن م.س. الحالية لم تشترط فيه بلوغ سن معينة كي 

يتسلم جزءا من أمواله إلدارتها على سبيل اإلختبار مما يفيد اعتمادها على أسس التمييز 

 الثانية عشر شمسية كاملة. األدنى، أي

أن تظهر للنائب الشرعي على محجوره معالم الرشد، بحيث يرجح حسن الشرط الثاني: 

من م.س. المذكورة  226تصرفه بماله وعدم تضييعه، وهذا ما قصده المشرع في المادة 

اإلدارة المأذون عندما نص على إمكانية إلغاء قرار اإلذن بالتسليم إذا ثبت سوء التدبير في 

 .184بها

أن يستأذن الوصي أو المقدم قاضي القاصرين في تخويل محجوره حق إدارة الشرط الثالث: 

بعض أمواله، وعند امتناع أحدهما جاز للقاضي أن يتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه أو بطلب 

 من الصغير المحجور نفسه  إذا كانت له فيه مصلحة راجحة.

 
 .135دليل عملي لمدونة األسرة، م.س.، ص:  -183
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األم فيمكنه أن يسمح البنه المميز بإدارة بعض أمواله على سبيل اإلختبار أما األب أو  

أو ال يسمح بذلك، بحيث يكون قراره نهائيا، ألنه مجبول على الدفاع عن مصالح ابنه، ومن 

 ثم ال يتصور أن يخدعه.

ويترتب على تحقق هذه الشروط مجتمعة تخويل الصغير المميز إدارة بعض أمواله،  

 كراء الدار وحرث األرض وتسيير المقهى واإلتجار في الدكان، بحيث ال يجوز من ذلك مثال

لهذا المأذون تفويت العقار الذي كلف بإدارته وال أن يهدمه مثال، فهو يعتبر كامل األهلية في 

القيام بكل األعمال التي تقتضيها هذه اإلدارة، وتكون عقوده المتعلقة بها صحيحة نافذة كما لو 

شخص راشد. إذ ال يصح أن يطلب إبطالها بسبب قصره. أيضا يكون له صدرت من 

التقاضي للمحافظة على حقوقه والدفاع عن مصالحه بخصوص األعمال المأذون له 

من م.س.( كما ال يجوز له أن يطلب إبطال اإللتزامات التي  226بمزاولتها )انظر المادة 

من ق.ل.ع. بقوله  7ليه الفصل ارتضاها في إطار اإلذن المخول له، وهذا ما نص ع

:"القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة ال يسوغ له أن يطلب إبطال 

 التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود اإلذن الممنوح له".

وفي جميعهذه األحوال بشمل هذا اإلذن األعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون  

 فيها".

الطابع اإلستثنائي لهذا اإلجراء أن اإلذن المخول يكون قابال للرجوع عنه.  ويقتضي 

سحب اإلذن الذي سبق أن خوله البنه الصغير المميز عنه  -األب أو األم-فباستطاعة الولي 

من مدونة األسرة( أيضا بإمكان القاضي المكلف بشؤون  227وجود مبررات لذلك )المادة 

إلذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو القاصرين العدول عن قرار ا

 .185تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في اإلدارة المأذون بها

 الترشيد المبكر: -2

من مدونة األسرة على أنه: "ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن   218تنص المادة 

 الرشد، مالم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
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محجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر يحق لل

 عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.

 إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.

المذكورة  يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن

 أعاله، إذا أنس منه الرشد.

يترتب عن الترشيد تسلم المرشد ألمواله واكتسابه األهلية الكاملة في إدارتها 

 والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.

رشده بعد اتخاذ وفي جميع األحوال ال يمكن ترشيد من ذكر، إال إذا ثبت للمحكمة 

 اإلجراءات الشرعية الالزمة.

يفهم من خالل هذا المقتضى أن الصغير إذا بلغ السادسة عشرة من عمره وظهرت 

عليه عالمات الرشد، جاز له أن يطلب من المحكمة، ترشيده وال ترد دعواه بعلة عدم أهليته، 

لب من المحكمة ترشيد كما يمكن للنائب الشرعي أبا كان أو أما أو وصيا أو مقدما أن يط

 الصغير الذي بلغ السن المذكورة أعاله إذا أنس منه الرشد.

إذا بلغ الفتى أو الفتاة ثمانية عشرة سنة أصبح راشدا بحكم القانون، وما يطرأ بعد ذلك 

 استثناء.

سنة( إال إذا  18وتبعا لذلك ال ينتهي الحجر عن الصغير بمجرد سن الرشد القانون )

مرار التحجير عليه، لسبب من األسباب الموجبة لذلك، كالجنون أو السفه سبق الحكم باست 

 فحينئذ ال ينتهي الحجر عليه، وإنما يستمر.

ويترتب عن الترشيد تسلم المرشد ألمواله واكتسابه األهلية الكاملة في إدارتها 

 مة لها.والتصرف فيها، إال أن ممارسته للحقوق غير المالية تخضع للنصوص القانونية المنظ

على أن المحجر عليه  على ان المحجر عليه بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو بسبب 

السفه يمكن له أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك 

 لنائبه الشرعي.



وفي جميع األحوال ال يمكن للمحكمة أن تحكم بترشيد القاصر المذكور، أو برفع 

ن المحكوم بالتحجير عليه، بسبب العته أو الجنون أو السفه، إال إذا ثبت لديها رشده الحجر ع

 بوسائل اإلثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود والخبرة الطبية. 

 .186وطلب الترشيد يرفع طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في ق.م.م.

 ثالثا: البالغ لسن الرشد )كامل األهلية(.

الشخص سن الثامنة عشرة سنة شمسية كاملة أصبح رشيدا وأهال لمباشرة إذا بلغ  

 جميع التصرفات القانونية مالم يعتر أهليته عارض من عوارض األهلية كما سنبحث الحقا.

 .187البند الثالث: عوارض األهلية

قد تتأثر أهلية الشخص بعوامل أخرى غير السن، إذ قد يتعرض الشخص بعد بلوغه 

ارض من العوارض فيؤثر على أهليته ويؤثر على تصرفاته القانونية فيحد منها سن الرشد لع

أو ينقصها أو يفقدها حسب األحوال ويمكن حصر هذه العوارض في السفه، والعته، 

 والجنون، وفقدان العقل.

 أوال: السفيه.

 من مدونة األسرة السفيه كالتالي: "السفيه هو المبذر الذي يصرف  215عرفت المادة  

 ماله فيما ال فائدة فيه، وفيما يعده العقالء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته".

ولهذا جعل المشرع السفه عارضا من عوارض األهلية يستلزم الحجر على السفيه 

–وتعيين نائب شرعي له. وهذه النيابة الشرعية تكون مقصورة على أمواله دون شخصه 

إلى أن برفع الحجز عنه بحكم قضائي بسبب زوال  -صحته وتربيته وتكوينه وإعداده للحياة

من مدونة األسرة التي جاء فيها: " للنائب الشرعي  233السفه. وفق ما أشارت إليه المادة 

الوالية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل 

شرعية على السفيه والمعتوه مقصورة إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي، وتكون النيابة ال

 على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي".

 ثانيا: العته.
 

وما بعدها، وكذلك الدليل  34، ص: 2006مدونة األسرة، الجزء الثاني، الطبعة األولى للتوسع أنظر د. عبدالكريم شهبون: الشافي في شرح  -186

 وما بعدها 130العملي لمدونة األسرة، م.س.، س: 
 راجع تفصيل احكام عوارض األهلية المراجع التالية: -187

 وما بعدها. 279الدكتور السنهوري: مصادر اإللتزام، م.س.، ص:  -

 وما بعدها. 234س.، ص: الدكتور انور سلطان، م.



بمعنى آخر  188يراد بالشخص المعتوهمن كان قليل الفهم مختلط الكالم فاسد التدبير 

ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي واإلدراك، فيشبه مرة كالم العقالء ومرة كالم 

المجانين، ويتميز المعتوه عن المجنون بالهدوء في أوضاعه فال يضرب وال يشتم 

 .189كالمجنون

من مدونة  216والعته بدوره يعتبر عارضا من عوارض األهلية، وقد عرفت المادة 

توه كالتالي: "المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ال يستطيع معها التحكم األسرة المع

 في تفكيره وتصرفاته".

فإذا بلغ الشخص سن الرشد، ولكن اعتراه هذا العارض الذي هو العته، فإنه يتم 

الحجر عنه ويتولى نائبه الشرعي شؤونه. وهذه النيابة الشرعية تكون هي أيضا مقصورة 

من  233لى أن يتم رفع الحجر عنه بحكم قضائي حسب ما أشارت إليه المادة على أمواله إ

 مدونة األسرة السابقة   الذكر.

أما حكم تصرفات المعتوه فإن المشرع أخضعها لحكم تصرفات الصغير المميز 

انظر عبدالحق من مدونة األسرة ) 228و  225والسفيه المنصوص عليها في المادتين 

 (74الصافي، ص: 

 ثا: الجنون وفقدان العقل.ثال

يترتب عليه فقدان التمييز وانعدام اإلدراك.  190هو مرض يصيب الشخص في عقله 

من م.أ.التي تنص: يعتبر عديم  217وبالتالي فهو عديم األهلية حسب ما تشير إليه المادة 

 األهلية:

 بلغ سن التمييز.لم يالصغير الذي  أوال:

 .المجنون وفاقد العقلثانيا:

يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل األهلية خالل الفترات        

 التي يؤوب إليه عقله فيها. 

 الفقدان اإلرادي للعقل ال يعفي من المسؤولية".

 
 .235د. أنور سلطان، م.س.، ص:  -188
 .128د. وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، ص:  -189
 .128د. منذر الفضل، م.س.، ص:  -190



وخالفا  لما كان عليه الشأن في ظل مدونة األحوال الشخصية حيث لم تكن تميز بين        

من مدونة األسرة ميزت بينهما،  217، فإن المادة 191الجنون المطبق والجنون غير المطبق

فجعلت جميع تصرفات المجنون في الجنون المطبق أي المتواصل باطلة، بينما ميزت في 

بين التصرفات التي يقوم بها في الفترات التي يؤوب إليه فيها عقله حيث الجنون غير المطبق 

 .192اعتبرتها صحيحة، وبين تلك التي يقوم بها وهو في حالة جنون فجعلتها باطلة

، ألن الركن األساسي لصحة غير الجنون أما بالنسبة لفاقد العقل ألي سبب آخر       

ملكة العقلية والتمييز، نعم إذا كان فقدان العقل التصرفات القانونية توفر المتصرف على ال

بسبب إرادي كتناول المخدرات عن قصد، فإن أثره يبقى قاصرا على بطالن التصرفات 

القانونية كالبيع والهبة، أما الجرائم وشبه الجرائم فيبقى مقترفها متحمال للمسؤولية عن 

 األضرار الناشئة عنها للغير.

 ون حالة فنية يجب أن يتولى تحديدها المختصون من األطباء.بقي أن أشير إلى أن الجن

 البند الرابع: األهلية والنظام العام واآلداب العامة.

 

 

 أوال: مفهوم النظام العام.

ما يتدخل المشرع بمقتضى نصوص قانونية أو تنظيمية تقضي صراحة أو ضمنا كثيرا 

مخالفتها. ويستفاد ذلك إما من صياغة القواعد القانونية بأنها من النظام العام، أي ال يمكن 

 .193نفسها أو من محتواها

وال يخفى أننا أمام مفهوم مرن يصعب ضبطه وبالتالي تعريفه، فهو مفهوم متغيرفي  

الزمان والمكان، يضيق ويتسع حسب حاجات الناس، وهذه حقيقة يعترف بها كل الفقهاء أيا 

بعض إلى أن الصعوبة هي التي جعلت التشريعات تحجم عن كان تخصصهم. بل لقد ذهب ال

تعريف فكرة النظام العام واألخالق الحميدة. لكنها فتحت الباب أمام الفقه والقضاء سواء 

لإلجتهاد في وضع النظريات والضوابط التي يحتكم إليها في مثل هذا التحديد، أو في مراقبة 
 

و من مدونة االحوال الشخصية ينص على ما يلي: "المجنون فاقد العقل سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أ 144كان الفصل  -191

 منقطعا بحيث تعتريه فترات يؤوب إليه عقله فيها..."
 .129الدليل العملي لمدونة األسرة، م.س.، ص:  -192
ونية د. أحمد الدريوش: العقد الطبي، تأمالن حول المشاكل القانونية التي تثيرها العالقة بين الطبيب وزبونه، منشورات سلسلة المعرفة القان -193

 .145ص: ، الطبعة األولى، 2009لسنة 



، وخاصة عندما ال يكون هناك شكل مشترط محتوى العقود والتصرفات نيابة عن المجتمع

 لهذه العقود يمكن المجتمع نفسه من مراقبتها.

وقد اقترح الفقه لتحديدهما ضابطا مرنا هو:"ضابط المصلحة العامة". وعرفوهما تبعا  

لذلك، وهو معيار مادي أو موضوعي يتغير بتغير الزمان والمكان، ويتجلى على وجه 

، سواء أكانت هذه المصلحة سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية الخصوص في المصلحة العامة

 .194أو خلقية، وهذه المصلحة األخيرة هي التي يطلق عليها األخالق الحميدة أو اآلداب العامة

 تطبيقات النظام العام:

تعتبر قواعد القانون العام كلها من النظام العام ألن هدفها تحقيق وحماية المنافع  

سوغ مطلقا مخالفة القوانين الدستورية، واإلدارية والمالية، فيبطل على سبيل العامة، فال ي 

المثال كل تعاقد بين المرشح والنائب، على أن يصوت هذا األخير لصالحه، وكل اتفاق يحد 

من حرية الرأي، أو العقيدة ألنه يخالق النظام العام، و يبطل أيضا كل عقد محله التنازل عن 

لها، وكل اتفاق يتضمن شرط الذهب أو استبدال العملة الوطنية بالعملة الوظيفة، أو استغال

الذي  -األجنبية في األداء بالمغرب، وكذلك عندما يتعلق األمر بالقانون الجنائي 

فكل اتفاق بارتكاب جريمة أو بيع المخدرات أو السموم ألنه  -يعتبرقانونامستعصي التصنيف

 يخالف النظام العام.

القانون العام وحدها من النظام العام، وإنما تضاف إليها بعض قواعد وليست قواعد 

القانون الخاص، ذلك أن أغلب قواعد قانون األسرة من هذا النظام، فال يسوغ مثال التنازل 

عن األهلية، أو اإلتفاق بين األشخاص على تغيير الجنسية أو النسب، أما قواعد المعامالت، 

لق بالنظام العام، ألنها قواعد مفسرة أو مكملة إلرادة األطراف وإن كانت في أغلبها ال تتع

فإنه توجد إلى جانبها طائفة من القواعد اآلمرة التي يترتب على مخالفتها البطالن، ومن أمثلة 

ذلك في قانون اإللتزامات والعقود تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، وهو ما نصت عليه 

 فاق يكون موضوعه:: " يبطل كل ات 729المادة 

تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون أو األخالق  (أ

 الحميدة أو النظام العام.

 
 167د. أحمد شكري السباعي: نظرية البطالن في ضوء قانون اإللتزامات والعقود، الطبعة الثانية، ص:  -194



 القيام بأعمال مستحيلةماديا". (ب

وكذلك األمر بالنسبة للقانوناإلجتماعي، فعند مراجعة مقتضيات القانون اإلجتماعي  

 يجوز اإلتفاق على مخالفتها تحت بطالن ذلك اإلتفاق.يالحظ أنها قواعد آمرة ال 

وبالنظر الرتباط قواعد القانون اإلجتماعي بالنظام العام، فقد ظهر ما يسمى بالنظام  

 .195العام اإلجتماعي

 ثانيا: تحديد مفهوم اآلداب العامة.

ة، التي أما المقصود  باألخالق الحميدة أو اآلداب العامة، فهو مجموعة القواعد الخلقي  

درج الناس على اتباعها، والشعور بأنها واجبة اإلحترام، ألنها تكون جزءا من عادات 

المجتمع وتقاليده ومقدساته، وأن للدين أثرا كبيرا في توسيع دائرتها، والحقيقة أن األخالق 

ا هو الحميدة أو اآلداب العامة بهذا التحديد ليست سوى شقا من النظام العام، ألن هذا األخير م

 196في الواقع إال مصلحة عامة اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو خلقية
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