
    النظرية  العامة لاللتزامالنظرية  العامة لاللتزام

  
  

  والء عراقيبوالء عراقيب/ / الدكتورالدكتور

  أستاذ القانون المدنيأستاذ القانون المدني

  رئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطارئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطا  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام
  تعريف االلتزام تعريف االلتزام 

اإللزام يعني الوجوب والثبوتاإللزام يعني الوجوب والثبوت--أأ  

أي التزام الشخص بشيء يشغل ذمتهأي التزام الشخص بشيء يشغل ذمته: : االلتزام في اللغةااللتزام في اللغة--بب  

  ::وُيعرف االلتزام بأنهوُيعرف االلتزام بأنه

واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين يلزمه بأن يقوم  واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين يلزمه بأن يقوم          
  ..بأداء مالي لصالح شخص معين أو قابل للتعيين يسمى الدائنبأداء مالي لصالح شخص معين أو قابل للتعيين يسمى الدائن

لمصلحة  لمصلحة  --القيام بأداء ماليالقيام بأداء مالي  --يقع على عاتق شخصيقع على عاتق شخص--واجب قانونيواجب قانوني))
  ((شخص معين أو قابل للتعيينشخص معين أو قابل للتعيين

  



  أنواع االلتزاماتأنواع االلتزامات

رابطة قانونية نكون بمقتضاها مجبرين على رابطة قانونية نكون بمقتضاها مجبرين على : : أو هوأو هو
  ..الوفاء بأمر ما طبقًا للقانونالوفاء بأمر ما طبقًا للقانون

وهي التي يجتمع فيها عنصري وهي التي يجتمع فيها عنصري : : االلتزامات المدنيةااللتزامات المدنية
  ..المديونية والمسؤوليةالمديونية والمسؤولية

وهي التي تتضمن عنصر المديونية وهي التي تتضمن عنصر المديونية : : االلتزامات الطبيعيةااللتزامات الطبيعية
مثل الدين أو الحق الذي مثل الدين أو الحق الذي . . فقط دون عنصر المسؤوليةفقط دون عنصر المسؤولية

  ..تقادمتقادم

االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجةااللتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة..  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

 االلتزام بإعطاء شيء أو االلتزام بعمل أو باالمتناع عن االلتزام بإعطاء شيء أو االلتزام بعمل أو باالمتناع عن
  ::عملعمل

نقل الملكية في عقد البيعنقل الملكية في عقد البيع: : مثال االلتزام بإعطاءمثال االلتزام بإعطاء  

نقل حق انتفاع من المالك للمنتفع كحق ارتفاقنقل حق انتفاع من المالك للمنتفع كحق ارتفاق  

االمتناع عن االمتناع عن   --( ( المقاول والطبيبالمقاول والطبيب))مثل مثل : : االلتزام بعملااللتزام بعمل
كالتزام الجار بعدم البناء إال على بعد مسافة معينة كالتزام الجار بعدم البناء إال على بعد مسافة معينة : : عملعمل

  ((االرتداداالرتداد))

 وااللتزام العيني الذي ينفذ عينًا وإال فبالتعويض أما وااللتزام العيني الذي ينفذ عينًا وإال فبالتعويض أما
  ..االلتزام المثلي يكون دائمًا قاباًل للتنفيذ كدفع النقودااللتزام المثلي يكون دائمًا قاباًل للتنفيذ كدفع النقود



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

  مصادر االلتزام تعني من أين أو كيف نشأ االلتزام وبموجب أي  مصادر االلتزام تعني من أين أو كيف نشأ االلتزام وبموجب أي
  ..مصدر من مصادر االلتزاممصدر من مصادر االلتزام

السبب القانوني الذي أنشأ االلتزامالسبب القانوني الذي أنشأ االلتزام: : ويقصد بهاويقصد بها..  

وهي عبارة عن خمسة مصادر هيوهي عبارة عن خمسة مصادر هي::  
العقدالعقد  

 ((التصرف االنفراديالتصرف االنفرادي))التصرف الصادر باإلرادة المنفردة التصرف الصادر باإلرادة المنفردة  

الفعل الضارالفعل الضار  

 ((الفعل النافعالفعل النافع))اإلثراء بال سبب اإلثراء بال سبب  

القانونالقانون  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

كما تقسم بحسب دور اإلرادة في إنشاءها إلى نوعينكما تقسم بحسب دور اإلرادة في إنشاءها إلى نوعين::  

11--  إراديةإرادية  مصادرمصادر    

  ((المنفردةالمنفردة  العقد،اإلرادةالعقد،اإلرادة))

22--  إراديةإرادية  غيرغير  مصادرمصادر  

  ((ةةالتقصيريالتقصيري  المسئوليةالمسئولية))  ))الضارالضار  الفعلالفعل))

  ((القانونالقانون))  ،،((سببسبب  بالبال  اإلثراءاإلثراء))



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام
  

االتفاقات المنشئة لاللتزامات بين أشخاص االتفاقات المنشئة لاللتزامات بين أشخاص : : مجال العقدمجال العقد

يخرج من الحالة االتفاقات يخرج من الحالة االتفاقات ،ومن ثم ،ومن ثم القانون الخاصالقانون الخاص

  كالمعاهدة، والوظيفةكالمعاهدة، والوظيفة  العامالعامالمتعلقة بفروع القانون المتعلقة بفروع القانون 

  ..العامة والعقود اإلداريةالعامة والعقود اإلدارية



  تحليل عناصر العقدتحليل عناصر العقد

11--  خالفًا لإلرادة المنفردة التي ، خالفًا لإلرادة المنفردة التي توافق إرادتين أو أكثرتوافق إرادتين أو أكثر ،
  ((كالوصية أو الوعدكالوصية أو الوعد))تتم بإرادة واحدة تتم بإرادة واحدة 

22--   خالفًا للهازل أو ، خالفًا للهازل أو إحداث أثر قانونيإحداث أثر قانونيتوافق يقصد به توافق يقصد به ،
وعد الزوجة بمرتب على سبيل المثال أو االتفاق على وعد الزوجة بمرتب على سبيل المثال أو االتفاق على 

  ..لقاء أو مقابلةلقاء أو مقابلة
 خالفًا خالفًا في إطار القانون الخاص في إطار القانون الخاص أن يكون االتفاق أن يكون االتفاق

للمعاهدات الدولية وتولي الوظائف العامة كما سبق أن للمعاهدات الدولية وتولي الوظائف العامة كما سبق أن 
  ..ذكرناذكرنا

44--   ( ( مقايضةمقايضة--بيعبيع))أن يكون االتفاق مرتًبا ألثار مالية أن يكون االتفاق مرتًبا ألثار مالية
  ..خالفًا لمجال األحوال الشخصية على سبيل المثالخالفًا لمجال األحوال الشخصية على سبيل المثال

  



  فكرة العقدفكرة العقد

 القانون المدنيالقانون المدنيتطور فكرة العقد في تطور فكرة العقد في : :  

  ويقصد به أن اإلرادة ويقصد به أن اإلرادة : : مبدأ سلطان اإلرادةمبدأ سلطان اإلرادة: : أواًلأواًل
وحدها كافية إلنشاء التصرف القانوني بشكل عام والعقد وحدها كافية إلنشاء التصرف القانوني بشكل عام والعقد 

  ..بشكل خاص وتحديد آثارهبشكل خاص وتحديد آثاره

ويقوم هذا المبدأ على ركيزتينويقوم هذا المبدأ على ركيزتين::  

إلنشاء التصرف القانونيإلنشاء التصرف القانونيكفاية اإلرادة كفاية اإلرادة :  :  األولىاألولى  

تحديد آثار تحديد آثار قدرة اإلرادة واستقاللها في قدرة اإلرادة واستقاللها في : : الثانيةالثانية
  ..التصرف القانونيالتصرف القانوني

  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

األصل أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن هناك قيوداألصل أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن هناك قيود::  

القيود التي ترد على مبدأ سلطان اإلرادةالقيود التي ترد على مبدأ سلطان اإلرادة::  

 كل ما يخالف القانون أو اآلداب العامة أو النظام العام كل ما يخالف القانون أو اآلداب العامة أو النظام العام
مثل إنشاء دور القمار أو الحانات وبيع الخمور أو مثل إنشاء دور القمار أو الحانات وبيع الخمور أو 
  ..التعامل بالربا في بعض الدول وخصوصًا اإلسالميةالتعامل بالربا في بعض الدول وخصوصًا اإلسالمية

مثل التسجيل العقاري أو الكتابة وقواعد مثل التسجيل العقاري أو الكتابة وقواعد / / القيود الشكليةالقيود الشكلية
جنيه جنيه   10001000اإلثبات للدين غير التجاري ألكثر من اإلثبات للدين غير التجاري ألكثر من 

  ..مصريمصري

 القيود المتعلقة بالنظام االجتماعي والقواعد اآلمره، مثل القيود المتعلقة بالنظام االجتماعي والقواعد اآلمره، مثل
  عقد اإلذعان ومكنة تعديله من القاضيعقد اإلذعان ومكنة تعديله من القاضي--آثار عقد الزواجآثار عقد الزواج



  أنواع العقود وتقسيماتهاأنواع العقود وتقسيماتها
 العقودالعقودتقسيمات تقسيمات : :  

 المسماةالمسماةغير غير العقود المسماة والعقود العقود المسماة والعقود : :  

ماا خصاها المشارع باسام معاين وفصال       ماا خصاها المشارع باسام معاين وفصال       : : العقود المسماةالعقود المسماة
مثاال عقاادي البيااع مثاال عقاادي البيااع   لعظاام شاايوعها بااين النااا لعظاام شاايوعها بااين النااا   أحكامهاااأحكامهااا
  . . والمقاولةوالمقاولة

ما لم يحظ من المشارع بتنظايم أو   ما لم يحظ من المشارع بتنظايم أو   : : العقود غير المسماةالعقود غير المسماة
، وهناا يخضاع لمبادأ    ، وهناا يخضاع لمبادأ    باسم معين لقلة شيوعه بين الناا  باسم معين لقلة شيوعه بين الناا  

  . . سلطان اإلرادةسلطان اإلرادة

فيرجع بالنسبة له إلىفيرجع بالنسبة له إلى: : ود المسماةود المسماةققإذا كان العقد من العإذا كان العقد من الع : :  

أواًلأواًل  األحكام الخاصة التي أوردها المشرع في شأنهاألحكام الخاصة التي أوردها المشرع في شأنه..    

ثم القواعد العامة الواردة في شأن سائر العقودثم القواعد العامة الواردة في شأن سائر العقود..  

  



  أنواع العقودأنواع العقود

عقود مسماة وغير مسماةعقود مسماة وغير مسماة  
فيرجاع بالنسابة لاه إلاى     فيرجاع بالنسابة لاه إلاى     : : ما إذا كان من العقود غيار المساماة  ما إذا كان من العقود غيار المساماة  أأ

  . . القواعد العامةالقواعد العامة

 أحكامهأحكامهوإذا اقترب اقترابًا كبيرًا من العقود المسماة فتصرف إليه وإذا اقترب اقترابًا كبيرًا من العقود المسماة فتصرف إليه..  
  : : عقود المعاوضة وعقود التبرععقود المعاوضة وعقود التبرع

هو الذي يتلقى فيه كال مان المتعاقادين    هو الذي يتلقى فيه كال مان المتعاقادين    : : عقد المعاوضةعقد المعاوضة
أو مقابال أي فياه التزاماات متقابلاة     أو مقابال أي فياه التزاماات متقابلاة     عوضًا لماا أعطااه   عوضًا لماا أعطااه   
  (. (. البيع، المقايضة، اإلجارةالبيع، المقايضة، اإلجارة))لطرفي العقد مثللطرفي العقد مثل

دين عوضاًا لماا   دين عوضاًا لماا   المتعاقا المتعاقا ال يأخذ فياه أحاد   ال يأخذ فياه أحاد   : : عقد التبرععقد التبرع
  (. (. ، الوديعة، الوديعةبدون مقابلبدون مقابلكالهبة كالهبة ))أعطاه أعطاه 

  



  أنواع العقودأنواع العقود
اإليجاباإليجاب  باقترانباقتران  النعقادهالنعقاده  التراضيالتراضي  يكفييكفي  ماما  ::الرضائيالرضائي  العقدالعقد    

  العقدالعقد  إلثباتإلثبات  كالكتابةكالكتابة  معينًامعينًا  شكاًلشكاًل  القانونالقانون  يشترطيشترط  لملم  ماما  بالقبول،بالقبول،

  عقدعقد  مثالمثال  ..((مصريمصري  جنيهجنيه  100100))  معينمعين  حدحد  عنعن  قيمتهقيمته  تتزادزاد  إذاإذا

    شكلشكل  يشترطيشترط  الال  الشكليةالشكلية  والعقودوالعقود  ..((الوديعةالوديعة  --اإليجاراإليجار  ––  البيعالبيع))

  والعقودوالعقود  ..((الوصيةالوصية--الرسميالرسمي  الرهنالرهن  --العقارالعقار  بيعبيع))  النعقادهاالنعقادها  معينمعين

  المنقولالمنقول  تسليمتسليم))  النعقادهاالنعقادها  العينالعين  انتقالانتقال  فيهافيها  يشترطيشترط  العينيةالعينية

  ..((الحيازيالحيازي  الرهنالرهن  ––  الهبةالهبة  عقدعقد  فيفي  الموهوبالموهوب

  



  أنواع العقود وتقسيماتهاأنواع العقود وتقسيماتها
  

اتباعاتباع  يجبيجب  بلبل  النعقاده،النعقاده،  التراضيالتراضي  يكفييكفي  الال  ماما  ::الشكليالشكلي  العقدالعقد  

  قدقدوو))  ((لرسميلرسمياا  الرهنالرهنوو  بالتسجيلبالتسجيل  العقارالعقار  بيعبيع  مثلمثل))  معينمعين  شكلشكل

    نيةنية  والمرجعوالمرجع  ،،((الطرفينالطرفين  بإرادةبإرادة  شكليًاشكليًا  فيقلبفيقلب  رضائيرضائي  العقدالعقد  يكونيكون

  ..الطرفينالطرفين

جانبجانب  إلىإلى  يجبيجب  بلبل  النعقاده،النعقاده،  التراضيالتراضي  يكفييكفي  الال  ماما  ::العينيالعيني  العقدالعقد  

    ..((المنقولالمنقول  وهبةوهبة  الحيازي،الحيازي،  كالرهنكالرهن))  العقدالعقد  محلمحل  العينالعين  تسليمتسليم  ذلكذلك

  

  



  أنواع العقودأنواع العقود

عينيعيني  عقدعقد  إلىإلى  رضائيرضائي  عقدعقد  تحويلتحويل  علىعلى  االتفاقاالتفاق  يجوزيجوز  كماكما  

  منمن  األولاألول  القسطالقسط  دفعدفع  اشتراطاشتراط  عندعند  التأمينالتأمين  عقدعقد  مثلمثل))

      ..العقدالعقد  لتماملتمام  التسليمالتسليم  الطرفينالطرفين  اشترطاشترط  إذاإذا  أوأو  ((األقساطاألقساط

  : : التقسيم من حيث اآلثار المترتبة على العقدالتقسيم من حيث اآلثار المترتبة على العقد

العقود الملزمة لجانب واحد، العقود الملزمة لجانبينالعقود الملزمة لجانب واحد، العقود الملزمة لجانبين::  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام
  

   جانب واحدجانب واحدللالعقد الملزم العقد الملزم : :  

أي أحد أي أحد ))ف اآلخر ف اآلخر ررالذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطالذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الط
  (.(.الطرفين مدينًا واآلخر دائنًا فقطالطرفين مدينًا واآلخر دائنًا فقط

  العقد التبادليالعقد التبادلي  العقد الملزم لجانبينالعقد الملزم لجانبين::  

أي أي الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين 
مثال العقود مثال العقود منهما دائنًا ومدينًا في آن واحد منهما دائنًا ومدينًا في آن واحد   كالكال  أنأن

الملزمة الملزمة   --( ( بيع ومقايضةبيع ومقايضة))الملزمة لجانبين المعاوضات الملزمة لجانبين المعاوضات 
      ..((الهبة بدون مقابل والوصيةالهبة بدون مقابل والوصية))لجانب واحد مثل لجانب واحد مثل 



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام
  

  :  :  العقود المحددة والعقود االحتماليةالعقود المحددة والعقود االحتمالية

يتحدد فيه وقت االنعقاد مقدار األداء الذي يتحدد فيه وقت االنعقاد مقدار األداء الذي : : العقد المحددالعقد المحدد

  (.  (.  مثل عقد البيع أو المقايضةمثل عقد البيع أو المقايضة))يبذله كل من المتعاقدين يبذله كل من المتعاقدين 

 وهو ذلك العقد الذي ال يستطيع فيه كل وهو ذلك العقد الذي ال يستطيع فيه كل : : االحتمالياالحتماليالعقد العقد

من الدائن والمدين أن يحددا مقدار مايعطي وما يأخذ من الدائن والمدين أن يحددا مقدار مايعطي وما يأخذ 

  ..وقت التعاقدوقت التعاقد

  

  



  أنواع العقودأنواع العقود

عنصر االحتماال يعتبار عنصارًا أساسايًا فاي العقاد       عنصر االحتماال يعتبار عنصارًا أساسايًا فاي العقاد       وو

لبياع عقاار   لبياع عقاار   ))العقد العقد   ننرتب بطالرتب بطالييوتخلفه وتخلفه   يياالحتمالاالحتمال

مقابل إيراد مرتب لمدى الحياة لشاخص تباين أناه    مقابل إيراد مرتب لمدى الحياة لشاخص تباين أناه    

  (. (. مات قبل انعقاد العقدمات قبل انعقاد العقد

  : : من حيث مدة نفاذ العقدمن حيث مدة نفاذ العقدتقسيم العقود تقسيم العقود 

 الزمنية أو الممتدةالزمنية أو الممتدةالعقود الفورية والعقود العقود الفورية والعقود::  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

العقد الفوريالعقد الفوري  :  :  

  التنفيذالتنفيذ  تراخىتراخى  لولو  حتىحتى  فوريًافوريًا  أيأي  واحدةواحدة  دفعةدفعة  تنفيذهتنفيذه  يتميتم  الذيالذي  هوهو

    ألنألن  فوريًافوريًا  العقدالعقد  فيظلفيظل  ((المقايضةالمقايضة  أوأو  البيعالبيع  عقدعقد))  معينمعين  وقتوقت  إلىإلى

    أوأو  الثمنالثمن  مقدارمقدار  علىعلى  يؤثريؤثر  الال  عرضيعرضي  تدخلتدخل  الزمنالزمن  عنصرعنصر  تدخلتدخل

  ..المبيعالمبيع

الازمن  الازمن    فياه فياه   يعتبار يعتبار أو الممتد فهاو العقاد الاذي    أو الممتد فهاو العقاد الاذي    : : العقد الزمنيالعقد الزمني

مثال  مثال  . ). )بحيث يتحدد محل العقد على أسا  الزمن بحيث يتحدد محل العقد على أسا  الزمن جوهريًا جوهريًا   عنصرًاعنصرًا

  (.(.اإليجاراإليجار  عقد العمل وعقدعقد العمل وعقد



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

له أثر رجعاي بالنسابة للعقاد    له أثر رجعاي بالنسابة للعقاد    : : الفسخالفسخ: : ويترتب عليه أنويترتب عليه أن
  . . الفوري، وليس له أثر بالنسبة للعقد الممتدالفوري، وليس له أثر بالنسبة للعقد الممتد

يعتبار شارطًا الساتحقاق التعاويض فاي العقاد       يعتبار شارطًا الساتحقاق التعاويض فاي العقاد       : : اإلعذاراإلعذار
  . . الممتدالممتدالزمني أو الزمني أو الفوري، ال ضرورة له بالنسبة للعقد الفوري، ال ضرورة له بالنسبة للعقد 

تجد نطاقها في العقد المستمر، تجد نطاقها في العقد المستمر، : : نظرية الظروف الطارئةنظرية الظروف الطارئة
  . . أما الفوري فال يخضع لها إال إذا كان تنفيذه مؤجاًلأما الفوري فال يخضع لها إال إذا كان تنفيذه مؤجاًل

التفريق أو نقض الشيء وإزالته التفريق أو نقض الشيء وإزالته : : الفسخ لغًةالفسخ لغًة: : مالحظةمالحظة
عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا : : وفي االصطالحوفي االصطالح

عليها قبل التعاقد لعدم تنفيذ أحدهما اللتزاماته، أو حل عليها قبل التعاقد لعدم تنفيذ أحدهما اللتزاماته، أو حل 
  ..رابطة العقد بينهمارابطة العقد بينهما

  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

العقود البسيطة والعقود المختلطةالعقود البسيطة والعقود المختلطة : :    

يتناول نوعًا واحدًا من الروابط القانونية يتناول نوعًا واحدًا من الروابط القانونية : : العقد البسيطالعقد البسيط
  (.(.كالبيع واإليجاركالبيع واإليجار))

الذي يجمع بين عدة عقود معاصرة امتزج الذي يجمع بين عدة عقود معاصرة امتزج : : العقد المختلطالعقد المختلط
بعضها البعض اآلخر، وعادة ما يكون من العقود غير بعضها البعض اآلخر، وعادة ما يكون من العقود غير 

  ( ( وما يحتويهوما يحتويه  العقد بين صاحب الفندق والنزيلالعقد بين صاحب الفندق والنزيل))المسماة المسماة 

 ترجيح ترجيح   ببتناقضت أحكام العقود المختلطة، يجتناقضت أحكام العقود المختلطة، يجفي حال في حال
  ..أحدهما باعتباره العقد الرئيس وتطبق أحكامهأحدهما باعتباره العقد الرئيس وتطبق أحكامه



  أنواع العقودأنواع العقود

العقود اإلدارية والعقود المدنية أو الخاصةالعقود اإلدارية والعقود المدنية أو الخاصة::  

العقد الفردي يتكون العقد الفردي يتكون : : العقود الفردية أو العقود الجماعيةالعقود الفردية أو العقود الجماعية
التملك على الشيوع برضا التملك على الشيوع برضا ))من شخصين أو أكثر مثلمن شخصين أو أكثر مثل

العقود الجماعية مثل عقود العمل الجماعية العقود الجماعية مثل عقود العمل الجماعية   --( ( الجميعالجميع
وعقد الصلح الواقي من اإلفال ، حيث تلتزم األقلية برأي وعقد الصلح الواقي من اإلفال ، حيث تلتزم األقلية برأي 

  ..األكثريةاألكثرية

 ويراعى أن مبدأ نسبية أثر العقود يتراجع في العقود ويراعى أن مبدأ نسبية أثر العقود يتراجع في العقود
  الجماعيةالجماعية

عقود المساومة وعقود اإلذعانعقود المساومة وعقود اإلذعان::  



  الشروط الواجب توافرها الشروط الواجب توافرها 

  حتى يكون العقد من عقود اإلذعانحتى يكون العقد من عقود اإلذعان

11--   أن يكون محل العقد سلعة أو خدمة ضرورية ال يمكن أن يكون محل العقد سلعة أو خدمة ضرورية ال يمكن
  ..االستغناء عنهااالستغناء عنها

22--   احتكار الموجب للسلعة أو الخدمة احتكارًا قانونيًا أو احتكار الموجب للسلعة أو الخدمة احتكارًا قانونيًا أو
  ..فعليًا أو أن تكون المنافسة محدودةفعليًا أو أن تكون المنافسة محدودة

33--  أن يوجه اإليجاب للجمهور كافة  ولزمن غير محددأن يوجه اإليجاب للجمهور كافة  ولزمن غير محدد  

44--  أن يكون اإليجاب مكتوبًا على نموذج ال يقبل التعديلأن يكون اإليجاب مكتوبًا على نموذج ال يقبل التعديل  

55--   أن ترجح معظم الشروط مصلحة الطرف الموجب أن ترجح معظم الشروط مصلحة الطرف الموجب
بتخفيف مسئوليته وتشديد مسئولية الطرف الموجب له بتخفيف مسئوليته وتشديد مسئولية الطرف الموجب له 

    ““الضعيفالضعيف””

  



  أركان العقدأركان العقد

التراضيالتراضي: : أواًلأواًل..  

المحلالمحل: : ثانيًاثانيًا..  

السببالسبب: : ثالثًاثالثًا..  

 دون إغفال ركن الشكل في العقود الشكلية كبيع ورهن دون إغفال ركن الشكل في العقود الشكلية كبيع ورهن
  ..العقارالعقار

 وركن التسليم في العقود العينية كالرهن الحيازي وهبة وركن التسليم في العقود العينية كالرهن الحيازي وهبة
  ..المنقولالمنقول



التراضيالتراضي: : الركن األول الركن األول    
  

هو اتجاه اإلرادة إلى إحاداث األثار القاانوني    هو اتجاه اإلرادة إلى إحاداث األثار القاانوني    : : التراضيالتراضي
المطلوب، بأن يعبر كل متعاقد عن إرادته في إبرام العقد المطلوب، بأن يعبر كل متعاقد عن إرادته في إبرام العقد 
  ..باإليجاب أو القبول وأن يتطابق هذا اإليجاب مع القبولباإليجاب أو القبول وأن يتطابق هذا اإليجاب مع القبول

    صاحة  صاحة    ––وجاود التراضاي   وجاود التراضاي   .. ).. )ويجب التأكاد بداياًة مان    ويجب التأكاد بداياًة مان
  ((التراضيالتراضي

وجود التراضيوجود التراضي: : أواًلأواًل  

((الصريح والضمنيالصريح والضمني) ) التعبير عن اإلرادة التعبير عن اإلرادة   --أأ  

  

  



  عناصر التراضيعناصر التراضي

هو كل عمل يقوم به المتعاقد لإلفصااح  هو كل عمل يقوم به المتعاقد لإلفصااح  : : التعبير الصريحالتعبير الصريح
والكشف عن إرادته بصورة مباشرة حساب الماألوف باين    والكشف عن إرادته بصورة مباشرة حساب الماألوف باين    

  ––الرسامية أو العرفياة   الرسامية أو العرفياة     الكتاباة الكتاباة أو أو --  اللفظاللفظ))مثل مثل . . النا النا 
اتخااذ  اتخااذ  --اإلشارة المعهودة بين النا  ولو من غير األخر اإلشارة المعهودة بين النا  ولو من غير األخر 
وقااوف وقااوف ))موقااف دال علااى التعاقااد وحقيقااة المقصااود  موقااف دال علااى التعاقااد وحقيقااة المقصااود  

  (.(.السيارات في الموقف أو وقوف العمالالسيارات في الموقف أو وقوف العمال

 هو كل عمل يقوم به المتعاقد دون أن هو كل عمل يقوم به المتعاقد دون أن : : التعبير الضمني التعبير الضمني
يفصح عن إرادته في التعاقد بشكل مباشر، على خالف يفصح عن إرادته في التعاقد بشكل مباشر، على خالف 

  ..التعبير الصريحالتعبير الصريح



  عناصر التراضيعناصر التراضي

 استمرار المستأجر في شاغل العاين   استمرار المستأجر في شاغل العاين   ))مثال التعبير الضمني مثال التعبير الضمني
قياام الوكيال بتنفياذ الوكالاة     قياام الوكيال بتنفياذ الوكالاة       --المؤجرة ودفع األجرة المؤجرة ودفع األجرة 

  ((دون أن يصدر عنه قبول صريح بهادون أن يصدر عنه قبول صريح بها

       األصل أن التعبيار الضامني والصاريح لهماا نفاس األثار       األصل أن التعبيار الضامني والصاريح لهماا نفاس األثار
  . . القانوني القانوني 

 علاى خاالف ذلاك أو أن يفار      علاى خاالف ذلاك أو أن يفار      يتفق المتعاقادين  يتفق المتعاقادين  ما لم ما لم
عقااد عقااد ))مثااالمثااال. . القااانون شااكاًل معينااًا النعقاااد العقااد    القااانون شااكاًل معينااًا النعقاااد العقااد    

كتاباة  كتاباة  أو اشتراط إعالن الماؤجر  أو اشتراط إعالن الماؤجر    --((يكون مكتوبيكون مكتوب))الشركةالشركة
  ( ( بإنهاء أو تجديد العقدبإنهاء أو تجديد العقد



  الوقت الذي ينتج فيه التعبيرالوقت الذي ينتج فيه التعبير
  عن اإلرادة أثره القانونيعن اإلرادة أثره القانوني

متى ينتج التعبير عن اإلرادة أثرهمتى ينتج التعبير عن اإلرادة أثره::  

من القانون المدني المصريمن القانون المدني المصري( ( 9191))المادةالمادة::  

”” ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت الذي يتصل ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت الذي يتصل
ويعتبر وصول التعبير قرينة ويعتبر وصول التعبير قرينة . . فيه بعلم من وجه إليهفيه بعلم من وجه إليه

  ..““على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلكعلى العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

يجب علم الموجب له باإليجاب ، وعلام الُموجاب   يجب علم الموجب له باإليجاب ، وعلام الُموجاب   : : مالحظةمالحظة
بالقبول حتى ينتج التعبير عن اإلرادة أثره وياؤدي إلاى   بالقبول حتى ينتج التعبير عن اإلرادة أثره وياؤدي إلاى   

  ..إتمام انعقاد العقدإتمام انعقاد العقد



  أثر الموت أو فقد األهلية أثر الموت أو فقد األهلية 
  في التعبير عن اإلرادةفي التعبير عن اإلرادة

 من القانون المدني المصريمن القانون المدني المصري( ( 9292))وقد نظمتها المادة وقد نظمتها المادة..  

11--   عن عن من صدر منه التعبير من صدر منه التعبير حالة موت أو فقد أهلية حالة موت أو فقد أهلية
  (.  (.  أي موته بعد صدور التعبير عنهأي موته بعد صدور التعبير عنه))اإلرادة اإلرادة 

 ينتج التعبير أثره وينعقد العقد ويحق لورثة المتعاقدين ينتج التعبير أثره وينعقد العقد ويحق لورثة المتعاقدين
ما لم تكن شخصية المتعاقد محل ما لم تكن شخصية المتعاقد محل . . المطالبة بهذا الحقالمطالبة بهذا الحق

  ((طبيب  تجميل مشهور أو رسام محترفطبيب  تجميل مشهور أو رسام محترف))اعتباراعتبار

22-- قبل وصول اإليجاب قبل وصول اإليجاب حالة موت أو فقد أهلية الموجب حالة موت أو فقد أهلية الموجب
ال ينتج التعبير أثره وال ال ينتج التعبير أثره وال . ). )““الموجب لهالموجب له””للمتعاقد اآلخر للمتعاقد اآلخر 
  ((ينعقد العقدينعقد العقد



  النيابة في التعاقدالنيابة في التعاقد

 ويجبويجب  العقدالعقد  ييطرفطرفاألصل صدور التراضي من األصل صدور التراضي من::  

النعقاد العقدالنعقاد العقد  وجود الرضاوجود الرضا..  

 أي اكتماال األهلياة   أي اكتماال األهلياة   )). . وخلاوه مان العياوب   وخلاوه مان العياوب     صحتهصحتهولزوم ولزوم
  ((كما سنرىكما سنرى  --وسالمة اإلرادة من العيوب وسالمة اإلرادة من العيوب 

طرفا العقدطرفا العقد : :  

يصادر مان   يصادر مان     نناألصل أن الرضا الذي ينعقد به العقد يجب أاألصل أن الرضا الذي ينعقد به العقد يجب أ
  . . المتعاقدين أنفسهمالمتعاقدين أنفسهم

لكن قد يتم العقد عن طريق النيابةلكن قد يتم العقد عن طريق النيابة . .  

  



  النيابة في التعاقدالنيابة في التعاقد

النيابة في التعاقدالنيابة في التعاقد::  

ل ل ييهو حلول إرادة النائب محل إرادة األصهو حلول إرادة النائب محل إرادة األص: : تعريف النيابةتعريف النيابة
في إبرام تصرف قانوني، مع إضافة آثاار التصارف إلاى    في إبرام تصرف قانوني، مع إضافة آثاار التصارف إلاى    

  . . للييشخص األصشخص األص

--   كالقاصار،  كالقاصار،  ))ولياد الحاجاات العملياة    ولياد الحاجاات العملياة    : : ونظام النياباة ونظام النياباة
وهااي تساامى فااي الشااريعة  وهااي تساامى فااي الشااريعة  (. (. عااديم األهليااة، الغائاابعااديم األهليااة، الغائااب

  ((على النفس وعلى المالعلى النفس وعلى المال) ) اإلسالمية الوالية اإلسالمية الوالية 

  



  أقسام النيابةأقسام النيابة

تنقسم النيابة إلىتنقسم النيابة إلى : :  

القاانون  القاانون  ))  أو الوصاي أو الوصاي   نيابة الولينيابة الولي: : نيابة قانونيةنيابة قانونية
  (. (. النائب ويحدد حدود هذه النيابةالنائب ويحدد حدود هذه النيابة  هو الذي يعينهو الذي يعين

أو المسااعد  أو المسااعد    والقايم والقايم أأنيابة الوصي نيابة الوصي : : نيابة قضائيةنيابة قضائية
  (. (. القضاء يختارهماالقضاء يختارهما))  القضائيالقضائي

إرادة إرادة تااتم بااتااتم باا))كنيابااة الوكياال كنيابااة الوكياال : : نيابااة اتفاقيااةنيابااة اتفاقيااة
، واتفاق الوكالة هو الاذي يحادد حادود    ، واتفاق الوكالة هو الاذي يحادد حادود      ((األصيلاألصيل

  . . هذه الوكالة وشروطهاهذه الوكالة وشروطها



  شروط النيابةشروط النيابة
شروط وجود النيابةشروط وجود النيابة : :  

إحالل إرادة النائب محل إرادة األصيلإحالل إرادة النائب محل إرادة األصيل: : أواًلأواًل . .  

       األهلية فاي النياباة القانونياة كاملاة للنائاب وناقصاة       األهلية فاي النياباة القانونياة كاملاة للنائاب وناقصاة
  ..لألصيل ألن سبب النيابة القانونية نقص األهليةلألصيل ألن سبب النيابة القانونية نقص األهلية

  األهلية في النيابة االتفاقية كاملة لألصيل وتكفي أهلياة  األهلية في النيابة االتفاقية كاملة لألصيل وتكفي أهلياة
التميياز للنائااب ألن العباارة باإرادة األصاايل فهااو الااذي   التميياز للنائااب ألن العباارة باإرادة األصاايل فهااو الااذي   

  ..تنصرف إليه آثار التعاقدتنصرف إليه آثار التعاقد

     والتعاقد بالنيابة تعاقد باين حاضارين، خالفاًا إلرساال     والتعاقد بالنيابة تعاقد باين حاضارين، خالفاًا إلرساال
  ..رسول الذي ينقل عبارات المرسل إلى المرسل إليه فقطرسول الذي ينقل عبارات المرسل إلى المرسل إليه فقط



  أحكام النيابةأحكام النيابة

  ::ويترتب على حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل أمرينويترتب على حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل أمرين

العبرة بإرادة النائب ال األصيل بالنسبة لعيوب اإلرادة، العبرة بإرادة النائب ال األصيل بالنسبة لعيوب اإلرادة، --أأ
  ..إلخإلخ......مثل الغلط واإلكراه والتدليسمثل الغلط واإلكراه والتدليس

عند تقدير حسن النية وسوء النية الالزمة في بعض عند تقدير حسن النية وسوء النية الالزمة في بعض --بب
  ..مثل شراء الموعود بهمثل شراء الموعود به..العقود تكون العبرة إلرادة النائبالعقود تكون العبرة إلرادة النائب

 ((عدم علم النائب بالعيب الخفيعدم علم النائب بالعيب الخفي:):)مثال مثال  

 مع مراعاة عدم إمكانية التمسك بجهل النائب لما كان مع مراعاة عدم إمكانية التمسك بجهل النائب لما كان
  ..من األمور كالعيب الخفي في المبيعمن األمور كالعيب الخفي في المبيع((الموكلالموكل))يعلمه األصيليعلمه األصيل

  



  الشرط الثاني من شروط النيابةالشرط الثاني من شروط النيابة
القياود التاي تارد    القياود التاي تارد    )): : التزام النائاب حادود النياباة   التزام النائاب حادود النياباة   : : ثانيًاثانيًا

  ((عليهاعليها

عادم جاواز تعاقاد النائاب لحساابه      عادم جاواز تعاقاد النائاب لحساابه      : : من حيث األشخاصمن حيث األشخاص--أأ  
  ..الشخصي أو أن يكون نائبًا عن المتعاقدين معًاالشخصي أو أن يكون نائبًا عن المتعاقدين معًا

 هيهيعلى جواز تعاقد النائب مع نفسه على جواز تعاقد النائب مع نفسه أما االستثناءات أما االستثناءات : :  

11 ) )الترخيص السابق أو اإلجازة الالحقة من األصيلالترخيص السابق أو اإلجازة الالحقة من األصيل..  

22 ) )    تعامال  تعامال  ))إذا أجاز القانون تعاقد الشاخص ماع نفساه    إذا أجاز القانون تعاقد الشاخص ماع نفساه
  (.(.الولي مع ولدهالولي مع ولده

33 ) )قواعد التجارة بجواز تعاقد الشاخص  قواعد التجارة بجواز تعاقد الشاخص    حاالت حددتهاحاالت حددتها
  ..باسم طرفي التعاقدباسم طرفي التعاقد( ( الوكيل بالعمولةالوكيل بالعمولة))نفسه نفسه 



  القيود التي ترد على النيابةالقيود التي ترد على النيابة

  : : من حيث الموضوعمن حيث الموضوع--بب

  جميع المعاوضات عدا التبرعجميع المعاوضات عدا التبرع( ( الواضحةالواضحة))الوكالة العامة الوكالة العامة --

  ((اإلدارةاإلدارة))الوكالة العامة غير الواضحة إلدارة أموال األصيل الوكالة العامة غير الواضحة إلدارة أموال األصيل 

  ((يلتزم بحدود الوكالة دون توسعيلتزم بحدود الوكالة دون توسع))الوكالة الخاصة الوكالة الخاصة 

  ..االلتزام بالشكل الذي حدده األصيلااللتزام بالشكل الذي حدده األصيل: : من حيث الشكلمن حيث الشكل  --جج

  ((عدم التقسيط أو اإلقرا  وغيرهاعدم التقسيط أو اإلقرا  وغيرها  --مثل الكتابةمثل الكتابة))

  معلقة على شرطمعلقة على شرط: : من حيث التعليق على أجل أو شرطمن حيث التعليق على أجل أو شرط  --دد

  ..أو مضافة إلى أجلأو مضافة إلى أجل

  



  حكم تجاوز النائب حدود النيابةحكم تجاوز النائب حدود النيابة

في حال تجاوز النائب حدود النيابة ال تنصرف آثار العقاد  في حال تجاوز النائب حدود النيابة ال تنصرف آثار العقاد  
  ..على النائبعلى النائب  بالتعويضبالتعويضإلى األصيل، ويحق للغير أن يرجع إلى األصيل، ويحق للغير أن يرجع 

أما االستثناءات التي ترد على المبدأ السابق فهيأما االستثناءات التي ترد على المبدأ السابق فهي::  

11--   ((الفضالةالفضالة))نفع األصيل نفع األصيل حالة حالة  

22--   ((النيابة الظاهرةالنيابة الظاهرة))دون علم النائب دون علم النائب انقضاء النيابة انقضاء النيابة  

33--   تجاوز النائب حدود نيابته وجهل من تعامل معه تجاوز النائب حدود نيابته وجهل من تعامل معه
  ((حسن النيةحسن النيةالمتعاقد المتعاقد ))بذلكبذلك

44--  ((اإلجازةاإلجازة))النائب إلى تجاوز حدود النيابة النائب إلى تجاوز حدود النيابة   اضطراراضطرار  

  



  شروط النيابةشروط النيابة

  ..((العلم بالنيابةالعلم بالنيابة))تعاقد النائب باسم األصيلتعاقد النائب باسم األصيل: : ثالثًا ثالثًا 

 ونصت علىونصت على( ( 106106))نظمتها المادة نظمتها المادة::  

 إذا لم يعلن العقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته إذا لم يعلن العقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته
نائبًا، فإن أثر العقد ال يضاف إلى األصيل دائنًا أو نائبًا، فإن أثر العقد ال يضاف إلى األصيل دائنًا أو 

مدينًا، إال إذا كان من المفرو  حتمًا أن من تعاقد معه مدينًا، إال إذا كان من المفرو  حتمًا أن من تعاقد معه 
النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن 

  ..يتعامل مع األصيل أو النائبيتعامل مع األصيل أو النائب

من التعامالت السابقة أو لكون البائع من التعامالت السابقة أو لكون البائع ))العلم الحتمي العلم الحتمي : : مثالمثال  
  ((موظف يعمل في المحل التجاري لدى األصيلموظف يعمل في المحل التجاري لدى األصيل

  



  آثار النيابةآثار النيابة

  ::أواًل آثار النيابة بالنسبة لألصيلأواًل آثار النيابة بالنسبة لألصيل

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم األصيل فإن ما إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم األصيل فإن ما   

يضاف إلى يضاف إلى ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات 

حتى لو لم يقبل األصيل مقدمًا تعامل النائب حتى لو لم يقبل األصيل مقدمًا تعامل النائب   األصيلاألصيل

––النيابة الظاهرة النيابة الظاهرة   --النيابة القانونيةالنيابة القانونية))مثل مثل . . باسمهباسمه

  (.(.الفضالةالفضالة



  آثار النيابةآثار النيابة

ثانيًا آثار النيابة بالنسبة للنائبثانيًا آثار النيابة بالنسبة للنائب::  

 إلى األصيل إلى األصيل تنصرف آثار العقد الذي أبرمه النائب تنصرف آثار العقد الذي أبرمه النائب

يترتب على النائب أي حقوق أو التزامات،وال يترتب على النائب أي حقوق أو التزامات،وال   مباشرًة،والمباشرًة،وال

يمكنه مطالبة الغير بشيء وال يمكن للغير مطالبته بشيء يمكنه مطالبة الغير بشيء وال يمكن للغير مطالبته بشيء 

أو كان يقتضي عقد النيابة أو كان يقتضي عقد النيابة . . لألصيللألصيلكفياًل كفياًل ما لم يكن ما لم يكن 

  ..متابعة تنفيذ العقد من قبل النائبمتابعة تنفيذ العقد من قبل النائب

  



  آثار النيابةآثار النيابة

ثالثًا آثار النيابة بالنسبة للغيرثالثًا آثار النيابة بالنسبة للغير::  

11-- ما بين األصيل والغير، ما بين األصيل والغير، عالقة مباشرة عالقة مباشرة يترتب على النيابة يترتب على النيابة

ويستطيع كل منهما مطالبة اآلخر بما له من حقوق وما عليه  ويستطيع كل منهما مطالبة اآلخر بما له من حقوق وما عليه  

  ..من التزامات بشكل مباشرمن التزامات بشكل مباشر

22-- تجاه الغير ما لم يكن  تجاه الغير ما لم يكن  خاليًا من أي التزام خاليًا من أي التزام ويكون النائب ويكون النائب

كفياًل عن األصيل ، أو قد ارتكب خطًأ ألحق ضررًا بالغير بما  كفياًل عن األصيل ، أو قد ارتكب خطًأ ألحق ضررًا بالغير بما  

يمكنه أن يعود عليه بالتعويض استنادًا لقواعد المسئولية يمكنه أن يعود عليه بالتعويض استنادًا لقواعد المسئولية 

  ..““الفعل الضارالفعل الضار””التقصيرية التقصيرية 



التعبير عن اإلرادة ثم التعبير عن اإلرادة ثم   --تفاصيل وجود التراضي أتفاصيل وجود التراضي أ

تطابق اإلرادتينتطابق اإلرادتين  --بب   

((اإليجاب والقبولاإليجاب والقبول))تطابق اإلرادتين تطابق اإلرادتين   --بب  

 ينعقد العقد إذا صدر من أحد العاقدين إيجاب واقترن به ينعقد العقد إذا صدر من أحد العاقدين إيجاب واقترن به
قبول، واإلرادة التي تصادر أواًل تسامى إيجااب واإلرادة    قبول، واإلرادة التي تصادر أواًل تسامى إيجااب واإلرادة    
  ..التي تصدر بعدها تسمى قبول، وينعقد العقد بتطابقهماالتي تصدر بعدها تسمى قبول، وينعقد العقد بتطابقهما

اإليجاباإليجاب: : أواًلأواًل  

  اإليجاب هو التعبير عن إرادة المتعاقد بما يدل على أناه  اإليجاب هو التعبير عن إرادة المتعاقد بما يدل على أناه
اإليجااب يكاون باتاًا فاال     اإليجااب يكاون باتاًا فاال     .).)يقبل التعاقد بشروط معيناة يقبل التعاقد بشروط معيناة 

  ((تعتبر الدعوة إلى التعاقد أو المفاوضات إيجابًاتعتبر الدعوة إلى التعاقد أو المفاوضات إيجابًا



  القوة الملزمة لإليجابالقوة الملزمة لإليجاب

القوة الملزمة لإليجاب تعني أنالقوة الملزمة لإليجاب تعني أن : :  

 األصل أن للموجب أن يعدل عن إيجابه طالما لم يقترن األصل أن للموجب أن يعدل عن إيجابه طالما لم يقترن
إذا حدد الموجب ميعادًا إذا حدد الموجب ميعادًا هذا اإليجاب بالقبول، ولكن هذا اإليجاب بالقبول، ولكن 

للقبول فإنه يلتزم بالبقاء على إيجابه حتى انقضاء هذا للقبول فإنه يلتزم بالبقاء على إيجابه حتى انقضاء هذا 
  .  .  الميعادالميعاد

 كأن يستخلص كأن يستخلص صريحًا أو ضمنيًا صريحًا أو ضمنيًا قد يكون تحديد الميعاد قد يكون تحديد الميعاد
  (.(.المناقصةالمناقصة))من ظروف التعاقد أو من طبيعة المعاملة من ظروف التعاقد أو من طبيعة المعاملة 

 األسا  أو السبب القانوني اللتزام الموجب بالبقاء على األسا  أو السبب القانوني اللتزام الموجب بالبقاء على
  ..اإلرادة المنفردةاإلرادة المنفردةإيجابه في هذه المرحلة هو إيجابه في هذه المرحلة هو 



((حاالت سقوط اإليجابحاالت سقوط اإليجاب) ) سقوط اإليجابسقوط اإليجاب   

11--   فإنه يسقط بانقضاء هذا  فإنه يسقط بانقضاء هذا  محدد الميعاد محدد الميعاد إذا كان إذا كان
الميعاد ما لم يتطابق مع القبول قبل انتهاء هذا  الميعاد ما لم يتطابق مع القبول قبل انتهاء هذا  

  ..الميعادالميعاد

22--   أو أجرى تعدياًل عليهأو أجرى تعدياًل عليهرفضه من وجه إليه رفضه من وجه إليه إذا إذا..  

33--   وانفض مجلس العقدوانفض مجلس العقدإذا كان التعاقد بين حاضرين إذا كان التعاقد بين حاضرين  
قبل أن يتطابق اإليجاب مع القبول ، ويكون فض قبل أن يتطابق اإليجاب مع القبول ، ويكون فض 
المجلس فعليًا أو حكميًا كان يعرضوا عن موضوع  المجلس فعليًا أو حكميًا كان يعرضوا عن موضوع  

  ..العقد ويخوضوا في حديث غيرهالعقد ويخوضوا في حديث غيره



  حاالت سقوط اإليجابحاالت سقوط اإليجاب

44--   قبل صدور القبول من الموجب قبل صدور القبول من الموجب تكرار اإليجاب تكرار اإليجاب
له ألن اإليجاب األخير يسقط اإليجاب األول ومن له ألن اإليجاب األخير يسقط اإليجاب األول ومن 
حق الموجب أن يعدل عن إيجابه ما لم يرتبط  حق الموجب أن يعدل عن إيجابه ما لم يرتبط  

  ..بالقبولبالقبول

55--   رجوع الموجب عن إيجابه رجوع الموجب عن إيجابه الحالة األخيرة وهي الحالة األخيرة وهي
في مجلس العقد وقبل أن ينفض مجلس العقد ، ألنه في مجلس العقد وقبل أن ينفض مجلس العقد ، ألنه 
كما أسلفنا يجوز له الرجوع عن إيجابه ما لم  كما أسلفنا يجوز له الرجوع عن إيجابه ما لم  

  ..يرتبط بالقبوليرتبط بالقبول



القبولالقبول: : ثانياً ثانياً    

 تعبير عن إرادة من وجه إليه اإليجاب يفيد تعبير عن إرادة من وجه إليه اإليجاب يفيد : : هوهوالقبول القبول
موافقته على اإليجاب، ويؤدي القبول إلى اتمام انعقاد موافقته على اإليجاب، ويؤدي القبول إلى اتمام انعقاد 
.  .  العقد متى وصل إلى علم الموجب وكان اإليجاب قائمًاالعقد متى وصل إلى علم الموجب وكان اإليجاب قائمًا

  (.  (.  أي لم يسقط بعد بموجب أسباب السقوط السابق ذكرهاأي لم يسقط بعد بموجب أسباب السقوط السابق ذكرها))

أن يكون القبول فور صدور اإليجاب والعلم به أن يكون القبول فور صدور اإليجاب والعلم به   األصلاألصل
  ..طالما كان المتعاقدين حاضرين في مجلس واحدطالما كان المتعاقدين حاضرين في مجلس واحد

 بشرط أن بشرط أن مدة معقولة مدة معقولة ومع ذلك يمكن أن يتراخى القبول ومع ذلك يمكن أن يتراخى القبول

، مع عدم عدول ، مع عدم عدول منشغلين بالعقدمنشغلين بالعقديبقى المتعاقدين يبقى المتعاقدين 
  ..الموجب عن إيجابهالموجب عن إيجابه



  القبولالقبول
 انفضا  مجلس العقد ينعقد العقد انفضا  مجلس العقد ينعقد العقد   قبلقبلإذا صدر القبول إذا صدر القبول

وينتج آثاره، بينما لو انفض مجلس العقد دون صدور وينتج آثاره، بينما لو انفض مجلس العقد دون صدور 
القبول عن الموجب له ال ينعقد العقد وال يتمخض عن القبول عن الموجب له ال ينعقد العقد وال يتمخض عن 

  ..اإليجاب أي أثراإليجاب أي أثر

 كما في كما في حقيقًة أو حكمًا حقيقًة أو حكمًا ويراعى أن مجلس العقد قد ينعقد ويراعى أن مجلس العقد قد ينعقد
انعقاد زماني انعقاد زماني --انعقاد زمانيانعقاد زماني))التليفون أو اإلنترنت التليفون أو اإلنترنت 

  (.(.ومكانيومكاني

 ال يمنع من انعقاد العقد بشرطينال يمنع من انعقاد العقد بشرطينتراخي صدور القبول تراخي صدور القبول : :
األول بقاء الموجب على إيجابه ، والثاني أن يصدر األول بقاء الموجب على إيجابه ، والثاني أن يصدر 

  ..مجلس العقدمجلس العقدقبل انفضا  قبل انفضا  القبول القبول 

  



  مطابقة اإليجاب للقبولمطابقة اإليجاب للقبول

ولكي ينعقد العقد يجبولكي ينعقد العقد يجب::  

 مطابقة اإليجاب للقبول، فإذا لم يكن مطابقًا كأن يتضمن مطابقة اإليجاب للقبول، فإذا لم يكن مطابقًا كأن يتضمن
لإليجاب، فال ينعقد العقد ، بل لإليجاب، فال ينعقد العقد ، بل إضافة أو نقص او تعديل إضافة أو نقص او تعديل 

، يتحول الموجب إلى ، يتحول الموجب إلى إيجابًا جديدًا إيجابًا جديدًا يعتبر هذا القبول يعتبر هذا القبول 
موجب له في هذه الحالة فله أن يقبل التعديالت فينعقد موجب له في هذه الحالة فله أن يقبل التعديالت فينعقد 
العقد، وله أن يرفض فال يتطابق اإليجاب والقبول وال العقد، وله أن يرفض فال يتطابق اإليجاب والقبول وال 

  ..ينعقد العقدينعقد العقد

 ويشترط لتطابق اإليجاب والقبول أن يتفق المتعاقدان ويشترط لتطابق اإليجاب والقبول أن يتفق المتعاقدان
––األجرة األجرة ––الثمن الثمن ))مثل مثل . . على جميع المسائل الجوهريةعلى جميع المسائل الجوهرية

  ((المبيعالمبيع



  القبولالقبول

 في حال االختالف على المسائل الثانوية يحسم القاضي في حال االختالف على المسائل الثانوية يحسم القاضي

أو أو   القانونالقانونأو أحكام أو أحكام طبيعة التعامالت طبيعة التعامالت الخالف بناًء على الخالف بناًء على 

  .  .  لعدالةلعدالةواوا  العرفالعرف

 االتفاق على االتفاق على   ضرورةضرورةوهذا ما لم يتفق المتعاقدين على وهذا ما لم يتفق المتعاقدين على

  ..المسائل الثانوية وإال فال ينعقد العقد لو لم يتفقا عليهاالمسائل الثانوية وإال فال ينعقد العقد لو لم يتفقا عليها



  هل يمكن أن يكون السكوت تعبيراً عن اإلرادةهل يمكن أن يكون السكوت تعبيراً عن اإلرادة

 ،فاألولفاألولالسكوت يختلف عن التعبير الضمني عن اإلرادة، السكوت يختلف عن التعبير الضمني عن اإلرادة  
  ..موقف إيجابي ولو كان صامتًاموقف إيجابي ولو كان صامتًا  الثانيالثانيموقف سلبي، بينما موقف سلبي، بينما 

أنه ال ينسب إلى ساكت قولأنه ال ينسب إلى ساكت قول  واألصلواألصل..  

 ومدى إمكانية ومدى إمكانية ( ( السكوت المالبسالسكوت المالبس))لكن السؤال يدور حول لكن السؤال يدور حول
  انعقاد العقد به؟انعقاد العقد به؟

من القانون المدني المصري من القانون المدني المصري ( ( 139139))وقد أجابت موقد أجابت م
ال ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في ال ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في ””: : بقولهابقولها

  ..””معر  الحاجة بيان ويعد قبواًلمعر  الحاجة بيان ويعد قبواًل



  السكوتالسكوت
  وحقيقًة ، ال يمكن حصر حاالت السكوت المالبس، ولكن  وحقيقًة ، ال يمكن حصر حاالت السكوت المالبس، ولكن

يستخلصها القاضي من الظروف المحيطة ولكل حالة يستخلصها القاضي من الظروف المحيطة ولكل حالة 
  ..بعينهابعينها

 ومن أمثلة اعتبار السكوت قبواًل ومن أمثلة اعتبار السكوت قبواًل::  

11-- شروط جديدة على الفاتورة المرسلة شروط جديدة على الفاتورة المرسلة   التاجرالتاجرإضافة إضافة
خالفًا للشروط التي جرى عليها خالفًا للشروط التي جرى عليها ( ( زبونهزبونه))إلى عميلهإلى عميله
  يرفضيرفض، ولم ، ولم ((ال أقبل تقسيط أو شيكات مثاًلال أقبل تقسيط أو شيكات مثاًل))التعامل التعامل 
  ..هذه الشروط فيعتبر سكوته قبواًلهذه الشروط فيعتبر سكوته قبواًل  العميلالعميل

22--   السكوت دلياًل السكوت دلياًل إذا كان العرف التجاري يقضي باعتبار إذا كان العرف التجاري يقضي باعتبار
  (.(.مثل كشف حساب من المصرف للعميلمثل كشف حساب من المصرف للعميل. ). )على القبولعلى القبول

  



  أمثلة على اعتبار السكوت قبوالً أمثلة على اعتبار السكوت قبوالً 

33-- بين المتعاقدين، واقتصار بين المتعاقدين، واقتصار التعامل السابق التعامل السابق حاالت حاالت
مثل طلب الشراء من العميل مثل طلب الشراء من العميل . ). )اإليجاب على هذا التعاملاإليجاب على هذا التعامل

الذي يقابل بإرسال البضائع بمجرد تسلمه الطلب فيكون الذي يقابل بإرسال البضائع بمجرد تسلمه الطلب فيكون 
  (.(.السكوت قبولالسكوت قبول

44-- مثل عر  مثل عر  . ). )لمنفعة من وجه إليهلمنفعة من وجه إليهإذا تمخض اإليجاب إذا تمخض اإليجاب
  (.(.الهبة على الموهوب له فسكت فسكوته يعد قبواًلالهبة على الموهوب له فسكت فسكوته يعد قبواًل

55-- في بعض في بعض اعتبار السكوت قبواًل اعتبار السكوت قبواًل إذا نص القانون على إذا نص القانون على
مثل البيع بشرط التجربة، فعدم الرد بالقبول مثل البيع بشرط التجربة، فعدم الرد بالقبول . ). )الحاالتالحاالت

  (.(.أو الرفض في خاللها يعتبر قبواًلأو الرفض في خاللها يعتبر قبواًل

  


