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 وتعديالته، 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 
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 حدر القانون التايل:
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 باب متهيدي
 أحكام عامة
 الفصل األول

 القانون واحلق
 (1مادة )

مسائل التي  تتناولايا  ي  لا ايا يو  ي  تسري نصوص هذا القانون على جميع ال .1
  حواها.

يمكيين تيقيقييم حكييي قمقتصييى مقيياد  الشييريا   تشييريايا   إذا لييي يجييد القاصيي  نصييا   .2
اإلسالمي   إذا لي توجد  قمقتصى الارف،  إذا لي يوجد  قمقتصى مقاد  القانون 

 اليقيا  وقواعد الادال .
 (2مادة )

 ينص القانون على خالف ذلك.تحسب المواعيد قالتقويي الميالدي ما لي 
 (3مادة )

 ل يصمن ما ينشأ عن ذلك من صرر. مشروعا   من استامل حقم استامال  
 (4مادة )

 ل يجوز التاسف    استامال الحق.
 (5مادة )

 :   األحوال اآلتي  ل الحق تاسايا  ياد استاما
 إذا لي يقصد قم سوى اإلصرار قالغير. .1
 ى تحقيقاا غير مشروع .إذا كانت المصالح الت  يرم  إل .2
إذا كانت المصالح الت  يرم  إلى تحقيقاا قليل  األهمي  قحيث ل تتناسيب القتي   .3

 مع ما يصيب الغير من صرر قسققاا.



 

 

 4 

 غير مألوف. إذا كان من شأنم ين يلحق قالغير صررا   .4
 (6مادة )

 يتقع    إجراءات اإلثقات قواعد القانون الخاص قاا.
 الفصل الثاني

 لزمني للقانونالتطبيق ا
 (7مادة )

يامل قالقانون من تاريخ نااذه، ول يسري على ما سققم من الوقائع إل قنص صريح 
 يقص  قذلك.

 
 (8مادة )

ل يجوز إلغاء نص تشريا  يو وقف الامل قم إل قنص تشريا  لحق ينص صيراح  
م علييى ذلييك، يو يشييتمل علييى مييا يتاييارر مييع نييص التشييريع القييديي، يو ييين ي موصييوع

 .جديدا   تن يما  
 (9مادة )

ل يجوز إلغاء نص    قانون خاص قموجب نص ياارصيم  ي  قيانون عياي صيدر  .1
 قاده إل إذا صرح قذلك.

 النص الخاص يلغ  ما ياارصم    النص الااي. .2

 (10مادة )
تسيييري النصيييوص المتالقييي  قاألهليييي  عليييى جمييييع األشيييخاص اليييذين تنيقيييق عليييياي  .1

 ص.الشروي المقررة    هذه النصو 
لنصييوص قديميي ، ثييي يصييقح نيياقص األهلييي   إذا تييوا رت األهلييي   يي  شييخص يققييا   .2

 قمقتصى نصوص جديدة  ال يثر لذلك    تصر اتم القانوني  الساقق .
إذا كييان شيييخص نيياقص األهليييي  يققييا  لنصيييوص قديميي ، ثيييي يصييقح كاميييل األهليييي   .3

 قمقتصى نصوص جديدة  ال يثر لذلك    تصر اتم القانوني  الساقق .
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 (11مادة )
تسيري النصييوص الجدييدة المتالقيي  قالتقييادي مين وقييت الاميل قاييا علييى كيل تقييادي لييي  .1

 يكتمل.
تسري النصوص القديم  على المسائل الخاص  ققدء التقادي ووقايم وانقياعيم وذليك  .2

 عن المدة الساقق  على الامل قالنصوص الجديدة.
 (12مادة )

رره النص القديي سرت المدة الجديدة مين إذا قرر النص الجديد مدة للتقادي يقصر مما ق
وقت الامل قالنص الجديد ولو كانت المدة القديم  قد قديت ققيل ذليك،  يإذا كيان القياق  
ميين المييدة التيي  قررهييا القييانون القييديي يقصيير ميين المييدة التيي  قررهييا القييانون الجديييد،  ييان 

 التقادي يتي قانقصاء هذا القاق .
 (13مادة )

للنصيوص الماميول قايا  ي  الوقيت اليذي يعيدت  ييم  ايد مقيدما  تخصع األدل  التي  ت
 يو    الوقت الذي كان ينقغ   يم إعدادها.

 الفصل الثالث
 التطبيق املكاني للقانون

 (14مادة )
القيانون الالسيييين  هيو المرجييع  يي  تكيييف الاالقييات ذات الانصير األجنقيي  عنييدما 

 تتنازع القوانين لمار   القانون الواجب تيقيقم.
 (15مادة )

يسري قانون الدول  الت  ينتمي  إليايا األشيخاص قجنسييتاي عليى حيالتاي المدنيي   .1
 ويهليتاي.

عليى ينيم قالنسييق  للتصير ات الماليي  التيي  تاقيد  ي   لسيييين وترتيب  ثارهيا  ياييا،  .2
ناقص األهلي  قحسب قانون الدول  الت  ينتم  إليايا  إذا كان يحد ييرا اا يجنقيا  
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يهليتم مميا ل يسيتييع الييرف الثيان  تقيين سيققم وليو قيذل قجنسيتم وكان نقص 
    ذلك جاد الرجل الماتاد  ان هذا السقب ل يؤثر    صح  تصر م.

 (16مادة )
يسييري علييى الن يياي القييانون  لعشييخاص العتقارييي  األجنقييي  قييانون الدوليي  التيي   .1

 اتخذت  ياا مركز إدارتاا الرئيس الاال .
عليييييى األشييييخاص العتقاريييييي  األجنقييييي  إذا قاشيييييرت يسييييري القيييييانون الالسيييييين   .2

 نشاياا الرئيس     لسيين.

 (17مادة )
 يرجع    الشروي الموصوعي  لصح  عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين. .1
 يما من حيث الشكل  ياد الزواج ما قين يجنقيين يو قين يجنق  و لسيين  صحيحا   .2

 و قانون كل من الزوجين.لقانون القلد الذي تي  يم ي إذا عقد و قا  
 (18مادة )

يسري قانون الدول  الت  ينتم  إلياا الزوج وقت اناقاد الزواج على جميع اآلثار  .1
 الت  يرتقاا عقد الزواج، قما    ذلك من يثر قالنسق  إلى المال.

إذا اتحييييدت جنسييييي  الييييزوجين قاييييد الييييزواج ييقييييق قييييانون جنسيييييتاما علييييى يثييييار  .2
 الزواج.

 (19مادة )
 على اليالق قانون الدول  الت  ينتم  إلياا الزوج وقت اليالق.يسري  .1
يسييري علييى التيليييق القصييائ ، والاسييخ، والناصييال، قييانون الدوليي  التيي  ينتميي   .2

 إلياا الزوج وقت اناقاد الزواج.
 (20مادة )

يسري القيانون الالسييين   ي  األحيوال المنصيوص عليايا  ي  الميادتين السياققتين إذا 
 وقت اناقاد الزواج،  يما عدا شريي  األهلي  للزواج. ين  لسيينيا  كان يحد الزوج

 (21مادة )
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 يسري على اللتزاي قالناق   يما قين األقارب قانون دول  الميالب قاا.
 (22مادة )

يسيييري عليييى المسيييائل الموصيييوعي  الخاصييي  قالوليييي  والوصييياي  والقوامييي  وغيرهيييا مييين 
وناقصييياا والمحجييورين والغييائقين والماقييودين اليين ي المقييررة لحماييي  عييديم  األهلييي  
 قانون دول  الشخص الذي تجب حمايتم.

 (23مادة )
يسيييري عليييى المييييراث قيييانون دولييي  الميييورث وقيييت موتيييم، عليييى ينيييم قالنسيييق  لغيييير  .1

المسيييلمين، ل ييييرث األجنقييي  مييين الالسييييين ، إذا كيييان قيييانون دولييي  األجنقييي  ل 
 يورث الالسيين .

وق الماليييي  لعجنقيييي  اليييذي ل وارث لييييم الموجيييودة علييييى تيييؤول إلييييى الدولييي  الحقيييي .2
 إقليماا، ولو صرح قانون دولتم قخالف ذلك.

 (24مادة )
يسري على األحكاي الموصوعي  للوصي  وسائر التصر ات المصا   إلى ما قاد  .1

 الموت قانون دول  المتصرف وقت موتم.
لميوت قيانون يسري على شكل الوصي  وسائر التصر ات المصيا   إليى ميا قايد ا .2

 دول  المتصرف يو الدول  الت  تي  ياا التصرف.
 (25مادة )

يسري على اللتزامات التااقديي  قيانون الدولي  التي  يوجيد  يايا الميوين المشيترك  .1
يسري قانون الدول  الت  تي  ياا الاقد ميا ليي يتايق  للمتااقدين،  ان اختلاا موينا  

  خر هو المراد تيقيقم. المتااقدان يو يقين من ال روف ين قانونا  
 يسري على الاقود الت  يقرمت قشأن الاقار قانون موقام. .2

 (26مادة )
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يسري على الحيازة والملكي  والحقوق الايني  األخرى قانون موقع الاقار  يما يختص 
قم، ويسري على المنقول قانون الدول  الت  يوجد  ياا وقت تحقق السقب الذي ترتب 

 يو  قدها  إذا تغير موقام  ييقق قانون الموقع الجديد.عليم كسب تلك الحقوق 
 (27مادة )

هييو قييانون الدوليي  التيي  يوجييد  يو منقييول   القييانون الييذي يحييدد مييا إذا كييان الشيي ء عقييارا  
 ياا ذلك الش ء، وقت إقراي التصرف يو تحقق الواقاي  التي  تكسيب الحيق عليى هيذا 

 الش ء.
 (28مادة )

 يي  شييكلاا لقييانون القلييد الييذي تمييت  يييم، يو للقييانون  تخصييع الاقييود مييا قييين األحييياء
الييذي يسيييري عليييى يحكامايييا الموصيييوعي ، يو لقيييانون ميييوين المتااقيييدين يو قانوناميييا 

 الوين  المشترك.
 
 (29مادة )

يسيييري عليييى اللتزاميييات غيييير التااقديييي  قيييانون الدولييي  التييي  حيييدثت  يايييا الواقاييي   .1
 المنشئ  لاللتزاي.

لسياقق  عليى اللتزاميات الناشيئ  عين الاايل الصيار، اليذي ل تسري يحكاي الاقرة ا .2
    لسيين ولو كان غير مشروع    القلد اليذي  وقع    الخارج وكان مشروعا  

 وقع  يم.
 (30مادة )

يسييري قييانون الدوليي  التيي  تقيياي  ياييا الييدعوى يو تقاشيير  ياييا اإلجييراءات علييى قواعييد 
جراءات التقاص .  الختصاص وا 

 (31مادة )
ي يحكاي المواد الساقق  من هذا الاصل إذا وجد نص عليى خال ايا  ي  قيانون ل تسر 

 خاص يو    اتااقي  دولي  نا ذة     لسيين.
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 (32مادة )
يايييين القاصييي  القيييانون الواجيييب تيقيقيييم عليييى األشيييخاص مجايييول  الجنسيييي  يو  .1

 الذين تثقت لاي جنسيات متاددة يجنقي     وقت واحد.
ى األشييييخاص الييييذين يحملييييون جنسيييييات متاييييددة ييقييييق القييييانون الالسيييييين  عليييي .2

 إحداها الجنسي  الالسييني .
 (33مادة )

إذا كان القانون الواجب تيقيقم هيو قيانون دولي  تتايدد  يايا الشيرائع،  يان قيانون تليك 
 الدول  هو الذي يقرر يي  شريا  مناا يجب تيقيقاا.

 (34مادة )
 ييال ييقيق منييم إل يحكاميم الداخلييي ، هيو الواجييب تيقيقيم،  يجنقيييا   إذا تقيرر ين قانونيا  

 دون الت  تتالق قالقانون الدول  الخاص.
 
 (35مادة )

تتقييع مقيياد  القييانون الييدول  الخيياص  يي  حييالت تنييازع القييوانين  يمييا لييي يييرد قشييأناا 
 نص    المواد الساقق  من هذا الاصل.

 (36مادة )
إذا كانت هذه األحكياي ل يجوز تيقيق يحكاي قانون يجنق  عينتم النصوص الساقق  

تخالف الن اي الااي يو اآلداب     لسيين و   حال  المخالا  تيقق مقاد  القانون 
 الدول  الخاص.

 (37مادة )
ييقق القانون الالسيين  إذا تاذرت مار   القانون األجنق  الواجب تيقيقم يو تاذر 

ا كييان النييزاع يتالييق تحديييد مدلولييم إذا كييان النييزاع يتالييق قيياألحوال الشخصييي ، يمييا إذ
 قالماامالت المالي   تيقق مقاد  القانون الدول  الخاص.
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 الفصل الرابع

 األشخاص
 الفرع األول

 الشخص الطبيعي
 (38مادة )

 وتنتا  قموتم. تقدي شخصي  اإلنسان قتماي ولدتم حيا   .1
 يحدد القانون حقوق الحمل المستكن. .2

 (39مادة )
لرسمي  المايدة ليذلك،  يإذا ليي توجيد سيجالت يو تقيين تثقت الولدة والو اة قالسجالت ا

 عدي صح  ما يدرج  ياا، جاز اإلثقات قأي  وسيل  من وسائل اإلثقات القانوني .
 (40مادة )

 تن ي السجالت الرسمي  للمواليد والو يات والتقليغات المتالق  قاا ققانون خاص.
 
 (41مادة )
ن خاصيي ،  ييان لييي توجييد  أحكيياي الشييريا  تيين ي يحكيياي اللقيييي والماقييود والغائييب قييواني

 اإلسالمي .
 (42مادة )

 ين ي الجنسي  الالسييني  قانون خاص. .1
المواين هو كل من ثقتت لم الجنسي  الالسييني  واألجنق  كيل مين ليي تثقيت ليم  .2

 هذه الجنسي .
 (43مادة )

تتكون يسيرة الشيخص مين زوجيم وذوي قرقياه ويايد مين ذوي القرقيى كيل مين يجماايي 
 مشترك.يصل 
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 (44مادة )
 القراق  المقاشرة ه  الراقي  ما قين األصول والاروع. .1
القراقي  غييير المقاشييرة هي  الراقييي  مييا قييين يشيخاص يجمااييي يصييل مشييترك دون  .2

 لآلخر. ين يكون يحدهي  رعا  
 (45مادة )

يراعى    حساب درج  القراق  المقاشرة حسقان كل  رع درج  عنيد الصياود لعصيل 
 ل، وعنيد حسياب درجي  القراقي  غيير المقاشيرة تايد اليدرجات صياودا  قخروج هذا األصي

منيييم إليييى الايييرع اآلخييير، وكيييل  يييرع  يميييا عيييدا  مييين الايييرع لعصيييل المشيييترك ثيييي نيييزول  
 األصل المشترك ياد درج .

 (46مادة )
مييا لييي  ياييد يقييارب يحييد الييزوجين  يي  ذات القراقيي  والدرجيي  قالنسييق  إلييى الييزوج اآلخيير

 .اإلسالمي يخالف ذلك الشريا  
 (47مادة )

 يكون لكل شخص اسي ولقب ويلحق لققم قأسماء يولده وزوجتم. .1
يراعييى ين تكييون يسييماء األشييخاص عرقييي  مييا لييي يكيين المولييود ميين يقييوين غييير  .2

 مسلمين.
 ين ي يسماء األشخاص ويلقاقاي وتغييرها وحمايتاا قانون خاص. .3

 (48مادة )
قييم يو كليامييا قييال مسييوت وميين انتحييل لكييل ميين نازعييم الغييير  يي  اسييتامال اسييمم يو لق

الغير اسمم يو لققم يو كلياما دون حق، ين ييلب وقف هذا العتداء مع التايوير 
 عما يكون قد لحقم من صرر.

 (49مادة )
المييوين هييو المكييان الييذي يقيييي  يييم الشييخص عييادة، ويجييوز ين يكييون للشييخص  يي  

 وقت واحد يكثر من موين.
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 (50مادة )
ليم قالنسيق  إليى  قاشر  يم الشخص تجارة يو مان  يو حر   موينيا  ياد المكان الذي ي

 إدارة األعمال المتالق  قاذه التجارة يو المان  يو الحر  .
 (51مادة )

موين عديي األهلي  والقاصر والمحجور علييم والماقيود والغائيب هيو ميوين مين  .1
 .ينوب عناي قانونا  

مييين  ييي  حكميييم ميييوين يجيييوز ين يكيييون للقاصييير اليييذي قليييو خميييس عشيييرة سييين  و  .2
 لمقاشرتاا. خاص قالنسق  لععمال والتصر ات الت  ياده القانون يهال  

 (52مادة )
يجيييوز اتخييياذ ميييوين مختيييار لتناييييذ عميييل قيييانون  مايييين، ويكيييون هيييو الميييوين  .1

قالنسيق  لكيل ميا يتاليق قايذا الاميل قمييا  ي  ذليك إجيراءات التناييذ الجقيري، ميا لييي 
 يعمال دون يخرى. يشتري صراح  قصر هذا الموين على

 يكون إثقات الموين المختار قالكتاق . .2
 
 (53مادة )

ققييواه الاقلييي ، ولييي يحجيير عليييم يكييون كامييل  كييل شييخص قلييو سيين الرشييد متمتاييا   .1
 األهلي  لمقاشرة حقوقم المدني .

 سن الرشد ثمان  عشرة سن  ميالدي  كامل . .2

 (54مادة )
قيد التميييز لصيغر  ي  السين يو لمقاشرة حقوقيم المدنيي  مين كيان  ا ل يكون يهال   .1

 عاه     الاقل.
 كل من لي يقلو الساقا  ياد عديي التمييز. .2

 (55مادة )
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يو  قلو سن التمييز ولي يقلو سن الرشد، وكل من قلو سن الرشد وكان ساياا   كل من
 ذا غال  يكون ناقص األهلي  و قا  لما يقرره القانون.

 (56مادة )
قحسييب  –ألحكيياي الولييي  يو الوصيياي  يو القواميي  يخصييع ناقصييو األهلييي  وعييديموها 

 للقواعد المقررة    القانون. و قا   –األحوال 
 (57مادة )

 ليس ألحد النزول عن يهليتم يو التاديل    يحكاماا. .1
 للتاامل. ل يجوز ين تكون الحري  الشخصي  محال   .2

 (58مادة )
ور، ميييا ليييي يييينص للتصييير ات قاييي ل تكيييون مقوميييات كييييان اإلنسيييان الماديييي  محيييال  

 القانون على خالف ذلك.
 (59مادة )

لكل من وقع عليم اعتداء غير مشروع    حق مين الحقيوق المالزمي  لشخصييتم ين 
 ييلب وقف هذا العتداء، مع التاوير عما يكون قد لحقم من صرر.

 
 الفرع الثاني

 الشخص االعتباري
 (60مادة )

 :األشخاص العتقاري  ه 
 داري  والقلديات وغيرها قالشرائي الت  يحددها القانون.الدول  ووحداتاا اإل .1
 المصالح والايئات والمنشآت الاام . .2
 األوقاف. .3
 الايئات واليوائف الديني  الت  تاترف لاا الدول  قشخصي  اعتقاري . .4
 الشركات التجاري  والمدني  والجمايات والمؤسسات المنشأة و قا ألحكاي القانون. .5
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يو األموال تثقت لاا الشخصي  العتقاري  قمقتصى كل مجموع  من األشخاص  .6
 نص    القانون.

 (61مادة )
لصييا  اإلنسييان  يتمتييع الشييخص العتقيياري قجميييع الحقييوق إل مييا كييان مناييا مالزمييا  

 اليقياي  وذلك    الحدود الت  يقررها القانون.
 (62مادة )

 :يكون للشخص العتقاري
 ذم  مالي  مستقل . .1
 ت  يايناا سند إنشائم يو الت  يقررها القانون.يهلي     الحدود ال .2
موين مستقل، وياد موينم المكيان اليذي يوجيد  ييم مركيز إدارتيم، يميا الشيركات  .3

يايييد مركيييز  التييي  يكيييون مركزهيييا اليييرئيس  ييي  الخيييارج ولايييا نشييياي  ييي   لسييييين 
إدارتاييييا قالنسييييق  إلييييى القييييانون الالسيييييين  هييييو المكييييان الييييذي توجييييد  يييييم اإلدارة 

 المحلي .
 من يمثلم    التاقير عن إرادتم. .4
 حق التقاص . .5

 (63مادة )
 تخصع األشخاص العتقاري  ألحكاي القوانين الخاص  قاا.

 الفصل اخلامس
 األشياء واألموال

 (64مادة )
 كييل شييي ء ل يخيييرج عيين التااميييل قيقياتيييم يو قحكيييي القييانون يصيييح ين يكيييون محيييال  

 للحقوق المالي .
 (65مادة )
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ج عييين التااميييل قيقياتايييا هييي  التييي  ل يسيييتييع يحيييد ين يسيييتأثر األشيييياء التييي  تخييير 
قحيازتاا، يميا التي  تخيرج عين التااميل قحكيي القيانون  اي  التي  ل يجييز القيانون ين 

 للحقوق المالي . تكون محال  
 (66مادة )

األشييياء المثلييي  هيي  مييا تماثلييت يو تقارقييت  حادهييا يو يجزاؤهييا قحيييث يمكيين ين  .1
عنيد الو ياء قيال  يرق ياتيد قيم، وتقيدر  ي  التااميل  عر يا   يقوي قاصاا مقاي قار

 قالادد يو القياس يو الكيل يو الوزن.
ياتد قم،  األشياء القيمي  ه  ما تتااوت  حادها    الصاات يو    القيم  تااوتا   .2

 يو يندر وجود يمثال لاا    التداول.

 (67مادة )
 ائصاا إل قاستاالكاا.األشياء الستاالكي  ه  ما ل يتحقق النتااع قخص .1
 مع ققاء عيناا. األشياء الستامالي  ه  ما يتحقق النتااع قاا قاستامالاا مرارا   .2

 
 

 (68مادة )
كل شي ء مسيتقر قحييزه ثاقيت  ييم ل يمكين نقليم منيم دون تليف يو تغييير هيئتيم  ايو 

 عقار، وكل ما عدا ذلك من ش ء  او منقول.
 
 (69مادة )

ق عين  يقع على عقار قما    ذلك حق الملكي ، وكيذلك عقاريا  كل ح ياد مال   .1
 تتالق قحق عين  على عقار.ى كل دعو 

 منقول  ما عدا ذلك من الحقوق المالي . ياد مال   .2

 (70مادة )
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عليى خدمي   قالتخصيص المنقول الذي يصيام مالكيم  ي  عقيار ليم، رصيدا   ياد عقارا  
 اقار اتصال قرار.قال هذا الاقار يو استغاللم، ولو لي يكن متصال  
 (71مادة )

عاميييي  الاقييييارات والمنقييييولت التيييي  للدوليييي  يو لعشييييخاص العتقارييييي   تاييييد يمييييوال   .1
 الاام  والت  تكون مخصص  لمناا  عام  قالاال يو قمقتصى القانون.

 ل يجوز التصرف    األموال الاام  يو الحجز علياا يو تملكاا قالتقادي. .2
 (72مادة )

  هيييذه الصيييا  قانتاييياء تخصيصييياا للمنااييي  الاامييي ، وينتاييي  هيييذا تاقيييد األميييوال الاامييي
التخصيييص قمقتصييى القييانون، يو قالااييل، يو قانتايياء الغييرر الييذي خصصييت ميين 

 يجلم تلك األموال للمناا  الاام .
 
 
 
 
 
 

 الكتاب األول
 االلتزامات
 الباب األول

 مصادر االلتزام
 الفصل األول

 العقد
 (73مادة )
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قواعد الاام  المنصوص عليايا  ي  هيذا الاصيل ميا ليي تتايارر تسري على الاقود ال
 مع قواعد منصوص علياا    هذا القانون يو    قوانين يخرى.

 الفرع األول
 أركان العقد

 :التراضي - 1
 (74مادة )

عيين إرادتييين متييياققتين مييا لييي يقييرر  قمجييرد ين يتقييادل الييير ين التاقيييريناقييد الاقييد 
 اين  لناقاده.م القانون  وق ذلك يوصاعا  

 (75مادة )
 إلنشيياء الاقييد، ويي تاقييير صييدر يول   اإليجيياب والققييول كييل تاقيييرين مسييتاملين عر ييا  

  او إيجاب والثان  ققول.
 (76مادة )

، يو التاقيييير عييين اإلرادة يكيييون قييياللا ، يو قالكتاقييي ، يو قاإلشيييارة الماايييودة عر يييا   .1
 على حقيق  المقصود.   دللتم  قاتخاذ موقف ل تدع  روف الحال شكا  

، إذا لييييي ييييينص القييييانون يو يتاييييق يجييييوز ين يكييييون التاقييييير عيييين اإلرادة صييييمنيا   .2
 .الير ان على ين يكون صريحا  

 (77مادة )
ينييتا التاقييير عيين اإلرادة يثييره  يي  الوقييت الييذي يتصييل  يييم قالييي ميين وجييم إليييم، وياييد 

 لك.وصول التاقير قرين  على الالي قم، ما لي يقي دليل على عكس ذ
 (78مادة )

إذا ميات ميين صييدر منييم التاقييير عيين اإلرادة يو  قييد يهليتييم ققييل ين ينييتا التاقييير  .1
يثييره  ييان ذلييك ل يمنييع ميين ترتييب هييذا األثيير عنييد اتصييال التاقييير قالييي ميين وجييم 

 إليم، هذا ما لي يتقين الاكس من التاقير يو من يقيا  التاامل.
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مييات ميين وجييم إليييم التاقييير يو  قييد  يسييقي التاقييير عيين اإلرادة ول ينييتا يثييره إذا .2
 األهلي  ققل التاقير إليم.

 
 (79مادة )

، يميييا النشييير واإلعيييالن وقييييان األسييياار يايييد عيييرر القصيييائع ميييع قييييان ثمنايييا إيجاقيييا  
موجاي  للجمايور  إعالنياتالجاري التاامل قاا، وكل قييان  خير متاليق قايرر، يو ق

 الاكس من  روف الحال. ، ما لي ي اريو أل راد ماينين  ال ياد إيجاقا  
 (80مادة )

 ل ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت    مارر الحاج  قيان، ياد ققول . .1
 :قوجم خاص وياد السكوت ققول   .2

 إذا نص القانون على ذلك. .ي 
إذا كييان هنييياك تااميييل سييياقق، واتصيييل اإليجييياب قايييذا التااميييل، وسيييكت مييين  .ب 

 وجم إليم اإليجاب عن الرد. 
 لمناا  من وجم إليم.إذا تمخر اإليجاب  .ج 
إذا كانت يقيا  الماامل  يو الارف يو غير ذلك من ال روف تدل على ين  .د 

قيييالققول وليييي ييييتي ر يييير اإليجييياب  ييي  وقييييت  الموجيييب ليييي ينت ييير تصييييريحا  
 مناسب.

 (81مادة )
إذا عييين ميايياد للققييول التييزي الموجييب قالققيياء علييى إيجاقييم إلييى ين ينقصيي  هييذا  .1

 الميااد.
 ن  روف الحال يو من يقيا  الماامل .يستخلص الميااد م .2

 (82مادة )
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للققييول،  ييان  إذا صييدر اإليجيياب  يي  مجلييس الاقييد ميين غييير ين يتصييمن مياييادا   .1
للموجب ين يادل عن إيجاقم    يي وقت ما لي يصدر ققول مياقق لم ققل ين 

 ينار المجلس.
يو إذا ليييي يايييدل الموجيييب ولكييين مجليييس الاقيييد اناييير قمغيييادرة الموجيييب ليييم المكيييان  .2

 لم عن اإليجاب  ان ذلك ياد ر صا   قصدور  ال يو قول منم يدل على إعراصم
 (83مادة )

 تكرار اإليجاب ققل الققول يسقي اإليجاب األول وياتد  يم قاإليجاب األخير.
 (84مادة )

لإليجياب،  يإذا اقتيرن الققيول قميا يزييد  ي  اإليجياب يو  يجب ين يكون الققول مياققا  
 .جديدا   يتصمن إيجاقا   م ياد ر صا  يقيده، يو يادل  ي

 (85مادة )
إذا اتايييق الير يييان عليييى جمييييع المسيييائل الجوهريييي   ييي  الاقيييد واحتا يييا قمسيييائل  .1

تاصيلي  يتاقان علياا  يما قاد، ولي يشتريا ين الاقد ل يناقد عند عيدي التاياق 
ذا قيياي خييالف علييى المسييائل التيي  لييي يييتي التايي اق علياييا، عييد الاقييد قييد اناقييد، وا 

 القانون.هذا ليقيا  الماامل  ويحكاي  علياا،  ان المحكم  تقص   ياا يققا  
التايياق علييى قايير المسييائل الجوهرييي  ل يكايي  إللييزاي الييير ين ولييو يثقييت هييذا  .2

 التااق قالكتاق .
 (86مادة )

ياد التااقد ما قين الغائقين قد تي    المكان والزمان اللذين ياليي  ياميا الموجيب  .1
 ما لي يوجد اتااق يو نص يقص  قغير ذلك. قالققول،

ياتييرر ين الموجييب قييد علييي قييالققول  يي  المكييان و يي  الزمييان اللييذين وصييل إليييم  .2
  ياما هذا الققول.

 (87مادة )
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قييين حاصييرين ميين حيييث  ياييد التااقييد قالايياتف يو قأييي  يريقيي  يخييرى مماثليي  تااقييدا  
 الزمان وقين غائقين من حيث المكان.

 (88مادة )
اقد الاقد  ي  المزاييدات إل قرسيو الميزاد، ويسيقي الايياء قايياء يزييد علييم وليو ل ين

 .كان قايال  
 
 (89مادة )

يقتصر الققول    عقود اإلذعان على مجرد التسليي قشيروي مقيررة يصيااا الموجيب 
 ول يققل مناقش   ياا.

 (90مادة )
عقيييد مايييين  ييي   التاييياق اليييذي يتاايييد قموجقيييم كيييال المتااقيييدين يو يحيييدهما قيييإقراي .1

المسييتققل، ل يناقييد إل إذا عينييت جميييع المسييائل الجوهرييي  للاقييد المييراد إقرامييم، 
 والمدة الت  يجب إقرامم  ياا.

إذا اشتري القيانون لناقياد الاقيد اسيتيااء شيكل مايين  ايذا الشيكل يجيب مراعاتيم  .2
    التااق الذي يتصمن الوعد قإقراي الاقد. ييصا  

 (91مادة )
تنايييذ الوعييد، وكانييت  خص قييإقراي عقييد ثييي نكييل وقاصيياه الموعييود لييم يالقييا  إذا وعييد شيي

الشييروي الالزميي  لناقيياده، خاصيي  مييا يتالييق مناييا قالشييكل متييوا رة، قيياي الحكييي متييى 
 يصقح ناائيا مقاي الاقد.

 (92مادة )
د ع الارقون وقت إقراي الاقد يايد ين لكل من المتااقدين الحيق  ي  الايدول عنيم  .1

 اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك. ما لي يوجد
ذا عدل من ققصم رده  .2  ومثلم.إذا عدل من د ع الارقون،  قده، وا 

 :النيابة في التعاقد
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 (93مادة )
 يجوز التااقد قيريق النياق  ما لي ينص القانون على خالف ذلك.

 (94مادة )
 تكون النياق     التااقد اتااقي  يو قانوني . .1
 ائب    النياق  التااقي .يحدد عقد النياق  سليات الن .2
 يحدد القانون سليات النائب    النياق  القانوني . .3

 (95مادة )
إذا تييي الاقييد قيريييق النياقيي ، كييان شييخص النائييب ل شييخص األصيييل هييو محييل  .1

العتييييداد عنييييد الن يييير  يييي  عيييييوب اإلرادة يو  يييي  يثيييير الالييييي قييييقار ال ييييروف 
 الخاص ، يو ا ترار الالي قاا.

لتاليميييات محيييددة تلقاهيييا مييين  ، وتصيييرف و قيييا  النائيييب وكييييال  إذا كيييان وميييع ذليييك  .2
كان يالماا هو  األصيل،  انم ل يكون لاذا األخير ين يتمسك قجال نائقم يمورا  

 يييم ين يالماييا، كمييا يجييب العتييداد  يي  هييذه الحاليي  قمييا شيياب  يو كييان ماروصييا  
 إرادة األصيل من عيوب.

 (96مادة )
قاسيي األصييل  يان ميا ينشيأ عين هيذا الاقيد مين  م عقدا  إذا يقري النائب    حدود نياقت

 حقوق والتزامات يصاف إلى األصيل، ما لي ينص القانون على خالف ذلك.
 (97مادة )

،  ان يثر الاقد ل يصياف إذا لي يالن النائب وقت إقراي الاقد ينم يتااقد قصاتم نائقا  
مايم النائيب ياليي قوجيود  ين من تااقد إلى األصيل، إل إذا كان من المارور حتما  

 النياق ، يو كان يستوي عنده ين يتاامل مع األصيل يو النائب.
 (98مادة )
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إذا كييان النائييب وميين تااقييد ماييم يجاييالن ماييا  وقييت الاقييد انقصيياء النياقيي ،  ييان يثيير 
يصيييياف إلييييى األصيييييل، دون إخييييالل قحييييق  كييييان يو التزامييييا   الاقييييد الييييذي يقرمييييم حقييييا  

 نائقم الساقق قالتاوير.األصيل    الرجوع على 
 (99مادة )

ل يجيييوز لشيييخص ين يتااقيييد ميييع ناسيييم قاسيييي مييين ينيييوب عنيييم، سيييواء كيييان التااقيييد 
لحسيياقم هييو يي لحسيياب شييخص  خيير دون تييرخيص ميين األصيييل، علييى ينييم يجييوز 
لعصيييل  يي  هييذه الحاليي  ين يجيييز التااقييد، مييع مراعيياة مييا يخييالف ذلييك ميين يحكيياي 

 القانون يو قواعد التجارة.
 :أهلية التعاقد

 (100مادة )
 كل شخص يهل للتااقد ما لي تسلب يهليتم يو يحد مناا قحكي القانون.

 (101مادة )
 ليس لغير المميز حق التصرف    مالم وتكون جميع تصر اتم قايل .

 
 (102مادة )

، وقايليي  متييى محصيا   تصير ات الصييق  الممييز صييحيح  متيى كانييت نا اي  نااييا   .1
 .ا  محص كانت صارة صررا  

  تصيييير ات الصييييق  الييييدائرة قييييين الناييييع والصييييرر تكييييون قاقليييي  لإلقيييييال لمصييييلح .2
، ويزول حق التمسك قاإلقيال قإجازة الول  يو الوص  يو قإجازتايا مين القاصر

 الممييييز ناسيييم قايييد قلوغيييم سييين الرشيييد، يو مييين المحكمييي  قحسيييب األحيييوال و قيييا  
 للقانون.

 (103مادة )
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مين عميره ويذن ليم مين ولييم يو مين المحكمي   إذا قلو الصيق  الممييز الخامسي  عشيرة
 يي  تسييلي يموالييم يو جييزء مناييا، يو تسييلماا قحكييي القييانون، كانييت التصيير ات الصييادرة 

 منم صحيح     الحدود الت  رسماا القانون.
 (104مادة )

 للول  ين يلغ  اإلذن الصادر للصق  المأذون قاليريق  الت  تي قاا.
 (105مادة )

صق  المميز إذا قلو الخامس  عشرة    تسلي يموالم يو جزء للمحكم  ين تأذن لل .1
 مناا عند امتناع الول  عن اإلذن.

 لذلك. يجوز للمحكم  قاد اإلذن ين تلغيم إذا ريت مسوغا   .2
 
 (106مادة )

تكون الولي  على الصيق   ي  ماليم ألقييم ثيي لوصي  األب ثيي لجيده ألقييم ثيي لوصي  
 .م  وصيا  الجد ثي للمحكم  يو من تاينم المحك

 (107مادة )
التصر ات الت  يجرياا األب والجد    مال الصغير تكون نا ذة إذا كانت قمثيل  .1

 القيم  يو قغقن يسير.
إذا عييرف األب يو الجييد قسييوء التصييرف جيياز للمحكميي  ين تقيييد ميين وليتامييا يو  .2

 ين تسلقاما هذه الولي .

 (108مادة )
 غير تكييون صييحيح  نا ييذة و قييا  عقييود اإلدارة الصييادرة ميين الوصيي   يي  مييال الصيي .1

 للشروي واألوصاع الت  يقررها القانون.
ياد من عقود اإلدارة اإليجار إذا لي تزد مدتم على ثالث سينوات ويعميال الحاي   .2

والصيييان  واسييتيااء الحقييوق والو يياء قالييديون، وقيييع المحصييولت الزراعييي ، وقيييع 
 المنقول سريع التلف والناق  على الصغير.
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 (109مادة )
التصر ات الصادرة من الوص     مال الصغير، والت  ل تيدخل  ي  يعميال اإلدارة 
ومناا القيع والرهن والقرر والصلح وقسم  المال الشائع، واستثمار النقود، ل تكون 

 للشروي واألوصاع الت  يقررها القانون. صحيح  ونا ذة إل قإذن من المحكم  و قا  
 (110مادة )

 وذو الغال  والسايم تحجر علياي المحكم  وتر ع الحجر عناي و قا  المجنون والماتوه 
 للقواعد واإلجراءات المقررة    القانون.

 (111مادة )
تصييرف المجنييون والماتييوه إذا صييدر التصييرف قاييد تسييجيل قييرار الحجيير  يقييع قييايال  

، إل إذا ومييع ذلييك إذا صيييدر التصييرف ققييل تسيييجيل قييرار الحجيير،  يييال يكييون قيييايال  
الي  الجنيون يو الاتيم شيائا  وقيت التااقيد، يو كيان الييرف اآلخير عليى قينيي  كانيت ح

 مناا.
 (112مادة )

التصيييرف الصيييادر مييين المغايييل يو السيييايم قايييد صيييدور قيييرار الحجييير وتسيييجيلم،  .1
يسييري عليييم مييا يسييري علييى تصييرف الصييق  المميييز ميين يحكيياي، مييا لييي ييينص 

 القانون على خالف ذلك.
، إل دور قرار الحجر وتسجيلم  يكون صحيحا  يما التصرف الصادر منم ققل ص .2

 إذا كان نتيج  استغالل يو توايؤ.
 تكيييون الوليييي  عليييى السيييايم وذي الغالييي  للمحكمييي ، يو لمييين تاينيييم المحكمييي  قيميييا   .3

 عليم وليس ألقيم يو لجده ولي  عليم.
 (113مادة )

متيى  يكون تصرف المحجيور علييم لسيام يو غالي  قيالوقف يو قالوصيي  صيحيحا   .1
 يذنتم المحكم     ذلك.
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تكيييون يعميييال اإلدارة الصيييادرة مييين المحجيييور علييييم لسيييام يو غالييي ، الميييأذون ليييم  .2
 قتسلي يموالم، صحيح     الحدود الت  رسماا القانون.

 (114مادة )
دارة  تقييييين القييييوانين واللييييوائح اإلجييييراءات التيييي  تتقييييع  يييي  الحجيييير علييييى المحجييييورين وا 

وغير ذلك من المسائل المتالق  قالولي  والوصياي  يموالاي واستثمارها والتصرف  ياا 
 والقوام .

 (115مادة )
 إذا كييان الشييخص يصييي يقكييي، يو يعمييى يصييي، يو يعمييى يقكييي، يو كييان مريصييا   .1

يحتاج إلى مسياعدة وتايذر علييم قسيقب ذليك التاقيير عين إرادتيم، جياز للمحكمي  
مصييلحتم يسيياعده  يي  التصيير ات التيي  تقتصيي   المختصيي  ين تاييين لييم شخصييا  

  ياا ذلك.
لإلقيال كيل تصيرف مين التصير ات التي  تقيررت  يايا المسياعدة إذا  يكون قاقال   .2

صيييدر مييين الشيييخص اليييذي تقيييررت مسييياعدتم قغيييير مااونييي  مسييياعده، قايييد قيييرار 
 المساعدة وتسجيلم.

 (116مادة )
التصر ات الصادرة من األولياء واألوصياء والقواي، تكيون صيحيح   ي  الحيدود التي  

 القانون.رسماا 
 

 (117مادة )
يجيييييوز لنييييياقص األهليييييي  ين ييليييييب اقييييييال الاقيييييد هيييييذا ميييييع عيييييدي اإلخيييييالل قإلزاميييييم 

 قالتاوير، إذا لجأ إلى يرق احتيالي  ليخا  نقص يهليتم.
 :عيوب اإلرادة

 :الغلط
 (118مادة )
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 إذا وقع الغلي    ماهي  الاقد، يو    السقب، يو    المحل، قيل الاقد.
 (119مادة )

ع المتااقيييد  ييي  غليييي جيييوهري جييياز ليييم ين ييليييب إقييييال الاقيييد، إن كيييان إذا وقييي .1
المتااقد اآلخر قيد وقيع مثليم  ي  هيذا الغليي، يو كيان عليى عليي قيم، يو كيان مين 

 السال عليم ين يتقينم.
يجييوز  يي  عقييود التقرعييات يلييب إقيييال الاقييد دون اعتقييار لالييي المتااقييد اآلخيير  .2

 قالغلي.

 (120مادة )
ميين الجسييام  قحيييث يمتنييع ماييم المتااقييد عيين  إذا قلييو حييدا   يكييون الغلييي جوهريييا   .1

 إقراي الاقد لو لي يقع    هذا الغلي.
 : على األخص ياد الغلي جوهريا   .2
إذا وقع    صا  للش ء تكون جوهري     اعتقار المتااقدين يو يجب اعتقارهيا  .ي 

 كذلك لما يالقس الاقد من  روف ولما ينقغ     التاامل من حسن الني .
ا وقييع  يي  ذات المتااقييد يو  يي  صييا  ميين صييااتم، وكانييت تلييك الييذات يو هييذه إذ .ب 

 الصا  السقب الرئيس    التااقد.
 (121مادة )

يكون الاقيد قياقال  لالقييال لغليي  ي  القيانون إذا تيوا رت  ييم شيرائي الغليي  ي  الواقيع 
 للمادتين الساققتين ما لي ينص القانون على خالف ذلك. يققا  

 (122مادة )
نما يجب تصحيحم. ل  يؤثر    صح  الاقد مجرد الغلي    الحساب يو الكتاق ، وا 

 (123مادة )
ليييس لميين وقييع  يي  الغلييي ين يتمسييك قييم علييى وجييم يتاييارر مييع مييا يقصيي  قييم  .1

 حسن الني .
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قالاقد الذي قصد إقرامم، إذا ي ار الييرف اآلخير اسيتاداده  يققى المتااقد ملزما   .2
 لتنايذ هذا الاقد.

 :التغرير
 (124مادة )

يجييوز إقيييال الاقييد للتغرييير إذا كانييت الحيييل التيي  لجييأ إلياييا يحييد المتااقييدين يو  .1
 نائب عنم، من الجسام  قحيث لولها لما يقري اليرف الثان  الاقد.

ميا كيان ليقيري الاقيد  رر قمتامد السكوت إلخااء يمر إذا ثقت ين المغ ياد تغريرا   .2
 لو علي قم.

 قالتاوير إن كان لم مقتر.يجوز للمغرر قم الميالق   .3

 (125مادة )
ين المتااقد اآلخير قم من غير المتااقدين ويثقت المغرر  إذا كان التغرير صادرا   .1

كان يالي قالتغرير وقت الاقد يو كان من المارور ين يالي قم، جاز ليم إقييال 
 الاقد.

قيد ين ييليب إقييال الاقيم  انيم يجيوز للمغيرر  على ينيم إذا كيان التصيرف تقرعيا   .2
 ولو كان المتااقد اآلخر ل يالي قالتغرير وقت التصرف.

 :اإلكراه
 (126مادة )

يجييوز اقيييال الاقييد لإلكييراه إذا تااقييد شييخص تحييت سييليان رهقيي  قاثاييا المتااقييد  .1
 اآلخر    ناسم دون حق، وكانت قائم  على يساس.

تكييون الرهقيي  قائميي  علييى يسيياس إذا كانييت  ييروف الحييال تصييور لليييرف الييذي  .2
ا ين خييييرا  جسييييما  محيييدقا  يايييدده هيييو يو غييييره  ييي  اليييناس يو الجسيييي يو ييييدعيا

 الشرف يو المال.
يراعييى  يي  تقييدير اإلكييراه جيينس ميين وقييع عليييم اإلكييراه وسيينم وحالتييم الجتماعييي   .3

 والصحي  وكل  رف  خر من شأنم ين يؤثر    جسام  اإلكراه.
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 (127مادة )
متااقد المكيره ين ييليب إقييال الاقيد، إذا صدر اإلكراه من غير المتااقدين،  ليس لل

ما لي يثقيت ين المتااقيد اآلخير كيان ياليي يو كيان مين المايرور حتميا  ين ياليي قايذا 
 اإلكراه.

 :االستغالل
 (128مادة )

، يو ، يو هييوى جامحييا  قينييا   إذا اسييتغل شييخص  يي   خيير حاجيي  ملجئيي ، يو ييشييا   .1
ينيييوي عنييد إقرامييم  دا  عييدي خقييرة، وجالييم ذلييك يقييري لصييالحم يو لصييالح غيييره عقيي

علييى عييدي تناسييب قيياه  قييين مييا يلتييزي قأدائييم قمقتصيياه ومييا يجييره عليييم ميين ناييع 
مييييادي يو يدقيييي ، كييييان لليييييرف المغقييييون ين ييلييييب إقيييييال الاقييييد يو ين ييييينقص 
التزامييييم. ويجييييوز للمتااقييييد اآلخيييير ين يتييييوقى إقيييييال الاقييييد إذا عييييرر مييييا تييييراه 

 لر ع الغقن. المحكم  كا يا  
تقرع وليدة الستغالل يكون للمتقيرع ين ييليب إقييال الاقيد يو نقيص    عقود ال .2

مع ثروتم يو مع ما قيدر  قدر المتقرع قم إذا يثقت ين التزاماتم ل تتناسب إيالقا  
 المتقرع قم    مثل ال روف الت  تي  ياا هذا التقرع.

 ي   يراعى    تيقيق الاقرتين الساققتين عدي اإلخالل قاألحكاي الخاصي  قيالغقن .3
 قار الاقود.

 (129مادة )
يسييقي الحيييق  يي  ر يييع دعييوى اإلقييييال قسيييقب السييتغالل إذا ليييي ير ااييا مييين شيييرعت 

ل كانت غير مققول .  لمصلحتم خالل سن  من تاريخ الاقد وا 
 :المحل -2

 (130مادة )
ل  قذاتيم، وجيب ين يكيون ماينيا   إذا ليي يكين محيل اللتيزاي ماينيا   .1 قنوعيم ومقييداره وا 

 .ايال  كان الاقد ق
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قنوعيييم إذا تصيييمن الاقيييد ميييا يسيييتياع قيييم تاييييين  يكاييي  ين يكيييون المحيييل ماينيييا   .2
 مقداره.

إذا لييي يتاييق المتااقييدان علييى درجيي  جييودة الشيي ء، ولييي يمكيين اسييتخالص ذلييك ميين  .3
 من صنف متوسي. الارف يو من يقيا  الماامل ، التزي المدين قأن يسلي شيئا  

 (131مادة )
 .ا للن اي الااي يو اآلداب كان الاقد قايال  إذا كان محل اللتزاي مخالا

 (132مادة )
 .   ذاتم وقت الاقد، كان الاقد قايال   إذا كان محل اللتزاي مستحيال  

 
 (133مادة )

التيييزي المييدين ققيييدر عيييددها المييذكور  ييي  الاقيييد دون ين  إذا كييان محيييل اللتييزاي نقيييودا  
 لو اء يي يثر.يكون لرتااع قيم  هذه النقود يو لنخااصاا وقت ا

 (134مادة )
 مؤكد الوجود. مستققال   يجوز ين يكون محل اللتزاي شيئا   .1
التاامييل  يي  تركيي  إنسييان علييى قيييد الحييياة قايييل، ولييو كييان قرصيياه، إل  يي   .2

 األحوال الت  نص علياا القانون.
 :السبب – 3

 (135مادة )
 ل ينشأ اللتزاي إذا لي يكن لم سقب ويقيل الاقد.

 (136مادة )
 ، ولو لي يذكر السقب.حقيقيا   ياترر    كل التزاي ين لم سققا   .1
وياترر ين السقب المذكور    الاقد هو السقب الحقيق  ما لي يقي الدليل عليى  .2

 غير ذلك.

 (137مادة )
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 إذا كان سققم غير مشروع. يكون الاقد قايال   .1
ي الاياي يو للن يا ياد سقب الاقد غير مشروع إذا كان القاعيث اليدا ع إلييم مخالايا   .2

 اآلداب.
 (138مادة )

ذا ثقييت ين  مشييروعا   ياتييرر  يي  كييل عقييد ين لييم سييققا   .1 ولييو لييي يييذكر السييقب، وا 
 سقب الاقد غير مشروع، قيل الاقد.

ل يجوز    عقود المااوصات ين يتمسك المتااقيد اليذي قياي لدييم القاعيث غيير  .2
 ذا القاعث.المشروع ققيالن الاقد إل إذا كان المتااقد اآلخر على علي قا

 
 :العقد الباطل

 (139مادة )
 ول ترد عليم اإلجازة. الاقد القايل ل يرتب يثرا   .1
لكييييل ذي مصييييلح  ين يتمسييييك قييييالقيالن، وللمحكميييي  ين تقصيييي  قييييم ميييين تلقيييياء  .2

 ناساا.

 (140مادة )
تسقي دعوى القيالن قمص  خمس عشرة سن  مين وقيت الاقيد، يميا اليد ع قيالقيالن 

 . يجوز إقداؤه    يي وقت
 (141مادة )

لإلقيال  اذا الشق وحده هو الذي يقيل،  يو قاقال   إذا كان الاقد    شق منم قايال  
لإلقيييال  يو قيياقال   إل إذا تقييين ين الاقييد مييا كييان ليييتي قغييير الشييق الييذي وقييع قييايال  

  يقيل الاقد كلم.
 (142مادة )
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د  خر،  إن الاقد يكون لإلقيال وتوا رت  يم يركان عق يو قاقال   إذا كان الاقد قايال  
صييييحيحا  قاعتقيييياره الاقييييد الييييذي تييييوا رت يركانييييم إذا تقييييين ين نييييي  المتااقييييدين كانييييت 

 تنصرف إلى إقراي هذا الاقد.
 :العقد القابل لإلبطال

 (143مادة )
 ييي  إقييييال الاقيييد  لييييس للمتااقيييد اآلخييير ين  إذا جاييل القيييانون ألحيييد المتااقيييدين حقيييا  

 يتمسك قاذا الحق.
 (144مادة )

 يزول حق إقيال الاقد قاإلجازة الصريح  يو الصمني . .1
 وتستند اإلجازة إلى التاريخ الذي تي  يم الاقد، دون إخالل قحقوق الغير. .2
ومييع ذليييك يجييوز لكيييل ذي مصيييلح   يي  الاقيييد ين ياييذر مييين ليييم حييق إقييييال الاقيييد  .3

 قوجييوب إقييداء رغقتييم  يي  إجازتييم يو إقيالييم، خييالل مييدة ل تزيييد علييى تسيياين يومييا ،
 تقدي من تاريخ اإلعذار،  إذا انقصت هذه المدة دون إقداء رغقتم تاد إجازة للاقد.

 (145مادة )
يسقي الحق  ي  إقييال الاقيد إذا ليي يتمسيك قيم صياحقم خيالل ثيالث سينوات ميا ليي  .1

 ينص القانون على خالف ذلك.
ويقييدي سييريان هييذه المييدة  يي  حاليي  نقييص األهلييي ، ميين اليييوي الييذي يييزول  يييم هييذا  .2

سقب، و   حال  الغلي يو التغرير، من اليوي الذي ينكشف  يم، و   حال  اإلكراه ال
من يوي انقياعم، و   كل حال ل يجوز التمسك قحق اإلقيال لغليي يو تغريير يو 

 إكراه إذا انقصت خمس عشرة سن  من وقت تماي الاقد.
 (146مادة )

لحالي  التي  كانيا عليايا ققيل    حالت  اقيال الاقد يو قيالنم يااد المتااقدان إليى ا .1
 جاز الحكي قتاوير عادل. الاقد،  إذا كان هذا مستحيال  
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ومع ذلك ل يلزي ناقص األهلي  إذا اقيل الاقيد لينقص يهليتيم ين ييرد غيير ميا عياد  .2
 عليم من مناا  قسقب تنايذ الاقد.

 الفرع الثاني
 آثار العقد

 (147مادة )
ول تاديلييم إل قاتايياق الييير ين، يو لعسييقاب الاقييد شييريا  المتااقييدين، ل يجييوز نقصييم 

 الت  يقررها القانون.
 (148)مادة 

 لما اشتمل عليم وقيريق  تتاق مع ما يوجقم حسن الني . يجب تنايذ الاقد يققا   .1
ل يقتصيير الاقييد علييى إلييزاي المتااقييد قمييا ورد  يييم ولكيين يتنيياول ييصييا مييا هييو ميين  .2

 التصرف. للقانون والارف ويقيا  مستلزماتم و قا  
   الاقود المادة على نماذج لتوحيد تن يي عالقات تااقدي  تقدي الشروي المصا    .3

 إلى تلك النماذج على الشروي األصلي  ولو لي تشيب هذه األخيرة.

 (149مادة )
إذا كانت اللتزامات المتقاقل     الاقود الملزم  للجانقين مستحق  الو اء، جاز لكل من 

عين تناييذ التزاميم  ع عن تنايذ التزامم، ميا داي المتااقيد اآلخير ممتنايا  المتااقدين ين يمتن
 المقاقل.

 (150مادة )
تاسياي ، جياز للمحكمي  ين تايدل  إذا تي الاقد قيريق اإلذعان وكان قيد تصيمن شيرويا  
 لما تقص  قم الادال ، ويقع قايال   هذه الشروي، يو ين ياا  اليرف المذعن مناا و قا  

 غير ذلك.كل اتااق ينص ق
 (151مادة )

إذا يييريت حييوادث اسييتثنائي  عاميي  لييي يكيين  يي  الوسييع توقااييا، وترتييب علييى حييدوثاا ين 
للمدين، يايدده قخسيارة  ادحي ، جياز للمحكمي  تقايا   تنايذ اللتزاي التااقدي، يصقح مرهقا  
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كيل اتاياق يقصي  قغيير  لل روف ين ترد اللتزاي المرهق إلى الحد الماقول، ويقع قايال  
 ذلك.

 (152مادة )
ينصرف يثر الاقد إلى المتااقدين والخلف الااي دون إخالل قالقواعد المتالق  قالميراث، 
ميييا ليييي يتقيييين مييين الاقيييد يو مييين يقياييي  التااميييل يو مييين نيييص القيييانون ين هيييذا األثييير ل 

 ينصرف إليم.
 (153مادة )

إلييى خلييف  شخصييي  تتصييل قشيي ء انتقييل قاييد ذلييك إذا ينشييأ الاقييد التزامييات وحقوقييا  
خيياص،  ييان هييذه اللتزامييات والحقييوق تنتقييل إلييى هييذا الخلييف  يي  الوقييت الييذي ينتقييل 
  يييم الشيي ء، إذا كانييت ميين مسييتلزماتم، وكييان الخلييف الخيياص يالييي قاييا وقييت انتقييال

 ليم.الش ء إ
 
 (154مادة )

 .   ذم  الغير ولكن يجوز ين يكسقم حقا   ل يرتب الاقد التزاما  
 (155مادة )

شيخص قيأن يجايل الغيير يلتيزي قيأمر،  يال يليزي الغيير قتاايده،  يإذا ر ير  إذا تااد .1
الغير ين يلتزي وجب على المتااد ين يايور مين تااقيد مايم، ويجيوز ليم ميع ذليك 

 ين يتخلص من التاوير قأن يقوي هو قناسم قتنايذ اللتزاي الذي تااد قم.
وقيت صيدوره ميا ليي يتقيين  إل مين إذا ققل الغير هيذا التاايد  يان ققوليم ل ينيتا يثيرا   .2

ين يسييند يثيير هييذا الققييول إلييى الوقييت الييذي صييدر  يييم  يو صييمنا   ينييم قصييد صييراح   
 التااد.

 (156مادة )
يجوز للشخص ين يتااقد قاسيمم عليى حقيوق يشيترياا لمصيلح  الغيير إذا كيان ليم  .1

    تنايذها مصلح  شخصي  مادي  كانت يو يدقي .
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ققل المتااد قتناييذ الشيتراي  مقاشرا   لغير حقا  يترتب على هذا الشتراي ين يكسب ا .2
يسيييتييع ين ييالقيييم قو ائيييم، ميييا ليييي يوجيييد اتاييياق يقصييي  قغيييير ذليييك، ويكيييون لايييذا 

 المتااد ين يتمسك ققل المنتاع قالد وع الت  تنشأ عن الاقد.
يجوز للمشتري ين ييالب قتنايذ ما اشتري لمصلح  المنتاع، إل إذا تقين من الاقد  .3

 ع وحده هو صاحب الحق    ذلك.ين المنتا

 (157مادة )
يجوز للمشتري دون دائنيم يو ورثتم ين ينقر المشاري  ققل ين يالن المنتايع إليى  .1

لميا يقتصييم  المتااد يو إلى المشتري رغقتم    السيتاادة منايا. ميا ليي يكين مخالايا  
 الاقد.

إل إذا اتايق ل يترتب على نقر المشاري  ين تقري ذمي  المتاايد ققيل المشيتري،  .2
يو صمنا  على خالف ذلك، وللمشيتري إحيالل منتايع  خير محيل المنتايع  صراح   

 األول، كما لم ين يستأثر لناسم قالنتااع من المشاري .

 
 (158مادة )

يو جايييي   مسييييتققال   يجييييوز  يييي  الشييييتراي لمصييييلح  الغييييير ين يكييييون المنتاييييع شخصييييا  
ماينييين وقييت الاقييد، إذا كييان يو جايي  غييير  مسييتققل ، كمييا يجييوز ين يكييون شخصييا  

 لالشتراي. حين ينتا الاقد يثره يققا   تاييناما مستياعا  
 الفرع الثالث
 تفسري العقد

 (159مادة )
 الاقرة    الاقود للمقاصد والماان  ل لعلاا  والمقان . .1
األصل    الكالي الحقيق   ال يجوز حمل اللا  على المجاز إل إذا تاذر حملم  .2

 قيق .على ماناه الح
 (160مادة )
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 ل عقرة قالدلل     مقاقل التصريح.
 (161مادة )

 إعمال الكالي يولى من إهمالم، لكن إذا تاذر إعمال الكالي يامل.
 (162مادة )

 ذكر قار ما ل يتجزي كذكره كلم.
 (163مادة )

 يو دلل . الميلق يجري على إيالقم ما لي يقي دليل على التقييد نصا  
 (164مادة )

 صف    الحاصر لغو، و   الغائب ماتقر.الو 
 (165مادة )

إذا كانيييت عقيييارة الاقيييد واصيييح   يييال يجيييوز النحيييراف عنايييا مييين يرييييق تاسييييرها  .1
 للتارف على إرادة المتااقدين.

إذا كان هنياك محيل لتاسيير الاقيد  يجيب القحيث عين النيي  المشيترك  للمتااقيدين  .2
سييييتاداء  ييي  ذلييييك قيقيايييي  دون الوقيييوف عنييييد المانيييى الحر يييي  لعلاييييا ، ميييع ال

للايييرف  التااميييل، وقميييا ينقغييي  ين يتيييوا ر مييين يمانييي  وثقييي  قيييين المتااقيييدين و قيييا  
 الجاري    الماامالت.

 (166مادة )
 ياسر الشك    مصلح  المدين. .1
ومع ذلك ل يجوز ين يكون تاسير الاقيارات الغامصي   ي  عقيود اإلذعيان صيارا   .2

 قمصلح  اليرف المذعن.
 الفرع الرابع

 لالل العقداحن
 (167مادة )

 للمتااقدين ين يتقايال الاقد قرصاهما قاد اناقاده. .1
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 تخصع اإلقال  للشروي الاام  للاقد. .2
 تجوز اإلقال     قار الماقود عليم قما يقاقلم من عور. .3

 (168مادة )
يشيييتري لصيييح  اإلقالييي ، إمكيييان عيييودة المتااقيييدين إليييى الحالييي  التييي  كانيييا عليايييا ققيييل 

 التااقد.
 (169مادة )

 اإلقال     حق الااقدين  سخ، و   حق الغير عقد جديد.
 (170مادة )

 يي  الاقييود الملزميي  للجييانقين إذا لييي يييوف يحييد المتااقييدين قالتزامييم جيياز للمتااقييد  .1
اآلخيير قاييد إعييذار المييدين ين ييالييب قتنايييذ الاقييد يو قاسييخم مييع التاييوير  يي  

 الحالتين إن كان لم مقتر.
إذا اقتصيت ال ييروف ذليك، كمييا يجيوز لييم  لميدين يجييال  يجيوز للقاصي  ين يميينح ا .2

ين يييير ر الاسيييخ إذا كيييان ميييا ليييي ييييوف قيييم الميييدين قلييييل األهميييي  قالنسيييق  إليييى 
 اللتزاي    جملتم.

 (171مادة )
مييين تلقييياء ناسيييم عنيييد عيييدي الو ييياء  يجيييوز التاييياق عليييى ين يايييد الاقيييد ماسيييوخا   .1

 قاللتزامات الناشئ  عنم دون حاج  إلى حكي.
عليى اإلعاياء  اا  هيذا التاياق مين اإلعيذار ميا ليي يتايق المتااقيدان صيراح   ل ي .2

 منم.
 (172مادة )

   الاقود الملزم  للجانقين إذا انقصيى اللتيزاي قسيقب اسيتحال  تناييذه، تنقصي  مايم 
 اللتزامات المقاقل  ويناسخ الاقد من تلقاء ناسم.

 (173مادة )
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م جاز لليدائن التمسيك قانقصياء ميا يقاقليم    جزء من إذا يصقح اللتزاي مستحيال   .1
 من التزاي يو ييلب من المحكم   سخ الاقد.

إذا كانييييت السييييتحال  وقتييييي   يييي  الاقييييود المسييييتمرة جيييياز للييييدائن ين ييلييييب ميييين  .2
 المحكم   سخ الاقد.

 (174مادة )
إذا  سخ الاقد يعييد المتااقيدان إليى الحالي  التي  كانيا عليايا ققيل الاقيد،  يإذا اسيتحال 

 ك جاز الحكي قالتاوير.ذل
 الفصل الثاني
 اإلرادة املنفردة

 (175مادة )
يجييوز ين يلتييزي الشييخص قإرادتييم المناييردة دون توقييف علييى ققييول المسييتايد  يي  كييل 

 موصوع يقرر  يم القانون ذلك.
 (176مادة )

تسييري األحكيياي الخاصيي  قييالاقود علييى التصييرف قيياإلرادة المناييردة، إل مييا تالييق مناييا 
 ود ارادتين متياققتين لناقاد الاقد.قصرورة وج

 (177مادة )
إذا استو ى التصرف قياإلرادة المنايردة يركانيم وشيرائيم  يال يجيوز للمتصيرف الرجيوع 

  يم ما لي ينص القانون على خالف ذلك.
 (178مادة )

قجييائزة يايياييا عين عمييل ماييين، التيزي قإعييياء الجييائزة  مين وجييم للجماييور وعيدا   .1
 ، ولو قاي قم دون ن ر إلى الوعد قالجائزة يو دون الالي قاا.لمن قاي قاذا الامل

إذا نايذ الامييل يكثيير ميين شييخص كانييت الجييائزة لعسييقق،  ييإذا تاييدد المناييذون  يي   .2
 وقت واحد كانت الجائزة سوي  قيناي.
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إذا تايياون عييدة يشييخاص  يي  تحقيييق الامييل وجييب علييى الواعييد ين يقسييي الجييائزة  .3
 مم ما يكون لم من نصيب    إنجاز الامل.قيناي على يساس تقدير عادل قوا

للقياي قالامل، جاز لم الرجوع    وعده قيإعالن للجمايور،  إذا لي ياين الواعد يجال   .4
على يل يؤثر ذلك  ي  حيق مين يتيي الاميل ققيل الرجيوع  ي  الوعيد، وتسيقي قالتقيادي 

ول دعييوى الميالقيي  قالجييائزة إذا لييي تر ييع خييالل سييت  يشييار ميين تيياريخ إعييالن الاييد
 للجماور، يو قانقصاء خمس عشرة سن  من تاريخ الوعد.

 الفصل الثالث
 الفعل الضار
 الفرع األول

 املسئولية عن األفعال الشخصية
 (179مادة )

 للغير يلزي قتاويصم. سقب صررا   كل من ارتكب  اال  
 
 (180مادة )

 عن ي االم الصارة متى صدرت منم وهو مميز. يكون الشخص مسئول   .1
الصرر مين شيخص غيير ممييز، وليي يكين هنياك مين هيو مسيئول عنيم، يو إذا وقع  .2

تاييذر الحصييول علييى تاييوير ميين المسييئول، جيياز للقاصيي  ين يلييزي ميين وقييع منييم 
 الصرر قتاوير عادل، مع مراعاة مركز الخصوي.

 (181مادة )
إذا اثقييت الشييخص ين الصييرر قييد نشييأ عيين سييقب يجنقيي  ل يييد لييم  يييم، كقييوة قيياهرة، يو 

صييرور، يو خييأ ميين الغييير، كييان غيير ملييزي قتاييوير هيذا الصييرر مييا لييي خييأ ميين الم
 يوجد نص يو اتااق يقص  قغير ذلك.

 (182مادة )
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وهو  ي  حالي  د ياع شيرع  عين ناسيم يو ماليم يو عين نايس الغيير يو  من يحدث صررا  
ل يصقح ملزما  مالم، كان غير مسئول، على يل يتجاوز    د اعم القدر الصروري، وا 

 ر ققدر ما تجاوزه.قالتاوي
 (183مادة )

ألميير  عيين عملييم الييذي يصيير قييالغير إذا قيياي قييم تنايييذا   ل يكييون المو ييف الايياي مسييئول  
صدر إليم من رئيسم متى كانت إياع  األمير واجقي  علييم، يو كيان ياتقيد ينايا واجقي ، 

علييى  و يقياي اليدليل علييى اعتقياده قمشييروعي  الاايل الييذي وقيع منييم، وكيان اعتقيياده مقنييا  
 يسقاب ماقول  وينم راعى    عملم جانب الحيي  والحذر.

 (184مادة )
إل  يكقيير، محييدقا قييم يو قغيييره، ل يكييون ملزمييا   للغييير ليتاييادى صييررا   ميين سييقب صييررا  

 .قالتاوير الذي تراه المحكم  مناسقا  
 (185مادة )

اوير كل إذا تادد المسئولون عن  ال صار التزي كل مناي،    مواجا  المصرور لت
الصييرر. ويتييوزع غييري المسييئولي  قيييناي ققييدر دور كييل مييناي  يي  إحييداث الصييرر،  ييان 

 تاذر تحديد هذا الدور، وزع علياي غري المسئولي  قالتساوي.
 (186مادة )

يقدر التاوير    جميع األحوال ققدر ما لحق المصرور من صيرر، وميا  اتيم مين 
 لصار.كسب قشري ين يكون ذلك نتيج  يقياي  للاال ا

 (187مادة )
كل مين تايدى عليى الغيير  ي  حريتيم يو  ي  عرصيم يو شير م يو سيماتم يو  ي   .1

عما لحق الغير من صرر  مركزه الجتماع  يو    اعتقاره المال  يكون مسئول  
 يدق .

يجييوز ين يقصيي  قييالتاوير للييزوج والقريييب ميين الدرجيي  الثانييي  عمييا يصيييقم ميين  .2
 صرر يدق  قسقب موت المصاب.
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تقييييل الحييييق  يييي  يلييييب التاييييوير عيييين الصييييرر األدقيييي  إلييييى الغييييير، إل إذا ل ين .3
 تحددت قيمتم قمقتصى اتااق يو قحكي قصائ  ناائ .

 (188مادة )
، احيييتا   للمصيييرور ناائييييا   إذا ليييي يتيسييير للقاصييي  ين يايييين ميييدى التايييوير تايينيييا  

 قيلب إعادة الن ر    التقدير خالل مدة محددة.
 (189مادة )

 قالنقد.يقدر التاوير  .1
لل يييروف، وقنييياء عليييى يليييب المصيييرور ين تيييأمر قإعيييادة  يجيييوز للمحكمييي  تقايييا   .2

 الحال  إلى ما كانت عليم، يو ين تحكي قأمر ماين متصل قالاال الصار.
، ويجييوز  يي  هيياتين الحييالتين دوريييا   ، يو مرتقييا  يجييوز ين يكييون التاييوير مقسيييا   .3

 تقدره المحكم . إلزاي المدين قأن يقدي تأمينا  
 (190ة )ماد

يقع قايال كل شري يقص  قاإلعااء يو التخايف من المسيئولي  المترتقي  عليى الاايل 
الصييار، ومييع ذلييك يجييوز اشييتراي تشييديد هييذه المسييئولي ، مييا لييي ييينص القييانون علييى 

 خالف ذلك.
 (191مادة )

ل تخل المسئولي  المدنيي  قالمسيئولي  الجنائيي  متيى تيوا رت شيروياا، ول تيأثير للاقوقي  
 لجزائي     تحديد نياق المسئولي  المدني  وتقدير التاوير.ا

 الفرع الثاني
 املسئولية عن فعل الغري

 (192مادة )
رقاقيي  شييخص  يي  حاجيي  إلييى الرقاقيي ، لكونييم  يو اتااقييا   كييل ميين يجييب عليييم قانونييا   .1

قتاييوير الصييرر الييذي  ، يو قسييقب حالتييم الاقلييي  يو الجسييمي ، يكييون ملزمييا  قاصييرا  
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الشييخص للغييير قاالييم الصييار، ويترتييب هييذا اللتييزاي ولييو كييان ميين وقييع يحدثييم ذلييك 
 منم الاال الصار غير مميز.

ياييد القاصيير قحاجيي  إلييى الرقاقيي  مييا لييي يقلييو سيين الرشييد، وتنتقييل الرقاقيي  عليييم إلييى  .2
مالمم    المدرس  يو المشرف على الحر   ما داي القاصر تحت إشراف المالي يو 

 تم القاصر يو لمن يتولى الرقاق  على الزوج.المشرف، يو للزوج على زوج
يسيييتييع المكليييف قالرقاقييي  ين ييييتخلص مييين المسيييئولي ، إذا يثقيييت ينيييم قييياي قواجيييب  .3

ولييو قيياي قاييذا  الرقاقيي  قمييا ينقغيي  ميين الاناييي ، يو يثقييت ين الصييرر كييان ل قييد واقاييا  
 الواجب.

 (193مادة )
 اليم الصيار، متيى كيان واقايا  عن الصرر الذي يحدثم تاقام قا يكون المتقوع مسئول   .1

 منم    حال تأديتم و ياتم يو قسققاا.
   اختيار تاقايم، متيى كانيت ليم علييم  تقوي راقي  التقاي ، ولو لي يكن المتقوع حرا   .2

 سلي   الي     رقاقتم و   توجيام.
 (194مادة )

  حييق الرجييوع عليييم  يي للمسييئول عيين  اييل الغييير، سييواء كييان متييول  الرقاقيي  يو متقوعييا  
 عن تاوير الصرر. الحدود الت  يكون  ياا هذا الغير مسئول  

 
 الفرع الثالث

 املسئولية عن احليوان واألشياء
 (195مادة )

لم مسئول عما يحدثم الحيوان مين صيرر، و ليو  حارس الحيوان، و لو لي يكن مالكا  
صل الحيوان يو تسرب ما ليي يثقيت الحيارس ين وقيوع الصيرر كيان قسيقب يجنقي  ل 

 د لم  يم.ي
 (196مادة )
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لم، مسئول عما يحدثم اناداي القناء مين صيرر، و  حارس القناء، و لو لي يكن مالكا  
، ميا ليي يثقيت ين الصيرر كيان قسيقب يجنقي  ل ييد ليم  ييم، يو جزئييا   لو كيان انايداما  

 ين الحادث ل يرجع سققم إلى إهمال    الصيان  يو قدي    القناء يو عيب  يم.
 (197مادة )

حييارس اآللت الميكانيكيييي  واألشيييياء األخيييرى التييي  تتيليييب حراسيييتاا عنايييي  خاصييي ، 
عما تحدثم هذه األشياء من صرر، ميا ليي يثقيت ين وقيوع الصيرر كيان  يكون مسئول  

 قسقب يجنق  ل يد لم  يم، مع مراعاة ما ورد من يحكاي    القوانين الخاص .
 (198مادة )

ميين شيي ء ين ييالييب حارسييم يو مالكييم  قصييرر يصيييقم يجييوز لميين كييان ماييددا   .1
 قاتخاذ ما يلزي من التداقير لدرء خيره.

 ييإن لييي يييتي اتخيياذ هييذه التييداقير  يي  وقييت مناسييب جيياز لميين يتاييدده الخييير ين  .2
اييا علييى حسييياب الحييارس يو الماليييك. ئيحصييل علييى إذن مييين المحكميي   ييي  إجرا

درء الخيير عليى ويجوز لم    حال  الستاجال، ين يتخذ ما يلزي من التيداقير لي
 ناق  الحارس يو المالك دون حاج  إلى إذن.

 (199مادة )
تسقي قالتقادي دعوى التاوير الناشئ  عن الاال الصار قانقصاء ثالث سينوات  .1

 من اليوي الذي علي  يم المصرور قحدوث الصرر و قالشخص المسئول عنم.
ي وقيوع تسقي هذه الدعوى    جميع األحوال قانقصياء خميس عشيرة سين  مين ييو  .2

 الاال الصار.
علييى ينييم إذا كانييت هييذه الييدعوى ناشييئ  عيين جريميي  وكانييت الييدعوى الجزائييي  لييي  .3

تسقي قايد انقصياء المواعييد المقيررة  ي  الاقيرة السياقق ،  يإن دعيوى التايوير ل 
 تسقي إل قسقوي الدعوى الجزائي . 

 الفصل الرابع
 الفعل النافع " اإلثراء بلال سبب "
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 الفرع األول
 دة العامةالقاع

 (200مادة )
كييل شييخص، ولييو غييير مميييز، يثييري دون سييقب مشييروع علييى حسيياب شييخص يخيير، 
يلتييزي  يي  حييدود مييا يثييرى قييم قتاييوير هييذا الشييخص عمييا لحقييم ميين خسييارة، و يققييى 

 هذا اللتزاي و لو زال اإلثراء  يما قاد.
 الفرع الثاني

 قبض غري املستحق
 (201مادة )

 لم وجب عليم رده. ا ليس مستحقا  كل من تسلي على سقيل الو اء م .1
ل محييل للييرد إذا كييان ميين قيياي قالو يياء يالييي ينييم غييير ملييزي قمييا د اييم إل إذا كييان  .2

 ناقص األهلي ، يو يكره على الو اء.

 
 
 (202مادة )

للتيزاي ليي يتحقيق سيققم، يو  يصح استرداد غير المستحق إذا كان الو اء قد تي تناييذا  
 حقق.للتزاي زال سققم قاد ين ت

 (203مادة )
للتييزاي لييي يحييل يجلييم  يصييح اسييترداد غييير المسييتحق إذا كييان الو يياء قييد تييي تنايييذا   .1

 ققياي األجل. وكان المو   جاهال  
على ينم يجوز للدائن ين يقتصر عليى رد ميا اسيتااده قسيقب الو ياء الماجيل  ي   .2

 حدود ما لحق المدين من صرر. 
 (204مادة )
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إذا حصل الو اء من غير المدين، وترتيب علييم ين  ل محل لسترداد غير المستحق
الدائن وهو حسين النيي ، قيد تجيرد مين سيند اليدين يو مميا كيان يصيمنم مين تأمينيات، 
يو تييرك دعييواه ققييل المييدين الحقيقيي  تسييقي قالتقييادي، ويلتييزي المييدين الحقيقيي   يي  هييذه 

 لقواعد اإلثراء قال سقب. الحال  قرد التاوير و قا  
 (205مادة )

 كان من تسلي غير المستحق حسن الني ،  ال يلتزي ين يرد إل ما تسلي. إذا .1
ين يييرد مييا جنيياه ميين مكاسييب يو منييا ع  يمييا إذا كييان سييية النييي   إنييم يلتييزي ييصييا   .2

شخصييي ، يو مييا قصيير  يي  جنيييم ميين الشيي ء الييذي تسييلمم قغييير حييق وذلييك ميين 
 يوي تسلمم يو من اليوي الذي يصقح  يم سية الني .

ل يلتزي من تسلي غير المستحق قرد ما جناه يو ما قصر  ي  جنييم وعلى يي حا .3
 من مكاسب وثمار من يوي ر ع دعوى الرد عليم.

 (206مادة )
إل ققييدر مييا  إذا ليي تتييوا ر يهلييي  التااقييد  يييمن تسييلي غييير المسييتحق  ييال يكييون ملتزمييا  

 عاد عليم من كسب قسقب هذا التسلي.
 لفرع الثالثا

 الفضالة
 (207مادة )

لاصال  هي  ين يتيولى شيخص عين قصيد القيياي قشيأن عاجيل لحسياب شيخص يخير ا
 قذلك. دون ين يكون ملزما  

 (208مادة )
لناسيم، قيد تيولى شيأن غييره، لميا  تتحقق الاصال  ولو كان الاصول  يثناء تولييم شيأنا  

 قين الشأنين من ارتقاي ل يمكن مام القياي قأحدهما مناصال عن اآلخر.
 (209مادة )

 قواعد الوكال  على الاصال  إذا يقر رب الامل ما قاي قم الاصول .تسري 
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 (210مادة )
يجب على الاصول  ين يمص     الاميل اليذي قيديه إليى ين ييتمكن رب الاميل مين 

 مقاشرتم قناسم، كما يجب عليم ين يخير قتدخلم رب الامل متى استياع ذلك.
 (211مادة )
ل كييان يجييب علييى الاصييول  ين يقييذل  يي  القييياي قا لامييل عناييي  الشييخص الماتيياد، وا 

عميييا يلحيييق رب الاميييل مييين يصيييرار، وللمحكمييي  تحدييييد التايييوير إذا كانيييت  مسيييئول  
 ال روف تقرر ذلك.

 (212مادة )
عيين يعمالييم، دون  إذا عاييد الاصييول  إلييى غيييره قكييل الامييل يو ققاصييم كييان مسييئول  

 إخالل قما لرب الامل من الرجوع مقاشرة على الغير.
 (213مادة )

 إذا تادد الاصوليون    القياي قامل واحد، كانوا متصامنين    المسئولي .
 (214مادة )

 يلتزي الاصول  قرد ما استولى عليم قسقب الاصال ، وتقديي الحساب عما قاي قم.
 (215) مادة

عيين رب الامييل، متييى كييان قييد قييذل  يي  إدارتييم عناييي  الشييخص  ياييد الاصييول  نائقييا  
قيأن  قق النتيج  المرجوة، و   هذه الحال  يكون رب الامل ملزميا  الاادي، ولو لي تتح

 يناذ التاادات الت  عقدها الاصول  لحساقم.
 (216مادة )

قأن ياور الاصول  عين التاايدات التي  التيزي قايا والصيرر  يكون رب الامل ملزما  
وغتاا الذي لحقم قسقب قيامم قالامل، وين يرد لم الناقات الصروري  والنا ا  الت  سي

 عن عملم إل ين يكون من يعمال مانتم. ال روف، ول يستحق الاصول  يجرا  
 (217مادة )
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عين إدارتيم إل قالقيدر  إذا لي تتوا ر    الاصول  يهلي  التااقيد  يال يكيون مسيئول   .1
 الذي يثرى قم، ما لي تكن مسئوليتم ناشئ  عن  ال غير مشروع.

 و لي تتوا ر  يم يهلي  التااقد.يما رب الامل  تققى مسئوليتم كامل ، ول .2

 (218مادة )
إذا ميييات الاصيييول  التيييزي ورثتيييم قميييا يلتيييزي قيييم ورثييي  الوكييييل عنيييد انتاييياء الوكالييي   .1

 قموت الوكيل.
ذا ميات رب الاميل ققيى الاصيول  ملتزميا   .2 قيم نحيو  نحيو الورثي  قميا كيان ملتزميا   وا 

 مورثاي.
 الفرع الرابع

 سقوط الدعوى
 (219مادة )

الييدعوى الناشييئ  عيين الااييل النييا ع قانقصيياء ثييالث سيينوات ميين اليييوي  تسييقي قالتقييادي
الذي يالي  يم الدائن قحقيم. وتسيقي كيذلك  ي  جمييع األحيوال قانقصياء خميس عشيرة 

 سن  من اليوي الذي ينشأ  يم هذا الحق.
 

 الفصل اخلامس
 القانون

 (220مادة )
النصوص القانوني  التي  اللتزامات الت  تنشأ مقاشرة عن القانون وحده تسري علياا 

 ينشأتاا.
 الباب الثاني
 آثار االلتزام
 أحكام عامة
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 (221مادة )
 على المدين. يناذ اللتزاي جقرا   .1
  ال جقر    تنايذه. و مع ذلك إذا كان اللتزاي يقيايا   .2

 (222مادة )
تقيدر المحكمي  عنيد عييدي الينص ميا إذا كييان هنياك التيزاي يقيايي ، و  ي  كيل حييال ل 

 قوي التزاي يقيا  يخالف الن اي الااي يو اآلداب.يجوز ين ي
 (223مادة )

، ول يايييد يقيايييا   ين ييييو   التزامييا   ل يجييوز للمييدين اسييترداد ميييا يداه قاختييياره قاصييدا  
 لغير المستحق. ول د اا   و اؤه تقرعا  

 (224مادة )
 للتزاي مدن . اللتزاي اليقيا  يصلح سققا  

 
 الفصل األول

 التنفيذ اجلربي
 الفرع األول

 التنفيذ العيني
 (225مادة )

 .متى كان ذلك ممكنا   عينيا   يجقر المدين قاد إعذاره على تنايذ التزامم تنايذا   .1
علييى يلييب المييدين ين  للمييدين، جيياز للمحكميي  قنيياء   إذا كييان التنايييذ الاينيي  مرهقييا   .2

 يقصيير حييق الييدائن علييى اقتصيياء تاييوير نقييدي، إذا كييان ذلييك ل يلحييق قييم صييررا  
 .جسيما  

 (226مادة )
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اللتييزاي قنقييل الملكييي  يو يي حييق عينيي   خيير ينقييل ميين تلقيياء ناسييم هييذا الحييق، إذا كييان 
قاليييذات يملكيييم الملتيييزي، وذليييك دون إخيييالل قالقواعيييد المتالقييي   ماينيييا   محيييل اللتيييزاي شييييئا  

 قالتسجيل.
 (227مادة )

ال ينتقيل الحيق إل إذا ورد اللتزاي قنقل حق عين  على ش ء لي ياين إل قنوعيم،  ي .1
 قإ راز هذا الش ء.

إذا لي يقي المدين قتنايذ التزامم، جياز لليدائن ين يحصيل عليى شي ء مين النيوع ذاتيم  .2
علييى ناقيي  المييدين ققييرار ميين المحكميي  يو دون قييرار منييم  يي  حاليي  السييتاجال كمييا 
يجوز لم ين ييالب ققيم  الش ء    الحالتين، دون إخالل قحقم    التايوير إن 

 لم مقتر. كان

 (228مادة )
 اللتزاي قنقل حق عين  يتصمن اللتزاي قتسليي الش ء والمحا    عليم حتى التسليي.

 (229مادة )
، يو ين يقييوي قامييل وتصييمن التزامييم ين يسييلي عينيييا   إذا التييزي المييدين ين ينقييل حقييا   .1

شييييئا، وليييي يقيييي قتسيييليمم قايييد ين يعيييذر  يييان هيييالك الشييي ء يكيييون علييييم، وليييو كيييان 
 االك ققل اإلعذار على الدائن.ال

ل يكون الاالك على المدين ولو يعذر، إذا يثقت ين الش ء كيان ياليك كيذلك عنيد  .2
 الدائن لو ينم سلي إليم، ما لي يكن المدين قد ققل ين يتحمل تقا  القوة القاهرة.

 (230مادة )
ييع إذا كان الش ء    ييد حيائز قيرييق غيير مشيروع،  الييم تقاي  ميا يصييقم  ي  جم

 األحوال.
 (231مادة )

 ييي  اللتيييزاي قاميييل، إذا نيييص التاييياق، يو اسيييتوجقت يقياييي  الاميييل ين ينايييذ الميييدين 
 اللتزاي قناسم، جاز للدائن ين ير ر الو اء من غير المدين.

 (232مادة )
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 يي  اللتييزاي قامييل، إذا لييي يقييي المييدين قتنايييذ التزامييم، جيياز للييدائن ين ييلييب ميين  .1
 .زاي على ناق  المدين متى كان ذلك ممكنا  المحكم  تنايذ اللت

يجيييوز  ييي  حالييي  السيييتاجال ين ينايييذ اللتيييزاي عليييى ناقييي  الميييدين دون إذن مييين  .2
 المحكم .

 (233مادة )
    اللتزاي قامل يقوي حكي المحكم  مقاي التنايذ، إذا سمحت قاذا يقيا  اللتزاي. 

 (234مادة )
مييدين ين يحيا   عليى الشيي ء يو ين  ي  اللتيزاي قاميل، إذا كييان الميليوب مين ال .1

يقييوي قإدارتييم يو ين يتييوخى الحيييي   يي  تنايييذ التزامييم  ييإن المييدين يكييون قييد و ييى 
قييياإللتزاي إذا قيييذل  ييي  تناييييذه مييين الانايييي  كيييل ميييا يقذليييم الرجيييل الايييادي، وليييو ليييي 

 يتحقق الغرر المقصود، هذا ما لي ينص القانون يو التااق على غير ذلك.
 عما يأتيم من غش يو خيأ جسيي. المدين مسئول   و   كل حال يققى .2

 (235مادة )
إذا التيزي المييدين قالمتنياع عيين عميل ويخييل قالتزاميم، جيياز لليدائن ين ييلييب إزالي  مييا 

مييين  لاللتيييزاي ميييع التايييوير إن كيييان ليييم مقتصيييى، وليييم ين ييليييب إذنيييا   وقيييع مخالايييا  
 المحكم     ين يقوي قاذه اإلزال  على ناق  المدين.

 
 (236ة )ماد

غيييير ممكييين يو غيييير مالئيييي إل إذا قييياي قيييم الميييدين  إذا كيييان تناييييذ اللتيييزاي عينيييا   .1
ناسم، جاز للدائن ين يحصل على حكي قإلزاي المدين قاذا التنايذ، وقيد ع غرامي  

 تاديدي  إذا امتنع عن ذلك.
إلكيراه الميدين الممتنيع عين التناييذ  إذا ريي القاص  ين مقدار الغرامي  لييس كا ييا   .2

 للزيادة. جاز لم ين يزيد    الغرام  كلما ريى داعيا  
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إذا تييي التنايييذ الاينيي  يو يصيير المييدين علييى ر يير التنايييذ حييدد القاصيي  مقييدار  .3
 يي  ذلييك الصييرر الييذي يصيياب الييدائن،  التاييوير الييذي يلييزي قييم المييدين، مراعيييا  

 والانت الذي قدا من المدين.
 الفرع الثاني

 التنفيذ بطريق التعويض
 (237مادة )

إذا اسيييتحال عليييى الميييدين ين ينايييذ اللتيييزاي عينيييا  حكيييي علييييم قيييالتاوير لايييدي الو ييياء 
قالتزامييم مييا لييي يثقييت ين اسييتحال  التنايييذ قييد نشييأت عيين سييقب يجنقيي  ل يييد لييم  يييم، 
 ويكون الحكي كذلك إذا تأخر المدين    تنايذ التزامم يو ناذه تنايذا  جزئيا  يو مايقا .

 (238مادة )
تايياق علييى إعايياء المييدين ميين تاييوير الصييرر الناشيية عيين عييدي تنايييذ يجييوز ال .1

يو قسقب تنايذه عليى وجيم ماييب، يو تيأخره  ييم،  يو جزئيا   التزامم التااقدي كليا  
إل ميا يكييون عيين غييش يو خيييأ جسيييي منيم، ومييع ذلييك يجييوز للمييدين ين يشييتري 

خدماي عيدي مسييئوليتم عيين الغييش يو الخيييأ الجسيييي الييذي يقييع ميين يشييخاص يسييت
    تنايذ التزامم.

 يجوز التااق على ين يتحمل المدين تقا  السقب األجنق . .2

 (239مادة )
   الاقد، قدرتم المحكم ، ويشمل التاوير ما لحق  إذا لي يكن التاوير مقدرا   .1

الدائن من خسارة وما  اتيم مين كسيب، قشيري ين يكيون هيذا نتيجي  يقيايي  لايدي 
، يو تناييذه عليى وجيم ماييب، يو للتيأخر  ي  الو ياء ئيا  يو جز  الو اء قاللتزاي كليا  

قم، وياد الصرر نتيج  يقياي  إذا لي يكين  ي  اسيتياع  اليدائن ين يتوقياه ققيذل 
 جاد ماقول.

يو خيييأ  إذا كييان اللتييزاي مصييدره الاقييد  ييال يلتييزي المييدين الييذي لييي يرتكييب غشييا   .2
 التااقد. جسيما إل قتاوير الصرر الذي كان يمكن توقام عادة وقت
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يشمل التاوير الصرر األدق  ييصا ، و   هذه الحال ، ل يجيوز ين ينتقيل إليى  .3
 الغير إل إذا تحددت قيمتم قمقتصى اتااق يو قحكي قصائ  ناائ .

 (240مادة )
مقييدار التاييوير قييالنص عليييم  يي  الاقييد يو  يي   يجييوز للمتااقييدين ين يحييددا مقييدما  
 ون.اتااق لحق، مع مراعاة يحكاي القان

 (241مادة )
إذا يثقيييت الميييدين ين اليييدائن ليييي يلحقيييم يي  ل يكيييون التايييوير التاييياق  مسيييتحقا   .1

 صرر.
يجيييوز للقاصييي  ين يخاييير هيييذا التايييوير، إذا يثقيييت الميييدين ين التقيييدير كيييان  .2

  يم يو ين اللتزاي األصل  قد ناذ    جزء منم. مقالغا  
دائن ين ييالب قأكثر من إذا جاوز الصرر قيم  التاوير التااق   ال يجوز لل .3

 .جسيما   ئا  يو خي هذه القيم  إل إذا يثقت ين المدين قد ارتكب غشا  
 يقع قايال كل اتااق يخالف يحكاي الاقرات الساقق . .4

 (242مادة )
يجوز للمحكم  ين تنقص مقدار التاوير إذا كان الدائن قد اشترك قخيئم    إحيداث 

 ر ما إذا استغرق خيؤه خيأ المدين.الصرر يو زاد  يم، يو يل تحكي قتاوي
 الفرع الثالث

 اإلعذار
 (243مادة )

ل يستحق التاوير إل قاد إعذار المدين ما لي يوجد اتااق يو نص يقص  قخالف 
 ذلك.

 (244مادة )
يكييون إعييذار المييدين قإنييذاره يو قمييا يقييوي مقيياي اإلنييذار، ويجييوز ين يييتي اإلعييذار عيين 

 يريق القريد. 
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 (245مادة )
 :   الحالت اآلتي وجوب إلعذار المدين  ل
إذا اتاق الير يان كتاقي  عليى تناييذ اللتيزاي قمجيرد حليول األجيل دون حاجي  إليى  .1

 إعذار.
 إذا يصقح تنايذ اللتزاي غير ممكن يو غير مجد قاال المدين. .2
 ترتب على  ال صار. إذا كان محل اللتزاي تاويصا   .3
 م المدين دون حق وهو عالي قذلك.إذا كان موصوع اللتزاي رد ش ء تسلم .4
 إذا صرح المدين كتاق  ينم ل يريد تنايذ التزامم. .5

 الفصل الثاني
 وسائل ضمان تنفيذ االلتزام

 (246مادة )
 يموال المدين جميااا صامن  للو اء قديونم، مع مراعاة يحكاي القانون. .1
 يققيييا  جمييييع اليييدائنين متسييياوون  ييي  هيييذا الصيييمان، إل مييين كيييان ليييم حيييق التقيييدي  .2

 للقانون.
 الفرع األول

 الدعوى غري املباشرة
 (247مادة )

لكل دائن ولو لي يكن حقم مستحق األداء ين يستامل قاسي مدين  جميع حقوق هذا  .1
 المدين، إل ما كان مناا متصال  قشخصم خاص  يو غير قاقل للحجز.

لييي يسييتامل  إل إذا يثقييت ين المييدين ل يكييون اسييتامال الييدائن لحقييوق مدينيي  مققييول   .2
ن عدي استامالم لاا من شأنم ين يسقب إعساره يو ين يزييد  ي  هيذا  هذه الحقوق وا 
اإلعسار، ول يشتري إعذار الميدين لسيتامال حقيم ولكين يجيب إدخاليم خصيما   ي  

 الدعوى.

 (248مادة )
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كيل ناييع يايود ميين ميالقيي  اليدائن قحقييوق مدينيي  يلحيق قسييائر يمييوال الميدين ويييدخل  يي  
 ااي للو اء قديونم.الصمان ال

 
 
 
 

 الفرع الثاني
 دعوى عدم نفاذ تصرفات املدين يف حق دائنيه

 (249مادة )
لكييل دائيين يصييقح حقييم مسييتحق األداء، وصييدر ميين مدينييم تصييرف صييار قييم ين ييلييب 
عدي نااذ هذا التصيرف  ي  حقيم إذا كيان التصيرف قيد ينقيص مين حقيوق الميدين يو زاد 

الميييدين يو الزييييادة  ييي  إعسييياره وذليييك متيييى تيييوا رت  ييي  التزاماتيييم وترتيييب علييييم إعسيييار 
 الشروي المنصوص علياا    المادة اآلتي .
 (250مادة )

 إذا كان تصرف المدين قاور، اشتري لادي نااذه    حق الدائن ين يكون منيويا   .1
علييى غييش ميين المييدين وين يكييون ميين صييدر لييم التصييرف علييى علييي قاييذا الغييش، 

عليى الغييش ين يكييون قيد صييدر مين المييدين وهييو  ويكاي  لحسييقان التصيرف منيويييا  
قغيش المييدين إذا كيان قييد  عيالي ينييم ماسير، كمييا يايد ميين صيدر لييم التصيرف عالمييا  

 علي ين هذا المدين ماسر.
 انيم ل ينايذ  ي  حيق اليدائن وليو كيان مين صيدر ليم التقيرع  إذا كان التصرف تقرعا   .2

 .حسن الني  ولو ثقت ين المدين لي يرتكب غشا  
لخلييف الييذي انتقييل إليييم الشيي ء ميين المييدين قييد تصييرف  يييم قاييور إلييى إذا كييان ا .3

خلييف  خيير،  ييال يصييح للييدائن ين يتمسييك قاييدي نايياذ التصييرف إل إذا كييان الخلييف 
الثان  يالي غش المدين وعلي الخلف األول قاذا الغيش إن كيان الميدين قيد تصيرف 
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األول إن  قاور، يو كان الخليف الثيان  ياليي إعسيار الميدين وقيت تصير م للخليف
 .كان المدين قد تصرف لم تقرعا  

 (251مادة )
مين الميدين الماسير ليي ييد ع ثمنيم،  انيم ييتخلص مين اليدعوى  إذا كان من تلقيى حقيا  

 متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقاي قإيداعم خزين  المحكم .
 (252مادة )

ليييدين، الو ييياء مييين الميييدين الماسييير يأخيييذ حكيييي التقيييرع إذا كيييان ققيييل حليييول يجيييل ا .1
 ويأخذ حكي المااوص  إذا كان قاد حلول يجل الدين.

 إذا يريد قاذا الو اء تاصيل يحد الدائنين يحري الدائن من هذه الميزة. .2

 (253مادة )
إذا ادعى الدائن إعسار الميدين  الييم ين يثقيت مقيدار ميا  ي  ذمي  الميدين مين دييون 

 لديون يو تزيد علياا.تساوي مقدار تلك ا وعلى المدين ين يثقت ين لم يموال  
 (254مادة )

إذا تقييييرر عييييدي نايييياذ التصييييرف اسييييتااد ميييين ذلييييك جميييييع الييييدائنين الييييذين صييييدر هييييذا 
 قاي. التصرف إصرارا  

 (255مادة )
تسقي قالتقيادي دعيوى عيدي ناياذ التصيرف قايد انقصياء ثيالث سينوات مين الييوي اليذي 

وال قايد انقصيياء عليي  ييم الييدائن سيقب عييدي ناياذ التصييرف، و تسيقي  يي  جمييع األحيي
 خمس عشرة سن  من وقت صدور التصرف.

 الفرع الثالث
 دعوى الصورية

 (256مادة )
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إذا يقييري عقييد صييوري   لكييل صيياحب مصييلح  متييى كييان حسيين النييي  ين يتمسييك  .1
قالاقيييد الصيييوري، كميييا ليييم ين يتمسيييك قالاقيييد المسيييتتر، ويثقيييت قجمييييع الوسيييائل 

 صوري  الاقد الذي يصر قم.
ذوي الشييييأن،  تمسييييك قاصيييياي قالاقييييد ال يييياهر، وتمسييييك إذا تاارصييييت مصييييالح  .2

 اآلخرون قالاقد المستتر، كانت األ صلي  لعولين.
 (257مادة )

قاقيييد  ييياهر،  الاقيييد النا يييذ  يميييا قيييين المتااقيييدين  حقيقييييا   إذا سيييتر المتااقيييدان عقيييدا  
 والخلف الااي هو الاقد الحقيق .

 
 
 

 الفرع الرابع
 احلق يف حبس املال

 (258مادة )
لكييل ميين التييزي قييأداء شيي ء ين يمتنييع عيين الو يياء قييم مييا داي الييدائن لييي ياييرر الو يياء 

قيم، يو ميا داي اليدائن ليي يقيي قتقيديي  قالتزاي مترتب عليم قسقب التيزاي الميدين ومرتقييا  
 تأمين كاف للو اء قالتزامم هذا.

 (259مادة )
ى يأخيذ لمن ينايق عليى مليك غييره، وهيو  ي  ييده قيرييق مشيروع، ين يحقسيم حتي .1

ما يناقم إذا كان اإلنااق قإذن القاصي ، يو كانيت الناقي  صيروري ، يو نا اي ، يو 
 كانت واجق  على المالك وتاذر اإلذن، ما لي ينص القانون على خالف ذلك.

لمن يصاقم من شة ممليوك لغييره وهيو  ي  ييده قيرييق مشيروع ين يحقسيم حتيى  .2
 يأخذ حقم.

 (260مادة )
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 عن غلتم. الش ء وين يقدي حساقا   على الحاقس ين يحا   على .1
إذا كييييان الشيييي ء المحقييييوس يخشييييى عليييييم ميييين الاييييالك يو التلييييف  للحيييياقس ين  .2

مين القاصي  ققيايم و قيا لإلجيراءات الخاصي  ققييع المرهيون حيييازة  يستصيدر إذنيا  
 وينتقل حقم    الحقس إلى ثمنم.

 (261مادة )
اليدائنين الاياديين  ي  لحقم    الحقس كيان يحيق مين قياق   من حقس الش ء إعمال  

 استيااء حقم منم.
 (262مادة )

 :ينقص  الحق    الحقس
 قاالك الش ء المحقوس يو قادي المحا    عليم. .1
 قخروج الش ء من يد حائزه ما لي ينص القانون على خالف ذلك. .2
قخييروج الشيي ء ميين يييد حييائزه دون علمييم يو علييى الييرغي ميين ماارصييتم ودون ين  .3

ثين يوما مين الوقيت اليذي عليي  ييم قخيروج الشي ء مين ييلب استرداده خالل ثال
 يده، وققل انقصاء سن  من وقت خروجم.

 الفرع اخلامس
 اإلعسار

 (263مادة )
 يجوز الحكي قإعسار المدين إذا زادت ديونم الحال  على يموالم.

 (264مادة )
 يكون الحكي الصادر قاإلعسار قناء على يلب يحد الدائنين يو يلب المدين ناسم.

 (265مادة )
علييى المحكميي   يي  جميييع األحييوال ققييل الحكييي قإعسييار المييدين ين تراعيي  ال ييروف 
التييي  يحاييييت قيييم عامييي  كانيييت يي خاصييي ، وتن ييير إليييى ميييوارده المسيييتققل  ومقدرتيييم 
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الشخصيييييي ، ومسيييييئوليتم عييييين األسيييييقاب التييييي  يدت إليييييى إعسييييياره ومصيييييالح دائنييييييم 
 م المالي .المشروع ، وكل  رف  خر من شأنم ين يؤثر    حالت

 (266مادة )
تكون مدة اليان قالسيتئناف  ي  األحكياي الصيادرة  ي  شيأن اإلعسيار خمسي  عشير 

 يوما تقدي من تاريخ إعالن تلك األحكاي.
 (267مادة )

على قلي المحكم     اليوي اليذي تقييد  ييم دعيوى اإلعسيار ين تسيجل صيحياتاا  .1
جل الحكييييي  يييي  سييييجل خيييياص قأسييييماء الماسييييرين ويؤشيييير  يييي  هييييامش هييييذا السيييي

 الصادر    الدعوى و قكل حكي يصدر قتأييده يو قإلغائم    يوي صدوره.
ينشيييأ سيييجل عييياي للتسيييجيالت والتأشييييرات المنصيييوص عليايييا  ييي  الاقيييرة األوليييى،  .2

 .للقصاء مجلس األعلىالوين ي ققرار يصدر من ققل 
وعلى قلي المحكم  ين يرسل إليى السيجل الاياي صيورة مين السيجالت والتأشييرات  .3

 ثقاتاا    السجل الااي.إل
 (268مادة )

متى سجلت دعوى اإلعسار لدى قلي المحكم ، ل يناذ    حق اليدائنين يي تصيرف 
علييى يموالييم، يو ييينقص ميين حقوقييم، يو  عينيييا   للمييدين يكييون ميين شييأنم ين يقييرر حقييا  

 يزيد من التزاماتم، كما ل يناذ    حقاي يي و اء يخص قم المدين يحدهي.
 (269مادة )

يجيييب عليييى الميييدين إذا تغيييير موينيييم ين يخيييير قيييذلك كاتيييب المحكمييي  التييي  يتقاايييا 
موينم الساقق وعلى هذا الكاتب قمجرد علمم قتغييير الميوين، سيواء يخييره الميدين 
يي علي ذلك مين يي يرييق  خير، ين يرسيل عليى ناقي  الميدين صيورة مين حكيي شيار 

إلييى المحكميي  التيي  يتقااييا اإلعسييار وميين القيانييات المؤشيير قاييا  يي  هييامش التسييجيل 
 الموين الجديد لتقوي ققيدها    سجالتاا.
 (270مادة )
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يجييوز للمحكميي  قنييياء علييى يلييب يي دائييين حييل دينييم ين تقيييرر حجييز يمييوال الميييدين 
الماسيير ميين عقييارات ومنقييولت وديييون  يي  ذميي  الغييير، عييدا األمييوال التيي  ل يجييوز 

 .ماداي المدين ماسرا   حجزها، ويكون هذا الحجز لمصلح  جميع الدائنين،
 (271مادة )

إذا يوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان ليرئيس المحكمي  المختصي  قشيار 
اإلعسييار ين يقييرر للميييدين قنيياء علييى عريصييي  يقييدماا، ناقيي  يتقاصييياها ميين إيراداتيييم 
المحجوزة، ويجوز الت لي من األمير اليذي يصيدر عليى هيذه الاريصي   ي  ميدة ثالثي  

ن تاريخ صدوره، إن كان الت لي من المدين ومين تياريخ إعيالن األمير لليدائنين يياي م
 إن الت لي مناي.

 
 
 (272مادة )

ل يحول اإلعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات  ردي  صد المدين، وتكون نتائا هذه 
 اإلجراءات لمصلح  جميع الدائنين.

 (273مادة )
تصييرف  يي  مالييم مااوصيي ، ولييو يجييوز للمييدين الماسيير قييإذن ميين القاصيي  ين ي .1

قغير رصا الدائنين، على ين يكون ذليك قيثمن المثيل، وين يقيوي المشيتري قإييداع 
 إلجراءات التوزيع. الثمن خزين  المحكم  حتى يوزع و قا  

إذا كان الثمن الذي قيع قيم الميال يقيل مين ثمين المثيل، كيان التصيرف غيير نا يذ  .2
 وق الثمن الذي اشترى قم ما نقص من    حق الدائنين، إل إذا يودع المشتري 

 ثمن المثل.
 (274مادة )

 :ق  التقديد    الحالتين اآلتيتينيااقب المدين قاقو 
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إذا ر اييت عليييم دعييوى قييدين  تاميييد اإلعسييار ققصييد اإلصييرار قدائنيييم، وانتايييت  .1
 الدعوى قصدور حكي عليم قالدين وقاإلعسار.

ر يموالييم ليحييول دون التنايييذ إذا كييان قاييد الحكييي عليييم قاإلعسييار، قييد يخاييى قايي .2
 ياييييا وكييييان ذلييييك ققصييييد اإلصييييرار  صييييوري  يو مقالغييييا   علياييييا يو اصييييينع ديونييييا  

 قدائنيم.

 (275مادة )
المييدين قنيياء علييى  تنتايي  حاليي  اإلعسييار قحكييي تصييدره المحكميي  التيي  يتقااييا مييوين

 :يلب ذي المصلح 
 من ديون. لسداد ما عليم إذا قسي مال الماسر قين الغرماء وكان كا يا   .1
 إذا ثقت ين ديون المدين يصقحت ل تزيد على يموالم. .2
إذا قاي المدين قو ياء ديونيم التي  حليت دون ين يكيون لإلعسيار يثير  ي  حلولايا،  .3

و   هذه الحال  تاود  جال الديون الت  حلت قاإلعسار إلى ما كانيت علييم مين 
 ققل، قشري ين يكون المدين قد و ى جميع يقساياا الت  حلت.

 (276ادة )م
ينتايي  اإلعسييار ققييوة القييانون متييى انقصييت خمييس سيينوات ميين تيياريخ صييدور الحكييي 

 قاإلعسار.
 (277مادة )

يجوز للمدين قاد انتااء اإلعسار ين ييلب إعادة الديون الت  كانت قد حلت قسقب 
اإلعسيار ميا  لييي ييتي د ااييا إليى يجلاييا السياقق شيريي  ين يكييون قيد و ييى ديونيم التيي  

 يكون لإلعسار يثر    حلولاا. حلت دون ين
 (278مادة )

انتااء إعسار الميدين ل يخيل قميا اتخيذه كيل دائين مين إجيراءات  رديي  صيد الميدين، 
 ول يمنع الدائنين من الميالق  قحقوق مديناي ول اليان    تصر اتم.
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 الباب الثالث
 أوصاف االلتزام

 الفصل األول
 الشرط

 (279مادة )
على يمر مستققل محتمل  على شري إذا كان وجوده يو زوالم مترتقا   يكون اللتزاي مالقا  

 الوقوع.
 
 
 
 (280مادة )

إذا عليييق عليييى شيييري غيييير ممكييين يو عليييى شيييري مخيييالف  ل يكيييون اللتيييزاي قائميييا   .1
، يمييا إذا للشييريا  اإلسييالمي  يو للن يياي الايياي يو لييآلداب، هييذا إذا كييان الشييري واقاييا  

 غير قائي.  او ذاتم الذي ياد كان  اسخا  
ل يقوي اللتيزاي اليذي عليق عليى شيري  اسيخ مخيالف للشيريا  اإلسيالمي  يو للن ياي  .2

 الااي يو لآلداب إذا كان هذا الشري هو السقب الدا ع لاللتزاي.
 (281مادة )

عليييى  إذا عليييق عليييى شيييري واقيييف يجايييل وجيييود اللتيييزاي متوقايييا   ل يكيييون اللتيييزاي قائميييا  
 محر إرادة الملتزي.

 (282مادة )
إل إذا تحقيق الشيري، يميا ققيل  عليى شيري واقيف،  يال يكيون نا يذا   إذا كان اللتزاي مالقيا  

للتنايييذ الجقييري ول للتنايييذ الختييياري، علييى ينييم  تحقييق الشييري  ييال يكييون اللتييزاي قيياقال  
 يجوز للدائن ين يتخذ من اإلجراءات ما يحا   قم على حقم.

 (283مادة )
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قيرد ميا يخيذه،  لااسيخ زوال اللتيزاي، ويكيون اليدائن ملزميا  يترتب على تحقق الشري ا .1
  إذا استحال الرد لسقب راجع إليم وجب عليم التاوير.

تققيييى نا يييذة يعميييال اإلدارة التييي  تصيييدر مييين اليييدائن عليييى اليييرغي مييين تحقيييق الشيييري  .2
 الااسخ.

 (284مادة )
ذا تقييين ميين إذا تحقييق الشييري اسييتند يثييره إلييى الوقييت الييذي نشييأ  يييم اللتييزاي، إل إ .1

إرادة المتااقدين يو من يقيا  الاقد ين وجيود اللتيزاي، يو زواليم، إنميا يكيون  ي  
 الوقت الذي تحقق  يم الشري.

ل يكون للشري يثير رجاي  إذا كيان تناييذ اللتيزاي ققيل تحقيق الشيري غيير ممكين  .2
 لسقب يجنق  ل يد للمدين  يم.

 
 الفصل الثاني

 األجل
 (285مادة )

علييى يميير مسييتققل محقييق  ي ألجييل إذا كييان نايياذه يو انقصيياؤه مترتقييا  يكييون اللتييزا .1
 الوقوع.

، ولو لي يارف الوقت اليذي يقيع ياد األمر محقق الوقوع متى كان وقوعم محتما   .2
  يم.

 (286مادة )
إذا تقييين ميين اللتييزاي ين المييدين ل يقييوي قو ائييم إل عنييد المقييدرة يو الميسييرة، عينييت 

لحلييييول األجييييل، مراعييييي   يييي  ذلييييك مييييوارد المييييدين الحالييييي   مناسييييقا   المحكميييي  مياييييادا  
 والمستققل ، ومقتصي  منم عناي  الرجل الحريص على الو اء قالتزامم.

 (287مادة )
 :يسقي حق المدين    األجل
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 .إذا حكي قإ السم يو إعساره .1
 إذا لي يقدي تأمينات الدين المتاق علياا. .2
ن مييا لييي يييؤثر الييدائن ين ييالييب إذا يصيياف قاالييم إلييى حييد كقييير تأمينييات الييدي .3

قتكمل  التأمين، يما إذا كان صاف التأمين يرجع إلى سقب ل دخل للمدين  يم، 
  إنم يكون للمدين ين يتوقى سقوي األجل قالمقادرة قتقديي تأمين كاف.

 (288مادة )
 إذا كان األجل لمصلح  يي من الير ين  لم ين ينزل عنم قإرادتم المناردة.

 (289مادة )
إل  ييي  الوقيييت اليييذي  قأجيييل واقيييف،  انيييم ل يكيييون نا يييذا   إذا كيييان اللتيييزاي مقترنيييا   .1

 ينقص   يم األجل.
يجوز لليدائن حتيى ققيل انقصياء األجيل ين يتخيذ مين اإلجيراءات ميا يحيا   عليى  .2

حقوقيييم، وليييم  ييي  ذليييك ين يياليييب قتيييأمين إذا خشييي  إ يييالس الميييدين يو إعسييياره، 
 واستند إلى سقب ماقول.

 (290مادة )
يترتيييب عليييى انقصييياء األجيييل الااسيييخ زوال اللتيييزاي دون ين يكيييون لايييذا اليييزوال يثييير 

 رجا .
 الفصل الثالث

 تعدد حمل االلتزام
 الفرع األول

 االلتزام التخيريي
 (291مادة )

إذا شييمل محلييم يشييياء متاييددة تقييري ذميي  المييدين قييراءة تاميي  إذا  يكييون اللتييزاي تخييريييا  
لخيار للمدين ما لي ينص القانون يو يتاق المتااقيدان عليى يدى واحدا  مناا، ويكون ا

 غير ذلك.
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 (292مادة )
إذا كييان الخيييار للمييدين وامتنييع عيين الختيييار، يو تاييدد المييدينون ولييي يتاقييوا  يمييا  .1

قيناي، جاز للدائن ين ييلب من القاص  تايين يجل يختار  يم المدين يو يتايق 
 لقاص  قناسم تايين محل اللتزاي. يم المدينون،  إذا لي يتي ذلك تولى ا

يما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الختييار يو تايدد اليدائنون وليي يتاقيوا  يميا  .2
قييييناي، عيييين القاصييي  يجيييال  إن يليييب الميييدين ذليييك،  يييإذا انقصيييى األجيييل انتقيييل 

 الخيار إلى المدين.

 
 
 
 (293مادة )

شياء المتاددة الت  اشتمل علياا إذا كان الخيار للمدين، ثي استحال تنايذ كل من األ
محيل اللتيزاي، وكييان الميدين مسيئول  عيين هيذه السييتحال  وليو  يميا يتالييق قواحيدة ميين 

 ة استحال تنايذه.يهذه األشياء كان ملزما  قأن يد ع قيم   خر ش
 الفرع الثاني

 االلتزام البديل
 (294مادة )

، ولكين تقيري ذمي  الميدين إذا واحيدا   إذا لي يشمل محلم إل شيئا   يكون اللتزاي قدليا   .1
 منم شيئا يخر. يدى قدل  

 األصيل ل القديل هو وحده محل اللتزاي، وهو الذي ياين يقياتم. .2
 الفصل الرابع

 تعدد طريف االلتزام
 الفرع األول
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 التضامن
 (295مادة )

نميا يكيون قنياء عليى اتايياق يو  التصيامن قيين اليدائنين يو قيين الميدينين ل ياتييرر، وا 
 نص    القانون.

 :من الدائنين: تضاأوالا 
 (296مادة )

 للدائنين المتصامنين مجتماين يو مناردين ميالق  المدين قكل الدين. .1
للمييدين ين ياتييرر علييى ميالقيي  يحييد دائنيييم المتصييامنين قأوجييم الييد ع الخاصيي   .2

قاذا الدائن، وقاألوجم المشترك  قين جميع اليدائنين، ولييس ليم ين ياتيرر علييم 
 وجم الد ع الخاص  قدائن يخر.قأ

 
 (297مادة )

 كل ما يستو يم يحد اليدائنين المتصيامنين مين اليدين يصيير مين حيق اليدائنين جميايا  
ويتحاصون  ييم، وتكيون القسيم  قييناي قالتسياوي، إل إذا وجيد اتاياق يو نيص يقصي  

 قخالف ذلك.
 (298مادة )

اليدين ألي ميناي، إل إذا ميانع إذا كان التصامن قيين اليدائنين جياز للميدين ين ييو   
 يحدهي، ولي يترتب على ذلك صرر للمدين.
 (299مادة )

إذا قرئت ذم  المدين ققل يحد الدائنين المتصامنين قسقب غيير الو ياء  يال تقيري ذمتيم 
 ققل القاقين، إل ققدر حص  الدائن الذي قرئت ذم  المدين ققلم.

 (300مادة )
ميين شييأنم اإلصييرار قالييدائنين اآلخييرين، ل  ن عمييال  إذا يتييى يحييد الييدائنين المتصييامني

 يناذ هذا الامل    حقاي.
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 (301مادة )
 ل ينتقل التصامن إلى ورث  الدائن المتصامن إل إذا كان الدين غير قاقل لالنقساي.

 :: تضامن المدينينثانياا 
 (302مادة )

عليى شيري يو  يو مالقا   يتحقق التصامن قين المدينين، ولو كان دين قاصاي مؤجال  
 من ذلك الوصف. يو خاليا   قوصف مؤثر  يم، وكان دين غيره منجزا   مرتقيا  

 (303مادة )
 إذا و ى يحد المدينين المتصامنين الدين قرئت ذمتم وذم  القاقين.

 (304مادة )
 يي  ذلييك مييا  للييدائن ين ييالييب قدينييم كييل المييدينين المتصييامنين يو قاصيياي مراعيييا   .1

ن ميين وصييف يييؤثر  يي  الييدين، وميالقتييم ألحييدهي ل تمناييم يلحييق عالقتييم قكييل مييدي
 من ميالق  القاقين.

ل يجييوز للمييدين الييذي ييالقييم الييدائن قالو يياء ين يحييتا قأوجييم الييد ع الخاصيي  قغيييره  .2
مييين الميييدينين، ولكييين يجيييوز ليييم ين يحيييتا قأوجيييم اليييد ع الخاصييي  قيييم وقأوجيييم اليييد ع 

 المشترك  قين المدينين جمياا.
 (305مادة )

انقصت حص  يحد المدينين المتصامنين  ي  اليدين قيرييق المقاصي ،  يان اليدين ل إذا 
 ينقص  قالنسق  لقاق  المدينين إل ققدر حص  هذا المدين.

 (306مادة )
إذا اتحييدت الذميي  قييين الييدائن ويحييد مدينيييم المتصييامنين  ييان الييدين ل ينقصيي  قالنسييق  

 دت ذمتم مع الدائن.لقاق  المدينين إل ققدر حص  المدين الذي اتح
 (307مادة )

يترتيييب عليييى تجدييييد اليييدين قيييين اليييدائن ويحيييد الميييدينين المتصيييامنين ين تقيييري ذميييي قييياق  
 المدينين، إل إذا احتا  الدائن قحقم ققلاي.
 (308مادة )
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إذا يقري الدائن يحد الميدينين المتصيامنين مين اليدين  قيي، قرئيت ذمتيم وذميي القياقين  .1
 .من حصتم، وققى تصامنم

 إذا يقريه من التصامن  قي ققى دينيم  ي  ذمتيم وامتنايت ميالقي  اليدائن ليم قحصي   .2
 اآلخرين، ولاؤلء الرجوع عليم قما يد اونم عنم قحكي التصامن قيناي.

، ما لي يتقين من  إذا يقريه قصورة ميلق ، انصرف اإلقراء إلى الدين والتصامن ماا   .3
 راء ينصرف إلى يحدهما. روف الحال يو من يقيا  التاامل ين اإلق

 (309مادة )
   جميع األحوال الت  يقر   ياا اليدائن يحيد الميدينين المتصيامنين، سيواء كيان  .1

اإلقييراء ميين الييدين يي ميين التصييامن، يكييون لقيياق  المييدينين ين يرجاييوا علييى هييذا 
 المدين قنصيقم    حص  الماسر مناي.

عين اليدين،  يان هيذا اليدائن  إذا يعاى الدائن المدين الذي يقيريه مين كيل مسيئولي  .2
 هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين    حص  الماسر.

 (310مادة )
إذا انقصى الدين قالتقادي قالنسق  إلى يحد المدينين المتصامنين،  ال يستايد من  .1

 ذلك قاق  المدينين إل ققدر حص  هذا المدين.
لمدينين المتصامنين، إذا انقيات مدة التقادي يو يوقف سريانم قالنسق  إلى يحد ا .2

  ال يجوز للدائن ين يتمسك قذلك ققل قاق  المدينين.

 (311مادة )
 ل يكون المدين المتصامن مسئول     تنايذ اللتزاي إل عن  الم. .1
ذا يعيييذر اليييدائن يحييييد الميييدينين المتصييييامين يو قاصييياه،  يييال يكييييون ليييذلك يثيييير  .2 وا 

لميدينين المتصيامنين اليدائن،  يإن قالنسق  إلى قاق  المدينين، يما إذا يعذر يحد ا
 قاق  المدينين يستايدون من هذا اإلعذار.

 (312مادة )
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إذا تصالح الدائن مع يحيد الميدينين المتصيامنين، وتصيمن الصيلح اإلقيراء مين اليدين 
يو قراءة الذم  منم قأي  وسيل  يخرى، استااد منم القاقون، يما إذا كان مين شيأن هيذا 

، يو يزيد  يما يلتزمون قم،  انيم ل ينايذ  ي  جديدا   التزاما   الصلح ين يرتب    ذمماي
 حقاي إل إذا يجازوه.

 (313مادة )
 إذا يقر يحد المدينين المتصامنين قالدين  ال يسري هذا اإلقرار    حق القاقين. .1
 حلااا،  ال  إذا نكل يحد المدينين المتصامنين عن اليمين يو وجم إلى الدائن يمينا   .2

 اق  المدينين لكناي يستايدون    حال  نكولم.يصار قذلك ق
إذا اقتصيير الييدائن علييى توجيييم اليمييين إلييى يحييد المييدينين المتصييامنين  حلييف،  ييان  .3

 المدينين القاقين يستايدون من ذلك.

 (314مادة )
إذا صييدر حكييي علييى يحييد المييدينين المتصييامنين،  ييال يحييتا قييم علييى القيياقين، يمييا إذا 

علييى سييقب   يسييتايد منييم القيياقون إل إذا كييان الحكييي مقنيييا  صييدر الحكييي لصييالح يحييدهي 
 خاص قالمدين الذي صدر الحكي لصالحم.
 (315مادة )

لمييين و يييى اليييدين مييين الميييدينين المتصيييامنين حيييق الرجيييوع عليييى يي مييين القييياقين ققيييدر 
، تحمل المو   مع الموسرين من الميدينين المتصيامنين حصتم،  ان كان يحدهي ماسرا  

 عسار دون إخالل قحقاي    الرجوع على الماسر عند ميسرتم.تقا  هذا اإل
 (316مادة )
متساوي  قين الجمييع، ميا ليي يوجيد اتاياق يو  ينقسي الدين إذا و اه يحد المدينين حصصا  

 نص يقص  قخالف ذلك.
 (317مادة )

إذا كييان يحييد المييدينين المتصييامنين هييو وحييده صيياحب المصييلح   يي  الييدين  اييو الييذي 
 نحو القاقين. يتحملم كلم
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 الفرع الثاني
 الدين املشرتك

 (318مادة )
 ل قيياإلرث إلييى عييدة ورثيي ، يو  إذا اتحييد سييققم كييأن يكييون دينييا   يكييون الييدين مشييتركا  

للمقيييع المشييترك الييذي قيييع  عيين المييال المشييترك الييذي يتلييف قالقصييد يو ثمنييا   تاويصيا  
 للقرر المستقرر من مال مشترك. قصاق  واحدة يو قدل  

 
 (319ة )ماد

 لكل من الشركاء    الدين المشترك ين ييلب حصتم  يم.
 (320مادة )

إذا ققر يحد الشركاء قار الدين المشترك،  عي ميناي ين يشياركم  ييم قنسيق   .1
 حصتم، و لاي ين يتركوا للقاقر ما ققصم على ين يتقاوا المدين كل قحصتم.

جيع عليى شيريكم القياقر إذا اختار يحد الشيركاء متاقاي  الميدين،  لييس ليم ين ير  .2
و ليييو هليييك قييياق  اليييدين عنيييد الميييدين إل إذا اتايييق الشيييركاء عليييى الرجيييوع عليييى 

 القاقر    هذه الحال .

 (321مادة )
إذا ققر يحد الشركاء حصتم    الدين المشترك ثيي تصيرف  يايا يو اسيتالكاا،  .1

  للشركاء اآلخرين ين يرجاوا عليم قأنصقتاي  ياا.
ييده قيال تقصيير منيم  يال صيمان علييم ألنصيق  شيركائم   إذا هلكت يو يتلات  ي  .2

 ياا، ويكون قد استو ى حصتم، وما قق  من الدين قذم  الميدين يكيون لشيركائم 
 اآلخرين.

 (322مادة )
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قحصتم    الدين المشترك يو يحالم المدين على  إذا قدي المدين ألحد الشركاء كايال  
اليذي يأخيذه مين الكاييل يو المحيال  خر  للشركاء ين يشاركوه قحصصياي  ي  المقليو 

 عليم.
 (323مادة )

مييين الميييدين  للشيييركاء ين  إذا اشيييترى يحيييد الشيييركاء قنصييييقم  ييي  ديييين مشيييترك ميييال  
يصيييمنوه ميييا يصييياب حصصييياي مييين ثمييين ميييا اشيييتراه، وين يرجايييوا قحصصييياي عليييى 

 المدين، وليس لاي ين يشاركوه  يما اشتراه إل قرصاه.
 
 
 (324مادة )

ركاء ين ياب حصتم  ي  اليدين للميدين يو ين يقرئيم منيم، ول يصيمن يجوز ألحد الش
 ينصقم شركائم  يما وهب يو يقري.

 (325مادة )
يجييوز ألحييد الشييركاء  يي  الييدين المشييترك ين يصييالح عيين حصييتم  يييم،  ييان كييان قييدل 
الصييلح ميين جيينس الييدين جيياز للقيياقين ين يشيياركوه  يي  المققييور يو ين يتقاييوا المييدين، 

الصيييلح مييين غيييير جييينس اليييدين جييياز لايييي ين يتقايييوا الميييدين يو الشيييريك وان كيييان قيييدل 
 المصالح، وللمصالح ين يد ع لاي نصيقاي    المققور يو نصيقاي    الدين.

 (326مادة )
ل يجييوز ألحييد الشييركاء  يي  دييين مشييترك تأجيلييم وحييده دون موا قيي  القيياقين علييى  .1

 هذا التأجيل.
قين، و يي  هييذه الحاليي  ليييس لييم ين ويجييوز لييم ين يؤجييل حصييتم دون موا قيي  القييا .2

 من الدين. نميشاركاي  يما يققصو 

 الفرع الثالث
 عدم القابلية للالنقسام
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 (327مادة )
يكون اللتزاي غيير قاقيل لالنقسياي إذا ورد عليى محيل ل يققيل قيقياتيم ين ينقسيي، يو 

، قسيما  إذا تقين من الغرر اليذي رميى إلييم المتااقيدان ين اللتيزاي ل يجيوز تناييذه من
 يو إذا انصر ت ني  المتااقدين إلى ذلك.

 (328مادة )
قو ياء اليدين  إذا تادد المدينون    التزاي غير قاقل لالنقساي كان كل مناي ملزميا   .1

 .كامال  
للمدين الذي و ى قالدين حق الرجوع على القياقين كيل ققيدر حصيتم إل إذا تقيين  .2

 من ال روف غير ذلك.
 (329مادة )

نون  يي  التييزاي غييير قاقييل لالنقسيياي يو تاييدد ورثيي  الييدائن  يي  هييذا إذا تاييدد الييدائ .1
،  ييإذا اعتييرر اللتيزاي، جيياز لكيل دائيين يو وارث ين ييالييب قيأداء اللتييزاي كيامال  

قيييأداء اللتيييزاي لليييدائنين  يحيييد اليييدائنين يو الورثييي  عليييى ذليييك، كيييان الميييدين ملزميييا  
 صيم القانون.لما يقت مجتماين يو إيداع الش ء محل اللتزاي و قا  

 يرجع الدائنون على الدائن الذي استو ى اللتزاي، كل ققدر حصتم.  .2
 الباب الرابع

 انتقال االلتزام
 الفصل األول
 حوالة احلق

 (330مادة )
يجوز للدائن ين يحول حقم إليى شيخص  خير، إل إذا حيال دون ذليك نيص  ي  القيانون 

 وال  دون حاج  إلى رصا المدين.يو اتااق المتااقدين يو يقيا  اللتزاي، وتتي الح
 (331مادة )

 للحجز. ل تجوز حوال  الحق إل قمقدار ما يكون منم قاقال  
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 (332مادة )
ل تكييون الحواليي  نا ييذة ققييل المييدين يو ققييل الغييير إل إذا ققلاييا المييدين يو يعليين قاييا، 

 التاريخ.على ين نااذها ققل الغير قققول المدين يستلزي ين يكون هذا الققول ثاقت 
 (333مادة )

يجوز لليدائن المحيال ليم، ققيل إعيالن الحوالي  يو ققولايا، ين يتخيذ مين اإلجيراءات ميا 
 يحا   قم على الحق الذي انتقل إليم.

 (334مادة )
تشمل حوالي  الحيق صيماناتم كالكاالي  والمتيياز واليرهن كميا تايد شيامل  لميا حيل مين 

 يقساي.
 (335مادة )

المحال لم سند الحق المحال قم وكيل ميا يليزي مين قيانيات  على المحيل ين يسلي إلى
 يو وسائل لتمكينم من حقم.

 (336مادة )
إذا كانييت الحوالييي  قاييور ل يصيييمن المحيييل إل وجيييود الحييق المحيييال قييم وقيييت  .1

 الحوال ، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 حق.حتى لوجود ال إذا كانت الحوال  قغير عور،  ال يكون المحيل صامنا   .2

 (337مادة )
 ل يصمن المحيل يسار المدين إل إذا وجد اتااق خاص على هذا الصمان. .1
إذا صمن المحيل يسار المدين،  ال ينصرف هذا الصمان إل إليى وقيت الحوالي   .2

 ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (338مادة )

حيييل إل قييرد مييا للمييادتين السيياققتين،  ييال يليزي الم إذا رجيع المحييال لييم قالصييمان يققيا  
 يخذه مع المصرو ات، ولو وجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (339مادة )
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عييين ي االيييم الشخصيييي ، وليييو كانيييت الحوالييي  قغيييير عيييور يو  يكيييون المحييييل مسيييئول  
 اشتري عدي الصمان.

 (340مادة )
للمدين ين يتمسك ققل المحيال ليم قاليد وع التي  ليم ين يتمسيك قايا ققيل المحييل وقيت 

      حقم، كما يجوز لم ين يتمسك قالد وع المستمدة من عقد الحوال .نااذ الحوال
 (341مادة )

إذا تايددت الحواليي  قحيق واحييد قيدمت الحواليي  التي  تصييقح ققيل غيرهييا نا يذة  يي  حييق 
 الغير.

 
 (342مادة )

إذا وقع تحيت ييد المحيال علييم حجيز ققيل ين تصيقح الحوالي  نا يذة  ي  حيق الغيير،  .1
 إلى الحاجز قمثاق  حجز  خر. كانت الحوال  قالنسق 

و   هذه الحال ، إذا وقع حجز  خر قاد ين يصقحت الحوال  نا ذة    حق الغيير،  .2
 ييان الييدين يقسييي قييين الحيياجز المتقييدي والمحييال لييم والحيياجز المتييأخر قسييم  غرميياء 
 على ين يؤخذ من حص  الحاجز المتأخر ما يستكمل قم المحال لم قيم  الحوال .

 الفصل الثاني
 حوالة الدين

 (343مادة )
 تتي حوال  الدين قاتااق قين المدين وشخص  خر يتحمل عنم الدين.

 (344مادة )
 ل تكون الحوال  نا ذة    حق الدائن إل إذا يقرها. .1
 ماقيول   إذا قاي المحال علييم يو المحييل قيإعالن الحوالي  إليى اليدائن، وعيين ليم يجيال   .2

 ن يصييدر اإلقييرار، عييد سييكوت الييدائن ر صييا  ليقيير الحواليي  ثييي انقصييى األجييل دون ي
 للحوال .
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 (345مادة )
 ، كيان المحيال علييم ملزميا  يو ر صيا   إذا لي يحدد المحال لم موقام من الحوال  إقيرارا   .1

ققل المحيل قالو اء للمحال لم    الوقيت المناسيب ميا ليي يوجيد اتاياق يقصي  قغيير 
 .ذلك، ويسري هذا الحكي ولو ر ر المحال لم الحوال 

ل يجوز للمحيل ين ييالب المحال عليم قالو اء للمحال لم إذا لي يقيي قميا التيزي قيم  .2
 نحو المحال عليم قمقتصى عقد الحوال .

 (346مادة )
 يققى للدين المحال صماناتم على الرغي من تغير شخص المدين. .1
 ل .ققل الدائن إل إذا رص  قالحوا ملتزما   كان يو شخصيا   ل يققى الكايل عينيا   .2

 
 (347مادة )

للمحييال عليييم ين يتمسييك ققييل المحييال لييم قجميييع الييد وع المتالقيي  قالييدين والتيي  كييان 
 للمحيل ين يتمسك قاا، كما يجوز لم ين يتمسك قالد وع المستمدة من عقد الحوال .

 (348مادة )
يجييوز ين تييتي حواليي  الييدين قاتايياق قييين المحييال لييم والمحييال عليييم يتقييرر  يييم ين  .1

 حل المدين األصل     التزامم.يحل هذا م
 يي  حييق الكايييل إل قققولييم، وتققييى للييدين   يي  هييذه الحاليي  ل يكييون التايياق نا ييذا   .2

 صماناتم والد وع الت  كان للمدين األصل  ين يتمسك قاا.

 (349مادة )
وقييت إقييرار المحييال لييم للحواليي  مييا لييي  يصييمن المييدين ين يكييون المحييال عليييم موسييرا  

 قغير ذلك.يوجد اتااق يقص  
 (350مادة )

انتقييال الييدين المصييمون قييالرهن إلييى  رسييميا   ل يسييتتقع قيييع الاقييار المرهييون رهنييا   .1
 ذم  المشتري إل إذا تي التااق على ذلك.
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 ييإذا اتايييق القيييائع والمشيييتري عليييى حوالييي  الييدين، وسيييجل عقيييد القييييع، تايييين عليييى  .2
ميااد ل يجياوز ثالثي   قالحوال  ين يقرها يو ير صاا    الدائن متى يعلن رسميا  

 .يشار  إذا انقصى هذا الميااد دون ين يالن رييم عد سكوتم إقرارا  
 الباب اخلامس
 انقضاء االلتزام

 الفصل األول
 الوفاء

 الفرع األول
 طرفا الوفاء

 (351مادة )
يصييح الو يياء ميين المييدين يو ميين نائقييم يو ميين يي شييخص  خيير لييم مصييلح   يي   .1

ايياق يو تسييتوجب يقيايي  اللتييزاي ين يناييذه المييدين الو يياء وذلييك مييا لييي ييينص الت
 قناسم.

يصح الو اء ممن ل مصلح  لم  يم قأمر المدين يو قغير يمره، عليى ينيم يجيوز  .2
للييدائن ين ييير ر الو يياء ميين الغييير إذا اعتييرر المييدين علييى ذلييك ويقلييو الييدائن 

 قاعتراصم.

 (352مادة )
 :يشتري لنااذ الو اء

 للمو  . ين يكون المو ى قم ملكا   .1
ين يكون المو   كامل األهلي ،  إذا كان ناقصاا  ان و اءه يكون قاقال  لإلقيال  .2

لمصلحتم ويزول حق التمسك قاإلقيال إذا يجاز الو اء قاد قلوغم سن الرشد يو 
 صدرت اإلجازة من نائقم يو من المحكم  حسب األحوال. 

 (353مادة )
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 ين اآلخيييرين إذا كيييان الميييدين مريصيييا  ل ينايييذ الو ييياء ليييقار اليييدائنين  ييي  حيييق اليييدائن
 مرر الموت ولي تف تركتم قالو اء قديون القاقين.

 (354مادة )
 إذا قاي الغير قو اء الدين، كان لم حق الرجوع على المدين ققدر ما د ام. .1
يجوز للمدين الذي حصل الو اء قغير يمره ين يمنع رجوع المو   قميا و ياه عنيم  .2

 لم مصلح     العترار على الو اء. ، إذا يثقت ينيو قاصا   كال  

 (355مادة )
إذا قاي قالو اء شخص غير الميدين حيل الميو   محيل اليدائن اليذي اسيتو ى حقيم  ي  

 األحوال اآلتي  :
 قو ائم عنم. قالدين مع المدين يو ملزما   إذا كان المو   ملزما   .1
ين عين ، ولو لي عليم قمالم من تأم  خر مقدما   وو ى دائنا   إذا كان المو   دائنا   .2

 يكن للمو   يي تأمين.
ود ع ثمنم و اء لدائنين خصص الاقار لصمان  إذا كان المو   قد اشترى عقارا   .3

 حقوقاي.
 إذا وجد نص قانون  يقرر للمو   حق الحلول. .4

 (356مادة )
يجييوز للييدائن الييذي اسييتو ى حقييم ميين غييير المييدين ين يتاييق مييع هييذا الغييير  يي  وقييت 

 محلم، ولو لي يققل المدين ذلك.الو اء على ين يحل 
 (357مادة )

و ييى قييم الييدين ين يحييل المقييرر محييل الييدائن الييذي  يجييوز للمييدين إذا اقتييرر مييال  
اسييتو ى حقييم، ولييو قغييير رصييا الييدائن، علييى ين يييذكر  يي  عقييد القييرر ين المييال قييد 
خصص للو ياء، و ي  المخالصي  ين الو ياء كيان مين هيذا الميال اليذي يقرصيم اليدائن 

 يد.الجد
 (358مادة )
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محل الدائن كان لم حقم قما لاذا الحيق مين خصيائص، وميا  يو اتااقا   من حل قانونا  
يلحقم من تواقع، وما يكالم من تأمينات، وما يرد عليم من د وع، ويكون هذا الحلول 

 قالقدر الذي يداه من مالم من حل محل الدائن.
 

 (359مادة )
وحييل محلييم  يييم،  ييال يصييار الييدائن قاييذا  ميين حقييم، إذا و ييى الغييير الييدائن جييزءا   .1

على من و اه، ميا ليي يوجيد  الو اء، ويكون    استيااء ما ققى لم من حق مقدما  
 اتااق يقص  قغير ذلك.

هيو  إذا حل شخص  خر محل الدائن  يما ققي  ليم مين حيق رجيع مين حيل يخييرا   .2
 ومن تقدمم    الحلول كل ققدر ما هو مستحق لم وتقاسما قسم  غرماء.

 
 (360مادة )

إذا و يى حيائز الاقييار المرهيون كيل الييدين، وحيل محييل اليدائنين،  يال يكييون ليم قمقتصييى 
الحلييول ين يرجييع علييى حييائز عقييار  خيير مرهييون  يي  ذات الييدين إل ققييدر حصيي  هييذا 

 الحائز قحسب قيم  ما حازه من عقار.
 (361مادة )

دين من يقدي للمدين مخالص  يكون الو اء للدائن يو لنائقم، وياد ذا صا     استيااء ال
 .على ين الو اء يكون للدائن شخصيا   صادرة من الدائن، إل إذا كان متاقا  

 (362مادة )
ذا حصل . 1 إذا كان الدائن غير كامل األهلي   ال تقري ذم  المدين إل قالو اء لنائقم، وا 

ائقيم ميالقي  الميدين الو اء للدائن وهلك المو ى قم    يده يو  قد منم يو لي ينتايع قيم  لن
 قالدين.
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ذا كان الو اء لشخص غير الدائن يو نائقم،  ال تقري ذم  الميدين إل إذا يقير اليدائن . إ2
هييذا الو يياء يو عييادت عليييم مناايي  منييم، وققييدر هييذه المناايي ، يو تييي الو يياء قحسيين نييي  

 لشخص كان الدين    حيازتم.
 (363مادة )

حيييث يجييب  صييحيحا   اء الماييرور عليييم عرصيا  إذا ر ير الييدائن دون مقييرر ققيول الو يي
ققولم، يو ر ر القياي قاألعمال الت  ل يتي الو اء قدوناا يو يعلن ينيم لين يققيل الو ياء، 
 يعذر إليم المدين قإعالن وحدد لم مدة مناسق  يقوي  ياا قما يجب عليم لستيااء حقم.

 (364مادة )
لتزاي    صمان الدائن إن كان من يترتب على إعذار الدائن ين يصير الش ء محل ال

ققييل  يي  صييمان المييدين، وين يصييقح للمييدين الحييق  يي  إيداعييم علييى ناقيي  الييدائن، و يي  
 الميالق  قتاوير ما لحقم من صرر.

 (365مادة )
قالذات وكان الواجب ين يسلي    المكان الذي يوجد  ماينا   إذا كان محل الو اء شيئا  

قتسييلمم ين يحصييل علييى إذن ميين القاصيي   يي    يييم جيياز للمييدين قاييد إعييذار الييدائن
للققييياء حييييث وجيييد جييياز للميييدين  مايييدا   يو شييييئا   إيداعيييم،  يييإذا كيييان هيييذا الشييي ء عقيييارا  

 وصام تحت الحراس .
 (366مادة )

يسييرع إليييم التلييف يو يكلييف ناقييات قاه يي   يي  إيداعييم يو  إذا كييان محييل الو يياء شيييئا  
و دون اسيييتئذاناا عنيييد الصيييرورة ين حراسيييتم، جييياز للميييدين قايييد اسيييتئذان المحكمييي ، ي

يقيام قساره الماروف    السوق،  ان تاذر ذلك  قالمزاد الالني  ويقيوي إييداع اليثمن 
 مقاي إيداع الش ء ذاتم.

 (367مادة )
يسيتغنى عين الاييرر ويكتايى قاإلييداع يو مييا يقيوي مقاميم ميين إجيراء إذا كيان المييدين 

عديي األهلي  يو ناقصاا، وليس لم  يجال شخصي  الدائن يو موينم، يو كان الدائن
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عليييم قييين عييدة يشييخاص، يو كانييت  نائييب يققييل عنييم الو يياء، يو كييان الييدين متنازعييا  
 هناك يسقاب جدي  تسوت هذا اإلجراء.

 
 (368مادة )

يقييوي الاييرر الحقيقيي  قالنسييق  إلييى المييدين مقيياي الو يياء إذا تيياله إيييداع مسييتوف  .1
مماثل، وذلك إذا ققليم اليدائن يو صيدر حكيي  لشرائيم القانوني  يو تاله يي إجراء

 ناائ  قصحتم.
 يتحمل الدائن ناقات العذار والارر الحقيق  واإليداع واللجوء إلى القصاء. .2

 (369مادة )
على المدين قايد اإلييداع إعيالي اليدائن قيم  يان ليي ياايل لزميم تايوير الصيرر اليذي 

عالي    الحالت الت  يتايذر يلحق الدائن من جراء ذلك، ويااى المدين من هذا اإل
 (.367 ياا ذلك يققا للمادة )

 (370مادة )
إذا رجيييع الميييدين  ييي  الايييرر قايييد ين ققليييم اليييدائن، يو قايييد ين حكيييي قصيييحتم، وققيييل 
الدائن منم هذا الرجيوع، ليي يكين لايذا اليدائن ين يتمسيك قايد ذليك قميا يكايل حقيم مين 

 نين.تأمينات وتقري ذم  الشركاء    الدين وذم  الصام
 الفرع الثاني
 حمل الوفاء

 (371مادة )
، ول يجقير اليدائن عليى ققيول شي ء غييره، وليو يكون الو اء قالشي ء المسيتحق يصيال  

 لم    القيم  يو كانت لم قيم  يعلى. كان هذا الش ء مساويا  
 (372مادة )

ليس للمدين ين يجقر اليدائن عليى ققيول و ياء جزئي  لحقيم ميا ليي يوجيد اتاياق يو  .1
 يز ذلك.نص يج
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   جزء منم وققل الدائن ين يسيتو   الجيزء الماتيرف قيم،  إذا كان الدين متنازعا   .2
  ليس للمدين ين ير ر الو اء قاذا الجزء.
 
 (373مادة )

قأن يو   مع الدين يي  ناقات وكان ما يداه ل يا  قاليدين ميع  إذا كان المدين ملزما  
ن يصيل اليدين ميا ليي يوجيد نيص تلك الناقات حسي ما يدى من حسياب الناقيات ثيي مي

 يو اتااق يقص  قغير ذلك.
 (374مادة )

إذا تاددت الديون    ذم  المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحيد وكيان ميا يداه 
، جاز للمدين عند الو اء ين ياين الدين الذي يريد المدين ل يا  قاذه الديون جمياا  

 ف ذلك.الو اء قم ما لي يوجد اتااق يو نص يقص  قخال
 
 (375مادة )

إذا لييي ياييين الييدين علييى الوجييم المقييين  يي  المييادة السيياقق ، كييان الحسييي ميين حسيياب 
،  ييإذا تاييددت الييديون الحاليي   ميين حسيياب يشييدها الييدين الييذي حييل، يو األقييرب حلييول  

كلايي  علييى المييدين،  ييإذا تسيياوت الييديون  يي  الكلايي   ميين حسيياب الييدين الييذي ياينييم 
 الدائن.

 الفرع الثالث
 مكان الوفاء وزمانه

 (376مادة )
 ي  ذمي  الميدين ميا ليي يوجيد اتاياق  يجب ين يتي الو اء  يور ترتيب اللتيزاي ناائييا   .1

 يو نص يقص  قخالف ذلك.
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على ينم يجوز للقاص   ي  حيالت اسيتثنائي  إذا ليي يمنايم نيص  ي  القيانون ين  .2
دعت حالتم ذليك ين ر المدين إلى يجل ماقول يو  جال يناذ  ياا التزامم إذا است

 ولي يلحق الدائن من هذا التأجيل صرر جسيي.
 
 
 (377مادة )

 للميييدين ين ييييو   قيييم ققيييل حليييول األجيييل إذا كيييان األجيييل  إذا كيييان اليييدين ميييؤجال   .1
لمصييلحتم، ويجقيير الييدائن علييى الققييول مييا لييي يلحقييم ذلييك ميين صييرر  متمحصييا  
 جسيي.

 قيور عياد اليدين ميؤجال  إذا و ى المدين الدين ققيل حليول األجيل ثيي اسيتحق المق .2
 كما كان.

 (378مادة )
قالييذات وجييب تسييليمم  يي  المكييان الييذي كييان  ماينييا   إذا كييان محييل اللتييزاي شيييئا   .1

 ييييم وقيييت نشيييوء اللتيييزاي ميييا ليييي يوجيييد اتاييياق يو عيييرف يو نيييص يقصييي   موجيييودا  
 قخالف ذلك.

  يي  اللتزامييات الناشييئ  عيين الااييل الصييار يكييون الو يياء  يي  مكييان وقوعييم مييا لييي .2
 يوجد نص يقص  قخالف ذلك.

يميييا  ييي  اللتزاميييات األخيييرى  يكيييون الو ييياء  ييي  المكيييان اليييذي يوجيييد  ييييم ميييوين  .3
المدين وقت الو اء، يو    المكان الذي يوجد  ييم مركيز يعميال الميدين إذا كيان 

 قاذه األعمال. اللتزاي متالقا  

 (379مادة )
 نص يقص  قخالف ذلك.تكون ناقات الو اء على المدين، ما لي يوجد اتااق يو 

 (380مادة )
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لميين قيياي قو يياء الييدين يو جييزء منييم ين ييلييب مخالصيي  قمييا و يياه،  ييإذا ر يير الييدائن 
 ذلك جاز للراغب    الو اء إيداع الدين و قا للقانون.

 الفصل الثاني
 انقضاء الدين مبا يعادل الوفاء

 الفرع األول
 الوفاء مبقابل

 (381مادة  )
اسييتاار قييم عيين الشيي ء المسييتحق قيياي هييذا  ااء حقييم مقيياقال  إذا ققييل الييدائن  يي  اسييتي

 مقاي الو اء.
 (382مادة )

يعيي   ماينيا   تسيري يحكياي القييع عليى الو ياء قمقاقيل إذا كيان مقاقيل الو ياء شييئا   .1
    مقاقل الدين.

 وتسري عليم يحكاي و اء اللتزاي من حيث ينم يترتب عليم انقصاء الدين. .2

 (383مادة )
ء اليدين قمقاقيل انقصياء هيذا اليدين ميع صيماناتم، وينتقيل حيق اليدائن يترتب على و ا

 إلى المقاقل.
 الفرع الثاني

 التجديد
 (384مادة )

 :يتجدد اللتزاي
 جدييدا   قتغيير اليدين إذا اتايق الير يان عليى ين يسيتقدل قياللتزاي األصيل  التزاميا   .1

 يختلف عنم    محلم يو    مصدره.
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مكيييان  دائن ميييع شيييخص  خييير عليييى ين يكيييون ميييدينا  قتغييييير الميييدين إذا اتايييق الييي .2
المدين األصل  وعلى ين تقري ذم  المدين األصل  دون الحاج  لرصيائم، يو إذا 
 حصل المدين على رصا الدائن قشخص  خر ققل ين يكون هو المدين الجديد.

قتغييير اليدائن إذا اتاييق اليدائن والميدين وشييخص  خير عليى ين يكييون هيو الييدائن  .3
 الجديد.

 (385ة )ماد
 ل يتي التجديد إل إذا خال كل من اللتزامين القديي والجديد من يسقاب القيالن. .1
 عن عقد قاقل لإلقييال،  يال يكيون التجدييد صيحيحا   إذا كان اللتزاي القديي ناشئا   .2

 إل إذا قصد قاللتزاي الجديد إجازة الاقد، وين يحل محلم.
 (386مادة )

يتايق علييم صيراح ، يو ين يسيتخلص قوصيوح التجديد ل ياتيرر، قيل يجيب ين  .1
 من ال روف.

ل يستااد التجديد من كتاق  سند قدين موجيود ققيل ذليك ومميا يحيدث  ي  اللتيزاي  .2
ميين تغيييير ل يتنيياول إل زمييان الو يياء يو مكانييم يو كيايتييم، ول ممييا يييدخل علييى 

 قغير ذلك.اللتزاي من تاديل ل يتناول إل التأمينات، ما لي يوجد اتااق يقص  

 (387مادة )
نمييا يتجييدد اللتييزاي إذا قيييع  ل يكييون تجديييدا   مجييرد تقييييد اللتييزاي  يي  حسيياب جييار، وا 

قتيأمين خياص،  يان هيذا  رصيد الحساب وتي إقراره، على ينم إذا كيان اللتيزاي مكايول  
 ، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.التأمين يققى موجودا  

 (388مادة )
 يد انقصاء اللتزاي األصل  ونشوء التزاي جديد يحل محلم.يترتب على التجد .1
ل ينتقل إلى اللتزاي الجديد التأمينات الت  كانت تكال تنايذ اللتزاي األصل  إل  .2

قيينص  يي  القييانون، يو إذا تقييين ميين التايياق يو ميين ال ييروف ين نييي  المتااقييدين 
 قد انصر ت إلى ذلك.
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 (389مادة )
عينييييي  قييييدماا المييييدين لكااليييي  اللتييييزاي األصييييل ،  ييييان إذا كانييييت هنيييياك تأمينييييات  .1

 التااق على نقل هذه التأمينات إلى اللتزاي الجديد تراعى  يم األحكاي اآلتي  :
إذا كيييان التجدييييد قتغييييير اليييدين، جييياز لليييدائن والميييدين ين يتاقيييا عليييى انتقيييال  .ي 

 قالغير. التأمينات لاللتزاي الجديد    الحدود الت  ل تلحق صررا  
إذا كييان التجديييد قتغيييير المييدين، جيياز للييدائن والمييدين الجديييد ين يتاقييا علييى  .ب 

 استيااء التأمينات الايني  دون الحاج  إلى رصا المدين القديي.

إذا كييييان التجديييييد قتغيييييير الييييدائن جيييياز للمتااقييييدين ثالثييييتاي ين يتاقييييوا علييييى  .ج 
 استققاء التأمينات.

 يي  حيق الغييير إل إذا تيي مييع    نا يذا  ل يكيون التاياق علييى نقيل التأمينييات الاينيي .2
 التجديد    وقت واحد، هذا مع مراعاة األحكاي المتالق  قالتسجيل. 

 (390مادة )
ل تنتقييل إلييى اللتييزاي الجديييد الكااليي  عينييي  كانييت يي شخصييي  ول التصييامن، إل إذا 

 رص  الكاالء والمدينون المتصامنون.
 

 الفرع الثالث
 اإلنابة

 (391مادة )
ي اإلناق  إذا حصل المدين عليى رصيا اليدائن قشيخص  خير يلتيزي قو ياء اليدين تت .1

 مكان المدين.
ل تقتصييي  اإلناقييي  ين تكيييون هنييياك مديونيييي  سييياقق  ميييا قيييين الميييدين والشيييخص  .2

 اآلخر. 
 (392مادة )
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، إذا اتاييق المتااقييدون  يي  اإلناقيي  عليييى ين يسييتقدلوا قييالتزاي سيياقق التزامييا جدييييدا   .1
لاللتيييزاي قتغييييير الميييدين، ويترتيييب عليايييا ين تقيييري ذمييي   تجدييييدا   كانيييت هيييذه اإلناقييي 

المنييييب ققيييل المنييياب ليييم، عليييى ين يكيييون اللتيييزاي الجدييييد اليييذي ارتصييياه المنييياب 
 وقت اإلناق . صحيحا، ويل يكون المناب ماسرا  

ل ياتيييرر التجدييييد  ييي  اإلناقييي ،  يييإذا ليييي ييييتي التاييياق عليييى التجدييييد قييياي اللتيييزاي  .2
 جانب اللتزاي األول.الجديد إلى 

 (393مادة )
، ولييو كييان التييزاي المنيياب ققييل المنيييب يكييون التييزاي المنيياب ققييل المنيياب لديييم صييحيحا  

لد ع من الد وع، ول يققى للمناب إل حيق الرجيوع  يو كان هذا اللتزاي خاصاا   قايال  
 على المنيب، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 الفرع الرابع

 املقاصة
 (394ة )ماد

المقاص  إما قانونيي  تقيع ققيوة القيانون، يو اختياريي  تيتي قاتاياق اليير ين، يو قصيائي  
 تتي قحكي من المحكم .

 
 (395مادة )

لآلخير وليو اختليف  وميدينا   يشتري    المقاص  القانوني  ين يكون كال اليير ين دائنيا  
ول يمنيع وقيوع  وصيااا   وقيوة   واسيتحقاقا   ووصياا   سقب الدين وين يتماثل اليدينان جنسيا  

 المقاص  ين يتأخر الو اء لمال  منحتاا المحكم  يو تقرع قاا الدائن.
 (396مادة )

يجوز للمدين ين يتمسك قالمقاص  ولو اختلف مكان الو اء    الدينين، ولكين يجيب 
عليييم  ييي  هيييذه الحالييي  ين يايييور اليييدائن عميييا لحقيييم مييين صيييرر لايييدي تمكنيييم قسيييقب 
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ميا لييم مين حييق يو الو ياء قمييا علييم ميين ديين  يي  المكيان الييذي  المقاصي  مين اسييتيااء
 عين لذلك.

 (397مادة )
تتي المقاص  القصائي  قحكي من المحكم  إذا توا رت شرائياا، قيلب يصل  يو  .1

 عارر.
علييييم جييياز للقاصييي   إذا كييان يحيييد اليييدينين غيييير مايييين المقيييدار يو كيييان متنازعيييا   .2

 مادة.الالاقرة األولى من هذه إجراء المقاص  قيناما، هذا مع مراعاة 
 (398مادة )

إذا تخلايييت إحيييدى الشيييرائي المنصيييوص عليايييا  ييي  المقاصييي  القانونيييي ،  يييان ذليييك ل 
 يحول دون اتااق الير ين على إجراء المقاص .

 (399مادة )
 :اص  القانوني     الحالت اآلتي ل تقع المق

 رده. وكان ميلوقا  نزع دون حق من يد مالكم  إذا كان يحد الدينين شيئا   .1
 عاري  استامال. يو ماارا   مودعا   إذا كان يحد الدينين شيئا   .2
 إذا كان حق يحد الدائنين غير قاقل للحجز. .3
 عن صرر جسدي. إذا كان يحد الدينين تاويصا   .4

 
 (400مادة )

ل تقع المقاص  إل إذا تمسك قاا من لم مصلح   يايا ول يجيوز النيزول عنايا ققيل  .1
 ا.ثقوت الحق  يا

يترتب على المقاص  انقصاء الدينين ققدر األقل مناما، منذ الوقت الذي يصيقحان  .2
 يييم صييالحين للمقاصيي ، ويكييون تايييين جايي  الييد ع  يي  المقاصيي  مثييل تاييناييا  يي  

 الو اء.
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 (401مادة )
 قحقوق اكتسقاا الغير. ل يجوز ين تقع المقاص  إصرارا  

 (402مادة )
 يال يجيوز ليم ين يتمسيك  لميدين، ثيي يصيقح الميدين دائنيا  تحيت ييد ا إذا يوقع الغير حجزا  

 قالحاجز. قالمقاص  إصرارا  
 (403مادة )

إذا حول الدائن حقم للغير وققيل الميدين الحوالي  دون تحاي   يال يجيوز لايذا الميدين  .1
ين يتمسك ققل المحال لم قالمقاص  الت  كان لم ين يتمسك قاا ققيل ققوليم للحوالي  

 جوع قحقم على المحيل.ول يكون لم إل الر 
إذا لييي يققييل الميييدين الحواليي  ولكيين يعلييين قاييا  يييال تمناييم هييذه الحوالييي  ميين التمسيييك  .2

 قالمقاص .

 (404مادة )
وكان لم ين ييلب المقاص   يم قحق لم،  ال يجيوز ليم ين يتمسيك  إذا و ى المدين دينا  

ذا الحيييق قايييذر قيييالغير إل إذا كيييان يجايييل وجييود هييي قالتأمينييات التييي  تكايييل حقيييم إصييرارا  
 مققول،  لم ين يسترد ما و   قم وتققى التأمينات صامن  للحق.

 (405مادة )
إذا كان الدين قد سقي قالتقادي وقت التمسك قالمقاص   ال يمنع ذلك من وقوع المقاص  
القانونييي  مييا دامييت مييدة التقييادي لييي تكيين قييد تمييت  يي  الوقييت الييذي تييوا رت  يييم شييرائي 

 المقاص .
 
 

 امسالفرع اخل
 احتاد الذمة

 (406مادة )
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إذا اجتميييع  يييي  شييييخص واحييييد صيييياتا الييييدائن والمييييدين قالنسييييق  إلييييى دييييين واحييييد،  .1
 انقصى هذا الدين قالقدر الذي اتحدت  يم الذم .

إذا زال السقب الذي يدى لتحاد الذم ، وكان لزوالم يثر رجاي  عيد اتحياد الذمي   .2
النسيييق  إليييى ذوي الشيييأن كيييأن ليييي يكييين، وعييياد اليييدين إليييى الوجيييود هيييو وملحقاتيييم ق

 .جمياا  
 الفصل الثالث

 انقضاء االلتزام دون الوفاء به
 الفرع األول

 اإلبراء
 (407مادة )
، ويتي اإلقراء متى وصل إلى علي المدين ينقص  اللتزاي إذا يقري الدائن مدينم مختارا  

 ويرتد اإلقراء قرد المدين لم.
 (408مادة )

 عي  الت  تسري على كل تقرع.تسري على اإلقراء األحكاي الموصو  .1
ل يشتري    اإلقراء شكل خاص ولو وقع على التزاي ناشة عن تصرف يشتري  .2

 لقيامم شكل نص عليم القانون يو اتاق عليم المتااقدان.
 الفرع الثاني

 استحالة التنفيذ
 (409مادة )

قيي  عليييم لسييقب يجن ينقصيي  اللتييزاي إذا يثقييت المييدين ين الو يياء قييم يصييقح مسييتحيال  
 عنم.

 الفرع الثالث
 التقادم املسقط
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 (410مادة )
قانقصيياء خمييس عشييرة سيين   يمييا عييدا الحييالت  الميالقيي  القصييائي  قييأي التييزايتقييادي ت

 الت  يحدد  ياا القانون مدة يخرى والحالت المنصوص علياا    المواد اآلتي .
 (411مادة )

لميدين مثيل يجيرة يتقادي قمص  خمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو يقر قم ا .1
 المقان  واألراص  الزراعي  والمرتقات والمااشات، ومقاقل الحكر.

ل يسيقي الرييع المسيتحق  ي  ذمي  المشيرف يو المتيول  عليى الوقيف يو  ي  ذمي   .2
 الحائز سية الني  إل قانقصاء خمس عشرة سن .

 (412مادة )
دي سيريان تتقادي قمص  خمس سينوات الصيرائب والرسيوي المسيتحق  للدولي ، و يقي .1

هذه المدة    الصرائب والرسوي السنوي  من نااي  السن  الت  تستحق عناا و   
الرسييوي المسييتحق  عيين األوراق القصييائي  ميين تيياريخ انتايياء المرا ايي   يي  الييدعوى 
التيييي  حييييررت  يييي  شييييأناا هييييذه األوراق، يو ميييين تيييياريخ تحريرهييييا إذا لييييي تحصييييل 

 مرا ا .
لميالقييي  قيييرد الصيييرائب والرسيييوي التييي  يتقيييادي قمصييي  ثيييالث سييينوات الحيييق  ييي  ا .2

 د ات قغير حق، ويقدي سريان هذه المدة من يوي د ااا.
 ل تخل األحكاي الساقق  قأحكاي النصوص الواردة    القوانين الخاص . .3

 (413مادة )
تتقييييادي قمصيييي  ثييييالث سيييينوات حقييييوق األيقيييياء والصيييييادل  والمحييييامين والماندسييييين 

وكالء التاليس  والوسياء، على ين تكون هذه الحقوق والخقراء واألساتذة والمالمين و 
 مستحق  لاي عما يدوه من عمل من يعمال مانتاي وما يناقوه من مصرو ات.

 (414مادة )
 :دي قمص  سن  واحدة الحقوق اآلتي تتقا
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حقوق التجار والصيناع عين يشيياء وردوهيا ألشيخاص ل يتياجرون  يايا، وحقيوق  .1
ر اإلقاميييي  وثميييين اليايييياي وكييييل مييييا يناقييييوه يصييييحاب الانييييادق والمييييياعي عيييين يجيييي

 لحساب عمالئاي.
 حقوق الامال والخدي واألجراء ومقاقل ما قاموا قم من توريدات. .2

 (415مادة )
( مين 414(، )413يقدي سريان التقادي    الحقوق الميذكورة  ي  الميادتين السياققتين )
ن استمروا يؤدون تقدم  ات يخرى.الوقت الذي يتي  يم الدائنون تقدماتاي وا 

 (416مادة )
إذا حيرر إقييرار يو سيند قييأي حيق ميين الحقييوق المنصيوص علياييا  ي  المييواد السيياقق ، 

  ال يتقادي الحق إل قانقصاء خمس عشرة سن  على استحقاقم.
 (417مادة )

ل يقدي سريان مدة التقادي  يما لي يرد  يم نص خاص إل من اليوي اليذي يصيقح  .1
  يم الدين مستحق األداء.

 :ل تسري مدة التقادي قالنسق  إلىصا  خاص  و ق .2
 الدين المالق على شري واقف إل من الوقت الذي يتحقق  يم الشري. .ي 
 الدين المؤجل إل من الوقت الذي ينقص   يم األجل. .ب 

 صمان الستحقاق إل من الوقت الذي يثقت  يم الستحقاق. .ج 

سرت مدة التقادي من الوقت على إرادة الدائن  إذا كان تحديد ميااد الو اء متوقاا   .3
 الذي يتمكن  يم الدائن من إعالن إرادتم.

 (418مادة )
يسقي الحق قالتقادي إذا تركم السلف ثي الخلف مين قايده وقليو مجميوع الميدتين الميدة 

 المقررة لتقادمم.
 (419مادة )
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ا تحسب مدة التقادي قاألياي ول يحسب اليوي األول مناا، وتكمل قانقصياء  خير ييوي مناي
 إل إذا صادف عيل  رسمي   انم يمتد إلى اليوي التال .

 (420مادة )
ل يسرى التقادي كلما وجد مانع يتايذر مايم عليى اليدائن ين يياليب قحقيم وليو كيان  .1

المانع يدقيا ، وكذلك ل يسرى التقادي  يما قين األصيل والنائب ول  يما قين الورث ، 
 مقررة للتقادي.ول تحسب مدة قياي المانع    المدة ال

ل يسييرى التقييادي الييذي تزيييد مدتييم علييى خمييس سيينوات  يي  حييق ميين ل تتييوا ر  يييم  .2
األهلي  يو    حق الغائب يو    حق المحكوي علييم قاقوقي  جنائيي  إذا ليي يكين ليم 

 نائب يمثلم قانونا .
 (421مادة )

وقالتنقيم  ينقيع التقادي قالميالق  القصائي  ولو ر ات الدعوى إلى محكم  غير مختص 
 وقالحجز، وقاليلب الذي يتقدي قم الدائن للتمسك قحقم يثناء السير    إحدى الدعاوى.

 (422مادة )
 .يو صمنيا   صريحا   ينقيع التقادي  إذا يقر المدين قحق الدائن إقرارا   .1
 تأمينيا   حيازيا   رهنا   لم مرهونا   ين يترك المدين تحت يد الدائن مال   صمنيا   ياد إقرارا   .2

 و اء الدين.ل
 (423مادة )

إذا انقيع التقادي قدي تقادي جديد يسيري مين وقيت انتاياء األثير المترتيب عليى سيقب  .1
 النقياع، وتكون مدتم ه  مدة التقادي األول.

إذا صيييدر حكيييي نايييائ  قاليييدين يو إذا كيييان اليييدين مميييا يتقيييادي قسييين  واحيييدة وانقييييع  .2
ة خمييس عشييرة سيين ، إل إذا كييان تقادمييم قييإقرار المييدين، كانييت مييدة التقييادي الجديييد

 للتزامييييات دوريييي  متجيييددة ل تسيييتحق األداء إل قاييييد اليييدين المحكيييوي قيييم متصيييمنا  
 صدور الحكي.

 (424مادة )
 يترتب على التقادي انقصاء اللتزاي، ومع ذلك يققى    ذم  المدين التزاي يقيا .
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 (425مادة )
لييي تكتمييل المييدة المقييررة للتقييادي انقصيياء الحييق قالتقييادي يسييتتقع انقصيياء تواقاييم ولييو 

 قالنسق  لاذه التواقع.
 (426مادة )

ل يجوز النيزول عين اليد ع قالتقيادي ققيل ثقيوت الحيق  ييم، كميا ل يجيوز التاياق  .1
 على ين يتي التقادي    مدة تختلف عن المدة الت  حددها القانون.

ادي عيين التقيي يجييوز لكييل شييخص يملييك التصييرف  يي  حقوقييم ين ينييزل ولييو صييمنا   .2
قاييد ثقييوت الحييق  يييم، علييى ين هييذا النييزول ل يناييذ  يي  حييق الييدائنين إذا صييدر 

 قاي. إصرارا  
 (427مادة )

ل يجييوز للمحكميي  ين تقصيي  قالتقييادي ميين تلقيياء ذاتاييا، قييل يجييب ين يكييون ذلييك  .1
قناء على يلب المدين، يو يلب دائنيم، يو يي شخص ليم مصيلح   ييم وليو ليي 

 يتمسك قم المدين.
ء الييد ع قالتقييادي  يي  يييي  حاليي  تكييون علياييا الييدعوى ولييو يميياي محكميي  يجييوز إقييدا .2

 الستئناف إل إذا تقين من ال روف ين صاحب الحق  يم قيد نيزل عنيم صيراح   
 .يو صمنا  
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 الكتاب الثاني
 العقود املسماة

 الباب األول
 عقود التمليك
 الفصل األول
 عقد البيع
 الفرع األول
 أركان البيع

 (428مادة )
   مقاقل  ماليا   ع عقد يلتزي قمقتصاه القائع ين ينقل للمشتري ملكي  ش ء يو حقا  القي

 ثمن نقدي.
 (429مادة )

 .كا يا   عند المشتري علما   يشتري ين يكون المقيع مالوما   .1
ذا كييان  ويكيون المقيييع مالوميا   .2 عنييد المشيتري ققيييان يحواليم ويوصييا م الممييزة لييم وا 

 تكا  اإلشارة إليم. موجودا  
 (430دة )ما

سييقي حقييم  يي  يلييب  كا يييا   إذا ذكيير  يي  عقييد القيييع ين المشييتري عييالي قييالمقيع علمييا  
 إقيال القيع قدعوى عدي علمم قم إل إذا يثقت تدليس القائع.

 (431مادة )
 لاا. إذا كان القيع قالاين  )النموذج( وجب ين يكون المقيع مياققا   .1
إن شياء ققلييم وان  مشييتري مخييرا  إذا  اير ين المقييع غيير مييياقق للايني  يكيون ال .2

 شاء رده.
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إذا تلات الاين  يو هلكيت يو  قيدت  ي  ييد يحيد المتااقيدين، وليو دون خييأ كيان  .3
ين يثقت ين الش ء مياقق للاين  يو غير مياقق  يي مشتريا   على المتااقد قائاا  

 لاا.

 (432مادة )
والمقييع موجيودين  إذا اختلف المتااقدان    مياقق  المقيع للاين ، وكانت الاين  .1

  الريي ألهل الخقرة.
إذا كانت الايني   ي  ييد شيخص  خير قاتاياق اليير ين و قيدت،  يالقول للقيائع  ي   .2

 المياقق  ما لي يثقت المشتري الاكس.
 (433مادة )

يجوز القيع قشري التجرق  مع التاياق عليى ميدة مالومي ،  يان سيكت المتااقيدان  .1
 ة الماقول .عن تحديدها    الاقد، حملت على المد

 يلتزي القائع قتمكين المشتري من التجرق . .2

 (434مادة )
علييى شييري واقييف هييو ققييول المقيييع إل إذا تقييين ميين  ياييد القيييع قشييري التجرقيي  مالقييا  

 التااق يو ال روف ين القيع مالق على شري  اسخ.
 (435مادة )

رقيييم، يجيييوز للمشيييتري  ييي  ميييدة التجرقييي  ين يققيييل المقييييع يو ير صيييم، وليييو ليييي يج .1
 ويشتري    حال  الر ر إعالي القائع.

إذا انقصت مدة التجرق  وسكت المشتري مع تمكنم من تجرق  المقيع عد سكوتم  .2
 ققول ولزي القيع.

 (436مادة )
ل يجييوز للمشييتري ين يسييتامل المقيييع  يي  مييدة التجرقيي  إل ققييدر مييا تتيلقييم التجرقيي  

ل زييادة ل يقصيد منايا التجرقي  ليزي على الوجم المتاارف عليم  يان زاد  ي  السيتاما
 القيع.
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 (437مادة )
ل  إذا مييات المشييتري ماسييرا   خييالل التجرقيي  وكييان لييم دائيين انتقييل حييق التجرقيي  لييم، وا 

ن  انتقل هذا الحيق للورثي ،  يان اتاقيوا عليى إجيازة القييع يو رده ليزي ميا اتاقيوا علييم، وا 
 يجاز القار ورد اآلخر لزي الرد.

 (438مادة )
المشيييتري يهليتيييم ققيييل ين يققيييل القييييع وجيييب عليييى اليييول  يو الوصييي  يو القييييي  إذا  قييد

 اختيار ما هو    صالحم.
 (439مادة )

يسري حكي القيع من تاريخ إقرامم إذا ققل المشتري المقيع قاد تجرقتم، يو إذا مصت 
 مدة التجرق  دون ر ر.

 (440مادة )
لقييع إن شياء، ولكين علييم إذا قيع الشي ء قشيري الميذاق كيان للمشيتري ين يققيل ا .1

ين يالن هذا الققول    المدة الت  يايناا التااق يو الايرف، ول يناقيد القييع إل 
 من الوقت الذي يتي  يم هذا اإلعالن.

 خيار المذاق ل يورث.  .2
 (441مادة )

 الثمن هو ما تراصى عليم المتااقدان    مقاقل المقيع. .1
 ألسس الت  يحدد قمقتصاها  يما قاد.يجوز ين يقتصر تقدير الثمن على قيان ا .2
إذا يتاييق علييى ين الييثمن هييو سييار السييوق، وجييب عنييد الشييك، ين يكييون الييثمن  .3

سار السوق    المكان والزمان الليذين يجيب  ياميا تسيليي المقييع للمشيتري،  يإذا 
لي يكن    مكان التسليي سوق، وجب الرجوع إلى سار السوق    المكان اليذي 

 تكون يسااره ه  الساري .يقص   يم الارف ين 
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 (442مادة )
للمقيع،  ال يترتب على ذلك قيالن القيع متيى تقيين مين  إذا لي يحدد المتااقدان ثمنا  

ال يروف ين المتااقيدين قيد نوييا اعتمياد السيار المتيداول  ي  التجيارة يو السيار الييذي 
 جرى عليم التاامل قيناما.

 (443مادة )
 لحقيق  ما اتاقا عليم، تكون الاقرة قالثمن الحقيق . ايرا  مغ إذا يعلن المتااقدان ثمنا  

 (444مادة )
قنييوع مين النقييود، وكانييت لييم ي يراد مختلايي  انصييرف إلييى يكثرهييا  إذا كيان الييثمن محييددا  
 تداول    مكان القيع.

 (445مادة )
زيادة المشتري    اليثمن قايد الاقيد تلحيق قأصيل الاقيد إذا ققلايا القيائع، ويصيقح  .1

 للمقيع كلم. لمسمى مع الزيادة مقاقال  الثمن ا
ما حيم القائع من الثمن المسمى قاد الاقد يلحق قأصل الاقد إذا ققلم المشتري  .2

 ويصقح القاق  قاد ذلك هو الثمن المسمى.

 (446مادة )
يجييييوز القيييييع قيريييييق المراقحيييي  يو الوصيييييا  يو التولييييي  إذا كانييييت تكلايييي  المقيييييع  .1

الرقح    المراقح  ومقدار الخسارة    الوصييا   مالوم  حين الاقد وكان مقدار
 .محددا  

 إذا  ار ين القائع قد زاد    مقدار التكلا  للمشتري حي الزيادة. .2
إذا لي تكن تكلا  المقيع مارو ي  عنيد التااقيد للمشيتري  سيخ الاقيد عنيد مار تايا،  .3

خيياره إذا  ذا تيأثير  ي  المقييع يو التكلاي ، ويسيقي وكذا الحكيي ليو كيتي القيائع يميرا  
 هلك المقيع يو استالك يو خرج من ملكم قاد تسلمم.
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 (447مادة )
إذا قييييع عقيييار ممليييوك لشيييخص ل تتيييوا ر  ييييم األهليييي ، وكيييان  ييي  القييييع غييييقن  .1

  احش،  للقائع ين ييلب تكمل  الثمن إلى ثمن المثل.
 ين يقوي الاقار قحسب قيمتم وقت القيع. يجب لتقدير ما إذا كان الغقن  احشا   .2
 الغقن الااحش هو ما يزيد على الخمس. .3

 (448مادة )
تسييقي قالتقييادي دعييوى تكمليي  الييثمن قسييقب الغييقن إذا انقصييت ثييالث سيينوات ميين  .1

 وقت توا ر األهلي  يو من اليوي الذي يموت  يم صاحب الاقار المقيع.
عليييى  عينييييا   قيييالغير حسييين النيييي  اليييذي كسيييب حقيييا   ل تلحيييق هيييذه اليييدعوى صيييررا   .2

 .الاقار المقيع
 الفرع الثاني

 التزامات البائع
 (449مادة )

يلتزي القائع قأن يقوي قما هو صروري لنقل ملكي  المقيع إلى المشتري وين يكف عن 
،  يإذا ليي يقيي قيذلك كيان يو عسييرا   يي عمل من شأنم ين يجال نقل الملكي  مستحيال  

الصييادر  ياييا للمشييتري ين ير ييع دعييوى ييلييب  ياييا إلزامييم قنقييل الملكييي  يقييوي الحكييي 
 مقاي التنايذ الاين .

 (450مادة )
انتقليييت الملكيييي  إليييى المشيييتري عليييى النحيييو اليييذي تنتقيييل قيييم  ييي   إذا كييان القييييع جزا يييا  

علييى تقييدير  ولييو كييان تحديييد الييثمن موقو ييا   الشيي ء الماييين قالييذات، ويييتي القيييع جزا ييا  
 المقيع.

 (451مادة )
تري ين يكيييون نقيييل الملكيييي  إليييى إذا كيييان القييييع مؤجيييل اليييثمن جييياز للقيييائع ين يشييي .1

 على استيااء الثمن كلم ولو تسلي المقيع. المشتري موقو ا  
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 ، جاز للمتااقدين ين يتاقا عليى ين يسيتقق  القيائع جيزءا  إذا كان الثمن يد ع يقسايا   .2
ليييم عييين  سيييخ القييييع إذا ليييي تيييوف جمييييع األقسييياي، وميييع ذليييك يجيييوز  منيييم تاويصيييا  
 التاوير المتاق عليم. لل روف ين تخار للمحكم  تقاا  

إليى وقييت  ،  يان انتقيال الملكييي  إليى المشيتري يايد مسيتندا  إذا و ييت األقسياي جميايا   .3
 القيع.

 .ل تسري يحكاي الاقرات الثالث الساقق  إذا سمى المتااقدان القيع إيجارا   .4
 (452مادة )

 يلتزي القائع قتسليي المقيع للمشتري قالحال  الت  كان علياا وقت القيع.
 (453مادة )

لميا  يشمل القيع ملحقيات الشي ء المقييع وكيل ميا يعيد قصيا  دائمي  لسيتامالم يققيا   .1
 تقص  قم يقيا  األشياء وعرف الجا  وقصد المتااقدين.

للقييييانون يو الاييييرف  إذا كانييييت يقيايييي  المقيييييع تتيلييييب تسييييليي وثييييائق ملكيتييييم، يققييييا   .2
 الجاري، وجب على القائع تسليماا للمشتري.

 (454مادة )
عين نقيص هيذا المقيدار، قحسيب  إذا عين    الاقد مقدار المقيع كان القائع مسئول   .1

ميييا يقييير قيييم الايييرف، ميييا ليييي يوجيييد اتاييياق يقصييي  قغيييير ذليييك، عليييى ينيييم ل يجيييوز 
للمشييتري ين ييلييب  سييخ الاقييد ليينقص، إل إذا يثقييت ين هييذا اليينقص ميين الجسييام  

 قحيث ينم لو كان يالمم لما يتي الاقد.
قحسياب  مقدار المقيع يزيد عليى ميا ذكير  ي  الاقيد، وكيان اليثمن مقيدرا   إذا تقين ين .2

الوحدة، وجب على المشتري إذا كان المقيع غيير قاقيل للتقايير، ين يكميل اليثمن، 
إل إذا كانييت الزيييادة جسيييم ،  يجييوز لييم ين ييلييب  سييخ الاقييد مييا لييي يوجييد اتايياق 

 يقص  قغير ذلك.
أنيم نياقص سيقي حقيم  ي  خييار الاسيخ المشيار إذا تسلي المشتري المقيع مع علمم ق .3

 إليم    الاقرة الساقق  إل    الحال  الت  يتحا   ياا المشتري على وجود النقص.
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 (455مادة )
تسييقي قالتقييادي دعييوى  سييخ الاقييد يو إنقيياص الييثمن يو تكملتييم إذا انقصييت سيين  ميين 

 . اليا   وقت تسليي المقيع تسليما  
 (456مادة )

وصيييع المقييييع تحيييت تصيييرف المشيييتري، قحييييث ييييتمكن مييين حيازتيييم يكيييون التسيييليي ق
، ميا داي القيائع قيد يعييذره مادييا   والنتاياع قيم دون عيائق وليو ليي يسيتول علييم اسيتيالء  

 قذلك، ويحصل التسليي على النحو الذي يتاق مع يقيا  الش ء المقيع.
 (457مادة )

لمقيييع  يي  حيييازة المشييتري يجييوز ين يييتي التسييليي قمجييرد تراصيي  المتااقييدين إذا كييان ا
ققييل القيييع يو كييان القييائع قييد اسييتققى المقيييع  يي  حيازتييم قاييد القيييع لسييقب  خيير غييير 

 الملكي .
 (458مادة )

يقتصيي  القيييع تسييليي المقيييع  يي  محييل وجييوده وقييت الاقييد مييا لييي يوجييد اتايياق يو  .1
 عرف يقص  قغير ذلك.

شيتري يجايل ذليك التييزي إذا ليي يكين المقييع  ي  مكيان الاقيد عنيد التااقيد وكيان الم .2
 القائع قتسليي المقيع    مكان الاقد.

إذا وجب تصدير المقيع إلى المشتري  ال يتي التسيليي إل إذا وصيل المقييع إلييم،  .3
 ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (459مادة )
إذا هليييك المقييييع ققيييل التسيييليي لسيييقب ل ييييد للقيييائع  ييييم اناسيييخ الاقيييد، واسيييترد  .1

 إل إذا كان الاالك قد حدث قاد إعذار المشتري قتسلي المقيع.المشتري الثمن 
إذا تلييف قايير المقيييع ققييل التسييليي يخييير المشييتري إن شيياء  سييخ القيييع، يو  .2

يخذ المقدار القاق  قحصتم من الثمن، ويجيوز للمشيتري  ي  هيذه الحالي  إمصياء 
 تلف. ف قصمان ماتل  الاقد    المقيع كلم قالثمن المسمى، والرجوع على الم  
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 (460مادة )
للمقييييع  إذا هلييك المقيييع ققييل التسيييليي يو تلييف قاصييم قااييل المشيييتري عييد قاقصييا   .1

 ولزمم يداء الثمن.
إذا كان للقائع حق الخيار    هذه الحال  واختار الاسخ صمن لم المشيتري مثيل  .2

 المقيع يو قيمتم وتملك المشتري ما قق  منم.

 (461مادة )
ري  ي  النتايياع قييالمقيع كلييم يو قاصييم سييواء يصيمن القييائع عييدي التاييرر للمشييت .1

كان التارر من  الم يي من  ال يجنق  يكيون ليم وقيت القييع حيق عليى المقييع 
 يحتا قم على المشتري.

يكيون القييائع ملزميا قالصييمان ولييو كيان األجنقيي  قيد ثقييت حقييم قايد القيييع إذا كييان  .2
 هذا الحق قد  ل إليم من القائع ناسم.
 (462مادة )

ويخيييير قايييا  يو جزئييييا   ليييى المشيييتري دعيييوى قاسيييتحقاق المقييييع كلييييا  إذا ر ايييت ع .1
القائع، وجب عليم ين يتيدخل  ي  اليدعوى إليى جانيب المشيتري يو ين يحيل  يايا 

 محلم.
إذا تييي اإلخيييار  يي  الوقييت المالئييي ولييي يتييدخل القييائع  يي  الييدعوى، وجييب عليييم  .2

لتغريييير مييين  الصيييمان إل إذا يثقيييت ين الحكيييي الصيييادر  ييي  اليييدعوى كيييان نتيجييي 
 المشتري يو لخيأ جسيي منم.

إذا ليييي يخيييير المشيييتري القيييائع قاليييدعوى  ييي  الوقيييت المالئيييي وصيييدر علييييم حكيييي  .3
ناييائ   قييد حقييم قييالرجوع قالصييمان إذا يثقييت القييائع ين تدخلييم  يي  الييدعوى كييان 

 يؤدى إلى ر ر دعوى الستحقاق.
 (463مادة )

ليى القيائع قيالثمن إذا يجياز القييع إذا قص  قاستحقاق المقيع كان للمستحق الرجيوع ع
 ويخلص المقيع للمشتري.
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 (464مادة )
يثقت حق المشتري    الصمان ولو اعترف وهو حسن الني  لعجنقي  قحقيم يو تصيالح 
مام على هذا الحق دون ين ينت ر    ذلك صيدور حكيي قصيائ  متيى كيان قيد يخيير 

 لي ياال، ما لي يثقت القائع ين  القائع قالدعوى    الوقت المالئي ودعاه ين يتدخل  ياا
 األجنق  لي يكن على حق    دعواه.

 (465مادة )
 :ع كان للمشتري ين ييلب من القائعإذا استحق كل المقي

 قيم  المقيع وقت الستحقاق. .1
 قيم  الثمار الت  يلزي المشتري قردها لمن استحق المقيع. .2
تحق وكييذلك المصييرو ات المصييرو ات النا ايي  التيي  ل يسييتييع ين يلييزي قاييا المسيي .3

 الكمالي  إذا كان القائع سية الني .
مصرو ات دعوى الصمان ودعوى الستحقاق عدا ما كيان يسيتييع ين يتقييم منايا  .4

 لو يخير القائع قالدعوى.
 التاوير عما لحقم من خسارة يو ما  اتم من كسب قسقب استحقاق المقيع. .5

 يالق  قاسخ القيع يو إقيالم.على الم كل هذا ما لي يكن رجوع المشتري مقنيا  
 (466مادة )

قتكلييف، وكانيت خسيارة المشيتري مين ذليك  إذا استحق قاير المقييع يو وجيد ميثقال   .1
لو علمم لما يتي الاقد، كيان ليم ين يياليب القيائع قالمقيالو المقيني   ي   قد قلغت قدرا  

 ( على ين يرد لم المقيع وما ي اده منم.465المادة الساقق  )
المشييتري اسييتيااء المقيييع، يو كانييت الخسييارة التيي  لحقتييم لييي تقلييو القييدر إذا اختييار  .2

المقييين  يي  الاقييرة السيياقق ، لييي يكيين لييم إل ين ييالييب قييالتاوير عمييا يصيياقم ميين 
 صرر قسقب الستحقاق.

 (467مادة )
يجوز للمتااقدين قاتااق خاص ين يزيدا صمان السيتحقاق، يو ين ينقصيا منيم،  .1

 ان.يو ين يسقيا هذا الصم
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ياتييرر  يي  حييق الرتايياق ين القييائع قييد اشييتري عييدي الصييمان إذا كييان هييذا الحييق  .2
  اهرا يو كان القائع قد يقان عنم للمشتري.

كل شري يسيقي الصيمان يو ينقصيم إذا كيان القيائع قيد تاميد إخاياء حيق  يقع قايال   .3
 األجنق .

ة مين كيل شيري يقصي  قايدي صيمان القيائع عين السيتحقاق الناشي كذلك يقع قايال   .4
  الم و لو لي يتامد القائع إخااء حق األجنق .

 (468مادة )
قالصييمان إذا لييي يتييوا ر  يي  المقيييع وقييت التسييليي الصيياات التيي   يكييون القييائع ملزمييا   .1

كال للمشتري وجودها  يم، يو إذا كان قالمقيع عيب ينقص من قيمتيم يو مين ناايم 
قيد يو مميا هيو  ياهر مين قحسب الغاي  المقصودة المسيتاادة مميا هيو مقيين  ي  الا

يقيايي  الشيي ء، يو الغييرر الييذي يعييد لييم، ويصييمن القييائع هييذا الايييب ولييو لييي يكيين 
 عالما قوجوده.

ومع ذلك ل يصمن القيائع الاييوب التي  كيان المشيتري يار ايا وقيت القييع، يو كيان  .2
يستييع ين يتقيناا قناسم لو ينم  حيص المقييع قانايي  الرجيل الايادي، إل إذا يثقيت 

تري ين القييائع قييد يكييد لييم خلييو المقيييع ميين هييذا الايييب، يو يثقييت ين القييائع قييد المشيي
 منم. تامد إخااء الايب غشا  

 (469مادة )
 جرى الارف على التسامح  يم. ل يصمن القائع عيقا  

 (470مادة )
إذا تسلي المشتري المقيع، وجب عليم التحقق من حالتم قمجرد ين يتمكن من ذلك،  .1

يصمنم القائع وجب عليم ين يخييره قيم  التاامل،  إذا كشف عيقا  و قا للمألوف    
 للمقيع. خالل مدة ماقول ،  إذا لي ياال عد قاقال  

إذا كييان الايييب ممييا ل يمكيين الكشييف عنيييم قييالاحص الماتيياد ثييي كشييام المشيييتري،  .2
ل اعتقر قاقال   للمقييع قميا  ييم مين  وجب عليم ين يخير قم القائع قمجرد  اوره، وا 

 عيب.
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 (471ادة )م
 إذا يخير المشتري القائع قالايب    الوقت المالئي، كان لم ين يرجع عليم قالصمان.

 (472مادة )
 تققى دعوى الصمان ولو هلك المقيع قأي سقب كان.

 (473مادة )
إن شاء رده يو شاء ققلم قالثمن  إذا  ار    المقيع عيب قديي كان المشتري مخيرا   .1

 م الايب من الثمن.المسمى والميالق  قما ينقص
 ي  المقييع ققيل القييع يو حيدث قايده وهيو  ي  ييد  إذا كيان موجيودا   ياد الايب قيديما   .2

 القائع ققل التسليي.
وهو اليذي ل يايرف قمشياهدة  ياهر المقييع  يشتري    الايب القديي ين يكون خايا   .3

  .يو ل يتقينم الشخص الاادي يو ل يكشام غير خقير، يو ل ي ار إل قالتجرق
إليييى سيييقب قيييديي  يايييد الاييييب الحيييادث عنيييد المشيييتري قحكيييي القيييديي إذا كيييان مسيييتندا   .4

 موجود    المقيع عند القائع.
 (474مادة )

إذا تصييرف المشييتري  يي  المقيييع تصييرف المالييك قاييد إيالعييم علييى الايييب القييديي سييقي 
 خياره.

 (475مادة )
م ققيل علميم قالاييب رجيع إذا هلك المقيع المايب قايب قديي    يد المشتري يو اسيتالك

 على القائع قنقصان الايب من الثمن.
 (476مادة )

إذا حييدث  يي  المقيييع لييدى المشييتري عيييب جديييد  ليييس لييم ين يييرده قالايييب القييديي،  .1
ويجوز لم ميالق  القائع قنقصان الايب القديي من الثمن، ما لي يرر القائع قأخيذه 

 على عيقم الجديد.
 لمشتري حق رد المقيع على القائع قالايب القديي.إذا زال الايب الحادث عاد ل .2
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 (477مادة )
إذا حدث    المقيع زييادة ماناي  مين اليرد ثيي  اير للمشيتري عييب قيديي  ييم  ليم  .1

 الرجوع على القائع قنقصان الايب، وليس للقائع الحق    استرداد المقيع.
 الزيادة المانا  ه  كل ش ء من مال المشتري يتصل قالمقيع. .2

 (478)مادة 
إذا قياييت يشييياء متاييددة صيياق  واحييدة، و ايير  يي  قاصيياا عيييب ققييل التسييليي،  .1

  المشتري قالخيار قين ققولاا قالثمن المسمى يو ردها كلاا.
إذا قيات يشياء متاددة صاق  واحيدة و اير  ي  قاصياا قايد التسيليي عييب قيديي  .2

يس وليس    تقايصاا صرر جسيي للمشتري رد المايب قحصتم من اليثمن، ولي
 لم ين يرد الجميع قدون رصى القائع.

 (479مادة )
يجييييوز للمتااقييييدين قاتايييياق خيييياص ين يزيييييدا  يييي  الصييييمان يو ين ينقصييييا منييييم يو ين 

إذا  يسييقيا هييذا الصييمان، علييى ين كييل شييري يسييقي الصييمان يو ينقصييم يقييع قييايال  
 منم. كان القائع قد تامد إخااء الايب    المقيع غشا  

 (480مادة )
 ايب    القيوع القصائي ، ول    القيوع اإلداري  إذا كانت قالمزاد.ل صمان لل

 (481مادة )
إذا صمن القائع صالحي  المقيع للامل مدة مالوم  ثي  اير خليل  ي  المقييع،  اليى 
المشييتري ين يخييير القييائع قاييذا الخلييل  يي  مييدة شييار ميين تيياريخ  اييوره، وين ير ييع 

ل سييقي حقيم  يي  الصييمان، مييا لييي اليدعوى  يي  مييدة سييت  يشيار ميين هييذا اإلخيييار ، وا 
 يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (482مادة )
 ينتقل حق صمان الايب إلى الورث  قو اة المشتري.
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 (483مادة )
منم للمشتري من وقت ققصم  تكون غل  المقيع المردود قالايب، والت  ل تاد جزءا   .1

ع قميا يناقيم عليى المقييع للمقيع إلى يوي  سيخ القييع، ول يجيوز ليم الرجيوع عليى القيائ
 ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.

 منم  تكون للقائع. يما غل  المقيع الت  تاتقر جزءا   .2
 للمشتري الرجوع على القائع قما يناقم على المقيع الذي ل غل  لم. .3

 (484مادة )
ي تسقي قالتقادي دعوى صمان الايب قاد انقصاء ست  يشار على تسلي المقيع ما لي .1

 يلتزي القائع قالصمان لمدة ييول.
 ليس للقائع ين يتمسك قاذه المدة إذا يثقت ين إخااء الايب كان قغش منم. .2

 الفرع الثالث
 التزامات املشرتي

 (485مادة )
يكون الثمن مستحق الو اء  ي  الوقيت اليذي يسيلي  ييم المقييع ميا ليي يوجيد اتاياق يو  .1

 عرف يقص  قغير ذلك.
وقيييت تسيييليي المقييييع وجيييب عليييى المشيييتري ين ياييي  قيييم  ييي   إذا كيييان اليييثمن مسيييتحقا   .2

 المكان الذي سلي  يم المقيع، ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.
وقييت تسييليي المقيييع، وجييب الو يياء قييم  يي  المكييان الييذي  إذا لييي يكيين الييثمن مسييتحقا   .3

 يوجد  يم موين المشتري وقت استحقاقم.

 (486مادة )
إلى حق ساقق على المقيع يو  ل إلييم مين القيائع،  ستندا  إذا تارر يحد للمشتري م .1

يو إذا خيف على المقيع ين ينزع من ييد المشيتري، جياز ليم ميا ليي يمنايم شيري  ي  
الاقييد ين يحييقس الييثمن حتييى ينقيييع التاييرر يو يييزول الخييير، ومييع ذلييك يجييوز 

يو ين  ا  مليئيي للقييائع  يي  هييذه الحاليي  ين ييالييب قاسييتيااء الييثمن علييى ين يقييدي كايييال  
 ييلب من المحكم  تكليف المشتري قإيداع الثمن لدياا.
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علييى  مصييمونا   قييديما   يسييري حكييي الاقييرة السيياقق  إذا تقييين المشييتري  يي  المقيييع عيقييا   .2
 القائع.

 (487مادة )
إذا كان الثمن كليم يو قاصيم مسيتحق اليد ع  ي  الحيال  للقيائع ين يحيقس المقييع  .1

يو كااليي ، هييذا مييا لييي  ي المشييتري رهنييا  حتييى يسييتو   مييا هييو مسييتحق لييم ولييو قييد
 قاد القيع. يمنح القائع المشتري يجال  

يجوز للقائع ين يحقس المقيع ولو لي يحيل األجيل المشيتري ليد ع اليثمن إذا سيقي  .2
 حق المشتري    األجل.

 (488مادة )
إذا هلك المقيع    يد القائع وهيو حياقس ليم كيان الايالك عليى المشيتري، ميا ليي يكين 

 قد هلك قاال القائع. المقيع
 (489مادة )

إذا قييقر المشييتري المقيييع ققييل يداء الييثمن  يي  حصييور القييائع، ولييي يمناييم كييان  .1
 قالتسلي. ذلك إذنا  

إذا ققر المشتري المقيع ققل يداء الثمن قيدون إذن القيائع كيان للقيائع اسيترداده،  .2
ذا هلييك يو تايييب  يي  يييد المشييتري يعتقيير متسييلما   ع اسييترداده إل إذا شيياء القييائ وا 

 .مايقا  

 (490مادة )
لتسيلي المقييع وجيب عليى المشيتري ين  يو زمانيا   إذا لي يايين التاياق يو الايرف مكانيا  

يتسيلمم  يي  المكييان الييذي يوجييد  يييم وقييت القيييع وين ينقلييم دون إقييياء إل مييا يقتصيييم 
 النقل من زمن.

 (491مادة )
ييييم تكييياليف المقييييع مييين هيييذا للمشييتري ثمييير المقييييع ونمييياؤه مييين وقيييت تمييياي القييييع، وعل

 الوقت ييصا، ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.
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 (492مادة )
   قيع المنقولت إذا اتاق على ميااد لد ع الثمن وتسيلي المقييع يكيون القييع ماسيوخا 
دون حاج  إلى إعذار إن لي يد ع الثمن عند حلول المياياد إذا اختيار القيائع ذليك ميا 

 قص  قغير ذلك.لي يوجد اتااق ي
 (493مادة )

ققييل يداء الييثمن  ليييس للقييائع اسييترداد  إذا تسييلي المشييتري المقيييع ثييي مييات ماسييرا   .1
 على الترك . المقيع، ويكون الثمن دينا  

ققيل تسييلي المقيييع ويداء الييثمن كيان للقييائع حييقس المقيييع  إذا ميات المشييتري ماسييرا   .2
ايياديين قاسييتيااء الييثمن حتييى يسييتو   الييثمن ويكييون يحييق ميين قيياق  الييدائنين  ال

 منم.
ققل تسليي المقيع، كان المقييع يماني   ي  ييده  إذا ققر القائع الثمن ومات ماسرا   .3

 والمشتري يحق قم من سائر الدائنين.

 (494مادة )
ناقات تسليي اليثمن وعقيد القييع وتسيجيلم تكيون عليى المشيتري، وناقيات تسيليي المقييع 

 يو عرف يقص  قغير ذلك.على القائع ما لي يوجد اتااق يو نص 
 الفرع الرابع

 بعض أنواع البيوع
 :بيع الوفاء - 1

 (495مادة )
 .إذا احتا  القائع عند القيع قحق استرداد المقيع خالل مدة ماين  وقع القيع قايال  

 :بيع ملك الغري - 2
 (496مادة )

 إذا قاع شخص ملك غيره قغير إذنم جاز للمشتري ين ييلب إقيال القيع. .1
 األمر كذلك ولو وقع القيع على عقار، سجل الاقد يو لي يسجل. يكون .2
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ل يسري هذا القيع    حق مالك الاين المقيا  وليو نيزل المشيتري عين حقيم  ي   .3
 يلب إقيال الاقد.

 (497مادة )
    حق المشتري. إذا يقر المالك القيع سرى الاقد    حقم وانقلب صحيحا   .1
ذا  لييت ملكييي  المقيييع إلييى القييائع قايييد  يي  حييق المشييتري إ ا  ينقلييب القيييع صييحيح .2

 اناقاد الاقد.

 (498مادة )
إذا حكييي للمشييتري قإقيييال القيييع وكييان يجاييل ين المقيييع غييير مملييوك للقييائع،  لييم ين 

 ييالب قتاوير ولو كان القائع حسن الني .
 :بيع التخارج - 3

 (499مادة )
ث  خير يو يكثير قايور التخارج قيع الوارث نصيقم    الترك  قاد و اة المورث ليوار 

 مالوي ولو لي تكن موجودات الترك  ماين .
 (500مادة )

ينقيييل عقيييد التخيييارج حصييي  القيييائع اإلرثيييي  إليييى المشيييتري ويحيييل محيييل القيييائع  ييي   .1
 استحقاق نصيقم من الترك .

ل يشمل عقد التخارج كل ما ي ار للميت قاد الاقد، ولي يكن المتخارجان على  .2
 علي قم وقت الاقد.

ل التخيييارج الحقيييوق التييي  للتركييي  عليييى المتخيييارجين يو عليييى يحيييدهي، ول ل يشيييم .3
 الحقوق الت  علياا لاي يو ألحدهي.

 (501مادة )
ل يصييمن القييائع للمشييتري غييير وجييود التركيي  وثقييوت حصييتم اإلرثييي  إذا جييرى الاقييد 

 دون تاصيل مشتمالت الترك .
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 (502مادة )
ممييا اشييتملت  ن الييديون يو قيياع شيييئا  إذا كييان القييائع قييد اسييتو ى قايير مييا للتركيي  ميي

علييييم، وجيييب ين ييييرد للمشيييتري ميييا اسيييتولى علييييم ميييا ليييي يكييين عقيييد القييييع قيييد اشيييتري 
 عدي الرد. صراح   

 (503مادة )
 يرد المشتري للقائع ميا و ياه هيذا مين دييون التركي  ويحسيب للقيائع كيل ميا يكيون دائنيا  

 قم للترك  ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (504مادة )

على المشتري اتقاع اإلجراءات الت  يوجقاا القانون لنقل كل حق اشيتملت علييم  .1
 الحص  اإلرثي  محل التخارج.

ل يسيييري التخيييارج  ييي  حيييق الغيييير إل مييين تييياريخ اسيييتيااء المشيييتري لإلجيييراءات  .2
 المنصوص علياا    الاقرة الساقق .

 :البيع يف مرض املوت - 4
 (505مادة )

الذي ياجز  يم اإلنسان عن متاقا  يعماليم الماتيادة، مرر الموت هو المرر  .1
ويغلب  ييم الايالك، ويميوت عليى تليك الحيال ققيل ميرور سين ،  يان امتيد مرصيم 

 سن  يو يكثر  ال يكون مرر موت.
ياييد  يي  حكييي مييرر المييوت الحييالت التيي  يحيييي اإلنسييان  ياييا خييير المييوت،  .2

 .ويغلب    يمثالاا الاالك، ولو لي يكن مريصا  
 (506) مادة

قيع المرير ش ء من مالم ألحد ورثتم ل يناذ ما لي يكن قثمن المثل، يو قغقن  .1
 يسير، يو إذا يجازه قاق  الورث  قاد موت المورث.

قييييع الميييرير ألجنقييي  قيييثمن المثيييل يو قغيييقن يسيييير نا يييذ ل يتوقيييف عليييى إجيييازة  .2
 الورث .
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 (507مادة )
الموت نا ذ    حق الورث   قيع المرير ألجنق  قثمن يقل عن قيم  المقيع وقت .1

  ياا المقيع ذاتم. إذا كانت زيادة قيم  المقيع ل تتجاوز ثلث الترك  داخال  
يما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث الترك   ال يناذ القيع ما لي يقيره الورثي  يو يكميل  .2

ل كان للورث   سخ القيع.  المشتري ثلث  قيم  المقيع وا 

 (508مادة )
ين يثقتوا ين التصرف القيانون  قيد صيدر مين ميورثاي وهيو  على ورث  المتصرف .1

   مرر الموت، ولايي إثقيات ذليك قجمييع الييرق، ول يحيتا عليى الورثي  قسيند 
 التصرف إل إذا كان ثاقت التاريخ.

إذا يثقت الورث  ين التصرف اليذي صيدر مين ميورثاي  ي  ميرر الميوت، اعتقير  .2
ت ميين صييدر لييم التصييرف غييير علييى سييقيل التقييرع، مييا لييي يثقيي التصييرف صييادرا  

 ذلك يو وجدت يحكاي خاص  تخالام.
 (509مادة )

ل يناذ قيع المرير ألجنق  قأقل من قيم  مثلم ولو قغقن يسير    حق الدائنين إذا 
ل جيياز للييدائنين  سييخ  كانييت التركيي  مسييتغرق  قالييديون، وللمشييتري د ييع ثميين المثييل وا 

 القيع.
 (510مادة )

يكسيب مين كيان  إذا تصيرف المشيتري  ي  المقييع تصير ا   ل يجوز  سخ قيع المرير
 ييي  المقيييع لقييياء عيييور، ويجييوز ليييدائن التركيي  المسيييتغرق  قاليييديون  حسيين النيييي  حقييا  

الرجييوع علييى المشييتري ميين المييرير قييالارق قييين الييثمن وقيميي  المقيييع، وللورثيي  هييذا 
ثي  قيمي  وجيب علييم رد ميا يكميل ثل الحق إن كان المشتري يحيدهي،  يان كيان يجنقييا  

 المقيع للترك .
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 بيع النائب لنفسه
 (511مادة )

ل يجييييوز لميييين ينييييوب عيييين غيييييره قمقتصييييى اتايييياق يو نييييص يو يميييير ميييين السييييليات  
المختصيي  ين يشييتري قناسييم مقاشييرة يو قاسييي مسييتاار ولييو قيريييق المييزاد الالنيي  مييا 

عيدي  ينيي قم قيام قموجب هذه النياق  ما لي يكن ذليك قيإذن مين القاصي ، وذليك ميع
 اإلخالل قما نصت عليم القوانين األخرى.
 (512مادة )

ل يجيييوز للوسيييياء يو الخقيييراء ين يشيييتروا قأسيييمائاي يو قاسيييي مسيييتاار األميييوال التييي  
 عاد إلياي قيااا يو تقدير قيمتاا.

 (513مادة )
يصح الاقد    األحوال المنصوص علياا  ي  الميادتين السياققتين إذا يقيره مين تيي القييع 

 وتوا رت  يم األهلي  الالزم  لذلك. لحساقم
 :بيع احلقوق املتنازع عليها - 6

 (514مادة )
 يم إذا كان موصوعم قد ر ات قيم دعيوى يو قياي  ي  شيأنم نيزاع  ياد الحق متنازعا   .1

 جدي.
إذا كان الحق المتنازع  يم قد نزل عنم صاحقم قمقاقل إليى شيخص  خير  للمتنيازل  .2

هييو رد إلييى المتنييازل لييم الييثمن الحقيقيي  الييذي صييده ين يييتخلص ميين الميالقيي  إذا 
 د ام مع المصرو ات من وقت الد ع.
 (515مادة )

 :لمادة الساقق     األحوال اآلتي ل تسري يحكاي ا
 قثمن واحد. صمن مجموع  يموال قيات جزا ا   إذا كان الحق المتنازع  يم داخال   .1

 قاع يحدهي نصيقم لآلخر.قين ورث  يو مالك و  إذا كان الحق المتنازع  يم شائاا   .2

 إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع  يم و اء للدين المستحق    ذمتم. .3
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 وقيع الحق لحائز الاقار. إذا كان الحق المتنازع  يم يثقل عقارا   .4

 (516مادة )
ل يجوز للقصاة ول ألعصاء النياق  ول للمحامين ول لكتق  المحاكي ول للااملين قايا 

أسيييمائاي ول قاسيييي مسيييتاار الحيييق المتنيييازع  ييييم كليييم يو قاصيييم إذا كيييان ين يشيييتروا ق
الن ر    النزاع ييدخل  ي  اختصياص المحكمي  التي  يقاشيرون يعميالاي  ي  دائرتايا 

ل كان القيع قايال    .وا 
 (517مادة )

ل يجييوز للمحييامين ين يتايياملوا مييع مييوكلياي  يي  الحقييوق المتنييازع  ياييا إذا كييانوا هييي 
ل كييان  الييذين يتولييون الييد اع عناييا سييواء يكييان التاامييل قأسييمائاي يي قاسييي مسييتاار وا 
 .الاقد قايال  

 الفصل الثاني
 املقايضة

 (518مادة )
المقايصييي  عقيييد يلتيييزي قمقتصييياه كيييل مييين المتااقيييدين ين ينقيييل إليييى اآلخييير، عليييى سيييقيل 

 التقادل ملكي  مال ليس من النقود.
 (519مادة )

قييي مختلاي   ي  تقيدير المتااقيدين جياز تايوير الايرق  إذا كان لعشيياء المتقياير  يايا
 .قمقلو من النقود يكون مادل  

 (520مادة )
مصييييرو ات عقييييد المقايصيييي  وناقييييات التسييييليي وغيرهييييا ميييين الناقييييات األخييييرى يتحملاييييا 

 المتقايصان مناصا ، ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.
 (521مادة )

قالقيدر اليذي تسيمح قيم يقياي  المقايصي ، ويايد كيل  تسري على المقايص  يحكياي القييع،
 للش ء الذي قاير عليم. للش ء الذي قاير قم ومشتريا   من المتقايصين قائاا  
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 الفصل الثالث
 اهلبة

 الفرع األول
 انعقاد اهلبة

 (522مادة )
الاقيي  عقييد يلتييزي قمقتصيياه الواهييب حييال حياتييم قنقييل ملكييي  المييال الموهييوب إلييى  .1

 عور.الموهوب لم دون 
يجيييوز للواهيييب، دون ين يتجيييرد عييين نيييي  التقيييرع، ين يايييرر عليييى الموهيييوب ليييم  .2

 القياي قالتزاي ماين.
 (523مادة )

إذا وردت الاق  على شة ماين قالذات، غير مملوك للواهب، جاز للموهيوب ليم  .1
ين ييلييب إقيييال الاقيي  ويكييون األميير كييذلك ولييو وقاييت الاقيي  علييى عقييار سييجل 

 الاقد يو لي يسجل.
كييل حييال ل تسييري هييذه الاقيي   يي  حييق الواهييب للاييين الموهوقيي ، ولييو يجيياز و يي   .2

 الموهوب لم الاقد.
إذا يقيير المالييك للشيي ء الموهييوب سييرت الاقيي   يي  حقييم وانقلييب صييحيحا   يي  حييق  .3

 الموهوب لم.
وتنقلب الاق  صحيح     حق الموهيوب ليم إذا  ليت ملكيي  الشية الموهيوب إليى  .4

 الواهب قاد صدور الاق .

 (524مادة )
يجييوز للواهييب اسييترداد الاقيي  إذا يشييتري  يي  الاقييد حييق اسييتردادها  يي  حاليي  عييدي قييياي 
الموهييوب لييم قالتزامييات ماينييم لمصييلح  الواهييب يو ميين يامييم يمييره،  ييإذا هلييك الموهييوب 
 يي  يييد الموهييوب لييم قسييقب يرجييع إليييم، يو كييان قييد تصييرف  يييم، اسييتحق الواهييب قيمتييم 

 وقت الاالك يو التصرف.
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 (525مادة )
ل جاز لكل من الير ين  سخ  يجب ين يكون الاور    الاق  المشروي  قم مالوما   وا 

 الاقد ولو قاد تسلي الموهوب لم للمال، ما لي يتاقا على تايين الاور ققل الاسخ.
 الفرع الثاني

 آثار اهلبة
 (526مادة )

 ي المقيع.يلتزي الواهب قتسليي الموهوب إلى الموهوب لم، ويتقع    ذلك يحكاي تسلي
 (527مادة )

ل يصيييمن الواهيييب اسيييتحقاق الموهيييوب إل إذا تاميييد إخاييياء سيييقب السيييتحقاق، يو  .1
 عيادل   كانت الاق  قاور، و   الحال  األولى يقدر القاصي  للموهيوب ليم تاويصيا  

عمييا يصيياقم ميين الصييرر، و يي  الحاليي  الثانييي  ل يصييمن الواهييب إل ققييدر مييا يداه 
 الموهوب لم من عور.

للير ين ين يتاقا على تاديل الصمان يو عليى إسيقايم ميا ليي يتاميد الواهيب  يجوز .2
 إخااء سقب الستحقاق.

 (528مادة )
 إذا استحق الموهوب حل الموهوب لم محل الواهب  يما لم من حقوق ودعاوى.

 (529مادة )
إذا استحق الموهوب وكان الموهوب لم قد زاد  ي  الموهيوب زييادة ل تققيل الاصيل دون 

 ر،  ليس للمستحق ين يسترده ققل د ع قيم  الزيادة.صر 
 (530مادة )

 ل يصمن الواهب الايب الخا     الموهوب. .1
إذا كانت الاق  قدون عور وتامد الواهب إخاياء الاييب يو صيمن خليو الشي ء  .2

قتاييوير الموهييوب لييم عيين الصييرر الييذي يسييققم،  ييإذا  الموهييوب منييم كييان ملزمييا  
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 اهييب قييرد الاييور وتاييوير الموهييوب لييم تاويصييا  كانييت الاقيي  قاييور التييزي الو 
 .عادل  

 (531مادة )
يلتييزي الموهييوب لييم قييأداء مييا اشييتري عليييم ميين عييور لمصييلح  الواهييب يو لمصييلح  

 يجنق  يو للمصلح  الاام .
 (532مادة )

إذا تقييين ين الموهييوب يقييل  يي  القيميي  ميين الاييور المشييتري  ييال يكييون الموهييوب لييم 
 الاور إل ققدر قيم  الش ء الموهوب. قأن يؤدي من هذا ملزما  

 (533مادة )
إل  عيين الاقيي  و يياء ديونييم،  ييال يكييون الموهييوب لييم ملزمييا   إذا اشييتري الواهييب عوصييا  

 قو اء الديون الت  كانت موجودة وقت الاق ، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (534مادة )

يو علييى غيييره مييدى الحييياة إذا اشييتري الواهييب ين يقييوي الموهييوب لييم قاإلنايياق عليييم 
التزي الموهوب لم قاذا الشري،  إذا يخيل قالتزاميم كيان للواهيب ين يياليب قتناييذ هيذا 

 اللتزاي يو قاسخ الاق .
 (535مادة )

ليييدين  ييي  ذمييي  الواهيييب، يو  ييي  ذمييي   قحيييق عينييي  صيييمانا   إذا كيييان الموهيييوب ميييثقال  
ي يوجييد اتايياق يقصيي  شييخص  خيير،  ييان الموهييوب لييم يلتييزي قو يياء هييذا الييدين، مييا ليي

 قغير ذلك.
 الفرع الثالث

 الرجوع يف اهلبة
 (536مادة )

 يجوز للواهب ين يرجع    الاق  إذا ققل الموهوب لم ذلك. .1
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 إذا ليي يققيل الموهيوب ليم جياز للواهيب ين ييليب مين القصياء التيرخيص ليم  ي   .2
 الرجوع متى كان يستند    ذلك إلى عذر مققول، ولي يوجد مانع من الرجوع.

 (537مادة )
 :للرجوع    الاق  مققول   ياد عذرا   .1

ين يخل الموهوب لم قما يجب عليم نحو الواهب يو نحو يحيد يقارقيم قحييث  .ي 
 من جانقم. ياد ذلك جحودا  

عن ين ييو ر لناسيم يسيقاب المايشي  قميا يتايق ميع  ين يصقح الواهب عاجزا   .ب 
رصييم عليييم مكانتييم الجتماعييي  يو ين يصييقح غييير قييادر علييى الو يياء قمييا يا

 القانون من الناق  على الغير.

إذا كانييت الاقيي  مقدميي  ميين يحييد الخييقييين لآلخيير و سييخت الخيقيي  لسييقب  .ج 
 يرجع إلى الموهوب لم.

إليى وقيت الرجيوع، يو  إذا لي يكن للواهب ولد ورزق قاد الاق  قوليد  يل حييا   .د 
 وقت الاق ،  إذا قم ح . وحيد ي نم ميتا   ين يكون لم ولدا  

 للرجوع عن الاق :  وياد ماناا   .2
قيمتييم  ييإذا زال المييانع  وهييوب زيييادة  متصييل   موجقيي  لزيييادةإذا حصييل للشيي ء الم .ي 

 عاد حق الرجوع.
 إذا مات يحد ير   عقد الاق . .ب 
الموهيييوب تصييير ا  ناائييييا .  يييإذا اقتصييير   ءإذا تصيييرف الموهيييوب ليييم  ييي  الشييي .ج 

 التصرف على قار الموهوب. جاز للواهب ين يرجع    القاق .
انت الاق  مين يحيد اليزوجين لآلخير وليو يراد الواهيب الرجيوع قايد انقصياء إذا ك .د 

 الزوجي .
 إذا كانت الاق  لذي رحي محري. .ه 
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إذا هليييك الشييية الموهيييوب  ييي  ييييد الموهيييوب ليييم، سيييواء كيييان الايييالك قااليييم يو  .و 
قحيييادث يجنقييي  ل ييييد ليييم  ييييم يو قسيييقب السيييتامال،  يييإذا ليييي ياليييك إل قاييير 

 اق .، جاز الرجوع    الق ءالش
 إذا قدي الموهوب لم عوصا  عن الاق . .ز 
 إذا كانت الاق  صدق  يو عمال  من يعمال القر. .ح 

 (538مادة )
يو  يكييون لورثييي  الواهيييب حيييق الرجييوع  ييي  الاقييي  إذا قتيييل الموهييوب ليييم الواهيييب عميييدا  

 قال وجم حق يو اشترك    ذلك. قصدا  
 (539مادة )

اسيترداد الموهيوب إن كيان  ي  ييد  يكون للواهب يو ورثتم    حال  الرجوع عن الاقي 
 الموهوب لم يو الميالق  ققيمتم إن كان قد خرج من يده ألي سقب كان.

 (540مادة )
 يترتب على الرجوع    الاق  قالتراص  يو قالتقاص  ين تاد الاق  كأن لي تكن. .1
ل يييرد الموهييوب لييم الثمييار إل ميين وقييت التايياق علييى الرجييوع، يو ميين وقييت ر ييع  .2

لم ين يرجع قجميع ميا يناقيم مين مصيرو ات صيروري ، يميا المصيرو ات الدعوى، و 
 النا ا   ال يجاوز    الرجوع قاا القدر الذي زاد    قيم  الش ء الموهوب.

 (541مادة )
إذا اسييييتولى الواهييييب علييييى الشيييي ء الموهييييوب، قغييييير التراصيييي  يو التقاصيييي ، كييييان  .1

الك قااييل الواهييب يي ققييل الموهييوب لييم عيين هييالك الشيي ء سييواء يكييان الايي مسييئول  
 قسقب يجنق ، يي قسقب الستامال.

إذا صييدر حكييي قييالرجوع  يي  الاقيي ، وهلييك الشيي ء  يي  يييد الموهييوب لييم قاييد إعييذاره  .2
 عن هذا الاالك ولو كان قسقب يجنق  ل يرجع إليم. قالتسليي، يكون مسئول  
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 (542مادة )
لتسيييليي والتسيييلي عليييى ناقيييات الاقييي  قميييا  ييي  ذليييك مصيييرو ات الاقيييد والرسيييوي والنقيييل وا

الموهوب لم، يما ناقات الرجوع    الاقي   تكيون عليى الواهيب، ميا ليي يوجيد نيص يو 
 اتااق يقص  قغير ذلك.

 الفصل الرابع
 الشركة

 أحكام عامة
 (543مادة )

الشرك  عقد يلتزي قمقتصاه شخصان يو يكثر قأن يساهي كل مناما    مشروع مال  
لستثمار ذلك المشروع، واقتساي ما قد ينشيأ مين قتقديي حصتم من مال يو من عمل 

 رقح يو خسارة.
 (544مادة )

 قمجرد تكويناا. اعتقاريا   تاد الشرك  شخصا   .1
ل يحيتا قايذه الشخصيي  علييى الغيير إل قايد اسييتيااء إجيراءات التسيجيل والنشيير  .2

 الت  يقررها القانون.
إلجراءات المشار للغير ين يتمسك قاذه الشخصي  على الرغي من عدي استيااء ا .3

 إلياا.
 الفرع األول

 أركان الشركة
 (545مادة )

ل كييان قييايال   يجييب ين يكييون عقييد الشييرك  مكتوقييا   .1 كييل مييا  ، وكييذلك يكييون قييايال  وا 
 يدخل على الاقد من تاديالت دون ين تستو   الشكل الذي ي رت  يم ذلك الاقد.

كيون ليم يثير  يميا قيين ل يجوز للشركاء الحتجاج قاذا القيالن ققل الغير، ول ي .2
 الشركاء يناساي إل من وقت ين ييلب الشريك الحكي قالقيالن.
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 (546مادة )
تايد حصيص الشييركاء متسياوي  القيمي ، ويناييا واردة عليى ملكيي  المييال ل عليى مجييرد 

 النتااع قم، ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.
 (547مادة )
ا يكون لم من ناوذ، يو على ميا يتمتيع قيم ل يجوز ين تقتصر حص  الشريك على م

 من ثق  مالي .
 (548مادة )

إذا كانييت حصييي  الشيييريك  ييي  الشيييرك  حييق ملكيييي  يو حيييق منااييي  يو يي حيييق عينييي  
 خر،  ان يحكاي القيع ه  الت  تسري    صمان الحص  إذا هلكت يو اسيتحقت يو 

ال  ييان يحكيياي  ايير  ياييا عيييب يو نقييص، يمييا إذا كانييت الحصيي  مجييرد النتايياع قالميي
 اإليجار ه  الت  تسري    كل ذلك.

 (549مادة )
وجيب علييى الشييريك ين يقيوي قالامييل الييذي تاايد قييم  يي   إذا كانيت الحصيي  عمييال   .1

عما يكون قد كسقم من وقت قياي الشرك  قمزاولتيم الاميل  الاقد، وين يقدي حساقا  
 الذي قدمم حص  لم.

قدي للشرك  ما يكون قد حصل علييم قأن ي ل يكون الشريك    هذه الحال  ملزما   .2
 من حق اختراع، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (550مادة )
 توزع األرقاح والخسائر على الوجم المشروي    الاقد. .1
إذا لي يقين    عقد الشرك  نصيب كيل مين الشيركاء  ي  األرقياح والخسيائر  انيم  .2

 يتاين توزيااا قنسق  حص  كل مناي    ريس المال.

 (551دة )ما
إذا اتاق الشركاء  ي  الاقيد عليى ين يكيون أليايي قيدر مقييوع مين اليرقح كيان الشيري 

 لحص  كل مناي    ريس المال. ويتي توزيع الرقح يققا   قايال  
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 (552مادة )
إذا كانيييت الحصييي  التييي  قيييدماا الشيييريك هييي  دييييون ليييم  ييي  ذمييي  الغيييير،  يييال ينقصييي  

عيين  يون، ويكييون الشييريك  ييوق ذلييك مسييئول  التزامييم للشييرك  إل إذا اسييتو يت هييذه الييد
 تاوير الصرر الذي لحق قالشرك  إذا لي توف هذه الديون عند حلول  جالاا.

 (553مادة )
إذا اقتصييير الاقيييد عليييى تاييييين نصييييب الشيييركاء  ييي  اليييرقح، وجيييب حسيييقان هيييذا  .1

 النصيب    الخسارة.
 يي   إذا كانييت حصيي  يحييد الشييركاء مقصييورة علييى عملييم وجييب ين يقييدر نصيييقم .2

 لما تايده الشيرك  مين هيذا الاميل،  يإذا قيدي  يوق عمليم نقيودا   الرقح والخسارة تقاا  
يو يي شيي ء  خيير كييان لييم نصيييب عيين عملييم و خيير عمييا قدمييم قاإلصييا   إلييى 

 الامل.

 (554مادة )
إذا اتايق  يي  عقييد الشيرك  علييى ين يحييد الشييركاء ل يسياهي  يي  يرقيياح الشييرك  يو  .1

 .   خسائرها كان الاقد قايال  
يجييوز التايياق علييى إعايياء الشييريك الييذي لييي يقييدي غييير عملييم ميين المسيياهم   يي   .2

 الخسائر شريي  يل يكون قد تقرر لم يجر عن عملم.
 الفرع الثاني
 إدارة الشركة

 (555مادة )
من اآلخيرين  ي   إذا لي يوجد نص خاص على يريق  اإلدارة، عد كل شريك ماوصا  

عميال الشيرك  دون الرجيوع إليى غييره مين الشيركاء إدارة الشرك ، وكان لم ين يقاشر ي
عليييى ين يكيييون لايييؤلء يو ألي ميييناي حيييق العتيييرار عليييى يي عميييل ققيييل تماميييم، 

 وألغلقي  الشركاء الحق    ر ر هذا العترار.
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 (556مادة )
للشيريك المنتييدب ليإلدارة قيينص خياص  يي  عقيد الشييرك  ين يقيوي علييى اليرغي ميين  .1

اإلدارة والتصيييير ات التيييي  تييييدخل  يييي  غييييرر ماارصيييي  سييييائر الشييييركاء قأعمييييال 
الشييرك ، متييى كانيييت يعمالييم وتصييير اتم خالييي  مييين الغييش، ول يجيييوز عييزل هيييذا 

 الشريك من اإلدارة دون مسوت، ما دامت الشرك  قاقي .
إذا كان انتداب الشريك ليإلدارة لحقيا قاقيد الشيرك ، جياز الرجيوع  ييم كميا يجيوز  .2

    التوكيل الاادي.
 للازل. ر الشركاء قاقلون دائما  المديرون من غي .3

 (557مادة )
إذا تاييدد الشييركاء المنتييدقون لييإلدارة دون ين ياييين اختصيياص كييل مييناي ودون ين  .1

قيأي عميل مين  ينص على اناراد يي ميناي قياإلدارة، كيان لكيل ميناي ين يقيوي منايردا  
يعمييال اإلدارة، علييى ين يكييون لكييل ميين قيياق  الشييركاء المنتييدقين ين ياتييرر علييى 

لامل ققل تمامم، ويكون من حق يغلقي  الشركاء المنتدقين ر ر هذا العتيرار، ا
 . إذا تساوى الجانقان كان الر ر من حق يغلقي  الشركاء جمياا  

إذا اتاق على ين تكون قرارات الشركاء المنتدقين لإلدارة قاإلجماع يو قاألغلقي ،  .2
رتيييب عليييى تاويتيييم  يييال يجيييوز الخيييروج عليييى ذليييك، إل ين يكيييون ألمييير عاجيييل يت

 خسارة جسيم  ل تستييع الشرك  تاويصاا.
 (558مادة )

إذا وجب ين يصدر قرار قاألغلقي ، تاين األخذ قاألغلقي  محسوق  على يساس قيم  
 الحصص، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (559مادة )
سييياي الشيييركاء غيييير الميييديرين ممنوعيييون مييين اإلدارة ولكييين يجيييوز لايييي ين ييلايييوا قأنا

 كل اتااق يقص  قغير ذلك. على د اتر الشرك  ومستنداتاا، وياد قايال  
 



 

 

 121 

 (560مادة )
ل يجوز لمن انتدب إلدارة الشرك  يو عين مديرا  لاا ين يترك اإلدارة    وقت يلحيق 

 قالشرك . صررا  
 الفرع الثالث
 آثار الشركة

 (561مادة )
ين يقذل    سقيل ذليك مين  يجب على الشريك الذي يناي قم تحقيق مصالح الشرك 

للامييل قييأجر  ييال  الاناييي  مييا يقذلييم  يي  تحقيييق مصييالحم الخاصيي ، إل إذا كييان منتييدقا  
يجوز لم ين ينزل عن عناي  الرجل الماتاد، ويجيب علييم ين يمتنيع عين يي تصيرف 

 ت من يجلم.أيلحق الصرر قالشرك  يو يخالف الغرر الذي ينش
 (562مادة )

لكيل  من مال الشرك ،  ان  ايل كيان صيامنا   جز لناسم شيئا  ل يجوز للشريك ين يحت
 صرر يلحق قاا من جراء هذا الحتجاز.
 (563مادة )

إذا كانت الشيرك  مديني  قيدين متصيل قيأغرار الشيرك  وليي تيف قيم يموالايا، ليزي  .1
الشييركاء  يي  يمييوالاي الخاصيي  مييا ققيي  ميين الييدين قمقييدار نصيييب كييل مييناي  يي  

كييل اتايياق  د اتايياق يقصيي  قغييير ذلييك، ويقييع قييايال  خسييائر الشييرك ، مييا لييي يوجيي
 ياا  الشريك من المسئولي  عن ديون الشرك .

حييق ميالقييي  الشييركاء كييل ققيييدر  – ييي  جميييع األحييوال  –يكييون لييدائن  الشييرك   .2
 الحص  الت  خصصت لم    يرقاح الشرك .

 (564مادة )
يوجييد اتايياق  ل تصييامن قييين الشييركاء  يمييا يلييزي كييل مييناي ميين ديييون الشييرك  مييا لييي

يقص  قغير ذلك.  إذا يعسير يحيد الشيركاء، وزعيت حصيتم  ي  اليدين عليى القياقين، 
 كل ققدر نصيقم    تحمل الخسارة.
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 (565مادة )
إذا كيييان ألحييييد الشييييركاء دائنيييون شخصيييييون،  ليييييس لايييي يثنيييياء قييييياي الشييييرك  ين  .1

نميييييا لايييييي ين  يتقاصيييييوا حقيييييوقاي مميييييا يخيييييص ذليييييك الشيييييريك  ييييي  ريس الميييييال، وا 
وها مميييا يخصيييم  ييي  األرقييياح، يمييييا قايييد تصييياي  الشيييرك   يكيييون لاييييي ين يتقاصييي

 يتقاصوا حقوقاي من نصيب المدين    ريس المال.
يجوز للدائن الشخص  للشيريك توقييع الحجيز التحا ي  تحيت ييد المصيا  عليى  .2

 ما سيؤول إلى مدينم عند التصاي .
 الفرع الرابع

 انقضاء الشركة
 (566مادة )

ء الميايياد الماييين لاييا، يو قانتايياء الامييل الييذي قامييت ميين تنتايي  الشييرك  قانقصييا .1
 يجلم.

إذا انقصييت المييدة الماينيي  يو ينتايي  الامييل ويسييتمر الشييركاء يقومييون قامييل ميين  .2
نيييوع األعميييال التييي  تألايييت مييين يجلايييا الشيييرك ، امتيييد الاقيييد سييين   سييين  قالشيييروي 

 ذاتاا.
ب علرذ اعتراضرو وقرث أثرره يجوز لدائن أحد الشرركا  أن يعتررع علرذ هرالا االمترداد ويترتر .3

 في حقو.
 (567مادة )

تنتا  الشرك  قاالك جميع ريس مالاا يو جيزء كقيير منيم قحييث ل تققيى  ائيدة  ي   .1
 استمرارها.

إذا كان يحد الشركاء قد تااد قأن يقدي حصتم شيئا  ماينا  قالذات وهلك هذا الش ء  .2
 ققل تقديمم، يصقحت الشرك  منحل     حق جميع الشركاء.

 (568ة )ماد
 تنتا  الشرك  قموت يحد الشركاء يو قالحجر عليم يو قإعساره يو قإ السم. .1
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يجوز التاياق عليى ينيم إذا ميات يحيد الشيركاء تسيتمر الشيرك  ميع ورثتيم وليو كيانوا  .2
 قصرا . 

يجييوز التايياق علييى اسييتمرار الشييرك  قييين قيياق  الشييركاء إذا مييات يحييدهي يو حجيير  .3
، و ييي  هيييذه الحالييي  ل يكيييون لايييذا الشيييريك يو علييييم يو يعسييير يو ي ليييس يو انسيييحب

ورثتييم إل نصيييقم  يي  يمييوال الشييرك  ويقييدر هييذا النصيييب قحسييب قيمتييم يييوي وقييوع 
الحادث الذي يدى إل  خروجم من الشرك  ويد ع لم نقدا ، ول يكون لم نصيب  يما 
يسييتجد قاييد ذلييك ميين حقييوق إل ققييدر مييا تكييون تلييك الحقييوق ناتجيي  عيين عمليييات 

 لى ذلك الحادث.ساقق  ع

 (569مادة )
تنتا  الشيرك  قانسيحاب يحيد الشيركاء إذا كانيت ميدتاا غيير ماينيم، عليى ين يالين  .1

الشريك إرادتم    النسيحاب إلي  سيائر الشيركاء ققيل حصيولم، ويل يكيون انسيحاقم 
 عن غش يو    وقت غير لئق.

 . الشرك  قإجماع الشركاء على حلاا تنتا  .2

 (570مادة )
  ين تقص  قحل الشيرك  قنياء عليى يليب يحيد الشيركاء ، لايدي و ياء يجوز للمحكم .1

يو ألي سييقب  خيير يسييوت  جوهريييا   شييريك قمييا تااييد قييم، يو إللحاقييم قالشييرك  صييررا  
 هذا الحل ولو كان ل يرجع إلى الشركاء.

 يكون قايال  كل اتااق يقص  قغير ذلك. .2

 (571مادة )
يي ميين الشييركاء يكييون  قجييوز لكييل شييريك ين ييلييب ميين القصيياء الحكييي قاصييل .1

على مد يجلاا يو تكون تصر اتم مميا يمكين  وجوده    الشرك  قد يثار اعتراصا  
حسييييقاناا سييييققا  مسييييوغا  لحييييل الشييييرك ، علييييى ين ت ييييل الشييييرك  قائميييي   يمييييا قييييين 

 القاقين.
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يجوز ألي شريك إذا كانت الشرك  مايني  الميدة ين ييليب مين القصياء إخراجيم   .2
ذلييك إلييي  يسييقاب ماقوليي ، و ييي  هييذه الحاليي  تنحيييل  ميين الشييرك  متيي  يسيييتند  يي 

 الشرك  ما لي يتاق قاق  الشركاء على استمرارها.
 الفرع اخلامس

 تصفية الشركة وقسمتها
 (572مادة )

تيتي تصياي  يميوال الشيرك  وقسيمتاا قاليريقي  المقينيي   ي  الاقيد، وعنيد خليوه مين حكييي 
 خاص تتقع األحكاي الواردة    المواد اآلتي .

 (573) مادة
تنتايي  سييلي  المييديرين عنييد حييل الشييرك ، ول يجييوز لاييي ين يقومييوا قييأي عمييل جديييد 
ل كييان كييل ميين اشييترك  يي  هييذا الامييل مسييئول  مسييئوليم تصييامني   يتالييق قالشييرك  وا 

 عنم.
 (574مادة )

 تققى للشرك  شخصيتاا العتقاري  قالقدر الالزي للتصاي .
 (575مادة )

مييا مصييف واحييد يو يكثيير يقييوي قالتصيياي  عنييد القتصييا .1 ء، إمييا جميييع الشييركاء، وا 
 تايناي يغلقي  الشركاء.

إذا ليييي يتايييق الشيييركاء عليييى تاييييين المصيييا ، تيييولى القاصييي  تايينيييم، قنييياء  عليييى  .2
 يلب يحدهي.

 يي  الحيييالت التييي  تكييون  يايييا الشيييرك  قايلييي  تاييين المحكمييي  المصيييا ، وتحيييدد  .3
 يريق  التصاي  قناء على يلب ذوي المصلح .

دير الشيرك  يو ميديروها  ي  حكيي المصيا  قالنسيق  للغيير حتيى ييتي تاييين ياد مي .4
 المصا .
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 (576مادة )
ل يجيييوز للمصيييا  ين يقيييدي يعميييال  جدييييدة للشيييرك ، إل ين تكيييون لزمييي  إلتمييياي  .1

 يعمال ساقق .
للشيرك  قيالمزاد يو قالممارسي ، مييا  يجيوز للمصيا  ين يقييع ميال  منقيول  يو عقيارا    .2

 ر تايينم على تقييد هذه السلي .لي ينص    يم
 (577مادة )

تقسييي يمييوال الشييرك  قييين الشييركاء جمياييا  قاييد اسييتيااء الييدائنين لحقييوقاي، وقايييد  .1
حسيي المقييالو الالزمي  لو يياء اليديون التيي  ليي تحييل يو اليديون المتنييازع  يايا، وقاييد 

 رد المصرو ات يو القرور الت  تكون ألحد الشركاء ققل الشرك .
واحيد مين الشيركاء قمقليو يايادل قيمي  الحصي  التي  قيدماا  ي  ريس يختص كيل   .2

المال كما ه  مقينم    الاقد، يو ياادل قيم  هذه الحصي  وقيت تسيليماا إذا ليي 
تقين قيمتاا    الاقد، ما لي يكن الشريك قد اقتصر على تقديي عملم يو اقتصر 

 على مجرد النتااع قم.  ءن ش يما قدمم م
ذلك وجقت قسمتم قين الشيركاء قنسيق  نصييب كيل ميناي  ي   قاد  ءإذا ققى ش  .3

 األرقاح.
إذا لييي يكييف صييا   مييال الشييرك  للو يياء قحصييص الشييركاء،  ييإن الخسييارة تييوزع   .4

 علياي قحسب النسب المتاق علياا    توزيع الخسائر.

 (578مادة )
 تتقع    قسم  الشركات القواعد المتالق  ققسم  المال الشائع.
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 مسالفصل الخا
 القرررع

 (579مادة )
القرر عقد يلتزي قمقتصاه المقرر قيأن ينقيل إلي  المقتيرر ملكيي  مقليو مين النقيود 
يو يي شة مثل   خر، على ين يرد إليم المقترر عند نااي  مدة القرر شييئا  مثليم 

    مقداره ونوعم وصاتم.
 (580مادة )

 .استاالكيا   ين يكون مثليا  يشتري    المال المقترر 
 (581ة )ماد

يجب على المقرر ين يسلي الش ء موصوع الاقد إلي  المقتيرر، ول يجيوز ليم  .1
 .د المثل إل عند نااي  مدة القررين ييالقم قر 

 .   المقترر كان الاالك على المقررإذا هلك الش ء ققل تسليمم إل  .2

 (582مادة )
يشييييتري  يييي  المقييييرر ين يكييييون يهيييييال  للتقييييرع و يييي  المقتييييرر ين يكييييون يهيييييال   .1

 لتصرف.ل
ل يملك الوص  يو القيي إقرار يو اقترار مال من هو    وليتم إل قإذن من  .2

 المحكم  المختص .
 (583مادة )

إذا استحق الغير الميال المقيرر وهيو قيائي  ي  ييد المقتيرر سيقي التزاميم قيرد مثليم، 
ولييم تصييمين المقييرر مييا قييد يلحقييم ميين صييرر قسييقب هييذا السييتحقاق إذا كييان سييية 

 الني .
 (584دة )ما

 إذا  ار    المال المقترر عيب خا   ال يلزي المقترر إل قرد قيمتم مايقا .
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 (585مادة )
ذا ليي يتايق عليى  إذا كان للقرر يجل  لييس للمقيرر اسيترداده ققيل حليول األجيل، وا 

للييرد  مناسييقا   يجييل يو اتاييق علييى ين يكييون الييرد عنييد الميسييرة حييددت المحكميي  مياييادا  
 تقاا لل روف.

 (586ة )ماد
إذا تاييذر رد مثييل الاييين المقترصيي  انتقييل حييق المقييرر إليي  قيمتاييا يييوي ققصيياا ول 

 عقرة لما ييري على قيمتاا من تغيير.
 (587مادة )

إذا اقتييرر عييدة يشييخاص مييال  وققصييم يحييدهي قرصييى القيياقين  ليييس ألي مييناي ين 
 ييالقم إل قمقدار حصتم  يما ققر. 

 (588مادة )
يو  و يياء  يي  مكييان اناقيياد القييرر، مييا لييي يييتي التايياق صييراح   يلتيزي المقتييرر قال .1

 صمنا  على غير ذلك.
إذا انتقيل مييوين كييل مين الييير ين إليي  قليد  خيير مشييترك يو مختليف تتايياوت  يييم  .2

قيميي  المييال المقييرر عناييا  يي  قلييد القييرر ينتقييل حييق المقييرر إليي  القيميي   يي  
 مكان اناقاد القرر.

 الفصل السادس
 الصلرح

 (589مادة )
الصلح عقد ينا  الير ان قمقتصياه نزاعيا  قائميا  قيناميا يو يتوقييان قيم نزاعيا  محيتمال  
 يما يجوز التصالح  يم، وذلك قأن ينزل كيل مناميا عليى وجيم التقاقيل عين جيزء مين 

 ادعائم.
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 (590مادة )
يشيييتري  ييييمن ياقيييد صيييلحا  ين يكيييون يهيييال  للتصيييرف قايييور  ييي  الحقيييوق التييي   .1

 يشملاا عقد الصلح.
 تشتري يهلي  التقرع إذا تصمن الصلح إسقاي شة من الحقوق. .2

 (591مادة )
يسري على صيلح الصيق  الممييز الميأذون ليم وصيلح اليول  والوصي  والقييي القيوانين 

 الخاص  قاألحوال الشخصي .
 (592مادة )

ل يجيييوز الصيييلح  ييي  المسيييائل المتالقييي  قالحالييي  الشخصيييي  يو قالن ييياي الاييياي، ولكييين 
علييى المصيييالح المالييي  التييي  تنشييأ عييين الحاليي  الشخصيييي  يو ارتكييياب يجييوز الصيييلح 
 إحدى الجرائي.

 (593مادة )
 ل يثقت الصلح إل قالكتاق .

 (594مادة )
 يشتري ين يكون المصالح عنم مما يجوز يخذ القدل    مقاقلم.  .1
 يشتري ين يكون كل من المصالح عنم وقدل الصلح مالوما . .2
و مناا  مملوكي  للغيير  يإن ناياذ الصيلح يتوقيف عليى إذا كان قدل الصلح عينا  ي .3

 إقرار ذلك الغير. 
 (595مادة )

يصح الصلح عين الحقيوق سيواء يقير قايا الميدع  علييم يو ينكرهيا يو سيكت وليي  .1
 يقد  ياا إقرارا  ول إنكارا . 

إذا وقع الصلح    حال  اإلقرار على قدل ماين يد ام المقر  او    حكي القيع  .2
ن كان على   المناا   او    حكي اإليجار.وا 
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إذا وقع الصلح عن إنكار يو سكوت  او    حيق الميدع  مااوصي  و ي  حيق   .3
 المدعى عليم إ تداء من اليمين وقيع للخصوم .

 (596مادة )
إذا صالح شخص على قار الاين المدعى قاا يو على مقدار مما يدعيم  ي  ذمي  

 اآلخر  قد يسقي حق ادعائم    القاق .
 (597مادة )

إذا تصالح شخصان يدع  كل مناميا عينيا   ي  ييد اآلخير عليى ين يحيتا  كيل واحيد 
قالاين الت     يده جرى على الصلح حكي المقايص ، ول تتوقف صحتم على الاليي 

 ققيم  القدلين.
 (598مادة )

يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إل  القدل المصالح عليم وسقوي حقم الذي 
 ع، ول يجوز ألياما يو لورثتم من قاده الرجوع  يم.كان محل النزا

 (599مادة )
تنتايي  قالصييلح المنازعييات التيي  تناولاييا، ويترتييب عليييم انقصيياء الحقييوق والدعيياءات 

 الت  نزل عناا يي من المتااقدين نزول  ناائيا .
 (600مادة )

الحقيوق  للصلح يثر كاشف قالنسق  لميا تناوليم مين الحقيوق ويقتصير هيذا األثير عليى
 المتنازع  ياا دون غيرها.

 (601مادة )
يجوز لير   الصلح إقالتم قالتراصي  إذا كيان  ي  حكيي المااوصي ، ول تجيوز إقالتيم 

 إذا تصمن إسقايا  لقار الحقوق. 
 (602مادة )

 ل يجوز اليان    الصلح قسقب غلي    القانون.
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 (603مادة )
ن الاقيييد كليييم، إل إذا تقيييين مييين الصيييلح ل يتجيييزي،  يييقيالن جيييزء منيييم يتصيييمن قييييال

عقارات الاقد، يو مين ال يروف ين المتااقيدين قيد اتاقيا عليى ين يجيزاء الاقيد مسيتقل  
 قاصاا عن قار. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 عقود المنفعة
 الفصل األول
 اإليجررررار
 الفرع األول
 يركان اإليجار

 (604مادة )
ن المسييتأجر ميين النتايياع قشيي ء ماييين اإليجييار عقييد يلتييزي قمقتصيياه المييؤجر ين يمكيي

 مدة ماينم لقاء يجرة مالوم .
 (605مادة )
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تزييد مدتيم عليى ثيالث سينوات  ل يجيوز لمين ل يمليك إل حيق اإلدارة ين ياقيد إيجيارا  
إل قتيرخيص مين الجايي  المختصي ،  ييإذا عقيد اإليجيار لمييدة يييول ميين ذليك ينقصييت 

   قخالف ذلك.المدة إلى ثالث سنوات، ما لي يوجد نص يقص
 (606مادة )

اإلجارة الصادرة ممن لم حق المناا  تنقص  قانقصاء هذا الحق إذا ليي يجزهيا ماليك 
الرققييي ، عليييى ين تراعيييى المواعييييد المقيييررة للتنقييييم قييياإلخالء والمواعييييد الالزمييي  لنقيييل 

 محصول السن .
 (607مادة )

يحييدده المتااقييدان  ميين  تقييدي مييدة اإليجييار ميين التيياريخ المتاييق عليييم  يي  الاقييد  ييإن لييي
 تاريخ الاقد.

 (608مادة )
 يجب ين تكون مدة اإليجار ماين . .1
إذا عقد اإليجار دون اتااق على ميدة يو عقيد لميدة غيير مايني ، يو تايذر إثقيات  .2

المييدة المييدعاة، عييد اإليجييار مناقييدا  للاتييرة المحييددة لييد ع األجييرة، وتنقصيي  قانقصيياء 
 تااقدين إذا هو يخير المتااقد اآلخر قاإلخالء.هذه الاترة قناء على يلب يحد الم

 (609مادة )
ققيل انتاياء ميدة اإليجيار قثالثي  يشيار إذا كانيت هيذه   يكون اإلخيار قياإلخالء كتاقي

المدة تزيد على ست  يشار  إذا كانت يقل من ذلك وجب اإلخيار ققل قدايي  نصيااا 
 األخير، ما لي يوجد اتااق يو نص يقص  قخالف ذلك.

 (610) مادة
إذا انتات مدة اإليجار وثقت قياي صرورة ملح  لمتدادها جياز للمحكمي  ميدها ققيدر 

 الصرورة على ين يؤدي المستأجر يجرة المثل عناا.
 (611مادة )

 .ل يجوز ين تزيد مدة اإليجار على ثالثين عاما   .1
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دة لتلييك الميي إذا عقييد اإليجييار لمييدة حييياة المييؤجر يو المسييتأجر ياييد الاقييد مسييتمرا   .2
 .ولو زادت على ثالثين عاما  

يقص  قأن يققى ما ققي  المسيتأجر ييد ع األجيرة،  إذا تصمن عقد اإليجار شريا   .3
 عد ينم قد عقد لمدة حياة المستأجر. 
 (612مادة )

 ، كما يجوز ين تكون يي تقدم  يخرى. يجوز ين تكون األجرة نقودا  
 (613مادة )
ة يو على كياي  تقيديرها، يو إذا تايذر إثقيات إذا لي يتاق المتااقدان على مقدار األجر 

 مقدارها، وجب حسقان يجرة المثل.
 

 (614مادة )
يجيييوز التاييياق عليييى تاجييييل األجيييرة يو تأجيلايييا يو تقسييييياا إلييي  يقسييياي تيييؤدي  ييي  

 يوقات ماينم.
 (615مادة )

 تستحق األجرة قاستيااء المناا  يو قإمكان استياائاا. .1
د ع األجيرة اسيتحقت األجيرة المحيددة للمنااي  قصيورة  إذا لي يقين    الاقد ميااد .2

 ميلق  قاد استيااء المناا  يو قاد تحقق القدرة على استياائاا.
ل حيددتاا  .3 األجرة المستحق  عين وحيدة زمنيي  يتقيع الايرف قشيأن مواعييد يدائايا وا 

 المحكم  قناء على يلب صاحب المصلح .
 (616مادة )

قييل تسيليي الاييين المييؤجرة مييا لييي يكيين المسييتأجر ل تسيتحق األجييرة عيين مييدة انقصييت ق
 هو المتسقب.

 الفرع الثاني
 التزامات المؤجر
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 (617مادة )
يلتييزي المييؤجر ين يسييلي المسييتأجر الاييين المييؤجرة وملحقاتاييا  يي  حاليي  تصييلح مااييا ألن 

 تا  قما يعدت لم من المناا  و قا  لما تي التااق عليم يو ليقيا  الاين المؤجرة.
 (618مادة )

إذا سلمت الاين المؤجرة    حال  ل تكيون  يايا صيالح  لالنتاياع اليذي يجيرت مين  .1
، جياز للمسيتأجر ين ييليب  سيخ الاقيد كقييرا   يجلم يو إذا نقيص هيذا النتاياع نقصيا  

يو إنقاص األجرة ققدر ما نقص مين النتاياع، ميع التايوير  ي  الحيالتين إذا كيان 
 لذلك مقتر.

 يي  حاليي  ميين شييأناا ين تاييرر صييح  المسييتأجر يو  إذا يصييقحت الاييين المييؤجرة  .2
ييليب  من يقيمون مايم يو مسيتخدميم يو عماليم لخيير جسييي، جياز للمسيتأجر ين

 سيييخ الاقيييد يو إنقييياص األجيييرة ققيييدر ميييا نقيييص مييين النتاييياع ميييع التايييوير  ييي  
 الحالتين إذا كان لذلك مقتر.

 (619مادة )
 حتى يستو   األجرة الماجل . يجوز للمؤجر ين يمتنع عن تسليي الاين المؤجرة 

 (620مادة )
يسري على اللتزاي قتسليي الاين المؤجرة ما يسري على اللتزاي قتسليي الاين المقيا  
من يحكاي، خاص  ما يتالق مناا قزمان التسليي ومكانم وتحديد مقدار الاين المؤجرة 

 وملحقاتاا، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (621مادة )

المييؤجر قصيييان  الاييين المييؤجرة لتققييى علييى الحاليي  التيي  سييلمت قاييا وين يقييوي  يلتييزي .1
   يثناء اإلجارة قجميع الترميميات الصيروري  دون الترميميات التأجيريي ، وعليي  ين 

 يجري األعمال الالزم  لعسيح واآلقار ومصارف المياه.
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لزي قثمن المياه يتحمل المؤجر التكاليف والصرائب المستحق  على الاين المؤجرة وي .2
إذا كانت تقدر جزا ا   إذا كانت تقدر قالاداد التزي قاا المستأجر، يما ثمن الكارقاء 

 والغاز وكل ما هو خاص قالستامال الشخص   يتحملم المستأجر.
 تسري يحكاي الاقرتين الساققتين، ما لي يوجد نص يو اتااق يقص  قغير ذلك. .3

 (622مادة )
ذاره عييين القيييياي قتناييييذ اللتزاميييات المقينييي   ييي  الميييادة إذا تيييأخر الميييؤجر قايييد إعييي .1

السيياقق ، جيياز للمسييتأجر ين يحصييل علييى إذن ميين القاصيي  قييإجراء ذلييك قناسييم 
واستيااء ما يناقم حسما  من األجيرة وذليك دون إخيالل قحقيم  ي  يليب الاسيخ يو 

 إنقاص األجرة.
الترميميييات يجييوز للمسييتأجر دون حاجيي  إليي  إذن ميين القاصيي  ين يقييوي قييإجراء  .2

المستاجل  يو القسيي  مما يلتزي قم المؤجر، سواء كان الايب موجودا  وقت قدء 
النتايياع يو يييري قاييد ذلييك إذا لييي يقييي المييؤجر قاييد إعييذاره قتنايييذ هييذا اللتييزاي  يي  

 ميااد مناسب، على ين يستو   ما يناقم حسما  من األجرة.
 (623مادة )

 جار هالكا  كليا ، اناسخ الاقد من تلقاء ذاتم.إذا هلكت الاين المؤجرة يثناء اإلي .1
إذا كييان هييالك الاييين جزئيييا  يو إذا يصييقحت  يي  حاليي  ل تصييلح مااييا لالنتايياع  .2

الذي يجرت من يجلم، يو نقص هذا النتااع نقصا  كقييرا  وليي يكين للمسيتأجر ييد 
    ذلك جياز ليم إذا ليي يقيي الميؤجر  ي  مياياد مناسيب قإعيادة الايين إلي  الحالي 
الت  كانت علياا ين ييلب تقاا  لل روف، إما إنقاص األجرة، يو  سخ اإليجار، 
دون إخالل قما لم من حق    ين يقوي قناسم قتناييذ التيزاي الميؤجر و قيا  ألحكياي 

 المادة الساقق .
ل يجوز للمستأجر    الحالتين الساققتين ين ييلب تاويصا  إذا كان الاالك يو  .3

  يد للمؤجر  يم.التلف يرجع إل  سقب ل
 (624مادة )
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ل يجوز للمستأجر ين يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستاجل  التي  تكيون  .1
صييروري  لحايي  الاييين المييؤجرة، علييى ينييم إذا ترتييب علييى هييذه الترميمييات إخييالل 
كليي  يو جزئيي  قالنتايياع قييالاين، جييياز للمسييتأجر ين ييلييب تقاييا  لل ييروف إميييا 

 األجرة. سخ اإليجار يو إنقاص 
إذا ققى المستأجر    الاين المؤجرة إل  ين تتي الترميمات سيقي حقيم  ي  يليب  .2

 الاسخ.
 (625مادة )

يلتيزي المييؤجر قيأن يمتنييع عين كييل ميا ميين شيأنم ين يحييول دون انتاياع المسييتأجر  .1
قالاين المؤجرة، ول يجوز لم ين يحدث قالاين يو قملحقاتاا يي تغيير يخل قاذا 

 النتااع.
صييمان المييؤجر علييى األعمييال التيي  تصييدر منييم يو ميين يتقاعييم، قييل  ل يقتصيير .2

يمتييد هييذا الصييمان إليي  كييل تاييرر يو إصييرار مقنيي  علييى سييقب قييانون  يصييدر 
 من يي مستأجر  خر يو من يي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

 (626مادة )
إذا يحدث المستأجر قإذن المؤجر إنشاءات يو إصالحات لمنااي  الايين الميؤجرة  .1

ن لي يشتري الرجوع. يو صيا  نتاا رجع عليم قما يناقم قالقدر المتاارف عليم، وا 
لمنااتيييم الشخصيييي   لييييس ليييم الرجيييوع عليييى  إذا كييان ميييا يحدثيييم المسيييتأجر عائيييدا   .2

 المؤجر ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (627مادة )

يتايييارر ميييع ميييا للمسيييتأجر مييين حقيييوق قمقتصيييى عقيييد  إذا ادعيييى يجنقييي  حقيييا   .1
وجييب علييى المسييتأجر ين يقييادر قإخيييار المييؤجر قييذلك ولييم ين ييلييب اإليجييار، 

 إخراجم من الدعوى، و   هذه الحال  توجم اإلجراءات إلى المؤجر.
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إذا ترتب على هذا الدعاء حرمان المستأجر من النتااع قالاين الميؤجرة، جياز  .2
لييم تقاييا لل ييروف ين ييلييب الاسييخ يو إنقيياص األجييرة مييع التاييوير إن كييان لييم 

 قتصى.م

 (628مادة )
إذا تاييدد المسييتأجرون لاييين واحييدة  صييل ميين سييقق مييناي إلييى وصييع يييده علياييا  .1

دون غش يو توايؤ، ما لي يكن عقد يحد المستأجرين ثاقت التياريخ وكيان حسين 
الني  ققل ين يصع مستأجر  خر يده على الاين الميؤجرة يو ققيل ين يتجيدد عقيد 

 إيجاره،  انم هو الذي ياصل.
جييييد سييييقب لتاصيييييل يحييييد المسييييتأجرين  ليييييس لاييييي  يمييييا تاارصييييت  يييييم إذا لييييي يو  .2

 حقوقاي إل يلب التاوير.
 
 
 (629مادة )

إذا ترتب على يعمال السليات المختص     حدود القانون نقص كقير    النتاياع 
قالاين المؤجرة، جاز للمستأجر ين ييلب  سخ الاقد يو إنقاص األجيرة، ميا ليي يوجيد 

 ك.اتااق يقص  قغير ذل
 (630مادة )

ل يصييييمن المييييؤجر للمسييييتأجر التاييييرر المييييادي إذا صييييدر ميييين يجنقيييي  مييييا داي  .1
المتايييرر ل ييييدع  حقيييا، ويجيييوز للمسيييتأجر ين ير يييع قاسيييمم عليييى المتايييرر 

 دعوى الميالق  قالتاوير ودعاوى وصع اليد.
إذا كان التارر المادي ل يد للمستأجر  ييم، وكيان هيذا التايرر مين الجسيام   .2

لل ييروف ين  المسييتأجر ميين النتايياع قييالاين المييؤجرة جيياز لييم تقاييا   قحيييث يحييري
 ييلب  سخ الاقد يو إنقاص األجرة.

 (631مادة )
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يصييمن المييؤجر للمسييتأجر مييا يوجييد  يي  الاييين المييؤجرة ميين عيييوب تحييول دون  .1
، ول يصيمن الاييوب التي  جيرى الاييرف  احشييا   النتاياع قيم يو تينقص منيم نقصيا  

 على التسامح  ياا.
ترتب على الايب حرمان المستأجر من النتاياع قيالاين الميؤجرة جياز ليم ين  إذا .2

 ييلب الاسخ يو إنقاص األجرة مع صمان ما يلحقم من صرر.
ل يصيمن المييؤجر الاييب إذا كييان المسييتأجر عليى علييي قييم وقيت التااقييد يو كييان  .3

 من اليسير عليم ين يالي قم. 
 

 (632مادة )
عااء يو الحد من صمان التارر يو الايب إذا كان كل اتااق يقص  قاإل يقع قايال  

 المؤجر قد يخاى عن غش سقب هذا الصمان.
 

 الفرع الثالث
 التزامات المستأجر

 (633مادة )
الاين المؤجرة يماني   ي  ييد المسيتأجر، يصيمن ميا يلحقايا مين نقيص يو تليف يو  .1

 د. قدان قسقب يرجع إليم، وعليم ين يحا   علياا محا    الرجل الماتا
لعصرار الناشئ  عن  الم وحده، ما  إذا تادد المستأجرون كان كل مناي صامنا   .2

 لي يرد خالف ذلك    قانون خاص.
 (634مادة )

يلتييزي المسييتأجر قييأن يسييتامل الاييين المييؤجرة علييى النحييو المتاييق عليييم،  ييان لييي يكيين 
 هناك اتااق التزي ين يستامل الاين قحسب ما يعدت لم.

 (635مادة )
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قغيير إذن الميؤجر إل إذا  وز للمستأجر ين يحدث    الاين المؤجرة تغيييرا  ل يج .1
 قاا. كان يستلزمم إصالحاا ول يلحق صررا  

إذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليم إعادة الاين المؤجرة إلى الحالي  التي   .2
 كانت علياا، مع التاوير إن كان لم مقتر.

 (636مادة )
لترميمات التأجيري  التي  يقصي  قايا الايرف ميا ليي يوجيد يلتزي المستأجر قإجراء ا .1

 اتااق يقص  قغير ذلك.
زالي  ميا تيراكي  يايا  .2 يلتزي المستأجر خالل مدة اإليجار قتن يف الايين الميؤجرة، وا 

 من يترق  يو ناايات، وما يقص  الارف قم.
 

 (637مادة )
 ييي  الايييين يلتيييزي المسيييتأجر قالمتنييياع عييين يي عميييل ياصييي  إليييى تخرييييب يو تغييييير 

المييؤجرة يو وصييع  لت يو يجاييزة تلحييق صييرر قاييا يو تيينقص ميين قيمتاييا،  ييإذا لييي 
يمتنييع المسييتأجر جيياز للمييؤجر ين ييلييب ميين المحكميي   سييخ الاقييد وصييمان الصييرر 

 الذي سققم هذا الامل. 
 (638مادة )

المسييتأجر مسييئول عيين حريييق الاييين المييؤجرة إل إذا يثقييت ين الحريييق نشييأ عيين  .1
 سقب يجنق .

عيين الحريييق قنسيييق   إذا تاييدد المسييتأجرون لاييين واحيييدة، كييان كييل مييناي مسيييئول   .2
 ي  الاقييار، هييذا مييا لييي  الجيزء الييذي يشييغلم، ويتنيياول ذليك المييؤجر إن كييان مقيمييا  

 يثقييت ين النييار اقتييدي شييقوقاا  يي  الجييزء الييذي يشييغلم يحييدهي  يكييون وحييده مسييئول  
 عن الحريق.

 (639مادة )
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ادر إليى إخييار الميؤجر قكيل يمير يسيتوجب تدخليم، كيأن يجب على المستأجر ين يق
تحتييياج الاييييين إلييييى ترميمييييات مسييييتاجل ، يو ينكشييييف عيييييب قاييييا، يو يقييييع اغتصيييياب 

 علياا، يو ياتدي يجنق  قالتارر لاا، يو قإحداث صرر قاا.
 (640مادة )

يجب على المستأجر ين يقوي قالو اء قاألجرة    المواعيد المتاق علياا،  إذا لي  .1
 اتااق وجب عليم الو اء قاألجرة    المواعيد الت  يايناا الارف. يوجد

 يكون الو اء    موين المستأجر ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك. .2

 (641مادة )
الو ياء ققسييي ميين األجييرة قرينيي  علييى الو ياء قاألقسيياي السيياقق  علييى هييذا القسييي حتييى 

 يقوي الدليل على عكس ذلك.
 (642مادة )

وجييب علييى المسييتأجر ين يصييع  ياييا منقييولت تكييون  انييت الاييين المييؤجرة عقييارا  إذا ك
قيمتاييا كا ييي  لصييمان األجييرة عيين مييدة سيينتين مييا لييي تكيين األجييرة قييد عجلييت يو كييان 

 خييير يو وجيييد اتاييياق يقصييي  قإعاييياء المسيييتأجر مييين هيييذا  المسيييتأجر قيييد قيييدي تأمينيييا  
 اللتزاي.

 (643مادة )
قيييت ليييم قمقتصيييى عقيييد اإليجيييار، ين يحيييقس لكيييل حيييق يث يكيييون للميييؤجر صيييمانا   .1

المنقييييولت القاقليييي  للحجييييز الموجييييودة قييييالاين المييييؤجرة مييييا دامييييت مثقليييي  قامتييييياز 
المؤجر، ولو لي تكن مملوك  للمستأجر، وللمؤجر الحق    ين يمانع  ي  نقلايا، 
 إذا نقلت على اليرغي مين ماارصيتم يو دون علميم كيان ليم الحيق  ي  اسيتردادها 

ولييو كييان حسيين النييي ، وذلييك مييع عييدي اإلخييالل قمييا يكييون لاييذا  ميين الحييائز لاييا
 الحائز من حقوق.
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ليييس للمييؤجر ين يسييتامل حقييم  يي  الحييقس يو  يي  السييترداد إذا كييان نقييل هييذه  .2
األشييياء يمييرا اقتصييتم حر يي  المسييتأجر يو المييألوف  يي  شييئون الحييياة، يو كانييت 

 رة.المنقولت الت  تركت    الاين المؤجرة تا  قصمان األج
 (644مادة )

يجييب عليييى المسيييتأجر ين يييرد الايييين الميييؤجرة عنيييد انتايياء اإليجيييار،  يييإذا يققاهيييا  .1
تراعيى  ييم يجيرة المثيل  تحت يده دون حق كيان ملزميا ين ييد ع للميؤجر تاويصيا  

 وما يصاب المؤجر من صرر.
يجييب ين تكييون الاييين المييؤجرة عنييد الييرد قالحاليي  التيي  تسييلماا المسييتأجر علياييا،  .2

 يكون قد يصاقاا من هالك يو تلف لسقب ل يرجع إليم.إل ما 

 (645مادة )
يو غيييييير ذليييييك مييييين  إذا يوجيييييد المسيييييتأجر  ييييي  الايييييين الميييييؤجرة قنييييياء يو غراسيييييا   .1

التحسينات مما يزيد    قيمتاا وكان ذلك قموا ق  المؤجر، التزي الميؤجر ين ييرد 
ا زاد  يي  قيميي  للمسيتأجر عنييد انتاياء اإليجييار ميا يناقييم  يي  هيذه التحسييينات يو مي

 الاقار ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
إذا كانيييت تليييك التحسيييينات قيييد اسيييتحدثت دون عليييي الميييؤجر يو عليييى اليييرغي مييين  .2

ماارصييتم، كييان لييم ين ييلييب ميين المسييتأجر إزالتاييا مييع التاييوير إن كييان لييم 
 مقتر.

إذا اختيييار الميييؤجر ين يحييييتا  قايييذه التحسييييينات  ييي  مقاقييييل رد إحيييدى القيمتييييين  .3
المنصييوص عليامييا  يي  الاقييرة األولييى جيياز للمحكميي  ين تن ييره إلييى يجييل الو يياء 

 قاا.
 (646مادة )

إذا يلييب المييؤجر ميين المسييتأجر زيييادة ماينيي  علييى األجييرة المسييماة قاييد انتايياء مييدة 
 للاين المؤجرة دون اعترار. اإليجار لزمتم الزيادة إذا انقصت المدة و ل حائزا  
 الفرع الرابع
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 إليجار واإليجار من الباطنالنزول عن ا
 (647مادة )

ل يجييييوز للمسييييتأجر ين يييييؤجر الاييييين المييييؤجرة يو ين ينييييزل عيييين اإليجييييارة كلاييييا يو 
 قاصاا، إل قإذن كتاق  من المؤجر.

 (648مادة )
يتقييييد المسيييتأجر الميييأذون ليييم قيييالنزول عييين اإليجيييار يو التيييأجير مييين القييياين ققييييود 

 .وزمنا   انتااعم نوعا  
 (649مادة )

إذا نييييزل المسييييتأجر عيييين الاقييييد قييييإذن المييييؤجر  ييييان المسييييتأجر الجديييييد يحييييل محييييل 
المستأجر األول    جميع الحقوق واللتزامات المترتق  قمقتصى الاقد األول، ويققى 

 للمتنازل لم    تنايذ التزاماتم. المستأجر صامنا  
 (650مادة )

يو متجييرا ، واقتصييت إذا كانييت الاييين المييؤجرة عقييارا  ينشييأ قييم المسييتأجر مصييناا   .1
الصيييرورة ين يقييييع المسيييتأجر هيييذا المصييينع يو المتجييير، جييياز للقاصييي  ين يليييزي 

 :يجار قشرويم األصلي  وتحقق اآلت المؤجر قإققاء اإل
ين يكون المصنع يو المتجير اليذي ينشيأ  ي  الايين الميؤجرة قيد تيوا رت ليم  .ي 

 الاناصر المادي  والمانوي  الت  نص علياا القانون.
 .كا يا   المشتري للمؤجر صمانا  ين يقدي  .ب 
 .محققا   ين ل يلحق المؤجر من جراء القيع صررا   .ج 
ين يحصيييل الميييؤجر عليييى نسيييق  تقيييدرها المحكمييي  عليييى ين ل تزييييد عليييى  .د 

 نصف الثمن قاد حسي قيم  الموجودات المادي  الت  شملاا القيع.
كيييييل ذليييييك ميييييا ليييييي ييليييييب الميييييؤجر الشيييييراء لناسيييييم عليييييى ين يلتيييييزي قيييييد ع حصييييي   .2

 ستأجر.الم

 (651مادة )
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 ييي  ذمتيييم  يلتيييزي المسيييتأجر مييين القييياين قيييأن ييييؤدي للميييؤجر مقاشيييرة ميييا يكيييون ثاقتيييا  
للمستأجر األصل  من وقت ين ينذره الميؤجر، ول يجيوز ليم ين يتمسيك ققيل الميؤجر 

 قما يكون قد تي التااق عليم مع المستأجر األصل .
 (652مادة )

 :   إحدى الحالتين اآلتيتينلمؤجر تقري ذم  المستأجر األصل  ققل ا
إذا صدر من المؤجر ققول صريح قالنزول عن اإليجار يو قالتأجير من القاين  .1

 قاد حصولم.
إذا استو ى المؤجر حقوقم مقاشرة من المتنازل ليم يو مين المسيتأجر مين القياين  .2

 دون إقداء تحا  ققل المستأجر األصل .
 

 الفرع الخامس
 انتها  اإليجار

 (653مادة )
 تا  اإليجار قانتااء المدة الماين     الاقد دون الحاج  إلى تنقيم قاإلخالء.ين

 (654مادة )
ينتايي  اإليجيييار إذا اسييتامل المسيييتأجر الايييين المييؤجرة  يميييا يخييالف الن ييياي الاييياي يو 

 اآلداب.
 (655مادة )

قيييالاين الميييؤجرة قاليييي الميييؤجر  إذا انتايييى عقيييد اإليجيييار وققييي  المسيييتأجر منتاايييا   .1
عترار منم عد اإليجار قد تجدد قشرويم األولى لمدة سن  واحدة ميا ليي ودون ا

 تكن مدة اإليجار يقل من ذلك.
، ل مجيييرد امتيييداد لإليجيييار األصيييل ، وميييع ذليييك جدييييدا   يايييد هيييذا التجدييييد إيجيييارا   .2

تنتقييل إلييى اإليجييار الجديييد التأمينييات الاينييي  التيي  كييان المسييتأجر قييد قييدماا  يي  
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راعاة قواعد القيد، يما الكاالي  شخصيي  كانيت يي عينيي   يال اإليجار القديي، مع م
 تنتقل إل  اإليجار الجديد إل إذا رص  الكايل قذلك.

 (656مادة )
 إذا نقييم يحييد الييير ين علييى اآلخيير قيياإلخالء، واسييتمر المسييتأجر مييع ذلييك منتااييا   .1

يقيي  قالاين المؤجرة قاد انتااء اإليجيار،  يال ياتيرر ين اإليجيار قيد تجيدد ميا ليي
 الدليل على خالف ذلك.

 إذا نقييم يحييد الييير ين علييى اآلخيير قيياإلخالء مييا لييي يققييل يجييرة جديييدة يو شييرويا   .2
يتجييدد قييم اإليجيييار  يخييرى  سييكت ميين وجييم إليييم التنقيييم عييد هييذا السييكوت ققييول  

 قاألجرة يو قالشروي الجديدة. صمنيا   تجديدا  
 (657مادة )

 ت المستأجر.ل ينتا  اإليجار قموت المؤجر، ول قمو  .1
إذا مات المستأجر جاز لورثتم ين ييلقيوا إناياء الاقيد إذا يثقتيوا ينيم قسيقب ميوت  .2

ميورثاي يصييقحت يعقياء الاقييد ل تتحملايا مييواردهي يو ين اإليجيار يصييقح يجيياوز 
 حاجتاي.

 (658مادة )
إذا لي ياقد اإليجار إل قسقب حر   المستأجر يو ألسيقاب يخيرى تتاليق قشخصيم ثيي 

 لورثتم يو للمؤجر ين ييلقوا إنااء الاقد.مات، جاز 
 (659مادة )

 ل يترتب على إعسار المستأجر ين تحل يجرة لي تستحق. .1
إذا يعسيييير المسييييتأجر جيييياز للمييييؤجر ين ييلييييب  سييييخ اإليجييييار إذا لييييي تقييييدي لييييم  .2

 تأمينات تكال الو اء قاألجرة الت  لي تحل.
إليجيييار يو  ييي  يجيييوز للمسيييتأجر إذا يعسييير، وليييي ييييرخص ليييم  ييي  النيييزول عييين ا .3

اإليجار من القياين ين ييليب الاسيخ، و ي  هيذه الحالي  يحيق للميؤجر ين ييليب 
 .عادل   تاويصا  
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 (660مادة )
شيييخص  خييير، ل يكيييون  ىإذا انتقليييت ملكيييي  الايييين الميييؤجرة اختييييارا  يو جقيييرا  إلييي .1

اإليجيييار نا يييذا   ييي  حيييق هيييذا الشيييخص إذا ليييي يكييين ليييم تييياريخ ثاقيييت سييياقق عليييى 
 ل الملكي .التصرف الذي نق

يجوز لمن انتقلت إليم الملكي  ين يتمسك قاقد اإليجار ولو كان هذا الاقد غير   .2
 نا ذ    حقم.

 (661مادة )
ل يجوز لمين انتقليت إلييم ملكيي  الايين الميؤجرة وليي يكين اإليجيار نا يذا   ي  حقيم  .1

ين يجقر المستأجر على اإلخالء إل قاد إخياره قذلك    المواعييد المنصيوص 
 (.609ا    المادة )عليا

إذا يخير المستأجر قاإلخالء ققل انقصاء اإليجيار  يإن الميؤجر يلتيزي قيأن ييد ع  .2
للمسييتأجر تاويصييا  مييا ليييي يوجييد اتايياق يقصيي  قغيييير ذلييك، ول يجقيير المسيييتأجر 
علييى اإلخييالء إل قاييد ين يتقاصييى التاييوير ميين المييؤجر يو مميين انتقلييت إليييم 

ين يحصيييل عليييى تيييأمين كييياف للو ييياء قايييذا الملكيييي  نياقييي  عييين الميييؤجر يو قايييد 
 التاوير.

 (662مادة )
ل يجوز للمستأجر ين يتمسك قما عجلم من األجرة ققيل مين انتقليت إلييم الملكيي  إذا 
يثقت هذا ين المستأجر وقت الد ع كان يالي قانتقال الملكي ، يو كيان مين المايرور 

ثقيات  يال يكيون ليم الرجيوع حتما ين يالي،  إذا عجز مين انتقليت إلييم الملكيي  عين اإل
 إل على المؤجر، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (663مادة )
إذا كييان عقييد اإليجييار محييدد المييدة، جيياز لكييل ميين المتااقييدين ين ييلييب إنايياء  .1

الاقيد ققييل انقصيياء مدتييم، إذا وجييدت  يروف خييييرة غييير متوقايي  ميين شييأناا ين 
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عليى ين يايور  يثنياء سيريانم مرهقيا   تجال تنايذ اإليجار من مقدي األمير يو  ي 
 .عادل   اليرف اآلخر تاويصا  

إذا كان المؤجر هو الذي ييلب إنااء الاقد،  ال يجقر المستأجر على رد الاين  .2
 المؤجرة حتى يستو   التاوير يو يحصل على تأمين كاف.

 (664مادة )
يلب إناياء يجوز للمو ف يو المستخدي إذا اقتصى عملم ين يغير محل إقامتم ين ي

إيجار مسكن  إذا كان هذا اإليجار ماين المدة، مع مراعاة إخيار المؤجر قياإلخالء 
 (.609   المواعيد المقررة    المادة )

 
 
 

 الفرع السادس
 بعع أنواع اإليجار

 :إيجار األراضي الزراعية - 1
 (665مادة )

تأجر ين ييزرع يجوز إيجار األرر الزراعي  مع قيان ما ييزرع  يايا يو تخييير المسي .1
 ما شاء.

من استأجر يرصا على ين يزرعاا ما شاء  لم ين يزرعاا يوال السن ، ما لي يوجد  .2
 اتااق يقصى قغير ذلك. 

 (666مادة )
ل تجوز إجارة األرر المشغول  قزرع غير مدرك )غير ناصا( آلخر إذا كان مزروعا 

 قحق، ما لي يكن المستأجر هو صاحب الزرع.
 (667مادة )

 :ف صاحقم ققلام وتسليماا للمستأجرإجارة األرر المشغول  قالزرع، ويكلتجوز 
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 إذا كانت مزروع  قحق وكان الزرع مدركا حين اإليجار. .1
 إذا كانت مزروع  قغير حق سواء كان الزرع مدركا يي ل. .2

 (668مادة )
 تجوز إجارة األرر المشغول  قالزرع إجارة مصا   إلى وقت تكون األرر  يم خالي .

 (669دة )ما
 إذا استأجر شخص األرر للزراع  شمل اإليجار األرر وملحقاتاا وتواقااا. .1
ل يشمل إيجار األرر الزراعي  المواش  واألدوات واآللت الزراعي  وما ل يتصل  .2

 قاألرر اتصال قرار ما لي يوجد اتااق يقصى قغير ذلك.
وغيرهيييا، وجيييب عليييى  إذا تنييياول الاقيييد إيجيييار المواشييي  واألدوات واآللت الزراعيييي  .3

 المستأجر ين يتاادها قالرعاي  و الصيان ، وين يستاملاا يققا للمألوف.
 
 
 (670مادة )

إذا انقصت مدة إيجار األرر ققيل ين ييدرك اليزرع لسيقب ل ييد للمسيتأجر  ييم امتيد 
 الاقد قإيجار المثل حتى يتي إدراكم وحصاده.
 (671مادة )
لمقتصييييات السيييتغالل الميييألوف،  عيييي  و قيييا  عليييى المسيييتأجر ين يسيييتغل األرر الزرا

وعليم ين يامل على ين تققى األرر صالح  لإلنتاج وليس لم ين يغيير  ي  يريقي  
 يمتد يثره إلى ما قاد انتااء اإليجار. النتااع قاا تغييرا  

 (672مادة )
يلتييييزي المسييييتأجر قييييأن يقييييوي قييييإجراء اإلصييييالحات التيييي  يقتصييييياا النتايييياع المييييألوف 

الميييؤجرة، ويلتيييزي قوجيييم خييياص قتيايييير قنيييوات اليييري والاييييون وصييييانتاا، قييياألرر 
وكييذلك القيييياي قأعمييال الصييييان  الماتيييادة لليييرق واألسيييوار واآلقييار، والمقيييان  المايييدة 

 للسكن يو الستغالل، كل هذا ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.
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 (673مادة )
صروري  الالزم  للمقيان  القائمي  وغيرهيا يلتزي المؤجر قإقام  المقان  واإلصالحات ال

ميين ملحقييات األرر وتواقااييا واآلقييار وقنييوات الييري والايييون والخزانييات مييا لييي يوجييد 
 اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.

 (674مادة )
إذا حاليت قييوة قيياهرة دون زراعيي  األرر، جيياز للمسييتأجر  سييخ الاقييد ول تجييب عليييم 

 ص  قغير ذلك.األجرة ما لي يوجد اتااق يو عرف يق
 (675مادة )

إذا هليك الييزرع ققييل حصيياده قسييقب قييوة قيياهرة، جيياز للمسييتأجر ين ييلييب إسييقاي  .1
 األجرة.

إذا ليييي ياليييك إل قاييير اليييزرع، ولكييين ترتيييب عليييى الايييالك نقيييص كقيييير  ييي  رييييع  .2
 األرر، كان للمستأجر ين ييلب إنقاص األجرة.

 (676مادة )
قاصيياا إذا كييان المسييتأجر قييد عييور عمييا ل يجييوز  سييخ الاقييد ول إسييقاي األجييرة يو إن

يصاقم من صرر قما عاد عليم من يرقاح    مدة اإلجارة كلاا يو قما حصل عليم مين 
 يريق التأمين يو من يي يريق  خر.

 :المرزارعرة - 2
 (677مادة )

المزارعيييي  عقييييد قمقتصيييياه تسييييتثمر يرر زراعييييي  قييييين مقييييدي األرر و خيييير يامييييل  يييي  
 قيناما قالحصص الت  يتي التااق علياا. استثمارها على ين يكون المحصول مشتركا  
 (678مادة )

 :يشتري لصح  عقد المزارع 
 ين يكون مكتوقا . .1
 ين تكون األرر مالوم  ومحددة وصالح  للزراع . .2
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 ع يو يترك الخيار للزارع    زراع  ما شاء.ين ياين نوع الزر  .3
 ين تكون حص  كل من الير ين مقدرة قنسق  شائا . .4

 (679مادة )
 إذا لي تاين مدة المزارع  كانت المدة دورة زراعي  واحدة.

 (680مادة )
من المحصول، يو محصول  محددا   ل يجوز ين تكون حص  يحد المتااقدين مقدارا   .1

 من غير الحاصالت الزراعي . شيئا  موصع ماين من األرر يو 
ل يجوز إخراج القذور يو الصريق  المترتق  على رقق  األرر من يصل المحصول  .2

 ققل القسم .
 (681مادة )

يشمل عقد المزارع  األدوات الزراعي  والمواش  الت  توجيد  ي  األرر وقيت التااقيد إذا 
 ذلك. كانت مملوك  لمقدي األرر، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير

 
 (682مادة )

عليييى مقييييدي األرر تسييييليماا صييييالح  للزراعيييي  ميييع ملحقاتاييييا وتواقااييييا ، ومييييا هييييو  .1
 مخصص لستغاللاا إذا كان متصال  قاا اتصال قرار.

يلتييزي مقييدي األرر قإصييالح األدوات الزراعييي  التيي  يجييب عليييم تسييليماا صيييالح   .2
 للامل إذا احتاجت لإلصالح نتيج  الستامال المألوف.

 (683)مادة 
يلتزي المزارع قمؤون  األعمال الزراعي  وصيان  الزرع والمحا    عليم وناقات الري  .1

 إل  ين يحين يوان حصاد الزرع.
مؤون  اليزرع قايد إدراكيم، مين الحصياد وميا يتليوه، والناقيات التي  يحتياج إليايا حتيى  .2

 تقسيي الغل  يلتزي قاا كل من المتااقدين ققدر حصتم.

 (684مادة )
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المزارع ين يقذل  ي  الزراعي  و ي  المحا  ي  عليى اليزرع مين الانايي  ميا  يجب على .1
يقذلم    شيئون ناسيم، وهيو مسيئول عميا يصييب األرر مين التليف يثنياء النتاياع 
 إل إذا يثقت ينم قذل    المحا    علياا و   صيانتاا ما يقذلم الشخص الماتاد.

لمواش  يو قل  مين األدوات ل يلزي المزارع ين ياور مقدي األرر عما ناق من ا .2
 الزراعي  دون تقصير منم.

 (685مادة )
توزع الغل  قين الير ين قالنسق  المتايق عليايا يو قالنسيق  التي  ياينايا الايرف،  يإذا  .1

 لي يوجد اتااق يو عرف كان لكل مناما نصف الغل .
 إذا هلكييت الغليي  كلاييا يو قاصيياا قسييقب قييوة قيياهرة، تحمييل الير ييان ماييا  تقايي  هييذا .2

 الاالك، ول يرجع يحد مناما على اآلخر.
 (686مادة )

ل يجوز ين ينزل المزارع عن المزارع  يو ين يزارع  ياا من القاين إل قإذن كتاق  من 
 مقدي األرر يو قإجازتم الخيي .

 
 (687مادة )

 ل تنقص  المزارع  قموت مقدي األرر، ولكناا تنقص  قموت المزارع.
 (688مادة )

المزارعيي  ققييل انقصيياء مييدتاا وجييب ين يييرد للمييزارع يو ورثتييم مييا يناقييم إذا انتاييت  .1
على المحصول الذي ليي ييتي إدراكيم ميع تايوير عيادل عميا قياي قيم الميزارع مين 

 الامل.
إذا انتايت المزارعي  قمييوت الميزارع، جيياز لورثتيم عوصييا  عين اسييتامال حقايي  يي   .2

حتيى ييدرك المحصيول ميا استرداد الناقات المتقدي ذكرها ين يحليوا محيل ميورثاي 
 داموا يستيياون القياي قذلك. 

 (689مادة )
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مع مراعاة األحكاي الساقق  تسري يحكاي اإليجار على المزارع  إذا لي يوجد اتااق يو 
 عرف يخالااا. 

 :المسررراقاة -3
 (690مادة )

المسيياقاة عقييد يلتييزي قمقتصيياه صيياحب األشييجار والكييروي قييأن يقييدماا آلخيير يقييوي  .1
 يتاا والاناي  قاا مقاقل حص  مالوم  من ثمرها.على ترق

 المراد قاألشجار كل نقات تققى يصولم    األرر يكثر من سن . .2

 (691مادة )
 :يشتري لصح  عقد المساقاة

 .ين يكون مكتوقا   .1
 ين تكون حص  كل من المتااقدين    الغل  مقدرة قنسق  شائا . .2

 (692مادة )
، تنصرف إل  يول غل  تحصل    سن  الاقد إذا لي يقين    الاقد مدة للمساقاة .1

 ما لي يجر الارف على غير ذلك.
إذا حدد    الاقد مدة يحتمل  ياا  اور الثمر وليي يقيدي يصيال   يال يسيتحق يحيد  .2

 المتااقدين شيئا  على اآلخر.
 (693مادة )

األعميال التي  يحتياج إليايا  ي  خدمي  الشيجر ونميو الغلي  وجودتايا والمحا  ي  عليايا 
ين تييدرك مثييل السيق  والتلقيييح والتقليييي تكيون علييى عاييده المسياق ، يمييا األعمييال إلي  

قام  المستودعات يلزي قاا صاحب  الثاقت  الت  ل تتكرر كل سن  مثل حار اآلقار وا 
الشييجر، يميييا ناقييات السيييتغالل والاناييي  مثيييل السييماد ويدويييي  مكا حيي  الحشيييرات إلييي  

 تكون قنسق  حص  كل مناما، ما ليي يوجيد حين إدراك الغل  وناقات القيف والحا  
 اتااق يقص  قغير ذلك.

 (694مادة )
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ل يجوز للمساق  ين يساق  غيرة دون إذن صاحب الشجر،  يإن  ايل كيان صياحب 
الشييجر قالخيييار إن شيياء يخييذ الغليي  كلاييا، ويعييي  ميين قيياي قالامييل يجيير مثييل عملييم، 

ن شييياء تيييرك الغلييي  لاميييا ورجيييع عليييى المسييياق  األول قيييأج ر مثيييل محيييل المسييياقاة، وا 
 وصمنم ما لحقم من صرر قسقب  الم.

 (695مادة )
إذا استحق الشجر يو الثمر وكان المتااقدان    المساقاة يو يحدهما قد انايق يو قياي 

 :الثمر ترتب ما يأت  قحسب األحوالقامل ذي يثر    نمو الشجر يو 
المسييياق   ييي  إذا يجييياز المسيييتحق عقيييد المسييياقاة حيييل محيييل مقيييدي الشيييجر اتجييياه  .1

جميع الحقوق واللتزامات الناشئ  عين الاقيد وييؤدي المسيتحق إليى مقيدي الشيجر 
 مثل ما يناقم من ناقات نا ا  قحسب الارف.

إذا لي يجز المستحق الاقد وكانت المساقاة ماقودة قحسن ني  دون علي يحد من  .2
ويد ع  الير ين قسقب الستحقاق كان للمستحق الخيار، إما ين يأخذ ما استحقم

ميا  للمساق  يجر مثلم ولمقدي الشجر ما يناق من ناقات نا ا  قحسب الايرف، وا 
 عييادل   ين يتيرك لامييا الغليي  إلييى نااييي  موسييماا ويأخيذ ميين مقييدي الشييجر تاويصييا  

 قحسب الارف عما  اتم من مناا  قسقب هذا النت ار.
مسيتحق يخيذ ميا إذا كان المتااقدان    المسياقاة سييئ  النيي  حيين التااقيد كيان لل .3

 استحقم ول ش ء عليم ألحد مناما.
إذا كان يحد المتااقدين سية الني  واآلخر حسناا ترتب لحسن الني  مناما عليى  .4

المسيييتحق تايييوير عيييادل قحسيييب الايييرف عميييا ي ييياد الشيييجر يو الثمييير قناقتيييم يو 
 قاملم.

 (696مادة )
ت ينييم غييير يجييوز لصيياحب الشييجر  سييخ الاقييد إذا عجييز المسيياق  عيين الامييل يو ثقيي

 مأمون على الثمر وعليم يجر مثل عمل المساق  ققل الاسخ.
 (697مادة )
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إذا انقصييت مييدة المسيياقاة انتاييى الاقييد  ييإن كييان علييى الشييجر ثميير لييي يقييد صييالحم 
 للمساق  الخيار إن شاء قاي عليى الاميل حتيى ييدرك الثمير قغيير يجير علييم لحصي  

ن شاء رد الامل،  إذا رد الام ل كان صاحب الشجر قالخييار قيين صاحب الشجر وا 
ين يقسيي الثميير حسييب المتاييق عليييم يو ين ياييي  المسيياق  قيميي  نصيييقم منييم، يو ين 

 يناق عليم حتى يدرك ويرجع قما يناقم    حص  المساق  من الثمر.
 (698مادة )

ل تنتا  المساقاة قو اة صاحب الشجر، وليس لورثتيم منيع المسياق  مين متاقاي   .1
 .عملم و قا للاقد

إذا تو   المساق   لورثتم الخيار قين  سخ الاقيد يو السيتمرار  ي  الاميل،  يإن   .2
اختياروا الاسيخ والثمير ليي ييدرك اسيتحقوا عنيد نصيجم نصييب ميورثاي منيم قنسييق  

 ما عمل حتى و اتم.
إذا كيييييان مشيييييرويا  عليييييى المسييييياق  ين ياميييييل قناسيييييم، تناسيييييخ المسييييياقاة قو اتيييييم  .3

 ما كان يستحقم مناا قنسق  عملم. ويستحق ورثتم عند إدراك الثمار
 (699مادة )

 تسري يحكاي المزارع  على المساقاة    كل ما لي تتناولم يحكاماا.
 :المغارسة - 4

 (700مادة )
المغارسيييي  عقييييد قمقتصيييياه يتاييييق صيييياحب األرر الزراعييييي  مييييع  خيييير علييييى تسييييليمم 

نشيياء مييا يسييتلزمم  األرر ليقييوي قاستصييالحاا وغرسيياا وترقييي  الغييراس والاناييي  قييم وا 
ذلك من الوسائل خالل ميدة مايني  عليى ين تكيون قايدها األرر والشيجر المغيروس 
ومييا يتقااييا ميين منشييآت شييرك  قينامييا حسييقما يقصيي  التايياق، مييا لييي ييينص القييانون 

 على خالف ذلك. 
 (701مادة )

 :يشتري لناقاد المغارس  - 1
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 قدائرة تسجيل األراص . ومقيدا   ين يكون الاقد رسميا   .ي 
 ين يغرس    األرر يشجار ثاقت  األصول. .ب 
ين تحييدد ميييدة الاقيييد ويراعييى  ييي  تحدييييدها نيييوع الشييجر والترقييي  المغروسييي   ييييم  .ج 

 وعرف الجا .
 ين تتاق يصناف الشجر يو تتقارب    مدة إثمارها. .د 
 يترتب القيالن على تخلف يي شريي  من الشرائي الساقق . - 2

 (702مادة )
ين الغيييرر منايييا وجيييب عليييى صييياحب األرر  إذا انقصيييت المغارسييي  دون تحقيييق .1

 يؤدي للمغارس تاويصا تراعى  يم قيم  الغرس ويجرة مثل عملم.
يجييوز لصيياحب األرر ين يييتخلص ميين التاييوير المشييار إليييم  يي  الاقييرة السيياقق   .2

 ويلزي المغارس ققلع الغرس إذا يثقت ين الغرس ل  ائدة منم.
 (703مادة )

 رس   يما ل يتاارر مع يقياتاا.تسري يحكاي المساقاة على المغا
 :إيجار الوقث - 5

 (704مادة )
 تسري يحكاي النصوص اآلتي  ما لي تتاارر ويحكاي القوانين المن م  للوقف.

 (705مادة )
 لمن يتولى إدارة الوقف ولي  إيجاره، وققر األجرة.

 (706مادة )
صيولم يو  روعيم، ولييو ل يجيوز للمتيول  ين يسيتأجر الميال الموقييوف لناسيم يو ييؤجره أل

 قأجر المثل إل قإذن من القاص .
 (707مادة )

ليس للموقوف عليم إيجار الوقف ول ققر قدل إيجاره ولو انحصر  يم الستحقاق، ما 
 من ققل الواقف يو مأذونا  ممن لم ولي  اإلجارة يو من القاص . لي يكن متوليا  
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 (708مادة )
  إن عين مدة اإليجار  ال يجوز مخالاتاا.يراع  شري الواقف    إجارة الوقف،  .1
إذا تاييذر وجييود ميين يرغييب  يي  اسييتئجاره المييدة الماينيي ، ولييي يشييتري للمتييول  حييق  .2

التييأجير قمييا هييو يناييع للوقييف ير ييع األميير إليي  القاصيي  ليييأذن قالتييأجير المييدة التيي  
 يراها. 

 (709مادة )
ى األكثيير إل إذا إذا لييي يحييدد الواقييف المييدة يييؤجر الوقييف لمييدة ثييالث سيينوات عليي .1

 اقتصت مصلح  الوقف غير ذلك وصدر قم إذن من القاص . 
إذا عقدت اإلجارة لمدة يييول وليو قاقيود متتاقاي  ينقصيت إلي  الميدة المقيني   ي   .2

 الاقرة الساقق . 
إذا كييان الوقييف قحاجيي  إليي  التامييير وليييس لييم ريييع ياميير قييم جيياز للقاصيي  ين  .3

 يأذن قإيجاره مدة تكا  لتاميره.
 

 (710دة )ما
ل تجوز إجارة الوقف قأقل من يجر المثل إل قغقن يسير ويلزي المستأجر قإتماي  .1

يجيير المثييل، ود ييع مييا نقييص منييم عيين المييدة الماصييي  ميين الاقييد ولييم الخيييار  يي  
  سخم يو الققول قأجر المثل عن المدة القاقي .

ليذي يقيري  ييم يقدر يجر المثل من ققل الخقراء، وتكون الاقرة    تقديره قالوقت ا .2
 عقد اإليجار، ول ياتد قالتغيير الحاصل قاد ذلك.

 (711مادة )
إذا يري على موقيع عقيار الوقيف تحسيين  ي  ذاتيم ويدى ذليك إلي  زييادة األجيرة زييادة 
 احشم وليس لما يناقم المستأجر وما يحدثم مين إصيالح يو تاميير دخيل  ييم، يخيير 

 جديد من وقت التحسين.المستأجر قين الاسخ يو ققول يجر المثل ال
 (712مادة )



 

 

 155 

إذا انقصييت مييدة اإليجييار وكييان المسييتأجر قييد قنيي  يو غييرس  يي  الاييين الموقو يي   .1
ميين غيييرة قاإلجييارة لمييدة  ىكييان يوليي ميين مالييم لناسييم قييإذن ميين لييم ولييي  التييأجير

 قأجر المثل.  مستققل
قالاين  ا  إذا لي يققل المست أجر قأجر المثل، وكان هدي القناء يو قلع الشجر مصر  .2

الموقو   جاز لجا  الوقف ين تمتلك ما يقييي علياميا ققيمتيم مسيتحق اإلزالي ، ميا 
 لي يوجد نص يو اتااق يقص  قغير ذلك.

يجوز للمتول  ين ييؤجر الايين الموقو ي  ميع القنياء والغيرس قيإذن مالكاميا عليى   .3
 ين ياييم مقدار نصيب ملكم من األجرة.

 (713مادة )
ار علييى إجييارة الوقييف  يمييا ل يتاييارر ويحكيياي النصييوص تسييري يحكيياي عقييد اإليجيي

 الساقق .
 :خلو االنتفاع

 (714مادة )
خلو النتااع عقد يؤجر قمقتصاه الوقف عينا  مقاقيل قيدر مين الميال ييد ع للواقيف يو 
المتول  لالستاان  قم على تامير الوقف، مع يجرة ثاقت  ل تقل عن يجرة المثل لمدة 

 غير محدده.
 (715مادة )

 الخلو يورث ول يقاع. .1
لصييياحب الخليييو حيييق القييييرار  ييي  خليييوه وليييم النييييزول عنيييم قيييإذن مييين الواقييييف يو  .2

 المتول .
 (716مادة )

 يلتزي المستأجر قمقتصى عقد الخلو ين يجال الاين صالح  لالستغالل.
 (717مادة )
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للوقيف حيق  سيخ عقيد الخليو قايد التنقييم رسيميا  عليى صياحقم يققيا  للقواعيد الخاصي  
يجار، على ين يرد لم ما يناقم على المنشآت من ناقات صروري  قاد حسي قيم  قاإل

 ما ي اده مناا.
 (718مادة )

تسييري علييى عقييد خلييو النتايياع األحكيياي المتالقيي  قإيجييار الاقييارات الموقو يي ،  يمييا ل 
 يتاارر مع األحكاي الساقق .

 
 الفصل الثاني

 العارية
 (719مادة )

صاه الماير ين يسلي المسيتاير شييئا  غيير قاقيل لالسيتاالك يو الااري  عقد يلتزي قمقت
، ليسييتاملم قييال عييور لمييدة ماينيي  يو  يي  غييرر ماييين علييى ين اعتقيير لذاتييم قيميييا  

 يرده قاد الستامال.
 (720مادة )

 يشتري    الش ء الماار ين يكون ماينا  صالحا  لالنتااع قم مع ققاء عينم.
 الفرع األول

 التزامات المعير
 (721ادة )م

يلتييزي الماييير ين يسييلي المسييتاير الشيي ء الماييار قالحاليي  التيي  يكييون علياييا وقييت اناقيياد 
 الااري ، وين يتركم للمستاير يوال مدة الااري ، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (722مادة )
يو عر يا ، ورجيع المايير  يايا ققيل حليول األجيل  إذا كانت الااريي  محيددة قأجيل اتااقيا  

 لحق المستاير صرر قسقب ذلك التزي الماير قتاويصم.و 
 (723مادة )
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الااري  يمان     يد المستاير  إذا هلكت يو نقصت قيمتاا لسقب ل يرجع إلييم،  يال 
 صمان عليم، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (724مادة )
ص ،  إذا ل يجوز للوص  يو القيي إعارة مال من هو تحت رعايتم إل قإذن من القا
ذا هلكت الااري  كان الماير صامنا.   يعاره لزي المستاير يجر المثل وا 

 
 (725مادة )

ل يجييوز ألحييد ين ياييير مييا ل يملييك عينييم يو منااتييم آلخيير قغييير إذن صيياحقم،  ييإذا 
 ايييييل كيييييان لصييييياحب الحيييييق الرجيييييوع قالصيييييمان عليييييى المايييييير يو المسيييييتاير، ويليييييزي 

 اير على المستاير  يما صمن.المستاير يجر المثل، ول يرجع الم
 (726مادة )

إذا اصييير المسييتاير إليي  اإلنايياق للمحا  يي  علييى الشيي ء يثنيياء الاارييي ، التييزي  .1
 الماير ين يرد إليم ما يناقم من المصرو ات.

يمييا المصييرو ات النا ايي ،  يلتييزي الماييير قييد ع مييا يناقييم المسييتاير يو مييا زاد  يي    .2
ويجييوز للماييير ين ييلييب ميين المسييتاير  قيميي  الاارييي  قسييقب هييذه المصييرو ات،

 ين يزيل على ناقتم ما ينشأه مع التاوير إن كان لم مقتر.
 (727مادة )

ل صيمان علييى المايير  يي  اسييتحقاق الشي ء الماييار إل ين يكييون هنياك اتايياق علييى 
الصييمان، يو ين يكيييون المايييير قييد تاميييد إخاييياء سييقب السيييتحقاق، ول صيييمان علييييم 

ايييي ، غيييير ينيييم إذا تاميييد إخاييياء الاييييب، يو إذا صيييمن سيييالم  كيييذلك  ييي  الاييييوب الخ
 الش ء منم لزمم تاوير المستاير عن الصرر الذي سققم ذلك.

 الفرع الثاني
 التزامات المستعير

 (728مادة )



 

 

 158 

يلتيييزي المسيييتاير قيييأن يسيييتامل الشييي ء المايييار عليييى الوجيييم المايييين وقالقيييدر المحيييدد، 
يقيايييي  الشيييي ء يو ياينييييم الاييييرف، ول يكييييون وذلييييك يققييييا  لمييييا يقينييييم الاقييييد يو تققلييييم 

عمييا يلحيييق الشيي ء المايييار ميين تغييييير يو تلييف قسيييقب السيييتامال  المسييتاير مسيييئول  
 الذي تقيحم الااري .

 (729مادة )
 يرتب ألحد حقيا   ل يجوز للمستاير قدون إذن الماير ين يتصرف    الااري  تصر ا  

 يؤجرها يو غير ذلك من التصر ات.    منااتاا يو عيناا قأن يايرها يو يرهناا يو
 (730مادة )

إذا اقتصيييى اسيييتامال الشييي ء ناقيييم مييين المسيييتاير  لييييس ليييم اسيييتردادها وهيييو مكليييف 
قالناق  الالزم  لصيان  الش ء صيان  ماتادة، ولم ين ينزع من الش ء الماار كل ما 

 يكون قد يصا م إليم، على ين يايد الش ء على حالتم األصلي .
 
 
 (731مادة )

عليييى المسيييتاير ين يقيييذل  ييي  المحا  ييي  عليييى الشييي ء الانايييي  التييي  يقيييذلاا  ييي   .1
 المحا    على مالم دون ين ينزل    ذلك عن عناي  الرجل الماتاد.

لاييالك الشيي ء الماييار إذا نشييأ الاييالك عيين قييوة قيياهرة  يكييون المسييتاير صييامنا    .2
ليم ين  وكان    وسيام ين يتحاشياه قاسيتامال شي ء مين ملكيم الخياص، يو كيان

 ينقذ شيئا مملوكا لم يو الش ء الماار  اختار ين ينقذ ما يملكم.
 (732مادة )

يجوز للمستاير ين يودع الااري  لدى شخص يميين قيادر عليى حا ايا، ول يصيمناا 
 إذا هلكت عنده قسقب ل يرجع إليم.

 الفرع الثالث
 انتها  العارية
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 (733مادة )
علييييم،  يييإذا ليييي يايييين لايييا يجيييل انتايييت تنتاييي  الااريييي  قانقصييياء األجيييل المتايييق  .1

 قاستامال الش ء  يما يعير من يجلم.
يجوز للمستاير ين يرد الش ء الماار ققل انتااء الااري ، غير ينيم إذا كيان هيذا  .2

 الرد يصر الماير  ال يجقر على ققولم.
 (734مادة )

 : ري     يي وقت    األحوال اآلتي يجوز للماير ين ييلب إنااء الاا .1
 عرصت لم حاج  عاجل  للش ء لي تكن متوقا .إذا  .ي 
 إذا يساء المستاير استامال الش  يو قصر    الحتياي الواجب للمحا    عليم. .ب 
 ققل ذلك دون علي الماير. إذا يعسر المستاير قاد اناقاد الااري  يو كان ماسرا   .ج 
 إذا كان الرجوع يجال المستاير  ي  حيرج شيديد حيق ليم اسيتققاء الااريي  إليى ين .2

 يزول الحرج لقاء يجر مثلاا عن المدة الت  تلت الرجوع.

 
 (735مادة )

 تنتا  الااري  قموت الماير يو المستاير ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.
 (736مادة )

يجب رد الااري     المكان الذي يعيرت  ييم ميا ليي يوجيد اتاياق يو عيرف يقصي  قغيير 
 ذلك.

 الباب الثالث
 ردة علذ العملالعقود الوا

 الفصل األول
 عقد المقاولة

 (737مادة )
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لقيياء  المقاوليي  عقييد يتااييد قمقتصيياه يحييد المتااقييدين ين يصيينع شيييئا  يو ين يييؤدي عمييال  
 قدل يتااد قم المتااقد اآلخر.

 (738مادة )
يجيييب  ييي  عقيييد المقاولييي  وصيييف محليييم وقييييان نوعيييم وقيييدره ويريقييي  يدائيييم وميييدة إنجيييازه 

 من قدل.وتحديد ما يقاقلم 
 الفرع األول

 التزامات المقاول
 (739مادة )

يجييوز ين يقتصيير المقيياول علييى التااييد قتقييديي عملييم علييى ين يقييدي صيياحب الامييل  .1
 المادة الت  يستخدماا يو يستاين قاا    القياي قاملم.

 يجوز ين يتااد المقاول قتقديي الامل والمادة ماا . .2

 (740مادة )
لشيروي الاقيد،  الاميل كلايا يو قاصياا وجيب تقيديماا و قيا   إذا تااد المقاول قتقديي ميادة

 عن جودتاا وعليم صماناا لصاحب الامل. وكان مسئول  
 
 (741مادة )

إذا كييان صيياحب الامييل هييو الييذي قييدي مييادة، التييزي المقيياول قالمحا  يي  علياييا قاناييي  
ل الشخص الماتاد، وين يراع     عملم األصول الاني ، وين ييرد إلي  صياحب الامي

ما تققى مناا وعليم صيماناا يو ميا تققيى منايا إذا يتلايت يو تايقيت تحيت ييده قسيقب 
 يرجع إليم.

 (742مادة )
يلتيزي المقياول قييأن ييأت  قميا يحتيياج إلييم  ي  إنجيياز الاميل مين  لت ويدوات إصييا ي  

 عل  ناقتم ما لي يوجد اتااق يو عرف يقص  قغير ذلك.
 (743مادة )
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لامييل و قييا  لشييروي الاقييد و يي  المييدة المتاييق علياييا، يجييب علييى المقيياول إنجيياز ا .1
 يييإن ليييي تكييين هنييياك شيييروي يو ليييي يتايييق عليييى ميييدة التيييزي قإنجيييازه و قيييا  لعصيييول 

 المتاارف علياا و   المدة الماقول  الت  تقتصياا يقيا  الامل.
إذا تقييين يثنييياء الامييل ين المقييياول يقيييوي قييم عليييى وجيييم مايييب يو منييياف لشيييروي  .2

ب الامييل يعييذاره قيياللتزاي قاييذه الشييروي وتصييحيح األعمييال الاقييد، جيياز لصيياح
المخالا  صيمن ميدة ماقولي  يحيددها ليم،  يإذا انقصيت هيذه الميدة دون تصيحيح، 
جاز لصاحب الاميل قايد إثقيات الحالي   سيخ الاقيد يو ين ياايد إلي  مقياول  خير 

 قإتماي الامل يو تصحيحم على ناق  المقاول األول.
لييب  سييخ الاقييد  يي  الحييال دون حاجيي  إليي  تحديييد يجييوز لصيياحب الامييل ين يي .3

 ، يو منا ييييا  يجيييل إذا كيييان إصيييالح ميييا  ييي  يريقييي  التناييييذ مييين عييييوب مسيييتحيال  
لشيييروي الاقيييد يو إذا تيييأخر المقييياول  ييي  القيييدء  ييي  تناييييذ الاميييل، يو  ييي  إنجيييازه 

ين ييتمكن مين القيياي قيم  ي  الميدة المتايق عليايا، يو  ل يرجى مام ميلقيا   تأخيرا  
ميين  يييني عيين نيتييم  يي  عييدي تنايييذ التزامييم، يو يتييى المقيياول  اييال   اتخييذ مسييلكا   إذا

 .شأنم ين يجال تنايذ اللتزاي مستحيال  

 
 (744مادة )

يصييمن المانييدس والمقيياول متصييامنين مييا يحييدث خييالل عشيير سيينوات ميين تاييدي  .1
، ولو كان ىن، يو يقاموه من منشآت ثاقت  يخر كل  يو جزئ   يما شيدوه من مقا

تايدي ناشيئا  عين عيييب  ي  األرر التي  يقيميت علياييا، يو كيان صياحب الامييل ال
قد يجياز إقامتايا مايقي ، ميا ليي يكين المتااقيدان  ي  هيذه الحالي  قيد يرادا ين تققيى 

 هذه المنشآت يو المقان  مدة يقل من عشر سنوات.
يشييييمل الصييييمان المنصييييوص عليييييم  يييي  الاقييييرة السيييياقق  مييييا يوجييييد  يييي  المقييييان   .2

 ن عيوب يترتب علياا تاديد متان  القناء وسالمتم.والمنشآت م
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تقييدي مييدة السيينوات الاشيير ميين وقييت تسييلي صيياحب الامييل لييم، ول تسييري يحكيياي   .3
هيييذه الميييادة عليييى ميييا قيييد يكيييون للمقييياول مييين حيييق الرجيييوع عليييى المقييياولين مييين 

 القاين. 

 (745مادة )
ف علييى إذا اقتصيير عمييل المانييدس عليي  وصييع التصييميمات دون ين يكلييف قاإلشييرا

ذا عميييل المقييياول تحيييت إشيييراف  التناييييذ كيييان مسيييئول    قيييي عييين عييييوب التصيييميي، وا 
إل عين  الماندس يو صاحب الامل الذي يقاي ناسم مقاي الماندس  ال يكيون مسيئول  

 الايوب الت  تقع    التنايذ دون عيوب التصميي.
 (746مادة )

 من الصمان يو الحد منم.كل شري يقصد قم إعااء الماندس يو المقاول  يكون قايال  
 (747مادة )

تسييييقي قالتقييييادي دعييييوى الصييييمان قانقصيييياء ثييييالث سيييينوات علييييى حصييييول التاييييدي يو 
 اكتشاف الايب.

 
 
 

 الفرع الثاني
 التزامات صاحب العمل

 (748مادة )
يلتيييزي صييياحب الاميييل قتسيييلي ميييا تيييي مييين الاميييل متيييى ينجيييزه المقييياول ووصيييام تحيييت 

عليى اليرغي مين دعوتيم إليى ذليك وتليف  ي  ييد تصر م  ان امتنع قغير سقب مشروع 
 المقاول قسقب ل يرجع إليم  ال صمان عليم.

 (749مادة )



 

 

 163 

قغيير   ل ميا ليي يوجيد اتاياق يقصييلتزي صاحب الامل قالو اء قالقدل عنيد تسيلي الامي
 ذلك.

 (750مادة )
 عليى يسياس الوحيدة، التيزي من عدة يجزاء يو كان القيدل محيددا   إذا كان الامل مكونا  

صيياحب الامييل قييأن يايي  للمقيياول ميين القييدل ققييدر مييا ينجييزه ميين الامييل قاييد مااينتييم 
ذا يهميي  قالنسيق  إليى الاميل  ي   يو قسيما   وتققلم، على ين يكون ما تي إنجازه متميزا  
 جملتم ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (751مادة )

ثنيياء الامييل ينييم إذا يقييري الاقييد قمقتصييى مقايسيي  علييى يسيياس الوحييدة وتقييين  يي  ي .1
من الصروري لتنايذ التصميي المتاق عليم مجاوزة المقايس  المقدرة مجياوزة غيير 

مقييدار مييا يتوقاييم  جسيييم ، وجييب علييى المقيياول ين يخييير صيياحب الامييل مقينييا  
ميين زيييادة  يي  القييدل،  ييان لييي يااييل سييقي حقييم  يي  اسييترداد مييا جيياوز قييم قيميي  

 المقايس  من ناقات.
الت  يقتصياا تنايذ التصميي جسيم  جاز لصاحب الاميل ين إذا كانت المجاوزة  .2

يتحلل من الاقد ويقف التنايذ على ين يكون ذلك دون إقياء، ميع إياياء المقياول 
لشروي الاقد، يو ين ييليب مين المقياول  قيم  ما ينجزه من األعمال المقدرة و قا  

 .الستمرار    التنايذ مع التزامم قد ع قيم  الزيادة    القدل
 (752مادة )

إذا يقري الاقد ققدل إجمال  عليى يسياس تصيميي اتايق علييم ميع صياحب الاميل،  .1
 ليس للمقاول ين ييالب قأي  زيادة    القدل ولو حدث    هذا التصميي تايديل 

 إلى خيأ صياحب الاميل يو ين يكيون مأذونيا   يو إصا   إل ين يكون ذلك راجاا  
 قم منم واتاق مع المقاول على القدل.

يجييب ين يحصييل هييذا التايياق كتاقيي ، إل إذا كييان الاقييد األصييل  قييد اتاييق عليييم  .2
 شااه .
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لييس للمقيياول إذا ارتااييت يسياار المييواد األولييي  ويجيور األيييدي الاامليي  يو غيرهييا  .3
 من التكياليف ين يسيتند إليى ذليك ليليب زييادة القيدل، وليو قليو هيذا الرتاياع حيدا  

 د اتااق يقص  قغير ذلك.ما لي يوج يجال تنايذ الاقد عسيرا  
 (753مادة )

يجوز للمحكم  ين تقص  قزيادة القيدل يو قاسيخ الاقيد إذا انايار التيوازن القتصيادي 
قين التزامات كل من صاحب الامل والمقاول قسقب حوادث استثنائي  عامي  ليي تكين 

قيد    الحسقان وقت التااقد، وتداعى قذلك األساس الذي قاي عليم التقرير الميال  لا
 المقاول .

 (754مادة )
 وجب الرجوع    تحديده إلى قيم  الامل وناقات المقاول. إذا لي يحدد القدل سلاا  

 
 (755مادة )

عين وصيع التصيميي وعمييل المقايسي ، و خير عيين  مسييتقال   يسيتحق المانيدس قيدل   .1
 إدارة الامل واإلشراف على تنايذه، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 لاقد هذا القدل، استحق الماندس قدل المثل.إذا لي يحدد ا .2
إذا لييي يييتي الامييل قمقتصييى التصييميي الييذي وصييام المانييدس، وجييب تقييدير القييدل  .3

 قحسب الزمن الذي استغرقم وصع التصميي، مع مراعاة يقيا  هذا الامل.
 الفرع الثالث

 المقاولة من الباطن
 (756مادة )

يو  يي  جييزء منيييم إلييى مقيياول مييين يجييوز للمقيياول ين يكييل تناييييذ الامييل  يي  جملتيييم  .1
القاين إذا لي يمنام مين ذليك شيري  ي  الاقيد يو ليي تكين يقياي  الاميل تقتصي  ين 

 يقوي قم قناسم.
 عن المقاول من القاين ققل صاحب الامل. يققى المقاول    هذه الحال  مسئول   .2
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 (757مادة )
 ييي  تناييييذ  يكيييون للمقييياولين مييين القييياين وللاميييال اليييذين يشيييتغلون لحسييياب المقييياول .1

قم  الامل، حق ميالق  صاحب الامل مقاشرة قما ل يجاوز القدر الذي يكون مدينا  
للمقاول األصل  وقيت ر يع اليدعوى، ويكيون لاميال المقياولين مين القياين مثيل هيذا 

 الحق ققل كل من المقاول األصل  وصاحب الامل.
قييياول ولايييي  ييي  حالييي  توقييييع الحجيييز مييين يحيييدهي تحيييت ييييد صييياحب الاميييل يو الم .2

األصييل  امتييياز علييى المقييالو المسييتحق  للمقيياول األصييل  يو للمقيياول ميين القيياين 
 وقت توقيع الحجز، ويكون المتياز لكل مناي قنسق  حقم.

حقيييوق المقييياولين مييين القييياين والاميييال المقيييررة قمقتصيييى هيييذه الميييادة مقدمييي  عليييى  .3
 حقوق من ينزل لم المقاول عن دينم ققل صاحب الامل.

 عالفرع الراب
 انقضا  المقاولة

 (758مادة )
 .يو قصاء   ينقص  عقد المقاول  قإنجاز الامل المتاق عليم يو قاسخم رصاء  

 (759مادة )
ينقص  عقد المقاول  قاستحال  تنايذ الامل الماقود عليم، سواء كانت السيتحال  راجاي  

 إلى المتااقدين يو إلى يحدهما يو إلى سقب يجنق .
 

 (760مادة )
حب الاميييل ين يتحليييل مييين الاقيييد ويوقيييف التناييييذ  ييي  يي وقيييت ققيييل يجيييوز لصيييا .1

إتماميييم، عليييى ين يايييور المقييياول عييين جمييييع ميييا يناقيييم مييين المصيييرو ات، وميييا 
 ينجزه من األعمال وما كان يستييع كسقم لو ينم يتي الامل.

يجوز للمحكم  ين تخار التاوير المسيتحق عميا  يات المقياول مين كسيب إذا  .2
، ويتايييين عليايييا قوجيييم خييياص ين ا التخايييير عيييادل  كانيييت ال يييروف تجايييل هيييذ
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تيينقص منييم مييا يكييون المقيياول قييد اقتصييده ميين جييراء تحلييل صيياحب الامييل ميين 
 الاقد وما يكون قد كسقم قاستخداي وقتم    يمر  خر.

 (761مادة )
إذا هلك الش ء قسقب قوة قاهرة ققل تسيليمم لصياحب الاميل،  لييس للمقياول ين  .1

د ناقاتم، ويكون هالك المادة على من قاي قتوريدها من ييالب ققدل عملم ول قر 
 المتااقدين.

إذا يعييذر صيياحب الامييل المقيياول قييأن يتسييلي الشيي ء، يو كييان هييالك الشيي ء يو  .2
إليى خيئيم، وجيب علييم ين يايور صياحب الاميل عميا  تلام ققل التسيليي راجايا  

 يكون قد ورده من مادة الامل.
ن يتسيلي الشي ء، يو كيان هيالك الشي ء إذا كان صاحب الامل هو الذي يعذر ي .3

إلييى خيييأ منييم يو إلييى عيييب  يي  المييادة التيي  قيياي قتوريييدها كييان  يو تلاييم راجاييا  
 هالك المادة عليم وكان للمقاول الحق    القدل و   التاوير عند القتصاء.

 (762مادة )
علييى ين يامييل قناسيييم، يو  ينقصيي  عقييد المقاوليي  قمييوت المقيياول إذا كييان متاقييا   .1

 ت مؤهالتم الشخصي  محل اعتقار    التااقد.كان
إذا خييال الاقييد ميين مثييل هييذا الشييري يو لييي تكيين شخصييي  المقيياول محييل اعتقييار  .2

جييياز لصييياحب الاميييل ين ييليييب  سيييخ الاقيييد إذا ليييي تتيييوا ر  ييي  الورثييي  الصيييمانات 
 الكا ي  لحسن تنايذ الامل.

 (763مادة )
اميييل ين ييييد ع للتركييي  إذا انقصيييى الاقيييد قميييوت المقييياول، وجيييب عليييى صييياحب ال .1

قيم  ما تي من األعمال وما يناق لتنايذ ما لي ييتي، وذليك ققيدر النايع اليذي يايود 
 عليم من هذه األعمال والناقات.

يجوز لصاحب الامل    مقاقيل ذليك ين يياليب قتسيليي الميواد التي  تيي إعيدادها  .2
 .عادل   والرسوي الت  قد     تنايذها، على ين يد ع عناا تاويصا  
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عين  إذا قيدي المقياول  ي  تناييذ الاميل ثيي يصيقح عياجزا   سري هذه األحكاي ييصيا  ت .3
 إتمامم قسقب ل يرجع إليم.

 الفرع الخامس
 التزام المرافق العامة

 (764مادة )
التييزاي المرا ييق الااميي  عقييد الغييرر منييم إدارة مر ييق عيياي ذي صييا  اقتصييادي  ويكييون 

هييذا المر ييق وقييين  ييرد يو شييرك  يااييد  هييذا الاقييد قييين جايي  اإلدارة المختصيي  قتن يييي
 إلياا قاستغالل المر ق  ترة ماين  من الزمن.
 (765مادة )

يتااد ملتزي المر ق الااي قمقتصى الاقد الذي يقرمم ميع عميليم قيأن ييؤدي لايذا الامييل 
على الوجم المألوف، الخدمات المقاقل  لعجير اليذي يتقاصياه و قيا للشيروي المنصيوص 

 للتزاي وملحقاتم وما تقتصيم يقيا  هذا الامل، ونصوص القانون.علياا    عقد ا
 (766مادة )

، وجييب عليييم ين يحقييق يو  اليييا   قانونيييا   لييم احتكييارا   إذا كييان ملتييزي المر ييق محتكييرا   .1
 المساواة التام  قين عمالئم سواء    الخدمات الاام  يو    تقاص  األجور.

مل  خاص  تنيوي على تخاير األجور ل تحول المساواة دون ين تكون هناك ماا .2
تييوا رت  يييم  يو اإلعايياء مناييا، علييى ين ينتاييع قاييذه الماامليي  ميين ييلييب ذلييك مميين

الشروي الت  ياينايا الملتيزي قوجيم عياي، ول يجيوز للملتيزي ين يمينح يحيد عمالئيم 
 ميزات ير ر منحاا لآلخرين.

على الملتزي ين  كل تمييز يمنح على خالف ما تقص  قم الاقرة الساقق ، يوجب .3
ياور الصرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هيذا التميييز مين 

 إخالل قالتوازن اليقيا     المنا س  المشروع .
 (767مادة )
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يكييون لتارياييات األسيياار التيي  قررتاييا السييلي  الااميي  قييوة القييانون قالنسييق  إلييى  .1
للمتااقييدين ين يتاقييا علييى مييا  الاقييود التيي  يقرماييا الملتييزي مييع عمالئييم، ول يجييوز

 يخالااا.
يجييوز إعيييادة الن يير  ييي  تاريايييات األسيياار  يييإذا عيييدلت األسيياار الماميييول قايييا،  .2

 سرت األساار الجديدة دون يثر رجا  من وقت التصديق علياا.

 (768مادة )
كل انحراف يو غلي يقع عند تيقييق تارياي  األسياار عليى الاقيود الارديي  يكيون  .1

 قاقال للتصحيح.
ذا وقيع النحيراف يو الغليي صيد مصيلح  الاميييل كيان ليم الحيق  ي  اسيترداد مييا إ .2

ذا وقييع صييد مصييلح  الملتييزي كييان لييم الحييق  د اييم زيييادة علييى األسيياار المقييررة وا 
 كل اتااق يخالف ذلك.    استكمال ما نقص من األساار المقرر ويقع قايال  

قمخالايي  األجييور تسييقي قالتقييادي دعييوى التصييحيح قانقصيياء سيين  ميين وقييت الالييي  .3
 المققوص  لعساار المقررة.

 (769مادة )
يتحميييل عميييالء المرا يييق المتالقييي  قتوزييييع الميييياه والغييياز والكارقييياء والتصيييالت  .1

السييلكي  والالسييلكي  ومييا شيياقم ذلييك، مييا يييالزي يدوات هييذه المرا ييق ميين عيييل يو 
  ق.خلل لمدة قصيرة إذا كانت تقتصيم صيان  األدوات الت  يدار قاا المر 

إذا كيييان الاييييل يو الخليييل يزييييد عليييى الميييألوف  ييي  مدتيييم يو  ييي  جسيييامتم جييياز  .2
للملتزي ين يد ع مسئوليتم إذا يثقت ين ذلك يرجع إلى قوة قياهرة، ويايد اإلصيراب 
كذلك إذا يقياي الملتيزي اليدليل عليى ين وقيوع اإلصيراب كيان دون خييأ منيم، وينيم 

 لي يكن    وسام ين يتال اه قأي  وسيل  يخرى.
 (770مادة )

تسري النصيوص المن مي  للتيزاي المرا يق الاامي  ميا ليي تتايارر ميع يحكياي القيوانين 
 الخاص .
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 الفصل الثاني
 عقد العمل
 الفرع األول

 أركان عقد العمل
 (771مادة )

عقد الامل هو الاقد الذي يتاايد قمقتصياه يحيد المتااقيدين قيأن يقيوي قاميل لمصيلح  
 يو إشرا م مقاقل يجر يتااد قم المتااقد اآلخر. المتااقد اآلخر، تحت إدارتم

 (772مادة )
تسيييري يحكييياي عقيييد الاميييل عليييى الاالقييي  ميييا قيييين يصيييحاب األعميييال وقيييين الممثليييين 
التجييياريين، ومنيييدوق  التيييأمين، وغييييرهي مييين الوسيييياء، وليييو كيييانوا ميييأجورين قيريقييي  

هييييؤلء  الاموليييي  يو كييييانوا ياملييييون لحسيييياب جمليييي  ميييين يصييييحاب األعمييييال، مييييا داي
 األشخاص تاقاين ألصحاب األعمال وخاصاين لرقاقتاي.

 
 (773مادة )

يجوز ين يقري عقد الامل لخدم  ماين  يو لمدة ماين ، كما يجوز ين يكون غير  .1
 ماين المدة.

إذا كييان عقييد الامييل لمييدة غييير ماينيي ، يو لمييدة تزيييد علييى خمييس سيينوات، جيياز  .2
د دون تايوير عليى ين يخيير للاامل قاد انقصاء خمس سينوات ين يناي  الاقي

 صاحب الامل ققل ست  يشار من تاريخ النقصاء.
 (774مادة )

ياترر    يداء الامل ين يكون قأجر إذا كان هذا الاميل ليي تجير الايادة قيالتقرع قيم 
    مان  من يداه. داخال   يو كان عمال  

 (775مادة )
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 يي  يييي  صييورة يجيير الاامييل هييو مييا يتقاصيياه قمقتصييى الاقييد ميين مييال يو مناايي   .1
 كانت.

لمييا جييرى عليييم   يي  الاقييد كييان للاامييل يجيير مثلييم يققييا   إذا لييي يكيين األجيير مقييدرا   .2
 لمقتصيات الادال . الارف  إذا لي يوجد عرف تولى القاص  تقديره و قا  

 (776مادة )
منييم، مييا يتقاصيياه الاامييل ميين الامييولت والنسييب  يييدخل  يي  يجيير الاامييل وياييد جييزءا  

قاقييل الخدميي   يي  األعمييال التيي  جييرى الاييرف  ياييا علييى منحاييا، المئوييي  والميينح وم
 وتحتسب عند تسوي  حقوقم، يو توقيع الحجز علياا.

 (777مادة )
ل يلحق قياألجر ميا ياييى عليى سيقيل الوهقي  إل  ي  الصيناع  يو التجيارة التي   .1

 جرى  ياا الارف قد ع هذه الوهقم على ين تكون لاا قواعد تسمح قصقياا.
ميين األجيير، إذا كييان مييا يد اييم مناييا الامييالء إلييى مسييتخدم     جييزءا  تاييد الوهقيي .2

المتجر يو المصنع الواحد يجمع  ي  صيندوق مشيترك ليقيوي صياحب الاميل قايد 
 ذلك قتوزيام على هؤلء المستخدمين قناسم يو تحت إشرا م.

يجييوز  يي  قايير يعمييال الانييادق )النييزل( والمييياعي والمقيياه  والمشييارب، ين ل  .3
 مل يجر سوى ما يحصل عليم من وهق  وما يتناولم من يااي.يكون للاا

 
 (778مادة )

إذا كان الامل تاليي ش ء مما يكون    تالمم مساعدة من المتالي للمالي، ولي يقين 
عليى اآلخير،  انيم يتقيع  ي  ذليك عيرف ذوي الشيأن  ي      الاقد يياميا يسيتحق يجيرا  

 مكان الامل.
 الفرع الثاني

 التزامات العامل
 (779ادة )م
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 :يلتزي الاامل قأن
 يؤدي الامل قناسم ويقذل    تأديتم عناي  الشخص الماتاد. .1
 يراع     تصر اتم مقتصيات اللياق  واآلداب. .2
يأتمر قأوامر صاحب الامل الخاص  قتنايذ الاميل المتايق علييم  يميا ل يارصيم  .3

 للخير ول يخالف القانون يو اآلداب.
   إليم لتأدي  عملم.يحرص على حا  األشياء المسلم .4
يحا   على يسيرار صياحب الاميل الصيناعي  والتجاريي  وليو قايد انقصياء الاقيد،  .5

 و قا لما يقتصيم التااق يو الارف.
 (780مادة )

ل يجييوز للاامييل ين يشييغل ناسييم وقييت الامييل قشيي ء  خيير، ول ين يامييل خييالل مييدة 
ل جييياز لصيياحب الامييل  سيييخ الا قييد يو إنقييياص الاقييد لييدى غيييير صيياحب الامييل، وا 

 األجر ققدر تقصير الاامل    عملم لديم، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (781مادة )

إذا كان الامل الموكول إلى الااميل يسيمح ليم قمار ي  عميالء صياحب الاميل يو  .1
قيييياليالع علييييى سيييير يعمالييييم، جيييياز التايييياق علييييى يل ينييييا س الاامييييل صيييياحب 

 سم قاد انتااء الاقد.الامل، ول ين يشترك    مشروع ينا 
رشييده وقييت إقييراي الاقييد، وين  يشييتري لصييح  هييذا التايياق ين يكييون الاامييل قالغييا   .2

من حيث الزمان والمكان ونوع الامل عليى القيدر الصيروري  يكون القيد مقصورا  
 لحماي  المصالح المشروع  لصاحب الامل.

ر ر تجدييده  ل يجوز ين يتمسك صاحب الامل قاذا التااق إذا  سخ الاقد يو .3
دون ين يقييع ميين الاامييل مييا يسييوت ذلييك، كمييا ل يجييوز لييم التمسييك قالتايياق إذا 

 وقع منم ما يسوت  سخ الاامل للاقد.
 (782مادة )
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إذا اتاييق علييى شييري جزائيي   يي  حاليي  اإلخييالل قالمتنيياع عيين المنا سيي ، وكييان  يي  
احب الامييل الشيري مقالغي  تجاليم وسييل  إلجقيار الااميل عليى الققياء  ي  صيناع  صي
 مدة ييول من المدة المتاق علياا جاز للمحكم  إلغاء الشري يو تاديلم.

 (783مادة )
إذا و ييق الاامييل إلييى اختييراع جديييد  يي  يثنيياء خدميي  صيياحب الامييل،  ييال يكييون  .1

لصاحب الامل حق    ذلك الختراع وليو كيان الااميل قيد اسيتنقيم قمناسيق  ميا 
يقيا  األعميال التي  تاايد قايا الااميل  قاي قم من يعمال    خدمتم، ما لي تكن

تقتصييي  منيييم إ يييرات جايييده  ييي  القتيييداع، يو إذا كيييان صييياحب الاميييل قيييد اشيييتري 
 صراح     الاقد ين يكون لم الحق  يما ياتدي إليم الاامل من المخترعات.

إذا كييييييان الختييييييراع ذا يهمييييييي  اقتصييييييادي  جدييييييي ، جيييييياز للاامييييييل  يييييي  الحييييييالت  .2
السيييياقق  ين ييالييييب قمقاقييييل خيييياص يقييييدر و قييييا المنصييييوص علياييييا  يييي  الاقييييرة 

لمقتصيييات الاداليي ، ويراعييى  يي  تقييديره الماونيي  التيي  قييدماا صيياحب الامييل ومييا 
 استخدي    هذا السقيل من منشآتم.

 
 
 
 

 الفرع الثالث
 التزامات صاحب العمل

 (784مادة )
دهما يلتزي صياحب الاميل ين ييد ع إليى الااميل يجيره  ي  الزميان والمكيان الليذين يحيد
ن لي يسند إليم عمل.  الاقد يو الارف، متى يدى عملم يو يعد ناسم وتارت لم، وا 

 (785مادة )
 :يلتزي صاحب الامل قأن
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ييييو ر كيييل يسيييقاب األمييين والسيييالم   ييي  منشيييآتم وين يايييية كيييل ميييا يليييزي لتمكيييين  .1
 الاامل من تنايذ التزاماتم.

 ع مناا صرر.يانى قصالحي  اآللت واألجازة الخاص  قالامل حتى ل يق .2
 يراع  مقتصيات اللياق  واآلداب    عالقتم قالاامل. .3
يايييي  الااميييل  ييي  ناايييي  خدمتيييم شييياادة قنيييوع عمليييم وتييياريخ مقاشيييرتم وانتاائيييم  .4

 ومقدار يجره وكل ما كان يتقاصاه من إصا ات يخرى.
 يرد للاامل األوراق الخاص  قم. .5

 (786مادة )
ى ين يكرميم لزميم يجير مثليم سيواء إذا يلب صاحب الامل من  خر القيياي قاميل علي

 كان ممن يامل قأجر يي ل.
 (787مادة )

يلتزي صاحب الامل قكسوة الاامل يو إياامم إذا جرى الارف قيم سيواء اشيتري ذليك 
    الاقد يي ل.

 (788مادة )
إذا انقصيت المييدة المايني  للامييل ووجيد مييا يقتصيي  ميد يجلاييا يسيتمر الاقييد ققييدر  .1

 مل يجر مثل المدة المصا  . الحاج  ويلزي صاحب الا
إذا يناى صياحب الاميل الاقيد المايين الميدة يو المقيري لاميل مايين ققيل انقصياء  .2

مدتييم يو ققييل إنجييياز الامييل وكيييان ذلييك قييال عيييذر ودون ين يقييع مييين الاامييل ميييا 
يسوت  سيخ الاقيد التيزي صياحب الاميل قيأداء األجير المسيتحق للااميل عين الميدة 

 كامل  يو عن الامل كامال.

 (789مادة )
يلتيييزي كيييل مييين صييياحب الاميييل والااميييل ين يقيييوي قميييا تارصيييم القيييوانين الخاصييي  إليييى 

 جانب اللتزامات المقين     المواد الساقق .
 الفرع الرابع
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 انتها  عقد العمل
 (790مادة )

 ينتا  عقد الامل قانقصاء مدتم يو قإنجاز الامل، ما لي يتاق على تجديده. .1
ايييذ الاقييد قاييد انقصيياء مدتييم يو قاييد إنجيياز عمييل قاقييل إذا اسييتمر الير ييان  يي  تن .2

 للاقد. صمنيا   قيقياتم ألن يتجدد عد ذلك تجديدا  
 (791مادة )

إذا لي تكن مدة الامل ماين  قالتااق يو قنيوع الاميل يو قيالغرر منيم جياز لكيل  .1
من الير ين إنااء الاقد    يي وقت، ويجب  ي  اسيتامال هيذا الحيق ين يسيققم 

    المواعيد الت  يحددها القانون يو الارف. إخيار قذلك
يسيتحق الاامييل يجيير المثييل عيين المييدة التي  عمييل  ياييا علييى يل يقييل عيين األجيير  .2

 المسمى    الاقد.
 (792مادة )

 يجوز يلب  سخ الاقد إذا حدث عذر يمنع تنايذ موجقم. .1
 يجوز ألحد الير ين عند وجود عذر يار  يتالق قم ين ييلب  سخ الاقد. .2

 
 

 (793ة )ماد
يجييوز الحكييي قييالتاوير عيين الاصييل ولييو لييي يصييدر هييذا الاصييل ميين صيياحب  .1

الاميييل إذا كيييان هيييذا األخيييير قيييد د يييع الااميييل قتصييير اتم يو قمااملتيييم الجيييائرة يو 
 قمخالا  شروي الاقد إلى ين يكون هو    ال اهر الذي يناى الاقد.

مين المركيز اليذي نقل الااميل إليى مركيز يقيل مييزة يو مالءمي   ياد  صال  تاسايا   .2
 كان يشغلم قغير سقب يرجع إلى الاامل إذا كان الغرر منم اإلساءة إليم.

إذا  سيييخ الاقيييد قتاسيييف مييين يحيييد المتااقيييدين كيييان للمتااقيييد اآلخييير، إليييى جانيييب  .3
التايوير اليذي يكيون مسيتحقا  ليم قسييقب عيدي مراعياة مياياد اإلخييار الحيق  يي  
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ا  تاسييايا ، وياييد الاصييل تاييوير مييا يصيياقم ميين صييرر قسييقب  سييخ الاقييد  سييخ
تاسييايا  إذا وقييع قسييقب حجييوز يوقاييت تحييت يييد رب الامييل، يو وقييع هييذا الاصييل 

 قسقب ديون يكون الاامل قد التزي قاا للغير.

 (794مادة )
يناسخ الاقد قو اة الاامل، ول يناسخ قو اة صاحب الامل إل إذا كانت شخصيتم قد 

 روعيت    إقراي الاقد.
 (795مادة )

قالتقييادي الييدعاوى الناشييئ  عيين عقييد الامييل قانقصيياء سيين  تقييدي ميين تيياريخ تسييقي  .1
انتااء الاقد، إل  يما يتالق قالامال  والمشارك   ي  األرقياح والنسيب المئويي   ي  
جمل  اإليراد  ان المدة  ياا ل تقدي إل من الوقت الذي يسلي  ييم صياحب الاميل 

 إلى الاامل قيانا قما يستحقم قحسب يخر جرد.
ل تسيييييري هيييييذه الميييييدة عليييييى اليييييدعاوى المتالقييييي  قانتاييييياك حرمييييي  يسيييييرار الاميييييل  .2

 الصناعي  والتجاري .

 (796مادة )
ل تسييييري يحكيييياي عقيييييد الامييييل الييييواردة  ييييي  هييييذا الاصييييل عليييييى الامييييال الخاصييييياين 

 لتشرياات الامل الخاص ، إل إذا خلت هذه التشرياات من النص علياا.
 الفصل الثالث
 عقد الوكالة

 األولالفرع 
 أركان عقد الوكالة

 (797مادة )
 الوكال  عقد يلتزي قمقتصاه الوكيل قأن يقوي قامل قانون  لحساب الموكل.

 (798مادة )
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يجييب ين يتييوا ر  يي  الوكاليي  الشييكل الواجييب تييوا ره  يي  الامييل القييانون  الييذي يكييون 
 محل الوكال ، ما لي يوجد نص يقص  قخالف ذلك.

 (799مادة )
وكاليي  عاميي  يو خاصيي  يو مالقيي  علييى شييري يو مصييا   إلييى وقييت يجييوز ين تكييون ال

 مستققل.
 (800مادة )

الوكال  الخاص  ل تجايل للوكييل صيا  إل  ي  مقاشيرة األميور المايني   يايا وميا  .1
 يتصل قاا من تواقع صروري  تقتصياا يقيا  التصرف والارف الجاري.

يي  تصيح وليو ليي يايين الوكال  الخاص     نيوع مايين مين ينيواع األعميال القانون .2
 محل هذا الامل على وجم التخصيص إل إذا كان الامل من التقرعات.

 (801مادة )
إذا كانت الوكال  قلا  عاي لي يقترن قما يوصح المقصود منم  يال تخيول الوكييل  .1

 إل يعمال اإلدارة.
يايييد مييين يعميييال اإلدارة اإليجيييار إذا ليييي تيييزد مدتيييم عليييى ثيييالث سييينوات ويعميييال  .2

الصيان  واستيااء الحقوق وو اء الديون وكيل عميل مين يعميال التصيرف الحا  و 
تقتصييييم اإلدارة كقييييع المحصيييول وقييييع القصييياع  يو المنقيييول اليييذي يسيييرع إلييييم 

 التلف وشراء ما يستلزمم الش ء محل الوكال  من يدوات لحا م.
 (802مادة )

 ياد اإلقرار الالحق للتصرف    حكي الوكال  الساقق .
 نيالفرع الثا

 التزامات الوكيل
 (803مادة )

يلتييزي الوكيييل قتنايييذ عقييد الوكاليي  دون ين يتجيياوز حييدوده المرسييوم  إل  يمييا هييو  .1
 يكثر نااا للموكل.
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يجوز للوكيل ين يخرج عن حدود الوكال  متى كيان يتايذر علييم إخييار الموكيل  .2
سييلاا، وكانييت ال ييروف يغلييب مااييا ال يين قموا قيي  الموكييل علييى هييذا التصييرف، 

 ليم ين يقادر قإخيار الموكل قتجاوزه حدود الوكال .وع
 (804مادة )

إذا كانت الوكال  قال يجر، وجب على الوكييل ين يقيذل  ي  تناييذها الانايي  التي   .1
يقيييذلاا  ييي  يعماليييم الخاصييي ، دون ين يكليييف  ييي  ذليييك يزييييد مييين عنايييي  الرجيييل 

 الماتاد.
نايييذها عناييي  الرجييل إذا كانييت الوكاليي  قييأجر، وجييب علييى الوكيييل ين يقييذل  يي  ت .2

 الماتاد.

 (805مادة )
يلتييزي الوكيييل قييأن يييوا   الموكييل قالمالومييات الصييروري  عمييا وصييل إليييم  يي  تنايييذ 

 عناا إذا كانت الوكال  تقتص  ذلك. الوكال ، وين يقدي لم حساقا  
 (806مادة )

ل يجوز للوكيل ين يستامل مال الموكل لصالح ناسم،  ان اسيتاملم التيزي قتايوير 
 الموكل عما لحقم من صرر قسقب ذلك.

 
 
 (807مادة )

إذا تادد الوكالء كانوا مسئولين قالتصامن متى كانت الوكالي  غيير قاقلي  لالنقسياي،  .1
 يو كان الصرر الذي يصاب الموكل نتيج  خيأ مشترك.

حييدود الوكاليي  يو  ل يسييأل الييوكالء ولييو كييانوا متصييامنين عمييا  الييم يحييدهي مجيياوزا   .2
 نايذها.   ت متاساا  
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إذا عييين الييوكالء  يي  عقييد واحييد دون ين يييرخص قييانارادهي  يي  الامييل، كييان علييياي  .3
ين ياملييوا مجتماييين، مييا لييي يكيين الامييل ممييا ل يحتيياج  يييم إلييى تقييادل الييريي مثييل 

 ققر الدين يو و ائم.
 (808مادة )

لييم  يي  ذلييك، كييان  إذا عاييد الوكيييل إلييى غيييره قتنايييذ الوكاليي  دون ين يكييون مرخصييا   .1
عن عمل الوكيل الثان ، كما لو كان هذا الامل قد صيدر منيم هيو، ويكيون  ئول  مس

 الوكيل والوكيل الثان     هذه الحال  متصامنين    المسئولي .
إذا رخييص للوكييييل  ييي  ين يوكييل غييييره دون تاييييين شخصييم،  يييان الوكييييل األول ل  .2

 يميا يصيدره يكون مسئول إل عن خيئيم  ي  اختييار الوكييل الثيان ، يو عين خيئيم 
 لم من تاليمات.

يجييوز  يي  الحييالتين السيياققتين للموكييل والوكيييل الثييان  ين يرجييع كييل منامييا مقاشييرة  .3
 على اآلخر.

 (809مادة )
الوكييييل قيييالققر ل يمليييك الخصيييوم ، والوكييييل قالخصيييوم  ل يمليييك القيييقر إل قيييإذن 

 خاص من الموكل.
 (810مادة )
 يم قثمن المثل يو قغقن يسير.للوكيل قشراء ش ء دون قيان ثمنم ين يشتر 
 (811مادة )

 ل يجوز لمن وكل قشراء ش ء ماين ين يشتريم لناسم. .1
 ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك ل يجوز للوكيل قالشراء ين يقيع مالم لموكلم .2

 (812مادة )
 :يكون الشراء للوكيل

 إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل قما يزيد عليم. .1
 يل قغقن  احش.إذا اشترى الوك .2
 إذا صرح الوكيل قشراء المال لناسم    حصور الموكل. .3
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 (813مادة )
إذا د ع الوكيل قالشراء ثمن المقيع من مالم، رجع قم على موكلم مع ما يناقم    سقيل 

 تنايذ الوكال  قالقدر الماتاد، ويجوز لم ين يحقس ما اشتراه إلى ين يققر الثمن.
 (814مادة )

 ققيع مال موكلم ين يقيام قالثمن المناسب. للوكيل الذي وكل .1
إذا عييين الموكييل ثميين المقيييع  ييال يجييوز للوكيييل ين يقياييم قمييا يقييل عنييم،  ييإذا قاعييم  .2

قيينقص دون إذن سيياقق ميين الموكييل يو إجييازة لحقيي  وسييلي إلييى المشييتري  الموكييل 
 قالخيار قين استرداد المقيع يو إجازة القيع يو تصمين الوكيل قيم  النقصان.

 (815ادة )م
 ل يجوز للوكيل قالقيع ين يشتري لناسم ما وكل ققيام. .1
وليس لم ين يقيام إلى يصولم يو  روعم يو زوجم يو لمن كان التصرف مام يجير  .2

، مييا لييي يكيين الموكييل قييد  وصييم  يي  القيييع لميين يشيياء قييثمن يو يييد ع مغرمييا   مغنمييا  
 المثل.

 (816مادة )
 ع قيثمن ماجيل،  ليم ين يقييع ميال موكليم نقيدا  إذا كان الوكيل قالقيع غيير مقييد قيالقي .1

 يو نسيئ  حسب الارف.
على المشتري قما قاعيم وان  يو كايال   إذا قاع الوكيل قثمن مؤجل  لم ين يأخذ رهنا   .2

 لي ياوصم الموكل    ذلك.
 
 
 (817مادة )

للموكل حق ققر ثمين المقييع مين المشيتري،  يان كيان ققصيم مين حيق الوكييل جياز 
 تنع عن د ام للموكل، وان د ام قرئت ذمتم.للمشتري ين يم

 الفرع الثالث
 التزامات الموكل
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 (818مادة )
يلتزي الموكيل قيأداء األجير المتايق علييم للوكييل متيى قياي قالاميل،  يان ليي يتايق عليى 

ل كان متقرعا.  األجر وكان الوكيل ممن ياملون قم  لم يجر المثل، وا 
 (819مادة )

 كيل ما يناقم    تنايذ الوكال  قالقدر المتاارف عليم. يلتزي الموكل قأن يؤدي للو 
 (820مادة )

عميييا يصييياب الوكييييل مييين صيييرر دون خييييأ منيييم قسيييقب تناييييذ  يكيييون الموكيييل مسيييئول  
 .ماتادا   الوكال  تنايذا  

 (821مادة )
   عمل مشترك كيان جمييع الميوكلين متصيامنين  إذا وكل يشخاص متاددون وكيال  

 لوكال  ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.ققل الوكيل    تنايذ ا
 (822مادة )

تسيييري يحكييياي النياقييي   ييي  التااقيييد المنصيييوص عليايييا  ييي  هيييذا القيييانون عليييى عالقييي  
 الموكل والوكيل قالغير الذي يتاامل مع الوكيل.
 الفرع الرابع
 انتها  الوكالة

 (823مادة )
 تنتا  الوكال :

 قإتماي الامل الموكل قم. .1
 المحدد لاا.قانتااء األجل  .2
 قو اة الموكل يو قاقده يهليتم إل إذا تالق قالوكال  حق الغير. .3
قو ييياة الوكييييل يو قاقيييده يهليتيييم وليييو تاليييق قالوكالييي  حيييق الغيييير غيييير ين اليييوارث يو  .4

الوص  إذا علي قالوكال  وتوا رت  يم األهلي ،  الييم ين يخيير الموكيل قالو ياة وين 
 لمصلح  الموكل.يتخذ من التداقير ما يقتصيم الحال 
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 (824مادة )
للموكل ين يازل وكيلم متيى يراد إل إذا تاليق قالوكالي  حيق للغيير يو كانيت قيد صيدرت 
لصيييالح الوكييييل  إنيييم ل يجيييوز للموكيييل ين ينايايييا يو يقييييدها دون موا قييي  مييين صيييدرت 

 لصالحم.
 (825مادة )

غير مناسب  يلتزي الموكل قصمان الصرر الذي يلحق قالوكيل من جراء عزلم    وقت
 يو قغير مقرر مققول.

 (826مادة )
للوكيل ين يقييل ناسيم مين الوكالي  التي  ل يتاليق قايا حيق الغيير وعلييم ين يالين موكليم 
وين يتيياقع القييياي قاألعمييال التيي  قييديها حتييى تقلييو مرحليي  ل يخشييى مااييا صييرر علييى 

 الموكل.
 (827مادة )

قييت غييير مناسييب يو قغييير يصييمن الوكيييل مييا ييينجي عيين نزولييم عيين التوكيييل  يي  و  .1
 مقرر من صرر للموكل إذا كانت الوكال  قأجر.

 إذا تالق قالوكال  حق الغير  قيد وجيب عليى الوكييل ين ييتي ميا وكيل قيم ميا ليي تقيي  .2
يسقاب جدي  تقرر نزولم، وعليم    هذه الحال  ين يالين صياحب الحيق وين ين يره 

 إلى يجل يستييع  يم صيان  حقم.
 (828مادة )

لوكيييل قالخصييوم  إذا يقيير عيين موكلييم  يي  غييير مجلييس القصيياء كمييا يناييزل إذا يناييزل ا
 اإلقرار من الوكال   أقر    مجلس القصاء يو خارجم. ستثنى  ا  

 الفصل الرابع
 الوديعة

 (829مادة )
مين  خير، عليى ين يتيولى حا يم  الوديا  عقد يلتزي قمقتصاه شخص ين يتسيلي شييئا  

 .وين يرده عينا  
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 الفرع األول
 تزامات المودع لديوال

 (830مادة )
 على المودع لديم ين يتسلي الوديا . .1
الوديا  يمان     يد المودع لديم وعليم صماناا إذا هلكت قسقب يرجع إليم، ميا  .2

 لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (831مادة )

إذا كانييت الوديايي  قغييير يجيير وجييب علييى المييودع لديييم ين يقييذل ميين الاناييي   يي   .1
ا يقذلييم  يي  حايي  مالييم، دون ين يكلييف  يي  ذلييك يزيييد ميين عناييي  حايي  الشيي ء ميي
 الرجل الماتاد.

إذا كانييت الوديايي  قييأجر، وجييب علييى المييودع لديييم ين يقييذل  يي  حا اييا عناييي   .2
 الرجل الماتاد.

 (832مادة )
ل يجيييوز للميييودع لدييييم ين ييييودع الوديايييي  عنيييد الغيييير دون إذن مييين المييييودع إل إذا 

حييي ،  يييإذا يودعايييا ليييدى الغيييير قيييإذن الميييودع تحليييل مييين يلجأتيييم إليييى ذليييك صيييرورة مل
 التزاماتم ويصقح الغير هو المودع لديم.

 (833مادة )
للغيير، دون إذن مين  ل يجوز للمودع لدييم ين يسيتامل الودياي  يو يرتيب عليايا حقيا  

 .يو صمنا   المودع صراح   
 (834مادة )

كان إيداعاا عند يلقاا على المودع لديم رد الوديا  وتسليماا إلى المودع    م .1
 ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
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إذا هلكت الوديا  يو نقصت قيمتايا قسيقب يجنقي ، وجيب عليى الميودع لدييم ين  .2
يؤدي إلى المودع ما قد يحصل عليم من تايوير، وين يحييل إلييم ميا قيد يكيون 

 لم من حقوق ققل الغير قسقب ذلك.
 (835مادة )

 لوديا  وثمارها ونتاجاا إلى المودع.على المودع لديم رد منا ع ا
 (836مادة )

إذا غياب المييودع غيقي  منقيايي  وجيب علييى المييودع لدييم حايي  الودياي  حتييى يتحقييق 
 ميين موتييم يو حياتييم  ييان كانييت ممييا يتلييف قمييرور الييزمن، وجييب عليييم ين ييلييب إذنييا  

 من القاص  ققيااا وحا  ثمناا يمان  قخزين  المحكم .
 (837مادة )

لاميا عنيد  خير، ويليب منيم يحيدهما رد حصيتم  ي   مشيتركا   شخصان شيئا  إذا يودع 
 ، ور يير ردهييا إن كييان الشيي ء قيميييا  غيقيي  اآلخيير،  اليييم ردهييا إن كييان الشيي ء مثليييا  

إل قققول اآلخر،  يإذا كانيت الودياي  محيل نيزاع قيناميا،  لييس ليم ردهيا إليى يحيدهما 
 قغير إذن من القاص .

 (838مادة )
 ي  تركتيم  اي  يماني   ي  ييد الورثي   لدييم ووجيدت الودياي  عينيا   إذا مات الميودع .1

 وعلياي ردها إلى صاحقاا.
إذا يثقيييت الورثييي  ين الميييودع لدييييم قيييد رد الودياييي  يو ينايييا هلكيييت يو  قيييدت منيييم  .2

 قسقب يجنق  ققل الو اة يو قادها،  ال صمان على الترك .
م  إناا تكون دينيا  يايا، إذا مات المودع لديم مجاال للوديا ، ولي توجد    تركت .3

 ويشارك صاحقاا قاق  الدائنين.
 (839مادة )
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إذا قيياع ورثيي  المييودع لديييم الوديايي  وهييي حسيينو النييي   ليييس علييياي لمالكاييا إل رد مييا 
ققصييوه ميين الييثمن يو النييزول لييم عيين حقييوقاي علييى المشييتري، ويمييا إذا تصيير وا  ياييا 

  اناي يلتزمون ققيمتاا وقت التقرع. تقرعا  
 فرع الثانيال

 التزامات المودع
 (840مادة )

 يلتزي المودع قأن يؤدي للمودع لديم األجر المتاق عليم إن كانت الوديا  قأجر.
 (841مادة )

علييى المييودع ين يييؤدي إلييى المييودع لديييم مييا يناقييم  يي  حايي  الوديايي ، قشييري ين ل 
 يتجاوز قيمتاا.

 (842مادة )
 .ودع يو المحكم  كان متقرعا  إذا يناق المودع لديم قغير إذن من الم .1
يجيييوز للميييودع لدييييم  ييي  حالييي  السيييتاجال يو الصيييرورة ين ينايييق عليييى الودياييي   .2

 قالقدر المتاارف عليم، ويرجع قما يناقم على المودع.
 (843مادة )

على المودع ناقات تسيليي الودياي  ومصياريف ردهيا، وعلييم صيمان ميا لحيق الميودع 
 عن سقب يرجع إليم. يكن ناشئا   لديم من صرر قسقب الوديا ، ما لي

 (844مادة )
 إذا استحقت الوديا  وصمناا المودع لديم حق لم الرجوع قما صمنم على المودع.

 (845مادة )
، إل إذا كانييت إذا مييات المييودع سييلمت الوديايي  لورثتييم يو ميين ينييوب عييناي قانونييا   .1

ن الميودع لدييم تركتم مسيتغرق  قاليديون يو كيان قيين الورثي  قصير يو غيائقون يو كيا
 يو وجدت وصايا  ال يجوز تسليماا قغير إذن من القاص . قد مات ماسرا  
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إذا تادد الورث ، كان للمودع لديم ين يرد لاي الوديا  كيل ققيدر نصييقم عليى ين  .2
يتحميل تقايي  ذليك،  ييان كييان الشي ء المييودع غيير قاقييل للتجزئيي  وليي يتاييق الورثيي  

لقاصيي  قتسييليماا لاييي يو لميين ينييوب  يمييا قيييناي وجييب الحصييول علييى إذن ميين ا
 عناي.

 (846مادة )
إذا كانييت الوديايي  مقلغييا ميين النقييود يو يي شيي ء  خيير ممييا يالييك قالسييتامال، وكييان 

 .لم    استامالم عد الاقد قرصا   المودع لديم مأذونا  
 (847مادة )

يكون يصحاب النزل وما يماثلاا  يما يجب علياي من عناي  قحا  األشياء الت   .1
 ت  قاا المسا رون والنزلء، مسئولين حتى عن  ال المترددين علياا.يأ

غيييير ينايييي ل يكونييييون مسيييئولين  يميييا يتالييييق قيييالنقود واألوراق الماليييي  واألشييييياء  .2
الثمينييي  ميييا ليييي يكونيييوا قيييد تسيييلموها لحا ايييا يو ر صيييوا دون مسيييوت ين يتسيييلموها 

أ ميناي يو مين يحيد عادة    ذمتاي، يو يكونوا قد تسيققوا  ي  وقيوع الصيرر قخيي
 تاقاياي.

 (848مادة )
علييى النزيييل ين يخييير صيياحب النييزل قسييرق  الشيي ء يو صييياعم يو تلاييم قمجييرد  .1

 علمم قوقوع ش ء من ذلك،  ان يقيأ    اإلخيار دون عذر سقيت حقوقم.
تسييقي قالتقييادي دعييوى النزيييل صييد صيياحب النييزل قاييد انقصيياء سييت  يشييار ميين  .2

 تاريخ المغادرة.

 (849مادة )
كل من المودع والمودع لديم إنااء الاقد متى شاء على ين ل يكون الاسخ  ي  ل .1

 وقت غير مناسب.
إذا كانت الوديا  قأجر وينااها الميودع ققيل حليول األجيل  انيم يلتيزي قيد ع كاميل  .2

 األجر، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
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 الفصل الخامس
 عقد الحراسة

 (850مادة )
ه الير يان إليى شيخص  خير قمنقيول يو عقيار يو مجميوع الحراس  عقيد ياايد قمقتصيا

من المال يقوي    شأنم نزاع، يو يكون الحق  ييم غيير ثاقيت،  يتكايل هيذا الشيخص 
 قحا م وقإدارتم وقرده مع غلتم المققوص  إلى من يثقت لم الحق  يم.

 (851مادة )
هي إذا اتاييق الير ييان علييى وصييع المييال  يي  يييد شخصييين يو يكثيير  ييال يجييوز ألحيييد

 الناراد قحا م يو إدارتم يو التصرف    غلتم قغير ققول القاقين.
 (852مادة )

 د ايا   محكمي يجوز ألحد المتنازعين على مال عند عدي التااق ين ييليب مين ال .1
لسقب عادل تايين حارس يقوي قتسلي هذا المال لحا م  لخير عاجل يو استنادا  

دارتم يو تخويلم يي حق   مصلح  للير ين. محكم رى  يم التوا 
أمر قتايين حارس    األحيوال األخيرى المنصيوص عليايا تين محكم  ويجوز لل .2

    القانون.

 (853مادة )
 :ى يموال الوقف    األحوال اآلتي تجوز الحراس  القصائي  عل

إذا كييان الوقييف شيياغرا يو قيياي نييزاع قييين المتييولين عليييم، يو كانييت هنيياك دعييوى  .1
  الحراسيي   يي  هييذه األحييوال إذا عييين متييول علييى مر وعيي  قاييزل المتييول ، وتنتايي

 الوقف سواء كان قصا  مؤقت  يي كان قصا  ناائي .
 .إذا كان الوقف مدينا   .2
، وتكون الحراس  على حصتم وحدها إن يمكن ماسرا   إذا كان يحد المستحقين مدينا   .3

ل  اليى الوقيف كليم، ويشيتري ين تكيون الحراسي   ي  الحيالتين هي  الوسييل    رزهيا وا 
 الوحيدة لادي صياع حقوق الدائنين قسقب سوء إدارة متول  الوقف.
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 (854مادة )
 إذا لي يتاق ييراف النزاع على شخص الحارس تولى القاص  تايينم.

 (855مادة )
يحييدد التايياق يو القييرار الصييادر قغييرر الحراسيي  حقييوق الحييارس والتزاماتييم، ومالييم ميين 

ل يققيييت يحكييياي الودياييي  ويحكييياي  الوكالييي  قالقيييدر اليييذي ل تتايييارر  ييييم ميييع سيييلي ، وا 
 األحكاي المنصوص علياا    هذا الاصل.
 (856مادة )

يلتزي الحارس قالمحا    على األموال المااودة إليم حراستاا وقيإدارة هيذه األميوال،  .1
 ويجب ين يقذل    كل ذلك عناي  الرجل الماتاد.

اصيياا يحييد ذوي الشييأن ل يجيوز للحييارس ين يحييل محليم  يي  يداء مامتييم كلايا يو ق .2
 دون رصاء اآلخرين.

 (857مادة )
ل يجوز للحارس    غير يعمال اإلدارة والحا  ين يتصرف إل قرصياء يييراف النيزاع 
يو قإذن من القاص  ما لي تكين هنياك صيرورة ملحي  يخشيى ماايا عليى الغلي  يو الميال 

 المنقول من الاالك يو التلف.
 (858مادة )

  ذوي الشيأن قالمالوميات الصيروري  التي  تتاليق قتناييذ مامتيم، يلتزي الحارس قيأن ييوا 
وقأن يقدي الحساب عناا    المواعيد وقاليريق  الت  يتايق عليايا الير يان يو ييأمر قايا 

 القاص .
 (859مادة )

 للحارس ين يسترد المقالو الت  يناقاا    يداء مامتم قالقدر المتاارف عليم.
 (860مادة )

عن عملم إذا نص اتااق يو قرار تايينم عليى ذليك،  يان ليي يوجيد  يستحق الحارس يجرا  
نييص  يي  هييذا الشييأن  لييم يجيير مثلييم، مييا لييي يتقييين ميين ال ييروف ينييم قييد نييزل عيين هييذا 

 األجر.
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 (861مادة )
للحارس ين يتخلى عن مامتم متى يراد، على ين يقليو ذوي الشيأن، وين يتياقع القيياي 

 قأيراف النزاع. ل تلحق صررا   قاألعمال الت  قديها حتى تقلو مرحل 
 (862مادة )

إذا مات الحارس يو عجز عين القيياي قالماياي المكليف قايا يو وقيع خيالف قينيم وقيين 
 خيير قنيياء علييى يلييب يحييد الييير ين لمتاقايي   يحييد ذوي الشييأن، عييين القاصيي  حارسييا  

 تنايذ المام  ما لي يتاق الير ان على اختيار غيره.
 (863مادة )

  قاتايياق ذوي الشييأن يو ققييرار ميين القاصيي ، وعلييى الحييارس حينئييذ ين تنتايي  الحراسيي
 يقادر إلى رد ما    عادتم إلى من يتاق عليم ذوو الشأن يو ياينم القاص .

 الباب الرابع
 عقود الغرر
 الفصل األول

 الرهان والمقامرة
 (864مادة )

 كل اتااق خاص قمقامرة يو رهان. يكون قايال  
رهييان ين يسييترد ميا د اييم خييالل ثيالث سيينوات ميين الوقييت  ولمين خسيير  يي  مقيامرة يو

الذي يدى  يم ما خسره ولو كان هناك اتااق يقص  قغير ذلك. ولم ين يثقت ما يداه 
 قجميع اليرق.

 الفصل الثاني
 المرتب مدى الحياة

 (865مادة )
ميدى الحيياة قايور يو  دورييا   يجوز ين يلتزي شيخص آلخير قيأن ييؤدي ليم مرتقيا   .1

 ويكون هذا التااق قاقد يو وصي .قغير عور، 
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إذا تالق اللتزاي قتاليي يو عيالج يو إناياق  انيم يجيب الو ياء قيم يققيا لميا يجيري  .2
 قم الارف إل إذا تصمن اللتزاي غير ذلك.

 (866مادة )
، وذلييك إل إذا كييان مكتوقييا   الاقييد الييذي يرتييب المرتييب مييدى الحييياة ل يكييون صييحيحا  

 قانون من شكل خاص لاقود التقرع.دون إخالل قما يتيلقم ال
 (867مادة )

ل يصح ين يشتري عدي جواز الحجز على المرتب إل إذا كان قيد تقيرر عليى سيقيل 
 التقرع.

 (868مادة )
يجوز ين يكون اللتزاي قالمرتب ميدى حيياة الملتيزي يو الملتيزي ليم يو يي شيخص  .1

  خر.
 د اتااق يقص  قغير ذلك.ياد اللتزاي مقررا مدى حياة الملتزي لم ما لي يوج .2

 (869مادة )
إذا لي يف الملتزي قالتزامم كان لليرف اآلخر ين ييليب تناييذ الاقيد،  يإذا كيان الاقيد 

 ين ييلب  سخم مع صمان ما لحقم من صرر. قاور جاز لم ييصا  
 (870مادة )

ل يكون للمستحق حق    المرتب إل عين األيياي التي  عاشياا مين قيرر المرتيب  .1
 .مدى حياتم

 كان للمستحق حق    القسي الذي حل. إذا اشتري الد ع مقدما   .2
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 الفصل الثالث
 عقد التأمين
 الفرع األول

 أركان عقد التأمين
 (871مادة )

التأمين عقد يلتيزي قمقتصياه الميؤمن ين ييؤدي إليى الميؤمن ليم يو إليى المسيتايد اليذي 
يو يي عور ميال   خير  ي   قا  مرت من المال يو إيرادا   اشتري التأمين لصالحم مقلغا  

حاليي  وقييوع الحييادث يو تحقييق الخييير المقييين قالاقييد، وذلييك  يي  ن ييير قسييي يو يييي  
 د ا  مالي  يخرى يؤدياا المؤمن لم للمؤمن.
 (872مادة )

 تسري األحكاي الواردة    هذا الاصل قما ل يتاارر ويحكاي القوانين الخاص .
 (873مادة )

ح  اقتصييادي  مشييروع  تاييود علييى الشييخص ميين عييدي للتييأمين كييل مصييل يكييون محييال  
 وقوع خير ماين.

 (874مادة )
للتيأمين كيل ميا يتايارر ميع مقياد  الشيريا  اإلسييالمي  يو  ل يجيوز ين يكيون محيال  
 الن اي الااي يو اآلداب.

 (875مادة )
 :وثيق  التأمين من الشروي اآلتي  يقع قايال كل ما يرد   

 ييي  التيييأمين قسيييقب مخالاييي  القيييوانين إل إذا  الشيييري اليييذي يقصييي  قسيييقوي الحيييق .1
 انيوت المخالا  على جريم  عمدي .

الشييري الييذي يقصيي  قسييقوي حييق المييؤمن لييم قسييقب تييأخره  يي  إعييالن الحييادث  .2
المييؤمن منييم إلييى الجاييات الميلييوب إخيارهييا يو  يي  تقييديي المسييتندات، إذا تقييين 

 ين التأخير كان لاذر مققول.
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قحاليي  ميين األحييوال التيي   ل  يياهر وكييان متالقييا  كييل شييري ميقييوع لييي يقييرز قشييك .3
 تؤدي إلى القيالن يو السقوي.

شري التحكييي إذا ورد  ي  الوثيقي  قيين شيروياا الاامي  الميقوعي ، ل  ي  صيورة  .4
 اتااق خاص مناصل عن الشروي الاام .

 كل شري تاسا   خر لي يكن لمخالاتم يثر    وقوع الحادث المؤمن منم. .5

 (876مادة )
تايياق علييى إعايياء المييؤمن ميين الصييمان إذا يقيير المسييتايد قمسييئوليتم يو يجييوز ال .1

 للمتصرر دون رصاء المؤمن. د ع صمانا  
 ل يجوز التااق على إعاياء الميؤمن مين الصيمان إذا كيان إقيرار المسيتايد مقصيورا   .2

 على واقا  مادي ، يو إذا يثقت ين د ع الصمان كان    صالح المؤمن.

 (877مادة )
عيين الصييرر ين يحييل محييل المييؤمن لييم  يي  الييدعاوى  من إذا د ييع تاويصييا  يجييوز للمييؤ 

الت  تكون للمؤمن لم ققل من تسقب    الصرر اليذي حيدثت عنيم مسيئولي  الميؤمن 
قما د ام من صمان، ما لي يكن من يحدث الصرر غير المتامد من يصول المؤمن 

  االم.عن ي يكون المؤمن لم مسئول   لم و روعم يو من زوجم يو شخصا  
 الفرع الثاني

 التزامات المؤمن لو
 (878مادة )

 :يلتزي المؤمن لم قأن
 يد ع المقالو المتاق علياا    األجل المحدد    الاقد. .1
يقيييير وقييييت إقييييراي الاقييييد قكييييل المالومييييات التيييي  ييلييييب المييييؤمن مار تاييييا لتقييييدير  .2

 المخاير الت  يأخذها على عاتقم.
 من يمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاير. يخير المؤمن قما يلزي يثناء مدة الاقد .3
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 (879مادة )
غييير صييحيح قصييورة تقلييل ميين  يو قييدي قيانييا   إذا كييتي المييؤمن لييم قسييوء نييي  يمييرا   .1

 يهميييي  الخيييير الميييؤمن منيييم يو تيييؤدي إليييى تغييييير موصيييوعم يو إذا يخيييل غاشيييا  
قالو ياء قمييا تاايد قييم، كيان للمييؤمن ين ييليب  سييخ الاقيد، ويجييوز ليم ين ييالييب 

 قساي المستحق  ققل هذا اليلب.قاأل
ذا انتايييى الغيييش يو سيييوء النيييي ، وجيييب عليييى الميييؤمن عنيييد يليييب الاسيييخ ين ييييرد  .2 وا 

 للمؤمن لم األقساي الت  د ات يو يرد مناا القدر الذي لي يتحميل  ي  مقاقليم خييرا  
 ما.

 الفرع الثالث
 التزامات المؤمن

 (880مادة )
ن الصرر الناتا من وقوع الخير المؤمن ل يلتزي المؤمن    تاوير المؤمن لم إل ع

 منم قشري يل يجاوز ذلك قيم  التأمين.
 (881مادة )

على المؤمن يداء الصمان يو المقلو المسيتحق إليى الميؤمن ليم يو المسيتايد عليى الوجيم 
 المتاق عليم عند تحقق الخير يو حلول األجل المحدد    الاقد.

 (882مادة )
 ييي  التيييأمين مييين المسيييئولي  المدنيييي  إل إذا قييياي المتصيييرر  ل ينيييتا التيييزاي الميييؤمن يثيييره

 قميالق  المستايد قاد وقوع الحادث الذي نجمت عنم هذه المسئولي .
 (883مادة )

ل يجوز للمؤمن ين ييد ع لغيير المتصيرر مقليو التيأمين المتايق علييم كليم يو قاصيم ميا 
 داي المتصرر لي ياور عن الصرر الذي يصاقم.
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 (884مادة )
تسييقي قالتقييادي الييدعاوى الناشييئ  عيين عقييد التييأمين قاييد انقصيياء ثييالث سيينوات علييى  .1

 حدوث الواقا  الت  تولدت عناا هذه الدعاوى.
 :ومع ذلك ل تسري هذه المدة .2
   حال  إخااء المؤمن لم القيانات المتالق  قيالخير الميؤمن منيم، يو تقيديي قيانيات  .ي 

 ي علي  يم المؤمن قذلك.غير صحيح  يو غير دقيق  إل من اليوي الذ
    حال  وقوع الحادث المؤمن منم إل من اليوي الذي علي  يم ذوو الشأن قوقوعم. .ب 

 (885مادة )
كل اتااق يخيالف يحكياي النصيوص اليواردة  ي  هيذا الاصيل، إل ين يكيون  يقع قايال  

 ذلك لمصلح  المؤمن لم يو لمصلح  المستايد.
 الفرع الرابع

 ع التأمينأحكام خاصة ببعع أنوا
 :التأمين التعاوني التبادلي - 1

 (886مادة )
يجيييوز قيييياي عيييدة يشيييخاص قأعميييال التيييأمين التاييياون  التقيييادل  وذليييك قاشيييتراكاي  .1

قحصص نقدي  لتاوير من يصييقم صيرر ميناي سيواء  ي  اليناس يو  ي  الميال 
يو  يييي  المسييييئولي  المدنييييي   ييييإذا لييييي يكييييف ريس المييييال لتاييييوير الصييييرر يقييييوي 

 كل ققدر حصتم قد ع المقالو الالزم  لجقر الصرر.المساهمون 
 لديم قيريق التااون. ياد كل عصو    هذا الن اي مؤمنا   .2
يجوز التااق على استثمار هذه األميوال وييوزع نياتا السيتثمار عليى األعصياء  .3

 و قا لما يتي التااق عليم.
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 :التأمين من الحريق - 2
 (887مادة )

عن جميع األصرار الناشئ  مقاشرة  ن الحريق مسئول  يكون المؤمن    التأمين م .1
، يو عيين خييير كييامال   عيين حريييق، يو عيين قداييي  حريييق يمكيين ين يصييقح حريقييا  

 حريق يمكن ين يتحقق.
يتناول التزاي المؤمن األصرار الت  تكون نتيجي  حتميي  للحرييق، وقصيا  خاصي   .2

إلنقياذ يو لمنيع ما يلحق األشيياء الميؤمن عليايا مين صيرر قسيقب اتخياذ وسيائل ا
 امتداد الحريق.

عيييين صييييياع األشييييياء المييييؤمن علياييييا يو اختاائاييييا يثنيييياء  يكييييون المييييؤمن مسييييئول   .3
 الحريق، ما لي يثقت ين ذلك كان نتيج  سرق .

 (888مادة )
عن يصرار الحريق الذي يحدث قسقب خييأ غيير متاميد مين  يكون المؤمن مسئول   .1

 ققل المؤمن لم يو المستايد.
يو  عن األصرار الت  يحدثاا المؤمن لم يو المسيتايد عميدا   ؤمن مسئول  ل يكون الم .2

 ولو اتاق على غير ذلك. غشا  
 (889مادة )

عن يصرار الحريق الذي تسقب  يم تاقاو المؤمن لم ييا كيان نيوع  يكون المؤمن مسئول  
 خيئاي ومداه.

 (890مادة )
لو نشأ هذا الحريق عين عييب عن األصرار الناجم  عن الحريق و  يكون المؤمن مسئول  

    الش ء المؤمن عليم.
 (891مادة )

 يجب على من ييؤمن عليى شي ء يو مصيلح  ليدى يكثير مين ميؤمن ين يخيير كيال   .1
 مناي قالتأمينات األخرى وقيم  كل مناا ويسماء غيره من المؤمنين.
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قيمييي  الشييي ء يو المصيييلح   –إذا تايييدد المؤمنيييون–يمييي  التيييأمين يجيييب يل تتجييياوز ق .2
 ؤمن علياا.الم

 (892مادة )
إذا تيي التييأمين علييى شيي ء يو مصيلح  لييدى يكثيير ميين ميؤمن قمقييالو تزيييد  يي  مجموعاييا 

قيد ع جيزء يايادل  على قيم  الش ء يو المصيلح  الميؤمن عليايا، كيان كيل ميؤمن ملزميا  
النسييق  قييين قيميي  الشيي ء يو المصييلح  المييؤمن علياييا ومقييالو التييأمين مجتمايي  دون ين 

 ا يد ع للمؤمن لم قيم  ما يصاقم من الحريق.يجاوز مجموع م
 (893مادة )

التييأمين ميين الحريييق الييذي ياقييد علييى منقييولت المييؤمن لييم جمليي  وتكييون موجييودة وقييت 
الحرييييق  ييي  األمييياكن التييي  يشيييغلاا، يمتيييد يثيييره إليييى األشيييياء المملوكييي  ألعصييياء يسيييرتم 

 واألشخاص الملحقين قخدمتم المقيمين مام.
 (894مادة )

قييرهن يو تيأمين يو غييير ذليك ميين التأمينييات  ن الشيي ء الميؤمن عليييم ميثقال  إذا كيا .1
الاينييي ، انتقلييت هييذه الحقييوق إلييى الصييمان المسييتحق للمييؤمن لييم قمقتصييى عقييد 

 التأمين.
إذا سييجلت هييذه الحقييوق يو يقلغييت إلييى المييؤمن،  ييال يجييوز لييم ين يييد ع مييا هييو  .2

 ملزي قم للمؤمن لم إل قرصاء يولئك الدائنين.
حجييز علييى الشيي ء المييؤمن عليييم يو وصييع هييذا الشيي ء تحييت الحراسيي ،  ييال إذا  .3

 يجوز للمؤمن إذا يعلن قذلك ين يد ع للمؤمن لم شيئا مما هو ملزي لم. 

 (895مادة )
قميييا د ايييم مييين تايييوير عييين الحرييييق  ييي  اليييدعاوى التييي  تكيييون  يحيييل للميييؤمن قانونيييا  

مسيئولي  الميؤمن، ميا للمؤمن لم ققل من تسقب قااليم  ي  الصيرر اليذي نجميت عنيم 
للمؤمن لم ممن يكونيون مايم  ي  مايشي   يو صارا   لي يكن ممن يحدث الصرر قريقا  

 عن ي االم. يكون المؤمن لم مسئول   واحدة يو شخصا  
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 الباب الخامس
 الكفالة

 الفصل األول
 أركان الكفالة

 (896مادة )
ن قييأن يايي  قايييذا الكااليي  عقييد قمقتصيياه يكايييل شييخص تنايييذ التيييزاي، قييأن يتااييد لليييدائ

 اللتزاي إذا لي يف قم المدين ناسم.
 (897مادة )

ل تثقت الكاال  إل قالكتاق  ولو كيان مين الجيائز إثقيات اللتيزاي األصيل  قأيي  يريقي  
 من يرق اإلثقات.

 
 (898مادة )

 ي   لسييين، وليم  ومقيما   موسرا   إذا التزي المدين قتقديي كايل، وجب ين يقدي شخصا  
 .كا يا   عينيا   عن الكايل تأمينا   وصا  ين يقدي ع

 (899مادة )
 تجوز كاال  المدين قغير علمم، وتجوز ييصا على الرغي من ماارصتم.

 (900مادة )
 للتقرع. يشتري    اناقاد الكاال  ين يكون الكايل يهال  

 (901مادة )
 .ل تكون الكاال  صحيح  إل إذا كان اللتزاي المكاول صحيحا  

 (902مادة )
يجوز ين تكون الكاال  منجزة يو مقيدة قشري صحيح يو مالق  على شري مالئي  .1

 يو مصا   إلى زمن مستققل يو مؤقت .
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إذا كان الكايل    الدين المستققل لي ياين مدة للكاال ، كان لم    يي وقت ين  .2
 يرجع  ياا ما داي الدين المكاول لي ينشأ.

 (903مادة )
قتناييذ  وكانت الكاال  قسقب نقص األهلي ، كان ملزما  من كال التزاي ناقص األهلي ، 

 اللتزاي إذا لي يناذه المدين المكاول.
 (904مادة )

 .ولو كان الكايل تاجرا   مدنيا   كاال  الدين التجاري تاد عمال   .1
 ، تاد دائما  احتياييا   على ين الكاال  الناشئ  عن صمان األوراق التجاري  صمانا   .2

 .تجاريا   عمال  
 (905)مادة 

ل تجيوز الكاالي   ي  مقليو يكقير مميا هيو مسيتحق عليى الميدين، ول قشيروي يشيد ميين 
 شروي الدين المكاول، ولكن تجوز    مقلو يقل وقشروي ييسر.

 (906مادة )
تشييييمل الكاالييييي  ملحقيييييات اليييييدين، ومصيييييرو ات الميالقييييي  األوليييييى، وميييييا يسيييييتجد مييييين 

 ص  قغير ذلك.المصرو ات قاد إخيار الكايل، ما لي يوجد اتااق يق
 الفصل الثاني
 آثار الكفالة
 الفرع األول

 العالقة بين الكفيل والدائن
 (907مادة )

يقييري الكايييل قمجييرد قييراءة المييدين، ولييم ين يتمسييك قجميييع األوجييم التيي  يحييتا قاييا  .1
 المدين.

قيذلك  إذا كان الوجم الذي يحتا قم المدين هو نقص يهليتم، وكان الكايل عالميا   .2
 ليس لم ين يحتا قاذا الوجم.وقت التااقد،  
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 (908مادة )
 خير قرئيت ذمي  الكاييل وليو اسيتحق  إذا ققل الدائن ين يستو      مقاقل الدين شيئا  

 هذا الش ء.
 (909مادة )

 تقري ذم  الكايل ققدر ما يصاعم الدائن من الصمانات. .1
يقصييد قالصييمانات كييل تييأمين يخصييص لصييمان الييدين ولييو تقييرر قاييد الكااليي ،  .2

 ين مقرر قحكي القانون.وكل تأم
 (910مادة )

ل تقري ذم  الكايل إذا تأخر الدائن    اتخياذ اإلجيراءات صيد الميدين يو ألنيم ليي  .1
 يتخذها.

على ين ذم  الكايل تقيري إذا ليي يقيي اليدائن قاتخياذ اإلجيراءات صيد الميدين خيالل  .2
 يا.ست  يشار من إعذار الكايل للدائن، ما لي يقدي المدين للكايل صمانا كا 

 (911مادة )
ل سيقي  إذا ي لس الميدين وجيب عليى اليدائن ين يتقيدي إليى ميأمور التاليسي  قاليدين، وا 
حقيم  يي  الرجييوع عليى الكايييل ققييدر مييا يصياب هييذا األخييير مين صييرر قسييقب إهمييال 

 الدائن.
 (912مادة )

يلتييزي الييدائن قييأن يسييلي الكايييل وقييت و ائييم الييدين المسييتندات الالزميي  لسييتامال  .1
 الرجوع.حقم    

قمنقول مرهون يو محقوس، وجب على الدائن ين يتخلى  إذا كان الدين مصمونا   .2
 عنم للكايل.

قتيأمين عقيياري، التيزي اليدائن قالقييياي قياإلجراءات الالزميي   إذا كيان اليدين مصييمونا   .3
لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكايل مصرو ات هذه اإلجراءات على ين يرجيع قايا 

 على المدين.
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 (913مادة )
 ل يجوز للدائن ين يرجع على الكايل إل قاد رجوعم على المدين. .1
ل يجييوز للييدائن ين يناييذ علييى يمييوال الكايييل إل قاييد تجريييده المييدين ميين يموالييم،  .2

 ويجب على الكايل    هذه الحال  ين يتمسك قاذا الحق.

 (914مادة )
دائن إليييى إذا يليييب الكاييييل التجرييييد، وجيييب علييييم ين يقيييوي عليييى ناقتيييم قإرشييياد الييي .1

 يموال المدين.
ل عقيييرة قييياألموال التييي  يرشيييد عنايييا الكاييييل، إذا كانيييت هيييذه األميييوال تقيييع خيييارج  .2

  لسيين، يو كانت متنازعا  ياا.
 (915مادة )

ققيييل الكاييييل عييين إعسيييار  إذا ارشيييد الكاييييل عييين يميييوال للميييدين، كيييان اليييدائن مسيييؤول  
 ت المناسب.المدين إذا لي يقي قاتخاذ اإلجراءات الالزم     الوق

 (916مادة )
لصمان الدين وقيدمت كاالي  قايد  يو اتااقا   إذا كان هناك تأمين عين  خصص قانونا  

مييع المييدين،  ييال يجييوز التنايييذ علييى  هييذا التييأمين يو ماييم، ولييي يكيين الكايييل متصييامنا  
 يموال الكايل إل قاد التنايذ على األموال الت  خصصت لاذا التأمين.

 (917مادة )
د الكايالء لييدين واحيد وقاقييد واحيد، وكيانوا غييير متصيامنين  يمييا قييناي، قسييي إذا تايد .1

 الدين علياي، ول يجوز للدائن ين ييالب كل كايل إل ققدر نصيقم    الكاال .
عين  إذا كان الكاالء قد التزموا قاقود متواليي ،  يان كيل واحيد ميناي يكيون مسيئول   .2

 ق التقسيي.الدين كلم، إل إذا كان قد احتا  لناسم قح

 (918مادة )
 ل يجوز للكايل المتصامن مع المدين ين ييلب التجريد.
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 (919مادة )
يجوز للكايل المتصيامن ين يتمسيك قميا تمسيك قيم الكاييل غيير المتصيامن مين د يوع 

 متالق  قالدين.
 (920مادة )

 يكون الكاالء دائما متصامنين    الكاال  القصائي  يو القانوني .
 (921مادة )

وز كاال  الكايل، و   هذه الحال  ل يجوز للدائن ين يرجع على كايل الكايل ققل تج
 مع الكايل. رجوعم على الكايل إل إذا كان كايل الكايل متصامنا  

 (922مادة )
إذا كييان الكاييالء متصييامنين  يمييا قيييناي وو ييى يحييدهي الييدين عنييد حلولييم كييان لييم ين 

 ن وقنصيقم    حص  الماسر مناي.يرجع على كل من القاقين قحصتم    الدي
 

 الفرع الثاني
 العالقة بين الكفيل والمدين

 (923مادة )
ل سيييقي حقيييم  ييي   يجيييب عليييى الكاييييل ين يخيييير الميييدين ققيييل ين يقيييوي قو ائيييم اليييدين، وا 
الرجوع على المدين إذا كان هذا قد و ى اليدين يو كانيت عنيده وقيت السيتحقاق يسيقاب 

ائم،  إذا لي ياارر المدين    الو اء، يققى للكايل حقم تقص  ققيالن الدين يو قانقص
   الرجوع عليم ولو كان المدين قد د ع الدين يو كانت لديم يسقاب تقص  ققيالنم يو 

 قانقصائم.
 (924مادة )

إذا و ييى الكايييل الييدين، كييان لييم ين يحييل محييل الييدائن  يي  جميييع مييا لييم ميين حقييوق ققييل 
الييدين،  ييال يرجيييع قمييا و ييياه إل قاييد ين يسيييتو    المييدين، ولكيين إذا ليييي يييوف إل قاييير

 الدائن كل حقم من المدين.
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 (925مادة )
للكاييل اليذي و ييى اليدين ين يرجييع عليى المييدين سيواء كانييت الكاالي  قييد عقيدت قالمييم يي 
قغييير علمييم، ويرجييع قأصييل الييدين والمصييرو ات التيي  د ااييا ميين وقييت إخييياره المييدين 

 قاإلجراءات الت  اتخذها صده.
 (926ادة )م
 خيير  انييم يرجييع علييى المييدين قمييا كالييم ل قمييا  إذا يدى الكايييل عوصييا عيين الييدين شيييئا  

يداه، يميا إذا صييالح اليدائن علييى مقيدار ميين الييدين  انيم يرجييع قميا يداه صييلحا ل قجميييع 
 الدين.

 (927مادة )
 إذا تاييدد المييدينون  يي  دييين واحييد، وكييانوا متصييامنين،  للكايييل الييذي صييمناي ين يرجييع

 يو على يي مناي قجميع ما و اه من الدين. علياي جمياا  
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 الكتاب الثالث
 الحقوق العينية
 الباب األول

 الحقوق العينية األصلية
 الفصل األول
 حق الملكية
 الفرع األول

 حق الملكية بوجو عام
 :نطاقو ووسائل حمايتو -1

 (928مادة )
 يم    حدود القانون.لمالك الش ء وحده حق استامالم واستغاللم والتصرف  

 (929مادة )
مالك الش ء يملك كل ما ياد من عناصره الجوهري  قحيث ل يمكن  صلم عنيم  .1

 دون ين يالك يو يتلف يو يتغير.
 ملكييي  األرر تشييمل مييا  وقاييا ومييا تحتاييا إلييى الحييد المايييد  يي  التمتييع قاييا علييوا   .2

 .وعمقا  
ميييا  وقايييا يو ميييا ل يجيييوز ين تكيييون ملكيييي  سييييح األرر مناصيييل  عييين ملكيييي   .3

 تحتاا إل إذا وجد نص    القانون يو اتااق يقص  قغير ذلك.

 (930مادة )
لمالييك الشيي ء وحييده الحييق  يي  الحصييول علييى كييل ثميياره ومنتجاتييم وملحقاتييم مييا لييي  

 يوجد نص يو اتااق يقص  قغير ذلك.
 
 
 



 

 

 203 

 (931مادة )
ك مييين يحيييد إل ل يجيييوز ين يحيييري يحيييد مييين ملكيييم يو مييين النتاييياع قيييم، ول ينيييزع ملييي

للمناايي  الااميي ، ويكييون كييل ذلييك  يي  األحييوال التيي  يقررهييا القييانون وقاليريقيي  التيي  
 يرسماا، و   مقاقل تاوير عادل.

 :القيود التي ترد علذ حق الملكية -2
 (932مادة )

علييى المالييك ين يراعيي   يي  اسييتامال حقييم مييا تقصيي  قييم القييوانين والمراسيييي واللييوائح 
 الاام  يو قالمصلح  الخاص .المتالق  قالمصلح  

 (933مادة )
إذا تاليييق قالمليييك حيييق الغيييير  لييييس للماليييك ين يتصيييرف  ييييم تصييير ا صيييارا إل قيييإذن 

 صاحب ذلك الحق.
 (934مادة )

 على المالك يل يغلو    استامال حقم إلى حد يصر قملك الجار. .1
لييييس للجيييار ين يرجيييع عليييى جييياره  ييي  مصيييار الجيييوار المألو ييي  التييي  ل يمكييين  .2

نمييا لييم ين ييلييب إزاليي  هييذه المصييار إذا تجيياوزت الحييد المييألوف علييى  تجنقاييا، وا 
ين يراعييى  يي  تقييدير الصييرر الاييرف ويقيايي  الاقييارات وموقييع كييل مناييا قالنسييق  
لآلخييير والغيييرر اليييذي خصصيييت مييين يجليييم ول يحيييول التيييرخيص الصيييادر مييين 

 الجاات اإلداري  المختص  دون استامال الجار لاذا الحق.

 (935مادة )
 يو قناة خاص  للري كان لم وحده حق استامالاا. من ينشأ    ملكم قئرا   .1
للمالك المجاورين ين يستاملوا القئر يو القناة  يما تحتاجم يراصياي من ري قاد  .2

ين يكون المالك قد استو ى حاجتم مناا، وعلياي    هذه الحال  ين يساهموا    
 سق  مساح  يراصياي الت  تنتاع مناا.ناقات إنشاء القئر يو القناة وصيانتاا قن
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 (936مادة )
يجب على مالك األرر ين يسمح قأن تمر قأرصم المياه الكا ي  لري األراص  القاييدة 

 .عادل   عن قئر المياه، قشري ين ياور عن ذلك تاويصا  
 (937مادة )

مالييك األرر المحقوسيي  عيين اليريييق الايياي، يو التيي  ل يصييلاا قاييذا اليريييق مميير  .1
اف، إذا كييان ل يتيسيير لييم الوصييول إلييى ذلييك اليريييق إل قمشييق  كقيييرة يو ناقيي  كيي

قاه ييي ، ليييم حيييق الميييرور  ييي  األراصييي  المجييياورة قالقيييدر اليييالزي لسيييتغالل يرصيييم 
واسييتامالاا علييى الوجييم المييألوف، مييا دامييت هييذه األراصيي  محقوسيي  عيين اليريييق 

 الااي، وذلك    مقاقل تاوير عادل.
، و يي  إل  يي  الاقييار الييذي يكييون المييرور  يييم يخييف صييررا   ل يسييتامل هييذا الحييق .2

 موصع منم يتحقق  يم ذلك.
عين تجزئي  عقيار تميت قنياء عليى تصيرف  إذا كان الحقس عن اليريق الااي ناشيئا   .3

قييانون ، وكييان ميين المسييتياع إيجيياد مميير كيياف  يي  يجييزاء هييذا الاقييار،  ييال يجييوز 
 الميالق  قحق المرور إل    هذه األجزاء.

 (938ة )ماد
لكيييل ماليييك ين يجقييير جييياره عليييى وصيييع حيييدود ألمالكاميييا المتالصيييق ، وتكيييون ناقيييات 

 التحديد شرك  قيناما.
 (939مادة )

لمالك الحائي المشترك ين يستاملم قحسب الغرر الذي يعد لم دون ين يحمل الحائي 
  وق ياقتم، ويتحمل الشركاء ناقات إصالحم وتجديده كل قنسق  حصتم  يم.

 (940مادة )
للماليك إذا كانييت ليم مصييلح  جديي   يي  تاليي  الحييائي المشيترك ين ياليييم قشييري يل  .1

يلحييق صيييررا جسييييما قشييريكم، وعلييييم وحيييده ين ينايييق علييى التاليييي  وصييييان  الجيييزء 
المالى وعمل ما يليزي لجايل الحيائي يتحميل زييادة الايبء الناشية عين التاليي  دون 

 ين ياقد شيئا من متانتم.
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لتحمييل التالييي   الييى ميين يرغييب  ياييا ميين  المشييترك صييالحا   إذا لييي يكيين الحييائي .2
الشركاء ين يايد قناء الحيائي كليم عليى ناقتيم، قحييث يقيع ميا زاد مين سيمكم  ي  
ناحيتيييم هيييو ققيييدر السيييتياع  وي يييل الحيييائي المجيييدد  ييي  غيييير الجيييزء الماليييى 

 مشتركا دون ين يكون للجار الذي يحدث التالي  حق    التاوير.
 (941مادة )

 ي  الجيزء  جار الذي لي يساهي  ي  ناقيات تاليي  الحيائي المشيترك ين يصيقح شيريكا  لل
المالى إذا د ع نصيقم  يما ينايق علييم وقيمي  نصيف األرر التي  تقيوي عليايا زييادة 

 السمك إن كانت هناك زيادة.
 (942مادة )

لي  حتى مارقاما، ما قين عقارين ياد مشتركا   الحائي الذي يكون وقت إنشائم  اصال  
 يقي دليل على عكس ذلك.

 (943مادة )
ليييس للجييار ين يجقيير جيياره علييى تحييويي ملكييم، ول علييى النييزول عيين جييزء ميين  .1

 الحائي يو من األرر الت  تقع علياا الحائي.
دون عييذر قييوي إن كييان هييذا يصيير الجييار  ليييس لمالييك الحييائي ين يادمييم مختييارا   .2

 الذي يستتر ملكم قالحائي.
 (944مادة )

جار ين يكون لم على جاره ميل مواجم على مسا   تقيل عين متيرين ل يجوز لل .1
 من  ار الحائي الذي  يم الميل.

ل يجوز ين تقل المسيا    ي  المييل المنحيرف عين متير ميا ليي يكين هيذا المييل  .2
 مواجم لليريق الااي.

إذا كسب يحد قالتقادي الحق    مييل مواجيم لمليك الجيار عليى مسيا   تقيل عين  .3
لاذا الجار ين يقن  على يقل من مترين يقاسا قاليريق  الساقق مترين،  ال يحق 

 قياناا وذلك على يول القناء الذي  تح  يم الميل.
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 (945مادة )
ل تشيييتري ييييي  مسيييا   لايييتح المنييياور وهيييي  التييي  تاليييو قاعيييدتاا عييين قامييي  اإلنسييييان 

الل مناا الماتادة ول يقصد مناا إل مرور الاواء ونااذ النور، دون ين يستياع اإلي
 على الاقار المجاور.

 (946مادة )
المصيانع واآلقيار واآللت القخاريي ، وجمييع المحيال المصيرة قيالجيران يجيب ين تنشيأ 

 و قا للشرائي الت  تارصاا القوانين واللوائح.
 (947مادة )

يقص  قمنع التصرف    عقار،  ال  إذا تصمنت عقود التقرع يو الوصي  شريا   .1
علييى مييدة  علييى قاعييث مشييروع، ومقصييورا   ي يكيين مقنيييا  يصييح هييذا الشييري مييا ليي

 ماقول .
، متييى كييان المييراد قييالمنع ميين التصييرف حماييي  مصييلح  يكييون القاعييث مشييروعا   .2

 مشروع  للمتصرف يو المتصرف إليم يو الغير.
 يجب يل تزيد المدة الماقول  على خمس عشرة سن . .3

 (948مادة )
التصيرف اليوارد  ي  عقيود التقيرع يو كل تصيرف يخيالف شيري المنيع مين  يقع موقو ا  

و قييا ألحكيياي المييادة السيياقق  مييا لييي يجييزه ميين تقييرر  الوصييي  إذا كييان الشييري صييحيحا  
 الشري لمصلحتم.

 (949مادة )
ل يحتا قالشري المانع من التصرف على الغير إل إذا كيان عليى عليي قيم وقيت  .1

 التصرف يو كان    مقدوره ين يالي قم.
وتي تسجيل التصرف الذي ورد  يم الشري عد الغير عالما  إذا كان الش ء عقارا   .2

 قالشري من تاريخ التسجيل.
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 :الملكية الشائعة -3
 (950مادة )

، دون ين تحيدد حصيي  كييل مييناي  ييم،  اييي شييركاء علييى إذا مليك اثنييان يو يكثيير شيييئا  
 الشيوع، وتحسب حصص كل مناي متساوي  إذا لي يقي دليل على غير ذلك.

 (951مادة )
، وليم ين يتصيرف  يايا كييف شياء تاميا   كل شريك    الشييوع يمليك حصيتم ملكيا   .1

 قحقوقاي. دون إذن من قاق  الشركاء قشري يل يلحق صررا  
عليى جيزء مايرز مين الميال الشيائع وليي يقيع هيذا الجيزء  إذا كان التصرف منصقا   .2

عند القسم     نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليم من وقيت التصيرف 
الجييزء الييذي  ل إلييى المتصييرف قيريييق القسييم ،  ييإذا كييان المتصييرف إليييم إلييى 

يجاييل ين المتصييرف ل يملييك الجييزء المتصييرف  ياييا ماييرزا حييين الاقييد، كييان لييم 
 الحق    يلب إقيال التصرف.

 (952مادة )
تكييون إدارة المييال ميين حييق الشييركاء مجتماييين، مييا لييي يوجييد اتايياق يقصيي  قغييير  .1

 ذلك.
 عناي. اء اإلدارة دون اعترار من القاقين عد وكيال  إذا تولى يحد الشرك .2

 (953مادة )
للجميييع، وتحسييب  يكييون ريي يغلقييي  الشييركاء  يي  يعمييال اإلدارة الماتييادة ملزمييا   .1

األغلقي  على يساس قيم  األنصق ،  ان لي يكن ثم  يغلقي   للقاص  قنياء عليى 
وليم ين يايين عنيد يلب يحد الشركاء ين يتخذ من التداقير ما تقتصييم الصيرورة 

 الحاج  من يدير المال الشائع.
 ، وين تصييع إلدارة المييال والنتايياع قييم ن امييا  و لعغلقييي  ييصييا ين تختييار مييديرا   .2

 .يي خاصا   وعلى خلاائاي سواء كان الخلف عاما   يسري على الشركاء جمياا  
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 (954مادة )
ن يقيييرروا،  ييي  للشيييركاء اليييذين يملكيييون عليييى األقيييل ثالثييي  يرقييياع الميييال الشيييائع ي .1

سقيل تحسين النتااع قايذا الميال مين التغيييرات األساسيي  والتايديل  ي  الغيرر 
الييذي يعييد لييم مييا يخييرج عيين حييدود اإلدارة الماتييادة، علييى ين يقلغييوا قييرارهي إلييى 
قاق  الشركاء، ولمن خالف من هؤلء حق تقديي العترار إليى المحكمي  خيالل 

 ثالثين يوما من وقت اإلعالن.
ميي  عنييد ن يير العتييرار إذا وا قييت علييى قييرار األغلقييي  ين تقييرر مييا تييراه للمحك .2

مناسييقا ميين التيييداقير ولاييا قوجيييم خيياص ين تيييأمر األغلقييي  قتقيييديي كااليي  تصيييمن 
 للمخالف من الشركاء الو اء قما قد يستحق من التاويصات.

 (955مادة )
لميال الشيائع، لكل شريك    الشيوع الحيق  ي  ين يتخيذ مين الوسيائل ميا يليزي لحاي  ا

 ولو كان ذلك قغير موا ق  قاق  الشركاء.
 (956مادة )

ناقات إدارة المال الشائع وحا م والصرائب الماروص  عليم وسائر التكاليف الناتج  
عن الشيوع يو المقررة على المال، يتحملاا جميع الشركاء، كيل ققيدر نصييقم، ميا ليي 

 يوجد اتااق يو نص يقص  قخالف ذلك.
 (957مادة )

للشييركاء الييذين يملكييون علييى األقييل ثالثيي  يرقيياع المييال الشييائع، ين يقييرروا التصييرف 
 يم، إذا استندوا    ذلك إلى يسقاب قويي  عليى ين يالنيوا قيرارهي إليى قياق  الشيركاء، 
ولمن خالف من هؤلء حق تقديي اعترار إلى المحكم  خالل سيتين يوميا مين وقيت 

المييال الشييائع صييارة قمصييالح الشييركاء، ين  اإلعييالن، وللمحكميي  عنييدما تكييون قسييم 
 .لل روف ما إذا كان التصرف واجقا   تقرر تقاا  
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 (958مادة )
للشييريك  يي  المنقييول الشييائع يو  يي  المجمييوع ميين المييال ين يسييترد ققييل القسييم   .1

الحص  الشائا  الت  قاعايا شيريك  خير ألجنقي  قيرييق الممارسي ، وذليك خيالل 
مييييم قييييالقيع يو ميييين تيييياريخ إعالنييييم قييييم، ويييييتي ميييين تيييياريخ عل خمسيييي  عشيييير يومييييا  

السيييترداد قيييإعالن يوجيييم إليييى كيييل مييين القيييائع والمشيييتري، ويحيييل المسيييترد محيييل 
 المشتري    جميع حقوقم والتزاماتم إذا هو عوصم عن كل ما يناقم.

 إذا تادد المستردون  لكل مناي ين يسترد قنسق  حصتم. .2
 :انقضا  الشيوع بالقسمة -4

 (959مادة )
علييى الققيياء  يي   شييريك ين ييالييب ققسييم  المييال الشييائع مييا لييي يكيين مجقييرا  لكييل  .1

 الشيوع قمقتصى نص يو اتااق.
ل يجوز قمقتصى التاياق ين تمنيع القسيم  إليى يجيل يجياوز خميس سينوات  يإذا  .2

كيييان األجيييل ل يجييياوز هيييذه الميييدة نايييذ التاييياق  ييي  حيييق الشيييريك و ييي  حيييق مييين 
 يخلام.

 (960مادة )
 د إجماعاي، ين يقتسموا المال الشائع قاليريق  الت  يروناا.للشركاء إذا اناق .1
األهلييييي  يو ناقصيييياا  ييييال تصييييح القسييييم   يو  اقييييدا   إذا كييييان يحييييد الشييييركاء غائقييييا   .2

 .الرصائي  دون وجود من ينوب عنم قانونا  
 (961مادة )

إذا اختلف الشيركاء  ي  اقتسياي الميال الشيائع  اليى مين يرييد الخيروج مين الشييوع  .1
 قاق  الشركاء قالحصور يماي قاص  الصلح إلجراء القسم .ين يكلف 

يو يكثيير لتقييويي المييال الشييائع وقسييمتم  ينييدب القاصيي  إن ريى وجاييا لييذلك خقيييرا   .2
 دون ين يلحقم نقص كقير    قيمتم. حصصا إن كان المال يققل القسم  عينا  
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 (962مادة )
م  يايييين الخقيييير الحصيييص عليييى يسييياس يصيييغر نصييييب حتيييى ليييو كانيييت القسييي .1

جزئي ،  إذا تاذرت القسم  على هذا األساس جاز للخقير ين يجنيب لكيل شيريك 
 حصتم.

، عور قمادل عما نقص إذا تاذر ين يختص يحد الشركاء قكامل نصيقم عينا   .2
 من نصيقم.

 (963مادة )
ياصييل قاصيي  الصييلح  يي  المنازعييات التيي  تتالييق قتحديييد الحصييص و يي  كييل  .1

 تصاصم.المنازعات األخرى الت  تدخل    اخ
إذا قاي نزاع قين الشركاء ل يدخل    اختصاص قاص  الصلح  اليم ين يحيل  .2

الخصوي إلى المحكم  المختص ، وتقف دعوى القسم  إلى ين ياصل ناائيا  ي  
 ذلك النزاع.

 (964مادة )
إذا انتايييى الاصيييل  ييي  منازعيييات الشيييركاء وكانيييت الحصيييص قيييد عينيييت قيرييييق  .1

قإعياء كل شيريك النصييب المايرز اليذي  التجنيب، يصدر قاص  الصلح حكما  
  ل إليم.

إذا كانيييت الحصيييص ليييي تايييين قيرييييق التجنييييب تجيييري القسيييم  قيرييييق القرعييي ،  .2
قإعييياء كييل شييريك  وتثقييت المحكميي  ذلييك  يي  محصييرها ويصييدر القاصيي  حكمييا  

 نصيقم المارز.

 (965مادة )
المييال يو كييان ميين شييأناا إحييداث نقييص كقييير  يي  قيميي   إذا تاييذرت القسييم  عينييا   .1

 المراد قسمتم، قيع هذا المال قيريق المزايدة.
 .يجوز ين تقتصر المزايدة على الشركاء إذا يلقوا ذلك قاإلجماع .2
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 (966مادة )
يو ين يقياع الميال المشيترك  لدائن  كل شريك ين ياارصوا  ي  ين تيتي القسيم  عينيا   .1

ياييا إلييزاماي قييالمزاد قغييير تييدخلاي، وتوجييم الماارصيي  إلييى كييل الشييركاء، ويترتييب عل
قأن يدخلوا من عارر من الدائنين    جميع اإلجراءات متيى كانيت حقيوقاي ثاقتي  

ل كانت القسم  غير نا ذة    حقاي.  التاريخ ققل ر ع دعوى القسم ، وا 
إذا تمت القسم   ال يجيوز لليدائنين اليذين ليي يتيدخلوا  يايا ين ييانيوا عليايا إل  ي   .2

 حال  الغش.
 (967مادة )

للحص  الت   لت إلييم قالقسيم  منيذ ين تمليك  ي  الشييوع، وينيم ليي  متقاسي مالكا  ياتقر ال
    ققي  الحصص. يملك غيرها شيئا  

 (968مادة )
يصمن المتقاسمون قاصاي لقار ما قد يقع من استحقاق يو تارر  ي  الحصي   .1

قنسييق   التيي   لييت إلييى يحييدهي قسييقب سيياقق علييى القسييم ، ويكييون كييل مييناي ملزمييا  
ياور مستحق الصمان على ين تكون الاقيرة  ي  تقيدير الشي ء ققيمتيم  حصتم ين

وزع القييدر الييذي يلزمييم  يو مالسييا   وقييت القسييم ،  ييإذا كييان يحييد المتقاسييمين ماسييرا  
 على مستحق الصمان وجميع المتقاسمين غير الماسرين يو المالسين.

الييي  ل محيييل للصيييمان إذا كيييان هنييياك اتاييياق صيييريح يقصييي  قاإلعاييياء منيييم  ييي  الح .2
إليى  ايل  الخاص  الت  نشأ عناا، ويمتنع الصمان ييصا إذا كان الستحقاق راجاا  

 المتقاسي ناسم.

 (969مادة )
يجييوز نقيير القسييم  الحاصييل  قالتراصيي  إذا يثقييت يحييد المتقاسييمين ينييم قييد لحقييم مناييا 
غقن يزيد على الخمس، على ين تكون الاقرة    التقدير ققيم  الش ء وقت القسم ، ما 

 ما نقص من حصتم. يو عينا   ي يكمل للمدع  نقدا  ل
 (970مادة )

 تسقي دعوى نقر القسم  إذا لي تر ع خالل سن  من تاريخ القسم .
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 (971مادة )
 تجوز قسم  الاصول  وتناقد موقو   على إجازة الشركاء    الميال المقسيوي صيراح   

 .يو صمنا  
 :قسمة المهايأة -5

 (972مادة )
كاء عليييى ين يخيييتص كيييل ميييناي قمنااييي  جيييزء مايييين ييييوازي يجيييوز ين يتايييق الشييير  .1

لشيييركائم  ييي  مقاقيييل ذليييك عييين النتاييياع ققييياق   حصيييتم  ييي  الميييال الشيييائع، نيييازل  
 األجزاء.

يكييون هييذا التايياق لمييدة ل تزيييد علييى خمييس سيينوات،  ييان لييي يشييتري لييم مييدة يو  .2
تتجيدد  انتات المدة المتاق علياا ولي يحصل اتااق جديد كانت المدة سن  واحدة

 ما لي يالن الشريك إلى شركائم رغقتم    إنااء هذا التااق.
 (973مادة )

إذا داميييت القسيييم  المشيييار إليايييا  ييي  الميييادة السييياقق  خميييس عشيييرة سييين ، انقلقيييت  .1
 قسم  ناائي ، ما لي يتاق الشركاء على غير ذلك.

سن  من المال الشائع مدة خمس عشرة  ماينا   إذا حاز الشريك على الشيوع جزءا   .2
 ا ترر ين حيازتم لاذا الجزء تستند إلى قسم  ماايأة.

 (974مادة )
يجييوز ين تكييون قسييم  الماايييأة قييأن يتاييق الشييركاء علييى ين يتنيياوقوا النتايياع قجميييع 

 المال المشترك كل مناي لمدة محددة تتناسب مع حصتم.
 (975مادة )

مين حييث يهليي  تخصع قسم  الماايأة مين حييث جيواز الحتجياج قايا عليى الغيير، و 
المتقاسمين وحقوقاي، والتزاماتاي ويرق اإلثقات ألحكاي عقد اإليجار، ما دامت هيذه 

 األحكاي ل تتاارر مع يقيا  هذه القسم .
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 (976مادة )
يجوز للشركاء ين يتاقوا يثناء إجراء القسم  الناائي  عليى ين يقسيي الميال الشيائع  .1

 تتي القسم  الناائي . ماايأة قيناي، وت ل هذه القسم  نا ذة حتى
إذا تاذر اتااق الشركاء على قسم  الماايأة، جاز للقاص  قنياء عليى يليب يحيد  .2

 الشركاء ين يأمر قاا، ولم الستاان  قخقير يو يكثر إذا اقتصى األمر ذلك.

 (977مادة )
 إذا يلب يحد الشركاء القسم  ويلب اآلخرون الماايأة تققل دعوى القسم . .1
ن القسييييم ، يو كانيييت الاييييين و كاء المااييييأة ولييييي ييليييب القييياقإذا يليييب يحيييد الشيييير  .2

 المشترك  ل تققل القسم  يمر القاص  قالماايأة.
 :الشيوع اإلجباري -6

 (978مادة )
ل يجوز للشركاء    مال شائع ين ييلقوا قسمتم إذا تقين من الغيرر اليذي يعيد ليم 

 هذا المال، ينم يجب ين يققى دائما على الشيوع.
 :األسرة ملكية -7

 (979مادة )
ألعصاء األسرة الواحدة الذين تجمااي وحدة الامل يو المصلح  ين يتاقوا كتاقي   .1

 على إنشاء ملكي  لعسرة.
تتكييون ملكييي  األسييرة إمييا ميين تركيي  ورثوهييا واتاقييوا علييى جالاييا كلاييا يو قاصيياا  .2

ميييا مييين يي مييال  خييير ممليييوك لايييي اتاقييوا عليييى إدخاليييم  ييي  هيييذه  ملكييا   لعسيييرة، وا 
 لملكي .ا

 (980مادة )
يجيوز التايياق علييى إنشيياء ملكييي  لعسييرة لمييدة  ل تزيييد علييى خمييس عشييرة سيين ،  .1

علييى ينييم يجييوز لكييل شييريك ين ييلييب ميين القاصيي  اإلذن لييم  يي  إخييراج نصيييقم 
 من هذه الملكي  ققل انقصاء األجل المتاق عليم إذا وجد مقرر قوي لذلك.
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كيان لكيل شيريك ين يخيرج نصييقم منايا إذا لي يكن للملكي  المذكورة يجيل مايين،  .2
 قاد ست  يشار من يوي ين يالن إلى الشركاء رغقتم    إخراج نصيقم.

 (981مادة )
ليييس للشييركاء ين ييلقييوا القسييم  مييا دامييت ملكييي  األسييرة قائميي ، ول يجييوز ألي  .1

 شريك ين يتصرف    نصيقم ألجنق  عن األسرة إل قموا ق  الشركاء جمياا.
 عيين األسييرة حصيي  يحييد الشييركاء قرصيياء هييذا الشييريك يو جقييرا   إذا تملييك يجنقيي  .2

 ييي  ملكيييي  األسيييرة إل قرصيييائم ورصييياء قييياق   علييييم،  يييال يكيييون األجنقييي  شيييريكا  
 الشركاء.

 (982مادة )
للشييركاء يصييحاب األغلقييي  ميين قيميي  الحصييص  يي  ملكييي  األسييرة ين ياينييوا ميين  .1

ين ييدخل عليى ملكيي  األسيرة  يو يكثر إلدارة المال المشترك وللميدير قيناي واحدا  
من التغيير    الغرر الذي يعد لم المال المشترك ما يحسن قم يرق النتاياع 

 قاذا المال، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
يجوز عزل المدير قاليريق  الت  عين قاا ولو اتاق على غيير ذليك، كميا يجيوز  .2

 ي يسوت هذا الازل.للقاص  عزلم قناء على يلب يي شريك إذا وجد سقب قو 

 (983مادة )
 يمييا عييدا األحكيياي السيياقق  تيقييق قواعييد الملكييي  الشييائا  وقواعييد الوكاليي  علييى ملكييي  

 األسرة.
 :ملكية الطبقات والشقق -8

 (984مادة )
حيثمييا وجييدت ملكييي  مشييترك  لقنيياء مقسييي إلييى يققييات يو شييقق تيقييق قشييأناا يحكيياي 

 القانون الخاص قاا.
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 والعلو:ملكية السفل  -9
 (985مادة )

إذا كان الاليو لشيخص غيير صياحب السيال، يكيون لصياحب الاليو حيق القيرار عليى 
 السال ويكون لصاحب السال حق السقف    الالو.

 (986مادة )
 على صاحب السال ين يقوي قاألعمال والترميمات الالزم  لمنع سقوي الالو. .1
علييى يلييب المتصيييرر ين إذا امتنييع عيين القييياي قايييذه الترميمييات  للمحكميي  قنييياء  .2

 تأمر قإجراء الترميمات الالزم  على ناق  صاحب السال.

 (987مادة )
إذا اناييدي القنيياء وجييب علييى صيياحب السييال ين يايييد قنيياء سييالم  ييإذا امتنييع جيياز  .1

للقاصيييي  ين يييييأمر قإعييييادة السييييال، إذا يلييييب صيييياحب الالييييو ذلييييك علييييى ناقييييي  
 صاحقم.

يمنييع صيياحب السييال ميين السييكنى  يي  الحاليي  األخيييرة يجييوز لصيياحب الالييو ين  .2
والنتايياع حتييى يييؤدي مييا  يي  ذمتييم، ويجييوز لييم ييصييا ين يحصييل علييى إذن  يي  

 إيجار السال يو سكناه استيااء لحقم.
 (988مادة )

 ل يجوز لصاحب الالو ين يزيد    ارتااع قنائم قحيث يصر قالسال .
 الفرع الثاني

 أسباب كسب الملكية
 :االستيال  -1

 (989مادة )
 وصع يده على منقول ل مالك لم قني  تملكم، ملكم. من

 (990مادة )
 يصقح المنقول قغير مالك إذا تخلى عنم مالكم ققصد النزول عن ملكيتم. .1
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ذا قيقر عليى حييوان  .2 تاد الحيوانات غير األليا  ل مالك لاا ما دامت يليق ، وا 
عين تتقايم، وميا يو كيف  مناا ثي ييلق عاد ل مالك ليم إذا ليي يتقايم الماليك  يورا  

رور مناا ويلف الرجوع إلى المكان المخصص لم ثيي  قيد هيذه الايادة يرجيع ل 
 مالك لم.

 (991مادة )
الكنيييز الميييد ون يو المخقيييوء اليييذي ل يسيييتييع يحيييد ين يثقيييت ملكيتيييم ليييم، يكيييون  .1

 لمالك الاقار الذي وجد  يم الكنز يو لمالك رققتم.
 للواقف ولورثتم. خاصا   ن ملكا  الكنز الذي ياثر عليم    عين موقو   يكو  .2

 (992مادة )
الحييييق  يييي  صيييييد القحيييير والقيييير واللقييييي  واألشييييياء األثرييييي  تن ماييييا القييييوانين واللييييوائح 

 الخاص .
 (993مادة )

 األراص  الموات والت  ل مالك لاا تكون ملكا للدول . .1
 ل يجوز تملك هيذه األراصي  يو وصيع الييد عليايا إل قتيرخيص مين الدولي  و قيا   .2

 لقانون.ل

 (994مادة )
مين األراصي  الميوات قيإذن مين السيلي  المختصي  كيان  من يحيا يو عمر يرصيا   .1

 لاا. مالكا  
يجوز للسلي  المختص  ين تيأذن قإحيياء األرر عليى ين ينتايع قايا مين يحياهيا  .2

 دون ين يتملكاا.
 (995مادة )

سييتامالاا يكييون اإلحييياء قييزرع األرر غييير المزروعيي  يو غرسيياا يو القنيياء علياييا وا
 مدة خمس سنوات متتاقا .
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 (996مادة )
لما يحيياه دون  من يرر يذن لم قإحيائاا وترك قاقياا، كان مالكا   إذا يحيا يحد جزءا  

 القاق .
 (997مادة )

 تحجير األرر الموات ل ياد إحياء لاا. .1
مين قياي قتحجيير يرر ميوات يملكايا قانقصياء ثيالث سينوات عليى هيذا التحجييير  .2

 ائاا وحصولم على إذن قالتملك من السلي  المختص .وقيامم قإحي

 (998مادة )
 من حار قئرا تام     يرر موات قإذن من السلي  المختص   او ملكم.

 :كسب الملكية بالميراث -2
 (999مادة )

يكسييييب الييييوارث قيريييييق الميييييراث الاقييييارات والمنقييييولت والحقييييوق الموجييييودة  يييي   .1
 الترك .

ي    اإلرث وانتقال التركي  يخصيع ألحكياي الشيريا  تايين الورث  وتحديد ينصقتا .2
 اإلسالمي  والقوانين الصادرة    شأن الترك .

 (1000مادة )
للتركيي  وجييب علييى المحكميي  قنيياء علييى يلييب يصييحاب  إذا عييين المييورث وصيييا   .1

 الشأن تثقيت هذا التايين.
 يسري على وص  الترك  ما يسري على المصا  من يحكاي. .2

 (1001مادة )
لتركتم جاز ألحيد ذوي الشيأن ين ييليب مين القاصي   ياين المورث وصيا   إذا لي .1

 تايين مصف لاا.
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ياييين القاصيي  ميين يجمييع الورثيي  علييى اختييياره،  ييان لييي يجمييع الورثيي  علييى يحييد  .2
تولى القاص  اختييار المصيا  عليى ين يكيون ققيدر المسيتياع مين قيين الورثي ، 

 وذلك قاد سماع يقوالاي.

 (1002مادة )
ين يير ر تيول  هيذه المامي  يو ين يتنحيى عنايا قايد توليتايا،  صيايا  لمن عين م .1

 وذلك يققا ألحكاي الوكال .
يجييوز للقاصييي ، إذا يليييب إليييم يحيييد ذوي الشيييأن، يو دون يلييب عيييزل المصيييا   .2

 تقرر ذلك. واستقدال غيره قم متى وجد يسقاقا  
 (1003مادة )

صيادرة قتاييين يوصيياء تقيد  ييم القيرارات ال خاصا   تاد المحكم  المختص  سجال   .1
 الترك ، يو تثقيتاي إذا عيناي المورث يو قازلاي يو تنحياي.

يكون لاذا القييد حجيي  قالنسيق  لمين يتااميل مين الغيير ميع الورثي  قشيأن عقيارات  .2
 الترك .

 (1004مادة )
يتسييلي المصييا  يمييوال التركيي  قمجييرد تايينييم، ويتييولى تصييايتاا قرقاقيي  المحكميي ،  .1

 مقاقل قيامم قمامتم. عادل   يجرا  ولم ين ييلب مناا 
 تتحمل الترك  ناقات التصاي ، ويكون لاذه الناقات امتياز المصرو ات القصائي . .2

 (1005مادة )
يتخذ القاص  عند القتصاء جميع ما يلزي من إجراءات للمحا  ي  عليى التركي  قنياء 

وراق عليييى يليييب يحيييد ذوي الشيييأن يو قيييدون يليييب وليييم ين ييييأمر قإييييداع النقيييود واأل
واألشيييياء ذات القيمييي  خزينييي  المحكمييي  الكيييائن  ييي  دائرتايييا يميييوال التركييي ، يو وصيييع 

 األختاي علياا حتى تتي التصاي .
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 (1006مادة )
يقييوي المصييا  قالصييرف ميين مييال التركيي  لتسييديد ناقييات تجايييز الميييت وناقييات  .1

ميين القاصيي  قصييرف ناقيي   مأتمييم قمييا يناسييب حالتييم، وعليييم ين يستصييدر قييرارا  
ا يييي  مييين هيييذا الميييال إليييى مييين كيييان الميييورث يايييولاي مييين ورثتيييم حتيييى تنتاييي  ك

 التصاي ، على ين تخصي الناق  الت  تصرف لكل وارث من نصيقم    اإلرث.
 ياصل القاص     كل منازع  تتالق قاذه الناق . .2

 :جرد التركة
 (1007مادة )

مير الصيادر ل يجوز للدائنين ين يتخذوا يي إجراء عليى التركي  مين وقيت قييد األ .1
قتايييين المصييا ، كمييا ل يجييوز لاييي ين يسييتمروا  يي  يي إجييراء اتخييذوه إل  يي  

 مواجا  المصا .
يجيب وقييف جمييع اإلجييراءات التي  اتخييذت صيد المييورث حتيى تييتي تسيوي  جميييع  .2

 ديون الترك  متى يلب يحد ذوي الشأن ذلك.
 (1008مادة )

ا   الترك  ين يتصرف  ي  ل يجوز للوارث ققل ين يتسلي حج  ققيان نصيقم    ص
مييال التركيي ، ول يجييوز لييم ين يسييتأدي مييا للتركيي  ميين ديييون يو ين يجاييل دينييا عليييم 

 قصاصا قدين علياا.
 (1009مادة )

عليييى المصيييا   ييي  يثنييياء التصييياي  ين يتخيييذ جمييييع اإلجيييراءات للمحا  ييي  عليييى  .1
التركي   يموال الترك ، وين يقوي قما يلزي مين يعميال اإلدارة، وعلييم ين ينيوب عين

    الدعاوى، وين يستو   مالاا من ديون قد حلت.
المصا ، ولو لي يكن قأجر، مسئول مسئولي  الوكيل قأجر، وعليم تقديي حسياب  .2

 عن إدارتم    المواعيد الت  يحددها القاص .
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 (1010مادة )
علييى المصييا  ين يوجييم لييدائن  التركيي  ومييدينياا دعييوة قتقييديي قيييان قمييا لاييي ميين  .1

 علياي من ديون، خالل ثالثين يوما من تاريخ تكليااي قذلك.حقوق وما 
يجب ين يلصق التكليف عليى لوحي  إعالنيات المحكمي  الكيائن  ي  دائرتايا  خير  .2

ميوين للميورث والمحكمي  التيي  تقيع  ي  دائرتايا يعيييان التركي ، ويجيوز ين ينشيير 
    إحدى الصحف اليومي  إذا ريت المحكم  ذلك.

 (1011مادة )
يسيتاين  ي  تقييدير يميوال التركي  وجردهيا قخقييير يو يكثير، وين يثقيت مييا للمصيا  ين 

تكشف عنم يوراق المورث، وما يصل إليى علميم عنايا، وعليى الورثي  ين يقلغيوه قكيل 
 ما يار ونم من ديون الترك  وحقوقاا.

 (1012مادة )
على المصا  ين يودع المحكم  المختص ، خالل ستين يوميا مين تياريخ تايينيم  .1

لقيميي  يميوال التركي ، ومييا لايا، ومييا عليايا، وين يخييير  مقيدئيا   شيمل تقييديرا  قائمي  ت
 كل ذي شأن قاذه القائم .

يجوز للقاصي  ين ييأمر قميد المياياد المشيار إلييم قيالاقرة السياقق  إذا ريى مسيوغا  .2
 لذلك.

 (1013مادة )
كيييل منازعييي   ييي  صيييح  الجيييرد وقيانيييات القائمييي  المشيييار إليايييا  ييي  الميييادة السييياقق ، 
وقخاصيي  مييا يتالييق مناييا قإغاييال يعيييان يو حقييوق للتركيي  يو علياييا يو قإثقاتاييا تر ييع 
قدعوى يماي المحكم  المختص  خالل ثالثين يوما من تاريخ إيداع القائم  قلي كتاب 

 المحكم .
 (1014مادة )

عليى شيي ء ميين ميال التركيي  ولييو  يااقيب قاقوقيي  خياني  األمانيي  كييل مين اسييتولى غشييا  
 .كان وارثا  
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 :سوية ديون التركةت
 (1015مادة )

يقيييوي المصيييا  قايييد اسيييتئذان القاصييي  قو ييياء اليييديون التييي  ليييي يقيييي  ييي  شيييأناا نيييزاع قايييد 
انقصييياء المياييياد المحيييدد لر يييع المنازعيييات المتالقييي  قيييالجرد، يميييا اليييديون المتنيييازع  يايييا 

 . تسوى قاد الاصل    صحتاا ناائيا  
 (1016مادة )

تركي  يو  ي  حالي  احتميال إعسيارها، ين يوقيف تسيوي  على المصا     حالي  إعسيار ال
 يي  جميييع المنازعييات المتالقيي   يي دييين، ولييو لييي يقييي  يي  شييأنم نييزاع حتييى ياصييل ناائيييا  

 قديون الترك .
 (1017مادة )

يقوي المصا  قو اء ديون الترك  مميا يحصيلم مين حقوقايا، ومميا تشيتمل علييم مين  .1
ق من يوراق مالي ، ومن ثمن منقيولت نقود ومن ثمن ما يكون قد قاعم قسار السو 

 الترك ،  ان لي يكن ذلك كا يا  من ثمن ما    الترك  من عقارات.
تقييييياع منقيييييولت التركييييي  وعقاراتايييييا قيييييالمزاد الالنييييي  و قيييييا لعوصييييياع و ييييي  المواعييييييد  .2

المنصوص علياا    القييوع الجقريي ، إل إذا اتايق جمييع الورثي  عليى ين ييتي القييع 
موا ق   على ين يتي ممارس ،  إذا كانت الترك  ماسرة لزمت ييصا  قيريق  يخرى يو 

 جميع الدائنين، وللورث     جميع األحوال حق دخول المزاد.
 (1018مادة )

للمحكميي  قنيياء علييى يلييب جميييع الورثيي  ين تحكييي قحلييول الييدين المؤجييل وقتايييين المقلييو 
 الذي يستحقم الدائن.

 (1019مادة )
يليب حليول اليدين المؤجيل، توليت المحكمي  توزييع اليديون  إذا لي يجمع الورث  عليى .1

المؤجل ، وتوزيع يموال الترك  قحيث يختص كل وارث من جمل  ديون الترك  ومين 
 لصا   حصتم    اإلرث. جمل  يموالاا قما يكون    نتيجتم ماادل  
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علييى عقييار يو منقييول،  كا يييا   ترتييب المحكميي  لكييل دائيين ميين دائنيي  التركيي  تأمينييا   .2
ى ين تحيييتا  لمييين كيييان ليييم تيييأمين خييياص قيييناس هيييذا التيييأمين،  يييإذا اسيييتحال علييي

تحقيييق ذلييك، ولييو قإصييا   تييأمين تكميليي  يقدمييم الورثيي  ميين مييالاي الخيياص، يو 
قالتاييياق عليييى ييييي  تسيييوي  يخيييرى، رتقيييت المحكمييي  التيييأمين عليييى يميييوال التركييي  

 جميااا.
قق تسيجيلم، وجيب    جميع األحيوال إذا ورد تيأمين عليى عقيار، وليي يكين قيد سي .3

 ين يسجل هذا التأمين، و قا لعحكاي المقررة    تسجيل حق الختصاص.

 (1020مادة )
يجيييوز لكيييل وارث قايييد توزييييع اليييديون المؤجلييي  ين ييييد ع القيييدر اليييذي اخيييتص قيييم ققيييل 

 حلول األجل.
 (1021مادة )

تكيين  ل يجييوز للييدائنين الييذين لييي يسييتو وا حقييوقاي لاييدي  اورهييا  يي  قائميي  الجييرد ولييي
على  عينيا   لاي تأمينات على يموال الترك  ين يرجاوا على من كسب قحسن ني  حقا  

 تلك األموال، ولاي الرجوع على الورث     حدود ما عاد علياي من الترك .
 (1022مادة )

 يتولى المصا  قاد تسوي  ديون الترك  تنايذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
 :ه األموالأموال التركة وقسمة هال تسليم

 (1023مادة )
يييؤول مييا ققيي  ميين يمييوال التركيي  إلييى الورثيي  قاييد تنايييذ التزاماتاييا كييل حسييب نصيييقم 

 الشرع .
 (1024مادة )

تصدر المحكم  المختص  قناء على يلب يحد الورث  يو ذي المصلح  شياادة تقيرر 
 حصر الورث ، وقيان نصيب كل مناي    ارثم الشرع .
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 (1025مادة )
   إلى الورث  ما  ل إلياي من يموال الترك .يسلي المصا .1
يجيييوز للورثييي  قمجيييرد انقصييياء المياييياد المحيييدد للمنازعيييات المتالقييي  قجيييرد التركييي   .2

الميالقيي  قاسييتالي األشيييياء والنقييود التيي  ل تسيييتلزماا التصيياي  يو قاصيياا وذليييك 
 قصا  مؤقت  مقاقل تقديي كاال  يو قدوناا.

 (1026مادة )
، إل إذا كييان المصييا  ين يسييلمم نصيييقم  يي  اإلرث ماييرزا   لكييل وارث ين ييلييب ميين

 قالققاء    الشيوع قناء على اتااق يو نص    القانون. هذا الوارث ملزما  
 (1027مادة )

إذا كان يلب القسيم  واجيب الققيول، تيولى المصيا  إجيراء القسيم  قيريقي  وديي   .1
 قاإلجماع. على يل تصقح هذه القسم  ناائي  إل قاد ين يقرها الورث 

إذا لي يناقد إجماع الورث  على القسم ، وجب على المصا  ين ير ع عليى ناقي   .2
ألحكياي القيانون، وتحسيي ناقيات اليدعوى مين ينصيقاء  الترك  دعوى قالقسيم  و قيا  

 المتقاسمين.

 (1028مادة )
تسييري علييى قسييم  التركيي  القواعييد المقييررة  يي  القسييم ، وقوجييم خيياص مييا تالييق مناييا 

 ارر والستحقاق والغقن وامتياز المتقاسي.قصمان الت
 (1029مادة )

وياتقييير وحيييدة  يو تجارييييا   يو صيييناعيا   إذا كيييان قيييين يميييوال التركييي  ميييا يسيييتغل زراعييييا  
اقتصادي  قائم  قذاتاا ولي يتاق الورث  على استمرار الامل  ياا، ولي يتالق قاا حيق 

كيييييان يقيييييدرهي عليييييى للغيييييير، وجيييييب تخصيصيييييم قكامليييييم لمييييين ييلقيييييم مييييين الورثييييي  إذا 
الصيييالع قييم، علييى ين يقييوي ثميين هييذا المسييتغل، ويحسييي ميين نصيييب الييوارث  يي  
الترك ،  إذا تساوت قدرة الورث  عليى الصييالع قيم خصيص لمين يايي  مين قييناي 

 يعلى قيم  قحيث ل تقل عن ثمن المثل.
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 (1030مادة )
  ل يصمنون لم الميدين إذا اختص يحد الورث  عند القسم  قدين للترك ،  ان قاق  الورث
 إذا هو يعسر قاد القسم  ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

 (1031مادة )
تصييح الوصييي  ققسييم  يعيييان التركيي  علييى ورثيي  الموصيي ، قحيييث ياييين لكييل وارث يو 
لقار الورث  قدر نصييقم،  يان زادت قيمي  ميا عيين ألحيدهي عليى اسيتحقاقم  ي  التركي  

 تأخذ الزيادة حكي الوصي .
 (1032مادة )

 يجوز الرجوع    القسم  المصا   إلى ما قاد الموت، وتصقح لزم  قو اة الموص .
 (1033مادة )

إذا لييي تشييمل القسييم  جميييع يمييوال المييورث وقييت و اتييم  ييان األمييوال التيي  لييي تييدخل  يي  
 القسم  تؤول شائا  إلى الورث  يققا لقواعد الميراث.

 (1034مادة )
ورث واحيد يو يكثير مين الورثي  المحتمليين اليذين دخليوا  ي  القسيم  إذا مات ققل و اة الم

قيانون و قيا ل  ان الحص  المارزة الت  وقات    نصييب مين ميات تيؤول إليى مسيتحقياا
 .قشأن الوصي  الواجق  1962( لسن 13رقي )

 (1035مادة )
 تسري على القسم  المصا   إلى ما قاد الموت يحكاي القسم  ما عدا يحكاي الغقن.

 (1036مادة )
إذا لي تشمل القسم  ديون الترك ، يو شملتاا ولكن لي يوا ق الدائنون على هيذه القسيم ، 
جيياز ألي وارث عنييد عييدي التايياق مييع الييدائنين ين ييلييب ميين المحكميي  إجييراء القسييم  

عليى يميوال التركي  يو عليى  عينييا   وتسوي  الديون، وللمحكم  ين ترتيب لكيل دائين تأمينيا  
و منقيييول منايييا، عليييى ين تراعيييى ققيييدر اإلمكيييان القسيييم  التييي  يوصيييى قايييا يي عقيييار ي

 المورث والعتقارات الت  قنيت علياا.
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 (1037مادة )
إذا لييي تكيين التركيي  قييد صييايت و قييا لعحكيياي السيياقق  جيياز لييدائن  التركيي  الايياديين ين 

يايا يناذوا قحقوقاي يو قما يوصى قم لاي على عقارات الترك  الت  حصل التصرف  
لقياء دييوناي  يو الت  رتقت علياا حقوق عيني  لصالح الغيير، إذا يوقايوا عليايا حجيزا  

 ققل تسجيل التصر ات.
 :كسب الملكية بالوصية -3

 (1038مادة )
 الوصي  تصرف    الترك  مصاف إلى ما قاد الموت. .1
 يتملك الموص  لم قيريق الوصي  المال الموصى قم. .2

 (1039مادة )
 يحكاي الشريا  اإلسالمي  والقوانين الصادرة    شأناا. تسري على الوصي  .1
ل يميينح األجنقيي  حييق السييتاادة ميين الوصييي  قاقييار  يي   لسيييين إل إذا كانييت  .2

 قوانين قالده تمنح مثل هذا الحق للالسيينيين.
 (1040مادة )

ل تسمع عند اإلنكار دعوى الوصي  يو الرجوع عناا قاد و اة الموصي  إل إذا وجيد 
عليى توقييع  رسم  قاا يو كانيت محيررة قخيي المتيو ى وعليايا إمصياؤه ومصيدقا  سند 

 الموص  من الجا  المختص .
 (1041مادة )

تسييري علييى الوصييي   يي  مييرر المييوت قواعييد اإلثقييات والحتجيياج قاييا علييى الورثيي  
 من هذا القانون. (569)المنصوص علياا    المادة 

 (1042مادة )
حتا  قأي  يريق  كانت قحيازة الايين التي  تصيرف إذا تصرف شخص ألحد ورثتم وا

إلييى مييا قاييد المييوت   ياييا وقحقييم  يي  النتايياع قاييا مييدى حياتييم، عييد التصييرف مصييا ا  
 وتسري عليم يحكاي الوصي  ما لي يقي دليل على خالف ذلك.
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 :انتقال الملكية بين األحيا  -4
 :االلتصاق بالعقار

 (1043مادة )
 لم. و النار إلى يرر يحد يكون ملكا  اليم  الذي يأت  قم السيل ي

 (1044مادة )
يجيييوز لماليييك األرر التييي  تتحيييول عيييين مكانايييا قسيييقب حيييادث وقيييع قصيييياء ين  .1

 ييالب قاا إذا تحققت مار تاا.
إذا كانييت األرر التيي  تحولييت عيين مكاناييا غييير صييالح  لالنتايياع قاييا وحييدها   .2

ايييييا صيييييمن صييييياحب األرر األكثييييير قيمييييي  لصييييياحب األرر األقيييييل قيمييييي  قيمت
ويمتلكاييييا، وتسييييقي قالتقييييادي دعييييوى الميالقيييي  قاييييا قاييييد مصيييي  سيييين  علييييى وقييييوع 

 التحول.
 (1045مادة )

 األرر التيييي  ينكشيييييف عنايييييا القحييييير يو القحيييييرات يو المسيييييتنقاات تكيييييون ملكيييييا   .1
 للدول .

ل يجييوز التاييدي علييى يرر القحيير إل إذا كييان ذلييك إلعييادة حييدود الملييك الييذي  .2
 يغى عليم القحر.

 (1046مادة )
كل ما على األرر يو تحتاا من منشآت يو قناء يو غراس ياد من عمل ماليك  .1

 لم ما لي يقي الدليل على خالف ذلك. األرر وينم يقامم على ناقتم ويكون ملكا  
قيد يقياي هيذه المنشيآت عليى ناقتيم،  يجوز مع ذلك ين يقاي الدليل عليى ين يجنقييا   .2

ملكييي  منشييآت  خييول يجنقييا   كميا يجييوز ين يقياي الييدليل علييى ين ماليك األرر قييد
 كانت قائم  من ققل يو خولم الحق    إقام  هذه المنشآت وتملكاا.
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 (1047مادة )
إذا قنى المالك على يرصم قمواد مملوك  لغيره يو قذرها قحقوب غيره دون إذنم،  ان 
كانييت المييواد قائميي  ويلييب صيياحقاا اسييتردادها وجييب علييى صيياحب األرر إعادتاييا 

ن كانييت هالكيي  يو تاييذر ردهييا  يجييب عليييم د ييع قيمتاييا ألصييحاقاا، و يي  إليييم، ويمييا إ
 كلتا الحالتين يلتزي صاحب األرر قأن يد ع تاويصا إن كان لم مقتر.

 (1048مادة )
يو منشييآت يخيرى قمييواد مين عنييده علييى يرر  يو غراسييا   إذا يحيدث شييخص قنياء   .1

إزالتايييا  ياليييي ينايييا لغييييره دون رصييياء صييياحقاا كيييان لصييياحب األرر ين ييليييب
عليى ناقي  ميين يحيدثاا ميع التاييوير إن كيان لييم وجيم،  يإذا كانييت اإلزالي  مصييرة 
قاألرر  لم ين يتملكاا ققيمتاا مستحق  اإلزال ، يو د ع مقليو يسياوي ميا زاد  ي  

 قيم  األرر قسقب هذه المنشآت.
، يجوز لمن يقاي المنشآت ين ييلب نزعاا إن كان ذلك ل يلحق قاألرر صررا   .2

 اختار صاحب األرر ين يستقق  المنشآت يققا ألحكاي الاقرة الساقق . إل إذا

 (1049مادة )
إذا كان من يقاي المنشيآت المشيار إليايا  ي  الميادة السياقق  ياتقيد قحسين نيي  ين ليم  .1

نما يخير قين ين  الحق    إقامتاا،  ال يكون لصاحب األرر ين ييلب اإلزال ، وا 
يسيياوي مييا زاد  يي  ثميين األرر  و ين يييد ع مقلغييا  يييد ع قيميي  المييواد ويجييرة الامييل، ي

 قسقب هذه المنشآت، هذا ما لي ييلب صاحب المنشآت نزعاا.
مين الجسيام  يرهيق صياحب األرر ين ييؤدي  إذا كانت المنشآت قيد قلغيت حيدا   .2

ما هو مستحق عناا، كان لم ين ييلب تمليك األرر لمن يقاي المنشيآت ن يير 
 تاوير عادل.
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 (1050مادة )
ذا يقاي يجنق  منشآت قميواد مين عنيده قايد الحصيول عليى إذن مين ماليك األرر،  يال إ

يجوز لاذا المالك إذا لي يوجد اتااق قشأن هذه المنشآت ين ييلب إزالتاا، ويجيب علييم 
إذا لي ييلب صاحب المنشآت نزعاا ين يؤدي إلييم قيمي  الميواد ويجيرة الاميل يو ميا زاد 

 آت.   ثمن األرر قسقب هذه المنش
 (1051مادة )

إذا كيان ماليك األرر وهيو يقييي عليايا قنياء قييد جيار قحسين نيي  عليى جيزء ميين األرر 
المالصق ، جياز للمحكمي  إذا ريت محيال ليذلك ين تجقير صياحب هيذه األرر عليى ين 

 ينزل لجاره عن ملكي  الجزء المشغول قالقناء، وذلك    مقاقل تاوير عادل.
 (1052مادة )

شييآت قمييواد مملوكيي  لغيييره،  ليييس لمالييك المييواد ين ييلييب اسييتردادها، إذا يقيياي يجنقيي  من
نما يكون لم ين يرجع قالتاوير على هذا األجنق ، ولم ين يرجع على مالك األرر  وا 

 قما ل يزيد على ما هو قاق    ذمتم من قيم  تلك المنشآت.
 (1053مادة )

للقسم  قيدون إذن  إذا قنى يحد يصحاب الحصص لناسم    الملك المشترك القاقل .1
اآلخرين ثي يلب اآلخرون القسم  يقسي،  ان يصاب ذلك القنياء حصي  قانييم ملكيم 
وان يصاب حص   خر يكلف القان  قادمم إذا يلب صاحب الحصي  اإلزالي ،  يان 
يلييب ققيياء القنيياء يكلييف قييد ع قيميي  القنيياء ويجييرة الامييل يو مييا زاد  يي  قيميي  حصييتم 

 قسقب القناء.
 قإذن من قاق  الشركاء اختص القان  قاألرر الت  يقيي علياا. إذا يقيي القناء .2

 :االلتصاق بالمنقول
 (1054مادة )

إذا التصيييق منقيييولن لميييالكين مختلايييين، قحييييث ل يمكييين  صيييلاما دون تليييف، وليييي يكييين 
هنيياك اتايياق قييين المييالكين، قصييت المحكميي   يي  األميير مييع مراعيياة الصييرر الييذي وقييع 

 ل مناما.وحال  الير ين وحسن ني  ك
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 :قدالع -5
 (1055مادة )

تنتقيل الملكيي  وغيرهيا مين الحقيوق الاينيي   ي  المنقيول والاقيار قالاقيد متيى اسييتو يت 
 الشرائي يققا ألحكاي القانون.

 :الشفعة -6
 (1056مادة )

عين المشيتري قميا يداه مين اليثمن  الشاا  ه  حق تمليك الاقيار المقييع وليو جقيرا   .1
 والناقات.

 شاا  قتماي القيع.يثقت الحق    ال .2

 (1057مادة )
 :يثقت الحق    الشاا  .1

 لمالك الرقق  إذا قيع كل حق النتااع المالقس لاا يو قاصم. .ي 
 للشريك    الشيوع إذا قيع ش ء من الاقار الشائع إلى يجنق . .ب 
 لصاحب حق النتااع إذا قيات كل الرقق  المالقس  لاذا الحق يو قاصاا. .ج 
 قيع حق الحكر، وللمستحكر إذا قيات الرقق . لمالك الرقق     الحكر إذا .د 
 :للجار المالك    األحوال اآلتي  ويثقت الحق    الشاا  .2

 إذا كانت الاقارات من المقان  يو من األراص  المادة للقناء. .ي 
إذا كانييييت لييييعرر المقيايييي  حييييق إرتايييياق علييييى يرر الجييييار، يو كييييان حييييق  .ب 

 الرتااق ألرر الجار على األرر المقيا .
نييت يرر الجيييار مالصيييق  لييعرر المقياييي  مييين جاتييين وتسييياوي مييين إذا كا .ج 

 القيم  نصف ثمن األرر المقيا  على األقل.
 (1058مادة )

إذا تيزاحي الشياااء يكيون اسيتامال حيق الشياا  عليى حسيب الترتييب المنصيوص  .1
 عليم    المادة الساقق .
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ى قيييدر إذا تيييزاحي الشييياااء مييين يققييي  واحيييدة يكيييون اسيييتحقاق كيييل ميييناي للشييياا  علييي .2
 نصيقم.

قمقتصيى نييص  إذا كيان المشيتري قيد تييوا رت  ييم الشيرائي التي  كانييت تجاليم شياياا   .3
المادة الساقق ،  انم ياصل عليى الشياااء اليذين هيي مين يققتيم يو مين يققي  يدنيى، 

 ولكن يتقدمم الذين هي من يقق  يعلى.

 (1059مادة )
تاليين إلييي  رغقيي   يي  تجييوز  يييم الشيياا  ثييي قاعييم ققييل ين  إذا اشييترى شييخص عقييارا   .1

األخذ قالشاا  يو ققل ين يتي تسجيل هذه الرغق ،  ال يجوز األخيذ قالشياا  إل مين 
 المشتري الثان  وقالشروي الت  اشترى قاا.

 إذا تي القيع قايد إعيالن الرغقي   ي  الشياا   للشيايع يخيذها قيالثمن اليذي اشيترى قيم  .2
 من المشتري األول.المشتري األول، وللمشتري الثان  ين يسترد الارق 

 (1060مادة )
 إذا ثقت الحق    الشاا   ال يسقي قموت القائع يو المشتري يو الشايع.

 (1061مادة )
عليى المشيتري إل إذا  الشاا  ل تققل التجزئ   ليس للشايع ين يأخذ قاير الاقيار جقيرا  

 تادد المشترون واتحد القائع  للشايع ين يأخذ نصيب قاصاي ويترك القاق .
 (1062مادة )

 :ل يجوز األخذ قالشاا  .1
 للقانون.    القيع قالمزاد الالن  و قا   .ي 
إذا وقع القيع قين األصول والاروع يو قين الزوجين يو قيين األقيارب حتيى الدرجي   .ب 

 الراقا  يو قين األصاار حتى الدرج  الثاني .
ااييي  إذا كيييان الاقيييار قيييد قييييع ليجايييل محيييل عقيييادة يو ليلحيييق قمحيييل عقيييادة يو للمن .ج 

 الاام .
 للقانون. إذا كان الاقار تجري قسمتم و قا   .د 
 ل شاا     الوقف ول لم إل قمسوت شرع  يو قانون . .2
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 :إجرا ات الشفعة
 (1063مادة )

على من يريد األخذ قالشاا  ين يالن رغقتم  ياا إلى كل من القائع والمشتري خالل 
إليييم القييائع يو المشييتري خمسيي  عشيير يومييا ميين تيياريخ اإلخيييار الاييدل  الييذي يوجاييم 

ل سييقي حقييم  يي  الشيياا ، ويييزاد علييى تلييك المييدة ميايياد المسييا   إذا اقتصييى األميير  وا 
 ذلك.

 (1064مادة )
ل  يشتمل اإلخيار الادل  المنصوص عليم    المادة الساقق  على القيانات اآلتي  وا 

 :كان قايال  
 .كامال   قيان الاقار الجائز يخذه قالشاا  قيانا   .1
لثمن والناقات وشروي القيع واسي كل من القائع والمشتري ولققم وصناعتم قيان ا .2

 وموينم.
 (1065مادة )

ل كان قايال   .1  .إعالن الرغق  قاألخذ قالشاا  يجب ين يكون قإخيار عدل  وا 
يجب على الشايع ين ير ع دعوى الشاا  وين يودع الثمن الحقيقي  اليذي حصيل  .2

دائرتايا الاقيار خيالل ثالثيين يوميا مين تياريخ قم القيع خزان  المحكم  الكائن  ي  
ل سقي حق األخذ قالشاا .  إعالن الرغق  وا 

إذا عليي الشييايع قيالقيع دون اإلخيييار المنصييوص علييم  يي  الميادة السيياقق   اليييم  .3
يييييداع الييييثمن خييييالل المييييدة المييييذكورة  ين يقييييوي قييييإعالن الرغقيييي  ور ييييع الييييدعوى وا 

 محسوق  من تاريخ علمم.

 (1066مادة )
ل المحكم  المختص   ي  كيل نيزاع يتاليق قيالثمن الحقيقي  للاقيار المشياوع ولايا تاص

 ين تمال الشايع لد ع ما تيلب منم د ام  ان لي يستجب سقي الحق    الشاا .
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 (1067مادة )
يثقييت الملييك للشييايع  يي  المقيييع قحكييي المحكميي  يو قتسييليمم ميين المشييتري قالتراصيي  

   قالتسجيل.وذلك دون إخالل قالقواعد المتالق
 :أثار الشفعة

 (1068مادة )
 يحل الشايع ققل القائع محل المشتري    جميع حقوقم والتزاماتم. .1
ل يحيييق للشيييايع النتاييياع قاألجيييل الممنيييوح للمشيييتري  ييي  د يييع اليييثمن إل قرصيييا  .2

 القائع.
إذا اسيييتحق الاقيييار للغيييير قايييد يخيييذه قالشييياا ،  لييييس للشيييايع ين يرجيييع إل عليييى  .3

 القائع.

 (1069مادة )
ققل إعالن الرغق      إذا قنى المشتري    الاقار المشاوع يو غرس  يم يشجارا   .1

لما يختاره المشتري ين ييد ع ليم إميا المقليو اليذي  تقاا   الشاا ، كان الشايع ملزما  
 يناقم يو مقدار ما زاد    قيم  الاقار قسقب القناء يو الغراس.

قييي   ييي  الشييياا ، كيييان للشيييايع ين إذا حصيييل القنييياء يو الغيييراس قايييد إعيييالن الرغ .2
ييليب اإلزالي ،  ييإذا اختيار ين يسييتقق  القنياء يو الغييراس  يال يلتييزي إل قيد ع قيميي  

 يدوات القناء ويجرة الامل يو ناقات الغراس.
 (1070مادة )

ل يسري    حق الشايع يي رهن رسم  يو يي حق اختصاص يخذ صيد المشيتري، 
حيق عيني  رتقيم يو ترتيب صيده عليى الاقيار  ول يي قيع يصدر من المشيتري ول يي

المشاوع إذا كان ذلك قاد التاريخ الذي تي  يم إعيالن الرغقي   ي  الشياا ، ويققيى ميع 
ذلييك للييدائنين المقيييدين مييا كييان لاييي ميين حقييوق األولوييي   يمييا  ل للمشييتري ميين ثميين 

 الاقار.
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 (1071مادة )
 :األخذ قالشاا     األحوال اآلتي يسقي الحق     
 ذا نزل الشايع عن حقم    األخذ قالشاا  ولو ققل القيع.إ .1
 إذا انقصت يرقا  يشار من تاريخ تسجيل عقد القيع. .2
    األحوال األخرى الت  ينص علياا القانون. .3
 :الحيازة -7

 (1072مادة )
الحيييازة سييييرة  الييي  ميين الشييخص قناسييم يو قواسييي  غيييره علييى شيي ء يو حييق  .1

 يجوز التاامل  يم.
 المميز الحيازة عن يريق من ينوب عنم نياق  قانوني . يكسب غير .2

 (1073مادة )
ل تقوي الحيازة على عمل يأتيم شخص على ينم مجرد رخص  من المقاحات يو  .1

 عمل يتحملم الغير على سقيل التسامح.
إذا اقترنت الحيازة قيإكراه يو حصيلت خايي  يو كيان  يايا ليقس  يال يكيون لايا يثير  .2

كراه يو يخاييت عنيم الحييازة يو التيقس علييم يمرهيا، إل مين ققل من وقع عليم اإل
 الوقت الذي تزول  يم هذه الايوب.

 (1074مادة )
قيم  تصح الحيازة قالوساي  متى كان الوسيي يقاشرها قاسي الحائز وكان متصيال   .1

 يلزمم قتنايذ يوامره  يما يتالق قاذه الحيازة. اتصال  
 ميييا يحيييوز لناسيييم،  يييان كانيييت اسيييتمرارا  ياتيييرر عنيييد الشيييك ين مقاشييير الحييييازة إن .2

 لحيازة ساقق  ا ترر ين هذا الستمرار لحساب القاد  قاا.
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 (1075مادة )
تنتقييل الحيييازة ميين الحييائز إلييى غيييره إذا اتاقييا علييى ذلييك وكييان  يي  اسييتياع  ميين  .1

انتقلت إليم ين يسيير على الحق الواردة عليم الحييازة، وليو ليي يكين هنياك تسيلي 
 موصوع هذا الحق. مادي للش ء

يجوز ين يتي نقل الحيازة دون تسليي مادي إذا استمر الحائز واصاا يده لحساب  .2
 من يخلام    الحيازة، يو استمر الخلف واصاا يده ولكن لحساب ناسم.

 (1076مادة )
تسييليي السييندات الماييياة عيين القصييائع المااييود قاييا إلييى يمييين النقييل يو المودعيي   .1

 تسليي القصائع ذاتاا.   المخازن يقوي مقاي 
إذا تسلي شخص هذه المستندات وتسلي  خر القصاع  ذاتاا وكان كالهما حسين  .2

 الني   األ صلي  لمن تسلي القصاع .
 (1077مادة )

تنتقل الحيازة للخلف الااي قصااتاا، على ينم إذا كان السلف سية النيي ، ويثقيت  .1
 ك قحسن نيتم.الخلف ينم كان    حيازتم حسن الني  جاز لم ين يتمس

يجوز للخلف الخاص ين يصي إلى حيازتم حيازة سلام  ي  كيل ميا يرتقيم القيانون  .2
 على الحيازة من يثر.

 (1078مادة )
 عاديييا   تاتقيير الحيييازة مسييتمرة ميين قييدء  اورهييا قاسييتامال الشيي ء يو الحييق اسييتامال  

 وقصورة منت م .
 (1079مادة )

لااليي  عليى الشي ء يو الحيق يو إذا  قيد تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سييرتم ا
 هذه السييرة قأي  يريق  يخرى.
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 (1080مادة )
ل تنقص  الحيازة إذا حال دون مقاشرة السييرة الاالي  على الش ء يو الحق ميانع  .1

 وقت .
عن حييازة جدييدة، وقايت  تنقص  الحيازة إذا استمر المانع سن  كامل ، وكان ناشئا   .2

مين الوقيت اليذي  حيائز يو دون علميم، وتحسيب السين  اقتيداء  على الرغي من إرادة ال
قييديت  يييم الحيييازة الجديييدة، إذا قييديت علنييا، يو ميين وقييت علييي الحييائز األول قاييا إذا 

 قديت خاي .
 حماية الحيازة )دعاوى الحيازة(:

 (1081مادة )
ييازة لحائز الاقار ين ييلب خالل السن  التاليي  لاقيدها ردهيا إلييم،  يإذا كيان  قيد الح .1

 خاي  قدي سريان السن  من وقت ين ينكشف ذلك.
 قالنياق  عن غيره. يجوز ييصا ين يسترد الحيازة من كان حائزا   .2

 (1082مادة )
إذا لي يكن من  قد الحيازة قد انقصت على حيازتم سين  مين وقيت  قيدها  يال يجيوز  .1

حييق ين يسييترد الحيييازة ميين شييخص يسييتند إلييى حيييازة يحييق قالتاصيييل، والحيييازة األ
قالتاصييييل هييي  الحييييازة التييي  تقيييوي عليييى سيييند قيييانون ،  يييإذا ليييي يكييين ليييدى يي مييين 

 الحائزين سند يو تاادلت سنداتاي كانت الحيازة األحق ه  األسقق    التاريخ.
إذا كان  قد الحيازة قالقوة،  للحائز    جميع األحوال ين يسترد خالل السن  التاليي   .2

 حيازتم من الماتدي.
 (1083مادة )

حائز ين ير ع    الميااد القانون  دعوى اسيترداد الحييازة عليى مين انتقليت إلييم حييازة لل
 الش ء يو الحق المغتصب منم ولو كان هذا األخير حسن الني .

 (1084مادة )
من حاز عقيارا واسيتمر حيائزا ليم سين  كاملي  ثيي وقيع ليم تايرر  ي  حيازتيم جياز ليم ين 

 ذا التارر.ير ع خالل السن  التالي  دعوى قمنع ه



 

 

 236 

 (1085مادة )
لم سن  كامل  وخش  ألسقاب ماقول  التارر لم مين  واستمر حائزا   من حاز عقارا   .1

وقيف  جراء يعمال جديدة تادد حيازتيم، كيان ليم ين ير يع األمير إليى القاصي  يالقيا  
هذه األعمال، قشري يل تكون قد تمت ولي ينقر عاي على القيدء  ي  الاميل اليذي 

 يحدث الصرر.يكون من شأنم ين 
للقاصي  ين يمنييع اسييتمرار األعمييال يو ين يييأذن  ي  اسييتمرارها، و يي  كلتييا الحييالتين  .2

 يجوز لم ين يأمر قتقديي كاال  مناسق  تكون    حال  الحكي قوقف األعمال صمانا  
إلصييالح الصييرر الناشيية ميين هييذا الوقييف، متييى تقييين قحكييي ناييائ  ين العتييرار 

س، وتكيون  يي  حالي  الحكييي قاسيتمرار األعمييال عليى اسيتمرارها كييان عليى غييير يسيا
للصيرر اليذي يصييب الحيائز  إلزال  هذه األعميال كلايا يو قاصياا إصيالحا   صمانا  

 إذا حصل على حكي ناائ     مصلحتم.

 (1086مادة )
إذا تنازع يشخاص متاددون على حيازة ش ء يو حق واحد عد قصا  مؤقت  ين الحيائز 

  إذا  ار ينم قد حصل على هذه الحيازة قيريق  مايق .هو من لم الحيازة المادي  إل
 (1087مادة )

 للش ء يو الحق عد صاحقم حتى يقوي الدليل على خالف ذلك. من كان حائزا  
 (1088مادة )

ياد حسن الني  من يحوز الش ء يو الحق وهو يجال ينم ياتدي عليى حيق الغيير،  .1
 عن خيأ جسيي. إل إذا كان هذا الجال ناشئا  

  الاقرة قني  من يمثلم. اعتقاريا   كان الحائز شخصا   إذا .2
 ياترر حسن الني  ما لي يقي الدليل على خالف ذلك. .3

 (1089مادة )
ين حيازتيم  ل يزول حسن النيي  ليدى الحيائز إل مين الوقيت اليذي يصيقح  ييم عالميا   .1

 على حق الغير. اعتداء  
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لئحي  اليدعوى، ويايد يزول حسن الني  من وقت إعالن الحيائز قاييوب حيازتيم  ي   .2
 سية الني  من اغتصب قاإلكراه الحيازة من غيره.

 (1090مادة )
تققى الحيازة محتا   قالصا  الت  قديت قاا وقت كسقاا، ما لي يقي الدليل على خالف 

 ذلك.
 :آثار الحيازة

 :التقادم المكسب
 (1091مادة )

سييجل  يي  دائييرة التسييجيل، علييى عقييار، غييير م عينيييا   يو حقييا   ميين حيياز منقييول  يو عقييارا  
حيييازة قانونيييي ، واسييتمرت حيازتيييم دون انقييياع  خميييس عشييرة سييين  كييان ليييم ين يكسيييب 

 ملكي  الاقار يو الحق الاين .
 (1092مادة )

إذا وقات الحيازة على عقار يو على حيق عيني  عليى عقيار وكانيت مقترني  قحسين  .1
زميي  لكسييب هييذا النييي  واسييتندت  يي  الوقييت ذاتييم إلييى سييقب صييحيح،  ييان المييدة الال

 الحق تكون خمس سنوات.
 ل يشتري توا ر حسن الني  إل وقت تلق  الحق. .2
السييقب الصييحيح هييو سييند يصييدر ميين شييخص ل يكييون مالكييا  للشيي ء يو صيياحقا   .3

 للحق الذي يراد كسقم قمرور الزمن ويجب ين يكون مسجال  يققا  للقانون.
 (1093مادة )

 رث قين الورث .ل يسري التقادي  يما يتالق قحقوق اإل .1
ل يجيييييوز تمليييييك األميييييوال المملوكييييي  للدولييييي  يو لعشيييييخاص العتقاريييييي  الاامييييي ، يو  .2

 الوقف، يو كسب يي حق عين  على هذه األموال قالتقادي.
ل يجييوز التايييدي عليييى األميييوال المشيييار إليايييا قيييالاقرة السييياقق ، و ييي  حالييي  حصيييول  .3

 ريا.التادي يكون للجا  اإلداري  المختص  حق إزالتم إدا
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 (1094مادة )
،  ييان ذلييك يكييون قرينيي  إذا ثقييت قييياي الحيييازة  يي  وقييت سيياقق ماييين وكانييت قائميي  حييال  

 على قياماا    المدة ما قين الزمنين، ما لي يقي الدليل على خالف ذلك.
 (1095مادة )

ليس ألحد ين يكسب على خالف سنده،  ال يسيتييع يحيد ين يغيير قناسيم لناسيم سيقب 
ألصل الذي تقوي عليم الحيازة، ولكن يستييع ين يكسب قالتقادي إذا تغيرت حيازتم ول ا

مييا قااييل منييم ياييد ماارصيي  لحييق المالييك، و يي  هييذه  صييا  حيازتييم إمييا قااييل الغييير، وا 
 الحال  ل يسري التقادي إل من تاريخ التغيير.
 (1096مادة )

اب المييدة ووقييف تسييري قواعييد التقييادي المسييقي علييى التقييادي المكسييب  يمييا يتالييق قحسيي
التقييادي وانقياعييم والتمسييك قييم يميياي القصيياء والنييزول عنييم والتايياق علييى تاييديل المييدة، 

 وذلك قالقدر الذي ل تتاارر  يم هذه القواعد مع يقيا  التقادي المكسب.
 (1097مادة )

 كانت مدة هذا التقادي. يقف التقادي المكسب متى وجد سقب للوقف ييا  
 (1098مادة )

 تقادي المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة يو  قدها ولو قاال الغير.ينقيع ال .1
ل ينقييييع التقيييادي قاقيييد الحييييازة إذا اسيييتردها الحيييائز خيييالل سييين  يو ر يييع دعيييوى  .2

 قاستردادها    هذا الميااد.
 :تملك المنقول بالحيازة

 (1099مادة )
لحاملييم  انييم  علييى منقييول يو سييندا   عينيييا   يو حقييا   ميين حيياز قسييقب صييحيح منقييول   .1

 لم إذا كان حسن الني  وقت حيازتم. يصقح مالكا  
الحييائز  يي  اعتقيياره الشيي ء  ىلنييي  والسييقب الصييحيح قييد تييوا را لييدإذا كييان حسيين ا .2

 من التكاليف والقيود الايني ،  انم يكسب الملكي  خالص  مناا. خاليا  
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قي اليدليل الحيازة    ذاتاا قرين  على وجود السقب الصحيح وحسن الني  ما لي ي .3
 على خالف ذلك.

 (1100مادة )
يجييوز لمالييك المنقييول يو السييند لحاملييم إذا  قييده يو سييرق منييم، ين يسييترده مميين  .1

يكيييون حيييائزا ليييم قحسييين نيييي  وذليييك خيييالل ثيييالث سييينوات مييين وقيييت الصيييياع يو 
 السرق .

 إذا كان من يوجد الش ء المسروق يو الصائع    حيازتم قد اشيتراه قحسين نيي   .2
زاد علني  يو اشيتراه ممين يتجير  ي  مثليم،  يان ليم ين ييليب ممين    سوق يو م

 يسترد هذا الش ء ين ياجل لم الثمن الذي د ام.
 :تملك الثمار بالحيازة

 (1101مادة )
 يكسب الحائز ما يققصم من ثمار ما داي حسن الني . .1
الثمار اليقياي  يو المستحدث  تاد مققوص  مين ييوي  صيلاا، يميا الثميار المدنيي   .2

 . يوما   اد مققوص  يوما   ت
 (1102مادة )

يكييون الحييائز سييية النييي  مسييئول ميين وقييت ين يصييقح سييية النييي  عيين جميييع الثمييار 
التي  يققصيياا يو التيي  قصير  يي  ققصيياا، غييير ينيم يجييوز لييم ين يسيترد مييا يناقييم  يي  

 إنتاج هذه الثمار.
 :استرداد المصروفات

 (1103مادة )
ن ييييؤدي إليييى الحيييائز جمييييع ميييا يناقيييم مييين عليييى الماليييك اليييذي ييييرد إلييييم ملكيييم ي .1

 المصرو ات الصروري .
 هذا القانون.الخاص  قاا    حكاي األالمصرو ات النا ا   يسري    شأناا يما  .2
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 ائز ين ييالييب قشيي ء مناييا، ومييع ذلييكإذا كانييت المصييرو ات كمالييي   ليييس للحيي .3
 يجيييوز ليييم ين ينيييزع ميييا اسيييتحدثم مييين منشيييآت عليييى ين ياييييد الشييي ء إليييى حالتيييم

 األولى، إل إذا اختار المالك ين يستققياا مقاقل د ع قيمتاا مستحق  اإلزال .
 (1104مادة )

إذا تلقى شخص الحيازة من مالك يو حائز ساقق ويثقت ينيم يدى إليى سيلام ميا يناقيم 
 من مصرو ات  لم ين ييالب قاا سلام يو المسترد.

 (1105مادة )
للو ياء قالمصيرو ات  رر ميا تيراه مناسيقا  يجوز للمحكم  قناء على يليب الماليك ين تقي

 المنصوص علياا    المادتين الساققتين.
 (1106مادة )

لميا يحسيقم مين حقيم،  يال يكيون  إذا كان الحائز حسن النيي  وانتايع قالشي ء و قيا   .1
 مسئول ققل من هو ملزي قرد الش ء إليم عن يي تاوير قسقب هذا النتااع.

ب الش ء من هالك يو تليف إل ققيدر ميا عياد عما يصي ل يكون الحائز مسؤول   .2
 عليم من تاويصات يو تأمينات ترتقت على هذا الاالك يو التلف.

 (1107مادة )
عيين هييالك الشيي ء يو تلاييم، ولييو كييان  إذا كييان الحييائز سييية النييي   انييم يكييون مسييؤول  

 ذلك ناشئا عن سقب ل ييد ليم  ييم، إل إذا يثقيت ين الشي ء كيان ياليك يو يتليف وليو
 كان قاقيا    يد من يستحقم.
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 الفصل الثاني
 الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

 الفرع األول
 حق التصرث

 (1108مادة )
يجيييوز للدولييي  ين تقييييح حيييق التصيييرف  ييي  األراصييي  المملوكييي  لايييا لمييين يرغيييب  .1

 قالشرائي الت  يارصاا القانون.
 .   دائرة تسجيل األراص  يجب ين يكون سند التصرف مسجال   .2

 (1109مادة )
 يراعى    تن يي هذا الحق ما يرد قشأنم من يحكاي    التشرياات الخاص .

 (1110مادة )
يحق للمتصرف    األراص  المملوك  للدول  ين يزرعاا وين ينتايع قايا ويسيتايد  .1

من حاصالتاا الناتج  عن عملم، ومما نقيت  يايا قيدون عمليم، وين يغيرس  يايا 
خيييذها حديقييي  يو مرعيييى، وين ينشييية  يايييا يي قنييياء ميييا شييياء مييين األشيييجار وين يت

يحتاج إليم عليى ين ل يتوسيع  ي  ذليك إليى درجي  تجايل الشي ء المتصيرف  ييم 
 لما يعد لم. مخالاا  

يحييييق للمتصييييرف ين ينييييزل عناييييا وين يؤجرهييييا وين يايرهييييا وين يييييرهن حقييييم  يييي   .2
 التصرف رهنا رسميا للدين يو رهنا حيازيا.

نشييأ علييى األرر المملوكيي  للدوليي  ومييا يغييرس  ياييا ميين األقنييي  ومييا يتقااييا التيي  ت .3
يشيييجار تسيييري عليايييا األحكييياي الموصيييوع  لعراصييي  المملوكييي  للدولييي   يميييا يتاليييق 

 قالتصرف.
 (1111مادة )

يجوز لمن لم حق التصيرف  ي  يرر مملوكي  للدولي  ين ينتايع قتراقايا وين يقييع رمالايا 
 ص  قذلك.ويحجارها قشري مراعاة القوانين واللوائح الخا
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 (1112مادة )
 يرد على حق التصرف من القيود القانوني  والتااقي  ما يرد على حق الملكي .

 (1113مادة )
يسيييري عليييى الشييييوع  ييي  حيييق التصيييرف ميييا يسيييري عليييى الشييييوع  ييي  حيييق الملكيييي  مييين 

 األحكاي إل ما تاارر  ياا مع نص خاص يو مع يقيا  حق التصرف.
 (1114مادة )

 راص  المملوك  للدول  ل يوصى قم ول يوقف.حق التصرف    األ .1
 ينتقل حق التصرف للورث . .2

 (1215مادة )
 يجب ين يتي النزول عن حق التصرف قسند مسجل    دائرة تسجيل األراص .

 الفرع الثاني
 حق االنتفاع

 (1116مادة )
 يكسب حق النتااع قالتصرف القانون  يو قالشاا  يو قالتقادي. .1
النتايياع ألشييخاص متايياققين إذا كييانوا موجييودين علييى قيييد يجييوز ين يوصييى قحييق  .2

 الحياة وقت الوصي ، كما يجوز اليصاء قم للحمل المستكن.
 (1117مادة )

يراعيييى  ييي  حقيييوق المنتايييع والتزاماتيييم السيييند اليييذي ينشيييأ حيييق النتاييياع وكيييذلك األحكييياي 
 المقررة    المواد اآلتي .

 (1118مادة )
 من حق المنتاع قنسق  مدة انتااعم. تكون ثمار الش ء المنتاع قم

 (1119مادة )
علييى المنتاييع ين يسييتامل الشيي ء قحالتييم التيي  تسييلمم قاييا وقحسييب مييا يعييد لييم وين  .1

 يديره إدارة الرجل الماتاد.



 

 

 243 

للمالييييك ين ياتييييرر علييييى يي اسييييتامال غييييير مشييييروع يو غييييير متاييييق مييييع يقيايييي   .2
قيديي تأمينيات،  يإن ليي الش ء،  إذا يثقت ين حقوقم    خير جاز ليم ين يياليب قت

يقييدماا المنتاييع يو  ييل علييى الييرغي ميين اعتييرار المالييك يسييتامل  الاييين اسييتامال  
غيييير مشيييروع يو غيييير متايييق ميييع يقياتايييا، جييياز للمحكمييي  قنييياء عليييى يليييب ماليييك 

 الرقق  ين تحكي قانتااء حق النتااع دون إخالل قحقوق الغير.
 
 (1120مادة )

كييل مييا ياييرر علييى الاييين المنتاييع قاييا ميين التكيياليف المنتاييع ملييزي يثنيياء انتااعييم ق .1
الماتييادة، وقكييل الناقييات التيي  تقتصييياا يعمييال الصيييان  مييا لييي يوجييد اتايياق يقصيي  

 قغير ذلك.
الناقات غير الماتادة واإلصالحات الجسيم  الت  لي تنشيأ عين خييأ المنتايع تكيون  .2

اسيترداد الناقيات عنيد على المالك،  إن كان المنتاع هو اليذي قياي قاإلناياق كيان ليم 
 انتااء حق النتااع.

 (1121مادة )
 على المنتاع ين يقذل من الاناي     حا  الش ء ما يقذلم الشخص الماتاد. .1
المنتاع مسئول عن هالك الش ء ولو قسقب يجنق  إذا كان قيد تيأخر عين رده إليى  .2

 صاحقم قاد انتااء حق النتااع.
 (1122مادة )

ييييييار الماليييييك إذا هليييييك الشييييي ء يو تليييييف يو احتييييياج إليييييى عليييييى المنتايييييع ين يقيييييادر قإخ
إصالحات جسيم  مما يجب على المالك ين يتحمل ناقاتم يو إلى اتخاذ إجراء يقيم من 

 خير لي يكن من ورا ، إذا ادعى يجنق  قحق على الش ء ناسم.
 (1123مادة )

قييديي إذا كيان المييال المقيرر عليييم حيق النتايياع منقيول وجييب جيرده ولييزي المنتايع ت .1
كااليي  قييم مييا لييي يوجييد اتايياق يقصيي  قغييير ذلييك،  ييإذا كييان هييذا المييال المنقييول ل 
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يمكن النتاياع قيم إل قاسيتاالك عينيم، كيان عليى المنتايع ين ييرد مثليم يو قيمتيم 
 قاد انتااء حقم    النتااع.

إذا كييان المييال ميين المواشيي   للمنتاييع نتاجاييا وعليييم ين ياييور المالييك عمييا ناييق  .2
 قسقب يجنق .مناا ولو 

 (1124مادة )
 :ينتا  حق النتااع

 مدى حياة المنتاع. قانقصاء األجل المحدد لم،  إن لي يحدد لم يجل، عد مقررا   .1
 قموت المنتاع ما لي ينص القانون على خالف ذلك.  .2
قاالك الش ء إل ينم ينتقل من هذا الش ء إلى ما قد يقوي مقامم من تأمين يو   .3

 عور.
 قنزول المنتاع. .4
 اتحاد صات  المالك والمنتاع.ق .5
 قادي استامالم مدة خمس عشرة سن . .6
 قإناائم قحكي ناائ  من المحكم  لسوء الستامال. .7

 (1125مادة )
إذا كان المال المقرر عليم حق النتااع يرصا  زراعي  وكانت مشغول  قزرع قائي  .1

  حييين عنييد انقصيياء األجييل يو و يياة المنتاييع تركييت األرر للمنتاييع يو لورثتييم إليي
 إدراك الزرع مقاقل مثل يجرة األرر عن هذه الاترة من الزمن.

إذا لييي يكيين الاييالك راجاييا  إليي  خيييأ المالييك  ييال يجقيير علييى إعييادة الشيي ء إلييى  .2
اصلم، ولكن إذا يعاده رجع للمنتاع حق النتااع إذا لي يكن الاالك قسقب راجع 

 إليم.
 (1126مادة )

ثر علييى التزاماتييم لمالييك الاييين المنتاييع قاييا ول نييزول المنتاييع عيين حييق النتايياع ل يييؤ 
 على حقوق الغير. 
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 الفرع الثالث
 حق االستعمال وحق السكنذ

 (1127مادة )
يتحدد نياق حق الستامال وحق السكنى قمقدار ما يحتياج إلييم صياحب الحيق هيو 
 ويسرتم لخاص  يناساي  وذلك دون إخالل قما يقرره السند المنشة للحق من يحكاي.

 (1128دة )ما
ل يجوز النزول  للغير عن حق الستامال يو عن حق السكنى إل قنياء  عليى شيري 

 صريح    سند إنشاء الحق يو مسوت قوي.
 (1129مادة )

تسري يحكاي حيق النتاياع عليى حيق السيتامال وحيق السيكنى  يميا ل يتايارر ميع 
 يقيا  هذين الحقين.

 الفرع الرابع
 حق المساطحة )القرار(

 (1130) مادة
المسييايح  حييق عينيي  ياييي  صيياحقم الحييق  يي  إقاميي  قنيياء يو غييراس علييى يرر 

 الغير.
 (1131مادة )

 يكسب حق المسايح  قالتااق يو قالتقادي. . 1
 ينتقل هذا الحق قالميراث يو الوصي . . 2
 يرتب السند المنشة للحق حقوق صاحقم والتزاماتم. . 3

 (1132مادة )
 ء رهن رسم  عليم.يجوز النزول عن حق المسايحم يو إجرا .1
 يجوز ترتيب حقوق الرتااق عليم، على يل تتاارر مع يقياتم. .2
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 (1133مادة )
 ل يجوز ين تزيد مدة المسايحم على خمسين سن . .1
إذا لييي يتاييق الير ييان علييى مييدة المسييايحم جيياز لكييل ميين صيياحب الحييق ومالييك  .2

 قذلك. الرقق  ين ينا  الاقد قاد ثالث سنوات من وقت التنقيم على اآلخر 
 (1134مادة )

يمليييك صييياحب حيييق المسيييايحم ميييا يحدثيييم عليييى األرر مييين مقيييان يو غيييراس وليييم ين 
 يتصرف  ياا مقترن  قحق المسايحم.

 (1135مادة )
ينتاييي  حيييق المسيييايحم قانتايييياء مدتيييم يو قاتحييياد صييييات  الماليييك وصييياحب الحييييق، يو 

جد اتااق يقص  قتخلف صاحب الحق عن يداء القدل المتاق عليم مدة سنتين، ما لي يو 
 قغير ذلك.

 (1136مادة )
 ل ينتا  حق المسايحم قزوال القناء يو الغراس ققل انتااء المدة المتاق علياا. .1
إذا انتايييى حيييق المسيييايحم جييياز لماليييك الرققييي  ين يمتليييك القنييياء يو الغيييراس ققيمتيييم  .2

 مستحق اإلزال  إذا كان الادي يو اإلزال  يصر قالاقار.
إزاليي  الغييراس ل يصيير قالاقييار  ييال يجييوز لمالييك الرققيي  ين  إذا كييان هييدي القنيياء يو .3

 يققيم قغير رصاء صاحب حق المسايحم ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 الفرع الخامس

 االستحقاق في الوقث
 (1137مادة )

 الستحقاق    الوقف هو تخصيص منا ع المال المملوك المحقوس ولو مآل. .1
 نون خاص.الستحقاق    الوقف ين مم قا .2
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 الفرع السادس
 الحكر

 (1138مادة )
الحكيير عقييد قمقتصيياه  يكسييب المحتكيير حقييا  عينيييا  يخولييم النتايياع قييأرر موقو يي ، 
قإقام  مقان علياا يو استامالاا للغراس يو ألي غرر  خير ل يصير قيالوقف، لقياء 

 يجر محدد.
 (1139مادة )

 .ل يجوز التحكير إل لصرورة يو مصلح  محقق  للوقف .1
 يجب ين يتي التحكير قإذن من المحكم  المختص  وين يسجل    دائرة التسجيل. .2

 (1140مادة )
ل يجييوز التحكييير لمييدة تزيييد علييى خمسييين سيين   ييإذا عينييت مييدة تزيييد علييى ذلييك يو لييي 

 لمدة خمسين سن . تاين مدة عد الحكر ماقودا  
 (1141مادة )

 يراث يو الوصي .للمحتكر ين يتصرف    حقم، وينتقل هذا الحق قالم
 (1142مادة )

، ولييم ين يتصييرف  يييم يمتليك المحتكيير مييا يحدثيم ميين قنيياء يو غيراس يو غيييره ملكييا  تاميا  
 وحده يو مقترنا  قحق الحكر.

 (1143مادة )
 على المحتكر ين يؤدي األجرة المتاق علياا إل  المحكر. .1
يير عليى غيير تكون األجرة مستحقم الد ع    نااي  كل سن  ما لي ينص عقد التحك .2

 ذلك.
 (1144مادة )

 ل يجوز التحكير قأقل من يجرة المثل. .1
يجيياوز  يجييوز زيييادة هييذه األجييرة يو إنقاصيياا كلمييا قلييو التغيييير  يي  يجييرة المثييل حييدا   .2

 ، على ين يكون قد مصى عشر سنوات على  خر تقدير.الخمس زيادة يو نقصانا  



 

 

 248 

 (1145مادة )
ليعرر مين قيمي  إيجارييم وقيت التقيدير،  يرجع    تقدير الزيادة يو النقص إلي  ميا .1

ويراعى    ذلك موقع األرر ورغقيات النياس  يايا دون اعتيداد قميا  يايا مين يقنييم 
يو غييييراس يو قمييييا يحدثييييم المحتكيييير  ياييييا ميييين تحسييييين يو إتييييالف، دون تييييأثر قمييييا 

 للمحتكر على األرر من حق القرار.
ل  ميين يييوي ل يسييري التقييدير الجديييد إل ميين الوقييت الييذي يتاييق الير  .2  ييان عليييم، وا 

 إقام  الدعوى.
 (1146مادة )

على المحتكر ين يتخذ من الوسائل، ميا يليزي لجايل األرر صيالح  لالسيتغالل مراعييا  
   ذلك الشروي المتاق علياا، ويقيا  األرر، والغرر الذي يعدت ليم، وميا يقصي  

 قم عرف الجا  الت  تقع قاا.
 (1147مادة )

 األجل المحدد لم.ينتا  حق الحكر قحلول  .1
ينتا  هذا الحق ققل حلول األجل إذا مات المحتكر ققل ين يقن  يو يغرس إل إذا  .2

 يلب يحد الورث  ذلك.
وينتا  ييصيا ققيل حليول األجيل إذا زاليت صيا  األرر المحكيرة يو نزعيت ملكيتايا  .3

 للمناا  الاام ، مع عدي اإلخالل قحقوق المحتكر يققا للقانون.
 (1148مادة )

 :التين اآلتيتينللمحكر يلب  سخ عقد التحكير من المحكم  المختص     الح يجوز
 إذا لي يد ع المحتكر األجرة السنوي  مدة ثالث سنوات. .1
 إذا وقع من المحتكر إهمال جسيي    القياي قما يجب عليم نحو تامير األرر. .2
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 (1149مادة )
زالييي  القنييياء والغيييراس يو عنييد  سيييخ الاقيييد يو انتاائييم يكيييون للمحكييير ين ييليييب إمييا إ .1

اسييتققائاما مقاقييل د ييع يقييل قيمتيامييا مسييتحق  اإلزاليي  يو الققيياء مييا لييي يوجييد اتايياق 
 يقص  قغير ذلك.

يجوز للقاص  ين يمال المحكر    الد ع إذا كانت هنياك  يروف اسيتثنائي  تسيوت  .2
 . اإلماال، و   هذه الحال  يقدي المحكر كاال  لصمان الو اء قما يستحق    ذمتم

 (1150مادة )
 ينتا  حق الحكر قادي استامالم مدة خمس عشرة سن .

 (1151مادة )
تسيييري يحكييياي الملكيييي  المتالقييي  قالشييييوع والقسيييم  عليييى حيييق الحكييير كلميييا كيييان ذليييك 

 .ممكنا  
 :عقد االجارتين

 (1152مادة )
عقييد الجييارتين هييو ين يحكيير الوقييف يرصييا  علياييا قنيياء  يي  حاجيي  إلييى اإلصييالح  .1

مقلو ماجل من المال مساو لقيم  القناء، يصرف قمار ي  المتيول  عليى  مقاقل د ع
 عمارة الوقف، ويجرة سنوي  لعرر مساوي  ألجرة المثل.

 تسري يحكاي الحكر على عقد الجارتين إل  يما يتاارر مناا مع الاقرة الساقق . .2
 الفرع السابع
 حقوق االرتفاق

 (1153مادة )
دة عقييار غيييره يملكييم شييخص  خيير، ويجييوز ين يترتييب الرتايياق تكليييف علييى عقييار لاائيي

الرتاييياق عليييى ميييال عييياي إذا كيييان ل يتايييارر ميييع السيييتامال اليييذي خصيييص ليييم هيييذا 
 المال.
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 (1154مادة )
 يكسب الرتااق قالتصرف القانون  يو قالميراث، يو قنص القانون. .1
 الرتااقات ال اهرة قما  ياا حق المرور.إل ل يكسب قالتقادي  .2

 (1155)مادة 
 يجوز    الرتااقات ال اهرة ين ترتب قتخصيص من المالك األصل . .1
يكييون التخصيييص ميين المالييك األصييل  إذا كييان مالكييا  لاقييارين مناصييلين وينشييأ  .2

ارتااقييا   يياهرا  قينامييا  يققييى هييذا الحييق إذا انتقييل الاقيياران يو يحييدهما إليي  مالييك 
 ح  على غير ذلك. خر دون تغيير    حالتاما ما لي يتي التااق صرا

 (1156مادة )
تاد القيود الماروص  عليى حيق ماليك الاقيار  ي  القنياء حقيوق إرتاياق عليى هيذا  .1

الاقار لاائدة الاقارات الت   رصت لمصيلحتاا هيذه القييود، ميا ليي يوجيد نيص يو 
 اتااق يقص  قغير ذلك.

كييييل مخالايييي  لاييييذه القيييييود تجييييوز الميالقيييي  قإصييييالحاا عينييييا ، ومييييع ذلييييك يجييييوز  .2
 قتصار على الحكي قالتاوير إذا ريت المحكم  ما يسوت ذلك.ال

 (1157مادة )
تخصع حقوق الرتاياق للقواعيد المقيررة  ي  سيند إنشيائاا ولميا جيرى قيم عيرف الجاي  

 الت  يقع قاا الاقار ولعحكاي الواردة    المواد اآلتي .
 
 (1158مادة )

ري لستامال حقم  ي  لمالك الاقار المرتاق ين يجري من األعمال ما هو صرو  .1
الرتااق، وما يلزي للمحا    عليم، وين يستامل هذا الحيق عليى الوجيم اليذي ل 

 ينشأ عنم إل يقل صرر ممكن.
ل يجيييوز ين يترتيييب عليييى ميييا يجيييد مييين حاجيييات الاقيييار المرتايييق  ييييي  زييييادة  ييي   .2

 عبء الرتااق.
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اق، جييياز إذا جييد ميين حاجييات الاقييار المرتاييق مييا ميين شييأنم زيييادة عييبء الرتايي .3
للقاصييي  قايييد الموازنييي  قيييين مصيييلح  اليييير ين ين يقصييي  قتايييديل الرتاييياق قميييا 

 تقتصيم صرورة مواجا  الزيادة، وذلك    ن ير مقاقل عادل.
 (1159مادة )

ل يليزي ماليك الاقيار المرتايق قيم ين يقيوي قيأي عميل لمصيلح  الاقيار المرتايق إل ين 
ق علييى الوجييم المييألوف، مييا لييي يوجييد يكييون عمييال إصييا يا  يقتصيييم اسييتامال الرتاييا

 اتااق يقص  قغير ذلك.
 (1160مادة )

ناق  األعمال الالزم  لستامال حق الرتااق والمحا    عليم تكيون عليى ماليك  .1
 الاقار المرتاق، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

،  إذا كان مالك الاقار المرتاق قم هو المكلف ين يقوي قتلك األعمال على ناقتم .2
كييان لييم ين يييتخلص ميين هييذا التكليييف قييالتخل  عيين الاقييار المرتاييق قييم كلييم يو 

 قاصم لمالك الاقار المرتاق.
لمالك الاقار المرتاق قم، كانت ناقتاا عليى  –ييصا   –إذا كانت األعمال نا ام  .3

 الير ين كل قنسق  ما ياود عليم من ناع.
 (1161مادة )

اميييل شييييئا ييييؤدي إلييي  النتقييياص مييين ل يجيييوز لماليييك الاقيييار المرتايييق قيييم ين ي .1
استامال حق الرتااق يو جالم يكثر مشق ، ول يجوز ليم قوجيم خياص ين يغيير 
مين الوصييع القييائي يو ين يقييدل قالموصييع المايين يصييال  لسييتامال حييق الرتايياق 

 موصاا   خر.
إذا كان الموصع الذي عين يصيال  لسيتامال حيق الرتاياق قيد يصيقح مين شيأنم  .2

عييبء هيذا الحييق يو يصييقح مانايا  ميين إحييداث تحسيينات  يي  الاقييار  ين يزييد  يي 
المرتاييق قييم،  لمالييك هييذا الاقييار ين ييلييب نقييل الرتايياق إلييى موصييع  خيير ميين 
الاقييار، يو إلييى عقييار  خيير يملكييم يجنقيي  إذا ققييل األجنقيي  ذلييك، كييل هييذا متييى 
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قالقييدر لمالييك الاقييار المرتاييق  كييان اسييتامال الرتايياق  يي  وصييام الجديييد ميسييورا  
 الذي كان ميسورا قم    وصام الساقق.

 (1162مادة )
إذا جز  الاقار المرتاق قق  الرتااق لكيل جيزء  منيم، عليى يل يزييد ذليك  ي  الايبء 
الواقيع علييى الاقييار المرتايق قييم، غييير ينيم إذا كييان حييق الرتاياق ل يايييد إل جييزءا  يو 

ن ييلييب زوال هييذا الحييق عيين قاصييا  ميين هييذه األجييزاء  لمالييك الاقييار المرتاييق قييم ي
 األجزاء األخرى.

 (1163مادة )
إذا جز  الاقار المرتاق قم ققى حق الرتااق واقاا  على كل جيزء منيم، غيير ينيم إذا 
كيييان حيييق الرتاييياق ل يسيييتامل  ييي  الواقيييع عليييى قاييير هيييذه األجيييزاء، ول يمكييين ين 

الجزء اليذي  يستامل علياا،  لصاحب كل جزء مناا ين ييلب إسقاي هذا الحق عن
 يملكم.

 (1164مادة )
 :رتااقينتا  حق ال .1
 قانقصاء األجل المحدد لم يو قزوال محلم. .ي 
عالمييييم لصيييياحب الاقييييار المرتاييييق قييييم  .ب  قنييييزول صيييياحب الحييييق عيييين مقاشييييرتم وا 

 قالادول عن تخصيصم.
قاجتميياع الاقييارين المرتاييق والمرتاييق قييم  يي  يييد واحييدة، وياييود إذا عيياد الوصييع  .ج 

 إل  ما كان عليم.
ا تغييير وصييع الاقييارات قحيييث تصييقح  يي  حاليي  ل يمكيين  ياييا اسييتامال هييذا إذ .د 

 الحق.
   الحالتين المنصوص علياما    القندين )ج و د( من الاقرة األولى ياود هذا  .2

الحق إذا عيادت الاقيارات إلي  وصيع يمكين مايم اسيتامال الحيق، ميا ليي يكين قيد 
 انتاى قادي الستامال.



 

 

 253 

 (1165مادة )
ايياق قاييدي اسييتامالم مييدة خمييس عشييرة  سيينم،  ييإذا كييان الرتايياق ينتايي  حييق الرت .1

 وثالثين سن . مقررا لمصلحم عين موقو   كانت المدة ستا  
إذا ملك الاقار المرتاق عدة شركاء على الشيوع  انتاياع يحيدهي قالرتاياق يقييع  .2

التقيييادي لمصيييلح  القييياقين، كميييا ين وقيييف التقيييادي لمصيييلح  يحيييد هيييؤلء الشيييركاء 
 وقو ا  لمصلحتاي جمياا .يجالم م

 (1166مادة )
لمالك الاقار المرتاق قم ين يتحرر من الرتاياق كليم يو قاصيم إذا  قيد الرتاياق كيل 
مناا  للاقار المرتاق يو لي تقق ليم غيير  ائيدة محيدودة ل تتناسيب القتي  ميع األعقياء 

 الواقا  على الاقار المرتاق قم.
 

 الباب الثاني
 يةالحقوق العينية التبع
 الفصل األول
 الرهن الرسمي

 (1167مادة )
الييرهن الرسييم  عقييد قييم يكسييب الييدائن علييى عقييار مخصييص لو يياء دينييم حقييا  عينيييا ، 
يكون لم قمقتصاه ين يتقدي على الدائنين الااديين والدائنين التالين لم    المرتق     

 استيااء حقم من ثمن ذلك الاقار    يي يد يكون.
 الفرع األول

 لرهن الرسميإنشا  ا
 (1168مادة )

 ل يناقد الرهن الرسم  إل قورق  رسمي  تن ي قدائرة التسجيل. .1
 يلتزي الراهن قناقات الاقد، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك. .2
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 (1169مادة )
يجوز ين يكون الراهن هو ناس المدين، كما يجيوز ين يكيون شخصيا   خير يقيدي  .1

 رهنا  رسميا لمصلح  المدين.
 ل  يجب ين يكون الراهن مالكا  للاقار المرهون ويهال  للتصرف  يم.   كل حا .2

 (1170مادة )
 ل يجوز رهن ملك الغير إل إذا يقره المالك الحقيق  قسند مسجل. .1
 يقع قايال رهن المال المستققل. .2

 (1171مادة )
يققييى قائمييا  لمصييلح  الييدائن المييرتان الييرهن الصييادر ميين المالييك الييذي تقييرر قيييالن 

لكيتم يو  سخم يو إلغائم يو زواليم ألي سيقب  خير، إذا كيان هيذا اليدائن حسين سند م
 الني     الوقت الذي يقري  يم الرهن.

 (1172مادة )
ل يجوز ين يرد الرهن الرسم  إل على عقار، ما لي يوجد نص يقص  قخيالف  .1

 ذلك.
ين قييالمزاد الالنييي ، و  يجييب ين يكييون الاقييار المرهيييون ممييا يصييح قيايييم اسييتقالل   .2

يكييون ماينييا  قالييذات تايينييا  دقيقييا  ميين حيييث يقياتييم وموقاييم، وين يييرد  يي  عقييد 
ل وقع الرهن قايال .  الرهن ذاتم، وا 

 (1173مادة )
يشييمل الييرهن ملحقييات الاقييار المرهييون التيي  تاييد عقييارا ، ويشييمل قوجييم خيياص حقييوق 

  عليييى الرتاييياق والاقيييارات قالتخصييييص والتحسيييينات واإلنشييياءات التييي  تايييود قمنااييي
الماليييك، ميييا ليييي يوجيييد اتاييياق يقصييي  قغيييير ذليييك، ميييع عيييدي اإلخيييالل قامتيييياز المقيييالو 

 المستحق  للمقاولين يو الماندسين.
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 (1174مادة )
ييراد عين  يترتب على تسجيل تنقيم نزع الملكي  ين يلحق قالاقار ما يغليم مين ثميار وا 

ي  يي  توزيييع ثميين المييدة التيي  يعققييت التسييجيل ويجييري  يي  توزيييع هييذه الغليي  مييا يجيير 
 الاقار. 

 (1175مادة )
يجييوز لمالييك المقييان  القائميي  علييى يرر الغييير ين يرهناييا، و يي  هييذه الحاليي  يكييون 
للدائن المرتان حق التقيدي  ي  اسيتيااء اليدين مين ثمين األنقيار إذا هيدمت المقيان ، 
 ومن التاوير الذي يد ايم ماليك األرر إذا اسيتققى المقيان  و قيا  لعحكياي الخاصي 

 قاللتصاق.
 (1176مادة )

كانيت النتيجي  التي   يققى نا ذا  الرهن الصادر من جميع المالك لاقار شائع، يييا   .1
 ترتقت على قسم  الاقار  يما قاد يو على قيام لادي إمكان قسمتم.

ماينيا  مين هيذا الاقيار،  إذا رهن يحد الشركاء حصتم الشائا     الاقار يو جزءا   .2
قسم  يعيان غير الت  رهناا، انتقل الرهن قمرتقتيم إلي  ثي وقع    نصيقم عند ال

قدر من هذه األعيان  ياادل قيم  الاقار الذي كيان مرهونيا   ي  األصيل، ويايين 
القاصيييي  هييييذا القييييدر عنييييد عييييدي التايييياق عليييييم، علييييى ين يقييييوي الييييدائن المييييرتان 
قتسييجيل اليييرهن الجدييييد قايييد تسيييجيل القسيييم ، ول يصييير انتقيييال اليييرهن عليييى هيييذا 

 لوجم قرهن صدر من جميع الشركاء ول قامتياز المتقاسمين.ا
 (1177مادة )

يجيييوز ين يترتيييب الييييرهن صيييمانا  لييييدين ماليييق علييييى شيييري يو دييييين مسيييتققل يو دييييين 
احتمال ، كما يجوز ين يترتب صمانا  لعتماد ماتوح، يو لاتح حساب جار على ين 

صيى اليذي ينتاي  إلييم هيذا يتحدد     عقد الرهن مقلو الدين المصمون يو الحيد األق
 الدين.
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 (1178مادة )
كييل جييزء ميين الاقييار يو الاقييارات المرهونيي  صييامن لكييل الييدين، وكييل جييزء ميين الييدين 
مصمون قالاقار يو قالاقارات المرهون  كلاا، ما لي يوجد نص يو اتااق يقص  قغير 

 ذلك.
 (1179مادة )

م ميا ليي يينص القيانون يكون الرهن تاقاا  للدين المرهون  ي  صيحتم و ي  انقصيائ .1
 على خالف ذلك.

إذا كان الراهن غير المدين كان ليم إلي  جانيب تمسيكم قأوجيم اليد ع الخاصي  قيم  .2
تمسك قما للمدين التمسك قم من يوجم الد ع المتالق  قالدين، ويققى ليم هيذا   يين 

 الحق ولو نزل عنم المدين.
 (1180مادة )

ي تقصيي  قوانينييم الخاصيي  قتسييجيلم مثييل تسييري يحكيياي الييرهن الرسييم  علييى المنقييول الييذ
 السيارة والساين .

 الفرع الثاني
 آثار الرهن

 :بالنسبة إلي الراهن -1
 (1181مادة )

يجييوز للييراهن ين يتصييرف  يي  الاقييار المرهييون، دون ين  يييؤثر ذلييك   يي  حييق الييدائن 
 المرتان.

 (1182مادة )
ريخ تسييجيل تنقيييم نييزع للييراهن حييق إدارة عقيياره المرهييون والحصييول علييى غلتييم حتييى تييا

 ملكيتم جقرا  عند عدي و اء الدين، وتلحق غلتم قالاقار المرهون من هذا التاريخ.
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 (1183مادة )
اإليجيييار الصيييادر مييين اليييراهن ل ينايييذ  ييي  حيييق اليييدائن الميييرتان إل إذا كيييان ثاقيييت  .1

ذا التاريخ ققل تسجيل تنقيم نزع الملكي ،  إذا لي يكن اإليجيار ثاقيت التياريخ عليى هي
الوجم، يو كان قد عقد قاد تسجيل التنقيم، ولي تاجل  يم األجرة  ال يكون نا ذا  إل 

 إذا يمكن اعتقاره داخال     يعمال اإلدارة الحسن .
ل يكيييون اإليجيييار السييياقق عليييى تسيييجيل تنقييييم نيييزع الملكيييي  نا يييذا   ييي  حيييق اليييدائن  .2

 ل الرهن.المرتان إل لمدة خمس سنوات، ما لي يكن قد سجل ققل تسجي
 (1184مادة )

ل تكون المخالص  قاألجرة مقدما   لمدة ل تزيد على ثالث سنوات ول الحوال  قاا نا ذة 
   حق الدائن المرتان إل إذا كانيت ثاقتي  التياريخ ققيل تسيجيل تنقييم نيزع الملكيي ،  يإذا 

يل كانت لمدة تزيد عليى ثيالث سينوات وجيب ين تكيون ثاقتي  التياريخ ومسيجلم ققيل تسيج
ل خاصت المدة إل  ثالث سنوات.  الرهن، وا 
 (1185مادة )

يصييمن الييراهن الاقييار المرهييون وهييو مسييئول عيين سييالمتم حتييى تيياريخ و يياء الييدين، 
وللمرتان ين ياترر على كل نقص    صمانم وين يتخذ من اإلجيراءات ميا يحاي  

 حقم على ين يرجع قالناقات على الراهن. 
 (1186مادة )

قخيئم    هالك الاقار المرهون يو تلام، كان اليدائن الميرتان  إذا تسقب الراهن .1
 مخيرا  قين ين يقتص  تأمينا  كا يا  يو ين يستو ى حقم  ورا .

إذا كان الاالك يو التلف قد نشيأ عين سيقب يجنقي ، وليي يققيل اليدائن ققياء اليدين  .2
قالدين  ورا   قدون تأمين كان المدين مخيرا  قين ين يقدي تأمينا  كا يا   يو ين يو ى

 ققل حلول األجل.
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 ييي  جمييييع األحيييوال إذا وقايييت يعميييال مييين شيييأناا ين تايييرر الاقيييار المرهيييون  .3
للاييييالك يو التلييييف يو تجالييييم غييييير كيييياف للصييييمان كييييان للييييدائن ين ييلييييب إليييي  

 القاص  وقف هذه األعمال واتخاذ الوسائل الت  تمنع وقوع الصرر.
 (1187مادة )

ف ألي سيقب كيان، يو نزعيت  ملكيتيم للمنااي  الاامي  إذا هليك الاقيار المرهيون يو تلي
ي انتقل الرهن قمرتقتم إل  الحق الذي يترتب على ذلك سواء كان تاويصا  يي تأمينيا  ي

 .ثمنا   تقرر مقاقل نزع الملكي 
 . بالنسبة إلي الدائن المرتهن :2

 (1188مادة )
م إل ميا رهين مين هيذا إذا كان الراهن شخصا  غير المدين  ال يجوز التنايذ على مالي

 المال، ول يجوز لم الد ع قتجريد المدين، ما لي يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.
 (1189مادة )

لليييدائن قايييد التنقييييم عليييى الميييدين قالو ييياء ين ينايييذ قحقيييم عليييى الاقيييار المرهيييون،  .1
 وييلب قيام و قا   لعوصاع المقررة قانونا .

ز لم تااديا  لإلجراءات الموجا  إلييم إذا كان الراهن شخصا   خر غير المدين جا .2
ين يتخليى عيين الاقيار المرهييون،  يإذا لييي يييف الاقيار قالييدين كيان للييدائن المييرتان 

 الرجوع ققاق  الدين على يموال المدين قصاتم دائنا  عاديا .
 (1190مادة )

يقييع قييايال  كييل اتايياق يجاييل للييدائن الحييق عنييد عييدي اسييتيااء الييدين وقييت حلييول  .1
كيان، يو ين يقيايم  يتملك الاقار المرهيون  ي  ن يير ثمين ماليوي يييا  يجلم    ين 

دون مراعيياة اإلجييراءات التيي   رصيياا القييانون ولييو كييان هييذا التايياق قييد يقييري قاييد 
 الرهن.

ومييع ذلييك يجييوز قاييد حلييول الييدين يو قسييي منييم التايياق علييى ين ينييزل المييدين  .2
 لدائنم عن الاقار المرهون و اء  لدينم.
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 : لي الغيربالنسبة إ -3
 (1191مادة )

ل يكيون الييرهن نا يذا   يي  حيق الغييير إل إذا سيجل الاقييد يو الحكيي المثقييت للييرهن  .1
ققييل ين يكسييب هييذا الغييير حقييا  عينيييا  علييى الاقييار، وذلييك دون إخييالل قاألحكيياي 

 المقررة    اإل الس.
 ل تناييذ حواليي  الييرهن الرسييم  يو الحلييول محييل الييدائن  يي  هييذا الحييق يو النييزول  .2

عيين مرتقتييم  يي  حييق غييير المتااقيييدين إل إذا حصييل التأشييير قييذلك  يي  هيييامش 
 السجل األصل .

 (1192مادة )
لغاء المحو واآلثار المترتق  عليى ذليك  .1 يتقع    إجراء التسجيل وتجديده ومحوه وا 

 كل األحكاي الواردة    قانون التسجيل الاقاري.
يوجد اتااق يقصي  قغيير  مصرو ات التسجيل وتجديده ومحوه على الراهن ما لي .2

 ذلك.
 

 (1193مادة )
يقتصيير يثيير الييرهن الرسييم  عليييى المقلييو المحييدد  يي  سيييند الييرهن والثاقييت  يي  دائيييرة 

 القيد، ما لي يوجد نص يو اتااق يقص  قغير ذلك.
 الفرع الثالث

 حق التقدم وحق التتبع
 (1194مادة )

مين ثمين الاقيار المرهيون،  يستو ى الدائنون المرتانون حقوقاي ققل الدائنين الاياديين
يو من المال الذي حل محل هذا الاقار، قحسب مرتق  كل مناي ولو كانوا قيد يجيروا 

 التسجيل    يوي واحد.
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 (1195مادة )
تحسب مرتق  الرهن من وقت التسجيل، ولو كان الدين المصمون قالرهن مالقا  على 

 شري يو كان  دينا  مستققال   يو احتماليا .
 (1196مادة )

يترتييب علييى تسييجيل الييرهن إدخييال مصييرو ات الاقييد والتسييجيل والتجديييد إدخييال   .1
 صمنيا     التوزيع و   مرتق  الرهن ناساا.

 إذا سجل يحد الدائنين تنقيم نزع الملكي  انتاع سائر الدائنين قاذا التسجيل. .2

 (1197مادة )
مييرتان  خيير  يجييوز للييدائن المييرتان ين ينييزل عيين مرتقيي  رهنييم قمقييدار دينييم لييدائن .1

 على ذات الاقار.
يجوز التمسك ققل هذا الدائن اآلخر قجميع يوجم اليد ع التي  يجيوز التمسيك قايا  .2

ققييل الييدائن األول عييدا مييا كييان مناييا متالقييا  قانقصيياء حييق هييذا الييدائن األول إذا 
 كان النقصاء لحقا  للنزول عن المرتق .

 (1198مادة )
لدين ين ييلب نزع ملكي  الاقار المرهون يجوز للدائن المرتان عند حلول يجل ا .1

 ييي   ييييد الحيييائز لايييذا الاقيييار، إل إذا اختيييار الحيييائز ين يقصييي  اليييدين يو يياييير 
 الاقار من الدين يو يتخلى عنم.

ياد حائزا  للاقار المرهون كل من انتقلت إليم قأي سقب من األسقاب ملكي  هيذا  .2
ين يكيون مسيئول  مسيئوليم  الاقار، يو يي حق عين   خر علييم قاقيل لليرهن دون

 شخصي  عن الدين المصمون قالرهن.
 (1199مادة )

يجوز للحائز عند حلول الدين المصمون قالرهن ين الدين وملحقاتيم وميا صيرف مين 
ناقييات  يي  اإلجييراءات ميين وقييت إعييذاره قييد ع الييدين، ويققييى حقييم هييذا قائمييا  إليي  يييوي 

قكيل ميا يو ييم عليى الميدين، وعلييى رسيو الميزاد، ويكيون ليم  ي  هيذه الحالي  ين يرجيع 
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المالييك السيياقق للاقييار المرهييون، كمييا يكييون لييم ين يحييل محييل الييدائن الييذي اسييتو ى 
الدين  يما لم من حقيوق إل ميا كيان منايا متالقيا  قتأمينيات قيدماا شيخص  خير غيير 

 المدين.
 (1200مادة )

ين يجييدده يجيب عليى الحيائز ين يحييتا  قتسيجيل اليرهن اليذي حييل  ييم محيل اليدائن و 
عنييد القتصيياء، وذلييك إليي  ين تمحييى القيييود التيي  كانييت موجييودة علييى الاقييار وقييت 

 تسجيل سند هذا الحائز. 
 (1201مادة )

إذا كيييان  ييي  ذمييي  الحيييائز قسيييقب امتالكيييم الاقيييار المرهيييون مقليييو مسيييتحق األداء  .1
حييال يكايي  لو يياء جميييع الييدائنين المقيييدة حقييوقاي علييى الاقييار،  لكييل ميين هييؤلء 

 ائنين ين يجقره على الو اء قحقم قشري ين يكون سند ملكيتم قد سجل.الد
، يو كييان الحييال إذا كييان الييدين الييذي  يي  ذميي  الحييائز غييير مسييتحق األداء حييال   .2

منييم يقييل ميين الييديون المسييتحق  للييدائنين، يو مغييايرا  لاييا، جيياز للييدائنين إذا اتاقييوا 
اليد ع يققيا  للشيروي التي  التيزي  جمياا  ين ييالقوا الحيائز قيد ع ميا  ي  ذمتيم ويكيون

 الحائز    يصل تااده ين يد ع قمقتصاها و   األجل المتاق عل  الد ع  يم. 
   كلتا الحالتين ل يجوز للحيائز إذا سيجل سيند ملكيتيم ين ييتخلص مين التزاميم  .3

قالو اء للدائنين قتخليم عن الاقار، ولكين إذا هيو و يى لايي ميا  ي  ذمتيم كيان ليم 
 محو ما على  الاقار من القيود. الحق    يلب

 (1202مادة )
حييق تياييير الاقييار الييذي  ل إليييم ميين كييل حييق  لحييائز الاقييار المرهييون رهنييا  رسييميا  

عينيي  ترتييب عليييم توثيقييا  لييدين مسييجل، قييأداء الييدين حتييى تيياريخ إجييراء قياييم يو  يي  
 المواعيد الت  حددها القانون.
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 (1203مادة )
قار وجب عليم ين يوجم إلى الدائنين المسجل  حقيوقاي  ي  إذا يراد الحائز تياير الا

 :يارات تشتمل على القيانات اآلتي موايناي المذكورة    التسجيل إخ
خالص  مين سيند ملكيي  الحيائز تقتصير عليى قييان نيوع التصيرف وتاريخيم واسيي  .1

م ومحل الاقيار ميع تاييني دقيقا   المالك الساقق للاقار مع تايين هذا المالك تايينا  
ذا كان التصرف قياا   يذكر ييصا الثمن وما عسى ين يوجد من  وتحديده قدق ، وا 

 تكاليف تاد جزءا من الثمن.
 تاريخ تسجيل ملكي  الحائز ورقي هذا التسجيل. .2
، ويجييب يل يقييل المقلييو الييذي يقييدره الحييائز قيميي  للاقييار ولييو كييان التصييرف قياييا   .3

ر اليثمن  ي  حالي  نيزع الملكيي ، ول لتقدي هذا المقلو عن السار الذي يتخذ يساسا  
ين يقييييل  يييي  يي حييييال عيييين القيييياق   يييي  ذميييي  الحييييائز ميييين ثميييين الاقييييار إذا كييييان 
ذا كانييت يجييزاء الاقييار مثقليي  قرهييون مختلايي  وجييب تقييدير قيميي   التصييرف قياييا، وا 

 كل جزء على حدة.
قائميي  قييالحقوق التيي  تييي تسييجيلاا علييى الاقييار ققييل تسييجيل سييند الحييائز تشييتمل  .4

 ان تاريخ هذه التسجيالت ومقدار هذه الحقوق ويسماء الدائنين.على قي
 (1204مادة )

يجيب علييى الحيائز ين يييذكر  ي  اإلعييالن ينييم مسيتاد ين يييو   اليديون المسييجل  إلييى 
قيل ينحصير  القدر الذي قوي قم الاقار، وليس عليم ين يصحب الارر قيالمقلو نقيدا  

الييد ع  يي  الحييال ييييا كييان ميايياد الاييرر  يي  إ اييار اسييتاداده للو يياء قمقلييو واجييب 
 استحقاق الديون المسجل .

 (1205مادة )
يجوز لكل دائن سيجل حقيم ولكيل كاييل حيق مسيجل ين ييليب قييع الاقيار الميليوب 

من  خر إعالن رسم  يصياف إليايا مواعييد  تيايره، ويكون ذلك خالل ثالثين يوما  
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تزييد مواعييد المسيا   عليى المسا   يققا لقانون يصول المحاكمات المدني ، على يل 
 ثالثين يوما يخرى.

 (1206مادة )
يكيون اليليب قييإعالن يوجيم إلييى الحيائز والييى الماليك السيياقق ويوقايم اليالييب يو  .1

من يوكلم    ذلك وكال  خاص ، ويجب ين يودع اليالب خزان  المحكمي  مقلغيا 
منيم  ي  كا يا لتغيي  مصيرو ات القييع قيالمزاد، ول يجيوز ين يسيترد ميا اسيتغرق 

المصييرو ات إذا لييي ييييرس المييزاد قيييثمن يعلييى مييين المقلييو اليييذي عرصييم الحيييائز، 
 إذا لي تستوف هذه الشرائي. ويكون اليلب قايال  

ل يجيييوز للياليييب ين يتنحيييى عييين يلقيييم إل قموا قييي  جمييييع اليييدائنين المسيييجلين  .2
 وجميع الكاالء.

 (1207مادة )
رة    القيوع الجقري  ويتي القييع إذا يلب قيع الاقار وجب اتقاع اإلجراءات المقر  .1

قنيياء علييى يلييب صيياحب المصييلح   يي  التاجيييل يو الحييائز، وعلييى ميين يقاشيير 
 اإلجراءات ين يذكر    إعالنات القيع المقلو الذي قوي قم الاقار.

يلتييزي الراسيي  عليييم المييزاد ين يييرد إلييى الحييائز الييذي نزعييت ملكيتييم المصييرو ات  .2
م و يمييا قييياي قييم مييين اإلعالنييات، وذليييك إليييى التيي  يناقايييا  يي  تسيييجيل سييند ملكيتييي

جانييييب التزاماتييييم قييييالثمن الييييذي رسييييى قييييم المييييزاد وقالمصييييرو ات التيييي  اقتصييييتاا 
 إجراءات التياير.

 (1208مادة )
إذا لي ييلب قيع الاقار    الميااد المحدد وقاألوصاع المقيررة يو يليب القييع ولكين 

قرت ملكييي  الاقييار ناائيييا لييي ياييرر  يي  المييزاد ثميين يعلييى ممييا عرصييم الحييائز اسييت
للحائز خالص  من كل حق مسجل، إذا هو د ع المقلو الذي قيوي قيم الاقيار لليدائنين 
الييييذين تسييييمح مييييرتقتاي قاسييييتيااء حقييييوقاي منييييم، يو إذا هييييو يودع هييييذا المقلييييو خزانيييي  

 المحكم .
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 (1209مادة )
ي ، ويجيب تكون تخلي  الاقار المرهون قتقرير يقدمم الحائز إلى قلي محكم  القدا .1

عليم ين ييلب التأشير قذلك    هامش تسيجيل التنقييم قنيزع الملكيي ، وين يالين 
الدائن المقاشر لإلجيراءات قايذه التخليي   ي  خيالل خمسي  ييياي مين وقيت التقريير 

 قاا.
يجييوز لميين لييم مصييلح   يي  التاجيييل ين ييلييب إلييى قاصيي  األمييور المسييتاجل   .2

ع الملكيي ، ويايين الحيائز حارسيا إذا تايين حارس تتخذ    مواجاتم إجراءات نز 
 يلب ذلك.

 (1210مادة )
إذا لي يختر الحائز ين يقص  الديون المسجل  يو ييار الاقار من الرهن يو يتخليى 
عييين هيييذا الاقيييار،  يييال يجيييوز لليييدائن الميييرتان ين يتخيييذ  ييي  مواجاتيييم إجيييراءات نيييزع 

لمسييييتحق يو تخليييييم عيييين الملكيييي  و قييييا  ألحكيييياي القييييانون إل قاييييد إنيييذاره قييييد ع الييييدين ا
الاقار، ويكون اإلنذار قاد التنقيم على المدين قنزع الملكي  يو مع هذا التنقييم قوقيت 

 واحد.
 (1211مادة )

يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيتم، ولي يكن ير ا     الدعوى الت  حكي  يايا  .1
ا إذا على المدين قالدين، ين يتمسك قأوجم الد ع الت  كان للمدين ين يتمسك قاي

 كان الحكي قالدين لحقا  لتسجيل سند الحائز. 
يجييوز للحييائز  يي  جميييع األحييوال ين يتمسييك قالييد وع التيي  ل يييزال للمييدين قاييد  .2

 الحكي قالدين حق التمسك قاا. 
 (1212مادة )

يجوز للحائز ين يدخل    المزاد قشري يل يارر  يم ثمنا  يقل من القاق     ذمتم 
 قيام. من ثمن الاقار الجاري
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 (1213مادة )
إذا نزعت ملكي  الاقار المرهيون وليو قايد اتخياذ إجيراءات التيايير يو التخليي ، ورسيا 

للاقيار قمقتصيى سيند ملكيتيم األصيل ، ويتياير  المزاد على الحيائز ناسيم، عيد مالكيا  
الاقييار ميين كييل حييق مسييجل إذا د ييع الحييائز الييثمن الييذي رسييى قييم المييزاد يو يودعييم 

 خزان  المحكم .
 (1214مادة )

إذا رسى الميزاد  ي  األحيوال المتقدمي  عليى شيخص غيير الحيائز،  يإن هيذا الشيخص 
 يتلقى حقم من الحائز قمقتصى حكي رسو المزاد.

 (1215مادة )
إذا زاد الييثمن الييذي رسييى قييم المييزاد علييى مييا هييو مسييتحق للييدائنين المسييجل  حقييوقاي، 

 نين ين يستو وا ديوناي مناا.كانت الزيادة للحائز، وكان لدائن  الحائز المرتا
 (1216مادة )

ياود للحائز ما كان لم ققل انتقال ملكي  الاقار إليم من حقوق إرتااق وحقوق عيني  
 يخرى.

 
 (1217مادة )

يلتييييزي الحييييائز قييييرد ثمييييار الاقييييار ميييين وقييييت إعييييذاره قالييييد ع يو التخلييييي ،  ييييإذا تركييييت 
وقيييت ين يوجيييم إلييييم إعيييذار  اإلجيييراءات ميييدة ثيييالث سييينوات،  يييال ييييرد الثميييار إل مييين

 جديد.
 (1218مادة )

يرجييع الحييائز قييدعوى الصييمان علييى المالييك السيياقق  يي  الحييدود التيي  يرجييع قاييا  .1
 الخلف على من تلقى منم الملكي  مااوص  يو تقرعا .

يرجع الحائز ييصيا  عليى الميدين قميا د ايم زييادة عليى ميا هيو مسيتحق  ي  ذمتيم  .2
 ي  د يع هيذه الزييادة، ويحيل محيل اليدائنين  قمقتصى سند ملكيتم ييا كيان السيقب
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الييذين و ييياهي حقيييوقاي وقوجييم خييياص  يميييا لايييي ميين تأمينيييات قيييدماا الميييدين دون 
 التأمينات الت  قدماا شخص  خر غير المدين.

 (1219مادة )
 الحائز مسئول شخصيا  عما يصيب الاقار المرهون من تلف قسقب راجع إليم.

 الفرع الرابع
 يانقضا  الرهن الرسم

 (1220مادة )
ينقصيي  حييق الييرهن الرسييم  قانقصيياء الييدين المصييمون، وياييود ماييم إذا زال السييقب 
الذي انقصى قم الدين، دون إخالل قالحقوق الت  يكون الغير حسن النيي  قيد كسيقاا 

    الاترة ما قين انقصاء الحق وعودتم.
 (1221مادة )

زاليييت ألي سيييقب مييين إذا تمييت إجيييراءات التيايييير انقصييى حيييق اليييرهن الرسيييم  ولييو 
 األسقاب ملكي  الحائز الذي يار الاقار. 

 
 (1222مادة )

ينقصيي  حييق الييرهن الرسييم  إذا قيييع الاقييار المرهييون قياييا  جقريييا  قييالمزاد الالنيي  و قييا  
للقانون ود يع ثمنيم إلي  اليدائنين الميرتانين يققيا  لمرتقي  كيل ميناي، يو قإيداعيم خزاني  

 المحكم .
 (1223مادة )

رهن الرسييييم  إذا نييييزل الييييدائن المييييرتان عنييييم قورقيييي  رسييييمي  تيييين ي قييييدائرة ينقصيييي  اليييي
التسجيل، ولم ين ينزل عن حق اليرهن ميع ققياء اليدين، و ي  هيذه الحالي  يققيى اليدين 

 قائما ما لي يتقين ين الدين قصد إقراء المدين منم.
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 الفصل الثاني
 حق االختصاص
 الفرع األول

 إنشا  حق االختصاص
 (1224مادة )

وز لكل دائن قيده حكي ناائ  واجب التنايذ صيادر  ي  موصيوع اليدعوى يليزي يج .1
المييدين قشيي ء ماييين ين يحصييل متييى كييان حسيين النييي ، علييى حييق اختصيياص 

 لتنايذ هذا الحكي. قاقار يو عقارات للمدين صمانا  
يو قنيياء علييى يميير  ل يؤخييذ حييق الختصيياص قنيياء علييى سييند ولييو كييان رسييميا   .2

 ولئ  من المحكم .
 (1225دة )ما

، يو مالسييا   ل يجييوز للييدائن ين يحصييل علييى حييق اختصيياص إذا كييان المييدين ماسييرا  
 يو كان     ترة الريق .

 (1226مادة )
ل يجيييوز لليييدائن قايييد ميييوت الميييدين الحصيييول عليييى حيييق اختصييياص قاقيييار  ييي   .1

 الترك .
ل يجيييوز الحصيييول عليييى حيييق اختصييياص قنييياء عليييى حكيييي صيييادر مييين محكمييي   .2

ار صادر مين محكميين إل إذا يصيقح الحكيي يو القيرار واجيب يجنقي ، يو على قر 
 .التنايذ     لسيين قاد اتخاذ اإلجراءات المقررة قانونا  

 ل يجوز الحصول على حق اختصاص قناء على حكي صادر قصح  التوقيع. .3
 (1227مادة )

ل يجييوز الحصييول علييى حييق اختصيياص إل علييى عقييار يو عقييارات ماينيي  مملوكيي  
 قيد هذا الحق وجائز قيااا قالمزاد الالن .للمدين وقت 
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 (1228مادة )
قيذلك  على الدائن الذي يرييد يخيذ حيق اختصياص عليى عقيارات مديني  ين يقيدي يلقيا  

إلييييى رئيييييس محكميييي  القداييييي  التيييي  تقييييع  يييي  دائرتاييييا الاقييييار يو الاقييييارات التيييي  يريييييد 
 الختصاص قاا.

 (1229مادة )
قصييورة رسييمي  ميين  المييادة السيياقق  مصييحوقا  يجييب ين يكييون اليلييب المشييار إليييم  يي  

ي وين يشيييتمل عليييى الحكيييي يو قشييياادة مييين قليييي المحكمييي  ميييدون  يايييا منييييوق الحكييي
 :القيانات اآلتي 

اسييي الييدائن ولققييم ومانتييم وموينييم األصييل  والمييوين المختييار الييذي ياينييم  يي   .1
 القلدة الت  يقع  ياا مقر المحكم .

 اسي المدين ولققم ومانتم وموينم. .2
 تاريخ الحكي وقيان المحكم  الت  يصدرتم. .3
مقيييدار اليييدين،  يييإذا كيييان اليييدين الميييذكور  ييي  الحكيييي غيييير محيييدد المقيييدار، تيييولى  .4

 وعين المقلو الذي يؤخذ قم حق الختصاص. رئيس المحكم  تقديره مؤقتا  
 وقيان موقااا وتقدير قيمتاا. دقيقا   تايين الاقار يو الاقارات تايينا   .5

 (1230مادة )
المحكم  عند إصدار القرار قالختصاص ين تراعي  مقيدار اليدين وقيمي  الاقيارات على 

المقيني  قاليلييب علييى وجييم التقريييب، وعنييد القتصيياء تجاييل الختصيياص مقصييورا علييى 
قار هذه الاقارات يو عليى واحيد منايا  قيي يو عليى جيزء مين يحيدها إذا ريت ين ذليك 

 للدائن.كاف لتأمين د ع الدين والمصرو ات المستحق  
 (1231مادة )

علييى قلييي المحكميي  إعييالن المييدين قييالقرار الصييادر قالختصيياص خييالل ثالثيي  يييياي ميين 
تيياريخ صييدور هييذا القييرار، علييى ين يؤشيير قاييذا القييرار علييى صييورة الحكييي التنايذييي  يو 
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عليييى الشييياادة المر قييي  قاليليييب المقيييدي ألخيييذ الختصييياص، وين يخيييير قليييي المحكمييي  
 للتأشير قذلك على كل صورة يو شاادة يخرى يسلماا للدائن.الصادر مناا الحكي 

 (1232مادة )
يجييوز للمييدين ين ياتييرر علييى القييرار الصييادر قالختصيياص يميياي رئيييس محكميي   .1

 القداي  الذي يصدر القرار، ويكون القرار الصادر    العترار قاقال لالستئناف.
اإلجييراءات المنصييوص إذا قصيي  قتأييييد القييرار الصييادر قالختصيياص تاييين اتخيياذ  .2

 علياا    المادة الساقق .
 (1233مادة )

إذا ر ييير رئييييس محكمييي  القدايييي  يليييب الحصيييول عليييى حيييق الختصييياص المقيييدي مييين 
 الدائن، جاز لم ين ييان    قرار الر ر يماي محكم  الستئناف.

 الفرع الثاني
نقاصو وانقضائو  آثار حق االختصاص وا 

 (1234مادة )
ن ييليييب إنقييياص الختصييياص إليييى الحيييد المناسيييب إذا يجيييوز لكيييل ذي مصيييلح  ي .1

كانييت الاقيييارات التييي  رتييب عليايييا هيييذا الحييق تزييييد قيمتايييا علييى ميييا يكاييي  لصيييمان 
 الدين.

يكون إنقاص الختصاص إما ققصره على جزء مين الاقيار يو الاقيارات التي  رتيب  .2
 علياا، يو قنقلم إلى عقار  خر تكون قيمتم كا ي  لصمان الدين.

الالزميي  إلجييراء اإلنقيياص ولييو تمييت قموا قيي  الييدائن تكييون علييى يالييب المصييرو ات  .3
 اإلنقاص.

 (1235مادة )
القرار الصادر قالختصاص ل يحتا قم    مواجا  الغير إل من تاريخ تسجيلم قيدائرة 
التسييجيل، وكييذلك القييرارات الصييادرة قإنقيياص هييذا الحييق يو قييإحالل عقييار محييل الاقييار 

 الذي رتب عليم الحق.
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 (1236دة )ما
يكييون للييدائن الييذي حصييل علييى حييق الختصيياص الحقييوق ذاتاييا التيي  للييدائن الييذي 
حصل عليى رهين رسيم ، ويسيري عليى الختصياص ميا يسيري عليى اليرهن الرسيم  
ميين يحكيياي، وقخاصيي  مييا يتالييق قتسييجيلم وتجديييده ومحييوه وعييدي تجزئيي  الحييق ويثييره، 

 اي خاص     هذا الاصل.وانقصائم، كل ذلك مع عدي اإلخالل قما ورد من يحك
 الفصل الثالث
 الرهن الحيازي
 الفرع األول

 أركان الرهن الحيازي
 (1237مادة )

لدين عليم يو على غيره، ين يسلي  الرهن الحيازي عقد قمقتصاه يلتزي شخص صمانا  
يخوليم  عينييا   يرتب عليم للدائن حقا   إلى الدائن يو إلى يجنق  ياينم المتااقدان، شيئا  

شيي ء حتييى اسييتيااء الييدين، وين يتقييدي الييدائنين الايياديين والييدائنين التييالين لييم حييقس ال
    المرتق     اقتصاء حقم من ثمن الش ء    يي يد يكون.

 (1238مادة )
قيالمزاد الالني  مين منقيول  لليرهن الحييازي إل ميا يمكين قيايم اسيتقالل   ل يكون محيال  

 يو عقار.
 (1239مادة )

( 1180، 1179، 1178، 1177، 1176ازي يحكاي المواد )تسري على الرهن الحي
 المتالق  قالرهن الرسم .

 (1240مادة )
إذا سلي الش ء المرهون ألجنق  قاتااق المتااقدين  ال يجوز لاذا األجنق  ين يسلمم 

،  يإذا سيلمم كيان ليم حيق اسيترداده، إلى يحدهما دون رصا اآلخر ما داي اليدين قائميا  
ذا تلف ققل الست  رداد صمن قيمتم.وا 
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 (1241مادة )
يحكياي اليرهن الرسيم  المنصيوص عليايا  حيازييا   تسري عليى رهين الميال الشيائع رهنيا  

 من هذا القانون. (1188)   المادة 
 (1242مادة )

لايدة دييون، إذا ققيل مين تسيلي الشي ء ين  صيمانا   حيازييا   يجوز ين يرهن الش ء رهنيا  
 لو كان هو يحدهي.يحوزه لحساب يصحاب تلك الديون حتى و 

 الفرع الثاني
 أثار الرهن الحيازي

 :فيما بين المتعاقدين -1
 :التزامات الراهن

 (1243مادة )
يلتيييزي اليييراهن قتسيييليي الشييي ء المرهيييون إليييى اليييدائن يو إليييى الشيييخص اليييذي عينيييم  .1

 المتااقدان لتسلمم.
 المقيع.يسري على اللتزاي قتسليي الش ء المرهون يحكاي اللتزاي قتسليي الش ء  .2

 (1244مادة )
إذا رجع الشية المرهيون اليى حييازة اليراهن انقصيى اليرهن، ال اذا يثقيت اليدائن الميرتان 

 ين الرجوع كان قسقب ل يقصد قم انقصاء الرهن، مع عدي الخالل قحقوق الغير.
 

 
 
 (1245مادة )

شي ء ينقص من قيم  ال يصمن الراهن سالم  الرهن ونااذه، وليس لم ين يأت  عمال  
المرهون يو يحول دون استامال الدائن لحقوقم المستمدة من الاقد، ولليدائن الميرتان 



 

 

 272 

 يي  حاليي  السييتاجال ين يتخييذ علييى ناقيي  الييراهن كييل الوسييائل التيي  تلييزي للمحا  يي  
 على الش ء المرهون.

 (1246مادة )
يصييمن الييراهن هييالك الشيي ء المرهييون يو تلاييم إذا كييان الاييالك يو التلييف لسييقب  .1

يو ين  كا ييييا   قيييين ين يقتصييي  تأمينيييا   إلييييم، ويكيييون اليييدائن الميييرتان مخييييرا   يرجيييع
 .يستو   حقم  ورا  

إذا كيان الاييالك يو التلييف قييد نشييأ عيين سيقب يجنقيي  ولييي يققييل الييدائن ققيياء الييدين  .2
 يو ين يييو   الييدين  ييورا   كا يييا   قييين ين يقييدي تأمينييا   قييال تييأمين كييان المييدين مخيييرا  

 ققل حلول يجلم.

 (1247)مادة 
إذا وقات يعميال مين شيأناا ين تايرر الشي ء المرهيون للايالك يو التليف يو تجاليم 
غير كاف للصيمان كيان لليدائن الميرتان ين ييليب مين القاصي  وقيف هيذه األعميال 

 واتخاذ الوسائل الت  تمنع من وقوع الصرر.
 (1248مادة )

الحيييق اليييذي إذا هليييك الشييي ء المرهيييون يو تليييف ألي سيييقب كيييان، انتقيييل اليييرهن إليييى 
 يو مقاقل نزع الملكي  للمناا  الاام . يو تأمينا   يترتب على ذلك سواء كان تاويصا  

 (1249مادة )
إذا كيييان اليييراهن كاييييال عينييييا  يييال يجيييوز اقتصييياء اليييدين مييين غيييير الشييي ء المرهيييون، 

 وليس لم ين ييلب الرجوع على المدين ققل التنايذ على هذا الش ء.
 
 

 :هنالتزامات الدائن المرت
 (1250مادة )
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إذا تسلي الدائن المرتان الش ء المرهون  اليم ين يقذل    حا م وصييانتم مين الانايي  
ما يقذلم الشخص الماتاد، وهو مسئول عن هيالك الشي ء يو تلايم ميا ليي يثقيت ين ذليك 

 يرجع لسقب يجنق  ل يد لم  يم.
 (1251مادة )

ن مقاقل، وعليم ين يستثمره ما لي ليس للدائن المرتان ين ينتاع قالش ء المرهون دو  .1
 يوجد اتااق يقص  قغير ذلك.

وما حصل عليم الدائن المرتان من صا   الرييع يخصيي مين قيمي  الناقيات ثيي مين  .2
 المصرو ات ثي من المقلو المصمون قالرهن ولو لي يكن قد حل يجلم.

 (1252مادة )
ليدائن ين يياليب قاسيتيااء إذا لي ياين الير ان يجال  لحلول الدين المصمون  ال يجوز ل

حقم إل عن يريق استنزالم من قيم  الثمار، دون إخالل قحق المدين    الو اء قالدين 
    يي وقت يراد.

 (1253مادة )
يتولى الدائن المرتان إدارة الش ء المرهون، وعليم ين يقذل    ذلك من الانايي  ميا  .1

تغالل الشي ء المرهيون إل يقذلم الشخص الماتاد، وليس لم ين يغير من يريقي  اسي
 قرصا الراهن، ويجب عليم ين يقادر قإخيار الراهن عن كل يمر يقتص  تدخلم.

إذا يساء اليدائن اسيتامال هيذا الحيق يو يدار الشي ء إدارة سييئ  يو ارتكيب  ي  ذليك  .2
إهمال جسيما، كان للراهن الحق    ين ييلب وصع الشي ء تحيت الحراسي  يو ين 

 عليم.يسترده مقاقل د ع ما 
 (1254مادة )

يلتزي الدائن الميرتان قيرد الشي ء المرهيون إليى اليراهن قايد ين يسيتو   كاميل حقيم، وميا 
 يتصل قاذا الحق من ملحقات ومصرو ات وتاويصات.

 
 (1255مادة )
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إذا كييان الييراهن شخصييا  خيير غييير المييدين،  ييال يجييوز التنايييذ علييى مييال لييم قخييالف 
 ع قتجريييد المييدين مييا لييي يوجييد اتايياق يقصيي  الشيي ء المرهييون، ول يكييون لييم حييق الييد

 قغير ذلك.
 (1256مادة )

يقع قايال كيل اتاياق يجايل لليدائن الميرتان الحيق عنيد عيدي اسيتيااء اليدين وقيت  .1
كيان، يو  ي  ين  حلول يجلم ين يتملك الش ء المرهون    ن ير ثمين ماليوي يييا  
هذا التااق قيد يقيري يققيم دون مراعاة لإلجراءات الت   رصاا القانون، ولو كان 

 قاد الرهن.
يجييييوز قاييييد حلييييول الييييدين يو قسييييي منييييم التايييياق علييييى ين ينييييزل المييييدين للييييدائن  .2

 المرتان عن الش ء المرهون و اء لدينم.
 :بالنسبة إلذ الغير -2

 (1257مادة )
يجييب لناييياذ اليييرهن  ييي  حيييق الغيييير ين يكييون الشييي ء المرهيييون  ييي  ييييد اليييدائن يو  .1

 تااقدان.األجنق  الذي ارتصاه الم
 لادة ديون. يجوز ين يكون الش ء المرهون صامنا   .2

 (1258مادة )
يخول الرهن اليدائن الميرتان الحيق  ي  حيقس الشي ء المرهيون عين النياس كا ي ،  .1

 دون إخالل قما للغير من حقوق تي حا اا و قا للقانون.
إذا خيييرج الشييي ء مييين ييييد اليييدائن دون إرادتيييم يو دون علميييم كيييان ليييم الحيييق  ييي   .2

 ه من الغير و قا ألحكاي الحيازة.استرداد
 (1259مادة )

نميا يصيمن ييصيا   و ي  المرتقي   ل يقتصر الرهن الحيازي على صمان يصيل الحيق وا 
 ذاتاا ما يأت :
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المصرو ات الصروري  الت  يناقت للمحا    عليى الشي ء، دون إخيالل قامتيياز  .1
 مصرو ات الحا .

 التاويصات عن األصرار الناشئ  عن عيوب الش ء. .2
مصرو ات الاقد الذي ينشأ الدين ومصرو ات عقد الرهن الحيازي وتسجيلم عند  .3

 القتصاء.
 المصرو ات الت  اقتصاها تنايذ الرهن الحيازي. .4

 الفرع الثالث
 بعع أنواع الرهن الحيازي

 :رهن العقار -1
 (1260مادة )

نيب انتقيال ل ياد رهن الاقيار حيازييا نا يذا قالنسيق  للغيير إل قتسيجيلم، وذليك إليى جا
الحيييازة إلييى الييدائن المييرتان، وتسييري علييى هييذا التسييجيل األحكيياي الخاصيي  قتسييجيل 

 الرهن الرسم .
 (1261مادة )

يجوز للدائن المرتان رهنا حيازيا لاقار ين يؤجره إلى الراهن دون ين يمنيع ذليك مين 
ناياذ اليرهن  ي  حيق الغييير،  يإذا اتايق عليى اإليجيار  يي  عقيد اليرهن وجيب ذكير ذلييك 
 ي  التسيجيل، يمييا إذا اتايق عليييم قايد الييرهن وجيب ين يؤشيير قيم  يي  هيامش السييجل، 

 .صمنيا   إل ين هذا التأشير ل يكون صروريا إذا جدد اإليجار تجديدا  
 (1262مادة )

ين يتاايده قالصييان ، وين يقيوي قالناقيات  حيازييا   على الدائن المرتان لاقيار رهنيا   .1
مييين صيييرائب وتكييياليف، عليييى ين  ق سييينويا  الالزمييي  لحا يييم، وان ييييد ع ميييا يسيييتح

يحسيييي ذليييك كليييم مييين الثميييار التييي  يحصيييلاا، وين يسيييتو يم مييين ثمييين الاقيييار  ييي  
 المرتق  الت  يخولاا لم القانون.

 يجوز للدائن ين يتحلل من هذه اللتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن. .2
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 :رهن المنقول -2
 (1263مادة )

ير إلى جانب انتقال الحيازة ين يدون الاقد    يشتري لنااذ رهن المنقول    حق الغ
ورقيي  ثاقتيي  التيياريخ يقييين  ياييا المقلييو المصييمون قييالرهن والاييين المرهونيي  قيانييا كا يييا، 

 وهذا التاريخ الثاقت يحدد مرتق  الدائن المرتان.
 (1264مادة )

األحكيياي المتالقييي  قاآلثيييار التيي  تترتيييب عليييى حيييازة المنقيييولت الماديييي  والسيييندات  .1
 الت  لحاملاا تسري على رهن المنقول.

يكون للمرتان إذا كان حسن الني  ين يتمسك قحقيم  ي  اليرهن، وليو كيان اليراهن  .2
ل يملييك التصييرف  يي  الشيي ء المرهييون، كمييا يجييوز لكييل حييائز حسيين النييي  ين 

لتيياريخ  يتمسييك قييالحق الييذي كسييقم علييى الشيي ء المرهييون ولييو كييان ذلييك لحقييا  
 الرهن.

 (1265مادة )
ا كان الش ء المرهون ماددا قالاالك يو التلف يو نقيص القيمي  قحييث يخشيى إذ .1

ين يصيييقح غيييير كييياف لصيييمان حيييق اليييدائن، وليييي ييليييب اليييراهن رده إلييييم مقاقيييل 
ش ء  خر يقدي قدلم، جاز للدائن يو للراهن ين ييلب من القاص  اإلذن  ي  قيايم 

 قالمزاد الالن  يو قسار السوق.
ع اليثمن عنيد اإلذن  ي  القييع، وينتقيل حيق اليدائن  ي  ياصل القاص   ي  يمير إييدا .2

 هذه الحال  من الش ء إلى ثمنم.
 (1266مادة )

يجييوز للييراهن إذا عرصييت  رصيي  لقيييع الشيي ء المرهييون وكييان القيييع صيياق  راقحيي ، ين 
ييلب من القاص  اإلذن ققيام، ولو كيان ذليك ققيل حليول يجيل اليدين، ويحيدد القاصي  

 ياصل    يمر إيداع الثمن.   اإلذن شرائي القيع و 
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 (1267مادة )
يجوز للدائن المرتان إذا لي يسيتوف حقيم ين ييليب مين القاصي  اإلذن ليم  ي  قييع  .1

 الش ء المرهون قالمزاد الالن  يو قسار السوق.
ويجوز لم ييصا ين ييلب من القاص  ين يأمر قتملكم الش ء و اء للدين على ين  .2

 راء.يحسب عليم ققيمتم قحسب تقدير الخق
 (1268مادة )

تسييييري األحكيييياي السيييياقق  قالقييييدر الييييذي ل تتاييييارر  يييييم مييييع يحكيييياي القييييوانين التجارييييي  
 والقوانين الخاص .

 :رهن الدين -3
 (1269مادة )

ل يكون رهن اليدين نا يذا  ي  حيق الميدين إل قيإعالن هيذا اليرهن إلييم يو قققوليم ليم، ول 
ن لسيييند اليييدين المرهيييون، وتحسيييب لليييرهن يكيييون نا يييذا  ييي  حيييق الغيييير إل قحييييازة الميييرتا
 مرتقتم من التاريخ الثاقت لإلعالن يو الققول.
 (1270مادة )

السييندات السييمي  والسييندات اإلذنييي  يييتي رهناييا قاليريقيي  الخاصيي  التيي  رسييماا القييانون 
لحوال  هذه السندات عليى ين ييذكر ين الحوالي  قيد تميت عليى سيقيل اليرهن، وييتي اليرهن 

 إخيار. دون حاج  إلى
 (1271مادة )

 ل يجوز رهن الدين الذي ل يققل الحوال  يو الحجز.
 (1272مادة )

للدائن المرتان ين يحصل على الستحقاقات الدوري  الت  لاذا الدين على ين يحسي 
ما يحصل عليم من المصرو ات، ثي من يصل الدين المصمون قيالرهن ميا ليي يوجيد 

 اتااق يقص  قغير ذلك.
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 (1273مادة )
 يلتييزي الييدائن المييرتان قالمحا  يي  علييى الييدين المرهييون  ييإذا كييان لييم ين يقتصيي  شيييئا  
ميين هييذا الييدين دون تييدخل ميين الييراهن، كييان عليييم ين يقتصيييم  يي  الزمييان والمكييان 

 الماينين لالستيااء، وين يقادر قإخيار الراهن قذلك.
 (1274مادة )

دائن المرتان قأوجم الد ع المتالقي  يجوز للمدين    الدين المرهون ين يتمسك ققل ال
قصيييح  الحيييق المصيييمون قيييالرهن، وكيييذلك قأوجيييم اليييد ع التييي  تكيييون ليييم ققيييل دائنيييم 
األصل ، كل ذليك قالقيدر اليذي يجيوز  ييم للميدين  ي  حالي  الحوالي  ين يتمسيك قايذه 

 الد وع ققل المحال إليم.
 (1275مادة )

لرهن،  يال يجيوز للميدين ين إذا حل الدين المرهون ققل حلول الدين المصمون قا .1
، ولكييل ميين هييذين ين ييلييب إلييى الميييدين يييو   الييدين إل للمييرتان والييراهن ماييا  

 إيداع ما يؤديم، وينتقل حق الرهن إلى ما تي إيداعم.
على المرتان والراهن ين يتااونيا عليى اسيتغالل ميا يداه الميدين، وين يكيون ذليك  .2

صييرر للييدائن المييرتان، مييع إنشيياء علييى يناييع الوجييوه للييراهن، دون ين يكييون  يييم 
 رهن جديد لمصلح  هذا الدائن على ما يداه المدين.

 (1276مادة )
إذا يصقح كل من الدين المرهون والدين المصمون قيالرهن مسيتحق األداء، جياز لليدائن 

ليم، وييرد  المرتان إذا لي يستوف حقيم، ين يقيقر مين اليدين المرهيون ميا يكيون مسيتحقا  
ل جياز القاق  إلى الراه ن، هذا إذا كان المستحق لم والدين المرهون من جنس واحيد، وا 

 لم ين ييلب قيع الدين المرهون يو تملكم ققيمتم لستيااء حقم.
 (1277مادة )

 تسري يحكاي رهن المنقول حيازيا على رهن الدين قما ل يتاارر مع األحكاي الساقق .
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 الفرع الرابع
 انقضا  الرهن الحيازي

 (1278مادة )
ينقص  حق الرهن الحيازي قانقصاء الدين المصيمون ويايود مايم إذا زال السيقب  .1

الييذي انقصييى قييم الييدين دون إخييالل قييالحقوق التيي  يكييون الغييير حسيين النييي  قييد 
    الاترة ما قين انقصاء الحق وعودتم. كسقاا قانونا  

 :وينقص  ييصا قأحد األسقاب اآلتي   .2
حييق، وكييان ذا يهلييي   يي  إقييراء ذميي  المييدين إذا نييزل الييدائن المييرتان عيين هييذا ال .ي 

مييين اليييدين، ويجيييوز ين يسيييتااد النيييزول صيييمنا مييين تخلييي  اليييدائن قاختيييياره عييين 
الشيي ء المرهييون يو ميين موا قتييم علييى التصييرف  يييم دون تحايي ، علييى ينييم إذا 
كان الرهن مثقال قحق تقرر لمصلح  الغير،  ان نزول الدائن ل ينايذ  ي  حيق 

 قره.هذا الغير إل إذا ي
 إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكي     يد شخص واحد. .ب 
 إذا هلك الش ء يو انقصى الحق المرهون. .ج 

 الفصل الرابع
 حقوق االمتياز
 الفرع األول
 األحكام العامة

 (1279مادة )
 المتياز يولوي  يقررها القانون لحق ماين مراعاة منم لصاتم. .1
    القانون. ل يكون للحق امتياز إل قمقتصى نص .2

 (1280مادة )
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مرتقيي  المتييياز يحييددها القييانون،  ييإذا لييي ييينص صييراح   يي  حييق المتييياز علييى  .1
 يي  المرتقيي  عيين كييل امتييياز ورد  يي  هييذا  مرتقيي  امتيييازه، كييان هييذا الحييق متييأخرا  

 الاصل.
إذا كانت الحقوق الممتازة    مرتقي  واحيدة،  إنايا تسيتو ى قنسيق  قيمي  كيل منايا  .2

 ص يقص  قخالف ذلك.ما لي يوجد ن
 (1281مادة )

تيرد حقييوق المتييياز الااميي  علييى جميييع يميوال المييدين ميين منقييول وعقييار، يمييا حقييوق 
 المتياز الخاص   تكون مقصورة على منقول يو عقار ماين.

 (1282مادة )
 ل يحتا قحق المتياز على من حاز المنقول قحسن ني . .1
ار قالنسييق  للمنقييولت الموجييودة  يي  ياتقير حييائزا  يي  حكييي هييذه المييادة مييؤجر الاقيي .2

 الاين المؤجرة، وصاحب النزل قالنسق  ألمتا  النزلء.
إذا خش  الدائن، تقديد يو هالك يو تلف المنقيول المثقيل قحيق امتيياز لمصيلحتم  .3

 جاز لم ين ييلب وصام تحت الحراس .
 (1283مادة )

سييم  قالقييدر تسييري علييى حقييوق المتييياز الواقايي  علييى عقييار، يحكيياي الييرهن الر  .1
الييذي ل تتاييارر  يييم مييع يقيايي  هييذه الحقييوق، وقصييا  خاصيي  يحكيياي التياييير 

 والتسجيل وما يترتب عليم من  ثار وما يتصل قم من تجديد ومحو.
ل يجيييب  يايييا  وميييع ذليييك  يييان حقيييوق المتيييياز الاامييي ، وليييو كيييان محلايييا عقيييارا   .2

 –ييصييييا  –اجيييي  التسييييجيل قييييدائرة التسييييجيل، ول يثقييييت  ياييييا حييييق التتقييييع، ول ح
لتسجيل حقيوق المتيياز الاقاريي  الصيامن  لمقيالو مسيتحق  للخزاني  الاامي ، وهيذه 
الحقوق الممتازة جمياا تكون يسقق    المرتق  على يي حق امتياز عقاري  خر 
يو حق رهن رسم  ماما كيان تياريخ تسيجيلم، يميا  يميا قينايا  المتيياز الصيامن 

 على حقوق المتياز الاام . للمقالو المستحق  للخزان  يتقدي
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 (1284مادة )
يسري على المتياز ما يسري على اليرهن الرسيم  مين يحكياي متالقي  قايالك الشي ء 

 يو تلام.
 (1285مادة )

ينقص  حق المتياز قذات الييرق التي  ينقصي  قايا حيق اليرهن الرسيم  وحيق رهين 
ي ل تتاارر  يم تليك الحيازة، وو قا ألحكاي انقصاء هذين الحقين، وذلك قالقدر الذ

 األحكاي مع يقيا  المتياز، ما لي يوجد نص خاص يقص  قخالف ذلك.
 الفرع الثاني

 أنواع الحقوق الممتازة
 (1286مادة )

تكييون الحقييوق المقينيي   يي  المييواد اآلتييي  ممتييازة إلييى جانييب حقييوق المتييياز المقييررة 
 قنصوص خاص .

 :ولحقوق االمتياز الواقعة علذ منق -1
 (1287)مادة 

المصيييرو ات القصيييائي  التييي  يناقيييت لمصيييلح  جمييييع اليييدائنين  ييي  حاييي  يميييوال  .1
 المدين وقيااا، لاا امتياز على ثمن هذه األموال.

قيرهن  يو مصيمونا   تستو ى هيذه المصيرو ات ققيل يي حيق  خير وليو كيان ممتيازا   .2
رسييم ، قمييا  يي  ذلييك حقييوق الييدائنين الييذين يناقييت المصييرو ات  يي  مصييلحتاي، 

المصيييرو ات التييي  يناقيييت  ييي  قييييع األميييوال عليييى تليييك التييي  يناقيييت  ييي   وتتقيييدي
 إجراءات التوزيع.

 
 
 (1288مادة )
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المقالو المستحق  للخزاني  الاامي  مين صيرائب ورسيوي وحقيوق يخيرى مين يي نيوع  .1
 كان، يكون لاا امتياز قالشروي المقررة    القوانين الصادرة    هذا الشأن.

ألموال المثقل  قاذا المتياز    يي  ييد كانيت ققيل تستو ى هذه المقالو من ثمن ا .2
قيييرهن تيييأمين  عيييدا المصيييرو ات  يو مصيييمونا   يي حيييق  خييير، وليييو كيييان ممتيييازا  

 القصائي .

 (1289مادة )
المقالو الت  يناقت    حا  المنقول، و يما يلزي لم من ترميي، يكيون لايا امتيياز  .1

 عليم كلم.
ل المثقيييييل قحيييييق المتيييييياز قايييييد وتسيييييتو ى هيييييذه المقيييييالو مييييين ثمييييين هيييييذا المنقيييييو  .2

المصيرو ات القصيائي  والمقيالو المسيتحق  للخزانيي  الاامي  مقاشيرة، يميا  يميا قيناييا 
  يقدي قاصاا على قار قحسب الترتيب الاكس  لتواريخ صر اا.

 (1290مادة )
 :ميع يموال المدين من منقول وعقاريكون للحقوق اآلتي  امتياز على ج .1

الكتقييي  والاميييال وكيييل يجيييير  خييير وذليييك قالنسيييق  المقيييالو المسيييتحق  للخيييدي و  .ي 
 لعجور والرواتب من يي نوع كان عن األشار الست  األخيرة.

المقالو المستحق  عما تي توريده إلى المدين يو لمن ياولم من مأكل ومليقس  .ب 
 ودواء    الست  يشار األخيرة.

 سيت ال الناق  المستحق     ذمي  الميدين لمين تجيب ناقيتاي علييم عين األشيار .ج 
 األخيرة.

تستو ى هذه المقالو مقاشرة قاد المصرو ات القصائي  والمقالو المستحق  للخزان  . 2
 الاام  وناقات الحا  والترميي، يما  يما قيناا  تستو ى قنسق  كل مناا.

 
 
 (1291مادة )
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ثمييين القيييذور والسيييماد وغيرهيييا مييين ميييواد التخصييييب والميييواد المقاومييي  للحشيييرات  .1
و المنصر      يعمال الزراع  والحصاد، يكون لاا امتياز على واآل ات، والمقال

 مرتق  واحدة. المحصول الذي صر ت    إنتاجم، وتكون لاا جمياا  
 تستو ى هذه المقالو من ثمن المحصول مقاشرة قاد الحقوق المتقدم  الذكر. .2
يكييون للمقييالو المسييتحق   يي  مقاقييل  لت الزراعيي  وناقييات إصييالحاا حييق امتييياز  .3

 ناس المرتق  على هذه اآللت.   
 (1292مادة )

يجييرة المقيييان  واألراصييي  الزراعيييي  لسييينتين يو لمييدة اإليجيييار إن قليييت عييين ذليييك،  .1
وكل حق  خر للمؤجر قمقتصى عقد اإليجار،  يكون لاا جمياا امتياز على ما 

للمسييييتأجر ميييين منقييييول قاقييييل للحجييييز  يكييييون موجييييودا قييييالاين المييييؤجرة ومملوكييييا  
 ومحصول زراع .

يثقييييت هييييذا المتييييياز ولييييو كانييييت المنقييييولت مملوكيييي  لييييزوج المسييييتأجر يو كانييييت  .2
مملوكيي  للغييير ولييي يثقييت ين المييؤجر كييان يالييي وقييت وصييااا  يي  الاييين المييؤجرة 
قوجييييود حيييييق للغيييييير عليايييييا، وذلييييك دون إخيييييالل قاألحكييييياي المتالقييييي  قيييييالمنقولت 

 المسروق  يو الصائا .
لمحصولت المملوك  للمستأجر مين القياين على المنقولت وا يقع المتياز ييصا   .3

إذا كان المؤجر قد اشتري صراح  عدي اإليجار من القاين،  إذا لي يشتري ذلك 
 ييال يثقييت المتييياز إل للمقييالو التيي  تكييون مسييتحق  للمسييتأجر األصييل   يي  ذميي  

 المستأجر من القاين    الوقت الذي يخيره  يم المؤجر.
مييين ثمييين األميييوال المثقلييي  قالمتيييياز قايييد الحقيييوق  تسيييتو ى هيييذه المقيييالو الممتيييازة .4

المتقدم  الذكر، إل ما كان من هذه الحقوق غير نا ذ    حق الميؤجر قحسيقانم 
 حائزا حسن الني .

 
 (1293مادة )
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إذا نقليييت األميييوال المثقلييي  قالمتيييياز مييين الايييين الميييؤجرة قغيييير رغقييي  الميييؤجر يو  .1
لصيييمان الحقيييوق الممتيييازة، ققييي   قغيييير علميييم وليييي يقيييق  ييي  الايييين يميييوال كا يييي 

المتييياز قائمييا علييى األمييوال التيي  نقلييت دون ين يصيير ذلييك قييالحق الييذي كسييقم 
علييى األمييوال التيي   الغييير حسيين النييي  علييى هييذه األمييوال، ويققييى المتييياز قائمييا  

نقلييت ولييو يصيير قحييق الغييير لمييدة ثييالث سيينوات ميين يييوي نقلاييا إذا يوقييع المييؤجر 
 ين يوما من تاريخ علمم قنقلاا.علياا حجزا خالل ثالث

إذا قيات هذه األموال إلى مشتر حسن الني     سوق عاي يو    مزاد علن  يو  .2
 ممن يتجر    مثلاا وجب على المؤجر ين يرد الثمن إلى هذا المشتري.

 (1294مادة )
المقالو المستحق  لصاحب النزل    ذمي  النزييل عين يجيرة اإلقامي  والمؤوني  وميا  .1

م، يكيون لايا امتيياز عليى األمتاي  التي  يحصيرها النزييل  ي  النيزل صرف لحسياق
 يو ملحقاتم.

يقييييع المتييييياز علييييى األمتايييي  ولييييو كانييييت غييييير مملوكيييي  للنزيييييل إذا لييييي يثقييييت ين  .2
صاحب الاندق كان يالي وقت إدخالايا عنيده قحيق الغيير عليايا قشيري يل تكيون 

 هذه األمتا  مسروق  يو صائا .
،  ييإذا  يي  نقييل األمتايي  مييا داي لييي يسييتوف حقييم كييامال   ولصيياحب النييزل ين ياييارر

نقلت األمتا  على الرغي من ماارصتم يو دون علمم،  ان حق المتيياز يققيى قائميا 
 علياا دون إخالل قالحقوق الت  كسقاا الغير قحسن ني .

 (1295مادة )
يكيييون لمتيييياز صييياحب النيييزل مرتقييي  الميييؤجر،  يييإذا تيييزاحي الحقيييان قيييدي األسيييقق  ييي  

 التاريخ ما لي يكن غير نا ذ    حق اآلخر.
 (1296مادة )

مييا يسيييتحق لقيييائع المنقييول مييين اليييثمن وملحقاتييم، يكيييون ليييم امتييياز عليييى الشييي ء  .1
قذاتيتييم، وذلييك دون إخييالل  المقيييع، ويققييى المتييياز قائمييا مييا داي المقيييع محتا ييا  
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لمواد قيييالحقوق التييي  كسيييقاا الغيييير قحسييين نيييي ، ميييع مراعييياة األحكييياي الخاصييي  قيييا
 التجاري .

 يي  المرتقيي  لمييا تقييدي ذكييره ميين حقييوق المتييياز الواقايي   يكييون هييذا المتييياز تاليييا   .2
عليييى منقيييول، إل ينيييم يسيييري  ييي  حيييق الميييؤجر وصييياحب النيييزل إذا يثقيييت القيييائع 

 يناما كانا يالمان قم وقت وصع المقيع    الاين المؤجرة يو النزل.
 (1297مادة )

لحق كل مناي  ي  الرجيوع  ، حق امتياز عليم تأمينا  ول  للشركاء الذين اقتسموا منق .1
 على اآلخرين قسقب القسم  و   استيااء ما تقرره لاي  ياا من مادل.

تكون لمتياز المتقاسي ناس المرتق  الت  لمتيياز القيائع،  يإذا تيزاحي الحقيان قيدي  .2
 األسقق    التاريخ.

 :المتياز الخاصة الواقعة علذ عقارحقوق ا -2
 (1298) مادة

ميييا يسيييتحق لقيييائع الاقيييار مييين اليييثمن وملحقاتيييم، يكيييون ليييم امتيييياز عليييى الاقيييار  .1
 المقيع.

 يجب ين يسجل هذا المتياز، وتكون مرتقتم من تاريخ تسجيلم. .2
 (1299مادة )

المقيييالو المسيييتحق  للمقييياولين والماندسيييين اليييذين عايييد إليييياي  ييي  تشيييييد يقنيييي  يو  .1
 ي  ترميمايا يو  ي  صييانتاا، يكيون لايا  منشآت يخرى يو    إعيادة تشيييدها يو

قسييقب هييذه األعمييال  يي   امتييياز علييى هييذه المنشييآت، ولكيين ققييدر مييا يكييون زائييدا  
 قيم  الاقار وقت قيام.

( يجيب ين يسيجل هيذا المتيياز، وتكيون 1227مع مراعاة ما تقص  قيم الميادة ) .2
 مرتقتم من تاريخ تسجيلم.

 (1300مادة )



 

 

 286 

لما تخولم القسيم  مين حيق  ي   ، حق امتياز عليم تأمينا  ا  للشركاء الذين اقتسموا عقار 
رجييوع كييل مييناي علييى اآلخييرين قسييقب القسييم  و يي  اسييتيااء مييا تقييرره لاييي  ياييا علييى 
اآلخييييرين ميييين ماييييدل، ويجييييب ين يسييييجل هييييذا المتييييياز، وتكييييون مرتقتييييم ميييين تيييياريخ 

 تسجيلم.
 (1301مادة )

 القانون.هذا يحكاي  أنم نص    يما لي يرد قشتسري يحكاي مجل  األحكاي الادلي  
 (1302مادة )

تناييذ  يحكياي هيذا القيانون، وياميل  -كيل  يميا يخصيم -على الجاات المختص  كا  
 قم قاد ثالثين يوما  من تاريخ نشره    الجريدة الرسمي .

   
 ميالدي 26/7/2012صدر قتاريخ: 

 هجري 1433رمصان/ /7الموا ق: 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 


