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 مقدمة

من الااننن  1101اة عارفته الماة  القاة مصةار من مصاةار االلتزام. نلال أحة ينكار بأن      

الرارنتي القاة " بأنه اتراق يلتزم بماتضاه شخص أن عة  أشخاص نحن شخص أن عة  أشخاص 

أكثار على إحةاث  أن إاراةتينشيء أن برقله أن باالمتناع عن فقله " نبمقنى أخار تنافق  بإعطاء

 أثار ااننني مقين.

أن جل التشاريقات النضقية اة أاارت بأن القاة مصةار عام نكما هن مقلنم             

لاللتزام في ااننن االلتزامات نالقانة المغاربي: التصاريحات  األخارىلاللتزام.نمن المصاةار 

الجارائم نأشباه  –أشباه القانة  –نرارة  الم اإلاراة أن بقباار  أنضح  اإلاراة المقبار  عن  األخارى

نل، نفاا للرصل األالجارائم
1
. 

جانب القاة،  إلىالمنرارة  كمصةار لاللتزام  باإلاراة نلئن كان المشارع المغاربي اعتة            

كان  عليه ما خذايؤأنه  إالذلك الناص الملحنظ في النظارية التي اتبقها المشارع الرارنتي  متراةيا

كما قاة نشبه الجارم كمصةارين لاللتزام، على المشارع الرارنتي من حيث اعتةاةه بشبه ال أخذ

ذكار الااننن في عةاة مصاةاره لاللتزامات مع أن الااننن يمكن أن يكنن التبب  إغرالهعليه  يؤخذ

المباشار لنشنء بقض االلتزامات
2
. 

ارة  بجانب القاة يشكل تنجها من المنر اإلاراة المشارع  إاحامأن  إلى اإلشاار نتجةار            

التشاريع القارااي بقض التشاريقات المااارنة كالتشاريع األلماني، إليهالتنجهات التي ةأبت 
3
، 

يالتشاريع التنار
4

، التشاريع المصاري
5

 اتتثنائيةالمنرارة  هي فاط حالة  اإلاراة اعتبارنا أن  .. الذي

ب االنتااةات التي تجن إلىهذا التنجه في حة ذاته  ن. لاللتزام نال تشكل مصةار عاما لاللتزام 

الذي يقة تبااا  اإلتالمينبغية التمتك بالتنجه الذي تلكه الراه  ،الرارنتي من جهة تلااها التشاريع

الحة الذي جقل البقض يانل  إلىلتزام، القامة لال مصاةارالالمنرارة  مصةار من  اإلاراة العتباار 

النحية لاللتزام اإلاراةي المنرارة  هي المصةار اإلاراة أن 
6
 .من جهة أخارى 

أن  كإنشاء االلتزاماانننية عةية ،  آثاار اإلتالميالمنرارة  في الراه  اإلاراة نيتارتب على             

  حق.نال حق عيني، أن اناضاء 

                                                           
تنشأ االلتزامات عن االتفاقات ، الرصل األنل حيث ينص " 2015ماارس  19بتااريخ  19( صيغة محينة بتااريخ 1913أغتطس  12)  1331ارمضان  9ااننن االلتزامات نالقانة ظهيار -1

 "لعقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائموالتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة وعن أشباه ا
ة   المارحنم مأمنن الكزباري ، نظارية االلتزامات في ضنء ااننن االلتزامات نالقانة المغاربي، الجزء األنل مصاةار االلتزامات، الطبقة الثاني  -

2
  

.21ص  1982فبارايار  19تنة     
 3- ينص الرصل 184 من التشاريع القارااي " ال تلزم اإلاراة  المنرارة  صاحبها إال في األحنال التي نص فيها الااننن على ذلك.

   نيتاري عليها ما يتاري على القاة من األحكام إال ما تقلق منها بضارنار  نجنة إاراةتين متطاباتين إلنشاء االلتزام."
لمن اام بهذا القمل، نلن اام به ةنن نظار  " من نجه الجمهنار نعةا بجائز  ، يقطيها عن عمل مقين، التزم باعطاء الجائز 163ينص الرصل   -

4
  

إلى النعة بالجائز ، أن ةنن علم بها.     
في        ناذا لم يقين الناعة أجال للايام بالقمل، جاز له الارجنع في نعةه باعالن للجمهنار، على أال يؤتار ذلك في حق من أتم القمل ابل الارجنع -   

اذا لم تارفع خالل تتة أشهار من تااريخ اعالنه القةنل للجمهنار." النعة. نتتاط ةعنى المطالبة بالجائز   

من الااننن المةني المصاري. 162طباا للرصل  -
5
  

5، ص    http://www.eastlaws.com األتتاذ تريان إباراهيم صيام، اإلاراة  المنرارة  كمصةار لاللتزام ةاراتة منازنة ،    -
6
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المالكي ، مصةارا عاما لاللتزام  بقض المذاهب، كالمذهب المنرارة  تقة عنة فاإلاراة           
7

    

االلتزام  إنشاءالمنرارة   في  اإلاراة بخالف الراه الغاربي حيث ظهارت نظارتين اانننيتين حنل ةنار 

)أمثال يتبنى غالبية هذه النظارية الراه الرارنتي  فاألنلىحةيثة.  نأخارىنظارية تاليةية  إحةاهما

اعتباار انه  ، نهي تقتبار من منارثات الااننن الارنماني الذي كان ينظار لاللتزام  علىبنتييه( 

نظلت هذه النظارية تائة  إلى أنائل الاارن التاتع عشار ، نهي  ،ارابطة شخصية بين ةائن نمةين

تذهب إلى أن االلتزام الذي يتنلة عن عمل ااننني ال يكنن مصةاره إال عاةا أي تنافق إاراةتين
8
 . 

تاضي بأن  كننتز( -يجاكنب -) أمثال تيجيلفي ألمانياية الحةيثة فاة تاةت أما النظار            

هذه النظارية تنازع القاة ماركزه الذي تبنأه من  نأخذتالتزام،  إلنشاءالمنرارة  تكري كذلك  اإلاراة 

تتارتب  يمكن أن إاراةتيننافق الاانننية التي كانت ماصنار  على ت اآلثاارفزعم أصحابها أن  ،ابل

المنرارة  نحةها اإلاراة لى القاة ، تتارتب كذلك على ع إال
9
. 

طارياا نتطا بين نظاريتين نمن هنا اة يتبين لنا بأن المشارع المغاربي اة تبنى             

المنرارة  من  اإلاراة  إمكانيةالنظاريتين اة اتراتا على مةى  إلى اإلشاار أنه ينبغي  إالمتطارفتين، 

الماة   االتتلحاق _عاة الشغل غيار محةة مة  _ عزل المنكل النكيل كإنهاءاانننية )  أثاارتارتيب 

 ....( من مةننة األتار  160

إحةاث أثار ااننني ةنن    المنرارة  انصاراف إاراة  شخص ما إلىكانت اإلاراة  نلما            

في ظل تناجة  األثارهذا  إنشاءفان أهميتها تكمن في كيرية  ، اجة إلى إاراة  ثانية تتنافق مقهاح

إاراة  المشارع المغاربي الذي جقل من هذه اإلاراة  شاريقة المتقااةين .. إال أنه تماشيا مع ك القاة 

 ات نالقانة أن غياره من التانينات. حالة اتتثنائية  نارةت في أماكن مختلرة في ااننن االلتزام

ن هذا ما حتم علينا البحث عن هل اإلاراة  تتتطيع أن تنشئ االلتزام؟ ن عن أنناع االلتزامات    

 الناشئة عن اإلاراة  المنرارة  ؟

إلجابة عن هذه التتاؤالت اعتمةنا على التاتيم الثنائي ، متتنةين باألتاس إلى األتلنب التحليلي نالمااارن  ل   

 :نذلك نفق الشكل األتي 

 تطبياات اإلاراة  المنرارة  في ااننن االلتزامات نالقانة :المبحث األنل

 تطبياات اإلاراة  المنرارة  في الانانين الخاصة  :المبحث الثاني

 

                                                           
 - 28 الةكتنار فناز صالح، اإلاراة  المنرارة  بنصرها مصةارا لاللتزام ةاراتة مااارنة، مجلة جامقة ةمشق للقلنم االاتصاةية نالاانننية _ المجلة -

7
  

. 138ن  137ص  2012 –القةة األنل      

 

.6األتتاذ تريان إباراهيم صيام ، م س ص  -
8
  

.56م ، ص 2009إلاراة  المنرارة : بحث مااارن، الااهار  ةاار الركار القاربي ، تنة الشيخ علي الخريف ، التصارف االنراراةي نا  -
9
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اإلرادة المنفردة في قانون االلتزامات والعقود تطبيقات المبحث األول: 

 المغربي
 

أثار ااننني مقين ةنن اتتقانة بطارف  المنرارة  يمكن أن تنتج كما تلف ذكاره بأن اإلاراة        

لمراهيم المشابهة ) ا تنرارة بمميزات عن بقض اناحة  مما يجقله إاراة تانم على  ألنها ، ثان

اة أفارة لها المشارع تثنائيا في االلتزام ف( نبما أن اإلاراة  المنرارة  تقة مصةارا اتاألنلالمطلب 

 (.القانة ) المطلب األنلمختلرة في ااننن االلتزامات ن ماتضيات

 منفردة عن بعض المف اهيم المشابهة: تمييز اإلرادة اللمطلب األول  ا
ض المراهيم المشابهة تارك أن تختلف عن بقلما كانت اإلاراة  مصةار لاللتزام فإنها اة تش       

( مما اارتأينا للبحث عن أنجه االختالف نالتشابه كالقاة )الراار  األنلى( نالتصارف )الراار  الثانية

 ااتضى ذلك.  إن

 تمييز اإلرادة المنفردة عن العقد : الفقرة األولى
 

الرارق بين القاة ناإلاراة  المنرارة  نجة أنه في القاة تترق اإلاراةتان على إنشاء االلتزام نتنافق      

هاتين اإلاراةتين يكنن الزما من أجل إنشاء االلتزام بينما في اإلاراة  المنرارة  نجة أن نجنة إاراة  

ليتت اإلاراة ، نإنما الذي ناحة  تكري إلنشاء االلتزام من هنا يتبين لنا أن الذي ينشئ االلتزام 

ينشئها هن تنافق اإلاراةتين الذي يتحاق بااتاران اإليجاب بالابنل كما يتبين أن اإلاراة  المنرارة  

نإن كانت ال تتتطيع أن تنشأ التزاما فإنها في كثيار من الحاالت تنشئ اثاارا اانننية متقةة ، نلكن 

كري لنحةها  من أجل إنشاء االلتزام أن البة هناك خالف ينحصار فيما إذا كانت اإلاراة  المنرارة  ت

 من القاة من أجل إنشاء االلتزام؟

هذا التؤال يمكننا أن نجيب عليه من خالل المةارتتين الرارنتية ناأللمانية فالمةارتة الرارنتية      

 تارى أن القاة هن المصةار النحية لاللتزام الناشئ عن اإلاراة ، أما اإلاراة  المنرارة  فال يمكن أن

تكنن مصةارا لاللتزام ارغم أنها يمكن أن تنشئ اثاارا اانننية، في حين أن المةارتة األلمانية تذهب 

إلى اعتباار اإلاراة  المنرارة  تصلح ألن تكنن مصةارا أصليا لاللتزام، نأن االلتزام يمكن أن ينشأ 

في ذمة الشخص بإاراةته المنرارة  ةنن تناف على ابنل صاةار من شخص اخار
10
. 

 

                                                           
 .85 -  84 ، ص 2010الحاجي بناصر، المبادئ العامة لاللتزامات،  ـ   10
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 الثانية: تمييز اإلرادة المنفردة عن التصرفالفقرة 

ياصة بالتصارف الااننني اتجاه اإلاراة  إلى إحةاث أثار ااننني تناء كان هذا األثار إنشاء حق أن 

ناله أن إنهائه، نالتصارف الااننني اة يصةار بإاراة  ناحة  أن بإاراةتين. أما اإلاراة  المنرارة  فإن 

بمجارة تةخل الشخص الملتزم نحةه، نبالتالي فإننا ناصة األثار الااننني المتارتب عنها يتحاق 

بالتصارف الااننني مختلف مصاةار االلتزام ذات الطبيقة اإلاراةية التي تتمثل في اإلاراة  المنرارة  

ن القاة
11
. 

ناإلاراة  المنرارة  تكنن مصةارا لاللتزام كلما تبين أن صاحب هذه اإلاراة  يكنن ملزما بمجارة 

االلتزام ةنن تناف على صةنار الابنل من الطارف االخار، بمقنى أن  التقبيار عن إاراةته في

التصارف الذي ينشأ باإلاراة  المنرارة  يتحاق به االلتزام بإاراة  المةين نحةها في غياب تةخل 

إاراة  الةائن
12
.   

 

 : اإلرادة المنفردة في ق انون االلتزامات والعقودالمطلب الثاني 

في فاط  نإنماالمنرارة  كمصةار منشئ لاللتزام  باإلاراة كان المشارع الرارنتي لم يقتة  إن       

فان المشارع المغاربي اة خالف ذلك ناعتة باإلاراة   ،الحاا ذلكتنجتة الاانننية كما  أثاارهاتارتيب 

المنرارة  في حاالت مقينة كمصةار اتتثنائي لاللتزام في ااننن االلتزامات نالقانة في فصنل 

النعة بالجائز   (  ن) الفقرة األولى االشتاراط لمصلحة الغيار ، الملزم اإليجاباراة . من بينها متر

 . (الفقرة الثانية)

 واالشتراط لمصلحة الغير:: اإليجاب الملزم  الفقرة األولى 
 

المنرارة   لإلاراة كصنار  مجتة   29الملزم الناارة في الرصل  اإليجابةاراتة تنتنانل        

 (. لغيار )ثانيان االشتاراط لمصلحة ا( )أنال

 الملزم: اإليجابوال: أ

على غياره أن يتقااة  يقارض شخص إاراة هن التقبيار عن  اإليجابكما هن مقلنم بأن             

عمارن.  إلىشخص مقين كما لن عارض زية بيع عااار يملكه  إلىمنجها  اإليجابمقه. ناة يكنن 

أي شخص كان من الجمهنار كما في عارض تاجار بضاعة في محله مكتنبا  إلىناة يكنن منجها 

ثمنا عليه
13
. 

                                                           
 .33، ص 2014ـ عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة لاللتزام، الطبعة الثانية،   11
 .337ـ عبد الرحمان الشرقاوي، نفس المرجع، ص   12
54المارحنم مأمنن الكزياري، م س ص   -

13
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القاة اثار ابنل الطارف الثاني  إلبارامنتيلة  اإليجابلى أن كل ما تلف ذكاره يحيل ع            

في الحاالت االتتثنائية من بينها الرصل  إالأنه غيار ملزم  اإليجابالمتقااة. نلما كان األصل في 

مع تحةية أجل للابنل باي ملتزما  بإيجابمن ااننن االلتزامات ن القانة حيث نص " من تاةم  29

من إيجابه إذا لم يصله ارة بالابنل خالل  انصارام هذا األجل، نيتحلل إلى األخارتجاه الطارف 

ينص ) األعلى ) محكمة الناض حاليا(  ناة جاء في ااراار صاةار عن المجلس. األجل المحةة "

مع تحةية أجل للابنل يباى ملتزما تجاه الطارف  بإيجابمن تاةم "على أن  من ق ل ع  29الرصل 

 ن" لم يصله ارة بالابنل خالل األجل المحةة  إذا إيجابهانصارام هذا األجل نيتحلل من  إلى اآلخار

ل بناتطة ارتنل أن نتيط يتم في النات أن القاة الحاص"من نرس الااننن على  24ينص الرصل 

نلهذا تكنن محكمة المنضنع  "للنتيط بأنه يابله اإليجابن المكان الذين ياع فيهما ارة من تلاى 

اة خارات الرصلين المذكنارين بتنء تطبياها لهما عنةما ارفضت التصاريح بصحة البيع ارغم أنه 

(الاانننيتنصل النتيط بابنل عارض البيع خالل األجل ةيها لثبت 
14
. 

أن هذا  إال ،أي التزامه بإيجابهالرصل أعاله أن المنجب يباى مايةا  ننتتشف من            

إال أنه يشكل أنال نابل كل التقااة  إلىكان في حة ذاته ارتالة  إنالصاةار من المنجب  اإليجاب

 إخاللهمن شأن حيث يباى ملتزما طيلة الرتار  التي حةةها. ألن  ،المنرارة  للمنجب شيء إاراة 

 . اإليجاب الملزم مطالبة بالتقنيض في حالة منافاة الاابلال إلىبالمة  المترق عليها أن يؤةي 

كان ملزما  اإليجابصةار  إلى أنه إذا هب في نرس االتجاه المذهب المالكيناة ذ            

  ،محةةا له مة  أطنللم يكن  أن بانتهاء المجلس ما ،عنه خاراآل بإعاراض إاللصاحبه نال يبطل 

ةا في تصارفه نذلك ألن المنجب اة أثبت للطارف األخار حق الابنل، نمن ثم يكنن المنجب ماي

حاه عنخارحتى يتنازل الطارف اآل
15
. 

الملزم يمكن تأتيته على نجنة عاة أنلي  اإليجابفي حين ارأت النظارية التاليةية أن            

نبابنل من نجه  يتاية المنجب فيه بباائه على إيجابه نماتارنا بتحةية زم اإليجابينقاة بصةنار 

أما الزمن فيحةةه القارف  –عليها  ناإلاةامذلك ابنال مرتارضا تاضيه طبيقة المقاملة  اإليجاب إليه

ااتارنت بذلك ، نبذلك ال يتتطيع المنجب أن يقةل عن إيجابه حتى ال يخل  إنأن عباار  المنجب 

بالتزامه الناشئ عن هذا القاة
16
. 

تكت نجةه اة  1804خصنصا التانين المةني الرارنتي لقام ،بالتشاريع المااارن  نمارنارا           

نلكن اختلف الراه الرارنتي التاليةي من مقاارضي نظارية  ، اإليجابعن بيان حكم مثل هذا 

ت في مثل هذه الرارضية نظهار لإليجابالمنرارة  في تحةية األتاس الااننني للان  الملزمة  اإلاراة 

 نظاريتان هما: القاة التمهيةي ن المتؤنلية التاصيارية.

                                                           
نما  741منشنار بمجمنعة ااراارات المجلس األعلى الماة  المةنية الجزء األنل ص  316تحت عةة  25/6/69ااراار صاةار عن المجلس األعلى بتااريخ   -8

.19، ص 2010-1431نالقانة نالقمل الاضائي المغاربي، طبقة ثانية مزية  يليها. أنارةه محمة برايار، ااننن االلتزامات    
.6ن  5األتتاذ تريان إباراهيم صيام ، م س ص  -

15
  

. 71الشيخ علي الخريف ، م س ص  -
16

  



 
 
 
 

اراة  المنرارة                                                                                          ماتتار ااننن القااارن لتزامات الناشئة عن اإلاإل
 التقميار
2014-2015 

9 
 

القاة التمهيةي: في نظار أنصاار هذه النظارية هن عاة مؤات نمن ثم ملزم على غاراار باية القانة -أ

 إاراةتينانه عاة فهن يتطلب تنافار  إلىعاة نهائي. ننظارا  إلبارامن التحضيار  اإلعةاة إلىيهةف 

 اإليجاببمة  تركيار في هذا  إليهالملزم هناك ابنل ضمني من المنجه  اإليجابمتطاباتين. نفي 

نهائي يمكن أن ينقاة عاة  إلبارامانقااة عاة تمهيةي محله التحضيار  إلىيؤةي هذا الابنل الضمني 

خالل تلك المة  اتتناةا  إيجابهالملزم بالبااء على  اإليجابنمن ثم يلتزم المنجب في  ،أن ال ينقاة 

اإليجابهذا  إليهلقاة التمهيةي الذي ينقاة بينه نبين المنجب هذا ا إلى
17
 . 

أن  أنصاار المتؤنلية التاصيارية إلى فا ألنصاار القاة التمهيةي اتجهالمتؤنلية التاصيارية: خال-ب

المة  يتتنجب تقنيض الاابل الن من شأن ذلك أن يلحق ضارارا ارجنع المنجب عن إيجابه محةة 

 بالاابل.

 ط لمصلحة الغيراالشترا ثانيا: 
 

 ناآلخارياصة باالشتاراط لمصلحة الغيار تقااة يتم بين شخصين أحةهما يتمى المشتارط            

أجنبي شخص ثالث  إزاءالناعة أن المتقهة يشتارط فيه األنل على الثاني أن يلتزم هذا األخيار، 

عن التقااة نيتمى المنترع فينشأ حق مباشار يتتطيع أن يطالب به المتقهة
18
. 

االشتاراط لمصلحة الغيار في  ناة نظم المشارع المغاربي في ااننن االلتزامات نالقانة         

3419 الرصالن
3520ن  

 .االشتاراط لمصلحة الغيار حيث أجاز 

االشتاراط لمصلحة الغيار ينتج أثاره مباشار   جاء فيه" ناة صةار ااراار عن محكمة الناض           

لمصلحة الغيار، نتكنن له الصرة في أن يااضي باتمه الملتزم بتنريذ ما التزم به متى كان تببا 

مقانضة أن تببا لتبارع لمنرقة الناعة التراق أبارم
21
ناالشتاراط لمصلحة الغيار حلله كثيار من . " 

بين المشتارط نالمتقهة، ن الثانية، التزام المتقهة المبني  عملتين : أنالهما، القاة المبارم إلىالراهاء 

 المنرارة . إاراةتهعلى 

المقارنض، بل التزاما مبنيا على  اإليجابفالقملية الثانية ليتت عاةا كما في نظارية                

هذا الشخص في ذلك.  إاراة المنرارة  يتحمله المتقهة لمصلحة المنترع ةنن أن تتةخل  اإلاراة 

                                                           
.142الةكتنار فناز صالح، م س ص  -

17
  

.271المارحنم مأمنن الكزباري ، م س ص   -
18

  

 لتبارع لمنرقة الناعة. االشتاراط لمصلحة الغيار نلن لم يقين إذا كان ذلك تببا التراق أبارمه مقانضة المشتارط نرته أن تببا" نمع ذلك، يجنز  34ينص الرصل - -13

هذه     القاة من مباشار  قه نفي هذه الحالة ينتج االشتاراط أثاره مباشار  لمصلحة الغيار، نيكنن لهذا الغيار الحق في أن يطلب باتمه من الناعة تنريذه نذلك ما لم يمن               

 "الةعنى أن علات مباشارتها على شارنط مقينة.

 االشتاراط كأن لم يكن إذا ارفض الغيار الذي عاة لصالحه ابنله مبلغا الناعة هذا الارفض. نيقتبار

   ."الذي أجري لصالحه تنفيذه مقصور على الغير يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ االلتزام ما لم يظهر منه أن طلب"  35ينص الرصل  -14

منشنار بمجلة اضاء المجلس األعلى  4227/85في الملف المةني عةة  972تحت عةة  17/12/80ااراار صاةار عن المجلس األعلى بتااريخ   -
21

  
.20نما يليها ، أنارةه محمة برايار، م س ص  49ص  27عةة        
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بةنارها نتيجة  اإلاراة المتقهة المنرارة  نهذه  إاراة انق المنترع ليس مصةارها عاة االشتاراط بل فح

إليهللتقااة نتتتنة 
22
. 

في حين اعتبارت النظارية التاليةية االشتاراط لمصلحة الغيار ال يحتاج في تبارياره االلتجاء         

نالمشتارط، لذلك فال  إال من عاة يتم بين المتقهة ال ينشأ -كما هن بين -نظارية المنرارة  ألنه إلى

اإلاراة  المنرارة ، نكل ما يالحظ عليه أن فيه خارنجا على ااعة  نتبية أثار القاة يطبق على نشأته 

التي تاضي بأن تاتصار آثاارها على أطارافها
23
. 

  نظاريات أما في فارنتا فاة اختلف الراه حنل طبيقة االشتاراط لمصلحة الغيار، فظهارت عة        

 ، نهذه النظاريات كاآلتي : تحانل أن ترتار هذه الطبيقة

: يارى أنصاار هذه النظارية أن االشتاراط لمصلحة الغيار يتكنن من عاةين، القاة اإليجابنظارية -أ

األنل هن بين المشتارط نالمتقهة نبمنجبه ينشأ حق للمشتارط نحن المتقهة، في حين أن القاة 

المشتارط يتاةم  إذ، نهن بين المشتارط نالغيار نهن المنترع، الثاني هن عباار  عن حنالة حق

للغيار يتضمن تنازال عن حاه الذي نشأ من القاة األنل، نالغيار يابل اإليجاب بإيجاب
24
.       

قض الراهاء نمنهم " البي" ن ةنمنلنب ن بالنينل أن االشتاراط ارأى بنظارية الرضالة :  -ب

يقمل  إنمالمصلحة الغيار هن من متقلاات الرضالة : فالمشتارط في نظارهم عنةما يتقااة مع المتقهة 

 حه الشخصية. نما ابنل الغيارلحتاب المنترع ال لحتاب نرته ، نيةيار مصالح الغيار ال مصال

ارب القمل ألعمال الرضنلي. لذا  إاارااربمثابة  إالشتاراط أثاره النهائي الذي يتطلبه الااننن لينتج اال

الينم الذي أبارم فيه القاة بين المشتارط نالمتقهة، ن تارتب  إلىكان لابنل الغيار أثار ارجقي ينتحب 

يالب الرضالة  اإلااراارمن المباةئ القامة أن  إذعليه اعتباار المنترع متقااةا مباشار  مع المتقهة ، 

كالةالن إلى
25
. 

بنصرها مصةارا  ) أمثال تطاارك ن جنتاران( المنرارة  اإلاراة بالماابل يذهب أنصاار            

المنرارة ، نذلك ألن حق  اإلاراة أن االشتاراط لمصلحة الغيار هن من تطبياات نظارية  إلىلاللتزام 

المتقهة المنرارة . نمع ذلك فان التزام المتقهة نحن المنترع مقلق على شارط  إاراة المنترع مصةاره 

ل المنترع االتتراة  من االشتاراطناض االشتاراط ابل ابن إلىفاتخ نهن عةم لجنء المشتارط 
26
. 

 الوعد بالجائزة : :  الفقرة الثانية
 

                                                           
.44ن  43، ص 1997ة القامة لاللتزام ، الجزء األنل، الطبقة الثانية الةكتنار الرصايلي الطيب ، النظاري  -

22
  

.71الشيخ علي الخريف ، م س ص  -
23

  
.144الةكتنار فناز صالح، م س ص  -

24
  

.292المارحنم مأمنن الكزباري، ص  -
25

  
.147الةكتنار فناز صالح، م س ص  -

26
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  :نأاركانه بالجائز  النعة:   أنال
 

يقتبار النعة بالجائز  الصنار  النمنذجية للتقبيار عن اإلاراة  الصاةار  من طارف ناحة ، لذلك نجة 

ينص  األلمانيمجمنعة من الانانين الغاربية نالقاربية نصت عليها ، بحيث نجة أن المشارع  

قمل من اانننه المةني على أن " كل من يقة بجائز  بطارياة اإلعالن القام للايام ب 657 في  الماة 

 أن على الخصنص الحصنل على نتيجة ، يلتزم بإعطاء تلك الجائز  "

ن " من نجه نعةا للجمهنار بجائز  أعلى   1989لتنة   هفي ااننن االيطالينص المشارع  ن     

 يقطيها لمن ينجة في ماركز مقين أن يانم بقمل مقين يلتزم بذلك النعة متى صاار علنيا "

نص في الااننن المةني على أنه "  الجزائريأما بالنتبة للتشاريقات القاربية  نجة أن المشارع      

من نجه نعة بالجائز  للجمهنار يقطيها ، نعين له أجل بإعطاء الجائز  لمن اام بهذا القمل  -1

لن اام به ةنن النظار إلى النعة بالجائز  ..ن،
27
  " 

ناره على هذه المؤتتة الاانننية ناعتباارها من صنار التقبيار نص بة األردنيالمشارع المةني      

عن اإلاراة  المنرارة  
28
 ، 

تنانل  بةناره هذه المؤتتة الاانننية من خالل ظهيار االلتزامات  فاة المشارع المغاربي أما    

، بحيث نجةه  18إلى الرصل  14نالقانة ، الذي من خالله خص له خمتة فصنل من الرصل 

ينشئ التزاما " ،  " بأنه مجارة النعة ال على أن لتنظيم مؤتتة النعة بالجائز   ينص في افتتاحه

يارتب عليها  هذا ما  يجتة بأن اإلاراة  المنرارة  إذا ما كانت مجارة  من التنظيم التشاريقي ال

الااننن أي أثار ، بالتالي فالتصارف االنراراةي من حيث مصةاره هن أاارب إلى الااننن الذي يشكل 

باشار  مصةاره الم
29

 

فما الماصنة إذن بالنعة بالجائز  المنجه إلى الجمهنار ؟  نما هي أاركانه ؟ إلى أي حة      

 يارتب أثاار على طارفيه ؟ 

 

 ماهية النعة بالجائز  : أ

                                                           
27
 من القانون المدني الجزائري  123المادة  
28
اذا لم يعيين الواعد أجال للقيام بالعمل جاز له الرجوع  -2من القانون المدني األردني ينص " من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها ... 255المادة  

 في وعده بإعالن للكافة عن أال يؤثر ذلك في حق من أتم العمل ، قبل الرجوع في الوعد ..."
29
 . 128ود المغربية ، طبعة الثانية ، الناضور ، الصفحة جمال الطاهري ، دروس في قانون االلتزامات والعق 
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اتجهت أغلب التقااريف الراهية إلى اعتباار أن النعة بالجائز  هن عباار  عن إعالن يانم به الناعة 

، يتضمن التزاما منه بإعطاء جائز  لمن يانم بقمل مقين ، 
30

عليه فان النعة بالجائز  هن   

ااننني من جانب ناحة ينتج أثااره متى اامت أاركانه   تصارف
31

 

كثيار  في النااع القملي ، كمن يانم بنعة بجائز  لمن يانم باختاراع  للنعة بالجائز  تجلياتن     

مقين ، أن صناعة شيء مقين ، أن القثنار على شيء ضائع ، النعة بالجائز  يأخذ طابقين ، إما 

، إذا كان القمل المنعنة بالجائز  عنه اليتترية منه الناعة ، أن طابقا مقانضيا  ،  اتبارعي اطابق

الناعة ، كمن يجة  هالجائز  عنه يتترية منبألنلى ، بحيث يكنن القمل المنعنة هن عكس الحالة ا

شيء ياريةه الناعة ،
32

    

 شارنط نأاركان النعة بالجائز   -1

باعتباار أن النعة بالجائز  من االلتزامات الصاةار  من طارف ناحة ، نهي تلزمه بمجارة نصنلها 

األحكام التي يخضع لها القاة ، ما عةى ما كان مارتبط منها  فتلزم لصحتهاإلى علم الملتزم له ، 

بتطابق اإلاراةتين ، المشارع المغاربي في تطاراه لمؤتتة النعة بالجائز  ، اعتباارها تشكل التزاما 

بمجارة أن ياتارن النعة بجائز   
33
  

ن األاركابة أن تتنفار فيه مجمنعة من ال،  نحتى ينتج النعة بالجائز  كتصارف ااننني ،   

  نالشارنط

 التعبير عن اإلرادة :  -1

األتاتي ةاخل المنظنمة التقااةية ، فان النعة الجائز  بةنارها يشتارط  المكنناإلاراة  باعتباارها 

الملتزم  إلى إنشاء االلتزام ، بقباار  أخارى النعة بالجائز  ياتضي أن تكنن   تتجه إاراة  فيها أن 

تتجه إلى إحةاث أثار ااننني نهن النعة ، نأن يكنن لها تمظهار خاارجي هناك إاراة  جةية نحاياية 

بالجائز  ،بحيث أن الناعة يلزم نرته بإعطاء الجائز  لمن اام بالقمل أن أتى بشيء الذي من أجله 

 عبار  الناعة عن ارغبته في االلتزام بالجائز  ،  

ؤتتة اانننية منتجة لكافة أثاارها ، ن بة من التمييز بين النعة بالجائز  كمالفي هذا اإلطاار       

مثاله  ،ينجه إاراةته إلى إحةاث أثار ااننني مقين  التتنيق أن الةعاية التي اة تنتج عن طارف ال

                                                           
30
 128جمال الطاهري ، دروس في قانون االلتزامات والعقود المغربية ن مرجع سابق ، الصفحة  
31
 28الصفحة  1984محمد تقيه ، االرادة المنفردة ، كمصدر لاللتزام ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  
32
 129سابق ن الصفحة جمال الطاهري ، مرجع  
33
 من قانون االلتزامات والعقود  18الفصل  
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التاجار الذي يقلن عن جائز  لمن يكتشف عيبا في تلقته ، فهنا التاجار لم يكن جةيا في تنجيه 

تتنيق نالةعاية لتلقته ،ما كان غارضه ال اارةاته إلى إحةاث اثار ااننني باةار
34

  
35

   

هذه اإلاراة  يجب أن تكنن خالية من جميع عينب اإلاراة  التي نضمها  المشارع المغاربي ن     

.50إلى الرصل  39في ااننن االلتزامات نالقانة من الرصل 
 36

يمكن  ال ألنهتتثناء التةليس، با 

  .المنرارة  اإلاراة تصناره في 

افة إلى ذلك يشتارط أن تكنن هذه اإلاراة  صاةار  من طارف شخص كامل األهلية ، ذلك باالض   

بأن يكنن اراشةا 
37
 جننن أن عته ،ن يكنن محجنارا عليه لتره أ أن الن تن األهلية ،، ببلنغه  

نهذا التقبيار الصاريح نالجةي عن الارغبة في االلتزام بالنعة بالجائز   ، ألزمه المشارع       

ارنار  تنجيهه إلى الجمهنار، الماصنة هنا بالجمهنار القةة الغيار المحةة من الناس المغاربي بض

الذين ال يقارفهم الناعة بذناتهم ،نإن كان يقارفهم بصراتهم
38
، فالنعة بالجائز  يجب أن ينتحب   

إلى القمنم ، ليس إلى أشخاص مقينين ، ألنه حينئذ ال نكنن أمام نعة بجائز  ، إنما أمام عاة 

 ى ااتاران اإليجاب بالابنل ، يانم عل

نهذا الشارط يمكن  أن نتتشره من خالل مجمنعة من المصطلحات التي اتتقملها المشارع        

من ااننن االلتزامات نالقانة ، التي تنحي بشكل ناضح بأن النعة  15المغاربي في الرصل 

بالجائز  يجب أن ينجه إلى الجمهنار 
39
ال ينجة هناك ما يمنع من  ، إال أنه تجب اإلشاار  إلى  أنه 

تخصيص  الجمهنار بصرات مقينة ، كأن ينجه النعة إلى فئة  مقينة من الخباراء ناألطباء ، أن 

المهنةتين ، أن الطلبة...... 
40

 

كما اشتارط المشارع المغاربي ، كتائار الحال اي  مختلف التشاريقات القاربية المااارنة       
41
على  

ة   المتقلاة بالنعة الجائز   المنجهة إلى الجمهنار بصنار  علنية ضارنار  أن يتم التقبيار عن اإلارا

، نذلك حتى يتيتار للقةية من الناس القلم بهذه اإلاراة  ، نيكنن ذلك باتتخةام مختلف نتائل 

اإلشهاار ،
42

 

 

                                                           
34
الطبعة الثالثة ، أشار اليةه في مقال منشور في الموقع االلكتروني  1بلحاج بلعربي ، النظرية العامة االلتزامات في القانون المدني الجزائري ، ج 

www.alkanounia.com  22/04/2015 ;الولوج  تاريخ 
35
  130جمال الطاهري ، مرجه سابق ، الصفحة  
36
 عيوب اإلرادة تتجلى : في الغبن ،  اإلكراه ، الغلط  
37
  227إلى  202مدونة األسرة المغربية من المواد  نضمتها 
38
 1289عبد الرزاق احمد السنهوري ، مرجع سابق ، الصفحة  
39
 مصطلحات من قبيل : الوعد عن طريق اإلعالنات .... استعمال أي وسيلة من وسائل اإلشهار  
40
 1289عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ن الصفحة  
41
 من قانونه المدني  123في قانونه ، المشرع الجزائري في الفصل 255نص عليها المشرع المدني  األردني في المادة  
42
 االلتزامات والعقود المغربي ينص على انه " الوعد عن طريق اإلعالنات ، أو أي وسيلة أخرى من وسائل اإلشهار .."من قانون  15الفصل  
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 المحل في الوعد بالجائزة   -2

 المةين المتقااة ؟ ياصة بالمحل في المنظنمة التقااةية ، اإلجابة عن التؤال المتقلق بماذا التزم

أهمية المحل كاركن في النعة بالجائز  يتجتة من خالل صنارتين أتاتيتين ، هما القمل     

المنعنة عليه ، الجائز  ذاتها ، فاتتحااق هذه األخيار  تاتضي من الغيار الايام بقمل مقين ، هذا 

نذلك بأن ال يكنن يجب أن تتنفار فيه شارنط التبب نعلى ارأتها المشارنعية ،  -القمل–األخيار 

مخالرا للنظام القام ناألخالق الحمية  ، من األمثلة عن القمل الذي اة يشكل محال للنعة بالجائز  

كثيار  جةا ، كمن يجة شيئا من أجله أطلق النعة نعةا بالحائز  لمن يحصل عليه ، النصنل إلى 

 عالج مارض مقين ، الرنز بمتاباة ...

هذا القمل يجب أن يكنن ماتارنا بجائز  ، نشيار فيما يخص هذه ايام الغيار من الجمهنار ب     

الناطة بأن المشارع المغاربي اعتبار الغيار الذي يأتي بشيء مقين أن يانم بقمل ، نهن يكنن جاهال 

بأن هنالك نعة بجائز  من أجل بهذا القمل أن الشيء الذي أتى به ، فانه يكنن متتحاا للجائز  
43
 

تاتية للنعة بالجائز  ، ذلك باعتباار أنه على أتاتها ينشغل المنعنة له ، الجائز  هي الاركيز  األ

بالقمل الذي يكنن محال لهذا النعة ، هذه الجائز  يجب أن تتنفار فيها الشارنط التي حةةها 

من ااننن االلتزامات نالقانة المتقلاة بأن تكنن  61الى  57المشارع المغاربي من الرصل 

 أن تكنن ممكنة ، مقينة أن اابلة للتقيين ، منجنة  أن اابلة للنجنة ، 

هذه الجائز  لم تشتارط فيها اغلب التشاريقات المااارنة الماار  للنعة بالجائز  كمؤتتة           

اانننية تنتج عن اإلاراة  المنرارة  ، أي شارنط مقينة في تحةية طبيقتها ، بحيث يمكن  أن تكنن 

أن ذات ايمة مقننية نأةبية ، كالنتام أن الشهاة  أن ذات ايمة مالية ، كالنانة أن التياار  ، 

الميةالية 
44
   

 

 

 

 السبب : كركن للوعد بالجائزة   -3

ياصة بالتبب الغارض الذي يارمي المتقااة النصنل إليه من خالل التزامه التقااةي ، فهنا نكنن 

أمام اإلجابة على تؤال لماذا التزم المةين ؟  ناة خص المشارع المغاربي التبب بالتنظيم من 

 من ااننن االلتزامات نالقانة.  65إلى  62الرصل 

                                                           
43
 من قانون االلتزامات والعقود المغربي  15الفصل   
44
 131مرجع سابق ، الصفحة دروس في للنظرية العامة لاللتزامات والعقود ،د. جمال الطاهري ،  
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ل الباعث الذي يتقى الى  تحاياه من الطارفين مقا فالتبب في النعة بالجائز  يتجلى من خال   

،فالنتبة للناعة الغارض يتجتة في التصارف الذي يانم به المنعنة له ، هذا األخيار يكنن باعثه 

األتاتي نالجنهاري هن الحصنل على الجائز  ، نيشتارط أن يكنن الباعث في االلتزام بالنعة 

من النعة بالجائز  هن الحصنل على انينة خمار بالجائز  مشارنعا ، فال يتصنار أن يكنن التبب 

 أن اتل شخص أن غيار ذلك من األفقال غيار المشارنعة المخالرة للنظام القام ، ناألخالق الحمية  ،

 آثار الوعد بالجائزة  – ثانيا

إذا تنفارت األاركان نالشارنط التالرة الذكار ، فان النعة بالجائز  يصبح حاال ناائما ، منتجا لكافة 

ه ، إال أنه ينبغي التمييز بين  اآلثاار المتارتبة عنه  بين ما إذا كان  النعة الجائز  محةة المة  ، آثاار

 أم أنه غيار محةة المة  .

 الوعد بالجائزة المحدد المدة : -1

من ااننن االلتزامات نالقانة ، ألزم  16المشارع المغاربي طباا لماتضيات الراار  الثانية من الماة  

الارجنع عن نعةه طنال المة  التي حةةها للنعة ، بحيث ينص على انه " يرتارض الناعة بقةم 

فيمن حةة أجال النجاز ذلك الرقل أنه تنازل عن حاه في الارجنع عن نعةه إلى انتهاء ذلك األجل 

"  

نعليه فانه إذا تم القمل ابل اناضاء المة  المحةة  ، فان من اام به يصبح ةائنا للناعة       

  ، بمرهنم المخالرة فانه إذا اناضت هذه المة  ةنن أن يتاةم أحة بالقمل الماصنة أن يقثار بالجائز

 على الشيء المرانة ، فان الناعة يناضي التزامه .

في هذه الحالة اة يثاار إشكال يتقلق بما إذا اام أحة األشخاص بالمنعنة عنه بجائز  بقة      

؟ أم أنه لن ينال أي شيء إزاء ايامه بهذا القمل ؟ نرس اناضاء هذه المة  ، فهل يتتحق الجائز  

 الشيء بالنتبة للشخص الذي اام بالقمل المنعنة عنه ابل إعالن الملتزم للنعة بالجائز  .

في هذا اإلطاار ذهبت أغلب الراهاء 
45
أننا في كلتا الحالتين ، ال نكنن أمام نعة بجائز  ،  إلى أن 

جارة التقبيار عنه ،ن ليس ابل ذلك ، يكنن ملزما كذلك في حةنة ألن الناعة يكنن ملزما بنعةه بم

المة  التي اام بتحةيةها ، لكن هذا ال يقني ضياع حق الغيار، بل يمكن له أن يانم بمطالبة الناعة 

بالتقنيض ،ذلك على أتاس الاناعة القامة لإلثاراء بال تبب .
46
  

 الوعد بالجائزة غير محدد المدة :  -2

                                                           
45
 يلح " مبدأ سلطان االرادة " رسالة لنيل الماجستير في القانون الخاص األستاذ ، ش -  

 عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني -     
46
 132د. جمال الطاهري ، مرجع سابق ، الصفحة  
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غيار المحةة المة  يقتبار من أكثار الصنار حارصية نإلزامية للناعة الملتزم ،  إن النعة بالجائز 

بحيث يباى ملتزما بنعةه إلى حين الايام بالقمل الذي كان محال للنعة بالجائز  ، أن إلى حين 

الارجنع في نعةه ، نذلك خالل مة  مقانلة يتكرل الاضاء بتحةيةها ،  نيشتارط في  الارجنع في 

أن يتم إشهااره بنرس نتائل اإلشهاار ناإلعالم التي تم من خاللها التقبيار عن  النعة بالجائز  

النعة بالجائز  ، هذا بشارط أن ال يكنن أحة اة بةا بالشارنع بتنريذ القمل المنعنة بالجائز  من 

أجله، 
47

 

تم تنة من  عةم الايام بالقمل الذي  15تتااةم ةعنى  النعة بالجائز  بمارنار                    

 387النعة من أجله ، هذا ما نتتاارئه من خالل الاناعة القامة المنظمة للتااةم، بحيث ان الرصل 

من ااننن االلتزامات نالقانة ينص على أنه " كل الةعانى الناشئة عن االلتزام تتااةم بمارنار 

 خمتة عشار تنة ..." 

لمغاربي من خالل تنظيمه لمؤتتة ن في األخيار تجب اإلشاار  إلى أن المشارع ا                    

النعة بالجائز  تطارق إلى حالة انجاز أشخاص متقةةنن في نات ناحة الرقل المنعنة بالجائز  

من اجله 
48
، في هذه الحالة نص المشارع المغاربي على أن الجائز  تاتم فيما بينهم ، أما إذا تم  

المشارع المغاربي ، فان الجائز   انجاز القمل في أناات مختلرة ، فان المنطق الذي انتجم مقه

 تكنن ألتباهم تااريخا. 

 

 

 المبحث الثاني: تطبيقات اإلرادة المنفردة في القوانين الخاصة
 

في الانانين الخاصة ا باارزا المنرارة  تلقب ةنار اإلاراة النا بأن  إذاليس من ابيل المبالغة        

في مةننة  خاصة مختلرة من ابيل النافخصنصا نأن  المشارع المغاربي اة اعتة بها في انانين 

ةننة التجاار  ) المطلب ( ن التنة ألمار في م، النصية في مةننة األتار  ) المطلب األنل األنااف

 (.الثاني

 

 المطلب األول: الوقف و الوصية
 

                                                           
47
 من قانون االلتزامات والعقود  16الفصل  
48
 من قانون االلتزامات والعقود  17الفصل  
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ة في مجمنعة من المنرار  للرار باإلاراة حةة المشارع المغاربي مجمنعة من التصارفات التي تتم    

ن النصية  (األولى) الفقرة  األنااف الانانين الخاصة كما هن الشأن في الناف المنظم في مةننة

 )الفقرة الثانية( األتار مةننة  في 

 

 الفقرة األولى: الوقف في مدونة األوقاف 
 

الخيار تشكل الصةاة في اإلتالم بابا هاما يتتطيع الايام بةنار هام تناء في جلب            

إلنتان ن المحبة لنرته، ننيل ارضا هللا تقالى، أن في تاةيم أنناع التضامن ن التكافل ن التقانن ل

تحايق هذا األمار إلىبين أفاراة المجتمع، نيقتبار الناف أحة أهم الصةاات التي تهةف 
49
. 

  تعريف و إيضاح

اب الحةنة نارة في تقاريف الحبس )الناف( تقااريف متقةة  منها تقاريف بن عارفة  في كت     

 بأنه " إعطاء منرقة شيء مة  نجنةه الزما بااؤه في ملك مقطيه نلن تاةيارا"

بمقنى أنه تصارف من جانب ناحة بمنجبه يقطي شخص هن النااف منرقة مال من أمناله)      

المنانف( ال ارابته التي تباى في ملك النااف، على نجه التأبية، لشخص أن جهة مقينة كمتجة 

ف عليه(مثال) المنان
50
. 

نعارفته مةننة األنااف     
51
في الماة  األنلى حيث جاء فيها " الناف هن كل مال حبس أصله  

بصرة مؤبة  أن مؤاتة، نخصصت منرقته لرائة  جهة بار نإحتان عامة أن خاصة، نيتم إنشاؤه 

 بقاة، أن بنصية، أن بان  الااننن"

الحبس كما هن ناارة في مةننة الحانق نيالحظ أن المشارع المغاربي يطلق عليه تاار  اتم     

القينية
52

، كما يطلق عليه كذلك مصطلح الناف كما أشاارت الى ذلك مةننة األنااف نلإلشاار  

ِراُن  َحت ى    ال ِبار    َتَنالُنا  لَن   فان الناف يجة ةليل مشارنعيته في كتاب تقالى، لانله تبحانه "  ا  ُتن 

ا  ِراُنا ۚ  َنَما ُتِحبُّننَ  ِمم  ء   ِمن   ُتن  " ِبِه َعلِيم   هللا َ  َفإِن   َشي 
53

. باإلضافة إلى التنة النبنية الشاريرة 

 ناإلجماع.

                                                           
49

ية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم اإلسالمية، مؤسسة دار بطعزي" دور الوقف في ازدهار الحركة العلمية بالمغرب في عهد الدولة المر محمد  - 

 .15، ص 2005-2004الحديث الحسنية للدراسات اإلسالمية العليا الرباط. الموسم الجامعي 
.131، ص 2014-2013لاللتزامات " الموسم الجامعي  أستاذنا جمال الطاهري " دروس في النظرية العامة  -

50
  

يتعلق بمدونة األوقاف. ) نشر بالجريدة الرسمية  1.09.239ظهير شريف رقم  1431ربيع األول  8الموافق ل  2010فبراير  23صدرت بتاريخ   -3

(.2010يونيو  14الموافق ل  1431بتاريخ فاتح رجب  5847عدد    
.5611-5587( ، ص 2011نوفمبر  24)  1432ذو الحجة  27، بتاريخ 5998الجريدة الرسمية عدد   -

52
  

.92سورة آل عمران اآلية   -
53
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نكما هن مقلنم أن القاة هن اتراق إاراةتين على إحةاث أثار ااننني مقين، مما يقني أن األصل     

في التقااة أن يكنن بين حاضارين في مجلس القاة ، نذلك لتراةي اإلشكال الااننني الذي يثياره 

 التقااة بين غائبين بشأن تحةية زمان نمكان إبارام القاة.

في هذا الصةة، هل الناف عاة أن تصارفا بإاراة  منرارة  يتم إال أن التتاؤل المطارنح     

 باإليجاب نحةه ن ال يحتاج إلى ابنل؟

إن االختالف ناضح بين المذاهب الراهية في اإلجابة عن هذا التؤال   
54

. نمع ذلك فان جمهنار 

بنل المالكية يرارق بين الحبس على مقينين، نبين الحبس على غيار مقينين، نيارى بأنه يحتاج للا

في الحالة األنلى نيكنن الحبس على مقينين عاة ال يتم إال باإليجاب نالابنل كجميع القانة نيابل 

عن الااصارين من طارف نليهم أن الماةم. أما الثاني فيكنن الحبس على غيار مقينين كالمتاجة 

نالمارضى فهذا ال يحتاج للابنل لتقذار من يانم بالابنل
55
. 

حكمه بمجارة تقبيار النااف بانله نارت من أمنالي كذا على كذا، فهن  نعليه فان الناف يأخذ     

إذن من تصارفات اإلاراة  المنرارة 
56

. بحيث ال تتناف صحته على صةنار ابنل من المنانف 

من مةننة األنااف على أنه " ال  18عليه الذي اة يكنن غيار مقين، نهذا ما اتجهت إليه الماة  

 اف إال إذا كان المنانف عليه شخصا مقينا."تتحااق النال ايكنن الابنل شارط

 الفقرة الثانية : الوصية في مدونة األسرة: 

 تعريف الوصية وتحديد طبيعتها القانونية:أوال   

 

فقال من غياره ليرقله في غيبته  اإلنتانيطلب  أنالنصية ن التنصية ن االيصاء في اللغة هي 

 تم منه النصية.ننصاه به ن ايصاء ن تنصية ن اإلا حال حياته ,أن بقة منته ,نتانل أنصاه بكذ

 ناة تطلق أيضا على الشيء المنصى به

ناام فالن بنصية فالن خيار ايام ،انل فقل فالن النصية التي أنصاه بها فالن ن
57
 . 

كأن المنصي نصى بها ما بقة  ،ذا نصلتهإنالنصية مشتاة من نصيت ) بتشةية الصاة( بالشيء 

تأتي بمقنى األمار كانله تقالى " ن ن ,ليه بهإذا عهةت إالمنت لما ابله ,... ن كأن نصيته بالشيء 

                                                           
، لتفصيل أكثر راجع لدكتور عمر السكاني، النظام القانوني لألمالك الوقفية، مجلة القضاء يعتبرون الوقف يتم باإليجاب وحدهالشافعية والحنابلة   -54

    94المدني ص 

.94ور عمر السكاتي " النظام القانوني لألمالك الوقفية " مجلة القضاء المدني ص الذكت  -
55

  
.216المرحوم الدكتور مأمون الكزبري، نظريات االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، ص   -

56
  

57
 ا803ص1997الثاني أحكام األهلية و الوصية و المواريث "المكتب اإلسالمي ط لسادسةمحمد السباعي " شرح قانون األحوال الشخصية " المجلد   
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من   الحاةية عشار اآليةي بمقنى األمار كانله تقالى في أنصى بها اباراهيم بنيه " أي أمارهم ن تأت

غيار ذلك من المقاني إلىفارض تنار  النتاء " ينصيكم هللا في أنالةكم " أي أنجب ن 
58

 

المنرارة  يبتغي فيها من  بإاراةته ،تقتبار النصية من أعمال التبارع التي ياةم عليها الرارة في حياته 

عالن  على ذلك فالنصية تقتبار من  ،أن هما مقا  ،ما نجه هللا أن نجه المنصى له إخاللها 

  ألااربائهناة أجاز الشاارع الحكيم النصية لما فيها من مصلحة للمنصي ن   , تباب كتب الملكيةأ

نللمجتمع
59
نمن  ،نكذا في التشاريع النضقي ذ تجة تنةها في الااران الكاريم ن التنة النبنية  إ 

ُكم  إَِذا َحَضاَر أََحَةُكُم  ﴿يات الكاريم  الةالة على هذا الاصة نجة انله تقالى " اال ُت إِن  ُكِتَب َعلَي  ال َمن 

ِاينَ  اُرنِف َحا ًا َعلَى ال ُمت  اَرِبيَن ِبال َمق  َا  ِن َناأل  ُة لِل َنالَِةي  اًرا ال َنِصي  َما  * َتاَرَك َخي  َةَما َتِمَقُه َفإِن  لَُه َبق  َفَمن  َبة 

َ َتِميع  َعلِيم   لُنَنُه إِن  هللا  ُمُه َعلَى ال ِذيَن ُيَبةِّ َنُهم  َفاَل  َفَمن  َخاَف ِمن   * إِث  لََح َبي  ًما َفأَص  ُمنص  َجَنًرا أَن  إِث 

َ َغرُنار  اَرِحيم   ِه إِن  هللا  َم َعلَي   ﴾ إِث 
60

 

 

ما ن ارتنل هللا صلى هللا عيه ن تلم اال" في التنة النبنية نجة حةيث ارني عبة هللا بن عمار أ  

"مكتوبةال ووصيته عنده إأمر امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ،بيت ليلتين 
61

 

كما نجة المشارع المغاربي ينظمها ن يحةة أحكامها ن اناعةها نذلك في الكتاب الخامس  من 

"عقد على أن النصية  277حيث نص في الماة   320إلى الماة  277من الماة   62مةننة األتار  

 يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته"

اهية حنل الطبيقة الاانننية للنصية , هل يمكن نتجةار االشاار  الى أنه طارح اشكال في التاحة الر

اعتباارها تصارف بااراة  منرارة  ,أم تقتبار عاة؟ نهل الابنل يقتبار اركن أم شارط لصحة النصية , 

 أم  أن الابنل ال يقتبار ال اركن نال شارط النقااة النصية ؟

 حيا  أثناء فهي ،يقتبارنن النصية  بالارجنع الى االاراء الراهية بهذا الخصنص نجة المالكية

 الرصل نص حيث القامة الماتضيات مع تمشيا نذلك اانننية، آثاار ألية منتج غيار نعة المنصي

 286 الماة  نكذا ،"   التزاما ينشئ ال النعة مجارة: "  أن على نالقانة االلتزامات ااننن من 14

 بقةم التزم نلن ، نإلغائها نصيته في الارجنع حق للمنصي: "  فيها جاء التي األتار  مةننة من

 أي نفي شاء كما بقضها نإلغاء ، فيها الغيار نإشاراك عليها شارنط إةخال نله ، فيها الارجنع

                                                           
58
 7عبد السالم حادوش " شدرات في الوصية بين الممارسة و النظرية" منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسات القضائية ص  
59
 59ص محمد السباعي  م س  
60
 من سورة البقرة180 181 182اآليات  
61
   1988الموطأ لإلمام مالك رضي هللا عنه دار إحياء العلوم الطبيعية  الطبعة األولى  
 
62
  األسرة مدونة بمثابة 70-03 رقم القانون بتنفيذ( 2004 فبراير 3) 1424 الحجة ذي من 12 في صادر 1-04-22 رقم شريف ظهير 

 (. 2004 فبراير 5 الخميس يوم الصادرة 5184 رقم الرسمية الجريدة) 
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الاانننية آلثاارها نمنتجة الزمة تصبح ال فهي ،" مارضه أن صحته في ، يشاء نات
63
كما  

يقتبارنن ابنل النصية شارطا في صحتها
64

 

أما اتجاه اخار فيانل أن الابنل ليس اركنا ن لكنه شارط , ن ظاهار كالمهم أنه يقق شارط نراذ , ن 

ناال عن الخالصة اذ ذكار أن الابنل شارط ال اركن , ن هن اة صارح بذلك الاهتتاني من الحنرية 

 جنةهاشارط لثبنت الملك بالنصية ال لحصنها ن ال لن
65

 

 

 

 أحكام الوصية :ثانيا 

 

ننارة  جلى ذلك من خالل مجمنعة من األحكام التي تنظمهانيت , منرارة  بإاراة النصية تصارف 

  :منها

  حيث   ،ةنن أن يكنن مجبارا على ذلك  بارام النصية  بكامل إاراةتهإياةم النصي على

يتقهة بمنجبها  بتنازله على شيء  –نفق الشكل الماارار اانننا –تحاريار نثياة  إلىيقمة 

ال إنال يارتب هذا التصارف أثاره  ،ةنن أي ماابل  -طبيقي أن اعتبااري–يتملكه لشخص 

 قلت فإن " برهان الدين بن فرحون المالكينفي هذا التياق يانل  ،بقة منت المنصي 

 يصدر فلم القبول وتأخر أحدهما من اإليجاب فصدر ، والقبول اإليجاب من فيه بد ال عقد

 أوصى إذا الموصي هو قلت ، الورثة رضى بغير ولزم ذلك وصح الموجب موت بعد إال

" ذلك صح الموصي موت بعد إال الوصية يقبل فلم لرجل
66

مكانية إ خنل المشارع للنصي

ذا إ حيث أنه ن  ،ةنن أن يجبار على تاةيم أي تقنيض للمنصي له  ،الارجنع في نصيته 

بحيث ال ،ن النصية جاءت متتثنا  منه فإ ،كان األصل في القانة هن اللزنم ن االنبارام 

 ال بمنت المنصي ن ابنل المنصى لهإ تنبارم ن ال تلزم
67
نفي هذا التياق يانل عبة  

 .68""وللذي أوصى ارتجاع ما يرى المهةي النزاني
                                                           

63
ةاراتة تأصيلية على ضنء التشاريع ن الاضاء المغاربيين" نناشت بكلية  -أتتاذنا محمة االةاريتي " في أطارنحته  "تكييف القانة في الااننن المةني"  

 50ص2009/2010الارباط  التنة الجامقية –أكةال -الحانق 
64

 48ي م س للتقمق أكثار في هذا األمار تاراجع أطارنحة أتتاذنا محمة االةاريت  
65

 73الشيخ علي الخريف م س ص   
66

" النصية  ه"ماالفي عبة التالم حاةنش  ذ أنارةه.النصايا باب من الخناص محاضار  في الغناص ةار " مؤلره في فارحنن بن الةين بارهان  
أنارةه الةكتنار محمة االةاريتي  140/141القةة  27التنة  1989ننفمبار  1410اربيع الثاني  -منشنار بمجلة الاضاء نالااننن 

 47في أطارنحته م س  ص 
67
 94عبد السالم حادوش  م س ص 
68
ويتعين الذكر ان مسألة الرجوع في الهبة طرحت جداال كبيرا اذ هناك  94في حاشيته على التحفة الجزء الثالث أورده عبد السالم حادوش م س ص  

ي امرنا هذا من الفقه من لم يجز ذلك استنادا الى قاعدة " كل من التزم بشيء لزمه" كما أن فريق اخر فقد استند الى حديث النبي الشريف " من احدث ف
الخد فكرة اكثر —فساد المنهي عنه"و يقصد به اللفظ الدال على الكف عن فعل شىء ما ليس منه فهو رد" وفريق اخر تبنى قاعدة " النهي يدل على

 103الى  96حول هذه االراء يراجع عبد السالم حادوش م س  من الصفحة
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 أن نجه  ،تنةارج النصية ضمن أعمال التبارع التي يبتغي فيها صاحبها نجه هللا تقالى

 المقطى له أن هما مقا. 

  ن  ،فال مانع منه شارط أن يكنن صحيحا  ،يمكن للنصي تقليق النصية على شارط

كما  ، نأن تكنن فيه مصلحة للمنصي،غيار مخالف لاصة الشارع ،غيار منهي عنه 

كما لن أنصي لرالن بتكنى ةاار بقة منته  ،يصح أن تكنن مضافة لنات بقة المنت

 ( أخارنبقة انتهائها يتكنها )فالن ، لمة  تنة ، 

نصنار  الشارط المنافي  ،نمثال الشارط المنهي عنه أن ينصي لنلةه بشارط مااطقته لنالةته

أال تتزنج بقةه  االيصاء  لزنجته نيشتارط عليها إلىلاصة الشارع أن يقمة شخص 
69

 

 مخالف لمقاصد الشرع ؟كان الشرط  إذالكن ما الحكم 

ن النصية تباى  , بطالن الشارط تتاذ  عبة الارحمن بلقكية عن هذا التتاؤل بما مراةهيجيب األ

.صحيحة 
70

 

 لحال اكما هن  ، تمح المشارع المغاربي للنصي أن يقاةها لشخص منتظار النجنة

له أهلية النجنب التي تمكن من باعتباار أن  ,بالنتبة للجنين الذي لم ينلة بقة

غيار أن نراذها ارهين باتتهالله صاارخا نبصرة عامة ايامه بأي  ، اكتتاب الحانق

 -.من مةننة األتار 282الماة  -تةل بشكل ال جةال فيه على حياتهحاركة 

نباعتباار النصية تةخل في نطاق التصارفات النافقة فاة تمح المشارع للتريه  ،لى ذلك إضافة باإل

نتار هذا االتتثناء  يارجع  ،بارامه للنصية لشخص ماإمكانية إ  ري حال افااتهالمجننن المقتنهن

التصارفات النافقةلى كنن النصية  من إ
71
للمنصي حال حياته ،  نباعتباارها أيضا غيار الزمة 

 فهي كما ذهب إلى ذلك الراه اإلتالمي تصارف مضاف إلى ما بقة المنت ، فال تنتج آثاارها ابل ذلك
72
. 

 

التقيد ببعض  البد من،يق الغاية الشرعية التي شرعت من أجلها الوصية غير أنه لضمان تحق 

 :نورد البعض منها كالتالي  ،ا شرعا وقانونا المسائل المجمع عليه

 يتعين على الموصي أال يقدم على إبرام الوصية في مرض موته
73
وتجدر االشارة   

وكذا على مستوى االجتهاد القضائي الى أنه طرح اشكال كبير في الساحة الفقهية 

جد في حالة مرض الموت ومصير حول الحالة التي نقول فيها أن الشخص يو
                                                           

69
  99و 98ص 2001ط 2بلوغ األرب في المواريث و الوصايا "سلسلة الدراسات الفقهية عدد افالينة " المكي " 
70

 292ص 2012بلعكيد   " علم الفرائض المواريث و الوصايا" مطبعة النجاح الجديدة طبعة  الرحمن 

 293ص 2012بلعكيد   " علم الفرائض المواريث و الوصايا" مطبعة النجاح الجديدة طبعة  عبد الرحمن71
 50  محمد االدريسي م س ص

72
  

73
الموت هو ذلك المرض الذي يرجح معه هالك صاحبه , ويوشك على التسليم في أحد أحكامها"أن مرض مرض الموت عرفت ابتدائية الخميسات  

ع معه بانقضاء أجله , ويجعله في وضع ال يقدر فيه مصالحه كما لو كان معافى, ويختل بذلك التوازن الذي يالزم فيه المريض الفراش , وال يستطي

أوردته سلمى التزنيتي 2011/03/25بتاريخ  1/08/833عدد في الملف العقاري الدخول والخروج و القيام بالتصرفات العادية في شؤونه وأموره"حكم

 12ص 2012سنة 161في مقالتها"الهبة من أحكام الفقه المالكي الى مقتضيات التشريع الوضعي"المنشورة قي مجلة الفقه و القانون العدد
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التصرف الذي يتم في مرض الموت وفي هذا السياق نجد االجتهاد القضائي 

تنفار ثالثة شارنط في حالة مارض ب السوري يستقر على أنه نكون في مرض الموت

 :المنت نهي

 .أ ان يكنن المارض من االماراض التي يغلب فيها المنت عاة 

 .بالخنف من المنتب نان يتنلة لةى الماريض شقنار 

ج نان ينتهي المارض بالمنت فقال ابل مضي تنة على بةئه ما لم يشتة المارض 

بقة ذلك
 نمن أمثلة ذلك نذكار مثال مارض التارطان.74

 إبرامهالن على أن الموصي كان في كامل قواه العقلية عند دالع إشهادغير أن 

 ستثناف اإل ةلمحكم رفالوصية صحيحة ولو كان مريضا وهو أمر أكده قرا,الوصية 

ن رسم الوصية المذكور متوفر أحيث "....  بالدار البيضاء ومما جاء في حيثياته

 األخيرن هذا أن العدالن الشاهدان على الموصى بعلى جميع شروط صحته، وقد بي

" واإلدراكالفراش هو فيه ومعه صحيح العقل تام الميز  ألزمهكان " بحال مرض 

الوصية لتصح ولو في حالة مرض الموت ما دام الموصي  أنومن المسلم به فقها 

من  175و  174يعرف ما شهد به على نفسه كما تنص عليه مقتضيات الفصلين 

...."الشخصية األحوالمدونة 
75 

  مالهحيث يكنن  ،حق ااتل المنصي عمةا زياة  على ذلك فالنصية ال تتاري في 

األفاراة الذين اة يقلمنا بأن شخص مقين أاةم على كتابة نذلك ضاربا لتنء نية بقض   ،البطالن 

لى التركيار في حيل للتخلص منه ن الظرار بالشيء منضنع النصية إنن بالتالي يقمةن نصية لهم 

كنن بأن النصي الذي علم ب من مةننة األتار  ما  283/2ن في هذا التياق جاء في الماة   ،

ال أن هذا الطقن إكأن يطقن بتكين  -نفا  لم تحةثه نحصل  أن ال المنصى له اة اتخذ ااراار باتله

  ، من جةية له ن عليه أن ينصيفإ ،على النصية ذا أاراة االبااء إفان المنصي   -لم يؤةي الى اتله

 .ال زال كل أثار للنصية إن

 التقيين من النصية خلنن ،كما يتقين على المنصي أن يقين المحل الذي يكنن منضنع النصية 

هن أمار أكةته محكمة الناض في أحة اارااراتها  ,نبه  نمتقلاة المتارنك لكافة شاملة أنها يرية لمحلها

 إليه المشار الوصية رسم من يتجلى نهإف أعاله السبب على ردا لكن،.... الذي جاء في حيثياته"

 الواحد الثلث جميع وغيره عقارا متخلفه جميع من يخرج بأن أشهد الموصي ”أن على ينص أنه

 إلثارة مجال ال فإنه وبالتالي. ”الوصية رسم في المذكورين لهم للموصى بأجمعه ويعطى

 القرار فإن ولذلك. النزاع محل العقارات غير إلى انصرفت الموصي إرادة بأن الطاعنين

 المتروك لكافة شاملة أنها يفيد لمحلها التعيين من الوصية خلو”  بأن علل حين فيه المطعون

                                                           

،74
على 13/05/2015تااريخ النلنج  /http://www.justice-lawhome.comمنشنار بالمناع االلكتارنني  1986 لقام 356 ااراار 578 اتاس ناض 
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منشور بالموقع  18/84: عدد عقاري ملف – 30/06/1986 بتاريخ والعقار قرار والميراث الشخصية األحوال غرفة البيضاء بالدار استئناف محكمة 75

  01/0502015تاريخ الولوج http://www.jurisprudence.ma/decision/cacasablanca3006198630االكتروني 
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 بالتالي والسبب قانوني أساس على مرتكزا القرار يكون كله ذكر لما نتيجة فإنه“.  به ومتعلقة

".باالعتبار... جدير غير
76

 

نهن ما تاار على هةيه كل من الشافقي ن  ،ناألصل في النصية أنها ينبغي أال تزية عن الثلث

ألن بيت المال يتتحق  ،ذ جزمنا على أنه ال تجنز النصية بأكثار من الثلث إ ، مالك ن الظاهارية

ارية على ذلك ما ذكارناه عنهم في , نيزية الظاه اركة في الحالة التي ال يكنن فيها للهالك نارثةالت

نمنع النصية للناارث نلن أجاز النارثة النصية ،منع الزياة  على الثلث 
77

نخالف ذلك يانل   

 نما كان لحق إماله ألن منع الزيادة على الثلث " أن وصيته جائزة بكل ة أبن حنيرة ن أحم

 الورثة"
78

ن نراذها في ما تجانز الثلث يكنن بمنافاتة النارثة إذا تجانز الثلث فإنفي حالة ما 

 الاراشةين نال يتاري ذلك في حق الااصارين  ننااصي األهلية.

ذا كان األصل أن النصية ال تجنز إف ،نبخصنص مناف المشارع المغاربي من هذه المتألة 

ال نصية لناارث»انل النبي صلى هللا عليه نتلم: لناارث مصةااا ل
( »79)

 النصية بصحة ياار نجةه

 النارثة إجاز  شارط نلكن ،-280 الماة - األصل في ناارثا كان إذا , إليه المنصى على تنقاة التي

 ةنن فاط حاهم في التصارف هذا  يتاري حيث ، التصارف لذلك الاراشةين

 األهلية. ننااصي الااصارين

أنصى بقة  نصايا نزاةت في مجمنعها عن الثلث نلم تجز  إذاأي  ،نفي حالة تزاحم النصايا 

 لكن التاركة ال تكري فهناك صنارتان ، نراذفا لالنارثة  أجازأن ،ال نراذ الثلث فاط إالنارثة 

فيضارب  ار،ألخكتةس لناحة ن ثلث  ،ن تكنن كل ناحة  من النصايا ال تزية على الثلث أ   األولى

ن أ  ن ال ياتم الثلث  ،خذ كل ناحة من النصية بنتبة نصيته من الثلث أي يأ ،كل تهم في الثلث 

 التاركة في الحالة الثانية بينهم بالتنية اترااا.

                                                           
76
منشور في الموقع  2009/1/1/912 رقم الملف في 2010/12/21 بتاريخ الصادر 5343 عدد قرار 

 59. 22على الساعة  02/05/2015تاريخ الولوج  /http://www.mahkamaty.com/2014/02/04االلكتروني
77
 81 السباعي م س , صمحمد  
78

 السباعي"شرح نفس المرجع و الصفحة مصطفى

الترمذي عن عمر ، وأخرجه 11/633أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث، وذكر في جامع األصول أن إسناده صحيح ( 79)

 الفقه في محمد في عرض له بعنوان " العقد حسنى أورده عباس بن خارجة وقال: حسن صحيح )في الوصايا باب ما جاء ال وصية لوارث(.
"مشور بالموقع (اإلسالمي التشريع تفوق عن تفصيالا  تكشف الوضعي بالقانون مقارنة دراسة)اإلسالمي

 29/04/2015تاريخ الولوج  /http://www.alukah.net/library/0/42306االلكتروني
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بي ينتف ن محمة فقنة أ ألخار،ن ثلثين  ،ثلث لناحةك ،حةاهما تزية عن الثلثإـأن تكنن  الثانية

أنصى لخالة بثلث ماله نلبكار بثلثي ماله  فإذاياتم بحتب التهم أيضا كما في الصنار  األنلى, 

اتم الثلث بينهما فلخالة ناحة ن لبكار اثنان
 80

 .  

من النصية احةاها الى النصية االختياارية , أاار المشارع المغاربي ننعين اخارين  باإلضافة

 النصية الناجبة.-خارى ماارار  بماتضى الاانننأن  - بالتنزيلالنصية  –ااراةية بةنارها 

 النصية بالتنزيل  

أن من  ،تناء كان من حرةته  ،منزلة نلةه في المياراث ،التنزيل هن أن ينزل شخص أحةا 

 ،بل هن حارام  ،ن مقلنم أن النتب ال يثبت بالتنزيل كما أن التبني ال يجنز  ،األغاراب 

ن كان من إف ،كما في النصية ،في حةنة الثلثارث اتتحااق المنزل اإلب على التنزيل ن يتارت 

أعطيت له نصيبه في ال إن  ،ة الزائة عن الثلث فلهم ذلك ن جنز النارثإنزل يارث أكثار من ذلك ف

ن اختلرنا أعطي بحتب ذلك على أن ال يكنن ناارثاإن ،حةنة الثلث
81
. 

 النصية الناجبة  

لمقالجة مشكلة  ا اتتحةثه الراهاء نالاضاءنص عليه الااننن ممهي النصية الناجبة بالشكل الذي 

حل لها نهي مشكلة  نإيجاةمتراة على نجنب مقالجتها  اآلاراءمن مشكالت  األتار  التي كانت 

األحراة الذين يمنت أبنهم أن أمهم في حيا  جةهم أن جةتهم ثم يمنت الجة أن الجة  بقة ذلك
82
، 

بية نعلى غاراار بقض التشاريقات القار
83

 ن372المناة أخذ المشارع بالنصية الناجبة نذلك في 

الانل بنجنب النصية  إلىالذي ذهب  ،بناء على االجتهاة الراهي،من مةننة األتار   369 ;370

لألااربين الذين ال يارثنن ماراعا  لمصلحة األحراة تناء كاننا أنالة ابن أن أنالة بنت
84

 

يالحظ أن المشارع أخة بارأي الراه حيث حةة  ،نظمة للنصية الناجبة ملى المناة الإنبالارجنع 

  -فاط  -أنالة البنت ن  -األشخاص الذين يحق لهم النصية بان  الااننن في أنال االبن _نان نزلنا

ما تبق فالنصية الناجبة تكنن بماةاار حصة الحرة  مما يارثه أبنهم عن أصله لن مات  إلىأضف 

ناة اقةت محكمة الناض هذا ،هذا األخيار ابله في حةنة ثلث التاركة ,نليس بماةاار ما يارثه أبنهم 

من المدونة صريح في أن نصيب  256...وأن الفصل" ا ألحة اارااراتهااألمار حيث نارة في تقليله

يكون مساويا لنصيبهم في والدهم فيما يرثه من الجد على ال بمقتضى الوصية الواجبة األحفاد 

ن نصيب الطاعنة في والدها هو النصف فيما إر وفاته , و على أساس هذا الفصل ففرض تأخي

                                                           
 101السباعي  م س ص  محمد 80
 57المكي افالينة  م س ص  81
 101اعي م س ص بمصطفى الس 82
 من القانون المنظم للوصية ( 204كالتشريع السوري) المادة  83
 165ص  2011عبد السالم الزياني " أحكام الفرائض في ضوء الفقه المالكي و مدونة االسرة " مطبعة انفول طبعة  84
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كما  ن واحدة فلها النصف' وال تستحق جميع نصيب والدهاإف' يرثه من والده بنص قوله تعالى

ن الفصل قدر واجبها بمقدار ما ترثه في والدها, ولم يقدره بما يعادل واجب أل, فهمت ذلك خطأ

" والدها
85

 

من –ن أال يكنن هؤالء الحرة  ناارثين  في أصل أبيهم  ،كما يشتارط أال تتجانز النصية الثلث 

 كما يشتارط أال يكنن يكنن الهالك اة أنصى لهم في حياتهم فيما يقاةل ثلث تاركته –جة  أن جة  

 نصى بأال من ذلك حق لهم تكملته بمنجب النصية الناجبة إذاحيث أنه ،

شتارط في صحة نه يإف ,من مةننة األتار   296للماة  شاار  أنه طباالى اإلإهذه الراار   نختم

  ،أية جهة ارتمية مكلرة بالتنثيق إشهاةأن  , شهاة عةليإالنصية أن يصةار بها 

التي تحارار بناتطة القةنل , أن المنثاين المحلرين, أن ن الكتابة الارتمية  في هذا الماام هي 

األعنان الةبلنماتيين
86

 

ن أحيانا  تمت بخط ية المنصي  إنالتي يقتة بها ن النصية بالكتابة القارفية  إثباتكما يمكن 

, أما فيما يتقلق بطارق تنريذها, فالنصية تنرذ من ابل من عينه المنصي ن في بشهاة  الشهنة 

 تحةيةه عين من ابل الااضي .حالة عةم 

 

 : السند ألمر في مدونة التجارة المطلب الثاني
 

نأحال في أغلبها من مةننة التجاار  , 238 الماة   لىإ 232  نظم المشارع التنة ألمار من الماة    

 اإلاراة نتنبحث في هذا المطلب طبيقة التنة ألمار نتجليات لى الماتضيات المنظمة للكمبيالة ,إ

ات المخنلة لحامل الضمان)في الفقرة الثانية(على أن نبحث  )الفقرة األولى(المنرارة  ننطااها 

 اراة  المنرارة اار اإلطإالتنة ألمار في 

 وتجليات االرادة المنفردة فيهاالسند ألمر  طبيعةالفقرة األولى: 
 

 طبيعة السند ألمر :أوال   
 

                                                           
المنشور بقضاء المجلس األعلى العددان 84/4004في الملف العقاري عدد  1985ماي 28الصادر بتاريخ805قرار رقم  85

 204أورده  عبد السالم الحادوشي  م س ص  38و37
في  1970يناير29من مرسوم  38لهم كعدول بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية طبقا للفصل المأذون 86

المتعلق باختصاصات االعوان الدبلوماسيين و القناصل أورده عبد الرحمن بلعكيد  م س ص  1969أكتوبر 20تطبيق ظهير

335 
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نفي هذا  ،لم يقارف المشارع المغاربي على عاةته التنة ألمار تااركا ذلك للراه نالاضاء       

التياق نجة من يقارفه
87
يتضمن تقهة محاراره  ،بكننه صك محارار نفاا لبيانات حةةها المشارع   

بأن يةفع لشخص  مقين )يتمى المتترية( أن ألماره مبلغا من النانذ في تااريخ مقين أن عنة 

 االطالع.

األخارفه البقض كما عار
88
باعتبااره محارار يخضع ألنضاع شكلية محةة  اانننا , يتقهة فيه   

بمجارة االطالع أن في ميقاة  ،محاراره بأن يةفع ألمار شخص يتمى المتترية مبلغا من النانذ 

عالن  على ذلك يقارف التنة ألمار باعتبااره صك يحارار نفاا لبيانات  ،مقين أن اابل للتقيين

" بأن "Le souscripteurحةةها الااننن يتضمن تقهة شخص يةعى المتقهة أن المحارار  إلزامية

النعة -مبلغا مقينا من النانة غيار مقلق على شارط a payer lui mème"يةفع شخصيا ن بنرته

هن الحامل أن  إلذنهأن  أخارفي أجل مقين أن اابل للتقيين أن بمجارة االطالع لشخص  -الناجز

""le bénéficiaireالمتترية
89

 

يتميز بها التنة ألمار أنه يجمع شخصين  تقااريف أعاله  نتتشف أن أهم خاصيةمن خالل ال

فاط بخالف الكمبيالة التي تجمع أطاراف ثالثة التاحب ن المتحنب عليه ثم  ،التاحب ن المتترية

 بإاراةتهن التاحب في التنة ألمار عنة تنايقه على هذه الناراة التجاارية فهن يارتبط  ،المتترية 

أنالحامل إليهن هن الشخص المظهار  ،المنرارة  اتجاه شخص مقين أن تيقين فيما يتتابل 
90
، 

نهن المتترية ن اة طارح في هذا التياق تتاؤل حنل الطبيقة الاانننية للتنة ألمار هل هن عمل 

 تجااري أم عمل مةني  ؟

 تجاريا بصرف النظر عن يعد عمال" بأنهمن مةننة التجاار  نجةها تاار  9الماة   إلىبالارجنع 

 7و 6المادتين 

 "السند لـأمر الموقع و لو من غير تاجر اذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية

تناء أكان الطارف الذي ناع  ،أن التنة ألمار يقتبار عمال تجااريا  ،نعليه يتتراة من هذه الماة  

 أن كان طارفا مةنيا ناع عليه بمناتبة ايامه بقمل تجااري  ،عليه تاجارا ضمانا لتنريذ أمار تجااري 

نيمنحها تنة ألمار , ااتاراض مبلغ من النانة من مؤتتة بنكية  إلىنمثال ذلك أن يقمة زية  

 . يتقهة له فيها بأةاء مبلغ مقين في تااريخ محةة

من التنة ألمار يتتطيع أن  نالمتترية ،جةيار الذكار أن التنة ألمار يقتبار أةا  نفاء ن أةا  ائتمان 

كما يتتطيع المتقهة الحصنل على ائتمان من ةائنه بناتطة هذا  ،لى ةائنه  نفاء لةينه إيظهاره 
                                                           

87
 251مطبعة اميمة الطبعة األولى ص  -الشيك –السند ألمر -أحمد كويسي"األراق التجارية الكمبيالة 
88
 27ص 1994لطيفة الداودي  األراق التجارية" أحكام السند ألمر في القانون المغربي المطبعة غير مذكورة الطبعة األولى  
89
ص  1998 أحمد شكري الشباعي " الوسيط في األوراق التجارية " الجزء االول في اليات أو أدوات االئتمان" الكمبيالة و السند ألمر الطبعة األولى 

349 
90
 327ص 2011المختار أحمد العطار " النظرية العامة لاللتزامات في ضوء القانون المغربي"مطبعة النجاح الجديدة " الطبعة األولى  
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نه إتااريخ االتتحااق ف لىإنتظاار ذا لم يارة المتترية اإلإغالبا ما يتضمن أجال للنفاء, ن  التنة الذي

يحصل على مبلغه عن طاريق خصمه نظيار فائة  نعمنلة
91
. 

 

 وحدودها رادة المنفردة في السند ألمرتجليات اإل:ثانيا 
 

 و يتجلى ذلك في  ،رادة منفردة بكل ما في الكلمة من معنى إيعتبر السند ألمر تصرف ب

كون الشخص المتعهد هو الذي يلجئ إلبرامها  يتعهد فيه بأداء مبلغ معين  بمحض 

 من مدونة التجارة 232 المادةفي اليوم المحدد ,وفي هذا السياق تنص   إرادته

 :اآلتية  البيانات ألمر السند يتضمن

 .....:أوال                   

 خالل األجل المحدد  خرأل معين؛ مبلغ بأداء الناجز الوعد: ثانيا                    

  قبوله ضمنيا  يفيدالذي  ،يحمل المتعهد في السند ألمر صفتي الساحب والمسحوب عليه

 أداء المبلغ الذي التزم به  , و المضمن في السند ألمر في األجل المضروب لذلك.

  المنفردة كذلك في السند ألمر في أن المتعهد هو من يوقع على السند ألمر  اإلرادةتظهر

لوحده دون المستفيد 
92

التي   -عقد البيع أو الكراء مثال–, وذلك خالف باقي العقود 

 على التوقيع. اإلشهادع الطرفين و تشترط توقي

وأن يرد في أسفل الورقة و ال يقوم الطابع أو  ،ويتعين أن يكون التوقيع بيد أوخط الملزم نفسه

الختم مقام التوقيع
93

 

  بموجب محرر رسمي مما يستفاد منه ضمنيا  ألمرلم يلزم المشرع المتعهد تحرير السند

 .االعتداد به ولو حرر بموجب محرر عرفي

 

  مكانية تظهيره بجميع أنواع التظهيرات المقررة إأعطى المشرع لحامل السند ألمر

 قانونا.

                                                           
91
 251أحمد كويسي م س ص  

 من مدونة التجارة232المادة  تنص  92   

 :اآلتية يتضمن السند ألمر البيانات"  
 و معبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ أوال: اشتراط الوفاء ألمر أو تسمية السند بأنه ألمر مدرجا في السند ذاته

... 
.... 

 " ) -)المتعهدصدر عنه السند  سابعا: اسم و توقيع من
 367أحمد شكري السباعي م س ص    93
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 المنفردة في السند ألمر تتمظهر في النقط اإلرادةيتعلق بالقيود الواردة على وفيما 

 :التالية  

على حامل السند ألمر تظهيرها على بياض حيث أنه اذا كان التظهير على بياض فال  يحظر

امل األهلية , و كما أوجب المشرع على المتعهد أن يكون ك,  اذ ذاك للقانون الصرفييخضع 

ذا تعلق األمر بعمل تجاري أو مدني, ففي الحالة األولى يشترط المشرع إالتي تختلف حسب 

ضرورة التوفر على األهلية التجارية التي تشترط لممارسة األعمال التجارية مع مراعاة حاالت 

األهلية المقررة في المادة المدنية في حين تطبق على األهلية المدنية  شد ,المر المأذون له و

 ما أقره المشرع في مدونة األسرة. حسب

التنايع على التنة ألمار  إلىااراار المشارع صاراحة ضارنار  ذكار التببب الةافع إنبالارغم من عةم 

ن ذلك يتارتب بالتبقية إباطال فلتبب الذي أتتت عليه كان نه متى تبين أن اإف ،من ابل تاحبها 

فلن تحب شخص تنة ألمار لصالح  ،تماشيا  مع ااعة  الرارع يتبع األصل  , بطالن هذا التنة

بطل التزام التاحب لقةم  ،نفاء لةين اماار  أننفاء لثمن بيع منزل للةعاار   أخارشخص 

ية األصلية التي تقااةطاار القالاة الإال في إبه  يمكن التمتك غيار أن هذا الةفع ال ،مشارنعيته 

ال يمكن التمتك  ذاكنآا من ابل المتترية األنل هبمنجبها تم تحاريار التنة ألمار نفي حالة تظهيار

تحاريار تنة ألمار لرائة  عمار يتقهة بماتضاه  إلىعمة زية  إذانعليه  ،بها اتجاه الحامل حتن النية 

بيع  –بأةاء مبلغ من النانذ خالل أجل مقين نتيجة لضمان  عملية تقااةية  جمقتهم غيار مشارنعة 

أن يتمتك بأي ةفع  فال يمكن لقمار،أحمة  إلىتظهيارها  إلىناام زية بقة ذلك  ، -مخةارات مثال

تماشيا مع مبةأ   ،لغ المضمن في متن التنة ألمارشخصي عنةما ياةم أحمة للمطالبة بالنفاء بالمب

 األاراق التجاارية . لتطهيار الةفنع المقمنل بها في مجا

أن األمار يتقلق  بالتنة لى هذا نجة المشارع ياار بضارنار  تضمين التنة ألمار ما يرية  إأضف 

 ال اعتبار بمجارة تنة عاةي نبالتالي يخارج عن نطاق الااننن الصارفي .إألمار, ن 

 طار االرادة المنفردةإنات المخولة لحامل السند ألمر في الضما :الفقرة الثانية 
 

ن بالتالي المتترية  ،تخضع لماتضيات الااننن الصارفي  فإنهاباعتباار التنة ألمار ناراة تجاارية 

 منها يتترية من بقض المباةئ المكارتة في الميةان التجااري .
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مكانية تداولهإالمشرع للمستفيد من السند ألمر  و في هذا السياق سمح  
94
للوفاء ببعض  

الديون التي تكون على ذمته وذلك قبل حلول أجل استخالص المبالغ المضمن فيها عن طريق 

 تظهيرها 

 ويقصد بالتظهير تلك العملية التي تتم  بكتابة معينة مفادها يقضي بتنازل المستفيد األول 

(, عن الحق الثابت في الورقة لفائدة مستفيد ثان )يسمى  "Endosser") يسمى هنا المظهر 

قبول  إلى, ويكون التظهير نافذا في حق الجميع دون حاجة "Endossataire")     إليهالمظهر 

كما أن  إليهو يضمن المظهر وجود الحق الثابت في الورقة و أداءه اتجاه المظهر ، إليهالمظهر 

هذا الضمان سيضخم كلما ازداد عدد التظهيرات التي نجرى عليها, ناهيك عن أن التظهير يؤدي 

تطهير الحق المصرفي الناتج عن هذه الورقة من بعض العيوب التي تصف بها  إلىغالبا 

الحوالة المدنية
95
أن يكنن  نااال للملكية إما, نالتظهيار   

96
أن تظهيارا تنكيليا  

97
أن تأمينيا

98
 

"الضامن ن من الضمانات المخنلة لحامل التنة ألمار نجة ما يقارف في الماة  التجاارية ب 

الذي يقتبار من الضمانات التي تزية من بقث الثاة ن االئتمان للحامل فهن ينةارج االحتياطي"  

ن الضامن االحتياطي هن الشخص الذي يكرل  ،ضمن التأمينات الشخصية التي تةعنا لالطمئنان 

أثناء اتتحاااها ن بذلك ،الةين الثابت في التنة ألمار, فيضمن ابنلها ننفاءها كلها أن جزء منها 

ذا لم يقين الشخص الذي إأنه  إلى اإلشاار ار , نتجةار فهن يضمن أي شخص مناع على التنة ألم

لرائة  المتقهة , نهذه الاارينة اارينة ااطقة ال يمكن اةم الضمان لرائةته , فان الضمان يقتبار ماةما 

ما يخالرها إثبات
99
. 

ن  إنشائهانمراةها اتتااللية الناراة التجاارية عن تبب ، مبدأ استقاللية التوقيعاتذلك  إلىأضف 

اتتاالل كل مناع بتنايقه عن غياره من  خارآن بمقنى  ، اتتااللها عن التنايقات األخارى

فال يحتج بانقةام  أخارالمناقين بحيث ال يمكن أن يحتج صاحب أحة التنايقات بةفع يتقلق بتنايع 

 ممن انقةمت أهليته ةنن غياره . إالمثال  األهلية

نيتقين الذكار هنا أنه يحق لحامل ناراة التنة ألمار الارجنع على أي ناحة من المناقين على 

نذلك بقةما يارفظ فيها المتقهة األنل أةاء المبلغ المضمن ة ألمار بااراته المنرارة  التتراء ةينه التن

                                                           
94
ات باإلضافة الى التظهير هناك طرق أخرى كاالرث حيث ينتقل الحق في السند ألمر للورثة دون حاجة لتظهيرها كما ينتقل بالوصية واندماج شرك 

طيفة ه لالمساهة في السند ألمر ينتقل الى الشركة الدامجة دون الحاجة الى تظهيرها كما ينتقل عن طريف اتخاذ اجراءات التنفيذ لبجبري  , أوردت

 83الداودي م س ص 
95
 84محمد الشافعي "األوراق التجارية في مدونة التجارة " المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش الطبعة الثانية ص  
96
ستاذ لأليقصد بالتظهير الناقل للملكية "ذلك التصرف القانوني الذي يهدف الى نقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه تعريف  

 2012الشيك(مطبعة دار السالم و النشر و التوزيع الطبعة الثانية -المختار بكور"األوراق التجارية في القانون المغربي)'الكمبيالة
97
قلها له قد ين إن التظهير ألتوكيلي ليس كالتظهير الناقل للملكية فكما يتضح من تسميته فان المظهر ال ينقل ملكية الكمبيالة الى المظهر اليه و انما 

 91تحصيل المظهر اليه مبلغها بالنيابة عن المظهر الذي يبقى هو مالكها الشرع"تعريف للالستاذ الختاربكور م س ص 
98
 101التظهير التأميني يقصد به رهن الحق الثايت في السند ألمر لضمان دين في ذمة المظهر للمظهر له, تعربف للطيفة الداودي م س ص  
99
 270احمد كويسي م س ص  
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ضامن لنيحق ل،مبدأ تضامن الموقعيتماشيا مع  ،في التنة ألمار نتحارياره الحتجاج عةم النفاء

 الارجنع على البااين.

 مر ؟وأختم بمسألة متعلقة بكيفية اثبات الوفاء بالمبلغ موضوع السند أل 

ذ يقتبار ذلك إه من الحامل بما يرية المخالصة  يثبت النفاء بايام المةين  باتتارةاة صكه المناع علي

اارينة على النفاء ن باراء  ذمة المةين من ايمته ,بحيث ال يجنز ناض هذه الاارينة اال باااراار 

 المةين بخالف ذلك) البة من التأشيار على النفاء في متن التنة المار(.

 خاتمة
 

ننخلص مما تلف ذكاره بأن المشارع المغاربي نان كان اة أاحم اإلاراة  المنرارة  كمصةار لاللتزام 

تارتاي لتصل نلم ,أي أنها اتتثنائية  ,المحةة  ااننناإال أنه اة جقلها تاتصار على بقض الحاالت 

من بين نالنظاريات نالراه اإلتالمي ، إال أنه  التشاريقاتفي  إلى ةارجة القاة نفق ما تلف بيانه

المالحظات التي نبةي بها بخصنص اإلاراة  المنرارة  كمصةار لاللتزام نهي إن كان المشارع اة 

تجانز على حة الاائلين) أمثال المارحنم الكزباري( التانين الرارنتي إال أننا نارى بأن المشارع 

ت المغاربي لم يناكب الراه اإلتالمي الذي اعتة باإلاراة  كمصةار عام نإنما جقلها في حاال

 الحةيث عن اإلاراة  المنرارة  خاارج تلك الحاالت المنصنص عليها اانننا. ياتتثنائية مما يتتقص

 

 انهتى  بتوفيق من هللا و عونه                                                 
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