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  للعقد ذي المراكز القانونیة المتعددةالنِّظام القانوني 

  .الحمید أمین سلیمانأحمد عبد 

  . ، مصر  ، الزقازیققسم القانون المدني ،  كلیة الحقوق ، جامعھ الزقازیق

  aasleiman@zu ed eg :البرید اإللكتروني 

  :الملخص 

؛   أن نظریة العقد ال یمكنھا أن تستوعب جمی�ع العالق�ات االقتص�ادیة الُمس�تحدثة    

م�ن أج�ل    مراك�ز قانونی�ة مختلف�ة   ِعدَّة  حیُث أصبحت العالقات االقتصادیة تستوجب تدخُّل

ُیمكن�ھ احت�واء جمی�ع     عقودتحقیقھا، وبالتالي ظھرت ضرورة البحث على نوع جدید من ال

  .العالقات التي تنشأ عن مثل ھذه العملیات االقتصادیة

حی�ث ك�ان م�ن األھ�داف األساس�یة الت�ي یس�عى إلیھ�ا التع�دیل           تعدَّدت المح�اوالت ف

وااللتزام��ات واإلثب��ات والمنش��ور بالجری��دة الرس��میة للجمھوری��ة     الجدی��د لق��انون العق��ود   

تحقی�ق األم�ان أو االس�تقرار الق�انوني      -١١/٢/٢٠١٦١بتاریخ  ٠٠٣٥الفرنسیة في العدد 

م��ن خ��الل المزی��د م��ن التوض��یح والتبس��یط ف��ي أحك��ام ق��انون العق��ود وجعلھ��ا أكث��ر إتاح��ة    

  للمواطنین 

  )العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة ( ھو  عقودوأسفرت على اقتراح نوع جدید من ال

البحث إلى وضع آلیة جدیدة تسمح بتأصیل العالقات االقتصادیة التي نھدف من و

یتوج�ب وض�ع أس�اس النِّظ�ام     حی�ث  لتحقیقھ�ا،   مرك�زین ق�انونیین  تستوجب تدخُّل أكثر من 

  تَّعمیمحتَّى یتحقَّق التَّجرید وال عقود القانوني لھذا النوع الجدید من ال

المصادر غیر التقلیدیة  وھو أحد(ونطبق ھذا التأصیل على عقد التأجیر التمویلي 

بمقتض���اه إل���ى المس���تخدم  س���تثمارى متوس���ط وطوی���ل األج���ل وال���ذي ینتق���لللتموی���ل اإل

اتفاق تعاق�دي ب�ین الط�رفین     حق استخدام أصل معین مملوك للمؤجر بموجب) المستأجر(

للمس�تأجر ف�ي نھای�ة الم�دة ش�راء األص�ل        مح�ددة ویج�وز  مقابل دفعات دوریة لمدة زمنی�ة  

فنی�ة مح�ددة ویس�تخدم     وق�د  یك�ون األص�ل المطل�وب اس�تئجاره ذو مواص�فات      . .الم�ؤجر 

الم��ؤجر : أط��راف  ألغ��راض متخصص��ة وتك��ون العالق��ة ف��ي ھ��ذه الحال��ة ب��ین ثالث��ة       

جر والمستأجر والمورد أو المصنع لألص�ل اإلنت�اجي موض�وع الت�أجیر حی�ث یك�ون الم�ؤ       

م�ن الم�ورد خصیص�ًا لغ�رض     ، ال�ذي یق�وم بش�راء األص�ل     في ھ�ذه الحال�ة بمثاب�ة المم�ول    

ی�تم تحدی�د موص�فات األص�ل المطل�وب بواس�طة المس�تأجر         تأجیره إلى المستأجر على أن

  )المؤجر والمستأجر ویتم تحدید المورد باتفاق

  .عقد ، مراكز ، متعددة ، تأجیر ، تمویلي  :الكلمات المفتاحیة
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The legal system of the contract with multiple legal centers 
Ahmed Abdel Hamid Amin Suleiman. 
Civil Law Department, Faculty of Law,Zagazig, Zagazig University, 
Egypt. 
E-mail: aasleiman@zu ed eg 
Abstract: 
that the contract theory cannot accommodate all the economic 
relations created; Where economic relations have become require 
the intervention of several different legal centers in order to 
achieve them, and thus the need to search for a new type of 
contract that can contain all the relations that arise from such 
economic operations has emerged. 
Attempts were numerous, as one of the main objectives pursued 
by the new amendment to the Law of Contracts, Obligations and 
Evidence, which was published in the Official Gazette of the 
French Republic in issue 0035 dated 11/2/20161 - was to achieve 
safety or legal stability through more clarification and simplification 
in the provisions of the contract law and making it more accessible 
to citizens 
And it resulted in the proposal of a new type of contract, which is 
(the contract with multiple legal centers). 
The aim of the research is to develop a new mechanism that 
allows the rooting of economic relations that require the 
intervention of more than two legal centers to achieve them, as the 
basis of the legal system for this new type of contracts must be 
established in order to achieve abstraction and generalization. 
We apply this authentication to the financial lease contract (which 
is one of the non-traditional sources of medium and long-term 
investment financing, according to which the user (the lessee) 
transfers the right to use a specific asset owned by the lessor 
under a contractual agreement between the two parties in return 
for periodic payments for a specified period of time. The lessor 
The asset to be leased may have specific technical specifications 
and is used for specialized purposes. Lease it to the lessee, 
provided that the specifications of the required asset are 
determined by the lessee, and the resource is determined by the 
agreement of the lessor and the lessee. 
Keywords:Contract, Legal Centers, Multiple, Leasing, Finance. 
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    -:مقدمة 
،وھو  1789فكر المذھب الفردي في علم القانون بعد الثورة الفرنسیة لعام  برز 

م��ذھب یق��دس الف��رد ویجع��ل مص��لحتھ الخاص��ة المقدم��ة متج��اھًال ب��ذلك المص��لحة العام��ة    
ت��ي یتأس��س علیھ��ا الق��انون ، ب��زعم أن ھ��ذه المص��لحة عتب��ارات المجتم��ع فیم��ا یتعل��ق باإللل

العامة ستتحقق بصورة تلقائیة من مجرد العنایة  بمصلحة الفرد تأسیسًا على أن المصلحة 
، وذل�ك ف�ي   )١("محصلة مجموعة كبیرة من مص�الح األف�راد مجتمع�ة   "العامة ما ھي إال 

جع�ل أح�د المحلل�ین یص�فھ     مجرد، ال یأخذ واقع المجتمع بع�ین االعتب�ار، مم�ا     ظل تصوِّر
بالقانون الروم�اني   )٣(تأثر تقنین نابلیونحیث  )٢(بأنھ تصّور خال من كل حقیقة إنسانیة 

                                      
(1)J.M. Smits, Contract Law: AComparative Introduction (Cheltenham, 2014)- 
p42  
(2)(G.) MORIN, La révolte du droit contre le code, la révision nécessaire des 
concepts juridiques (contrat, responsabilité, propriété), Sirey, Paris, 1945, p. 11 

بطالن   –جمیل الشرقاوى  -٢٩٧ص  –بدون دار نشر ١٩٤٧طبعة  -التصرف القانوني المجرد –محمود أبوعافیھ 
 –ردة نظریة العقد واإلرادة المنف –عبد الفتاح عبدالباقى -٤٧ص  –بدون دار نشر  ١٩٥٦طبعة  –التصرفات القانونیة 

محاولة  -نسیررفیق -٩٨ص  –بدون دار نشر ١٩٦٥طبعة   –و نظریة الحق   ٣٠ص  –بدون دار نشر ١٩٨٣طبعة 
 –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولودمعمرى  –رسالة دكتوراه  –نظریة التصرف القانوني  الثالثي : من أجل

اإلیجار المنتھى بالتملیك  في القانون الوضعي والفقھ  –إبراھیم الدسوقي أبو اللیل  -ومایلیھا  ٨ص  - ٢٠١٤سنة 
 -١١١١ص  –بحث منشور بالمؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر لكلیة الشریعة والقانون  جامعة اإلمارات  –االسالمى 

   4ص اإلسالم لالقتصاد كامل صالح لمركز مقدمة عمل ورقة وھي إسالمي منظور من التمویلي التأجیر : عمر محمد
  :العنكوبتیة الشبكة عبر منشورة وھي

ww.darelmashora.com/download.ashx?docid=183. 
)

٣
حیث نادى جانب كبیر من الفقة الفرنسي بضرورة تعدیلھ من خالل  -١٨٠٤القانون المدني الفرنسي الصادر )  

 TERRE -  ومشروع٢٠٠٥عام   CATALAمشاریع قوانین قدمھا كبار فقھاء القانون المدني الفرنسي مثل مشروع
باإلضافة للمشروع  الذي تقدمت بھ وزارة العدل الفرنسیة  ویعتبر كل ذلك مصادر فعلیة لتعدیالت التقنین المدني  ٢٠٠٨

مادة و ذلك في سبیل تكریس األمن  ٣٥٠و استھدفت التعدیالت حوالي ٢٠١٦الفرنسي النافذة منذ األول من أكتوبر 
لسنة  ٢٨٧وكذلك القانون رقم  یط القانون و إجراءاتھ في مجال العدالة والمعامالت الداخلیة القانوني و تطویره و كذا تبس

٢٠١٨.   
http://www.legifrance.gouv.fr 
 G. Chantepie and M. Latina (eds.), La reforme du droit des obligations (Dalloz, 
2016);p22 
A. Bénabent and L. Aynes, ‘Réforme du droit des contrats et des obligations: 
apercu general’, RecueilDalloz(2016), p. 434 
H. Barbier, ‘Les grandsmouvements du droit commun des 
contratsapresl’ordonnance du 10 Février 2016’, Revue trimestrielle de droit civil 
(2016), p. 247; 
 B. Fauvarque-Cosson, ‘Towards an important reform of the French Civil Code’, 
Montesquieu Law Review (2015), p. 67 
P. Catala, Avant-projet de reforme du droit des obligations et de la prescription 
(La Documentation française, 2006).p12 
N. Rontchevsky, ‘Les objectifs de la réforme: accessibilité et attractivité du droit 
français des contrats’, Actualitejuridique Contratsd’affaires, Concurrence,  
Distribution(2016) p.112.  
F. Terré, Pour unereforme du droit des contrats (Dalloz, 2009).p3 
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والقانون الكنس�ي ؛ إذ أوج�ب عل�ى القاض�ي احت�رام العق�د مث�ل احترام�ھ الق�انون وتطبیق�ھ           
علیھما كم�ا یطب�ق الق�انون بوج�ھ ع�ام عل�ى المتقاض�ین واعتب�ار نص�وص ھ�ذا العق�د ھ�ي             
الق��انون الخ��اص المل��زم ب��ین طرفی��ھ م��ن أج��ل ح��ث المجتم��ع عل��ى احت��رام العھ��ود وتنفی��ذ  
العقود  ، كما تأثر كثیرًا بالفلسفة الفردیة التي سادت آنذاك ، والتي تتجاھل حقیق�ة تع�ایش   
األشخاص الذین یعیشون في مجتمعات غیر منفردین وغیر منعزلین بعضھم عن بعض ، 

ردیة قادرة لوحدھا على  تحقیق العدالة في التصرفات القانونیة ، فھي تعتبر أن اإلرادة الف
مثل للتجسید القانوني لھذه اإلرادة ، وب�ذلك یك�ون العق�د قائم�ًا     الاوأن العقد یمثل التصرف 

بذاتھ ، مستقًال عن أي تدخل خارجي ، ولو كان من قبل القانون الوضعي  ألن ك�ل إرادة  
نفسھا ، ومن ثم فما یرضاه الطرفان عقدًا ھ�و الع�دل   تحقیق مصلحة  تھدف إلى في العقد 

ثن�ائي األط�راف ی�تم بمج�رد تب�ادل  الط�رفین         تصرفًا قانونی�اً  یشكل العقد حیث  .)١(ذاتھ 
غی��ر أن ھ��ذا ال یمن��ع م��ن أن یك��ون العق��د موض��وعھ  التعبی��ر ع��ن  إرادتھم��ا المتط��ابقتین 

ات أو أكث�ر ، وال یمك�ن تحلی�ل ھ�ذا     تالقي أكثر من  أرادتین ، فقد تتالقى فیھ ث�الث  أراد 
م��ن التقن��ین الم��دني  )٨٩(أن الم��ادةحی��ث ؛  التص��رف عل��ى أن��ھ تص��رف آخ��ر غی��ر العق��د   

المصري لم تحصر عدد األشخاص الذین یمكنھم المشاركة في إبرام العقد ، فیك�ون ب�ذلك   
  . )٢(العقد عقدًا جماعیًا

                                      
، حمدي عب�د ال�رحمن   ٢٣، ص"أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون"-أحمد حشمت أبو ستیت ) (١
ال��وافي ف��ي ش��رح   "-م��رقس س��لیمان ، ٩م، دار الفك��ر العرب��ي  ١،١٩٧٥ط،  ٩، ص "مب��ادئ الق��انون  -

عب����د ال����رزاق  -١٩٨٧-٣٤، ص  ٦،ط)الم����دخل للعل����وم القانونی����ة(، الج����زء األول، "الق����انون الم����دني
 –ومؤلف��ھ   ١٢ص -١٩٥٤طبع��ة  –دروس ف��ي التص��رف الق��انوني والواقع��ة القانونی��ة      –نھوري الس��

ب�دون   ١٩٧٣المدخل إل�ى الق�انون الطبع�ة الخامس�ة       -حسن كیرة -٦٥ص – ١٩٦٧ط  –مصادر الحق 
  ٥١٣دار نشر ص 

(A.-L .) PASTRE- BOYER, L’acte juridique collectif en droit privé 
français, P.U.A.M. , Marseille, 2006, p. 150. 
(L.)Duguit, Traité de droit , 3ème éd, FONTEMOING, Paris, 1927, p. 
398 ; 
(A.) COLIN  et (H.)CAPITANT, Cours élémentaires de droit civil 
français, t. II, 10ème éd. par(L.) JULLIOT DE LA MORANDIERE, 
Dalloz, 1948, p. 16 et s. 
(2)(G.) ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur l’acte juridique collectif, 
L.G.D.J., Paris, 1967, p. 18 

ی�تم العق�د بمج�رد أن یتب�ادل طرف�ان التعبی�ر       (من التقنین المدني المصري تنص عل�ى ان�ھ    ٨٩مادة 
  .)العقد عن أرادتین متطابقتین ، مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینة النعقاد
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عل�ى  ) ٢(األط�راف  متع�ددة  )١(ویطلق بعض الفق�ھ مص�طلح التص�رفات القانونی�ة    
حیث أن تعدد األطراف ال یؤثر علي طبیع�ة التص�رف ؛ ف�البیع ال�ذي     ، مثل ھذه الحاالت 

                                      
لم یتضمن التقنین المدني نصوصًا تنظم النظریة العامة للتصرف القانوني، واكتفى بتنظیم نوع واح�د  (١)

عكس التقنین المدني األلماني الذي خصص ما یزید عن ثم�انین م�ادة لنظری�ة التص�رف     (منھا، وھو العقد
ذي یش�یر ص�راحة إل�ى أن أحك��ام    ، أو التقن�ین الم��دني اإلیط�الي ال�   )185إل�ى   104م�ن الم�ادة   (الق�انوني  

حی��ث ورد مص��طلح التص��رف   ) من��ھ 1324العق��د تطب��ق عل��ى التص��رفات القانونی��ة عام��ة ف��ي الم��ادة      
م�ن التقن�ین الم�دني الفرنس�ي الناف�ذ ف�ي        ١١٠٠ب�نص الم�ادة     -في شأن تحدید مص�ادر االلت�زام   -القانوني

ی�ة أو الوق�ائع القانونی�ة أو بحك�م الق�انون      تنشأ االلتزامات من التصرفات القانون( ٢٠١٦األول من أكتوبر 
أعم�ال إرادی�ة   ( سالفة الذكر  التصرفات القانونی�ة بأنھ�ا    ١١٠٠وعرفت الفقرة األولى من المادة ) وحده 

تخض�ع  . تھدف إلحداث أثار قانونیة  یجوز أن تكون ھذه التصرفات تعاقدیة أو صادرة من جانب واح�د  
المش��رع  ھ��و ذات نھ��ج و )١) (اج��ة للقواع��د الت��ي تحك��م العق��ود ص��حة ھ��ذه التص��رفات وأثارھ��ا عن��د الح

  ١٥ص  –جامعة الفلوجة  –قانون العقود الفرنسي الجدید  –نافع بحر سلطان   .المصري
(2) -(M.), STORCK  Essai sur le mécanisme de la représentation 
dans 
les actes juridiques, L.G.D.J., Paris, 1982, p. 46 et  (J.)MARTIN DE 
LA MOUTTE, L’acte juridique unilatéral, essai sur sa notion et sa 
technique en droit civil, Sirey, Paris, 1951, p. 38 et s.(Ch.) 
LARROUMET, 
 Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse 
BORDEAUX, 1968, p. 01. 

  في التصرف القانونيمفھوم الطرف  
نج��د أن المش��رع یس��تعمل مص��طلح  حی��ثل��م یح��دد الق��انون الوض��عي مفھ��وم الط��رف بدق��ة،     

التعبی�ر  : عناص�ر التص�رف الق�انوني ھ�ي      حی�ث م�ن المق�رر أن   . الطرف، ومصطلح المتعاقد كمترادفین
ھ�ل ھ�و م�ن یعب�ر      فمن ھو الطرف بھ�ذا المفھ�وم ؟  . عن اإلرادة، ونشأة اآلثار القانونیة، وممارسة حق 

یعتب�ر المش�رع ت�ارة الط�رف م�ن عب�ر       عن إرادتھ، أو من یتحمل اآلثار القانونیة، أو من یمارس حقھ ؟
ومن ھنا نتساءل عن الشخص الذي ، عن إرادتھ، وتارة من یتحمل اآلثار، وتارة أخرى من یمارس حقًا

  نمنح لھ صفة الطرف عند دراسة التراضي ؟
خیر مثال عن الحال�ة الت�ي یك�ون فیھ�ا الق�ائم بالتص�رف        )١٠٤مادة ( یق النیابةتعطینا حالة التعاقد عن طر

ھو غیر الش�خص ص�احب الح�ق المس�تعمل، وال�ذي ستس�ند إلی�ھ آث�ار التص�رف، ف�التعبیر ع�ن اإلرادة یص�در م�ن              
طرف أن المقص�ود ب�ال  .باإلضافة إلى أن اآلثار ستس�ند إلی�ھ   . النائب، غیر أن األصیل ھو صاحب الحق الممارس 

ھو القائم بالتصرف، أي الشخص الذي عبر عن إرادتھ، ولیس الشخص الذي یتحمل اآلث�ار   عند دراسة التراضي
أن ھم یفھ�م م�ن  .١٤٦والم�ادة  .١٤٥أما بالرجوع إلى المواد المتعلق�ة بآث�ار العق�د الم�ادة     .أو صاحب الحق الممارس 

إلى الخلف العام، وبالتالي یعتب�رون أطراف�ًا    -المبدأ من حیث -آثار العقد سواء أكانت حقوقًا أو التزامات تنصرف 
ظھرت مح�اوالت عدی�دة تح�اول إع�ادة     وقد ) .١٥٢ مادة(بدلیل أن العقد ال یمكنھ أن یرتب التزامات في ذمة الغیر

تنظر إلى العقد على  عامةالنظریة الف.ضبط مفھومي الطرف والغیر ، متخلیة عن مفھومھا في النظریة الكالسیكیة
غی�ر أن اعتم�اد ھ�ذا المعی�ار أنش�أ       تالقي أرادتین، مما جعلھ�ا تعتم�د اإلرادة كأس�اس لتمیی�ز الط�رف م�ن الغی�ر       أنھ 

في النظریة  -ال تثبت صفة الطرف فمراكز قانونیة تقترب تارة من مركز الطرف، وتارة أخرى من مركز الغیر 
یعتب�ر ھ�ذا المفھ�وم نتیج�ة مباش�رة      حی�ث  .ف  الكالسیكیة إّال لألشخاص الذین عبروا عن إرادتھم في إنشاء التص�ر 

ھذا ما یجعل البحث في أساس تمییز مفھوم الطرف عن الغیر ینحصر في البحث عن أس�اس  ولمبدأ نسبیة التعاقد، 
  .مبدأ نسبیة التعاقد
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ب�ائعین  ( یبرم بین مالكین علي  الش�یوع ومش�تري واح�د ، ھ�و تص�رف متع�دد األط�راف        
طبیعت��ھ ف��ي كون��ھ عق��دًا ، فم��ا یمی��ز    ىال ی��ؤثر عل�� وھ��و) وھم��ا الش��ریكان ،  والمش��تري 

شخصًا واحدًا  سواء أكانھو وجود عّدة أشخاص مرتبطین األطراف  التصرفات متعددة
بش�كل تك�ون فی�ھ مجموع�ة م�ن األش�خاص ف�ي مرك�ز ق�انوني           ، أو عّدة أشخاص آخ�رین 

، ویج��د ك��ل رىمتط��ابق ؛ إذ تك��ون مجموع��ة ف��ي مرك��ز ب��ائع واألخ��رى ف��ي مرك��ز مش��ت   
ھ��ا المجموع��ة ش�خص ف��ي المجموع��ة نفس��ھ یمل��ك نف��س الحق�وق وااللتزام��ات الت��ي تمت��ع ب  

غی��ر أن ھن��اك ح��االت یك��ون فیھ��ا التص��رف متع��دد األط��راف ، وال یمك��ن جمعھ��م ف��ي      .
عق�د الت�أجیر التم�ویلي     مركزین قانونین متق�ابلین ، كم�ا ف�ي االش�تراط لمص�لحة الغی�ر، و      

المص�ادر غی�ر التقلیدی�ة للتموی�ل االس�تثماري متوس�ط وطوی�ل األج�ل وال�ذي           وھ�و أح�د  (
ح�ق اس��تخدام أص��ل مع�ین ممل��وك للم��ؤجر   ) المس��تأجر(س�تخدم  بمقتض��اه إل��ى الم ینتق�ل 

 اتف�اق تعاق�دي ب�ین الط�رفین مقاب�ل دفع�ات دوری�ة لم�دة زمنی�ة مح�ددة ویج�وز            بموجب
وق�د یك�ون األص�ل المطل�وب اس�تئجاره      . جرللمستأجر في نھایة المدة شراء األصل الم�ؤ 

ي ھ�ذه الحال�ة   فنیة محددة ویستخدم ألغراض متخصصة وتكون العالقة ف�  ذو مواصفات
المؤجر والمس�تأجر والم�ورد أو المص�نع لألص�ل اإلنت�اجي موض�وع       : أطراف  بین ثالثة

م�ن  ، الذي یقوم بشراء األصل التأجیر حیث یكون المؤجر في ھذه الحالة بمثابة الممول
ی��تم تحدی��د موص��فات األص��ل  أنالم��ورد خصیص��ًا لغ��رض ت��أجیره إل��ى المس��تأجر عل��ى  

، ) ١) (الم��ؤجر والمس��تأجر قتف��اإر وی��تم تحدی��د الم��ورد ب المطل��وب بواس��طة المس��تأج 
وم��ن یس��تعرض نص��وص الق��انون الم��دني المص��ري والمؤلف��ات     .ال��خ... وحوال��ة ال��دین 

ویع��الج أثارھ��ا عل��ى أنھ��ا ثنائی��ة    ) ٢( الفقھی��ة یج��دھا تس��تخدم وص��ف العالق��ات  الثالثی��ة  
الوص��ف الق��انوني   التك��وین ثالثی��ة اآلث��ار فم��ا ھ��ي األس��باب الت��ي تح��ول دون إض��فاء        

  الصحیح علیھا منذ البدایة  ؟

                                      
 –ھ�اني دوی�دار    – ١١٢٥ص  –س .م -اإلیج�ار المنتھ�ى بالتملی�ك    –إبراھیم الدسوقي  أبو اللی�ل   - (١)

 وما بعدھا  ٦٧ص  -١٩٩٩الدار الجدیدة للنشر باإلسكندریة  –ضوع للتأجیر التمویلي األرض كمو
ب�دون س�نة    –مكتب�ة كلی�ة الحق�وق جامع�ة اإلس�كندریة       –العالق�ات القانونی�ة الثالثی�ة     –نبیلة رسالن ) ٢(

ھ��ذه الظ��اھرة ال تقتص��ر عل��ى الق��انون  ( إل��ى أن  ١حی��ث تش��یر س��یادتھا ف��ي الھ��امش رق��م   ٧ص –نش��ر 
لمدني فقط بل نجد لھ�ا موض�عا ف�ي الق�انون التج�اري فتحدی�د طبیع�ة الورق�ة التجاری�ة وتفس�یر العالق�ات            ا

الناشئة عنھا  مثار خالف شدید  في الفقھ حیث كثرت النظری�ات الت�ي تح�اول رد االلت�زام الص�رفي إل�ى       
  )نظریة قانونیة معینة 

-(H. L. et J.) MAZEAUD, Leçons de droit civil, introduction à 
l’étude de droit, t. I, 12ème éd., Montchrestien et Delta, Beyrouth, Liban, 
p. 29 - (J.-L.)BERGEL,Théorie générale de droit, 3ème éd, Dalloz, 
Paris,1985,p. 196   
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عل���ى ھ���ذا الن���وع م���ن التص���رفات   "   LARROUMET" یطل���ق األس���تاذ 
 opérations()١(القانونی����ة مص����طلح العملی����ات القانونی����ة ثالثی����ة األش����خاص    

juridiques à trois personnes(  وھي ،)  عملیات تنتج عن اتفاق واحد یخل�و
ك ف��ي ل��ثالث م��ن قب��ل الشخص��ین اآلخ��رین ، س��واء أك��ان ذم��ن تمثی��ل ألح��د األش��خاص ال��

  ، وھي عملیة تفترض تشابك العالقات القانونیة بین األشخاص )مرحلة اإلبرام أو اآلثار

                                      
والقض�اء  ، القانونی�ة  العالقات عدد منأن التصرف القانوني الثالثي ھو التصرف الذي یمكنھ احتواء (١)

على اإلشكاالت التي تتولد عن اعتب�ار الق�انون ألح�د األط�راف غی�رًا ، عل�ى ال�رغم م�ن أن�ھ یلع�ب دورًا           
وق�د تع�رض الفق�ة إل�ى النظری�ات       .محوریًا ف�ي تجس�ید العملی�ة االقتص�ادیة الت�ي یس�عى الق�انون لحمایتھ�ا         

ھ األلم��اني ،  ث��م ت��اله الفق��ھ   أول م��ن اعتم��د ھ��ذه النظری��ة ھ��و الفق��    نظری��ة التص��رف المرك��ب  -: :اآلتی��ة
 "و  " DUGUIT "اإلیط��الي ، لی��تم اعتمادھ��ا أخی��را م��ن قب��ل الفق��ھ الفرنس��ي ع��ن طری��ق الفقیھ��ین  

HAURIOU  حس�ب ھ�ذه النظری�ة     -ویكمن االختالف بین التصرف المركب والتصرف بإرادة منفردة
  : في عدد التعبیرات عن اإلرادة  -

حقی��ق ھ��دف واح��د ، بینم��ا ف��ي الث��اني إرادة واح��دة تحق��ق ھ��ذا    تتح��د ع��ّدة أرادات لت فف��ي األّول
وال�ذي   -ینشأ التص�رف المرك�ب بتالق�ي ع�ّدة أرادات كم�ا ف�ي العق�د ، غی�ر أن الف�رق األساس�ي           ..الھدف

یتمث��ل ف��ي ك��ون أن العق��د ھ��و تص��رف ثن��ائي األط��راف، تك��ون مص��لحتاھما    -یس��مح بتمیی��زه ع��ن العق��د 
ین ، فالعقد یس�عى إل�ى التوفی�ق م�ا ب�ین أھ�داف متقابل�ة ، فھ�و اتف�اق ینھ�ي           أو على األقل  مختلفت متقابلتین

تنازع المصالح  ، بینما ال نكون بصدد مصالح متقابلة في التصرف المركب ، فك�ل األط�راف لھ�م نف�س     
  الھدف والمصلحة ، فقد اندمجت إرادتھم لتشكل إرادة واحدة فقط

- (L.)DUGUIT , op. cit. , p. 297 ; (M.)HAURIOU, Principe de droit, 
Larose, Paris, 1934, p. 134.  

التصرف " ROUJOU DE BOUBEE " عّرف األستاذ  ، والتصرف الجماعي ، 
رادات یكون لھا نفس المضمون، وتسعى كلھا لتحقیق ھدف تالقي مجوعة من اال‹‹ : الجماعي بأنھ 

نشأة جماعیة، لذا ال یجب خلط ویدقق أكثر ویؤكد أن التصرف الجماعي ھو تصرف ذو  ››واحد 
   مفھومھ بمفھوم العقد الجماعي، والذي ھو عقد ذو آثار جماعیة

ROUJOU DE BOUBEE , Essai sur l’acte juridiqu , op.cit  p. 224 
أن التط�ور ال��ذي عرفت�ھ الحی��اة   "  TEYSSIE" وق�د الح��ظ األس�تاذ    ونظری�ة تسلس�ل العق��ود  

سرعة انتقال األم�وال، أدى إل�ى ظھ�ور عملی�ات اقتص�ادیة مركب�ة،       االقتصادیة السیما فكرة التخصص و
، فمن أجل تحقیق بناء معین قد یلجأ رب العم�ل   حیث یتم فیھا اللجوء إلى عّدة أشخاص من أجل تحقیقھا

، ال�خ ....والغ�از  ، والماء، وعمال في مجال الكھرباء، كل حسب اختصاصھ، إلى التعاقد مع عّدة مقاولین
وق��د رك��ز ھ��ذا األخی��ر .د مرتبط��ة ب��رابط وھ��و تحقی��ق الھ��دف المتمث��ل ف��ي تحقی��ق البن��اء  وك��ل ھ��ذه العق��و

تفسیره على دراسة ھذا ال�ربط، ونق�ل مفھوم�ھ االقتص�ادي إل�ى مفھ�وم ق�انوني، وق�د توص�ل إل�ى النتیج�ة            
إن تحقیق ھذه العملیة االقتص�ادیة ال یك�ون إال ع�ن طری�ق مجموع�ة م�ن العق�ود، تك�ون متداخل�ة          : اآلتیة 

كم�ا  .ومترابطة فیما بینھا بطریقة تجعل نظامھا مستقًال عن باقي النظم المعروفة في النظریة الكالس�یكیة  
  أنھ ترجم الرابط االقتصادي بین ھذه العقود إلى القانون بفكرة وحدة المحل، أو وحدة السبب 

TEYSSIE (B.), Les groupes de contrats, L.G.D.J., Paris, 1975 p27    
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مراك��ز وب��ذلك تتمی��ز العملی��ة القانونی��ة ثالثی��ة األش��خاص ع��ن العق��د متع��دد ال     الثالث��ة ، 
  :تین یمن ناح القانونیة 

   

  . طراف ، وناحیة تكوین التصرفناحیة المركز القانوني لأل
  

   -: فمن ناحیة المركز القانوني لألطراف
یھدف االتفاق في العقود متعددة األطراف إلى وضع ھؤالء األط�راف ف�ي مرك�ز    

  )١(لثالث الطرف اقانوني واحد ، أو إلى وضع اثنین منھم في مركز قانوني مقابل 
ف إلى وضع كل طرف في مرك�ز  فیھد العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة أما 

أط�راف  ب�ین   یمكن تص�ویر العالق�ة  ف�  قانوني خاص بھ ، ومتمیز عن الشخصین اآلخرین 
حی�ث  . ھو أحد صور الت�أجیر  البیع مع إعادة االستئجار : كما یلي التمویلي التأجیر قدع

ش�رط  إلى شركة ت�أجیر ب ) طویلة األجل ( أحد أصولھا اإلنتاجیة الثابتة  تقوم الشركة ببیع
الشركة  استئجار ھذا األصل مرة أخرى من شركة التأجیر التمویلي وبالتالي تستمر إعادة

عل�ى حص�یلة    نتاجى في نشاطھا وتحصل في الوقت ذاتھ ف�وراً في استخدام ھذا األصل اال
نقدیة من بیع األص�ل تس�تخدمھا الش�ركة لتموی�ل رأس الم�ال العام�ل،على أن تق�وم بس�داد         

  .  صل المستأجر على عدة سنوات مستقبلیةلأل ھیریجاالقیمة اال
  

  -: أما من ناحیة تكوین التصرف
   

 مراك�ز قانونی�ة   إال بمساھمة ثالث�ة    العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةفال ینشأ 
العق�د   نش�أ ی، ، بینما ق�د  ألنھ یجب وضع كل طرف في مركز قانوني خاص بھعلى األقل ؛

فق�ط ، كم�ا ف�ي حوال�ة ال�دین أو ف�ي التجدی�د، أي ال        بمس�اھمة شخص�ین     متعدد األط�راف  
باعتم�اد ھ�ذا المعی�ار ف�ي تص�نیف التص�رفات       و )٣(.)٢(نكون في حاجة إلى رض�ا الم�دین  

القانونیة ، یكون العقد الملزم لجانب واحد تصرفًا انفرادیًا ؛ ألنھ ینتج آثاره عل�ى ع�اتق   
فسھ ؛ حی�ث یكی�ف   یتناقض مع ن"   LARROUMET" كما أن األستاذ .طرف واحد 

  االشتراط لمصلحة الغیر على أنھ عملیة قانونیة ثالثیة األشخاص ، ثم یرفض منح صفة

                                      
حوالة الدین ، : منھا "  LARROUMET"   رأى لقانون الوضعي یعطینا عّدة أمثلة حسبوا) (١

 والتأمین على الحیاة 
(2) -(Ch.) LARROUMET- précitée, p. 09. 

 –بط��الن التص��رف الق��انوني    –جمی��ل الش��رقاوى  -٢٩٧ص –مرج��ع س��ابق  -محم��ود أب��و عافی��ھ    )٣(
  ٢ھامش رقم  ٩ص -س.م –ن نبیلة رسال -٤٧ص  ١٩٥٦رسالتھ للدكتوراه سنة 
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  )١(  الطرف للمنتفع ، فأین ھو الشخص الثالث في ھذه العملیة ؟

                                      
قب�ل منتص�ف الق�رن العش�رین ،     ) عق�د وإرادة منف�ردة   ( لقد كان تصنیف التصرفات القانونی�ة ثنائی�ًا    )(١

أص�بح التص�نیف ثالثی�ًا ، وذل�ك      " ROUJOU DE BOUBE "غی�ر أن�ھ بع�د نش�ر أعم�ال األس�تاذ       
 -١وتص��رفات جماعی��ة  لظھ��ور التص��رف الجم��اعي فأص��بح ھن��اك تص��رفات ب��إرادة منف��ردة ، وعق��ود ، 

عل��ى ال��رغم م��ن أن أول م��ن ن��ادي بوج��وب االعت��راف بالتص��رف ب��إرادة   :التص��رف ب��إالرادة المنف��ردة 
 MARTIN DE LA"ف�إن أعم�ال األس�تاذ      " GENY "و  " WORMS منف�ردة ھم�ا األس�تاذان   

MOUTTE" م ق�ا  حی�ث .  ھي التي یعود لھا الفضل في بیان خصائص ھذا التصرف ، وإرساء أحكامھ
بدراسة شاملة للتص�رف ب�إرادة منف�ردة، فق�د عرف�ھ عل�ى       " MARTIN DE LA MOUTTE"األستاذ

ث�م عم�د إل�ى إرس�اء نظ�ام ق�انوني لع�دد م�ن         »تدخل إرادة واحدة تعبر ع�ن مص�لحة ط�رف واح�د    « : أنھ 
 MARTIN DE"التصرفات بإرادة منفردة ، بعد أن قام بإحصائھا  ، ولم تتم معارضة أفك�ار األس�تاذ   

LA MOUTTE "    من أغلب المفسرین، بل ذھب أحدھم، وھو من أبرز المفسرین في عص�ره إل�ى ح�د
م��ن الطبیع��ي أكث��ر أن یری��د الش��خص لوح��ده عل��ى أن یری��د م��ع ش��خص ث��ان، وال یمك��ن   « : الق��ول بأن��ھ 

،   »للقانون عدم ترتیب نتائج عن تصرف معروف بكثرة ف�ي الحیاة،والمتمث�ل ف�ي عملی�ة اتخ�اذ الق�رار       
ن الخط��أ تحدی��د إش��كالیة التص��رف ب��إرادة منف��ردة ف��ي مس��ألة وج��ود عالق��ة قانونی��ة ت��ربط ال��دائن  وأن��ھ لم��
  .كما أن أغلب التشریعات قد أخذت بالتصرف بإالرادة المنفردة. بالمدین 

(J.)MARTIN DE LA MOUTTE, L’acte juridique unilatéral  , essai sur sa 
notion et sa technique en droit civil, Sirey, Paris, 1951 p. 3 

إن العقد ھو نوع من أنواع االتفاق ، فما ھو الفرق بین العقد واالتفاق ؟ی�رى الكثی�ر   :العقد  –٢
أن�ھ ال أھمی�ة لھ�ذا التمیی�ز ، وی�رد عل�ى ال�ذین ی�رون أن         " الس�نھوري  " من الب�احثین م�ن أب�رزھم الفقی�ھ     
ة تختل�ف ف�ي العق�ود ذاتھ�ا ، فھ�ي تختل�ف ف�ي عق�ود         ، ب�أن أحك�ام األھلی�     للتمییز أھمیة من حی�ث األھلی�ة  

یرى أن للتمییز أھمیة تكم�ن   " CARBONNIER "التبرع عنھا في عقود المعاوضة غیر أن األستاذ 
في كون أن الغایة من العقد ھو إنشاء التزامات فقط ، بینما الغایة من االتفاق تتعدى ذلك لتبل�غ تحویلھ�ا ،   

إن اإلجاب�ة عل�ى ھ�ذا الس�ؤال تكم�ن       .قد اتفاق، غیر أن لیس كل اتف�اق عق�د  أو إنھائھا، وبذلك یكون كل ع
تواف�ق أرادت�ین عل�ى    « : في التعریف المعتمد للتعریف بالعقد، فلو اعتمدنا التعریف القائل بأن العق�د ھ�و   

رى أم�ا إذا اعتم�دنا التعری�ف ال�ذي ی�     . ال یكون لتمییز العقد عن االتفاق أي أھمی�ة  »  إحداث أثر قانوني 
، فإننا سنمیز أن ھناك م�ن االتفاق�ات م�ا ال یك�ون فیھ�ا      » توافق مصلحتین متضاربتین « : بأن العقد ھو 

تضارب بین المصالح، كما في االتفاقات التي تھدف إل�ى إنش�اء أش�خاص معنوی�ة ؛ أي تل�ك الت�ي تھ�دف        
عب�د ال�رازق    -تحادىاالتسمیة االتفاق  " DUGUIT "إلى إنشاء نظام معین، والتي أطلق علیھا األستاذ 

م�ن التقن�ین    ١١٠١وق�د عرف�ت الم�ادة     -٨٠. ص ، مرج�ع س�ابق   ، .... نظریة العق�د  ، أحمد السنھوري 
العقد ھو اتفاق أرادات بین شخصین أو أكثر یھدف إل�ى  ( العقد بأنھ   ٢٠١٦المدني الفرنسي المعدل في 

  )إنشاء التزامات أو تعدیلھا أو نقلھا أو إنھائھا
 "ت�م اقت�راح ھ�ذا الن�وع م�ن التص�رفات القانونی�ة م�ن قب�ل األس�تاذ           :صرف القانوني الجم�اعي  الت - ٣ 

ROUJOU DE BOUBEE "  تالقي مجموعة من أرادات ذات مضمون واحد ، تسعى « : وھو یعرفھ بأنھ
یمی�ز التص�رف    " ROUJOU DE BOUBEE "وعل�ى ال�رغم م�ن أن األس�تاذ      »إل�ى تحقی�ق الھ�دف نفس�ھ     

في كون أن التصرف الجماعي  ذو نشأة جماعی�ة،  ، " ROUAST "العقد الجماعي الذي اقترحھ  الجماعي عن 
بینما العقد الجماعي ھو عقد ذو آثار جماعیة ، فإن جانب من الفق�ھ یص�نف العق�د الجم�اعي ف�ي زم�رة التص�رفات        

  فات القانونیة ھذا ھو إذن تصنیف التصر.ألن أوجھ الشبھ بینھما تطغى على أوجھ االختالف  الجماعیة
-(G.) ROUJOU DE BOUBEE, Essai sur l’acte juridique collectif … , thèse 
précitée, p. 15 
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إن البحث في معی�ار تص�نیف التص�رفات القانونی�ة ال یك�ون ف�ي مرحل�ة التنفی�ذ ،         
رادات المعّبر عنھا أثناء إنشاء التص�رف  ن عدد  االوإنما یكون في مرحلة النشأة ، غیر أ

كش�ف ع�ن طبیعت�ھ ، فق�د یك�ون تص�رفا انفرادی�ًا عل�ى ال�رغم م�ن           لالقانوني ال یمًك�ن م�ن ا  
وجود عّدة  أرادات عند نش�أتھ كق�رارات الجمعی�ة العام�ة ف�ي ش�ركة المس�اھمة ؛ ألن ك�ل          

على الرغم من وجود إرادة  ، كما قد یكون التصرف عقدًا )١(رادات لھا مضمون واحداال
رادات ق�د تطابق�ت   واحدة ، كما في التعاقد مع النفس، ل�ذا یج�ب أن نمی�ز م�ا إذا كان�ت  اال     

ألن لھا نف�س المض�مون ، أو تطابق�ت بع�د أن ت�م التوفی�ق ب�ین مض�مونین متق�ابلین ، فف�ي           
ا ف�ي  قرارات الجمعیة العامة لشركة المساھمة تتطابق أرادات لھ�ا نف�س المض�مون ، بینم�    

رادتین ھو فالتقابل بین مضمون  االعقد البیع تتطابق أرادتان لھما مضمونان متقابالن ، 
  : الذي یحدد طبیعة التصرف 

عنھا ، فلو بر رادات المعاال وال یھم عدد ھل ھو عقد أم تصرف بإرادة منفردة ؟
ك��ان التص��رف أب��رم م��الكون عل��ى الش��یوع عق��د بی��ع ملكھ��م المش��اع إل��ى ش��خص مع��ین ،   

؛ بمعنى عقد ، على الرغم من مشاركة عّدة أشخاص في إنش�ائھ ، فل�و ك�ان     تصرفًا ثنائیًا
مثًال ، عدد المالكین أربعة سیكون عدد المشاركین ف�ي التص�رف خمس�ة أش�خاص ، غی�ر      

عن اإلرادة الصادرة عن المالكین األربع لھا مضمون واحد ، وھي كلھا تقاب�ل   أن التعبیر
  )٢(.مضمون تعبیر المشتري 

                                      
(1)(J.)MARTIN DE LA MOUTTE, L’acte juridique unilateral- précitée p.p. 51- 
52. – (R.)DEMOGUE- Traité  des  obligations  en  général,  t.  I,  Rousseau, 
1923,  p.  40 :   

ب�دون دار   –اإلثراء بال سبب عل�ى حس�اب الغی�ر     –جمیل الشرقاوى  –١١ص  -مرجع سابق  –نسیر رفیق) (٢
 س�میر  - ١٢ص -١٩٥١طبع�ة   -١ت�اریخ الق�انون الخ�اص ج     –ش�فیق ش�حاتة    - ١٨ص – ١٩٧٢طبعة  –نشر 
ح�اول بع�ض المفس�رین     -. 159 ص ، 1997 اإلس�كندریة،  المع�ارف،  منش�أة  اإلیج�ار،  عق�د  تن�اغو،  الس�ید  عب�د 

إن   أبرزھ�ا ؛ حی�ث  "  MARTIN DE LAMOUTTE" تفس�یر ھ�ذه الح�االت ، وق�د كان�ت محاول�ة األس�تاذ        
الطرف ‹‹ مقاربة للحقیقة ، فھو یمنح مركز  ریفاتمن أكثر التع›› Partie  La›› ‹‹ الطرف ‹‹ تعریفھ لمفھوم 

 -ول�یس ح�ق غی�ره كم�ا یفع�ل النائ�ب       -ممارس�ة حق�ھ   لكل شخص یعبر من خالل إرادتھ ع�ن مص�لحة خاص�ة ب   ›› 
غی�ر أن   بتطبیق ھذا المفھوم یكون في بیع الملك الش�ائع الس�الف ال�ذكر خمس�ة أط�راف     معینة ف إلنشاء آثار قانونیة

رادات ، فبالرجوع إل�ى  عدد األطراف ال یحدد طبیعة التصرف ، وإنما یحدده تقابل المصالح التي عبرت عنھا اال
لف الذكر، نالحظ تقابل مصلحة المشتري مع مص�الح الم�الكین األرب�ع ال�ذین یش�كلون قطب�ًا واح�دًا ف�ي         المثال السا

األصل في التصنیف ال یكمن في ع�دد األط�راف ؛ ألن�ھ حت�ى     ف.نظر المشتري ، ولو اختلفت مصالحھم فیما بینھم 
متعدد األش�خاص بالنس�بة    واحدًا طرفًالو توافرت صفة الطرف في كل مالك من المالكین األربع ، فإنھم یشكلون 

؛ ألن ھذا األخیر ال یتعامل م�ع ك�ل واح�د م�نھم عل�ى  ح�ده ، وأال ك�ان ھن�اك أربع�ة عق�ود بی�ع ، وإنم�ا              للمشتري
  یتعامل معھم جماعة ، وكأنھم شخص واحد

MARTIN DE LA MOUTTE, L’acte juridique unilateral précitée, p. 41- STORCK, Essai 
sur le mécanisme de 
 la représentation  précitée, p. 48-  (R.)WINTGEN, Etude critique de la notion 
d’opposabilité , les effets du contrat à l’égard des tiers  en droit français , L.G.D.J. , 
2004, p. 283.  
(R.) CABRILLAC, L’acte juridique conjonctif en droit privé français, L.G.D.J., Paris, 
1990, p. 30. 
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  -:مشكلة البحث

حاالت ینشأ فیھ�ا التص�رف م�ن قب�ل أكث�ر م�ن       شابك العالقات القانونیة ظھر مع ت

اإلیج�ار التم�ویلي    عق�د  شخصین وال یمكن جمعھم في مركزین قانونین متقابلین، كم�ا ف�ي  

أو المص�نع لألص�ل   " الم�ؤجر والمس�تأجر والم�ورد   : الذي ینش�أ م�ن قب�ل ثالث�ة أش�خاص      

ال�ذي   المم�ول في ھذه الحالة بمثابة  المؤجر ، حیث یكون"التمویلي أجیرالت حلاإلنتاجي م

عل�ى أن ی�تم    المس�تأجر الم�ورد خصیص�ًا لغ�رض ت�أجیره إل�ى       م�ن ، یق�وم بش�راء األص�ل   

المطلوب بواسطة المس�تأجر وی�تم تحدی�د الم�ورد باتف�اق الم�ؤجر        تحدید موصفات األصل

ف�ي مرك�زین    ةؤالء األش�خاص الثالث�  ففي مثل ھذه العملیة ال یمكن جمع ھ� . .والمستأجر

قانونین متقابلین ؛ آلن كل شخص لھ مصلحة تقابل مصلحة الشخص�ین اآلخ�رین ، فك�ل    

  . منھم لھ مركز قانوني متمیز عن الشخصین اآلخرین، ومقابل لھما

  

إل��ى  المراك�ز القانونی�ة   ھ�ذا م�ا یخ�رج مث�ل ھ��ذه العملی�ات م�ن زم�رة العق��ود ثنائی�ة              

 ، الت�ي  العقود متع�ددة األط�راف  بوضوح عن یتمیز  المراكز القانونیة حیث عقود متعددة

بینم�ا ف�ي   ،  مركزین قانونیین متقابلینیجتمع فیھا األشخاص المشاركون في إنشائھا في 

، یكون األشخاص المشاركون في إنشائھ ف�ي ثالث�ة     مراكز القانونیة المتعددةال العقد ذي

تمی��ز ع��ن یك��ل مرك��ز المرك��زین اآلخ��رین ، كم��ا أن��ھ   یقاب��لعل��ى األق��ل  مراك��ز قانونی��ة 

ب�ل  ، نش�أ بمس�اھمة شخص�ین فق�ط     یأن�ھ ال   ھالعملیات القانونیة ثالثیة األشخاص ، في كون

بمساھمة ثالثة أشخاص، عكس العملیة القانونیة ثالثیة األشخاص التي ق�د تنش�أ بمس�اھمة    

أ ع��ن تالق�ي ثالث��ة مص��الح  ینش�� العق�د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع�ددة   ف،  شخص�ین فق��ط 

تتمیز كل مصلحة عن المصلحتین األخریین وتتقابل معھما ، ف�إذا ك�ان العق�د اتف�اق ب�ین      

اتف�اق ب�ین ثالث�ة      (العق�د ذي المراك�ز القانونی�ة المتع�ددة ھ�و      مصلحتین متق�ابلتین ف�إن   

  . )مصالح تتمیز الواحدة عن األخرى ، وتقابل كل واحدة المصلحتین األخریین
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تقودنا حتم�ا إل�ى إع�ادة النظ�ر ف�ي تص�نیف        العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةراسة ن دأ

الفق���ھ للتص���رفات القانونی���ة ، أو ب���األحرى إل���ى إع���ادة النظ���ر ف���ي الم���نھج المتب���ع ف���ي       

 )٢(.)١(تصنیفھا

مال�ك  (المس�تأجر عل�ى الم�ورد   أث�ارت مس�ألة رج�وع     الت�أجیر التم�ویلي   عق�د ففي 
ك��ر العدی��د م��ن المحلل��ین والب��احثین دون الوص��ول إل��ى نتیج��ة   ب��دعوى الض��مان ف) العق��ار

 عقد مستقل ع�ن ھو   التأجیر التمویلي عقد  فرضیة أنملموسة ؛ حیث أنھم انطلقوا من 
، وب��ذلك یك��ون المس��تأجر أجنبی��ًا ع��ن  )مال��ك العق��ار(والم��وردالم��ؤجر المب��رم ب��ین  العق��د

مع�ھ ، وبالنتیج�ة ف�إن مب�دأ نس�بیة      باعتب�ار أن�ھ ل�م یب�رم أي تص�رف      ) مال�ك العق�ار  (المورد
؛ألنھم�ا ال یتعارف�ان   )مال�ك العق�ار  (التعاقد یمنع المستأجر من رفع أي دع�وى ض�د الم�ورد   

الح�ظ ھ�ؤالء الب�احثون أن اعتم�اد     و،مما یجعل مصلحتھ في الدعوى غیر قائمة )٣(قانونًا
فسھ محرومًا من ھا العدالة ؛ إذ أن المستأجر سیجد نیھذه الفرضیة یؤدي إلى حالة تنعدم ف

أی��ة حمای��ة قانونی��ة ، خصوص��ًا وأن الق��انون یس��مح للش��ركة الم��ؤجرة بإعف��اء نفس��ھا م��ن     
ب�الرجوع   أجرضمان االستحقاق والعیوب الخفیة ، فراحوا یفك�رون ف�ي آلی�ة تس�مح للمس�ت     

: ب�دعوى الض�مان ، وم�ن ب�ین اآللی�ات الت�ي ت�م اللج�وء إلیھ�ا          ) مال�ك العق�ار  (على الم�ورد 
  . إلخ ... لحوالة ، والدعوى غیر المباشرة الوكالة ، وا

  

                                      
(1)- (P.)ROUBIER Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1946, p. 11  
-(J.-L.) BERGEL, « Différence de nature égale différence de régime », 
RTD. civ., 1984, p. 255 et  s., p. 263  - (M.-L.) IZORCHE  ,« Réflexions 
sur la distinction », in : Mélanges MOULY, Litec, Paris,1998, p. 53   

التصنیفات الثالثیة التي تعتمد على أكثر من  " EISENMANN" انتقد األستاذ حیث كان قد 
أس�اس   ىألن المنطق  یقضي بأن یتم التصنیف عل  "  BERGEL" وقد سانده في ذلك األستاذ ، معیار

  LARROUMET"من ھذه الفكرة یمكن القول أن المعیار الذي جاء بھ األستاذ انطالقًا و .معیار واحد
ال یمكن اعتماده من أجل تص�نیف ثالث�ي للتص�رفات القانونی�ة ؛ فھ�و معی�ار یرتك�ز عل�ى مرحل�ة اآلث�ار           "

نس�یر   –انظ�ر   القانونیة ، بینما معیار تصنیف التصرف بإرادة منفردة والعقد یرتك�ز عل�ى مرحل�ة النش�أة    
  ١٣ص –مرجع سابق  –رفیق 

(Ch.) EISENMANN, « Problèmes de méthodologie des définitions et  
des classifications », A.P.D., 1966, tome XI, p. 25 et s., p. 37. 
(Ch.)PERLMAN, « Raisonnement juridique et logique juridique », 
A.P.D., 1966, tome XI, p. 1 et s., p. 03. 

ألس�تاذان ف�ونتین وغس�تین    ل›› أثار العقد في مواجھة الغی�ر  ‹‹ تم نشر مجموعة أبحاث تحت عنوان  (٢)
حاول��ت مجموع��ة م��ن أب��رز الب��احثین اقت��راح حل��ول لھ��ذه اإلش��كاالت المتول��دة ع��ن بع��ض  ،  ١٩٩٢س��نة 

إعادة النظر و، من بین ھذه الحلول الدعوى المباشرة . العقود التي تكون مرتبطة اقتصادیا بعقود أخرى 
 لتفاصیل أكثر، غیر أنھ لم یتم اإلجماع علي حل موحد . الخ ...في مفھوم الطرف في العقد 

FONTAINE  et (J.) GHESTIN, Les effets du contrat à l’égard  des tiers, 
L.G.D.J., 1992 (M.) 

 تار األصل المؤجر ألن المستأجر ھو الذي یتفاوض مع البائع بعد أن یخ یتعارفانا وإن كان) ٣( 
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منتق�دة ؛ ألنھ�ا تلج�أ إل�ى آلی�ات غی�ر نش�اط الت�أجیر          غیر أن كل ھذه الحلول تبق�ى 
فل�و   )١( ،للعقد ذي المراك�ز القانونی�ة المتع�ددة   تظھر من ھنا األھمیة العملیة ف.التمویلي 

، وشركة نشاط  أجرالمستمبرم بین  یستند إلى عقد فترضنا أن نشاط التأجیر التمویلي أ
) مالك العق�ار (، زالت إشكالیة رجوع المستأجر على المورد الموردالتأجیر التمویلي ، و

لكونھم�ا ف�ي مرك�زین     الت�أجیر التم�ویلي نفس�ھ    عق�د ، دون اللجوء إلى آلی�ة أخ�رى غی�ر    
  .  قانونین متقابلین في عقد متعدد المراكز القانونیة 

  -:الدراسات السابقة 
إل��ى مختل��ف الدراس��ات الت��ي تتعل��ق ب��بعض األن��واع م��ن التص��رفات         ب��الرجوع

یالحظ الم�تمعن ف�ي دراس�تھا نوع�ًا م�ن اخ�تالل المنط�ق ؛ إذ یالح�ظ ال�دارس           )٢(القانونیة
إلخ ، أن ھذه التصرفات تكیف عل�ى  ...عند دراسة الكفالة ، وكذا االشتراط لمصلحة الغیر

ن��د دراس��ة آثارھ��ا القانونی��ة نج��د أن غی��ر أن��ھ عأس��اس أنھ��ا عق��ود تب��رم ب��ین شخص��ین ، 
االشتراط لمصلحة الغی�ر عق�د یب�رم ب�ین المش�ترط      ف !العالقات تتوزع بین ثالثة أشخاص 

مث�ل ھ�ذه    ىفھ�ل وص�ف العق�د ینطب�ق عل�     والمتعھد، غیر أن العالقات فیھ تشمل المنتف�ع،  
أو أكثر  یتفق الباحثون على أن العقد تصرف ثنائي ، یتقابل فیھ شخصان (٣)التصرفات ؟

كما لو باع مالكون على الشیوع  -األشخاص  تفي ظل مركزین قانونین ، فحتى لو تعدد
قطع��ة أرض إل��ى ش��خص ، أو ع��ّدة أش��خاص آخ��رین أردوا أن یكتس��بوھا ب��دورھم عل��ى     

 ف�إن ع�دد المراك�ز القانونی�ة ال یمك�ن أن یزی�د ع�ن مرك�زین ق�انونین متق�ابلین            -الشیوع 
أن�ھ ف�ي الح�االت الس�الفة ال�ذكر نك�ون أم�ام          المش�تري غی�ر   ومرك�ز ) مالك العقار(مركز 

،  س�تأجر مرك�ز الم الت�أجیر التم�ویلي م�ثًال ، نك�ون أم�ام       عق�د ثالثة مراك�ز قانونی�ة ، فف�ي    
ھ��ذا م��ا ی��دفعنا إل��ى ض��رورة . الم��ورد ، ومرك��ز ش��ركة نش��اط الت��أجیر التم��ویليومرك��ز 

م�ع  . ھ تص�رف ق�انوني ثالث�ي    تكییف ھذا الن�وع م�ن التص�رفات القانونی�ة عل�ى أس�اس أن�       
فالتص�رف  : ›› األط�راف  ‹‹ أو ›› األش�خاص  ‹‹ التأكید على أنھ ال یجب إضافة وص�ف  

القانوني الثالثي یختلف عن التصرف القانوني ثالثي األشخاص في ك�ون أن ھ�ذا األخی�ر    
یملكانھ إل�ى   یتحقق باجتماع ثالثة أشخاص في تصرف واحد ، كما لو یبیع شخصان شیئا

ال��ذي یتحق��ق باجتم��اع ث��الث مراك��ز    عك��س التص��رف الق��انوني الثالث��ي ثال��ث ، ش��خص 
كم�ا یختل�ف أیض�ا ع�ن التص�رف الق�انوني       .  قانونیة یقابل كل مرك�ز المرك�زین اآلخ�رین   

  .ثالثي األطراف؛ ألن المركز القانوني الواحد قد یضم عّدة أطراف 

                                      
دار النھضة العربی�ة الق�اھرة ب�دون س�نة نش�ر      –الجوانب القانونیة لإلیجار التمویلي  –على سید قاسم )(١
 .14 ص ، 1997 نشر، دار بدون القاھرة، ،2 ط التمویلي، التأجیر عقد نعیم، رضوان فایز -١٠ص–

 العربی�ة،  النھض�ة  دار الض�ریبیة،  لت�ھ معام ف�ي  القانونی�ة  فكرت�ھ  ت�أثیر  التم�ویلي،  صدیق،التأجیر رمضان
   -4 ص ،1998 القاھرة

(2) CABRILLAC, L’acte juridique conjonctif, -  précitée, p 52-69. (R.) 
  ١٢ص  –العالقات القانونیة الثالثیة مرجع سابق  –نبیلة رسالن  )(٣
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  -:ھدف البحث
  

؛ )١(العالقات االقتصادیة الُمس�تحدثة  أن نظریة العقد ال یمكنھا أن تستوعب جمیع
حی��ُث أص��بحت العالق��ات االقتص��ادیة تس��توجب ت��دخُّل ِع��دَّة أش��خاص م��ن أج��ل تحقیقھ��ا،     
وبالت��الي ظھ��رت ض��رورة البح��ث عل��ى ن��وع جدی��د م��ن التص��رُّفات ُیمكن��ھ احت��واء جمی��ع  

رت ك�ل  تعدَّدت المح�اوالت، وأس�ف  ف.العالقات التي تنشأ عن مثل ھذه العملیات االقتصادیة
لم  تأت بالح�ل الج�ذري لإلش�كال،     اغیر أنَّھ واحدٍة على اقتراح نوع جدید من التَّصرُّفات

البحث إلى وضع آلیة جدیدة تسمح بتأص�یل  نھدف من و وإن كانت قد أتت بحلول عملیة
ذل�ك   یتوجبحیث مركزین لتحقیقھا،   العالقات االقتصادیة التي تستوجب تدخُّل أكثر من

وأخ�ذنا الق�انون رق�م    القانوني لھ�ذا الن�وع الجدی�د م�ن التص�رُّفات القانونی�ة       نِّظام لل شرح
الخاص بتنظیم نشاطي الت�أجیر التم�ویلي والتخص�یم مج�اًال للتطبی�ق       ٢٠١٨لسنة  ١٧٦
التم�ویلي   ریعتبر عقد اإلیجار التمویلي تقنیة حدیثة للتمویل، وھو م�ن ابتك�ار الفك�   حیث 

  التموی��ل التقلیدی��ة طل��ب ل��م ت��تم تلبیت��ھ مـ��ـن وس��ائلوالفك��ر القانوني،ویش��كل اس��تجابة ل
المش�روع    م�ا یحت�اج إلی�ھ    ءیقوم ھذا العقد عل�ى فك�رة قی�ام مؤسس�ة التـ�ـمویل بش�را      حیث 

ثم تؤجره إیاھا مقابل بدل ،بملكیتھا  ظأو تجھیزات أو أصول إنتاجیة وتحتف  مـــن معدات
ة ومقاب�ل النفق�ات المالی�ة واإلداری�ة     األموال الم�ؤجر  إیجار معین یمثل مقابل استھالك تلك

باإلضافة إلى ال�ربح المرتق�ب   ،المبلغ المدفوع في شراء تلك األموال والفائدة المقررة على
 وتبقى مؤسسة التمویل محتفظ�ة بملكی�ة األم�وال الم�ؤجرة طـ�ـوال مـ�ـدة      . العملیة من تلك

امتنع عن دفع  المستأجر أوإذا توقف ، العقد،مما یمكنھا مـن استردادھا، بصفتھا مالكة لھا
استرداد تلك األموال مــن  كما یــكون لھا حــق، أو إذا أخل بشروط العقد، بدالت اإلیجار

ولخط�ر عـ�ـدم اس�تیفاء حقوقھ�ا أو      تفلیسة المس�تأجر ب�ـدون التع�رض إلج�راءات اإلف�الس     
ار بیـ�ـن  ح�ـق الخی�  ، عن�د انتھ�اء م�ـدة العق�د     ,جزء منھا ویم�نح المس�تأجر فـ�ـي مقاب�ل ذل�ك     

  أو تجدید العقد بشروط جدیدة تتالءم  عـقد بثمن متفق علیھ مسبقاالشراء األموال موضوع 

                                      
العق��ود واألحك��ام بش��أن تع��دیل ق��انون  " ١٣١-٢٠١٦حی��ث أوض��ح التقری��ر المرف��ق بمرس��وم ال��رقیم   )(١

بت�اریخ   ٠٠٣٥العامة لاللتزامات واإلثبات والمنش�ور بالجری�دة الرس�میة للجمھوری�ة الفرنس�یة ف�ي الع�دد        
 -١من األھداف األساسیة التي یسعى إلیھا التعدیل الجدید لقانون العق�ود وااللتزام�ات   (أن" ١١/٢/٢٠١٦

التوض�یح والتبس�یط ف�ي أحك�ام ق�انون العق�ود       تحقیق األمان أو االستقرار الق�انوني م�ن خ�الل المزی�د م�ن      
أتاح للمتعاقدین تجنب المنازع�ات  المتعلق�ة بالعق�د أو حلھ�ا دون حاج�ة       -٢وجعلھا أكثر إتاحة للمواطنین 

للج��وء إل��ى القض��اء وم��ن ذل��ك فس��خ العق��د ب��اال رداه المنف��ردة ع��ن طری��ق اإلخط��ار وال��دفع بع��دم التنفی��ذ    
وب�ذلك وبحس�ب التقری�ر یك�ون ق�د ت�م وض�ع إط�ار         ) . تخف�یض ال�ثمن  وإمكانیة قب�ول أداء منق�وص مقاب�ل    

 قانوني واضح وفعال ومواكب القتصاد العولمة دائم التطور 
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  ) .١( أو إعادة تلك األموال وإنھاء العالقة التعاقدیة، المؤجرة مع حالة األموال

  -:خطة البحث
  المبحث األول 

  نشأة العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة 
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةادة في اإلر: األول طلبالم

  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةدور اإلرادة في : الفرع األول
  تالقى المصالح: الثاني فرعال

  في العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة المحل: المطلب الثاني 
  دةفي العقد ذي المراكز القانونیة المتعد  السَّبب:مطلب الثالث ال

  المبحث الثاني 
  المراكز القانونیة المتعددة ذيالعقد  بطالن  
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة حاالت بطالن:األوَّلمطلب ال
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة صاحب الحق في بطالن:الثاني مطلبال
  العقد  بطالنبالتَّمسُّك فى حق السقوط : الثالثمطلب ال

  اإلجازة: ولالفرع األ
  تقادم الحق في بطالن العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة: الفرع الثاني

   -المبحث الثالث
  أثار العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة

  أساس القوة الملزمة للعقد ذي المراكز القانونیة المتعددة  -المطلب األول
  نیة المتعددةالعقد ذي المراكز القانوتفسیر    - الثاني مطلبال

  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة  نفاذ  -المطلب الثالث
  

                                      
book-www.Law-منش�ور عل�ى راب�ط    -ق�انون الت�أجیر التم�ویلي   : قدوري عبد الفت�اح الش�ھاوي   -)١(
  net.٢ص –  

 –عقد التأجیر التمویلي  دراسة مقارن�ة ب�ین  الق�انون المص�ري والفرنس�ي       –لسید قرمان عبد الرحمن ا
اإلیج�ار المنتھ�ى بالتملی�ك وص�كوك      –محمد جبر االلف�ى   -٢٢ص  -١٩٩٧دار النھضة العربیة القاھرة 

ص  -٢٠٠٠مكتبة الراشد الریاض سنة  -١جزء  ١٢مجلة مجمع الفقة االسالمى الدولي عدد  –التأجیر 
١٢  

 (M.)CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale des contrats  
et les créations récentes de la pratique commerciale », in : Mélanges 
Marty, 1978, p. 235 
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  املبحث األول

  نشأة العقد ذي املراكز القانونية املتعددة

  -:تقدیم وتقسیم
أن نظری����ة العق����د ال یمكنھ����ا أن تس����توعب جمی����ع العالق����ات االقتص����ادیة          

تس�توجب ت�دخُّل ِع�دَّة أش�خاص م�ن      ؛ حیُث أصبحت العالق�ات االقتص�ادیة    )١( الُمستحدثة
وبالتَّ��الى ظھ��رت ض��رورة البح��ث عل��ى ن��وع جدی��د م��ن التص��رُّفات ُیمكن��ھ   أج��ل تحقیقھ��ا، 

تعدَّدت المح�اوالت،  ف.احتواء جمیع العالقات التى تنشأ عن مثل ھذه العملیات االقتصادیة
بالح��ل  تل��م ت��أ اغی��ر أنَّھ�� وأس��فرت ك��ل واح��دٍة عل��ى اقت��راح ن��وع جدی��د م��ن التَّص��رُّفات  

البح�ث إل�ى وض�ع آلی�ة     نھدف م�ن  و.  الجذري لإلشكال، وإن كانت قد أتت بحلول عملیة
جدی��دة تس��مح بتأص��یل العالق��ات االقتص��ادیة الت��ي تس��توجب ت��دخُّل أكث��ر م��ن شخص��ین       

یتوجب وضع أساس النِّظام القانوني لھ�ذا الن�وع الجدی�د م�ن التص�رُّفات      حیث لتحقیقھا، 
التَّجرید والتَّعمیم، لیشمل باقي التصرُّفات التي تتحقَّق فیھا شروط القانونیة حتَّى یتحقَّق 

كك�ل التص�رُّفات    التصرُّف القانوني الثالثي، فھو ال ینحصر في االشتراط لمصلحة الغیر،
ف�ي األنظم�ة المت�أثِّرة بمب�دأ س�لطان       -م�ن حی�ُث المب�دأ، ال یج�وز للمش�رِّع     فمن    القانونیة

،والتَّص�رُّف  )٢(لتصرُّفات القانونیة بشروط تِح�د م�ن ُحریَّ�ة األط�راف    تقیِّید إبرام ا -اإلرادة

                                      
بش��أن تع��دیل ق��انون العق��ود واألحك��ام  " ١٣١-٢٠١٦حی��ث أوض��ح التقری��ر المرف��ق بمرس��وم ال��رقیم   )(١

بت�اریخ   ٠٠٣٥مات واإلثبات والمنش�ور بالجری�دة الرس�میة للجمھوری�ة الفرنس�یة ف�ي الع�دد        العامة لاللتزا
 -١من األھداف األساسیة التي یسعى إلیھا التعدیل الجدید لقانون العق�ود وااللتزام�ات   (أن" ١١/٢/٢٠١٦

ن العق�ود  تحقیق األمان أو االستقرار الق�انوني م�ن خ�الل المزی�د م�ن التوض�یح والتبس�یط ف�ي أحك�ام ق�انو          
ارتاح للمتعاقدین تجنب المنازعات  المتعلقة بالعقد أو حلھا دون حاج�ة   -٢وجعلھا أكثر إتاحة للمواطنین 

للج��وء إل��ى القض��اء وم��ن ذل��ك فس��خ العق��د ب��اال رداه المنف��ردة ع��ن طری��ق اإلخط��ار وال��دفع بع��دم التنفی��ذ    
تقری�ر یك�ون ق�د ت�م وض�ع إط�ار       وب�ذلك وبحس�ب ال  ) . وإمكانیة قب�ول أداء منق�وص مقاب�ل تخف�یض ال�ثمن     

 قانوني واضح وفعال ومواكب القتصاد العولمة دائم التطور 
غیر أن استرجاع التَّطوُّر التاریخي لھذا المبدأ ُیبیِّن أنَُّھ تمَّ َسن ھذه الشُّروط في أوج ازدھاره، فقد )٢(

ُھ علَّق قاعدة إمكانیة صنع نصَّ علیھا تقنین نابلیون، عن طریق قواعد آمرة ال یجوز مخالفتھا، كما أنَّ
أوَّل تقنین متأثِّر " تقنین نابلیون " ویعتبر  اإلرادة قانونھا الخاص على شرط مطابقة نشأة العقد للتَّشریع

  .بمبدأ سلطان  اإلرادة
  ١٢٨و١١١ص  -مرجع سابق  –نسیر رفیق

- (J.-L.) AUBERT, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la 
formation du contrat, L.G.D.J., Paris, 1970.p44-(A.) RIEG, Le rôle de la volonté 
dans l’acte juridique en droit civil français et Allemand, L.G.D.J., 1961, p. 15.  
(G.) MARTY  et (P.)RAYNAUD, Droit civil, introduction générale à l’étude du 
droit, SIREY, 2ème éd, 1972, p. 247 -(J.) CARBONNIER, droit civil, 
introduction, P.U.F. et Thémis, 18ème éd, 1998, p. 284. 
(A.) WEILL  et(F.) TERRE, Droit civil, introduction générale, Dalloz, 4ème éd, 
1979, p. 305. 
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ال یخرج عن ھذا المب�دأ، فاعتب�اره تص�رُّفًا قانونی�ًا، فھ�و ال ینش�أ       األطراف  القانوني ثالثي
صحیحًا إالَّ بتوافر الشُّروط، كما أنِّھ ال یكون ملزمًا لألطراف إالَّ في إطارھا، لذا یتوجَّب 

  :م ھذا المبحث إلىتقسیعلینا أن 
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةاإلرادة في : األول طلبالم

  في العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة المحل: المطلب الثاني 
  في العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة  السَّبب:مطلب الثالث ال

  اول اطب

  رادةاا وز اراد ذي اددةا  

  :تقسیم
لمراح�ل   التأجیر التمویلي ھو أداة تمویلیة فإنھ یمر بمراحل مماث�ل  عقد نظرًا ألن

   : وذلك على النحو الموضح فیما یلي. منح االئتمان بواسطة البنوك 
العم�الء   عند استالم شركة التأجیر طل�ب ت�أجیر م�ن أح�د     مرحلة االستعالم: أوًال 

الجدارة االئتمانیة  اتھا ببعض المعلومات الالزمة لتقییمفإن الشركة تطلب من العمیل مواف
وتش��مل ھ��ذه  خ��دماتھا للعمی��ل للعمی��ل وتحدی��د م��ا إذا كان��ت الش��ركة عل��ى اس��تعداد لتق��دیم 

المع��دات  -المعلوم��ات األساس��یة ع��ن األص��ول المطل��وب اس��تئجارھا     :م��ایلي المعلوم��ات
، التكلف�ة التقدیری�ة   ) اإلنتاجی�ة   أم إضافة للطاقة إحالل وتجدید ،( المطلوبة والھدف منھا 

للمعدات ، جھات التورید المقترحة من جانب العمی�ل ، رغب�ة العمی�ل     ، المواصفات الفنیة
 رالمعدات في نھایة مدة عقد التأجی في تملك
تق�وم ش�ركة الت�أجیر     Credit Appraisal  مرحل�ة تقی�یم االئتم�ان   : ثانی�ًا   

لمعلوم��ات والبیان��ات المالی��ة وغی��ر المالی��ة الت��ي ت��م  بمراجع��ة ا ب��التقییم االئتم��اني للعمی��ل
العمیل أو من أیة مصادر أخرى ، وذلك بغ�رض تحدی�د درج�ة خط�ر      الحصول علیھا من

مالئم�ة   وتشمل مرحلة تقییم االئتمان التحقق من. وبالتالي اتخاذ القرار المناسب  االئتمان
المنش�أة وإمكانی�ة    یع�ة نش�اط  وسیلة التأجیر التمویلي لظ�روف ومتطلب�ات المس�تأجر ، وطب   

وإمكانیات�ھ ف�ي تق�دیم خ�دمات م�ا بع�د        نموھا ، والتأكد من التزام م�ورد المع�دات الم�ؤجرة   
  . البیع

 تق�وم ش�ركة الت�أجیر التم�ویلي بع�د اس�تكمال جم�ع        مرحلة تقدیم العروض: ثالثًا 
لع�رض  ا كافة المعلوم�ات وتحلیلھ�ا وتقییمھ�ا بتق�دیم عرض�ھا للمس�تأجر ، حی�ث یح�دد ھ�ذا         

ثابتة أو متغی�رة، وح�ق    الدوریــة ةالشروط األساسیة لعقد التأجیر متضمنًا القیمة اإلیجاری
، والرس�وم والمص�اریف الت�ي     المس�تأجر ف�ي ش�راء األص�ل الم�ؤجر ف�ي نھای�ة م�دة العق�د         

 یتحملھا المستأجر ، والضمانات اإلضافیة المطلوبة
م�ن   أجر بدراس�ة الع�رض المق�دم   بعد قیام العمیل المس�ت  مرحلة التفاوض: رابعًا  

العمی�ل   الش�ركة ومقارنت�ھ بغی�ره م�ن الع�روض الت�ي یتلقاھ�ا م�ن ش�ركات أخ�رى ، ی�دخل           
األص�ل   المستأجر وش�ركة الت�أجیر ف�ي مفاوض�ات بش�أن ش�روط الت�أجیر وش�روط توری�د         

ی��تم اتخ��اذ الموافق��ة بع��د مراجع��ة      . الم��ؤجر للوص��ول إل��ى اتف��اق ح��ول ھ��ذه الش��روط     



  للعقد ذي المراكز القانونیة المتعددةالنِّظام القانوني 
   

- ١٩٧٨ -  
 

 اط المستأجر وربحیة عملیاتھ ، والتأكد من توافر مقومات االئتمان لدىنش المعلومات عن
قیمة العقد مع  المستأجر ، وقدرتھ على سداد القیمة اإلیجاریة بانتظام ، مع مراعاة تناسب

ئھ�ا  التأجیر لكل عمی�ل م�ن عمال   حدود السقوف االئتمانیة الدنیا والعلیا التي تحددھا شركة
عمل إرادي، فال یمك�ن تص�وُّر وج�وده دون     اكز القانونیة المتعددةالعقد ذي المر بما أنَّ 

وجود اإلرادة، غیر أن الّدور الذي كان�ت تلعب�ھ ف�ي الفق�ھ الكالس�یكي ق�د تراج�ع ف�ي الفق�ھ          
یص�در ع�ن ثالث�ة     العقد ذي المراكز القانونیة المتع�ددة ، وبما أن  )الفرع األول( الحدیث

  )الف�رع الث�اني  ( فاقھم عن طری�ق تالق�ى مص�الحھم   أشخاص على  األقل؛ فإنھ البد من اتِّ
  ونعرض لذلك في فرعیین

  الفرع األول
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةدور اإلرادة في 

سادت خالل القرن التَّاسع عش�ر وبدای�ة الق�رن العش�رین، فك�رة أن الشَّ�خص            
وإن َقِبل��ُھ، یك��ون للطَّ��رفین  ُح��ر ف��ي أن یقب��ل اإلیج��اب الموجَّ��ھ إلی��ھ، أو أن ُیع��رض عن��ھ،   

الحریَّ��ة الكامل��ة ف��ي تحدی��د أحك��ام العق��د ال��ذي س��یبرمانھ، س��واء تل��ك المتعلِّق��ة بالشَّ��كل أو      
بالمض�����مون، وال یح�����د م�����ن ھ�����ذه الحریَّ�����ة س�����وى مقتض�����یات النِّظ�����ام الع�����ام واآلداب 

 ت��أثیر مب��دأ س��لطان اإلرادة عل��ى نظ��ام نش��أة      نت��اجتعتب��ر ھ��ذه الفك��رة   حی��ث ).١(العام��ة
، )٢(عرف ھذا المبدأ مرحلة سیطرة وھیمنة على نظریة العقد حیثالتصرُّفات القانونیة، 

، فعرف�ت ب�ذلك نظری�ة    )٣(غیر أن ھذه الھیمنة عرف�ت تراجع�ًا ملحوظ�ًا ف�ي وقتن�ا الح�الي      
فبع��دما ك��ان ینظ��ر إل��ى العق��د عل��ى أن��ھ تط��ابق ): ٤(العق��د تح��وًُّال كبی��رًا م��ن حی��ث فلس��فتھا

ظ����اھرة " داث آث����ار قانونی����ة، أص����بح ینظ����ر إلی����ھ عل����ى أن����ھ   أرادت����ین م����ن أج����ل إح���� 
فبع��دما كان��ت إرادة : ین��تج ع��ن ھ��ذا التغیی��ر ف��ي المفھ��وم نتیج��ة جوھری��ة).٥"(اجتماعی��ة

المتعاقدین ھي التي تحدِّد آثار العقد، أصبحت تحّددھا إرادة المجتمع، ھذا ما یعط�ى ُحجَّ�ة   

                                      
بدون  ،)اإلیجار بعقد مقارنا الخاصة حكامھأ(التمویلي التأجیر عقد مجاھد، الحسن أبو أسامة ) ١( 

 طبقا المصري في القانون التمویلي التأجیر نظام الفتاح، عبد محمد الفتاح عبد ٩٧ص ، 1999 ناشر،
  ٣١٤ص  ، 2004 شمس، عین جامعة دكتوراه ، رسالة ، 1995 لسنة 95 للقانون

(M.)PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil  , op. cit. ;p 44-(E.) 
GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté, - précitée-p52 - R.) 
DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit  privé , op. cit.-p53     
(2)(V.) RANOUIL, L’autonomie de la volonté  , thèse précitée, p. 17 et s. 
(3  ) (J.-L.)FLOUR et AUBERT,  l’acte juridique , op.cit. , p. 72  
(4)(G.) MORIN , op. cit .p55- (G.)ROUETTE,  précitée. P42 
(5) SALEILLES (R.) , op. cit. , p. 11 et s.- (G.) WICKER  , Les fictions 
juridiques, contribution à l’analyse de l’acte juridique, L.G.D.J, Paris, 
1997, p.p. 41 – 43. 
-(H.) MOTULSKY, Principes d’une réalisation méthodique du droit, 
thèse Lyon, 1948, p. 26.  
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فنقسم ھذا الف�رع إل�ى الغص�ن األول    .)١(لتدخُّل الدولة، وسعیھا في توجیھ إرادة األطراف
دور اإلرادة ف���ي تحدی���د : الغص���ن الث���اني وم���دى كفایتھ���ا إلنش���اء العق���د اإلرادةش���روط 

  العقد مضمون 
  الغصن األول

  ومدى كفایتھا إلنشاء العقد اإلرادةشروط 
إالَّ ع�ن   العق�د ذي المراك�ز القانونی�ة المتع�ددة    ككل التصرُّفات القانونیة، ال ینش�أ  

العق�د ذي المراك�ز    ، لكن ھل وج�ود ث�الث أرادات ك�افٍ   )٢( دة سلیمة خالیة من العیوبإرا
  رادات ھو الذي ُیحدِّد طبیعة التصرُّف؟بمعنى أن عدد اال ؟  القانونیة المتعددة

للعق�د ذي   ھناك مغالطة في طرح اإلشكالیة بھذه الص�ورة ؛ ألنَّ الطبیع�ة الثالثی�ة   
وإنَّم��ا ع��ن تقاب��ل  رادات المعّب��ر عنھ��ا، تن��تج ع��ن ع��دد اال  ال المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة

، وھ�ذا التقاب�ل ال یح�دث إالَّ بع�د أن ی�تم اإلع�الن        راداتالمصالح التي تعبِّر عنھا ھ�ذه اال 
إذا ك���ان وج���ود اإلرادة ش���رطًا ض���روریًا لتك���وین التص���رُّف      و ع���ن أرادات األط���راف 

ال تنش�أ إالَّ إذا ت�مَّ إظھ�ار اإلرادة واإلع�الن      القانوني، فھو غیر كاٍف؛ ألنَّ اآلثار القانونی�ة 
، وھ�و  عنصر داخل�ي نفس�ي   :وعلیھ فإن التعبیر عن اإلرادة یتكوَّن من عنصرین)٣(عنھا

، ف�اإلعالن ھ�و ال�ذي    وعنصر خارجي اجتماعي، وھو اإلع�الن ع�ن ھ�ذه اإلرادة   اإلرادة، 
یجعلھ�ا ق�ادرة    م�ھ، كم�ا  یسمـح لإلرادة كعنصر داخلي، بأن تصبح ش�یئًا یمك�ن إدراك�ھ وَفھ   

     .)٤(على إنشاء اآلثار القانونیة

                                      
وما بعدھا ١٩٠ص  -مرجع سابق –-نسیر رفیق  (1)  

(P.)DURAUD, « La contrainte dans la formation du contrat »RTD. 
Civ1944, p. 73    

واألحكام العامة لاللتزامات واإلثبات والمنشور بالجریدة من قانون العقود - ١١٣١تنص المادة  )(٢
تعتبر عیوب الرضا (على أنھ  ١١/٢/٢٠١٦بتاریخ  ٠٠٣٥الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة في العدد 

   )سببًا للبطالن النسبى للعقد
 G. Chantepie and M. Latina (eds.) La reforme du droit des obligations, 
(Dalloz, 2016);p25 
A. Bénabent and L. Aynes, ‘Réforme du droit des contrats et des 
obligations: apercu general’, RecueilDalloz(2016), p. 437   

 ص ، 2005 اإلسكندریة، الجامعة العربیة، دار التمویلي، التأجیر عقد إبراھیم البدالي، نجوى(٣) 
306   

 (B.)STARCK,(H.)ROLANDet(L.)BOYERop.cit.p.78-
(F.)TERRE,(Ph.)SIMLLERet(Y.)LEQUETTE,op.cit.,p. 80.      
(4) (F.) GORE, « Rapport général », in : Les modes non formels 
d’expression de la volonté, travaux de l’association (H.) CAPITANT, t. 
XX, Dalloz, 1972, p. 9. 

)FLOUR  et   AUBERT - , op. cit. , p. 90  (J.-L.)   
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   :عقد متعدد المراكز القانونیة فیجب توافر شرطین حتى ینشأ ال
   :وجود قصد قانوني-١

بمعنى أن یرید الش�خص اآلث�ار القانونی�ة النَّاتج�ة ع�ن التص�رُّف، ووج�ود إع�الن         
ب�ل الغی�ر، فھ�دف التَّعبی�ر ع�ن      عن اإلرادة، حتى یص�بح ھ�ذه اإلرادة قابل�ة إلدراكھ�ا م�ن قِ     

ُیستشفُّ القصد القانوني من سلوك حیث  اإلرادة ھو إعالم الغیر بالقصد القانوني لصاحبھ
الشَّخص، غیر أن لیس لكل س�لوك إنس�اني معن�ى ق�انوني؛ ألنَّ�ھ یج�ب أن ینص�بَّ ف�ي لغ�ٍة          

طری�ق س�لوك    قانونیة متعارف علیھا حتى یكون كذلك، وق�د ی�تم التَّعبی�ر ع�ن اإلرادة ع�ن     
  .إیجابي أو سلبي

إذا تمَّ التَّعبیر عن اإلرادة عن طریق سلوك إیجابي، فیجب التمیِّی�ز ب�ین التعبی�ر    ف
إذ یك��ون ص��ریحًا إذا ك��ان المظھ��ر ال��ذي یتَّخ��ذه موض��وعًا     :الص��ریح والتعبی��ر الض��مني 

ذا ھ�  -للكشف عن اإلرادة في حد ذاتھ، فھ�و ال یحت�اج إل�ى تفس�یر م�ن ط�رف الموجَّ�ھ إلی�ھ        
تحری��ر عق��د، رس��الة، ( ، ویك��ون ك��ذلك إذا ت��مَّ اس��تعمال الكتاب��ة )١(حتَّ��ى یفھم��ھ  -التَّعبی��ر
، أو ع�ن  )الھاتف، أو أي وسیلة تواصل لفظیة أخ�رى ( ، أو الكالم مباشرة )الخ.... فاكس

، ویكون ض�منیًا إذا ل�م یك�ن المظھ�ر ال�ذي      )٢(طریق اإلشارة المستعملة عند الصم والبكم
وعًا في حد ذاتھ للكشف عن اإلرادة، وبذلك یكون بحاج�ة إل�ى أن ی�تم تفس�یره     یتَّخذه موض

أن یتص��رَّف ش�خص ف��ي ش��يء ال   :ومث�ال ذل��ك م�ن ط��رف م�ن وجِّ��ھ إلی��ھ، حتَّ�ى یفھم��ھ ،    
غیر أن مسألة تفسیر التعبیر یملكھ، ولكن عرض علیھ شراءه، فذلك دلیل قبولھ للشِّراء، 

ْن وجِّ��ھ إلی��ھ، ف��إذا تع��ارض تفس��یره المعبِّ��ر ع��ن  الض��مني ال تت��رك للتق��دیر الشخص��ي ِلَم��
اإلرادة، ت��دخَّل القاض��ي لتفس��یر ھ��ذا التَّعبی��ر، ول��ھ ف��ى ذل��ك أن یس��تعین بظ��روف الح��ال،  

كما قد ی�تم التَّعبی�ر ع�ن اإلرادة ع�ن طری�ق      .والمالبسات التي رافقت ذلك التَّعبیر الضمني
ی�ر الض�مني ال�ذي یتجسَّ�د ع�ن      سلوك سلبي، فال یكون لھ أي مظھ�ر خ�ارجي، عك�س التَّعب   

یعتب�ر السُّ�كوت س�لوكًا س�لبیًا؛ إذ تك�ون اإلرادة غی�ر معلن�ة،        و .طریق اتِّخ�اذ موق�ف ُمع�یَّن   
والقصد غیر مؤكَّد، فال یمكن اعتباره تعبیرًا عن اإلرادة من حیُث األصل، عیر أنھ یمكن 

س�ات، وھ�و ح�ل ال    اعتباره كذلك في بعض الحاالت التي یكون فیھ�ا مرافق�ًا ل�بعض المالب   
یمك��ن تص��وُّره بالنس��بة لإلیج��اب أو التص��رُّف ب��إرادة منف��ردة ؛ ألن كالھم��ا یفترض��ا م��ن   

                                      
 .١٥٢ ، مرجع سابق، ص... عبد الرزاق أحمد السنھوري، نظریة العقد  ١)(

(A.)RIEG, « Rapport sur les modes non formels d’expression de la 
volonté en droit civil français»,in: les modes non formels d’expression de 
la volonté, travaux de l’association  (H.)CAPITANT, t. XX, Dalloz, 1972, 
p. 41.    
(2)(J.)  GHESTIN, Traité de droit civil, conditions, op. cit. , p. 201 ;  
(J.L.) FLOUR et  AUBERT - l’acte juridique , op. cit. , p. 
91(J.)CARBONNIER, op.cit.p. 78. (A.) RIEG. précité, p. 41. 
(J.)HAUSSER- précitée, p. 80.    
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، فتبق�ى إمكانی�ة تص�وُّره ف�ي القب�ول      )١(الشخص القیام بمب�ادرة، أي اتِّخ�اذ س�لوك إیج�ابي    
  )٢(" .نعم " فقط، باعتباره مجرَّد انضمام إلى فكرة  ؛ إذ یكفى للتعبیر عنھ قول كلمة 

ضرورة تعبیر كل إرادة ع�ن مص�لحة تقاب�ل المص�لحتین اللت�ین ُتعبِّ�ر عنھم�ا         -٢
  :رادتان األخریتاناال

أن معی��ار تص��نیف التص��رُّفات القانونی��ة ھ��و ل��یس ع��دد        -فیم��ا س��بق  -ق��د رأین��ا 
، ب��ل ھ��و تقاب��ل  العق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة  رادات الت��ي تت��دخَّل ف��ي إنش��اء   اال

رادات، ف�إنَّ ك��ان التَّعبی�ر ع��ن اإلرادة ش�رطًا ض��روریًا    ر عنھ�ا ھ��ذه اال المص�الح الت�ي ُتعبِّ��  
، فھ�و غی�ر ك�اٍف؛ ألن�ھ ال ُیش�كِّل س�وى العنص�ر الش�كلي، ال�ذي یت�رجم           ھ�ذا العق�د  إلنشاء 

وتظھر ).٣( عنصر المصلحة، والذي یعتبر العنصر الجوھري للعملیة القانونیة المنجزة
لیة التي یتم بھا التعاق�د ع�ن طری�ق النیاب�ة، والت�ي      ھذه الفكرة بأكثر وضوح عند تحلیل اآل

یتبیَّن من خاللھا أن المصلحة ھي محل االعتبار، ولیس اإلرادة التي ی�تلخَّص دورھ�ا ف�ي    
لص���احب الح���ق بإنش���اء تص���رُّفات   تفعی���ل الحق���وق الشخص���یة ف���ي ش���كل ق���درة تسم���ـح   

تَّعبی�ر ع�ن إرادت�ھ ھ�و،العن     فیقوم النائب في النیابة بإبرام التَّصرُّف عن طری�ق ال .قانونیة
، غی�ر أن ھ�ذه اإلرادة تعبِّ�ر ع�ن مص�لحة األص�یل، ب�دلیل أن�ھ یج�ب أن          )٤(إرادة األصیل

یعلم المتعاقد معھ وقت إبرام العق�د بص�فتھ كنائ�ب، وإالَّ ف�أنَّ آث�ار العق�د ل�ن تنص�رف إل�ى          
ص�یل؛ ألنَّ�ھ ال   األصیل ؛ وعلیھ ف�إنَّ التَّعبی�ر ع�ن اإلرادة ل�یس ھ�و األس�اس ف�ي الت�زام األ        

یمك��ن أن .یعبِّ��ر ع��ن إرادت��ھ، وإنَّم��ا أس��اس التزام��ھ ھ��و مص��لحتھ الت��ي عبَّ��ر عنھ��ا النَّائ��ب   
ال یك�ون ل�إلرادة ُبع�د ق�انوني إالَّ باعتب�ار المص�لحة الت�ي        ان�ھ   : تستنتج ممَّا سلف ما یلي

                                      
(1)(J.-L.)FLOUR et  AUBERT , op. cit. , p. 100. 

ال یعد السكوت قبوًال ما لم یتب�ین م�ن   ( من قانون العقود الفرنسي الجدید على أنھ١١٢٠المادة  تنص) (٢
  )نص القانون أو من العرف أو عالقات األعمال أو الظروف  الخاصة 

H. Barbier, ‘Les grandsmouvements du droit commun des 
contratsapresl’ordonnance 
  du 10 Février 2016’, Revue trimestrielle de droit civil (2016), p. 249 
(F.) TERRE,  SIMLER (Ph.) et  LEQUTTE (Y.), op.cit, p. 101. PETIT. 
précité, p. 14   
(F.)TERRE , op.cit. , p. 109- CHAUVEL (P.), Rep. Dr. Civ., t. V, V° «  
Consentement », p. 15 

كالِھب��ة ُتع��رض عل��ى الموھ��وب ل��ھ فیس��كت، أو كع��رض  : إذا ك��ان اإلیج��اب لمص��لحة م��ن وّج��ھ إلی��ھ 
  . بتخفیض بدل اإلیجار یوجِّھھ المؤجِّر إلى المستأجر فیسكت

(F.)TERRE,  SIMLER (Ph.), et  LEQUTTE (Y.), op.cit. , p. 103. 
سُّ��كوت ك��ذلك قب��وًال، إذا ن��صَّ العق��د ص��راحة عل��ى ذل��ك، أو ن��صَّ الق��انون عل��ى أن یك��ون     كم��ا یك��ون ال

  .، فحاالت اعتبار السُّكوت قبوًال غیر ُمحدَّدة ُمحدَّدة على سبیل الحصر السُّكوت قبوًال 
(3)  MARTIN DE LA MOUTTE (J.),  , précitée, p. 38.       

. یكتفي بنقل إرادة األصیل، وألكثر تفاصیل في موضوع النیابةھذا ما یمیِّزه عن الرسول الذي ) ٤(
  "STORCK"انظر 
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 "عنص���ر : األول:ُتعبِّ���ر عنھ���ا ؛ وعلی���ھ یمك���ن تقس���یم اإلرادة القانونی���ة إل���ى عنص���رین 
" عنص��ر: والث��اني.یتمثَّ��ل ف��ي المص��لحة الت��ي تعتب��ر أس��اس الت��زام الش��خص " ج��وھري 

ھ�ذا م�ن   .یتمثَّل في قدرة الش�خص ف�ي تفعی�ل حّق�ھ إلنش�اء التص�رُّفات القانونی�ة       " شكلي 
فإنَّ القانون الوضعي ُیجبرنا على قبول فكرة أن الشَّخص بإمكانھ جھة، ومن جھة أخرى 

ر ع���ن إرادت���ھ، كس���كوت القاب���ل إذا ك���ان اإلیج���اب موجَّھ���ًا إب���رام التص���رُّف دون أن یعبِّ���
؛ وعلی��ھ ف��إنَّ أس��اس إب�رام التص��رُّفات القانونی��ة ھ��و ل��یس اإلرادة،  )١(لمص�لحتھ المحض��ة  

ف�اإلرادة م�ا ھ�ي إالَّ ذل�ك الق�رار ال�ذي        وإنَّما ھو المصلحة الت�ي ُتعبِّ�ر عنھ�ا ھ�ذه اإلرادة،    
ابق لمص���لحتھ أو للمص���لحة الت���ي ُیمثِّلھ���ا لممارس���ة   یتَّخ���ذه الشَّ���خص، إذا ق���دَّر أنَّ���ُھ ُمط���  

  .االمتیازات القانونیة في إنشاء التصرُّفات القانونیة، المتعلِّقة بحّقھ أو بحق من ینوب عنھ
العق��د ذو المراك��ز القانونی��ة    یمك��ن أن نس��تخلص ممَّ��ا س��لف، أنَّ��ھ حت��ى ینش��أ       

قانونیة لصاحب الحق، كما  یجب أن یكون ھناك تعبیر عن اإلرادة ینقل مصلحة المتعددة
أنھ یمكن االستغناء عن التعبیر ع�ن اإلرادة إن ل�م یك�ن ض�روریًا للتع�رُّف عل�ى مص�لحة        
المتصرِّف، وأن عدد المصالح المتمیِّزة الواحدة عن األخرى، ھو الذي یس�مح بتص�نیف   

ك�ان ھن�اك    االتصرُّفات القانونیة، فإذا ك�ان تق�ابًال واح�دًا اعتب�ر التص�رُّف عق�دًا، بینم�ا إذ       
ففي االشتراط لمص�لحة  ،  عقدًا ذا مراكز قانونیة متعددة تقابالن في تصرُّف واحد اعتبر

عل�ى  " المش�ترط  " الغیر، والذي ُیعتبر تصرفًا قانونیًا ثالثیًا یشترط فی�ھ ش�خص ُیس�مَّى    
" بأن یق�وم ب�أداء ُمع�یَّن لمص�لحة ش�خص ثال�ث ُیس�مَّى        " المتعھِّد " شخص آخر ُیسمَّى 

  .، یظھر وجود ثالث مصالح متقابلة فیما بینھما"نتفع الم
أمَّ��ا ف��ي نش��اط الت��أجیر التم��ویلي ، ف��إنَّ مص��الح ك��ل م��ن الم��ؤجر، والمس��تأجر،    

تتمثل مص�لحة الم�ؤجر ف�ي تحص�یل      :، تتقابل الواحد مع األخریین)مالك العقار(والمورد
ة تقاب�ل مص�لحة   فوائد القرض، وضمانھ عن طریق استعمال تقنی�ة الملكی�ة، وھ�ى مص�لح    

فھي تتمث�ل ف�ي الت�زام    ) مالك العقار(المستأجر، بینما مصلحتھا التي تقابل مصلحة المورد
بالتع�اون، أمَّ�ا مص�لحة المس�تأجر ف�ي مواجھ�ة الم�ؤجر، فتتمث�ل ف�ي          ) مالك العق�ار (المورد

مال�ك  (تمكین ھ�ذا األخی�ر إیَّ�اه م�ن االنتف�اع باألص�ل، بینم�ا مص�لحتھ ف�ي مواجھ�ة الم�ورد           
) مال�ك العق�ار  (، فتتمثل في ضمان االستحقاق والعیوب الخفیَّة، أمَّا مصلحة المورد)قارالع

  .فتتمثَّل في قبض الثَّمن
  :العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةمدى كفایة اإلرادة في إنشاء  -

أن یكون لإلرادة دور ف�ي الكش�ف ع�ن مص�لحة ص�احبھا، حتَّ�ى       ضرورة لقد بیَّنَّا 
رادات األخ��رى ، وأن تتقاب��ل م��ع اال لعق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة  انعت��د بھ��ا ف��ي  

بتوافر ھذین الشرطین ُیصبح التعبیر ع�ن اإلرادة ك�اٍف   ھل لكن . عقدالمساھمة في ذات ال

                                      
یمك�ن أن تن�تج ھ�ذه اإلرادة      ٠٠٠(م�ن ق�انون العق�ود الفرنس�ي الجدی�د عل�ى أن�ھ         ١١١٣المادة  تنص) (١

من القانون الم�دني المص�ري    ٩٠مادة المقابلة لل) عن تصریح أو مسلك ال لبس فیھ  صادر عن صاحبھ 
التعبیر عن اإلرادة یكون باللفظ وبالكتابة وباإلشارة المتداول�ة عرف�ا ، كم�ا یك�ون باتخ�اذ موق�ف ال        ) ١( 

ویج�وز أن یك��ون التعبی�ر ع��ن اإلرادة   )  ٢. ( ت�دع ظ�روف الح��ال ش�كا ف�ي داللت��ھ عل�ى حقیق��ة المقص�ود      
  )٠٠٠٠٠ضمنیا ، 
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؟ أم یج��ب أن تنص��ب ھ��ذه اإلرادة ف��ي قال��ب العق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددةإلب��رام 
   ُمعیَّن؟

لقانونیة أنَّھا رض�ائیة ، فھ�ي ت�تم بمج�رَّد تب�ادل األط�راف       األصل في التصرُّفات ا
، ولمبدأ الرض�ائیة أھمیَّ�ة بالغ�ة ف�ي الحی�اة االقتص�ادیة،       )١(التَّعبیر عن إرادتھم المتطابقة 

ل ف��ي ص��عوبة إثب��ات ھ��ذه ث��ل��دوره ف��ي تس��ھیل المب��ادالت التجاری��ة، غی��ر أن ل��ھ  عیب��ًا یتم 
لمشرِّع إلى التقلیص من�ھ، وحتَّ�ى التخل�ي عن�ھ ف�ي بع�ض       التصرُّفات، ھذا ما ُیفسِّر اتِّجاه ا

  )٢. ( التَّصرُّفات، واعتماد مبدأ الشَّكلیة 
   :رضائیة التصرُّف: المبدأ -١

بمج���رَّد تب���ادل  -ف���ي األنظم���ة القانونی���ة الرض���ائیة  –یب���رم التَّص���رف الق���انوني  
 یج�ب أن ُیفھ�م م�ن    غیر أن�ھ ال " . بمبدأ الرضائیة " ھذا ما ُیعرف . التراضي بین أطرافھ

والمش�تري عل�ى   ) مال�ك العق�ار  (ھذا المب�دأ انع�دام الش�كل، وإنَّم�ا ُحری�ة الش�كل، ف�إذا اتَّف�ق         
تحریر عقد بیع منقول أمام موثَّق، فإن ھذا العقد یبقى رضائیًا، على الرَّغم من أنَّ اإلرادة 

فالعقد ال یكون شكلیًا .كلستفرغ في شكل معیَّن؛ ألنَّ األطراف اختاروا بكل ُحریَّة ھذا الشَّ
إالَّ إذا ألزم المشرِّع األطراف بإفراغھ في قالب ُمعیَّن، فلیس إفراغ اإلرادة في قالب ُمعیَّن 
ھ��و الشَّ��كل، وإنَّم��ا الشَّ��كل ھ��و إرغ��ام األط��راف عل��ى إف��راغ إرادتھ��م ف��ي قال��ب ُمع��یَّن،         

ى تحری�ره، إمَّ�ا ض�ابط    فاالشتراط لمصلحة الغیر ھو رضائي، حتَّى لو اتَّفق األطراف عل
  )٣( .عمومي، أو شھره في جریدة یومیة

                                      
. المصريالتقنین المدني  من ٨٩المادة راجع  –وما بعدھا  ١٩٥ص  - مرجع سابق –-نسیر رفیق)١(

ینشأ ( والتي تنص في فقرتھا األولى  ٢٠١٦من القانون المدني الفرنسي المعدل في  ١١١٣والمادة 
  )العقد من تالقى اإلیجاب والقبول اللذان یعبر األطراف بموجبھما عن إرادتھما بالتعاقد 

(2) (J.)FLOUR, «  Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », 
in : 
 le droit privé français au milieu du XX siècle », études offertes à 
 (G.) RIPERT, L.G.D.J., Paris, 1950, p. 96.   

، غیر  من مبدأ أكثر عمومیة منھ، وھو مبدأ ُحریَّة التعاقد -عند بعض الباحثین - یشتق مبدأ الرضائیة)(٣
لمبدأ سلطان  انئیة وحریَّة التعاقد مبدأین متمایزین، وھما تطبیقأن األصح ھو اعتبار كل من الرضا

یتعلَّق مبدأ الرضائیة بشكل التصرُّف، بینما مبدأ حریَّة : اإلرادة فى مرحلة نشأة التصرُّفات القانونیة
  راجع فى ذلك التعاقد بمضمونھ ؛ ألنَّھ من ناحیة نظریة قد یعتمد المشرِّع مبدأ دون اآلخر

http://www.creda.ccip.fr, p. 01. 
  (J.)  FLOUR et (J.-L.) AUBERT, l’acte juridique  , op. cit. , p.  216. 
(J.)    V. GHESTIN, Traité de droit civil, conditions … , op. cit. , p. 28.   
  (J.) FLOUR, « Quelques remarques sur l’évolution »  , art. précité, p. 
91 
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   :الشَّكلیة: االستثناء - ٢

، فینعق�د   یكون التصرُّف رض�ائیًا إذا كان�ت ُط�رق التَّعبی�ر ع�ن اإلرادة فی�ھ ح�رَّة        
التَّص�رف دون حاج�ة إل��ى إف�راغ التَّعبی�ر ع��ن اإلرادة ف�ي ش�كل مع��یَّن، ویك�ون التَّص��رف        

ن األط�راف أو ف�ي مواجھ�ة الغی�ر، ویك�ون ش�كلیًا إذا ف�رض المش�رِّع         ُمعتدًا ب�ھ، س�واء ب�ی   
م��ن ال یعتب��ر الشَّ��كل   :ھن��اك م��ن المفسِّ��رین .وج��وب التَّعبی��ر ع��ن اإلرادة بطریق��ة معیَّن��ة  

، )١(رتَّب المشرِّع على مخالفت�ھ بط�الن التص�رُّف     المفروض من المشرِّع شكلیة، إالَّ إذا
ع دون أن یرت��ب عل��ى مخالفتھ��ا بط��الن التص��رُّف ال فتل��ك األش��كال الت��ي یفرض��ھا المش��رِّ

غی���ر أن ھن���اك م���ن  .فُیركِّ���زون عل���ى ص���حَّة التص���رُّف ف���ي تص���نیفھم .  تعتب���ر ش���كلیة 
، فیعتب��ر التص��رُّف  )٢(م��ن ُیركِّ��ز عل��ى معی��ار حریَّ��ة التَّعبی��ر ع��ن اإلرادة       :المفسِّ��رین

یعبِّرون بھ�ا ع�ن إرادتھ�م،    رضائیًا متى كان األطراف أحرارًا في اختیار الطریقة الت�ي س�  
ویكون شكلیًا مت�ى ك�انوا مل�زمین بإتب�اع طریق�ة فرض�ت عل�یھم، وع�دم ت�وافر الشَّ�كلیة ال           
یؤدِّى بالضَّرورة إلى بطالن التصرُّف، ففي حاالت قد یؤدِّى إلى عدم نف�اذ التص�رُّف ف�ي    

تَّ�ب عل�ى   عل�ى الشَّ�كل ال�ذي یتر   " ش�كلیة مباش�رة   " مواجھة الغیر فقط، فیطلقون مصطلح 
عل��ى الشَّ��كل ال��ذي  " ش��كلیة غی��ر مباش��رة  " ع��دم احترام��ھ بط��الن التَّص��رف، ومص��طلح  

  )٣( .یترتَّب على تخّلفھ عدم نفاذ التصرُّف في مواجھة الغیر
  الغصن الثاني

  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةدور اإلرادة في تحدید مضمون 
ی��تم خالھ��ا تحدی��د ُج��ل     )٤( اوضقب��ل أن ی��تم التَّص��رُّف تك��ون ھن��اك مرحل��ة تف��     

متساویان  -یدخل طرفان:  أحكامھ، والفقھ الكالسیكي یبنى فكرة التصرُّف العقدي كما یلي
في نقاش حر ینتھي باتِّفاق، ویفترض أن یكون الطرفان قد ناقشا  -في المركز االقتصادي

. بمب�دأ حریَّ�ة التَّعاق�د   ، ھ�ذا م�ا ُیعبَّ�ر عن�ھ     )٥(كل البنود وتم قبولھا بكل حریَّة من الطرفین
غی��ر أنَّ��ھ ظھ��رت ف��ي وقتن��ا ال��رَّاھن ِع��دَّة اس��تثناءات لھ��ذا المب��دأ، نتیج��ة ت��دخُّل المش��رِّع       
وتوجیھھ إلرادة األشخاص، وذلك بوضع أحكام ال یجوز مخالفتھا، أو ما یعرف بالقواعد 

                                      
 .٥٦ -٥٥حمد حسنین منصور، مصادر االلتزام، مرجع سابق، ص م  ١) (

(2  ) (J.-L.) FLOUR et AUBERT,  l’acte juridique , op. cit. , p.  216  
(3) MAZEAUD, Leçons de droit civil … , op. cit. , p. 64. (H.,L.et J.) 
FLOUR, « Quelque remarques …  » , art. précité, p. 94 et s.  (J.)   

یكون اقتراح المفاوضات قبل ( من قانون العقود الفرنسي الجدید على أنھ  ١١١٣المادة  تنص )(٤
 )٠٠التعاقدیة وسیرھا وقطعھا حرًا یجب لزامًا أن تراعى ھذه المسائل مقتضیات حسن النیة 

(5)(E.) GAUDMET, Théorie générale des obligations, Sirey, 1965, 
publiée par 
(J.) GAUDMET et(H.) DEBOIS, réimpression de l’édition de 1937, p. 52.   



  دقھلیة  -لة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف مج
   " الثثالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٩٨٥ -  
 

واع�د  اآلمرة، وما یحد من دور اإلرادة في تحدید مض�مون التص�رف، ھ�و ل�یس وج�ود الق     
  )١( .اآلمرة، وإنَّما كثرتھا

غیر أنھ حتى تكون ھن�اك حریَّ�ة حقیقی�ة ف�ي إب�رام التص�رُّفات القانونی�ة یج�ب أن         
تكون ھناك مساواة في المراكز االقتصادیة لألط�راف، ف�ال یعق�ل أن تك�ون حری�ة مناقش�ة       

لن�ا أن ھ�ذه   ، والحیاة العملیة ُتثبت  عند إبرام تصرُّف مع طرف یكون مھیمنًا على السُّوق
المساواة ال تتحقق في كل األحوال، ھذا ما جعل المشرِّع یتدخَّل ع�ن طری�ق توجی�ھ إرادة    

كلمَّ�ا كان�ت     فنك�ون أم�ام توجی�ھ تش�ریعي    .األشخاص م�ن أج�ل تحقی�ق العدال�ة االجتماعی�ة     
  اإلرادة غیر ُحرَّة في تحدید مضمون العقد أو التَّصرُّف

دخُّالت المش�رِّع بھ�دف الِحف�اظ عل�ى النِّظ�ام      فى نشاط التأجیر التمویلي  تكث�ر ت�  ف
الع��ام االقتص��ادي، ف��ال یج��وز أن ُتب��رم عملی��ة نش��اط الت��أجیر التم��ویلي إالَّ م��ع مؤسس��ة     

ال یتمتَّع بصفة المؤسسة المالیة، ال یعتبر  مؤجرمالیة، فلو أبرم تصرُّف بین مستأجر و
رك لألط�راف حریَّ�ة ف�ي تحدی�د     كم�ا أن المش�رِّع ال یت�   .ھذا التصرُّف نشاط تأجیر تمویلي 

موضوع نشاط التأجیر التمویلي ؛ إذ ال یج�وز لألط�راف أن ُیبرم�وا تص�رفًا یك�ون محّل�ھ       
، فحتَّ��ى ل��و اتَّفق��وا عل��ى الخص��ائص المتعلِّق��ة بنش��اط الت��أجیر      ل��یس ذا اس��تعمال مھن��ي 

یر ت��أجالتم��ویلي ، وك��ان المح��ل اس��تھالكي، ف��إنَّ التص��رُّف ل��ن یكی��ف عل��ى أس��اس أنَّ��ھ     
  .تمویلي

فقط، وإنَّم�ا   بالعقود ذي المراكز القانونیة المتعددةوال یتعلَّق التَّوجیھ التَّشریعى 
تشترك فیھ كل التَّصرُّفات القانونیة، ففي البیع ال یج�وز االتِّف�اق عل�ى ع�دم الضَّ�مان، إذا      

تِّف�اق عل�ى   ، وفى عقد الشَّركة ال یجوز للشُّركاء اال عن فعل المؤجرئًا كان نزع الید ناش
، كم��ا أن��ھ ف��ي عق��د   أن ال یس��ھم أح��د الشُّ��ركاء ف��ي أرب��اح الش��ركة، وال ف��ي خس��ائرھا    

  . القرض بین األفراد ال یجوز االتِّفاق على األجر
 فدور اإلرادة ف�ي تحدی�د مض�مون التَّص�رُّفات القانونیَّ�ة، ق�د تراج�ع نتیج�ة ت�دخُّل         

إل�ى ت�أخُّر فلس�فة الم�ذھب الف�ردي      المشرِّع من أج�ل تحقی�ق الص�الح الع�ام، وھ�ذا راج�ع       
خالل القرن العشرین، بعد مالحظة أنَّھ ال ُیحقِّق العدال�ة ب�ین األف�راد، بالتراض�ي لوح�ده،      

االس�تجابة للمطالب�ة بالحریَّ�ة    : "  "IHERING "ال ُیحقِّق العدالة على حد قول الفقیھ 
خصة صید لقراصنة مع المطلقة فى العالقات والمبادالت الجتماعیة، ھو بمثابة إعطاء ُر

، فالعدالة لیست من اختصاص )٢"(إعطائھم حق االستیالء على كل ما یقع تحت أیدیھم
     التَّصرُّفات القانونیَّة، وإنَّما من اختصاص القانون

                                      
لكل شخص الحریة في أن یتعاق�د أو  ( من قانون العقود الفرنسي الجدید على أنھ ١١٠٢تنص المادة  )(١

أن ال یتعاقد وفى أن یختار من یتعاقد معھ  وأن یحدد مضمون العقد وش�كلھ ض�من الح�دود الت�ي یقررھ�ا      
م��ن ذات  ١١٦٢والم��ادة ) ال تس��مح الحری��ة التعاقدی��ة بمخالف��ة القواع��د المتعلق��ة بالنظ��ام الع��ام      الق��انون

ال یجوز أن یخالف العقد النظام العام ال بشروطھ وال بھدفھ سواء ك�ان ھ�ذا األخی�ر معلوم�ًا     (التقنین تنص
  )من قبل جمیع األطرف أو ال

وما بعدھا  ٢٠٢ص  -مرجع سابق –-نسیر رفیق )٢(  
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  الثاني فرعال
  تالقى المصالح

رادات؛ ألنَّ التص��رُّف ق��د ی��تم دون أن  ركَّزن��ا عل��ى تالق��ى المص��الح ال تالق��ى اال 
ھناك تعبیر عن اإلرادة، كما في حال توجی�ھ إیج�اب للمص�لحة المحض�ة ِلَم�ن وجَّ�ھ        یكون

إلیھ، فھنا یتم التصرَّف بسكوت ھذا األخیر؛ ألنَّ مصلحتھ قد تالقت مع مصلحة الموج�ب  
بمج�رَّد قی�ام ك�ل     -ف�ي ك�ل األح�وال    -وال یتم التصرُّف.دون حاجة إلى أن ُیعبِّر عن إرادتھ

دتھ الناقل لمصلحتھ، وإنَّما بتالق�ي ھ�ذه المص�الح، وحت�ى نب�یِّن أنَّ�ھ       طرف بالتعبیر عن إرا
، )أوًال( لیس ھنالك شكل محدَّد لتالقى المصالح، سوف نعرض كیفی�ة تالقیھ�ا ف�ي العق�ود     

  ).ثانیًا(  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةقبل أن نعرض كیفیة تالقیھا في 
  الغصن األول

  دتالقى المصالح في العقو
  ).II(، وصور خاصَّة )I(ھناك صورة عامَّة لتالقى المصالح في العقود 

I - م�ن ق�انون العق�ود الفرنس�ي الجدی�د عل�ى       ١١١٤تنص الم�ادة   :الصورة العامَّة
  أنھ 

یتضمن اإلیجاب الموجھ إلى شخص مح�دد أو غی�ر مح�دد العناص�ر الجوھری�ة      ( 
عند تخلف ذلك . رتباط في حال قبولھللعقد المراد إبرامھ ویعبر عن إرادة  صاحبھ في اال

  )فال یعد األمر سوى دعوة للتفاوض 
تعبی�ر ع�ن اإلرادة، التَّعبی�ر ع�ن اإلرادة األخ�رى       -بحك�م طبیع�ة األش�یاء    -یسبق  

وحتى یعتبر ھذا التَّعبیر عن اإلرادة إیجابًا یجب أن یكون دقیقًا محدَّدًا للشَّروط الجوھری�ة  
غیر  .كون باتًَّا ال تحفُّظ فیھ، وإالَّ اعتبر مجرَّد دعوة إلى التَّعاقدللعقد المراد إبرامھ، وأن ی

أن اإلیجاب ال یالقی�ھ دائم�ًا َقُب�ول، فق�د یص�در َقُب�ول مغ�ایر لھ�ذا اإلیج�اب، فیعتب�ر رفض�ًا            
یحمل بین ثنایاه مظھر إیجاب جدید موجھ إلى الموجب األول ، وھكذا حتَّى یص�در قب�ول   

ی�تم مناقش�ة ك�ل الشُّ�روط، واالتِّف�اق      حی�ث  مرحلة بمرحل�ة التَّف�اوض،   ال نھائي، ُتسمَّـى ھذه
یمك�ن تلخ�یص مراح�ل     .علیھا بكل حریَّة، وتنتھي ھ�ذه المرح�ة بإیج�اب نھ�ائي یلی�ھ َقُب�ول      

ی�تم مناقش�ة ش�روط العق�د بم�ا      : مرحلة التَّف�اوض  -١-:التَّعاقد في صورھا العادیة كما یلي
  .یتَّفق مع مصالح األطراف

: ال یعتبر كل عرض للتَّعاقد إیجابًا بالمفھوم التقني، فاإلیج�اب  :إیجاب صدور -٢
یك��ون التَّعبی��ر ع��ن .ھ��و ذل��ك التعبی��ر ع��ن اإلرادة ال��دقیق، والب��ات، والخ��الي م��ن ك��ل َل��ْبس 

اإلرادة دقیقًا إذا كان شامًال لكل المسائل الجوھری�ة، ویعتم�د الفق�ھ عل�ى معی�ار ن�وع العق�د        
ھ�ي تل�ك المس�ائل    : ة عن المسائل التفصیلیة، فالمس�ائل الجوھری�ة  لتمییز المسائل الجوھری

، فف�ي البی�ع م�ثًال یعتب�ر تعی�ین الش�يء المتن�ازل        )١(التي یصعب تحدید نوع العقد ب�دونھا  
كما یكون التعبیر ع�ن اإلرادة باّت�ًا إذا ك�ان جازم�ًا ف�ي      .عنھ والثَّمن من المسائل الجوھریة

وب كون التَّعبیر ع�ن اإلرادة جازم�ًا ُیثی�ر مس�ألة التَّحفُّظ�ات،      داللتھ على نیَّة التَّعاقد، ووج

                                      
(1)(J.-L .)AUBERT, - précitée, p.  52. 
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فھ�ل ك�ل تحفُّ�ظ یس�قط ِص�فة      التي تعنى تلك القیود التي یوق�ف علیھ�ا المتعاق�د تم�ام العق�د،      
قوف على اإلرادة توتحفُّظ  م: األول :التَّحفُّظات نوعان اإلیجاب عن التَّعبیر عن اإلرادة؟

موّجھًا للجمھ�ور واح�تفظ مق�ّدم الع�رض بحّق�ھ ف�ى اختی�ار        ، كما لو كان المحضة للموجب
المتعاقد معھ، كم�ا یح�دث ف�ي إعالن�ات التَّوظی�ف، إذ ال یمك�ن للمترشِّ�ح األوَّل أن یطال�ب         
بالحصول على الوظیفة، ألنَّھ أوَّل من عبَّ�ر ع�ن إرادت�ھ ب�القبول ، فك�ان قبول�ھ ف�ي حقیق�ة         

  ).١(أو دعوة إلى تقدیم اإلیجاب  معناه الفني إیجابًا في مواجھة عرض مبدئي
 ، كع�رض بی�ع س�لعة   وتحفُّظ غیر متوقِّف عل�ى اإلرادة المحض�ة للموج�ب   : الثاني

وعلی�ھ؛   .معیَّنة، لكنَّھا بكمیَّة محدودة، فكل َقُبول ُیصادف عدم انتھاء السِّلعة ینعقد بھ العقد
ال�تَّحفُّظ المتوقِّ�ف عل�ى     لیس كل تحفُّظ ُیسقط صفة اإلیجاب عـن التَّعبیر عن اإلرادة، فق�ط 

ویكون التَّعبیر عن اإلرادة خالیًا من كل َلْبٍس  .اإلرادة المحضة للموجب ُیسقط ھذه الصِّفة
إذا لم یتضمَّن ِعدَّة خیارات لم یستقر الموجب على واحد منھا، َكَمْن یعرض التَّنازل عل�ى  

و ش�يء مع�یَّن، ف�ال یعتب�ر ھ�ذا      ثمن نق�دي، أ : ملكیة سیارتھ، غیر أنَّھ لم یستقر على البدیل
التَّعبی��ر ع��ن اإلرادة إیجاب��ًا؛ ألنَّ إرادت��ھ غی��ر واض��حة، فھ��ل یقص��د البی��ع أو المقایض��ة         

یختل��ف اإلیج��اب بھ��ذا المفھ��وم ع��ن ال��دعوة إل��ى التف��اوض، والمتمثِّل��ة ف��ي ذل��ك   ف )٣).(٢(
عق��د  الع��رض ال��ذي یتق��دَّم ب��ھ الشَّ��خص، بھ��دف ال��دخول ف��ي مناقش��ة، ق��د تنتھ��ي ب��إبرام         

، كأن یتَّصل تاجر بمقاول یعرض علیھ دراسة تكلفة تجھیز محل تجارى، فیقوم )٤(ُمعیَّن
بتق��دیم ع��روض تختل��ف ب��اختالف الم��واد األوَّلی��ة، والتقنی��ة     -بع��د الدراس��ة  -ھ��ذا المق��اول 

  )٦). (٥(المستعملة، التي قد تكون أساسًا لتحدید العناصر الجوھریة للعقد المراد إبرامھ
وھ��و التَّعبی��ر الث��اني ع��ن اإلرادة، وال��ذي یج��ب أن ُیط��ابق         :َقُب��ول ص��دور   -٣ 

" اإلیجاب حتى یتم العقد، فھو المصادقة على اإلیج�اب، إذ یكف�ى للتعبی�ر عن�ھ ق�ول كلم�ة       
وال یمكن تصُّور القب�ول إالَّ بس�یطًا مص�ادقًا لإلیج�اب، ول�و احت�وى عل�ى طل�ب         ).٧"(نعم 

                                      
(1)(F.)TERRE, (Ph.)SIMLER et  LEQETTE (Y.), op. cit. , p. 90 
 (2)(J.-L.) AUBERT, Notions et rôles … , thèse précitée, p. 91. 
(3)(R.  )  WORMS, De la volonté unilatéral … , thèse précitée, p. 165. 
(4) (B.  )  PETIT, … « Contrat et obligation…», art. précité, p. 07 
(5) (J.) CARBONNIER les obligations , op. cit. , p. 68. (J.-L.),AUBERT 
Notions et rôles de l’offre  , thèse précitée, p.p.  80 – 104  
 (6)  WORMS (R .), De la volonté unilatérale … , thèse précitée, p. 176  

القبول ھو التعبیر عن إرادة صاحبھ ( من قانون العقود الفرنسي الجدید على أنھ١١١٨لمادةتنص ا(٧)
یمكن الرجوع عن القبول طالما لم یصل إلى الموجب  شریطة أن . باإلرتباط طبقًا لشروط اإلیجاب 

ا لم یكون القبول غیر المطابق لإلیجاب مجردًا من كل أثر م. یصل  الرجوع إلى الموجب قبل القبول 
  ) یشكل إیجابًا جدیدًا

 (F.)TERRE, (Ph.)SIMLER et(Y.)LEQUETTE, op.cit-
p98(J.)CARBONNIER, op.cit., p. 80 (Ph.)MALINVAUD, op.cit.p. 
60(J.)FLOURet (J.-L.)AUBERT, l’acte juridique, op.cit.p. 97 ; 
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جاب، اعتبر إیجابًا جدیدًا، وتعذَّر انعقاد العق�د، غی�ر   تعدیل أحد العناصر التي احتواھا اإلی
، كما ال یعتب�ر أیض�ًا إیجاب�ًا     أنَّھ ال یعتبر القبول الذي یرمى إلى تدقیق العقد إیجابًا مقابًال 

مق��ابًال، ذل��ك القب��ول ال��ذي یرم��ى إل��ى ت��ذكیر الموج��ب بقاع��دة تش��ریعیة عامَّ��ة آم��ره؛ إذ ال  
  . ل من األحوالیمكن تجنُّب تطبیقھا في كل حا

تعبیرین ع�ن اإلرادة   وال یحدث ھذا التَّطابق بمجرَّد صدور :تطابق المصالح -٤
ُیعبِّران عن مصالح أصحابھما، وإنَّم�ا یح�دث التط�ابق بعل�م ك�ل ط�رف بمص�لحة الط�رف         

رادات والمص�الح ف�ي العق�ود، غی�ر أن     لتالق�ى اال ) ١(ھذا ھو المخطَّ�ط الكالس�یكي   .الثاني
    .شوَّه فیھا ھذا المخطَّط، وھى ُتعرف بالصُّور الخاصَّة للتراضيھناك حاالت یت

  الغصن الثاني
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةتالقى المصالح في 

العق��د ذي العق��ود ذات المراك��ز القانونی��ة  ال تختل��ف مس��ألة تالق��ى المص��الح ف��ي   
، وإنَّم�ا تك�ون مفتوح�ة عل�ى     عن تالقیھا في العقود، فھي ال تثبت في شكل مح�دَّد  المتعددة

، یبدأ األمر عندما ُیقرِّر أحد األشخاص تجدید أو لتأجیر التمویليفبالنسبة ل.جمیع الصور
تطویر مشروعھ ، فیقوم بتحدید التجھیزات وحجم التمویل الالزم لذلك، ُثمَّ یتوجَّھ بعد ذلك 

  : ، ویستدرج منھم عروضًا مفصَّلة وعلیھ نقولالمؤجرإلى 
  للش�ركة الم�ؤّجرة   ) مالك العق�ار (ھ الموردمجاب ھو ذلك العرض الذي ُیقدِّأن اإلی

وھو في حقیقة األمر إیجاب موجَّھ كذلك إلى المستأجر؛ ألنھ ھو الذي ناقش الثَّمن، كما 
أمَّ��ا ب��دل .ولیس��ت بیع��ًات��أجیر التم��ویلي یعل��م ب��أن العملی��ة ھ��ي  ) مال��ك العق��ار(أن الم��ورد

نھ یتحدَّد على أساس ثمن شراء األص�ل الم�ؤجر، إض�افة    اإلیجار فھو تحصیل حاصل؛ أل
وھناك ح�االت ینص�ح فیھ�ا    .إلى نسبة الفوائد ممَّا ُیبیِّن مدى اھتمام المستأجر بثمن البیع

المشترى باللجوء إلى ھ�ذه العملی�ة لتموی�ل مش�روعھ ، ممَّ�ا یجع�ل       ) مالك العقار(المورد
  .قلیل األھمیة التمویليالتأجیر مسألة مناقشة علم كل األطراف بعملیة 

والمستأجر، فیحدث التَّطابق ب�ین المص�الح    المؤجر بین البنك أما القبول فیصدر
  .والمتمثِّلة في بیع األصل المؤجر وتحقیق الرِّبح): مالك العقار(مصلحة المورد:الثالث

                                      
الص��ور  - .المص��طلح ھم��ا أوَّل م��ن اس��تعمال ھ��ذا   " AUBRT"و "FLOUR "إن األس��تاذان ) ١(

التَّعاق�د   ن�ذكر منھ�ا  لن یسعنا المجال في ھذه الدِّراسة إلى التَّع�ریض إل�ى ك�ل الح�االت الخاصَّ�ة،      :الخاصَّة
والتَّعاق��د ف��ى حال��ة ك��ون اإلیج��اب موجَّ��ھ للمص��لحة المحض��ة     والتَّعاق��د م��ع ال��نَّفس   ع��ن طری��ق النِّیاب��ة 

  . للموّجھ إلیھ 
(M.)STROCK,  , précitée, p. 239- (R.) DEMOGUE  , op. cit. , p. 305  
  MARTIN DE LA MOUTTE (J.), précitée, p37 (R.)CABRILLAC, 
précitée, p. 46 
(R.)DEMOGUE op.cit. , p. 36 ; (G.) WICKER, précitée, p. 75. (R.) 
DEMOGUE op.cit., p.  113 et s. (J.)  MARTIN DE LA MOUTTE précitée, 
p  37-43.   

 وما بعدھا ٢٠٩ص  -مرجع سابق -نسیر رفیق
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والمتمثِّلة فى تمویل المشروع واالحتفاظ بملكیة األصل المؤجر : ومصلحة البنك
والمتمثِّل�ة ف�ي توس�یع اس�تثماره     : وأخی�رًا مص�لحة المس�تأجر   .بیل ضمان القرضعلى س

أمَّ��ا بالنس��بة لالش��تراط لمص��لحة الغی��ر، ف��المھم أن تلتق��ي     .وتحقی��ق أھداف��ھ االقتص��ادیة 
مص���لحة المش���ترط بالمتعھ���د؛ ألنَّ التق���اء ھ���اتین المص���لحتین بمص���لحة المنتف���ع أم���ر      

  .ھلمصلحتھ المحضمفترض، باعتبار أن االشتراط ھو دائمًا 

ب اطا  

   اد ذي اراز او اددة ال

   )١(le contenu du contratون اد 

ُیشكِّل المحل إحدى المعطیات القانونیة التي ی�تم فھمھ�ا مباش�رًة، واالجتم�اع عل�ى      
د ش��كَّل لم��دَّة كم��ا أن��ھ مفھ��وم م��رتبط ارتباط��ًا وثیق��ًا بالعق��د، كون��ھ ق�� )٢(.ض��رورة وجودھ��ا

طویلة التص�رُّف الق�انوني الوحی�د، وباعتب�ار أن العق�د مجموع�ة التزام�ات، فق�د ت�مَّ تفس�یر           
القی�ام بالعم�ل، أو االمتن�اع ع�ن عم�ل، أو إعط�اء       ( المحل عل�ى أس�اس أنَّ�ھ مح�ل االلت�زام      

ولك���ن التع���دیل التش���ریعي األخی���ر ف���ي فرنس��ا ق���د ھج���ر ھ���ذا التقس���یم التقلی���دي   )ش��يء 
ل�م یح�دد     ٢٠١٦ات مب�ررًا ذل�ك ب�أن الق�انون الم�دني الفرنس�ي قب�ل تعدیل�ھ ف�ي          لاللتزام

                                      
بشأن تعدیل   ٢٠١٦-١٣١صدر في فرنسا  المرسوم رقم  ١٠/٢/٢٠١٦سبق واشرنا إلى انھ بتاریخ (١)

قانون العقود واألحكام العامة لاللتزامات واإلثبات ونشر بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة  العدد 
ھذا المرسوم  التعدیل  األكبر و األوسع  نطاقًا للجزء االساسى وتضمن   ١١/٢/٢٠١٦بتاریخ  ٠٠٣٥

ومن  -١/١٠/٢٠١٦وأصبح ھذا التعدیل نافذًا اعتبارًا من ) ١٨٠٤قانون ( من القانون المدني الفرنسي 
أھم التعدیالت  التخلي عن المحل والسبب كركنیین من أركان العقد واإلتیان بمفھوم جدید بدال منھما 

مبحث فرعى  ٢٠١٦وأفرد المشرع الفرنسي في تعدیل ) ١١٧١-١١٦٢المادة ( لعقد وھو مضمون ا
    ١١٧١إلى المادة  ١١٦٢من المادة ) مضمون العقد( ثالث بعنوان 

(P.)HEBRAUD, «  Rôle respectif de la volonté et des éléments objectifs 
dans les actes juridiques », in :  
(J.) Mélanges  MAURY, t. II, Dalloz – Sirey, 1960, p. 240  
(2)(A.-S.) LUCAS – PUGET, Essai sur la notion d’objet du contrat, 
L.G.D.J. , Paris, 2005. . , p. 65 
(G.)ROUETTE  ,Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, 
thèse Paris, 1965, p. 44 
 (Ch.)EISENMANN, « Problèmes de méthodologie des définitions et des 
classifications», A.P.D., 1966, t. XI, « la logique du droit », p. 25 et s.  
(J.-L.) BERGEL, « Différence de nature égale difference de régime», 
RTD. Civ., 1989 s., p. 263. 
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نظامھا ولم یكن ھناك ضرورة لالحتفاظ بھا وفى المقابل ضرورة تكریس بعض اآللی�ات   
  )١(القانونیة  التي بات لھا أھمیتھا  من الناحیة العملیة  مثل اإلیجاب والوعد بالتعاقد

  كز القانونیة المتعددةفي العقود  ذي المرا المحل -
یترجم المحل م�ا یری�ده األط�راف م�ن وراء تعاق�دھم، فھ�و ُیعبِّ�ر ع�ن الھ�دف م�ن           

تم العقد صحیحًا، یتوجَّب على األطراف أن ُینسِّ�قوا إرادتھ�م   ى یوراء ھذا التَّعاقد، ألنَّھ حت
ون بشكل یجعلھا تتطابق، وھ�ذا التَّط�ابق ال ی�تم عل�ى أم�ر غی�ر ملم�وس، ف�األطراف یری�د         

ش��یئًا دقیق��ًا، وألس��باب ُمعیَّن��ة، والبح��ث فیم��ا أراده األط��راف، یعن��ى محاول��ة تحدی��د مح��ل    
، فمحل العقد أو التصرُّف بشكل عام، ھو لیس الشيء، بمعن�ى الم�ال أو الخدم�ة،    )٢(العقد

وإنَّما ھو ما س�یلتزم ب�ھ الش�خص بموج�ب تعاق�ده، عك�س م�ا ی�ذھب إلی�ھ أغل�ب المفسِّ�رین            
بین محل العقد ومادة العقد، َفَیروَن في الشيء المبیع والثَّمن، أو في العقار الذین یوحِّدون 

المؤجَّر وبدل اإلیجار محًال للعقد؛ ألنَّ محل البیع ھو نقل ملكیة الشيء وتسلیم ثمن نقدي، 
  .وھو ما تعبِّر عنھ االلتزامات األساسیة للبیع

اف، وھ��و الھ��دف م��ن   ھ��و األث��ر الق��انوني الم��راد م��ن ِقب��ل األط��ر       :المح��ل إذن
االلتزام، وھو م�راد ل�یس فق�ط م�ن ِقب�ل ال�دائن، ولك�ن حت�ى م�ن ِقب�ل الم�دین، فھ�و الم�راد              
المشترك ألطراف التصرُّف، ھذا ما ُیمیِّز نظریة المحل عن نظریة السَّبب، التي ال تبحث 

فف�ي  في المراد المشترك لألطراف، وإنَّما في المراد الشخصي لكل طرف في التص�رُّف،  
نش��اط الت��أجیر التم��ویلي ، یك��ون الم��راد المش��ترك ألطراف��ھ المتمثِّل��ین ف��ي المس��تأجر،        

، والمتمثِّل�ة ف�ي   ت�أجیر التم�ویلي  ، ھ�و عملی�ة تحقی�ق ال   )مال�ك العق�ار  (والمؤجر، والم�ورد 
 تأجیر التمویليشراء من أجل إیجار منتھى بوعد ُملزم لجانب واحد بالبیع، وھو محل ال

لمراد الشخص��ي لك��ل ط��رف، فیج��ب أن ُنمیِّ��ز ب��ین الم��راد المباش��ر،  بینم��ا فیم��ا یتعلَّ��ق ب��ا
، فبالنسبة للمستأجر یكون مراده المباشر ھو تمویل استثماره، بینم�ا  والمراد غیر المباشر

 غس�ل مراده غیر المباشر، فھ�و یختل�ف م�ن مس�تأجر آلخ�ر، فق�د یك�ون زی�ادة الثَّ�روة، أو          
  الخ، وھذا ما تبحث فیھ نظریة السَّبب. ...األموال، أو تغطیة نشاطات غیر مشروعة

ثاب اط  

   اد ذي اراز او اددة  اب

ش��كَّك بع��ض المفسِّ��رین ف��ي فائ��دة وج��ود مص��طلح السَّ��بب، وك��ان أوَّلھ��م األس��تاذ     
"ERNST:  م، ف��ي مق��ال َنَش��رُه بمناس��بة مراجع��ة التقن��ین الم��دني البلجیك��ي    ١٨٢٦س��نة

، طال�ب فی�ھ إلغ�اء النُّص�وص الت�ي      "یعتبر السبب جوھریًا لصحَّة االتِّفاق�ات   ھل" بعنوان 
خلط�ًا ف�ي    دتعالج ھذا المفھوم، بل أكث�ر م�ن ذل�ك، فق�د اعتبرھ�ا مص�در تغل�یظ؛ ألنَّھ�ا تول�         

                                      
والمرفوع  ١٠/٢/٢٠١٦الصادر في فرنسا بتاریخ   ٢٠١٦-١٣١التقریر المرفق بالمرسوم رقم   (١)

إلى رئیس الجمھوریة الفرنسیة باألھداف األساسیة  التي یسعى إلیھا تعدیل قانون العقود وااللتزامات 
 الفرنسي 

(2)(F.) TERRE, (Ph.)SIMLER et(Y.)  LEQUETTE,-op. cit. p. 51. 
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 ٢٠١٦فبرای�ر   ١٠إال أنھ یبقى أبرز مقتضى لحق�ھ التع�دیل بموج�ب مرس�وم     )١.(المفاھیم
و بالت�الي حذف�ھ م�ن    ، م السبب ك�ركن م�ن أرك�ان العق�د     ھو حذف المشرع الفرنسي لمفھو

و ذل�ك ب�دعوى   ،  ١١٣٣إل�ى   ١١٣١القانون المدني بعدما كان منظما بموجب المواد من 
مع بعض النظریات التي ترى أن االعتماد على السبب ك�ركن لقی�ام    تعقیده و كذا انسجامًا

خصوصا عن�د البح�ث   ، حل العقد یجعلھ یتداخل من حیث الوظیفة مع ركن آخر و ھو الم
إذ یمكنن�ا الق�ول أن ھ�ذا المقتض�ى یش�كل انتص�ارا       ، في مسألة سبب العقد و سبب االلت�زام 

لنظریة الفقیھ الفرنسي بالنیول و الذي یعتب�ر فیھ�ا نظری�ة الس�بب التقلیدی�ة غی�ر ص�حیحة        
  :ى من القانون المدني الفرنسي نجدھا تنص عل ١١٠٨فباستقراء المادة . وغیر ذي فائدة 

   '' Quatre conditions sont essentielles pour la validité 
d'une convention : 

Le consentement de la partie qui s'oblige ; 
Sa capacité de contracter ; 
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; 
Une cause licite dans l'obligation.    ''  

  )٢(:المرسوم الجدید تنص على من ١١٢٨المادة ثم نجد 
Art. 1128 ’’ Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 

-  Le consentement des parties ; 

                                      
 ، اإلیج�ار  عق�د  – المس�ماة  العق�ود ( الم�دني  لق�انون ا ش�رح  ، باش�ا  مرسي كامل محمد راجع في ذلك) (١

م�ن أھ�م   ٢٢٠ص  -مرج�ع س�ابق   –-نس�یر رفی�ق   -١٤ ص ، ٢٠٠٤ ، اإلس�كندریة  ، المع�ارف  منش�اة 
التعدیالت  في القانون المدني الفرنسي  التخلي ع�ن  الس�بب ك�ركن م�ن أرك�ان العق�د واإلتی�ان بمفھ�وم         

إذا ك�ان  ( ١١٦٧م�ن ذل�ك ن�ص الم�ادة     )١١٧١-١١٦٢الم�ادة  ( جدید ب�دال منھم�ا وھ�و مض�مون العق�د      
الثمن أو أى عنصر أخر في العقد واجبًا تحدیده باإلحالة إلى مؤشر غیر موجود أو ل�م یع�د موج�ودًا أو    

یعتب�ر ك�أن ل�م یك�ن ك�ل ش�رط ٌیف�رغ االلت�زام         (١١٧٠ون�ص الم�ادة   )متاحًا فیستبدل بھ اق�رب مؤش�ر ل�ھ    
   ))األساسي للمدین  من مضمونھ 

 (A.)RIEG, Le rôle de la volonté … , thèse précitée, p.  301. , p. 302   
 (G.) ROUJON DE BOUBEE, - précitée, p. 231. 
 (J.) MAURY, « Le concept et le rôle de la cause des obligations dans la 
jurisprudence », bulletin de la société de législation comparée, 1950, p. 
485   
 (J.) MARTIN DE LA MOUTTE, L’acte juridique unilateral- précitée-
p.224 – 225  
 (Ph.) REIGNE, La notion de cause efficiente du contrat en droit privé 
français, thèse Paris II, 1993, p. 279 :     

  .١٣٠جع سابق، ص أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظریة العامة لاللتزام، مر
مضمون  -٣أھلیتھم للتعاقد  -٢رضاء األطراف المتعاقدین  -١یكون ضروریًا لصحة التعاقد  (٢)(

  )مشروع ومؤكد
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-  Leur capacité de contracter ; 
- Un contenu licite et certain. ‘’  

ع�ن مفھ�وم    مما نستخلص معھ االس�تغناء الص�ریح م�ن ط�رف المش�رع الفرنس�ي      
و ما یالحظ أنھ بالرغم من حذف السبب كركن للعقد من  .السبب كركن من أركان العقد 

، إال أنھ من خالل إطالعنا على المرسوم نجد بعض التطبیقات الخاصة بھ ، حیث المبدأ 
   )١( :وسنعرض لمادتین من المرسوم كمثال على ذلك 

Art 1162 ’’ Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni 
par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été 
connu ou non par toutes les parties. ‘’  

Art 1135 ‘’ L'erreur sur un simple motif, étranger aux 
qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, 
n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en 
aient fait expressément un élément déterminant de leur 
consentement. 
« Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence 
duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de 
nullité. ‘’  

الحفاظ الضمني للمرسوم على مفھوم السبب و ضرورتھ  منھ  مما سلف نستشف
بتطبیقات��ھ وق��د أش��رنا  ئإذ أن المرس��وم مل��، لقی��ام العق��د ب��الرغم م��ن اإللغ��اء الص��ریح ل��ھ  
  . لتطبیقین أعاله على سبیل المثال ال الحصر 

  :العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة خصائص السبب في
؛ العق��ود ذات المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة السَّ��بب إل��ى  ئصخص��اال یص��عب نق��ل 

مجموع تصرُّفات انفرادیة، فإذا كان العقد بحسب تعبیر األستاذ  اختلف في كونھت ا الألنَّھ
" WORMS"       فالعق�د ذي المراك�ز القانونی�ة     )٢(ھ�و مجم�وع تص�رُّفین ب�إرادة منف�ردة

ة، وعلی��ھ س��ننقل نت��ائج التمیِّی��ز ب��ین  ھ��و مجم��وع ث��الث تص��رُّفات ب��إرادة منف��رد  المتع��ددة
، قب�ل   العق�د ذي المراك�ز القانونی�ة المتع�ددة    السَّبب الشَّخصى، والسَّبب الموض�وعي إل�ى   

  .نقل موقف الفقھ الحالي الذي یضفى الطَّابع الشَّخصى على السَّبب الموضوعي

                                      
1 (   www.courdecassation.fr 

ھ سواء كان ھذا األخیر معلومًا ال یجوز أن یخالف العقد النظام العام ال بشروطھ وال بھدف( ١١٦٢مادة 
الغلط في مجرد دافع  ال عالقة لھ بالصفات الجوھریة ( ١١٣٥مادة )  من قبل جمیع األطراف أم ال 

لألداء المستحق أو في المتعاقد معھ ال یكون سببًا للبطالن إال إذا اعتبره األطراف صراحة عنصرًا 
تبرع والذي بدونھ ما كان للمتبرع أن یقوم بھذا حاسمًا لرضائھم ومع ذلك فان الغلط فى الدافع لل

  )التصرف  یكون سببًا للبطالن 
 وما بعدھا ٢٢٧ص  -مرجع سابق –-نسیر رفیق

(R.) WORMS, De la volonté unilatéral - précitée, p. 185  
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  الفرع األول
  والسَّبب الشخصي السَّبب الموضوعي

لتزام���ات األساس���یة لالتِّف���اق حس���ب تعبی���ر األس���تاذ   یج���ب بح���ث السَّ���بب ف���ي اال 
"MAURY" نبحث السبب ف�ي االلتزام�ات األساس�یة فق�ط، والت�ي تتمثَّ�ل       : ففي البیع مثًال

بنقل الملكیة، والت�زام المش�ترى ب�دفع ال�ثمن، عل�ى ال�رَّغم م�ن أن        ) مالك العقار(في التزام 
  ).١(البیع یولِّد التزامات أخرى

  :؛ إذ ُنمیِّز ثالثة تصرفات بإرادة منفردةللتأجیر التمویلية وكذلك األمر بالنسب
ع��ن إرادت��ھ ف��ي نق��ل ملكی��ة األص��ل الم��ؤجر إل��ى   ) مال��ك العق��ار(تعبی��ر الم��ورد -

  .مؤجرهشركة الال
شركة عن إرادتھا في نقل حیازة األصل المؤجر إلى المستأجر، ودفع الوتعبیر  -

  .عبیر المستأجر عن إرادتھ في دفع اإلیجاروأخیرًا ت -).مالك العقار(الثمن إلى المورد
  .وھى االلتزامات األساسیة المتفرِّعة عن نشاط التأجیر التمویلي 

مالك (في دفع الثمن إلى الموردنشاط التأجیر التمویلي یكون السَّبب التزام شركة 
ل�ك  ما(، ھو التزام المورد)المستأجر( ، ونقل حیازة األصل المؤجر إلى المستأجر )العقار
كم��ا . بنق��ل ملكی��ة األص��ل الم��ؤجر إلیھ��ا، والت��زام المس��تأجر ب��دفع ب��دالت اإلیج��ار ) العق��ار

نش��اط بنق��ل ملكی��ة األص��ل الم��ؤجر إل��ى ش��ركة ) مال��ك العق��ار(یك��ون س��بب الت��زام الم��ورد
، ھ�و الت�زام ھ�ذه األخی�رة ب�دفع ال�ثمن، أمَّ�ا س�بب الت�زام المس�تأجر ب�دفع            التأجیر التم�ویلي 

، فھ��و التزامھ��ا بنق��ل حی��ازة األص��ل  نش��اط الت��أجیر التم��ویليى ش��ركة ب��دالت اإلیج��ار إل��
  .التأجیر التمویلي عقدالمؤجر إلیھ، ولفحص مشروعیتھ، نبحث في الدافع إلى إبرام 

  الفرع الثاني
  موقف الفقھ الحالي من نظریة السَّبب  تطبیق
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةعلى 

الھ�دف المش�ترك ال�ذي یس�عى     " : السَّبب على أنَّ�ھ  "REIGNE "ُیعرِّف األستاذ 
إلی��ھ الق��ائمون بالتص��رُّف، أو الھ��دف ال��ذي یس��عى إلی��ھ أح��د الق��ائمین بالتص��رُّف، ویأخ��ذه    
الق�ائمون اآلخ��رون بع�ین االعتب��ار، وعلی��ھ؛ یعتب�ر السَّ��بب غی��ر موج�ود إذا تب��یَّن اس��تحالة     

الشتراط لمصلحة الغیر یكون السبب ففي ا).٢" (بلوغ القائمین بالتصرُّف ھدفھم المقصود
إنش��اء ح��ق للغی��ر یخت��اره المش��ترط العتب��ارات شخص��یة، وعلی��ھ؛ یعتب��ر االش��تراط ب��دون 
س��بب إذا ل��م تتحقَّ��ق ھ��ذه االعتب��ارات الشخص��یَّة، كم��ا ل��و ت��مَّ االش��تراط لش��خص عل��ى أنَّ��ھ  

لت�أجیر التم�ویلي    ویك�ون السَّ�بب ف�ي نش�اط ا    . قریب المشترط، ُثمَّ تبیَّن أنھ لیس من عائلت�ھ 
ھو الشراء من أجل تأجیر منتھ�ى بوع�د مل�زم لجان�ب واح�د ب�البیع، وعلی�ھ؛ إذا ل�م ی�تمكَّن          
المستأجر من دفع بدالت اإلیجار، اعتبر السبب غیر موجود؛ ألنَّھ یس�تحیل تحقی�ق عملی�ة    

نمی�ل إل�ى ھ�ذا التعری�ف؛ ألن�ھ ینظ�ر إل�ى التص�رُّف كك�ل، ول�یس إل�ى            والتأجیر التم�ویلي   

                                      
 (1)(J.)  MAURY, … «  la Cause », art. précité, p. 487 
(2) (Ph.  )  REIGNE, La notion de cause … , thèse précitée, p. 279.   
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ح�ده ، كم�ا أنَّ�ھ ُیس�ھِّل معالج�ة بع�ض األوض�اع الت�ي یص�عب           لتصرُّفات المكوِّنة لھ علىا
  :حلَّھا بتطبیق المفھوم الكالسیكي للسَّبب، ولتدعیم ھذا الموقف نذكر بعض األمثلة
شخص  لنفترض أن شخصًا أبرم مع بنك عقد قرض حتى یبنى منزًال، ُثـمَّ نازعھ

بتطبیق المفھوم   التي كان َسیبنى علیھا المنزل، واستحقَّھاآخر في ملكیة القطعة األرضیة 
الكالسیكي ، ال تكون لھ�ذه الواقع�ة آث�ار عل�ى عق�د الق�رض؛ ألن�ھ یبق�ى ص�حیحًا مس�توفیًا           

، وسبب ط القرضلشروط نشأتھ، فالسَّبب موجود، ألن سبب تسلیم القرض ، ھو دفع أقسا
بیق المفھوم الجدی�د للسَّ�بب، یفق�د عق�د     غیر أنھ بتط. ھو تسلیم القرضط القرض دفع  أقسا

الق�رض س�ببھ؛ ألنَّ السَّ�بب بھ��ذا المفھ�وم ھ�و الھ�دف ال��ذي یس�عى إل�ى تحقیق�ھ المقت��رض،          
والمتمثِّ��ل ف��ي بن��اء من��زل، وبم��ا أن��ھ اس��تحال تحقی��ق ھ��ذا الھ��دف الس��تحقاق الغی��ر للقطع��ة  

تب��یَّن للمش��ترط أن  ك��ذلك ف��ي االش�تراط لمص��لحة الغی��ر، ل��و .األرض�یة، ف��إنَّ السَّ��بب ینع��دم 
المنتف��ع ل��یس ھ��و الشَّ��خص ال��ذي أراد أن یش��ترط لمص��لحتھ، تس��مح ل��ھ أحك��ام االش��تراط     

لك��ن بتطبی��ق لمص��لحة الغی��ر أن ی��نقض المش��ارطة، غی��ر أن��ھ ص��عب عل��ى الفق��ھ تبری��ره، 
نظریة السَّبب بمفھوم الھ�دف المش�ترك، أى إنش�اء ح�ق للغی�ر یخت�اره المش�ترط تحقیق�ًا         

فإنَّ السبب سینعدم لعدم تحق�ق المص�لحة الشخص�یة للمش�ترط، ممَّ�ا      ألغراض شخصیة، 
  .ُیفسِّر نقض االشتراط

نشاط التأجیر التم�ویلي، ف�إذا ت�مَّ فس�خ العالق�ة التأجیری�ة       لوالحال نفسھ بالنسبة 
ب��ین ش��ركة نش��اط الت��أجیر التم��ویلي وب��ین المس��تأجر، واس��ترجعت ھ��ذه األخی��رة األص��ل  

إبطال البی�ع بتطبی�ق المفھ�وم الكالس�یكي للس�بب؛ ألنَّ س�بب        المؤجر، فإنَّھ یصعب علیھا
البیع یبقى موجودًا، فسبب دفعھا الثمن للبائع ھو نقل ملكیة األصل الم�ؤجر إلیھ�ا، غی�ر    
أنھ بتطبیق المفھوم الجدید، یبطل البیع النع�دام السَّ�بب، وذل�ك الس�تحالة تحقی�ق الھ�دف       

  .لتمویليالتأجیر ا المشترك، والمتمثِّل في عملیة 
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  املبحث الثاني 

  املراكز القانونية املتعددة ذيالعقد  بطالن 

  -:تقدیم وتقسیم
بصرف النَّظر عن ھ�ذا التط�وُّر الت�اریخي لج�زاءات ع�دم احت�رام ش�روط نش�أة           
كغیره من التصرُّفات القانونیة، ال العقد ذى المراكز القانونیة المتعددة ، فإنَّ )١(التصرف

إذا استوفى جمیع شروطھ، والتي قد تكون جوھریة تؤدِّى إلى البطالن  ینشأ صحیحًا إالَّ
  :للبطالن خاصیتان أساسیتانو.الُمطلق، وقد تكون غیر جوھریة تجعلھ قابًال لإلبطال

الش��روط الت��ي وض��عھا المش��رِّع إلنش��اء التص��رفات    ت��وافر فھ��و ج��زاء ع��دم   -١
  .القانونیة، أي أنھ جزاء یتعلَّق بالنشأة

                                      
وضع الرُّومان شروطًا النعقاد التصرُّف، فال ینعقد العقد صحیحًا إالَّ إذا استوفاھا، وإن لم یس�توفھا  )  (١

ك�ان الرُّوم�انیون یمیِّ�زون م�ا ب�ین ال�بطالن الُكلِّ�ى وال�بطالن الجزئ�ي، وك�ان           ف.ترتَّب علیھ ج�زاء ال�بطالن  
تلط م�ع فك�رة االنع�دام، الت�ي عرف�ت ف�ي الق�انون الفرنس�ي الق�دیم، ذل�ك أن العق�د یعتب�ر             البطالن الُكلِّى یخ

وإن ك�ان ال یم�س ك�ل     -وكأنَّھ لم یكن، فال ُیعتبر تصرفًا قانونیًا وإنَّما مجرَّد واقع�ة، أمَّ�ا ال�بطالن الجزئ�ي    
ك حاالت في القانون الرومانى كانت ھناو. الھنفإنَّھ یأخذ حكم البطالن الُكلِّى في الجزء الذي ی -التصرُّف

تس���تدعى التوقُّ���ف عن���دھا، وھ���ى ح���االت یق���وم فیھ���ا التص���رف ص���حیحًا، غی���ر أن���ھ ُیش���كِّل غبن���ًا ألح���د   
أنشأ الرُّومان دعوى خاصَّة لرفع ھذا الغبن، غیر أن إجراءاتھ�ا كان�ت تختل�ف ع�ن إج�راءات      ف.األطراف

وقد اعتمدت ھذه الدَّعوى في القانون الفرنس�ي  ور الرُّومانى، تدعوى البطالن، فھي كانت منحة من البری
، فق�د ت�مَّ إنش�اء مكات�ب     )lettre de rescision(القدیم بموجب منح�ة م�ن المل�ك تعط�ى بكت�اب خ�اص       

ك�ان الق�انون الفرنس�ي    و. تمنح ھذا الكت�اب مقاب�ل دف�ع رس�وم    ) أى المحاكم حالیًا( خاصَّة أمام البرلمانات 
 و "DUMOULIN "، ، و D’ARGENTRE " :ء كبار، م�ن أمث�ال  القدیم نتاج أعمال واجتھاد فقھا

،"GUY COQUILLE  و ، "FAVRE"  و ،" DOMAT"  و "POTHIER"    ،وآخ�رین ،
غی�ر أن م�ا یالح�ظ ف�ي ھ�ذه الحقب�ة، ھ�و أن ھن�اك  قانون�ًا موحَّ�دًا           . أعادوا إحیاء الفكر القانوني من جدی�د 

لمن�اطق الت�ي ك�ان ُیطبَّ�ق فیھ�ا، إمَّ�ا ق�انون األع�راف، أو         باستثناء بعض ا  ُیطبَّق على كل القطر الفرنسي
وھ�و ذل�ك   : بط�الن األوام�ر   -١:كان یعرف القانون الفرنسي ثالثة أن�واع م�ن ال�بطالن   ف .القانون المكتوب

وھو ذلك الذى ین�تج  : وبطالن األعراف -٢.الذي ینتج عن بعض المناشیر واألوامر الصَّادرة من السَّلطة
ت، وھ��و  ینتم��ي إل��ى ق��انون األع��راف ال��ذي ك��ان منتش��رًا ف��ى ناحی��ة ب��اریس، وش��مال  ع��ن تش��ریع البل��دیا

وھ�و ذل�ك ال�بطالن    : وأخی�رًا بط�الن الق�انون    -٣.وھذان النَّوعان یعطیان الحق فى دعوى ال�بطالن .فرنسا
ھ�و  الذى یجد أساسھ فى القانون الرُّومانى، والذى لم ینص علیھ القانون الفرنسى كااللتزام بدون سبب، و

، والتى كان یمنحھا التَّشریع الرومانى فى حال�ة عی�وب الرض�ا، فالروم�ان      نیعطى الحق فى دعوى الغب
لم یكونوا یرون العقد المشوب بعی�ب م�ن عی�وب الرض�ا باط�ل ف�ى ذات�ھ، وإنَّم�ا یج�ب أن یك�ون ال�بطالن            

ھورى، ش�رح  عب�د ال�رزاق أحم�د الس�ن     -  ٢٣٠ص   -مرجع سابق –-نسیر رفیقاإلمبراطور  منحة مـن
الق��انون الم��دنى، النظری��ة العام��ة لاللتزام��ات، نظری��ة العق��د، الج��زء الث��انى، الطبع��ة الثانی��ة الجدی��دة،            

 .HOPPE, précitée, p (Ch)  -وما یلیھ�ا  ٦٠٥، ص ١٩٩٨منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنان، 
57  
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أنَّھ یھدم التَّصرُّف بأثر رجعى، فیصبح وكأنَّھ لم یكن، وب�ذلك فھ�و یتمیَّ�ز    كما  -٢
ق�د یح�دث أن یك�ون التص�رُّف ص�حیحًا، غی�ر أنَّ�ھ ال یمك�ن         و.، والفس�خ )١(عن ع�دم النف�اذ  
تَّجاه شخص معیَّن، أو اتِّجاه كل األش�خاص ال�ذین ل�م یش�اركوا ف�ي إبرام�ھ؛        االحتجاج بھ 

 .خص أو ھؤالء األشخاص عدم االعتراف بوج�ود ھ�ذا التص�رُّف   بمعنى أنھ یحق لھذا الشَّ
ث�اره تِّج�اه األط�راف، وعلی�ھ یك�ون ناف�ذًا اتِّج�اھھم؛        آفاالشتراط لمصلحة الغیر مثًال، ینتج 

ألنھ ال یمكنھم تجاھل وجوده، وھو ال ینتج أي أثر بالنِّس�بة للغی�ر، دائن�ي المش�ترط م�ثًال،      
وال التزامًا، غیر أنھ یكون ناف�ذًا ف�ي م�واجھتھم، ف�ال ُیمك�ن      فھو ال ینشْى في ذمَّتھم ال حقًا 

غی�ر أنَّ�ھ    .إل�ى المتعھِّ�د  ) م�دینھم ( تجاھل وجوده، والمطالبة بالمقابل الذي دفع�ھ المش�ترط   
ال یمك��نھم أن  یك��ون التص��رف ص��حیحًا ف��ي بع��ض الح��االت فیم��ا ب��ین األط��راف، إالَّ أن��ھ  

الحال عن�دما یری�د المش�رِّع حمای�ة الغی�ر، ال�ذي       یحتجُّوا بھ في مواجھة الغیر، ھكذا یكون 
یكون من مصلحتھم العلم بالتصرُّف، فیفرض الشھر، الذي یكون جزاء عدم ت�وافره ع�دم   

وھناك حاالت أخرى یكون فیھا الغیر بحاجة إلى . نفاذ التصرف في مواجھة ھؤالء الغیر
ب م�ن إج�راءات الحج�ز، فھن�ا     أمالك�ًا ألقربائ�ھ، حتَّ�ى یتھ�رَّ     الحمایة، كما لو أھدى الم�دین 

یم��نح المش��رِّع لدائنی��ھ إمكانی��ة المطالب��ة بع��دم نف��اذ تص��ـرفاتھ ف��ي م��واجھتھم ع��ـن طری��ق   
  . الدعوى البولیصیة 
فیتقرَّر على تصرُّف نشأ صحیحًا كامل األركان، غیر أن أحد أطراف�ھ   أمَّا الفسخ

ف بالتزاماتھ النَّاشئة عنھ، بمعن�ى  لم ُینفِّذ التزاماتھ، فھو جزاء إخالل أحد القائمین بالتصرُّ
العق�د ذي   ح�االت بط�الن   ف�ى ھ�ذا المبح�ث    عرضتس�ن و.أنھ جزاء یتقرَّر في مرحلة التَّنفی�ذ 

، ُث�مَّ  )ث�انٍ  مطل�ب ( ، وص�احب الح�ق ف�ي إثارت�ھ     )أوَّل مطل�ب (المراكز القانونی�ة المتع�ددة  
  ).ثالثمطلب ( أحكام انقضائھ 

ب اطلوا  

  ذي اراز او اددةاد  ت طن

  :حاالت البطالن النِّسبى: أوًال
یعتبر نقص األھلیة من حاالت البطالن النِّسبى، إذا كان التصرُّف دائرًا بین النَّفع 

، العقود ذي المراك�ز القانونی�ة المتع�ددة   والضَّرر، غیر أنھ یصعب تصوُّر ھذا العیب في 
ویَّ��ة، وس�ن األط��راف باعتب��ار أنَّھ�ا تك��ون مكتوب��ة،   أغلبھ��ا تص��رُّفات یالح�ظ فیھ��ا ھ  لك�ون 

سواء كانت الكتابة شرطًا، أو من المسائل التي فرضتھا طبیعة وُعرف التعامل في مج�ال  
العق�ود ذي  ھذا ما سیجعلنا ُنركِّز بحثن�ا عل�ى العی�وب األخ�رى ِلم�ا تتمیَّ�ز ب�ھ ف�ي         .األعمال

  .)٢(  المراكز القانونیة المتعددة
I-وء تقدیر المعطیات، وھو یتمثَّل في تصوُّر ما ھو صحیح على أنَُّھ ھو س :الغلط

یقتضى األخذ بمب�دأ س�لطان اإلرادة ك�ل التَّص�رُّفات الت�ي تنش�أ ع�ن        حیث  خطأ، أو العكس

                                      
(1) (R.)WINTGEN- précitée- p44 

الى ١١٣٠من المادة ) عیوب الرضا(الفرع الثاني  بعنوان  ٢٠١٦أفرد المشرع الفرنسي في تعدیل  (٢)
  ١١٤٤المادة
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تعبیرات واھمة؛ ألنَّھا ال ُتعبِّر عن إرادة الشَّخص، ممَّا ُیھدِّد أمن العالقات القانونیة داخ�ل  
ذ بفكرة المصلحة، ال یجعل م�ن ك�ل غل�ط س�ببًا إلبط�ال التَّص�رُّف،       المجتمع، غیر أن األخ

ب�ل الغل��ط الج��وھري فق��ط ھ��و ال��ذى یبطل��ھ؛ ألنَّ��ھ ینع��دم مع��ھ ھ��دف تحقی��ق مص��لحة الق��ائم  
  )١( .بالتَّصرُّف

ش�رط  (ف�ي    العقود ذات المراكز القانونی�ة المتع�ددة  وتظھر خصوصیة الغلط في 
ففي نشاط التأجیر التمویلي  ال ُیمكن تصوُّر الوقوع ، )اتِّصال المتصرِّفین اآلخرین بالغلط

في الغلط؛ ألنَّ كل ظ�روف التص�رُّف تك�ون مبنی�ة عل�ى دراس�ات، وأن معطی�ات األص�ل         
عدم مطابقة األصل المؤجر لھذه المعلومات ال یدخل في فأن المؤجر تكون موّثقة، وعلیھ 

علَّق باالشتراط لمصلحة الغیر، فق�د یق�ع   أمَّا فیما یت .مجال الغلط، وإنَّما في مجال التدلیس
یجب ف.المشترط في غلط في صفة المنتفع، كما لو اعتقد أنَّھ من أقربائھ، ُثمَّ تبیَّن العكس

یتمثَّل في اكتشاف العی�ب قب�ل تعبی�ر المنتف�ع ع�ن قبول�ھ،        :الفرض األوَّل:أن ُنمیِّز فرضین
 :أمَّ��ا الف��رض الث��اني.المش��ارطةوھن��ا ال یلج��أ المش��ترط إل��ى الغل��ط بم��ا أن ل��ھ ح��ق نق��ض  

وھن���ا ُنمیَّ���ز ب���ین فرض���ین .فیتمثَّ���ل ف���ي اكتش���اف العی���ب بع���د تعبی���ر المنتف���ع ع���ن قبول���ھ 
یج��وز  حی��ثحال��ة اتِّص��ال العی��ب بالمتعھِّ��د والمنتف��ع ف��ي آٍن واح��د،   :الف��رض األول:أیض��ًا

 حی�ث تعھِّ�د،  حالة اتِّصال العی�ب ب�المنتفع دون الم   : الفرض الثانى .غلطلإبطال التصرُّف ل
ال یجوز إبطال التصرُّف ككل، وإنَّما نقض المشارطة فقط، وتغییر المنتف�ع، أو االس�تئثار   

  .بالحق، ألنَّ المتعھِّد َحسن النِّیَّة، واالستئثار بالحق ال ینفى مصلحة المشترط
  
II- التَّدلیس:  

، فرض�یة   العقود ذي المراكز القانونیة المتعددةتفوق فرضیة وجود التَّدلیس في 
تواجد العیوب األخرى، وھذا ال یعود إلى طبیعة التصرُّف ف�ي ح�د ذات�ھ، وإنَّم�ا للظُّ�روف      

 حی�ث شائعة في مج�ال األعم�ال،     فالعقود ذات المراكز القانونیة المتعددةالتي ُتحیط بھ، 
م�ع    یوجد أشخاص موھوبون في النَّصب، واالحتی�ال نتیج�ة تحكُّمھ�م ف�ي قواع�د التج�ارة      

إذا كان�ت الحیل�ة    -ف�ي م�واد العق�ود    -یكون التدلیس سببًا في اإلبطالحیث  .األخالقانعدام 

                                      
 ، الكویت جامعة مطبوعات ، األخرى االئتمانیة والبیوع بالتقسیط البیع ، اللیل أبو دسوقي إبراھیم(١)

  ٣٠ ص ، ١٩٨٤
(E.,M.) CHARPENTIER, « Le rôle de la bonne foi », art. précité, p. 316 :  
  (H.-L. et J.)MAZEAUD, Leçons de droit civil  , par (F.) CHABAS,  

op. cit. , p. 166 : FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) l’acte juridique , 
op.cit.,p. 135.  
إن المعاییر الشخصیة ال تجد لھا مكان فى الفقھ اإلسالمى الذى ھو ذو نزعة موضوعیة، فال یمكن عل�م  

ھ�ذا م�ا أفق�د نظری�ة الغل�ط مكانتھ�ا ف�ى الفق�ھ         . وح�ده بمعرفتھ�ا   -ع�ز وج�ل   -اهللاسرائر النفوس إذ یخ�تص  
عبد الرزاق أحم�د الس�نھورى، مص�ادر الح�ق ف�ى الفق�ھ اإلس�المى، المجل�د األول، دار         : انظر. اإلسالمى

  ٧٥النھضة العربیة، ص 
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، )١(م�ن أح�د المتعاق�دین، أو النَّائ�ب عن�ھ       إل�ى وق�وع المتعاق�د ف�ي غل�ط ص�ادر       التي أدَّت
العقد ذي المراك�ز القانونی�ة   على مدني مصري  ١٢٥و ١٢٦ویسھل تطبیق أحكام المادة 

لمصلحة الغیر، سیسري حكم الغلط بالنسبة للتدلیس فیما یتعلَّق  ، ففي االشتراط  المتعددة
أمَّ��ا ف��ي م��واد الت���أجیر التم��ویلي ، ف��أوَّل م��ا یج���ب       بش��رط اتِّص��ال األط��راف بالعی���ب،    

، غی�ر أنَّ�ھ یمك�ن أن     مالحظتھ، ھو استبعاد صدور التدلیس من شركة الت�أجیر التم�ویلي  
التصریح بجودة األص�ل الم�ؤجر عل�ى    ، وذلك عن طریق )مالك العقار(یصدر من المورد

  .غیر حقیقتھ، أو من المستأجر، وذلك عن طریق إعطاء بیانات خاطئة عن قدراتھ المالیة
أو النائ�ب عن�ھ، ف�ال یك�ون ض�حیَّتھ      ) مال�ك العق�ار  (إذا صدر التدلیس من الموردف

یر ش��ركة الت��أجیر التم��ویلي  فق��ط، وإنم��ا المس��تأجر أیض��ًا؛ ألنَّ م��ن خصوص��یَّات الت��أج     
التمویلي  أن یشترك المستأجر مع شركة التأجیر التمویلي  ف�ي ملكی�ة األص�ل الم�ؤجر،     

، بینم�ا المس�تأجر یملك�ھ    )ملكی�ة قانونی�ة  ( فشركة التأجیر التم�ویلي  تملك�ھ ملكیَّ�ة قیم�ة     
، وبھذا یتحقَّق اتِّصال كل األطراف بالعیب، أمَّ�ا إذا  )٢)(ملكیة اقتصادیة( ملكیَّة استفادة 

لتدلیس من طرف المستأجر، فإنَّ الضَّ�حیَّة ھ�ي ش�ركة الت�أجیر التم�ویلي ، فكی�ف       صدر ا
  بالعیب؟) مالك العقار(یتحقَّق اتِّصال المورد

قصد تش�جیع ش�ركة الت�أجیر التم�ویلي عل�ى قب�ول       ) مالك العقار(رأینا سلفًا أن المورد     
ھ وب�ین المس�تأجر،   عرض المستأجر یعطى ض�مانات للم�ؤّجر ف�ي حال�ة إلغ�اء العالق�ة بین�       

م�ن  ) مال�ك العق�ار  (یمنع�ان الم�ورد  ما تتمثَّل في االلتزام بالتعاون وااللتزام باالسترداد، وھ
االعتراض على إبطال التصرُّف، ِبُحجَّة عدم اتصالھ بالعیب؛ ألنھ حتى ل�و حلَّلن�ا المس�ألة    

س�تأجر، ی�ؤدِّى   بفصل العالقات سنصل إلى النتیجة نفسھا، إبطال العالقة بین المؤّجر والم
باالس���ترداد، ) مال��ك العق��ار  (الم��ورد ویطال��ب  ، ص��ل الم��ؤجر  إل��ى اس��ترجاع الم��ؤجر لأل   

وعلی�ھ ف�ي حال�ة    األص�ل الم�ؤجر وكأنَّ�ھ ت�مَّ إبط�ال البی�ع،       ) مالك العق�ار (فیسترجع المورد
إلبط��ال ) مال��ك العق��ار(ص��دور الت��دلیس م��ن المس��تأجر ال یش��ترط اتص��ال العی��ب ب��المورد 

أمَّا فیما یتعلَّق باإلكراه واالستغالل، فَیصُعب تصوُّرھما ف�ي تص�رفات    .ي التأجیر التمویل
  )٣( .األعمال؛ إذ ال یمكن إكراه شركة تجاریة، كما ال یتصّور فیھا الطیش والھوى

                                      
م��دنى ١٢٥ م��ادة ل��ة للوالمقاب ٢٠١٦م��ن التقن��ین الم��دني الفرنس��ي المع��دل ف��ي   ١١٣٩إل��ى  ١١٣٧الم��واد م��ن )١(

یجوز إبط�ال العق�د للت�دلیس إذا كان�ت الحی�ل الت�ي لج�أ إلیھ�ا أح�د المتعاق�دین ، أو نائ�ب عن�ھ ، م�ن              )  ١( (مصري
ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة من )  ٢.( الجسامة ، بحیث لوالھا لما ابرم الطرف الثاني العقد

إذا ص�در الت�دلیس   (١٢٦م�ادة  . )رم العقد لو علم بتلك الواقع�ة أو ھ�ذه المالبس�ة   إذا ثبت أن المدلس علیھ ما كان لیب
من غیر المتعاقدین ، من فلیس للمتعاقد المدلس علیھ أن یطلب إبطال العقد ، م�ا ل�م یكب�ت أن المتعاق�د اآلخ�ر ك�ان       

 )یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم لھذا التدلیس
 (2)(Ch.) GOYET, Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit-bail et du bail 
surerficiaire, L.G.D.J. , Paris, 1983.   

 لمنظم�ة  الت�ابع  اإلس�المي  الفق�ھ  مجم�ع  مجل�ة  ف�ي  منش�ور  بح�ث  ، بالتملی�ك  المنتھ�ي  اإلیجار ، الشاذلي علي حسن
 العن�وان  عل�ى  مت�اح  للبح�ث  ملالكا والنص٢٢٠ص - ١٤٠٩ األول جمادي ، ٤ ج ، ٥ ،العدد اإلسالمي المؤتمر

   : األتي االلكتروني
(http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics/data/.../1258443959.d oc )   
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  :حاالت البطالن المطلق: ثانیًا
أو مخالفتھ  أو عدم مشروعیتھ ال شك في أن بطالن التصرف لعدم وجود السبب 
ھ��و بط��الن مطل��ق، عل��ى ال��رغم م��ن أن المص��لحة المحمی��ة  العام��ة والنظ��ام الع��ام ل��آلداب 
، وبالنتیجة ُتطبَّق علیھ األحكام المتعلِّق�ة  )مصلحة الطرف الذي تعاقد بدون سبب( خاصَّة 

وُیقرِّر ال�بطالن المطل�ق لغی�اب    .بالنظام العام، وكأنَّھ بطالن مقرَّر لحمایة المصلحة العامَّة
، بمعن�ى   یة لوجود التصرُّف، أو ما ُیطلق علیھا بعض المفسِّرین األركانالشروط األساس

یثار و.الرضا، والمحل، والسَّبب، والشكلیَّة في التصرُّفات الشكلیَّة: أعمدة التصرف، وھى
 البطالن المطلق لغیاب التراضي في الحاالت التي ال یحدث فیھا تط�ابق اإلیج�اب ب�القبول   

، ویث��ار ال��بطالن  ح��د األط��راف بتعبی��رات األط��راف األخ��رى، كم��ا ف��ي حال��ة ع��دم عل��م أ
م یك�ن ممكن�ًا، أو موج�ودًا أو ق�ابًال للوج�ود، أو معین�ًا أو       لالمطلق لغیاب شرط المحل، إذا 

، كما یثار البطالن المطلق لغیاب شرط السَّبب، إذا  قابًال للّتعیین، أو إذا لم یكن مشروعًا 
    )١(لم یكن موجودًا أو مشروعًا

باط ا  

  اد ذي اراز او اددة ب اق  طن

تظھر أھمیَّة أثار التَّمیِّیز بین البطالن المطلق والبطالن النِّسبى بشكٍل واضح فیما 
فھن��اك طائف��ة یج��وز لھ��ا طل��ب   . یتعلَّ��ق بمس��ألة تحدی��د ص��احب الح��ق ف��ي إث��ارة ال��بطالن   

   ).ثانیًا( ة یجوز لھا طلب البطالن النسبي ، وطائف)أوًال( البطالن المطلق 
یمكن لك�ل ذي مص�لحة أن یثی�ر       :صاحب الحق في إثارة البطالن المطلق: أوًال

  ).II(، كما یمكن ألعوان السُّلطة العامَّة إثارتھ )I(البطالن المطلق 
I- في العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة تحدید أصحاب المصلحة  :  

ھم من عدم حصر حق طلب البطالن المطلق على األطراف لكون�ھ  ال یجب أن یف
یرمى لحمایة المصلحة العامَّة، أن ھذا الحق مقرَّر لكل األشخاص؛ إذ یكفى تطبیق أحكام 

،   الس��تبعاد ك��ل  "ال دع��وى م��ن غی��ر المص��لحة    " الش��روط اإلجرائی��ة لرف��ع ال��دعوى    
   :لتصرُّف ھمفالمعنیُّون بااألشخاص غیر المعنیِّین بالتَّصُرف، 

إنَّ أوَّل من یحق لھم إثارة البطالن المطلق  ) :العاقد أو خلفھ العام(األطراف  -١
ھ��م األط��راف، ف��البطالن المطل��ق یمك��ن إثارت��ھ م��ن قب��ل ك��ل األط��راف، عك��س ال��بطالن     

ویج�وز  ).٢(النِّسبى الذي ال یمكن إثارتھ إالَّ من قبل الطَّرف الذي حدَّد اإلبط�ال لمص�لحتھ  
ل��بطالن المطل��ق م��ن ال��ولي إذا ك��ان أح��د األط��راف قاص��رًا، أمَّ��ا إذا ت��وفَّى أح��د          إث��ارة ا

                                      
)  المبح�ث الراب�ع الج�زاءات   ( المبح�ث الفرع�ي األول م�ن     ٢٠١٦أفرد المشرع الفرنسي ف�ي تع�دیل    )(١

  ١١٨٥الى المادة ١١٧٨من المادة ) البطالن (بعنوان 
في إبط�ال العق�د فل�یس للمتعاق�د      إذا جعل القانون ألحد المتعاقدین ، حقًا(مدني مصري  ١٣٨مادة ) ٨٠(

 .)یتمسك بھذا الحق: اآلخر أن 
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، ما ل�م یتب�یَّن م�ن طبیع�ة التَّعام�ل أو م�ن        األطراف فإن حق البطالن ینتقل إلى َخَلفھ العام
  .نص القانون عكس ذلك

  

یج��وز للخل��ف الخ��اص طل��ب بط��الن التص��رف، بش��رط أن    :الخل��ف الخ��اص -٢
ررًا، بم�ا یجع�ل مص�لحتھم ف�ي طل�ب ال�بطالن قائم�ة، وحقَّھ�م ف�ي          یسبب لھم التصرف ض� 

البطالن حق أصلى، فال یشترط ت�وافر ش�روط ال�دعوى غی�ر المباش�ر حت�ى یباش�روا ھ�ذا         
  )١( .الحق

یجوز للدائنین طل�ب بط�الن تص�رف م�دینھم إذا كان�ت لھ�م مص�لحة        :الدَّائنون -٣
لتمویلي ، جاز لھم بطالن�ھ م�ن أج�ل    في ذلك، كما لو الحظ دائنو المؤجر بطالن التأجیر ا

التَّمكُّن من التنفیذ على ثمن األصل المؤجر الذي ستستعیده ھذه األخیرة، ودعواھم دعوى 
بالمفھوم الضیِّق فإنَّھ ال یج�وز لھ�م التمسُّ�ك ب�بطالن      أمَّا بالنسبة للغیر.أصلیة، أي مباشرة

مص�نع من�افس طل�ب بط�الن      التصرُّف؛ ألنَّھ ال مصلحة لھم في ذلك، ف�ال یج�وز لص�احب   
  .الذي أبرمھ المستأجر من أجل جلب آالت لمصنعھ التأجیر التمویلي

  :صاحب الحق في إثارة البطالن النسبي: ثانیًا
 إذا جع�ل الق�انون ألح�د المتعاق�دین ، حق�اً     (مدني مصري  ١٣٨ مادة طبقًا لنص ال

ق�رَّر ح�ق إبط�ال التص�رُّف     یت) یتمسك بھذا الح�ق : في إبطال العقد فلیس للمتعاقد اآلخر أن
الباطل بطالنًا نسبیًا الذي جع�ل ل�ھ الق�انون ح�ق اإلبط�ال، فھ�و ال یتق�رَّر لك�ل األط�راف ،          
ولصاحب الحق في اإلبطال سلطة تقدیریة في طلبھ، بشرط أن ال یتقادم طلبھ، وال یج�وز  

، فتبق�ى  لألطراف اآلخرین طلب اإلبطال حت�ى وإن كان�ت ھ�ذه الحال�ة ُتھ�دِّد أم�ن عالق�تھم       
تقادم حق من تقرَّر البطالن لمصلحتھ، أو إجازتھ للتصرف، ھذا ھ�و   حتىعالقتھم معلَّقة 

الثَّمن الذي یدفعھ م�ن دل�س، أو أك�ره، أو اس�تغلَّ طیش�ًا بین�ًا أو ھ�وى جامح�ًا ف�ي الطَّ�رف           
یتق��رَّر ح��ق طل��ب اإلبط��ال للخل��ف الع��ام، وحت��ى النائ��ب، ك��الولي بالنِّس��بة لن��اقص و.اآلخ��ر

لیة، كما ینتقل حق طلب اإلبطال إلى الخلف الخاص للطرف الذي قرَّر لھ قانون ح�ق  األھ
اإلبطال، باعتبار أنھ من مكمِّالت الشيء الذي تلقَّاه من سلفھ، فل�و اش�ترط القاص�ر عق�ارًا     
للمنتفع، وعاد واشترطھ بعد اكتمال أھلیَّتھ لمنتفع آخر، جاز للمنتفع الثاني التمسُّك بإبطال 

  .ط األوَّل، غیر أن دعوى اإلبطال ال تتقرَّر لدائني من تقرَّر اإلبطال لمصلحتھاالشترا
  
  
  
  
  
  

                                      
(1)(J)AUBERT, «  Le droit pour le créancier d’agir en nullité des actes 
passés par son débiteur », R T D. Civ., 1969, p. 692 et s. ,p. 694.  
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ب اطثا  

  اد ذي اراز او اددة طناك   ق اوط 

  .قد یفقد الشخص حّقھ في طلب البطالن، وذلك بسبب اإلجازة، أو التقادم
  الفرع األول

  اإلجازة
تص�رُّف ق�انوني انف�رادي یترتَّ�ب علی�ھ إس�قاط ح�ق        : " ف اإلجازة عل�ى أنَّھ�ا  عرِّت 

خولھ القانون ذل�ك، وص�یرورة    إبطال القابل لإلبطال بالنُّزول عنھ صراحًة أو ضمنًا ممَّن
یظھ�ر م�ن ھ�ذا التَّعری�ف أن لإلج�ازة      ف) ١( "العقد المؤّی�د باّت�ًا بع�د أن ك�ان مھ�دَّدًا ب�الزَّوال      

  :ثالثة خصائص
اإلج�ازة تعبی�ر إرادي ص�ادر م�ن المتعاق�د       :اإلجازة تصرُّف ق�انوني انف�رادي   -١

ال�ذي تق��رَّر ح��ق اإلبط�ال لص��الحھ، ین��زل بمقتض�اه ع��ن حق��ھ ف�ي المطالب��ة باإلبط��ال، وال     
یكون ھذا التَّعبیر بحاجة إلى االقتران بقبول المتعاقد الثاني حت�ى ین�تج أث�ره ھ�ذا م�ا جع�ل       

  ).٢(أساس أنھ تصرف بإرادة منفردة أغلب الفقھ یكّیفھ على 
ینحصر أثر اإلجازة عن الحق :اإلجازة تتضمَّن النُّزول عن الحق في اإلبطال -٢

، كما ذھب إلى ذلك مفسِّرو الفق�ھ   في اإلبطال فقط، وال یتعدَّاه لیصل إلى تصحیح العیب 
  ).٣(الكالسیكي
ف�ي طل�ب إبط�ال    یترتَّ�ب عل�ى اإلج�ازة س�قوط الح�ق      :اإلجازة تص�رُّف كاش�ف   -٣

وال یترتَّ�ب عل�ى إث�ر ص�دور     . العقد، أو التصرُّف من وقت إبرامھ ال من وق�ت ص�دورھا  
اإلج��ازة إنش��اء آث��ار التص��رُّف؛ ألنَّھ��ا تنش��أ بموج��ب ھ��ذا األخی��ر، وإنَّم��ا تتأیَّ��د بموجبھ��ا،      

ال یك�ون لإلج�ازة أث�ر    و . وُتصبح ف�ي من�أى م�ن ال�زَّوال نتیج�ة زوال الح�ق ف�ي اإلبط�ال         
)III (  العی�وب  إالَّ إذا صدرت في مجال یتناول نوعًا ُمعیَّن�ًا م�ن)I(    وت�وافرت فی�ھ ش�روط ،

  ).II(ُمعیَّنة 
I – م��ع ن��وع  -حس��ب النظری��ة الكالس��یكیة  -ت��تالزم اإلج��ازةال   :مج��ال اإلج��ازة
فالبطالن المطلق ینتج عن غیاب شرط ضروري وحیوي للتصرف فیولد میِّت�ًا،   -البطالن

أمَّا البطالن النس�بي فین�تج ع�ن    . مستحیًال، وبالتالي ال تجوز إجازتھ ویجعل مسألة عالجھ

                                      
  ٢٠١٦من قانون العقود وااللتزامات واإلثبات الفرنسي الصادر فى  ١١٨٣و المادة  ١١٨٢المادة   )(١
 ٢٦٣ص  - س.م- نسیر رفیق -  ١٦١س، ص .، أنور سلطان، م١٤٤س، ص . أحمد شوقي م  ٢)(

 (J.- L.)  FLOUR et AUBERT,  L’acte juridique- op.cit- p. 250  
(Ch.), LARROUMET … conditions de formation … , op. cit. , p. 565   
(F.),  TERRE SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , op. cit. , p. 314 ; 
 (J.) MARTIN DE LA MOUTTE,précitée, p. 127. 
 (3)(F.)DROGOUL précitée-p.235 ; (Ch.)AUBRY et(Ch.)RAU, Cours de 
droit civil- par BARTIN, op.cit.p.385.  
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غیاب شرط غیر حیوي، فیكون التصرُّف مریضًا قابًال للعالج، ممَّا یجعل مس�ألة إجازت�ھ   
  )١. (جائزة

ال���تالزم، غی���ر أنھ���ا تؤسِّس���ھ عل���ى معطیَّ���ات   بع���دم  تح���تفظ النظری���ة الحدیث���ة و
یھدف إل�ى حمای�ة المص�لحة     -لم یحترم أثناء إبرام العقدالذي  -فإذا كان الشَّرط: المصلحة

العامَّ��ة، ك��ان ال��بطالن مطلق��ًا، بینم��ا إذا ك��ان یھ��دف إل��ى حمای��ة المص��لحة الخاصَّ��ة، ك��ان    
البطالن نسبیًا، وعلیھ؛ فإنَّ الشخص ال ُیمكنھ أن ُیجیز ما یضر بالمصلحة العامَّة، كما أن 

وز لك�ل ذي مص�لحة أن یتمسَّ�ك ب�ھ، وللقاض�ي أن      البطالن المطلق من النِّظام الع�ام، ویج�  
   ).٢(یثیره من تلقاء نفسھ، وھذه العمومیة في جواز إبطالھ تمنع عنھ إمكانیة اإلجازة 

تج��وز اإلج��ازة ف��ي بع��ض ح��االت ال��بطالن  :ذھ��ب بع��ض الب��احثین إل��ى أنَّ��ھوق��د 
ص�لحة العامَّ�ة   ال تكون المصلحة المحمیَّة مصلحة عامَّة، أو زوال داعي الم حیثالمطلق،

، فأحكام بطالن التص�رف لع�دم   )٣(فیھا بإلغاء النَّص المقرَّر للبطالن المطلق، أو بتعدیلھ 
وجود المحل أو السبب مثًال، ال تھدف إلى حمایة المصلحة العامَّة ، عكس أحك�ام بطالن�ھ   

ة دون أن كما أن بعض التصرُّفات قد ُتصدم بالنِّظام العام واآلداب العامَّ. لعدم مشروعیتھا
تم��س بالمص��لحة العامَّ��ة؛ ألنَّ النِّظ��ام الع��ام یش��مل النِّظ��ام الع��ام السیاس��ي والنِّظ��ام الع��ام        

، وم��ن أحك��ام النظ��ام الع��ام االقتص��ادي ش��روط العم��ل، فح��ق العام��ل ف��ي     )٤(االقتص��ادي
العطل�ة س�واء أكان�ت أس�بوعیة أو س�نویة م��ن النِّظ�ام الع�ام، غی�ر أنَّھ�ا ال تم�س بالمص��لحة           

امَّة، وإنَّما تمس بمصلحة العامل الذي أبرم عق�د عم�ل یحرم�ھ م�ن ھ�ذا الح�ق، وعلی�ھ؛        الع
فإذا كانت اإلجازة تتأسَّس على المصلحة الخاصَّة، فإنَّھ من المنطق أن تج�وز إج�ازة ھ�ذه    

  .األنواع من التصرُّفات
II- العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة شروط إجازة:  

  یحة یجب أن تصدر ممَّن لھ حق إبطال التصرُّفحتَّى تكون اإلجازة صح
یج��ب أن تص��در م��ن :أن تص��در اإلج��ازة ممَّ��ن ل��ھ الح��ق ف��ي إبط��ال التص��رُّف -١

الشَّخص الذي لھ حق طلب إبطال التصرُّف، وھذا الشَّرط ن�اتج ع�ن تعری�ف اإلج�ازة ف�ي      
  .حد ذاتھا، والمتمثِّل في التَّنازل عن حق طلب اإلبطال

                                      
 الفق�ھ  في ( بالتملیك المنتھي اإلیجار بأحكام مقارنة دراسة االیجاري البیع ، احمد سعد احمد حمدي(١) 

 االحتف�اظ  منصور،ش�رط  حسین محمد - ١٠٠ ص ، ٢٠٠٧ ، القاھرة ، القانونیة الكتب دار ، اإلسالمي
  :فصیل أكثر انظرلت  ٢٧ ،ص ١٩٩٣ ، المعارف منشأة ، المادي المنقول في بیع بالملكیة

(Ch.) DUPEYRON,La régularisation des actes nuls -L.G.D.J.,Paris, 
1973.p23  

   ٢٢٥ ص ، ١٩٩٧ العربی النھضة دار ، البیع ، ١ ج ، المسماة العقود ، إبراھیم سعد نبیل
(2)(J.)  FLOUR et  AUBERT (J.-L.) , L’acte juridique  , op.cit. , p. 355. 
(3)(J.)  FLOUR et  AUBERT (J.-L .)l’acte juridique ,op.cit.p. 255 
(G.)COUTURIER,  
La confirmation des actes nuls, L.G.D.J., Paris, 1972, p. 241                                                                
(4) (J.) FLOUR et  AUBERT (J.-L.) , op.cit. , p.p. 199-213.   
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یش���ترط ف���ي المجی���ز أھلی���ة    :المجی���ز س���المة م���ن العی���وب   أن تك���ون إرادة  -٢
  .التصرف، وأن ال یكون قد تصرَّف نتیجة غلط، أو إكراه، أو تدلیس، أو استغالل

یش�ترط عل�م المجی�ز بالعی�ب ال�ذي      :علم المجی�ز بالعی�ب ال�ذي َش�اَب التص�رُّف      -٣
ة ال تش�مل  شاب التصرف الذي ھو بصدد إجازتھ، وعلیھ إذا تعدَّدت العیوب، ف�إن اإلج�از  

  . سوى تلك التي علم بھا 
ویتحقَّق ھذا الشَّرط بعلم المجیز بحق :اتِّجاه إرادة المجیز إلى إجازة التَّصرُّف -٤

 . اإلبطال، الذي ھو بصدد التنازل عنھ 
 -IIإذا تمت اإلجازة مستوفیھ شروطھا أصبح العقد تام ب�ین طرفی�ة    : أثار اإلجازة

یزول حق إبط�ال العق�د   )  ١( ( مدني مصري على انھ  ١٣٩ مادة وفى ذلك تنص المادة 
وتس�تند اإلج�ازة إل�ى الت�اریخ ال�ذي ت�م فی�ھ العق�د ،         )  ٢. ( باإلجازة الصریحة أو الضمنیة

 )١) (.دون إخالل بحقوق الغیر
ونستنتج من ذلك أنھ في العقود ذات المراكز القانونی�ة المتع�ددة ال تس�رى آث�ار     

ی��ز فق�ط باعتب��اره طرف�ًا واح��دًا ویبق�ى ح��ق اإلبط�ال  قائم��ًا     اإلج�ازة إال عل��ى الط�رف المج  
والمقص�ود م�ن الغی�ر ف�ي ھ�ذا العق�د ھ�و الخل�ف الخ�اص            لصالح باقي أطراف ھذا العقد

الذي اكتسب ھذه الصفة في مرحلة م�ا قب�ل اإلج�ازة وال یعتب�ر ال�دائن الع�ادي م�ن الغی�ر         
ون بالضمان العام لھ�ذا األخی�ر   ألنھ لم یكسب شیئا بعینھ في ذمة مدینة وإنما حقھ مضم

 فالتصرف المضر بھ لیس اإلجازة    
  الفرع الثاني

  تقادم الحق في بطالن العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة
ف�ي الم�ادة    ٢٠١٦أقر قانون العقود وااللتزام�ات واإلثب�ات الفرنس�ي الص�ادر ف�ي      

م�دني مص�ري   ١٤٠م�ادة  بینما نصت ال. مدة سقوط إلجازة العقد وھى ستة أشھر  ١١٨٣
یس��قط الح��ق ف��ي إبط��ال العق��د إذا ل��م یتمس��ك ب��ھ ص��احبھ خ��الل ث��الث      )  ١( (عل��ى ان��ھ  

من الیوم الذي یزول فیھ ھذا . ویبدأ سریان ھذه المدة في حالة نقص األھلیة)  ٢.( سنوات
السبب ، وفى حالة الغلط أو التدلیس ، من الیوم الذي ینكشف فیھ ، وفى حالة اإلكراه م�ن  

  )٢(  )وم انقطاعھی

                                      
   وما بعدھا ٢٦٠ص  -مرجع سابق –-نسیر رفیق(١)

(2) http://www.legifrance.gouv.fr 
 G. Chantepie and M. Latina (eds.), La reforme du droit des obligations 
- précitée ;p24- H. Barbier, ‘Les grandsmouvements du droit commun 
des contratsapresl’ordonnance du 10 Février 2016’, précitée , p. 247; 
A. Bénabent and L. Aynes, ‘Réforme du droit des contrats et des 
obligations: apercu general’, précitée,p. 434 
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  املبحث الثالث

  أثار العقد ذي املراكز القانونية املتعددة

  -:تقدیم وتقسیم
أن العق��د لك��ي یك��ون مص��درًا لاللت��زام، یج��ب أن یت��وافر ل��ھ أرك��ان وج��وده            

وقام صحیحًا، أضحت لھ قوتھ الملزمة، ووجب على  فإذا أصبح موجودًا. وشروط صحتھ
لتزامات الت�ي یرتبھ�ا العق�د ف�ي     الحقوق واإل"وآثار العقد ھي  .أطرافھ تنفیذ ما التزموا بھ

والطرفان دون غیرھما ھما اللذان یلتزمان بم�ا ف�ى العق�د م�ن التزام�ات      )١( ".ذمة أطرافھ
الل��ذان یكتس��بان  –أیض��ًا-وھم��ا  )٢( "ی��ا أیھ��ا ال��ذین آمن��وا أوف��وا ب��العقود  "لقول��ھ تع��الى 

أن یحمل غیره التزامًا  -كقاعدة عامة-للشخص  الحقوق الناشئة عن ھذا العقد أي أنھ لیس
أو أن یكسبھ حقًا من عقد لیس طرفًا فیھ أو خلفًا عامًا  وھذا ما یع�رف ف�ي الفق�ھ الق�انوني     

بی�د أن�ھ إذا ك�ان الطرف�ان ھم�ا الل�ذین یلتزم�ا        . بمبدأ نسبیة آثر العقد من حی�ث األش�خاص  
وھذا . من التزامات دون غیره العقدي بعقدھم دون غیرھم  فإنھم ال یلتزمان إال بما جاء ف

ویرى أنص�ار مب�دأ س�لطان     . بمبدأ نسبیة أثر العقد من حیث الموضوعیعرف  -أیضًا  -
مبدأ القوة الملزمة للعقد ومب�دأ نس�بیة العق�ود    -:اإلرادة أن أثار التصرف القانوني  یحكمھا 

المطل�ب  -:ا المبح�ث إل�ى   فنقس�م ھ�ذ  ونطبق ذلك على العقد ذو المراكز القانونیة المتعددة  
  - الث��اني مطل��بال -أس��اس الق��وة الملزم��ة للعق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة    -األول

العق��د ذي المراك��ز   نف��اذ -المطل��ب الثال��ث-العق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددةتفس��یر  
  القانونیة المتعددة

  المطلب األول
  ونیة المتعددةأساس القوة الملزمة للعقد ذي المراكز القان

من قانون العقود وااللتزامات واإلثب�ات الفرنس�ي المع�دل ع�ام       ١١٠٣تنص المادة 
تنزل العقود المبرمة على الوجھ القانوني منزلة القانون بالنسبة للذین ( على أنھ ٢٠١٦

م�ن ق�انون العق�ود وااللتزام�ات واإلثب�ات الفرنس�ي        ١١٩٣و تنص أیض�ًا الم�ادة   )أنشئوھا
ال یج��وز تع��دیل العق��ود أو نقض��ھا اإل بالرض��اء المتب��ادل ألطرافھ��ا أو  ( أن��ھالمع��دل عل��ى 

م�دني مص�ري ف�ي فقرتھ�ا األول�ى عل�ى ان�ھ         ١٤٧م�ادة  وال )لألسباب التي یقرھا القانون 
العقد شریعة المتعاقدین ، فال یجوز نقض�ھ وال تعدیل�ھ إال باتف�اق الط�رفین ، أو لألس�باب      (

ھذا ما یحث على ن نقض العقد لألسباب التي یقرھا القانون فیمك)٣( .)التي یقررھا القانون
أن نت�ائج نق�اش ھ�ذه الق�وة      إعادة النظر في أساس القوة الملزمة للعق�د ھ�ل ھ�ي اإلرادة ؟   

                                      
  )أثار العقد( عنوان الفصل الرابع  ب ٢٠١٦أفرد المشرع الفرنسي في تعدیل   عام    )(١
  . ١، آیة ٦المائدة، ج )   ٢(

(3)http://www.legifrance.gouv.fr  
   ٦٧ص س.م -العالقات القانونیة الثالثیة –نبیلھ رسالن 

  وما بعدھا ٢٧١ص  -مرجع سابق –-نسیر رفیق - ٤٨ص –مرجع سابق  –جمیل الشرقاوى 
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الملزمة للعقد ھي التي تحدد وتفسر أحكامھ كما أنھا تبرر سلطة القاضي في تعدیل أحكام 
  العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةئج على العقد ونحاول فیما یلي نقل تطبیق ھذه النتا

  -:اإلرادة كأساس القوة الملزمة للعقد ذو المراكز القانونیة المتعددة -
ثنائی��ة األط��راف أو للعق��د ذي المراك��ز القانونی��ة ال یختل�ف أس��اس الق��وة الملزم��ة  

  )١(متعدد المراكز القانونیة فأساس القوة الملزمة ھو نفسھ 
  -:للعقد ذي المراكز القانونیة المتعددةالقوة الملزمة القانون كأساس  -

إالَّ في ظل  لن یتسنَّى لنا البحث في أساس جدید للقوة الملزمة للتَّصرُّفات اإلرادیة
  )٢( . فلسفة جدیدة للقانون تناقض فلسفة الفردیة القانونیة 

  

الموض�وعیة   ُتمكَّن النَّظرة التوفیقیة ب�ین مدرس�ة الق�انون الطَّبیع�ى والمدرس�ة     و
، فالتص�رُّف الق�انوني ال یك�ون ملزم�ًا إالَّ ف�ي      من إعطاء تفسیر جدید لمبدأ القوَّة الملزمة

الح�����دود الت�����ي یرس�����مھا الق�����انون؛ ألنَّ المش�����رِّع ھ�����و ال�����ذي یم�����نح الق�����وة اإللزامی�����ة   
جع�ل  فالتَّصرُّف ال یكون ملزمًا باعتبار أن األطراف أرادوه، وإنَّما ألنَّ القانون .للتَّصرُّف
رادات آث��ارًا قانونی��ة، فالسُّ��لطة المعترف��ة ل��إلرادة الفردی��ة، ھ��ي س��لطة مش��تقَّة،     الالتف��اق ا

ال یث�ور  و ، وإالَّ كیف ُیمكن تفسیر بقاء المدین ملتزمًا رغم اعتراضھ؟)٣(ولیست أصلیة 
ف الملزمة إالَّ فى حالة رفض التَّنفیذ من ِقبل األطراف، فیكون ما أراده األط�را  القوة مبدأ

  سابقًا، غیر مدعَّم بما یریدونھ حالیًا 
  

  ھل اإلرادة السَّابقة، أم اإلرادة الحالیة؟: فما ھي اإلرادة التي یجب تغلیبھا
ب اإلرادة الحالی��ة ض��اع اس��تقرار المع��امالت، وإذا ت��مَّ تغلی��ب اإلرادة   ی��تغلَّت��م إذا 

نَّ�ھ ال یمك�ن تغلی�ب اإلرادة    السَّابقة، فال یعقل أن یك�ون أس�اس ھ�ذا التَّغلی�ب ھ�و اإلرادة؛ أل     
أن الق��ول ب��أن   "ROUETTE "عل��ى أس��اس اإلرادة، ل��ذا ی��رى األس��تاذ     ةعل��ى اإلردا

                                      
(1)((R.) DEMOGUE, Les notions ,op. cit.p. 147. (H.)BATIFFOL, « La 
crise du contrat et sa portée », A.P.D. , t. III, 1968,p. 27 
 (E.) GOUNOT, Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p.341 :  
 (٢)(M.),  VILLEY « Kant dans l’histoire du droit », Leçons d’histoire de la 
philosophie  
du droit, 1962, p. 251 et s. (J.)  GHESTIN et (G.) GOUBEAUX , op.cit. , 
p. 16.  BACACHE-GIBEILI (M.), La relativité … , thèse précitée, p.  246. 
BATIFFOL (H.), Problèmes de base de philosophie de droit , L.G.D.J., 
Paris, -    1979,p.101-(E.) GOUNOT, Le principe de l’autonomie … , 
thèse précitée, p. 342 et s 
 ; (G.)ROUETTE, Contribution à l’étude, thèse précitée, p. 398 et s. ;  
(F.)TERRE,  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) op. cit. p. 26 : 
(3)(F.) TERRE, (Ph.) SIMLER et  LEQUETTE (Y.) l -op. cit. , p. 25. 
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أن أساس�ھا ھ�و   : ، والق�ول )١(اإلرادة ھي أس�اس الق�وة الملزم�ة، مس�ألة تخل�و م�ن المنط�ق       
و مج�رَّد  ، ِبُحجَّة أن االتِّفاق ھو الذي ُینشىء العقد، وھ� "اإلجراء" رادات، بمعنى اتِّفاق اال

وال�دلیل  .  جمع بین مسائل غیر متجانسة عن طریق استعمال مص�طلحات واس�عة المعن�ى   
على ذلك ھو عدم توافق ھذا التفسیر مع أساس التزام المتصرِّف بإرادة منفردة، فإذا ك�ان  

فعلى ماذا یتأسَّس الت�زام المتص�رِّف ب�إرادة    رادات، االلتزام العقدي یتأسَّس على اتِّفاق اال
، "ھرم تدرُّج القوانین " ِبَحٍل َذِكى في نظریتھ المعروفة بـ  "KELSEN "جاء دة ؟منفر

، تك�ون  )٢(فحسب ھذا الفقیھ یتمثَّ�ل الق�انون ف�ي مجموع�ة قواع�د قانونی�ة أنش�أتھا اإلرادة        
مص��نَّفة ف��ي ش��كل ھ��رم، وتس��تمد القاع��دة األدن��ى ف��ي الھ��رم قوَّتھ��ا اإللزامیَّ��ة م��ن القاع��دة    

، وبم��ا أن القواع��د العقدی��ة تك��ون ف��ي أدن��ى الھ��رم، فإنَّھ��ا تس��تمد قوَّتھ��ا     )٣(األعل��ى منھ��ا 
اإللزامیة من القاعدة األعل�ى منھ�ا، وھ�ى القاع�دة التش�ریعیة ، فالتَّش�ریع ھ�و ال�ذي ُیعط�ى          

ال یكون ملزمًا إالَّ بالقدر  "KELSEN"، فاالتفاق في تعبیر )٤(القوة اإللزامیة لالتِّفاقات
   لنظام القانوني واقعة منشئة للقانونیعتبره فیھ ا الذي

لوجود الحق، فإن فكرتھ فیما یتعلَّق بت�درُّج   "KELSEN"على الرَّغم من إنكار 
لك��ن الس��ؤال ال��ذي یث��ور ف��ي ھ��ذا . الق��وانین ق��د ت��مَّ اعتم��اده م��ن ط��رف أغل��ب التَّش��ریعات

 " ی���رى األس���تاذالمج���ال، ھ���و لم���اذا أعط���ى المش���رِّع س���لطة َس���ن الق���انون لالتِّف���اق؟ 
GOUNOT"  :   أن اإلرادة ما ھي إالَّ وسیلة ال قیمة لھا، ال لذاتھا، وال في ذاتھ�ا، وإنَّم�ا

فالقانون ال یحمى اإلرادة، وإنَّما الھدف الذي تسعى إلیھ ھذه . بسبب األھداف التي تخدمھا
ن���ھ اإلرادة، فالتص���رُّف اإلرادي ال یك���ون محمی���ًا؛ ألنَّ الق���ائم بالتص���رُّف أراده، وإنَّم���ا أل 

بنقل ھذا المفھوم وتطبیق�ھ عل�ى   و ).٥(مطابق لألھداف العلیا المسطرة  من قبل المشرِّع
، نفھم نظام�ھ أكث�ر؛ ألنَّ ھ�ذا المفھ�وم الجدی�د یعتب�ر       المراكز القانونیة المتعددةذي العقد 

دورًا نافع�ًا   عق�د  العدال�ة، كم�ا ألن لل   التصرُّفات ملزم�ة؛ ألنَّھ�ا تھ�دف إل�ـى تحقی�ق مب�ادئ      
  :ل المجتمعداخ

                                      
عن العقد، ألن ) اتفاق االرادات ( أنھ یجب تمییز بین االتفاق  "ROUETTES "یؤكِّد األستاذ  ١)(

الخلط بین ھذین المصلحین ھو الذى یجعل النتائج المتعلِّقة بأساس القوة الملزمة للعقد خاطئھ، فال یجب 
، وعلیھ فال یجب القیام بأي استنتاج فیما (norme )یاس الخلط بین العقد كاتِّفاق أرادات عن العقد كمق

  ٢٧٨ص  - مرجع سابق –-نسیر رفیق: یتعلَّق بدور االتفاق في إنشاء المقاس، انظر
 (G.) ROUETTES, Contribution … , thèse précitée, p. p.  344 – 346. 

ن اإلرادة بإمكانھا إنشاء یعترف بوجود الحق، فھو وإن كان یرى أ "KELSEN "ال یعنى ھذا أن ) ٢(
االلتزامات، فإنَّ مرد ذلك ھو القانون، بمعنى أن القانون یمنحھا اختصاص إنشاء االلتزامات، ولیس ألن 

 .لھا حق في ذلك
  .الدستور في أعلى الھرم "KELSEN "یضع ) ٣(

(4)(H.) BATIFFOL, op. cit. , p. 50 et s  
(J.)  GHESTIN et  GOUBEAUX (G.) , … introduction … , op. cit. , p. 18. 
(5)(E.),  GOUNOT Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p. 351 
:  
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فل��وال : ؛ ألن��ھ ُیحق��ق العدال��ة االجتماعی��ةالعق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة -
مبدأ القوة الملزمة لالتِّفاق لتمكَّن الم�دین م�ن جم�ع األداءات الت�ي تلقَّاھ�ا، دون أن یحص�ل       

ة وعلی��ھ؛ فمب��دأ الق��وة الملزم��. دائن��وه عل��ى أداءاتھ��م، النع��دام الوس��یلة القانونی��ة لتحص��یلھا 
  )١(. ُیحقِّق التوازن بین الحقوق وااللتزامات

  :، ألنَّ دوره نافع داخل المجتمعالعقد ذي المراكز القانونیة المتعددة-
ملزمًا لل�دور ال�ذي یلعب�ھ ف�ي      العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةجعل المشرِّع  

ب حت�ى تتط�وُّر ھ�ذا    لتب�ادالت المالی�ة؛ إذ یج�   لالحیاة االجتماعیة واالقتصادیة، فھ�و وس�یلة   
التَّبادالت توفیر جو من االستقرار واألمان، فالمشرِّع ق�د أرس�ى مب�دأ الق�وَّة الملزم�ة حتَّ�ى       

( یحم�ى الق�انون إذن االتِّف�اق، ألنَّ�ھ ُیحقِّ�ق المص�لحة العامَّ�ة        ف).٢(یحمى ثقة الدَّائن بالمدین
اصَّة، باعتبار أن من وظائف ألنَّھ ُیحقِّق المصلحة الخ و )تسھیل المبادالت داخل المجتمع
باختصار أن مبدأ سلطان اإلرادة ال ُیفسِّر  -ُیمكن القولو.القانون تكریس الُحریَّات الفردیة

؛ ألنَّ الق�انون ھ�و ال�ذي یض�فى ص�فة      للعقد ذي المراكز القانونیة المتعددةالقوَّة الملزمة 
ت االقتص��ادیة، وھ��ذا  المع��امال ض��مانًا الس��تقرار  ھ��ذا الن��وع م��ن العق��ود اإللزامی��ة عل��ى 

، العق�د ذي المراك�ز القانونی�ة المتع�ددة    األساس ھو ال�ذي یس�مح لن�ا بفھ�م أحك�ام تفس�یر       
  .وسلطة القاضي في تعدیلھ

باط ا  

  اد ذي اراز او اددةر 

مجم�وع ث�الث تص�رفات    ینشأ عن  العقد ذو المراكز القانونیة المتعددةان باعتبار 
، باعتبارھ�ا مجم�وع   )٣(دیة، ف�إنَّ أحك�ام تفس�یره ال تختل�ف ع�ن أحك�ام تفس�یر العق�ود        انفرا

ع�ن تفس�یر الق�انون م�ن حی�ث كون�ھ         هال یختلف تفس�یر و.تصرُّفین قانونیین بإرادة منفردة
 -:غیر أنھ یختلف عنھ من حی�ث قواع�ده  یھدف إلى تحدید المعنى الدقیق لنص غامض ، 

یریة إذا كان ال�نص الق�انوني یحت�اج إل�ى تفس�یر، بینم�ا ی�تم        یتم اللجوء إلى األعمال التحض
وت�نص  ).٤(البحث عن النِّیَّة المشتركة لألطراف، إذا كان بند من بنود التصرُّف غامض�ًا  

ی�تم  ( عل�ى ان�ھ     ٢٠١٦م�ن ق�انون العق�ود وااللتزام�ات واإلثب�ات المع�دل         ١١٨٨المادة
إذا . التوقف عند المعنى الحرف�ي أللفاظ�ھ    تفسیر العقد وفقًا للنیة المشتركة لألطراف دون

تعذر الكشف عن ھذه النیة یفسر العقد وفقًا للمعنى الذي یعطی�ھ ل�ھ الش�خص الع�ادي ح�ال      
  ٥) (   )وجوده في نفس الظروف 

                                      
ال یجوز تعدیل العقود أو نقضھا إال ( من قانون العقود الفرنسي الجدید تنص على أنھ ١١٩٣مادة  (١)

  )بالرضاء المتبادل ألطرافھا أو لألسباب التي یقرھا القانون 
(2) (J.)  GHESTIN et  GOUBEAUX,  introduction , op. cit. ,p. 133. 

الفصل الثالث بعنوان  ٢٠١٦أفرد المشرع الفرنسي في تعدیل قانون العقود وااللتزامات واإلثبات )  (٣
  )تفسیر العقد( 
 182 ص2002 مصر والكمبیوتر للطباعة المتحدون 1ط - اإلجارة -العال عبد طلبة)٤(

  وما بعدھا  ٦٧مرجع سابق ص -العالقات القانونیة الثالثیة –لة رسالن نبی (٥)
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ھناك العدید من الض�وابط یس�تأنس بھ�ا القاض�ي ف�ي البح�ث ع�ن نیَّ�ة األط�راف،          
  .لتَّصرُّف، وضوابط ال یحتویھا التَّصرُّفضوابط یحتویھا ا: ویمكن تصنیفھا إلى صنفین

منھ�ا م�ا ج�اء ذك�ره ف�ي التش�ریع،        :الضوابط الداخلیة ف�ي تفس�یر التص�رف    -أوًال
، ومنھ�ا م�ا    مثل طبیعة التعامل، وما ینبغ�ي أن یت�وافر م�ن أمان�ة، وثق�ة ب�ین المتعاق�دین       

  ).١( جاء في التشریع الفرنسي، والتي تستأنس بھا أغلب المحاكم 
، أي بحسب طبیعة التصرُّف وموضوعھ،  التصرُّف بحسب طبیعة التعاملیفسر 

ف��إذا احتمل��ت العب��ارة مع��اني مختلف��ة، َوَج��َب عل��ى القاض��ي اختی��ار المعن��ى ال��ذي تقتض��یھ   
قص�دھم ت�رك التص�رُّف     -م�ن حی�ث المنط�ق    -طبیعة التص�رُّف، فس�كوت األط�راف یعن�ى    

لعین محل التأجیر التم�ویلي ، ال یج�ب   فإذا كان عیب في الألحكام التي تقتضیھا طبیعتھ، 
على المستأجر مطالبة المؤجر بضمانھا؛ ألنَّ طبیعة التصرف تقتضى ب�أن ھ�ذه األخی�رة    

) مال��ك العق��ار(ال تتج��اوز ف��ى ت��دخّلھا المج��ال الم��الي، وإنَّم��ا یج��ب علی��ھ مطالب��ة الم��ورد  
، یرج�ع إل�ى    ط�راف وإن لم یستھِد القاضي بطبیعة التَّعامل للكش�ف ع�ن نیَّ�ة األ   .بالضمان

وسنس�تعین بالمث�ال ال�ذي اس�تعان ب�ھ      . ما ینبغي أن یتوافر من أمانة، وثقة ب�ین األط�راف  
یجب على الموجب لھ أن یفھم العبارات ِوفقًا لما : لشرح ھذا الضابط" السنھوري " الفقیھ

م�ن  تقتضیھ األمانة ف�ي التعام�ل، ف�إذا وج�د خط�أ وَل�ْبس ف�ي التَّعبی�ر، وتمكَّ�ن الموج�ب ل�ھ            
معرفة ذلك، فإنَّ األمانة في التَّعامل تقضى من الموجب لھ أالَّ یستغل ما وقع من إبھام في 
التَّعبیر، نظرًا لكونھ قد فھمھ على حقیقتھ، أو ك�ان یس�تطیع فھم�ھ عل�ى ذل�ك، وُیقاب�ل ذل�ك        
اطمئنان الموجب لھ إلى العبارات حسب ظاھرھا، وأن یجعل من المعنى الظَّاھر، المعنى 

كم��ا أن التَّص��رُّفات القانونی��ة ك��ل ال یتج��زَّأ بالنِّس��بة ألطراف��ھ، فبن��وده    .ص��ود الموج��بالمق
متكاملة ُتفسِّر بعضھا البعض، وعلیھ؛ ال یج�وز تجزئ�ة بن�ود التص�رُّف عن�د تفس�یره؛ ألنَّ       

وإذا تع��دَّدت المع��اني ).٢(م��ن ش��أن ذل��ك عرقل��ة الوص��ول إل��ى النِّیَّ��ة المش��تركة لألط��راف  
ة، وتب�یَّن للقاض�ي أن أح�د ھ�ذه المع�اني یجع�ل للتص�رُّف أث�رًا قانونی�ًا، بینم�ا           لعبارة ُمعیَّن

. المعاني األخرى ال تجعل لھ أثرًا، توجب علیھ ترجیح المعنى الذي یوّل�د األث�ر الق�انوني   
، أمَّ�ا   ویعّبر عن ھذا الضَّابط في الفقھ اإلسالمي بعب�ارة إعم�ال الك�الم خی�ر م�ن إھمال�ھ       

م��ن ق��انون العق��ود المع��دل ف��ى   ١١٩١س��ي، فق��د نصَّ��ت علی��ھ الم��ادة  ف��ي التش��ریع الفرن
إذا كان أحد شروط العقد یحتمل معنیین ٌیغلب المعنى الذي یرتب أثرًا ( على أنھ  ٢٠١٦

  )على ذلك الذي ال یرتب أثر 
  :الضوابط الخارجیة في تفسیر التصرُّف -ثانیا

من التقنین  ١٥٠/٢المادة ( تاالستھداء بالُعرف الجاري في المعامال یجوز قانونًا
، والذي یفھم منھ العادات الجاری�ة ف�ي التَّع�امالت الیومی�ة ِوفق�ًا لمنھ�اج        )المدنى المصري

تحقی�ق مص�الحھم، وعلی�ھ إذا كان�ت العب�ارة      لالناس في حیاتھم، حیث إن األع�راف تس�عى   

                                      
   ٤٩٦عبد الرزاق أحمد  السنھوري، الوسیط، الجزء األول، مرجع سابق، ص   ١)(
 : االتي الموقع على متوفر مقال 1 ص - وتقنیاتھ أبعاده للتمویل كأداة التأجیر -الخالق عبد سعید)٢(

http://www.tashreaat.com/view_studies .asp?id= &std_id= 
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أنَّ�ھ إذا  تحتمل أكث�ر م�ن معن�ى، وج�ب حملھ�ا عل�ى المعن�ى ال�ذي یتَّف�ق م�ع الُع�رف، غی�ر             
تنازع ُعرف عام وُعرف خاص، َوَجَب العمل بالعرف الخاص، ما لم یكن مخالف�ًا للنِّظ�ام   
العام واآلداب العامَّة، ویشترط في العرف أن یكون مستقرًا ثابتًا، ال عرضیًا متغیِّرًا؛ ألنَّ 

یعط�ى  التكرار واالستقرار، والمشرِّع الفرنس�ي  ) ركن االعتیاد(من شروط  ركنھ المادي 
  )١( األولویة في تفسیر التصرُّفات إلى البلد الذي نشأ فیھ التصرُّف

  تفسیر العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة القاضي في ةسلط-ثالثًا
یقضى مب�دأ الق�وَّة الملزم�ة لالتفاق�ات بإلزامیَّ�ة مض�مون التَّص�رُّف؛ ألنَّ�ھ بمثاب�ة            

یجوز نقض ھذا المضمون وال تعدیلھ إالَّ من ِقب�ل   ، وبأنَّھ ال)٢( القانون بالنِّسبة لألطراف
یعتبر ھذا المبدأ م�ن أھ�م تطبیق�ات مب�دأ س�لطان اإلرادة، ال�ذي ال       .األطراف، وباتِّفاق منھم

یسمح ألحد األطراف تعدیل التصرُّف بإرادت�ھ المنف�ردة ، ول�و ك�ان االلت�زام مرھق�ًا ل�ھ أو        
ك، ال یعترف أنصار مب�دأ س�لطان اإلرادة   مجحفًا في حقھ؛ ألنَّھ رضي بھ، بل أكثر من ذل

 Alfred"بفكرة أنَّھ یمكن أن تنشأ ع�ن االتِّف�اق التزام�ات غی�ر عادل�ة، متمسِّ�كین بمقول�ة        
FOUILLEE" غی�ر أنَّ�ھ ب�الرُّجوع إل�ى     ).٣"(كل ما ھو تعاقدي عادل: " التي مفادھا أن

ة في كل األحوال، فسیفرض عالقات عادلئ الواقع العملي نالحظ أن اإلرادة الُحرَّة ال تنش
إذا ل�م یك�ن ھن�اك    ) عق�ود اإلذع�ان   ( حتمًا الطَّرف الق�وى إرادت�ھ عل�ى الطَّ�رف الض�عیف      

تكافؤ اقتصادي بین األطراف، كما أنھ قد تح�دث أح�داث تجع�ل م�ن االلتزام�ات المتكافئ�ة       
ھ�ـذا م�ا جع�ل    عند النَّشأة غیر متكافئة عن�د التَّنفی�ذ، كم�ا یحـ�ـدث ف�ي الظُّ�روف الطَّارئ�ة ،        

، ویطال�ب بت�دخُّل القاض�ي لتع�دیل التَّص�رُّف       " LACORDAIRE "الفقھ ُیق�ّر بمقول�ـة   
ثار جدل في صفوف الفق�ھ ح�ول ام�تالك القاض�ي لس�لطة      .وتحقیق التوازن في االلتزامات

كم�ا أن القض�اء الفرنس�ي نفس�ھ رف�ض الحك�م عل�ى        . الرقابة على شروط العقد م�ن ع�دمھا  
الجدل الفقھ�ي ح�ول رقاب�ة     -أوًالیرد بھ مرسوم تطبیقي یعتبر كذلك شرط بأنھ تعسفي لم 

  -:القاضي على شروط العقد
فری�ق ی�رفض فك�رة أن القاض�ي ف�ي فرنس�ا ل�ھ س�لطة         ) ٤(انقسم الفق�ھ إل�ى ف�ریقین   

، وی�أتي بحج�ج ف�ي ھ�ذا     ١٩٧٨مارس  ٢٤الرقابة على الشروط غیر الواردة في مرسوم 
ك الس�لطة للقاض�ي، وی�رى أن ھ�ذا األخی�ر یمكن�ھ إبط�ال        الصدد أما الفریق الثاني یؤی�د تل�  

                                      
(1)DURAND (P.) , « Le dualisme de la convention collective », RTD.civ. , 
1939, p.  533 et s., p.  538- MAZEAUD  , Leçons de droit civil  , par (F.) 
CHABAS, op. cit. , p. 336. (J.)LOPEZ  SANTA MARIA, Les systèmes 
d’interprétation des contrats, thèse Paris, 1968, p. 67    

 ٢٠١٦من قانون العقود الفرنسي المعدل في  ١١٩٣و مادة  ١١٠٣مادة  (٢)
 مجل�ة  ف�ي  منش�ور  بح�ث  مقارن�ة  دراس�ة   التمویلي اإلیجار لعقد القانونیة الجوانب نجیب توفیق نجالء)٣(

   ١٥١ص  ٢٠٠٥سنة  ١العدد  ١المجلد كربالء جامعة الحقوق كلیة الحقوق رسالة
   األتي الموقع على متوفر مقال 3 ص التمویلي التأجیر عقد نیرباني محمد یوسف (٤)

http:// www. algeriedroit.ahlamontada.com/montada-f /topic-t .htm  
- B. Strack: Les obligations, précité  -  ob.cit- n. 122, p. 172. 
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، وذل�ك حت�ى ول�و    ١٩٧٨ینایر  ١٠من قانون  ٣٥الشروط المعتبرة تعسفیة بمفھوم المادة 
  لم یصدر بھا مرسوم تطبیقي  

یرى االتجاه الذي ی�رفض أن القاض�ي ل�ھ س�لطة مطلق�ة       :االتجاه الفقھي الرافض
ق��د م��نح  ١٩٧٨ین��ایر  ١٠رع بموج��ب ق��انون ف��ي الرقاب��ة عل��ى ش��روط العق��د، ب��أن المش��  

اإلدارة وحدھا ممثلة في الحكومة حق تقری�ر م�ا إذا ك�ان الش�رط یحم�ل ط�ابع التعس�ف أم        
ال، وذلك بإصدار مراسیم بھذا الصدد، وھى غیر مقیدة في ذلك إال باحترام المعاییر التي 

أن القاض�ي وإن   اوف�ى رأى ھ�ذا االتج�اه أیض�    . ین�ایر  ١٠من قانون  ٣٥جاءت بھا المادة 
كان دوره من منظور الدستور ھو إقامة العدالة بین األفراد، إال أن دوره ھذا مس�تبعٌد ف�ي   

العتب��ار ش��رطا أن��ھ تعس��في ل��م  ٣٥مج��ال ش��روط العق��د، إذ أن اس��تناده عل��ى ن��ص الم��ادة  
وتأیی�د  ) ١. (یصدر بھ مرسوم یعتبره كذلك، غیر كاف وبالتالي یكون حكمھ غیر مؤس�س 

م��ن ق��انون العق��ود   ١١٩٢س��تبعد ف��ي الش��روط الواض��حة وفق��ًا  ل��نص الم��ادة     ھ��ذا  الم
ال یج�وز تفس�یر الش�روط    ( بأن نصت على أنھ  ٢٠١٦وااللتزامات الفرنسي المعدل في 

یستش�ھد بالمناقش�ات    وھن�اك اتج�اه آخ�ر   )الواضحة والمحددة و إال أعتبر ذلك تحریفًا لھا 
والتي أشارت إلى أن المشرع یرفض منح ھذه  ،١٩٧٨ینایر ١٠البرلمانیة السابقة لقانون 

 ١٩٧٨م��ن ق��انون  ٣٥الس��لطة للقض��اة، وبالت��الي ف��إن اس��تناد القاض��ي عل��ى ن��ص الم��ادة    
االتج�اه الفقھ�ي   . إلبطال شرط غیر معلن بأنھ تعسفي بموجب مرسوم، یعتب�ر غی�ر ك�افي   

ط التعس�فیة،  یرى ھذا االتجاه أن القاضي یمكن�ھ أن یب�ادر بإبط�ال مفع�ول الش�رو      :المؤید 
فیرى البعض أنھ حتى ولو ل�م یعت�رف   . حتى ولو لم یصدر مرسوم تطبیقي یعتبرھا كذلك

المشرع للقاضي بھذه السلطة، والتي كان منصوص علیھا بموجب المشروع المبدئي، إال 
أن��ھ ال یمك��ن االس��تغناء ع��ن دور القاض��ي ف��ي ھ��ذا الص��دد، بوص��فھ القاض��ي الطبیع��ي         

ادام أن القاضي یمكنھ الت�دخل ف�ي ص�دد الش�رط الجزائ�ي، ف�ال       للمنازعات، ویضیف أنھ م
 ویرى البعض اآلخ�ر أن�ھ  . مبرر من منعھ من التدخل في صدد الشروط التعسفیة األخرى

، لم یعطى القاضي سلطة الرقابة عل�ى ش�روط   ١٩٧٨ینایر  ١٠على الرغم من أن قانون 
ص�راحة م�ن النط�ق ب�بطالن     العقد في غیاب مرسوم تطبیق�ي، لك�ن ھ�ذا الق�انون ال یمنع�ھ      

  شرط تعسفي باالستناد لنصوص عامة من القانون المدني
تض�اربت أحك�ام   : الجدل القضائي حول رقاب�ة القاض�ي عل�ى ش�روط العق�د      -ثانیًا

القضاء في ھذه المرحلة حول إبطال الشروط التعسفیة التي ل�م ی�رد بھ�ا مرس�وم تطبیق�ي،      
لحكم ببطالن تلك الشروط وھو اتجاه التفس�یر  فانقسم القضاء إلى اتجاھین، اتجاه یرفض ا

الضیق و اتجاه آخر حكم بإبطال تلك الشروط وھو اتجاه التفسیر الموسع للنصوص، ھ�ذا  
اتج��اه التفس��یر  )٢.(األخی��ر ال یش��ترط ص��دور مرس��وم تطبیق��ي العتب��ار الش��رط تعس��فیا      

   :الضیق

                                      
(1)  -  G. Berlioz: " Droit de la cosommation et droit des contrats", J.C.P. 
1979-1-2954. 

 عملیات في الجدید مؤتمر الى مقدم بحث - القانونیة الوجھة من التمویلي التأجیر -دویدار ھاني )(٢
  11 ص 2001 العربیة بیروت جامعة - المصارف
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لنزاع والتي لم ھذا االتجاه یأخذ بالتفسیر الضیق ، ویرفض إبطال الشروط محل ا
یرد بھا مرسوم تطبیقي یعلن أنھا تعسفیة، ففي حكم ص�ادر ع�ن محكم�ة اس�تئناف ب�اریس      

ین�ایر ح�ول الحمای�ة للمس�تھلكین      ١٠، ذھبت المحكمة إلى أن قانون  ١٩٨٦مایو  ٢٢في 
ال یح��تمالن ، الص��ادر ب��التطبیق ل��ھ، ١٩٧٨م��ارس  ٢٤م��ن الش��روط التعس��فیة، ومرس��وم 

وم��ن ناحی��ة أخ��رى ف��إن ھ��ذا الق��انون یح��تفظ للس��لطة التنظیمی��ة     .س��وى التفس��یر الض��یق 
فق��ط، بالتق��دیر للص��فة التعس��فیة لمث��ل تل��ك الش��روط والتحدی��د للعق��ود الت��ي ت��م    ) الحكوم��ة(

-AIX-En، حی�ث رفض�ت محكم�ة    ١٩٨٠م�ارس   ٢٠وفى حكم آخ�ر ف�ي   .إدراجھا فیھا 
Provence       ین، األول أن�ھ  إبطال الشرط رغم أن ھ�ذا الش�رط ك�ان ینط�وي عل�ى تعس�فی

عاما آللة تلیفون، واآلخر أنھ كان ینطوي على  ١٥كان ینص على مدة إیجار طویلة ھي 
ورفض��ت . ص��یغة ریاض��یة للمراجع��ة لإلیج��ار، ص��عبة وغی��ر مفھوم��ة بالنس��بة للمس��تھلك 

ثم�ة   :اتج�اه التفس�یر الموس�ع    )١. (اعتباره تعسفیا بحجة أنھ لم یكن محل مرسوم تطبیقي
إلعط��اء ، ١٩٧٨الب��اب قل��یًال أم��ام التفس��یر الموس��ع لنص��وص ق��انون    اتج��اه قض��ائي ف��تح 

تلك الشروط التي ل�م تك�ن مح�ال لمرس�وم      القاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفیة،
ع�ن محكم�ة ال�نقض     ١٩٧٨یونی�و   ١٦تطبیقي، تمثل ھذا االتج�اه ف�ي الحك�م الص�ادر ف�ي      

ة أمل في المقاومة للش�روط التعس�فیة   بأنھ بارق) ٢(الفرنسیة، ھذا الحكم علق علیھ البعض 
وھذا الحكم رغ�م أن�ھ ل�م یعل�ن ص�راحة، ع�ن أن قض�اة الموض�وع         . في العقود بوجھ عام 

یمكنھم إبطال الشروط التعس�فیة ال�واردة ف�ي نزاع�ات معروض�ة أم�امھم والت�ي ل�م یص�در          
وم��ة بش��أنھا مرس��وم تطبیق��ي، إال أن ھ��ذا الق��رار ق��د أعط��ى القض��اة ھ��ذه الس��لطة بلغ��ة مفھ

ض��منیا، باإلض��افة إل��ى أن ھ��ذا الق��رار مث��ل الن��واة األول��ى لالعت��راف الص��ریح للقاض��ي      
  الفرنسي بتلك السلطة 

ف�ي ھ�ذه   : مرحلة االعتراف الصریح بسلطة القاضي في رقابة شروط العقد-ثالثًا
المرحل��ة ح��از القاض��ي الفرنس��ي عل��ى اعت��راف ص��ریح، یعطی��ھ س��لطة واس��عة ف��ي رقاب��ة 

أن ھذا االعتراف الصریح جاء في البدایة من طرف محكم�ة ال�نقض،   شروط العقد، على 
وبعد ذلك تجسد ھذا االعتراف تشریعیا، فاعترف المش�رع أخی�را بمقول�ة أن القاض�ي ھ�و      

  القاضي الطبیعي 
  -:االعتراف الصریح من قبل محكمة النقض الفرنسیة  -

اض��ي ف��ي أت��ى االعت��راف الص��ریح م��ن قب��ل محكم��ة ال��نقض الفرنس��یة بس��لطة الق 
الرقابة على شروط العقد جمیعھا، حتى ولو لم تكن موضوع مرسوم یحرمھا، في حكمھا 

                                      
(1)  -  Calais-Auloy: Not sous-cass. Civ. 1er ch. 16 juillet 1987, D. 1988, 
p. 49. 
(2   -)  Calais-Auloy: Not sous-cass. Civ. 1er ch. 16 juillet 1987, D. 1988, 
p. 49. 

 ٢٤٦صـ  -م س-أحمد محمد الرفاعى ١٤٦ص–س .م -الشروط التعسفیة - الطیب محمد أمین  - 
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حیث تعلق األمر بشرط إعفاء من المسؤولیة وارد ف�ي  ) ١. (١٩٩١مایو  ١٤الصادر في 
عقد ودیعة، بمقتضاه یستبعد المھني مسئولیتھ في حالة فقد أفالم أودعھا لدیھ أحد العم�الء  

وق�د اعتبرت�ھ محكم�ة الموض�وع تعس�فیا وبالت�الي ال یح�تج ب�ھ         . ى ال�ورق إلعادة طبعھا عل
ورفض��ت محكم��ة ال��نقض طع��ن الم��ودع لدی��ھ، وذھب��ت إل��ى أن  . عل��ى العمی��ل حس��ن النی��ة

محكمة الموضوع أبانت أن الشرط المدرج في نشرة اإلیداع، الذي كان یعفى المعمل م�ن  
المطعون علیھ قد اس�تنتج أن مث�ل   كل مسؤولیة عن فقد الصور شرطا تعسفیا، وأن الحكم 

ھذا الشرط یم�نح می�زة فاحش�ة للم�ودع لدی�ھ ال�ذي م�ن واق�ع وض�عھ االقتص�ادي ك�ان ف�ي             
وضع مكنھ من فرضھ على العمی�ل، وق�د ق�ررت المحكم�ة أن ھ�ذا الش�رط یتض�من ص�فة         

وھو ما یؤدى إل�ى الق�ول ب�أن ق�انون     . تعسفیة ویجب أن یعد غیر مكتوب  أي كأن لم یكن
كان ماثال في ذھ�ن المحكم�ة وھ�ذا م�ا یستش�ف م�ن مؤش�رات تتمث�ل ف�ي           ١٩٧٨ ینایر١٠

أوال ، استشھادھا بعناصر الشرط التعس�في المنص�وص علیھ�ا بھ�ذا الق�انون، ث�م توقیعھ�ا        :
وأخی�را ف�ان    .جزاء على الشرط باعتباره غیر مكتوب وھذا ما نص علیھ القانون الس�ابق 

م�نح القاض�ي س�لطة الرقاب�ة عل�ى ش�روط        ھذه التط�ورات القض�ائیة دفع�ت المش�رع إل�ى     
  .العقد، تلك الشروط التي لم تحرم بمرسوم، وھو ما نتطرق لھ فیما یلي

  -:االعتراف التشریعي الصریح -رابعًا
، إل��ى نص��وص ٩، أض��اف المش��رع الفرنس��ي م��ادة جدی��دة ب��رقم  ١٩٩١ف��ي ع��ام 

" نص�ت ھ�ذه الم�ادة    ، ١٩٧٨ین�ایر   ١٠الحمایة من الشروط التعسفیة التي جاء بھا قانون 
أن��ھ بمناس��بة ن��زاع مع��روض عل��ى القاض��ي، فإن��ھ یس��تطیع الحك��م باعتب��اره غی��ر مكت��وب   
الشرط المتعلق بالخاصیة المحددة أو قابلیة التحدید لل�ثمن وك�ذلك بدفع�ھ، بحقیق�ة الش�ئ أو      
بتس��لیمھ، بع��بء المخ��اطر، بنط��اق المس��ؤولیات والض��مانات، بش��روط التنفی��ذ، بالفس��خ،      

التجدی�د لالتفاق�ات، حینم�ا یب�دو أن ھ�ذا الش�رط مفروض�ا عل�ى غی�ر المھن�ي أو            اإللغاء أو
المستھلك بواسطة تعسف النفوذ االقتصادي للطرف اآلخ�ر ف�ي العق�د ویم�نح لھ�ذا األخی�ر       

أن المش�رع أعط�ى القاض�ي س�لطة اعتب�ار الش�رط        یستفاد من ھذا النص)٢.(میزة فاحشة
بع التعسفي للشرط باإلسناد على مع�اییر الش�رط   باطال، وذلك بأن أعطاه سلطة تقدیر الطا

قاص�رًا   ١٩٧٨ین�ایر  ١٠التعسفي، علما أن االستناد إلى ھذه المعاییر كان بموجب ق�انون  
عل��ى أن ھ��ذا ال��نص وس��ع كثی��را م��ن مج��ال س��لطة القاض��ي ف��ي   . عل��ى الحكوم��ة وح��دھا 

إذ ھ��و مقی��د الرقاب��ة عل��ى ش��روط العق��د، لك��ن ل��م یعطی��ھ الس��لطة المطلق��ة ف��ي س��بیل ذل��ك،  
بالحاالت المذكورة في النص، وھذه الحاالت رغم أنھا تبدو كافیة، إال أنھا ال تشمل جمیع 

وتجدر اإلشارة إل�ى أن ھ�ذا التوج�ھ للمش�رع     .الحاالت التي تكون محال للشروط التعسفیة 
، حی�ث أص�بح   ١٩٩٥الفرنسي، قد تجسد أیضا بموج�ب ق�انون االس�تھالك الفرنس�ي لس�نة      

د في بحثھ عن الطابع التعس�في للش�رط باالس�تناد إل�ى التعری�ف ال�ذي أوردت�ھ        القضاء یستن
م��ن ق��انون االس��تھالك ف��ي فقرتھ��ا األول��ى ، ھ��ذا التعری��ف تض��من معی��ار    ١-١٣٢الم��ادة 

                                      
(1)  -  R.T.D. civ., 1991, p. 526, not, J.Mestre. 

  147ص–مرجع سابق  - فیة في عقود االستھالكالشروط التعس -الطیب محمد أمین  -  (٢)
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اإلخالل بالتوازن بین حقوق والتزامات الطرفین كمؤش�ر عل�ى أن الش�رط تعس�في، وكم�ا      
على أن سلطتھ بموجب قانون . المیزة الفاحشةسبق الذكر أن ھذا المعیار ھو نفسھ معیار 

  )١. (تتسع لتشمل جمیع مجاالت التعسف في عقود االستھالك  ١٩٩٥االستھالك لسنة 
م��ن ق��انون االس��تھالك  ١-١٣٢وباإلض��افة إل��ى اس��تناد القاض��ي إل��ى ن��ص الم��ادة  

شأن لتقدیر الطابع التعسفي للشرط، أصبح یملك أیضا طلب رأى لجنة الشروط التعسفیة ب
ال�ذي أس�ند    ١٩٩٣مارس  ١٠الشرط محل النزاع المطروح علیھ، وذلك بموجب مرسوم 

وإع�الن  .للجنة الشروط التعس�فیة مھم�ة استش�اریة ل�دى القض�اء، وإن ك�ان غی�ر مل�زم بھ�ا         
الشرط تعس�فیا م�ن قب�ل قض�اء الموض�وع باإلس�ناد عل�ى تعری�ف الش�رط التعس�في ال�وارد            

مم��ا ) ٢(تھالك، یخض��ع لرقاب��ة محكم��ة ال��نقض ، م��ن ق��انون االس��. ١ -١٣٢ب��نص الم��ادة 
ویتفق ما سبق مع م�ا  .یؤدى إلى التوحید لمعاییر التقدیر، وبالتالي إلى استقرار المعامالت

 ١٩٧٦دیس�مبر   ٩قرره المشرع األلماني، في شأن رقابة الشروط العامة، ذلك أن ق�انون  
م ببطالنھا إن كانت تحم�ل  السابق، منح القاضي سلطة تقدیر الشروط العامة ومن ثم الحك

  .طابع التعسف 
وخالصة القول، أن االعتراف للقاضي بسلطة إبطال الشرط التعسفي في العق�ود  
ذات المراكز القانونیة المتعددة ، یمثل تق�دمًا مھم�ًا ف�ي مج�ال حمای�ة المس�تھلك، إذ م�ن        

الناجم�ة ع�ن   شأنھ أن یؤدى إل�ى إع�ادة الت�وازن للعملی�ة العقدی�ة وتقری�ب الثق�ة البعی�دة         
عدم المساواة االقتصادیة بین أطراف العملیة العقدیة، فھذا أدعى إلى الثبات واالستقرار 

  )٣.(القانوني واالجتماعي الذي ھو مھدد ما بقى عدم التوازن عقدي بین األطراف
ورغم االعتراف للقاضي بسلطة رقابة الشرط التعسفي في العق�ود ذات المراك�ز   

ف�ي ص�دد الن�زاع المع�روض علی�ھ، بواس�طة األط�راف، لك�ن الواق��ع         القانونی�ة المتع�ددة،   
اثب�ت أن المس��تھلكین ق��د یتقاعس��ون ع��ن رف��ع ال��دعوى بطل��ب بط��الن الش��رط التعس��في،  
نظرا لما قد یتكبده المستھلكین من نفقات بسبب مصروفات الدعوى المرتفعة في الوقت 

ة، إض��افة إل��ى ط��ول   ال��ذي تك��ون فی��ھ الس��لعة أو الخدم��ة مح��ل ال��دعوى زھی��دة القیم��       
ل��ذلك اعت��رف المش��رع الفرنس��ي للجمعی��ات الممثل��ة لل��دفاع ع��ن        . إج��راءات التقاض��ي 

  ) ٤.(المستھلك بحق رفع الدعوى نیابة عن المستھلكین، ولكن بحدود وشروط معینة

                                      
  . ٢٥٢، ٢٥١أحمد محمد الرفاعى، المرجع السابق، صـ  -  (١)
حیث ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أن الطابع التعسفى لشرط ما مسألة قانونیة تخضع  -) (٢

 .لرقابتھا 
 Civ. 1er ch. 6 janvier 1994: D. 1994, 

  . ٢٥٧السابق، صـ  أحمد محمد الرفاعى، المرجع)(٣
 منشور على  بحث 3  -ص  -اإلسالمیة الشریعة ضوء في التمویلي التأجیر شحاتة حسین حسین) (٤

  موقع
http://www.darelmashora.com 
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  اطب اث 

  اد ذي اراز او اددة  ذ

ال ( زام�ات الفرنس�ي الجدی�د عل�ى أن�ھ     من قانون العق�ود وااللت  ١١٩٩تنص المادة 
ال یجوز للغیر أن یطلب تنفی�ذ العق�د كم�ا ال یج�وز     . ینشئ العقد التزامات إال بین أطرافھ 

ف���ي  العق���د  ذي المراك��ز القانونی���ة المتع��ددة   نف��اذ  فھ���ل)    ١) (أن یجب��ر عل���ى تنفی��ذه   
ھ�ذا  تنش�أ ع�ن   بمعن�ى أن الحق�وق الت�ي     مواجھة الغی�ر سیكس�ب األط�راف حقوق�ًا ُمطلق�ة؟     

ستكون ب�النَّفى م�ن حی�ُث    : إن اإلجابة على ھذا التساؤل  .ستكون ملزمة حتى للغیر؟ العقد
المبدأ؛ ألنَّ مبدأ نفاذ العقد في مواجھة الغیر ال یعنى إنشاء التزامات في ذمم الغیر، وإنَّم�ا  

لت�ي تنش�أ ع�ن    إنشاء التزام غیر مالي على ع�اتقھم، یتمثَّ�ل ف�ي احت�رام المراك�ز القانونی�ة ا      
. التَّصرُّف، وتحقیق الھدف م�ن إنش�ائھ   استقرارالعقد أو التصرُّف، وذلك من أجل ضمان 

ف��ي  العق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة   وم��ن أج��ل تحقی��ق ھ��ذا المس��عى، ف��إنَّ نف��اذ    
  :مواجھة الغیر قد یترجم في

كز القانونی�ة  یلت�زم الغی�ر بموج�ب علم�ھ ب�المرا     :التزام الغیر بعدم القی�ام بعم�ل   -١
، بعدم القیام بأي عمل م�ن ش�أنھ   العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة نفاذ التي نشأت عن

تحت طائل�ة قی�ام مس�ؤولیتھ التقص�یریة، وھ�ذا       حتى ال یقع المساس بھذه المراكز القانونیة
التَّص�رُّفات  باحترام الحقوق الشَّخصیَّة النَّاشئة ع�ن  " بااللتزام العام" االلتزام ھو ما ُیعرف

من قانون العقود وااللتزامات الفرنسي الجدید على أنھ  ١٢٠٠حیث تنص المادة .القانونیة
فت�اجر الُجمل�ة ال�ذي یعل�م     )یجب على الغی�ر احت�رام المرك�ز الق�انوني الناش�ئ ع�ن العق�د       ( 

بوجود عقد امتیاز بین تاجر تجزئة وتاجر ُجملة آخر، مل�زم بع�دم بی�ع السِّ�لع لھ�ذا الت�اجر       
بالتَّجزئ��ة؛ ألنَّ��ھ یعتب��ر مش��اركًا ل��ھ ف��ى ع��دم احت��رام التزامات��ھ التعاقدی��ة إذا ب��اع ل��ھ السِّ��لع، 
وبالتالي تقوم مسؤولیة تجاه بائع الجملة صاحب حق االمتیاز، فوجود عق�د االمتی�از یل�زم    

ى عمل م�ن ش�أنھ المس�اس باالمتی�از ال�ذي اكتس�بھ       أبعدم القیام ب) ٢() تجَّار الجملة( الغیر 
: اجر الجملة المتعاقد، غیر أن ھناك اجتھاد لمحكمة النقض الفرنسیة ف�ي ھ�ذا الموض�وع   ت

یقضى بأن المتاجرة في سلع تكون موضوع عقد توزیع امتیازي، توّلد مسؤولیة تقصیریة 
  ).٣(عمد، على أساس المنافسة غیر المشروعة تللتاجر غیر الم

                                      
(1) G. Chantepie and M. Latina (eds.), La reforme du droit des 
obligations - précitée ;p27- H. Barbier, ‘Les grandsmouvements du droit 
commun des - contratsapresl’ordonnance du 10 Février 2016’, précitée , 
p. 246; 
A. Bénabent and L. Aynes, ‘Réforme du droit des contrats et des 
obligations: apercu general’, précitée,p. 439 

مص�طفى   -٦١٠ص  –س .السنھوري م – ٧٩صس .م -العالقات القانونیة الثالثیة –نبیلھ رسالن  )(٢
  ١٥ص -٢٠١٥دار الفكر الجامعي اإلسكندریة  -١ط  –النظام القانوني للتأجیر التمویلي  –كمال طھ 

Cass. Com., 21 février 1978, Bull. Civ. , IV. n° 73, p. 59.   



  دقھلیة  -لة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف مج
   " الثثالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٠١٥ -  
 

التَّعاق��د م��ع  نی��ة المتع��ددةالعق��د ذي المراك��ز القانوش��رعیَّة رف��ض أط��راف  م -٢
  :الغیر

موجَّھًا لشخص   موجَّھاألصل أن الشَّخص ال ُیمكنھ رفض التعاقد إذا كان إیجابھ 
أن یرفض البیع لب�ائع    )مالك العقار( ُمعیَّن، فھل یجوز لمنتج ُمعیَّن إبرام عقد امتیاز مع 

م�ن خص�ائص    .لرفض البی�ع فھل یمكن اعتبار عقد االمتیاز ُمبرِّرًا شرعیًا غیر متعاقد؟، 
عق��ود االمتی��از أنَّھ��ا ُتقلِّ��ص م��ن اُلحریَّ��ة التِّجاری��ة لألط��راف، وبالت��الي یترتَّ��ب عل��ى ع��دم    
احترام ھذا التَّقیِّید اإلرادي قیام المسؤولیة العقدیة لألطراف، ممَّا ُیبرِّر رفض البیع للغیر؛ 

  .ألنَّ المبدأ في القانون ھو مشروعیَّة دفع المضار
  :إلى بعض الغیر العقد ذي المراكز القانونیة المتعددة تداد آثارام -٣

( م��ن ق��انون العق��ود وااللتزام��ات الفرنس��ي الجدی��د عل��ى أن��ھ  ١٢١٦ت��نص الم��ادة 
یج��وز للمتعاق��د المحی��ل أن ینق��ل ص��فتھ كط��رف ف��ي العق��د إل��ى الغی��ر المح��ال ل��ھ بموافق��ة    

فات القانونی���ة الت���ي یك���ون إن دراس���ة بع���ض التص���رُّ) ٠٠المتعاق���د  مع���ھ المح���ال علی���ھ 
موضوعھا تحویل ح�ق، تب�یَّن أن لھ�ذا الن�وع م�ن التص�رُّفات خصوص�یَّة جعل�ت المش�رِّع          

م�ن أمثل�ة ھ�ذه    . یقبل فكرة أن ھذه التص�رُّفات تن�تج آث�ارًا تمت�د إل�ى ن�وع ُمع�یَّن م�ن الغی�ر         
ل�ھ أن   نجد حوالة الحق، التي تتم دون حاجة إلى رض�ا الم�دین ، ال�ذي یج�وز    : التصرُّفات

بكل الدفوع التي كان یجوز لھ إبداؤھا قبل المحیل، ) الدائن الجدید( یتمسَّك قبل المحال لھ 
وبكل الدفوع المستمدة من عقد الحوالة ، مع العلم أنھ أجنبي عن الحوالة، فھذه الدفوع م�ا  

  .ھي إالَّ امتداد للقوَّة الملزمة لعقد الحوالة في مواجھة ھذا الغیر المعنى بھ
یكون محّلھا حق عیني في  ذىال العقد ذي المراكز القانونیة المتعددةنفاذ : نیًاثا

الت��ي یك��ون  العق��ود ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددةتختل��ف أحك��ام نف��اذ   :مواجھ��ة الغی��ر
أو عق��ارًا بطبیعت��ھ أو ) I(محّلھ��ا حق��ًا عینی��ًا ب��اختالف الش��يء موض��وع ھ��ذا الح��ق منق��وًال 

  ).II)(١(بحكم إرادة المشرِّع 
I- الت�ي   عق�ود ال تك�ون ال :التي یكون محّلھ�ا ح�ق عین�ي وارد عل�ى منق�ول      عقودال

یك��ون محّلھ��ا حقوق��ًا عینی��ة واردة عل��ى منق��ول، ف��ى حاج��ة إل��ى مب��دأ نف��اذ التص��رُّفات ف��ى   
مواجھة الغیر، حتَّى ُتحقِّق نجاحتھا، طبقًا للقاعدة التي تقضى بأن الحیازة فى المنقول سند 

، أو ) ١(سواء تعلَّق األمر بالتصرفات الناقلة للملكیَّة  ن األمر مخالف لذلك ملكیة، غیر أ
  ).٢(التصرُّفات غیر الناقلة للملكیة

                                      
  .إلخ.... كالطائرات، والسفن، والمحالت التجاریة  ١)(
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ال نك��ون بحاج��ة إل��ـى مب��دأ نف��اذ التص��رُّف ف��ي       :التص��رُّفات الناقل��ة للملكی��ة   -١

ة المنق�ول،  التَّصرفات الناقلة لملكی� استقرار من أجل  -الفرنسي في القانون -مواجھة الغیر
ملكیَّ�ة؛ بمعن�ى أن�ھ ال یج�وز     الوذلك طبقًا للقاعدة التي تقضى بأن الحیازة في المنقول سند 

؛ ألنَّ قواع��د حمای��ة التج��ارة )١(المطالب��ة بملكی��ة منق��ول یك��ون ف��ي ی��د ح��ائز حس��ن النِّیَّ��ة  
ذ وتسھیل المعامالت فیما یتعلَّ�ق ب�المنقوالت تقض�ى ب�ذلك، ف�ال ج�دوى م�ن االحتج�اج بنف�ا         

   العقد أو التصرُّف عامَّة، في مواجھة الحائز َحین النِّیَّة
الشيء ألقیمي ھو الشيء :األشیاء القیمیة:حالة كون الشيء المبیع من القیمیات -

الذي یختلف آحاده عن بقیتھ اختالفًا یعتد بھ عند الوفاء وإن تشابھ أو ھ�و الش�يء ال�ذي ال    
تمیزه عن غیره من بني جنسھ اختالف�ًا یعت�د ب�ھ    یقوم بعضھ مقام بعض الوفاء وإن تشابھ ل

ببیع الشيء نفسھ لمشتٍر آخر، وانتقلت الحیازة ) مالك العقار(إذا قام المورد.  عند الوفاء  
إلى ھذا األخیر، فإنَّ ذلك ال یعنى انتق�ال الملكی�ة إلی�ھ؛ ألنَّ البی�ع الث�اني یعتب�ر بمثاب�ة بی�ع         

لمش�ترى األوَّل بحك�م الق�انون، وعلی�ھ؛ ف�إن ھ�ذا البی�ع        ملك الغیر، فالملكیة قد انتقلت إل�ى ا 
، ممَّا یسمح لھ باسترجاع الشيء المبیع، أمَّ�ا   الثاني ال یكون نافذًا في حق المشترى األوَّل

  فیما یتعلَّق بالمشترى الثاني، فما علیھ سوى المطالبة بإبطال البیع 
فات غی��ر الناقل��ة للملكی��ة  م��ن أش��ھر التص��رُّ :التص��رُّفات غی��ر النَّاقل��ة للملكیَّ��ة  -٢

أنَّھ كان على المشرِّع اشتراط التَّس�جیل لتثبی�ت ت�اریخ انعق�اد     : لذا نرى  الرَّھن الحیازى، 
ال��رَّھن؛ ألنَّ��ھ یم��نح می��زة التق��دُّم، وب��ذلك یقط��ع مج��ال التَّن��ازع ب��ین ال��دَّائنین ح��ول ت��اریخ     

ذا كان الشيء المرھون في ید الدَّائن، وال یكون الرَّھن نافذًا في مواجھة الغیر إالَّ إ.الرَّھن
   أو األجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان

II-   ال تك��ون التص��رُّفات الت��ي :التص�رُّفات الت��ي یك��ون محّلھ��ا ح��ق عین�ي عق��اري
یكون محّلھا حقًا عینیًا عقاریًا نافذة فى مواجھ�ة الغی�ر إالَّ إذا كان�ت ُمش�ھرة، س�واء كان�ت       

  . لة للملكیة ، أو غیر ناق ناقلة للملكیة 

                                      
(1)(M.) BILLIAU, « L’opposabilité des contrats ayant pour objet un droit 
réel », in : 
 les effets du contrat à l’égard des tiers, dir. , (M.) FONTAINE  et ( J.) 
GHESTIN, L.G.D.J. , Paris, 1992, p.  204. 
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  الخاتمة
حاول��ت ف��ي ھ��ذا البح��ث تق��دیم إط��ار نظ��ري یس��مح للق��انون الوض��عي ب��احتواء         
العالقات االقتصادیة التي یتدخل فیھا  أكثر من مركز قانوني یتصرف  كٌل منھم منفصال 

بإرس��اء قواع��د ت��نظم نوع��ًا جدی��دًا م��ن التص��رفات القانونی��ة  یس��مح    ع��ن اآلخ��رین وذل��ك 
  راك��ز قانونی��ة  ف��ي عق��د واح��د  تك��ون مص��لحة ك��ًال م��نھم متم��ایزة ع��ن        بتالق��ي ثالث��ة م 

  مصلحتي الشخصین اآلخرین
فق�د أص��بح مفھ��وم العق��د ذي المراك��ز القانونی��ة المتع��ددة مفھوم��ا ال یمك��ن تجاھل��ھ  

  خصوصًا وأنھ قد أصبح تطبیقا یومیا في الحیاة العملیة 
تتف�رع ع�ن ھ�ذه العملی�ات      إن عجز تقنیة العقد على احت�واء جمی�ع العالق�ات الت�ي    

االقتصادیة ھو الذي بعث بي إلى عرض ھذا التحلیل من اجل التنبیھ إلى ضرورة إرساء 
أحكام من نوع جدی�د م�ن التص�رفات القانونی�ة  یك�ون بامكان�ة احت�واء ك�ل العالق�ات الت�ي           

  تتفرع عن العملیات القانونیة المتولدة عن ممارسة نشاط التمویل
اح مفھوم للعقد متعدد المراكز القانونیة بیان تطبیقات لھ في واقتضت محاولة اقتر

الحی���اة العملی���ة وبی���ان أن مفھوم���ھ ال یتع���ارض م���ع منط���ق التص���رفات القانونی���ة عام���ة   
مستعینین في ذلك بفكرتین ھما المصلحة والطرف من اج�ل بی�ان أن المنط�ق الق�انوني ال     

منفردة وإنما یترك المج�ال واس�عا   یحصر التصرفات القانونیة في العقد والتصرف بإرادة 
  أمام البحث 

ق���انون تنظ���یم نش���اطي الت���أجیر التم���ویلي فحاولن���ا التع���رض  ل���بعض نص���وص 
المص��ادر غی��ر التقلیدی��ة للتموی��ل     أح��د باعتب��اره  ٢٠١٨لس��نة  ١٧٦والتخص��یم رق��م  

ح�ق  ) المس�تأجر (بمقتض�اه إل�ى المس�تخدم     االستثماري متوسط وطویل األجل والذي ینتقل
اتف�اق تعاق�دي ب�ین الط�رفین مقاب�ل دفع�ات        ام أص�ل مع�ین ممل�وك للم�ؤجر بموج�ب     استخد

وق�د   . .للمستأجر ف�ي نھای�ة الم�دة ش�راء األص�ل الم�ؤجر       دوریة لمدة زمنیة محددة ویجوز
فنی���ة مح���ددة ویس���تخدم ألغ���راض   یك���ون األص���ل المطل���وب اس���تئجاره ذو مواص���فات 
المؤجر والمستأجر والمورد : أطراف  متخصصة وتكون العالقة في ھذه الحالة بین ثالثة

أو المصنع لألصل اإلنتاجي موضوع التأجیر حیث یكون الم�ؤجر ف�ي ھ�ذه الحال�ة بمثاب�ة      
من المورد خصیصًا لغرض تأجیره إلى المستأجر على ، الذي یقوم بشراء األصل الممول

 ف�اق یتم تحدید موصفات األصل المطل�وب بواس�طة المس�تأجر وی�تم تحدی�د الم�ورد بات       أن
األط��راف ف��ي حال��ة عق��ود   وتس��تخدم ھ��ذه العالق��ة التعاقدی��ة ثالثی��ة  .الم��ؤجر والمس��تأجر

ب�ین أط�راف عملی�ھ الت�أجیر كم�ا       التأجیر التمویلي وفى ھذه الحالة یمك�ن تص�ویر العالق�ة   
أح�د   حی�ث تق�وم الش�ركة ببی�ع    . ھ�و أح�د ص�ور الت�أجیر     البی�ع م�ع إع�ادة االس�تئجار     : یلي

اس�تئجار ھ�ذا    إل�ى ش�ركة ت�أجیر بش�رط إع�ادة     ) طویل�ة األج�ل   ( بت�ة  أصولھا اإلنتاجیة الثا
الشركة في استخدام ھ�ذا   وبالتالي تستمر. األصل مرة أخرى من شركة التأجیر التمویلي 

عل�ى حص�یلة نقدی�ة م�ن بی�ع       األصل االنتاجى في نشاطھا وتحص�ل ف�ي الوق�ت ذات�ھ ف�وراً     
عل��ى أن تق��وم بس��داد القیم��ة     ، األص��ل تس��تخدمھا الش��ركة لتموی��ل رأس الم��ال العام��ل    

  اإلیجاریة لألصل المستأجر على عدة سنوات مستقبلیة
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(http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics/data/.../125
8443959.d oc )   

 المنتھي اإلیجار بأحكام مقارنة دراسة االیجاري البیع ، احمد سعد احمد حمدي 
 ( بالتملیك

    ٢٠٠٧ ، القاھرة ، القانونیة الكتب ردا ، اإلسالمي الفقھ في .
 بح�ث  -اإلس�المیة  الش�ریعة  ض�وء  ف�ي  التم�ویلي  الت�أجیر   -ش�حاتھ  حس�ین  حسین 

  موقع على متوفر
 http://www.darelmashora.com 

 نش�ر،  دار ب�دون  الق�اھرة،  ،2 ط التم�ویلي،  الت�أجیر  عق�د  نع�یم،  ف�ایز  رض�وان  
1997   

 الض�ریبیة،  معاملتھ في القانونیة فكرتھ تأثیر التمویلي، صدیق، التأجیر رمضان
   1998 القاھرة، العربیة، النھضة دار

 ،)تحلیلیة دراسة (التأجیر التمویلي لعقد الممیزة القانونیة اآللیات فخري، ریاض
  شمس عین رسالة دكتوراه ،جامعة

 الت�أجیر  عق�د  وتنفی�ذ  تك�وین  بمناس�بة  الناش�ئة  القانونی�ة  العالقات مسیر، أحمد سید
    2013 األولى، الطبعة للنشر، دار وائل مویلي،الت

بحث  –التزامات المستأجر فى عقد اإلیجار التمویلي  –صون عزیز عبد الكریم 
  بدون سنة نشر  –منشور بمجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة 

 –دروس ف��ي التص��رف الق��انوني والواقع��ة القانونی��ة   –عب��د ال��رزاق الس��نھوري  
  ١٩٥٤طبعة 

عق�د الت�أجیر التم�ویلي  دراس�ة مقارن�ة ب�ین  الق�انون         –عبدالرحمن السید قرم�ان  
  ١٩٩٧دار النھضة العربیة القاھرة  –المصري والفرنسي 



  للعقد ذي المراكز القانونیة المتعددةالنِّظام القانوني 
   

- ٢٠٢٤ -  
 

 طبق�ا  المص�ري  في الق�انون  التمویلي التأجیر نظام الفتاح، عبد محمد الفتاح عبد 
     2004 شمس، عین جامعة دكتوراه ، رسالة ، 1995 لسنة 95 للقانون

دار النھض��ة العربی��ة  –الجوان��ب القانونی��ة لإلیج��ار التم��ویلي    –عل��ى س��ید قاس��م  
  القاھرة بدون سنة نشر 

  منشور على رابط  -قانون التأجیر التمویلي: قدوري عبد الفتاح الشھاوي
www.Law-book-net.     

 منش�أة  ، الم�ادي  المنق�ول  في بیع بالملكیة اظاالحتف منصور،شرط حسین محمد  
       ١٩٩٣ ، المعارف

مجل�ة مجم�ع    –اإلیجار المنتھ�ى بالتملی�ك وص�كوك الت�أجیر      –محمد جبر االلفى 
  ٢٠٠٠مكتبة الراشد الریاض سنة  -١جزء  ١٢الفقة االسالمى الدولي عدد 

  نشر   بدون دار  ١٩٤٧طبعة  -التصرف القانوني المجرد –محمود أبوعافیھ 
مكتب���ة كلی���ة الحق���وق جامع���ة     –العالق���ات القانونی���ة الثالثی���ة    –نبیل���ة رس���الن  

    –بدون سنة نشر  –اإلسكندریة 
 اإلسكندریة، الجامعة العربیة، دار التمویلي، التأجیر عقد إبراھیم ألبدالي، نجوى 

2005     
 رس��الة –نظری��ة التص��رف الق��انوني  الثالث��ي   : محاول��ة م��ن أج��ل  -نس��یر رفی��ق 

  ٢٠١٤سنة  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مولودمعمرى  –دكتوراه 
 الفرنس�ي  للق�انون  نقدیة دراسة- التمویلي للتأجیر القانوني النظام ، دویدار ھاني 

     ١٩٩٤ ، القاھرة ، الجدیدة الجامعیة  ،دار
ال��دار الجدی��دة للنش��ر     –األرض كموض��وع للت��أجیر التم��ویلي     –ھ��اني دوی��دار  

  ١٩٩٩االسكندریةب
 الق�انون  ض�وء  في دراسة ، التمویلي للتأجیر كموضوع األرض ، دویدار ھاني 

   ١٩٩٩ ، الجدیدة الجامعیة دار ، التنفیذیة والئحتھ  ١٩٩٥ لسنة  ٩٥   رقم
مفھوم�ھ ومقومات�ھ وح�االت إنھائ�ھ     " عقد اإلیجار التمویلي  -ھتاف جمعة ابورشد

جلة القانونیة الصادرة عن كلیة األعمال جامعة الملك بحث منشور بالم -وما یترتب علیھا
   –عبدالعزیز 
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