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 القانون املدين املصري

 
 

 قانون اإلصدار
 
 
 ١ مادة

 سنة أكتوبر ٢٨ يف والصادر الوطنية احملاكم أمام به املعمول املدين القانون يلغي
 يونيو ٢٨ يف والصادر املختلطة احملاكم أمام به املعمول املدين والقانون ١٨٨٣

 ونالقان هلذا املرافق املدين بالقانون عنهما ويستعاض ١٨٧٥ سنة
 
 ٢ مادة

 سنة أكتوبر ٥١ من ابتداء به ويعمل القانون هذا تنفيذ العدل وزير على
١٩٤٩. 

 وينفذ الرمسية اجلريدة يف ينشر وأن الدولة خبامت القانون هذا يبصم بأن أمرن
 .الدولة قوانني من كقانون

  )١٩٤٨ سنة ويولي ١٦ ( ١٣٦٧ سنة رمضان ٩ يف القبة بقصر صدر
 

 نصوص القانون املدىن
 باب متهيدي
 أحكام عامة
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 الفصل األول
 القانون وتطبيقه

 احلقو القانون -١
  )١( مادة 

 يف النصوص هذه تتناوهلا اليت املسائل مجيع على التشريعية النصوص تسرى) ١(
 .فحواها يف أو لفظها

 فإذا العرف، مبقتضى القاضي حكم تطبيقه، ميكن ريعيتش نص يوجد مل فإذا) ٢(
 مبادئ فبمقتضى يوجد مل فإذا اإلسالمية، الشريعة مبادئ فبمقتضى يوجد، مل

  .العدالة وقواعد الطبيعي القانون
 

  )٢( مادة 
 أو اء،اإللغ هذا على صراحة ينص الحق بتشريع إال تشريعي نص إلغاء جيوز ال

 املوضوع جديد من ينظم أو ، القدمي التشريع نص مع يتعارض نص على يشتمل
  .التشريع ذلك قواعده قرر أن سبق الذي

 
  )٣( مادة 

 .حتسب املواعيد بالتقومي امليالدي، ما مل ينص هذا القانون على غري ذلك 
 

  )٤( ادة م
من استعمل حقه استعماالً مشروعاً ال يكون مسئوالً عما ينشأ عن ذلك من 

 .ضرر
 

  )٥( مادة 
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 :يكون استعمال احلق غري مشروع يف األحوال اآلتية 
 .إذا مل يقصد به سوى اإلضرار بالغري ) أ ( 

ا قليلة األمهية، حبيث ال تتناسب إذا كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقه) ب(
 .البتة مع ما يصيب الغري من ضرر بسببها

 .إذا كان املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها غري مشروعة) ج(
 

 القانون تطبيق -٢
 الزمان حيث من القوانني تنازع

  )٦( مادة 
األشخاص الذين تنطبق عليهم النصوص املتعلقة باألهلية تسري علي مجيع ) ١(

 .الشروط املقررة يف هذه النصوص
وإذا عاد شخص توافرت فيه األهلية حبسب نصوص قدمية ناقص األهلية ) ٢(

 .حبسب نصوص جديدة فإن ذلك ال يؤثر يف تصرفاته السابقة
 

  )٧( مادة 
م من وقت العمل ا علي كل تقادم تسري النصوص اجلديدة املتعلقة بالتقاد) ١(

 .مل يكتمل
علي أن النصوص القدمية هي اليت تسري علي املسائل اخلاصة ببدء التقادم ) ٢(

 .وذلك عن املدة السابقة علي العمل بالنصوص اجلديدة' ووقفه وانقطاعه
 

  )٨( مادة 
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 أقصر مما قرره النص القدمي سرت املدة إذا قرر النص اجلديد مدة التقادم) ١(
اجلديدة من وقت العمل بالنص اجلديد ولو كانت املدة القدمية قد بدأت قبل 

 .ذلك
أما إذا كان الباقي من املدة اليت نص عليها القانون القدمي أقصر من املدة ) ٢(

 .فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي' اليت قررها النص اجلديد
 

  )٩( مادة 
تسرى يف شأن األدلة اليت تعد مقدماً النصوص املعمول ا يف الوقت الذي كان 

 .ينبغي فيه إعداده
 املكان حيث من القوانني تنازع

 
  )١٠( مادة 

نوع هذه القانون املصري هو املرجع يف تكييف العالقات عندما يطلب حتديد 
 .ملعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها' العالقات يف قضية تتنازع فيها القوانني

 
  )١١( مادة 

احلالة املدنية لألشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة اليت ينتمون ) ١(
يف مصر وتترتب آثارها إليها جبنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات املالية اليت تعقد 

إذا كان أحد الطرفني أجنبياً ناقص األهلية وكان نقص األهلية يرجع إيل ' فيها
فإن هذا السبب ال يؤثر يف ' سبب فيه خفاء ال يسهل علي الطرف اآلخر تبينه

 .أهليته
أما النظام القانوين لألشخاص االعتبارية األجنبية من شركات ومجعيات ) ٢(

يسري عليه قانون الدولة اليت اختذت فيها هذه األشخاص ومؤسسات وغريها ف
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ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي يف . مراكز إدارا الرئيسي الفعلي
 .فان القانون املصري هو الذي يسري' مصر

 
  )١٢( مادة 

 .وجنييرجع يف الشروط املوضوعية لصحة الزواج إيل قانون كل من الز
 

  )١٣( مادة 
يسري قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي اآلثار ) ١(

 .مبا يف ذلك من أثر بالنسبة إيل املال' اليت يرتبها عقد الزواج
ها ويسري علي التطليق واالنفصال قانون الدولة اليت ينتمي إلي' أما الطالق) ٢(

 .الزوج وقت الدعوى
 

  )١٤( مادة 
يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني إذا كان أحد الزوجني مصرياً 

يسري القانون املصري وحده، فيها علي شرط األهلية ' وقت انعقاد الزواج
 .للزواج
 

  )١٥( مادة 
 .يسري علي االلتزام بالنفقة فيما بني األقارب قانون املدين ا

 
  )١٦( مادة 
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تسري علي املسائل املوضوعية اخلاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغريها من 
النظم املوضوعية حلماية احملجور عليهم والغائبني، قانون الشخص اليت جتب 

 .محايته
 

  )١٧( مادة 
يسري علي املرياث والوصية وسائر التصرفات املضافة إيل ما بعد املوت، ) ١(

 .قانون املورث أو املوصي أو من صدر منه التصرفات وقت موته
ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون املوصي وقت اإليصاء أو قانون ) ٢(

وصية وكذلك احلكم يف شكل سائر التصرفات املضافة إيل البلد الذي متت فيه ال
 .ما بعد املوت

 
  )١٨( مادة 

يسري علي احليازة وامللكية واحلقوق العينية األخرى، قانون املوقع فيما خيتص 
بالعقار، ويسري بالنسبة إيل املنقول، قانون اجلهة اليت يوجد فيها هذا املنقول 

وقت حتقق السبب الذي ترتب عليه كسب احليازة أو امللكية أو احلقوق العينية 
 .األخرى أو فقدها

 
  )١٩( مادة 

قانون الدولة اليت يوجد فيها املوطن . يسري علي االلتزامات التعاقدية) ١(
سري قانون الدولة اليت املشترك للمتعاقدين إذا احتدا موطناً، فإن اختلفا موطنا 

هذا ما مل يتفق املتعاقدان أو يتبني من الظروف أن قانونا أخر هو . مت فيها العقد
 .الذي يراد تطبيقه
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علي أن قانون موقع العقار هو الذي يسري علي العقود اليت أبرمت يف ) ٢(
 .شأن هذا العقار

 
  )٢٠( مادة 

 األحياء ختضع يف شكلها لقانون البلد الذي متت فيه، وجيوز أيضا العقود ما بني
أن ختضع للقانون الذي يسري علي أحكامها املوضوعية، كما جيوز أن ختضع 

 .لقانون موطن املتعاقدين أو قانوما الوطين املشترك
 

  )٢١( مادة 
قدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل يسري علي االلتزامات غري التعا) ١(

 .املنشئ لاللتزام
علي أنه فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة عن الفعل الضار، ال تسري أحكام ) ٢(

الفقرة السابقة علي الوقائع اليت حتدث يف اخلارج وتكون مشروعة يف مصر وان 
 .كانت تعد غري مشروعة يف البلد الذي وقعت فيه

 
  )٢٢( مادة 

يسري علي قواعد االختصاص ومجيع املسائل اخلاصة باإلجراءات قانون البلد 
 .الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه اإلجراءات

 
  )٢٣( مادة 

ال تسري أحكام املواد السابقة إال حيث ال يوجد نص علي خالف ذلك يف 
 .خاص أو يف معاهدة دولية نافذة يف مصرقانون 
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  )٢٤( مادة 
تتبع فيما مل يرد يف شأنه نص يف املواد السابقة من أحوال تنازع القوانني مبادئ 

 .القانون الدويل اخلاص
 

  )٢٥( مادة 
 حالة األشخاص الذين ال تعرف هلم يعني القاضي الذي جيب تطبيقه يف) ١(

 .جنسية، أو الذين تثبت هلم جنسيات متعددة يف وقت واحد
علي أن األشخاص الذين تثبت هلم يف وقت واحد بالنسبة إيل مصر اجلنسية ) ٢(

املصرية، وبالنسبة إيل دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، 
 .قهفالقانون املصري هو الذي جيب تطبي

 
  )٢٦( مادة 

ميت ظهر من األحكام الواردة يف املواد املتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو 
قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو 

 .الذي يقرر أية شريعة من هذه جيب تطبيقها
 

  )٢٧( مادة 
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فال يطبق منه إال أحكامه 

 .الداخلية، دون اليت تتعلق بالقانون الدويل اخلاص
 

  )٢٨( مادة 
ال جيوز تطبيق أحكام قانون أجنيب عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه 

 .حكام خمالفة للنظام العام أو لآلداب يف مصراأل
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 الفصل الثاين
 األشخاص

  الشخص الطبيعي-١
  )٢٩( مادة 

 .تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا، وتنتهي مبوته) ١(
 .ومع ذلك فحقوق احلمل املستكن يعينها القانون) ٢(

 
  )٣٠( مادة 

 .تثبت الوالدة والوفاء بالسجالت الرمسية املعدة لذلك) ١(
فإذا مل يوجد هذا الدليل ، أو تبني عدم صحة ما أدرج بالسجالت ، جاز ) ٢(

 .اإلثبات بأية طريقة أخرى 
 

  )٣١( مادة 
 ا ، ينظمها قانون خاص دفاتر املواليد والوفيات والتبليغات املتعلقة. 

 
  )٣٢( مادة 

يسرى يف شأن املفقود والغائب األحكام املقررة يف قوانني خاصة ، فان مل توجد 
 .فأحكام الشريعة اإلسالمية 

 
  )٣٣( مادة 

 .اجلنسية املصرية ينظمها قانون خاص 
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  )٣٤( مادة 
 .تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه ) ١(

 .ويعترب من ذوى القرىب كل من جيمعهم أصل مشترك) ٢(
 

  )٣٥( مادة 
 .القرابة املباشرة هى الصلة ما بني األصول والفروع ) ١(

خاص جيمعهم أصل مشترك دون أن وقرابة احلواشي هى الرابطة ما بني أش) ٢(
 .يكون أحدهم فرعاً لآلخر

 
  )٣٦( مادة 

يراعى يف حساب درجة القرابة املباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود 
لألصل خبروج هذا األصل ، وعدد حساب درجة احلواشي تعد الدرجات 

نزوال منه إىل الفرع اآلخر ، وكل فرع صعوداً من الفرع لألصل املشترك مث 
 .فيما عدا األصل املشترك يعترب درجة 

 
  )٣٧( مادة 

أقارب أحد الزوجني يعتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج 
 .اآلخر 
 

  )٣٨( مادة 
 . ، ولقب الشخص يلحق أوالده يكون لكل شخص اسم ولقب

 
  )٣٩( مادة 
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 .ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب األلقاب وتغيريها 
 

  )٤٠( مادة 
 .املوطن هو املكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ) ١(

 
 يكون للشخص يف وقت واحد أكثر من موطن، كما جيوز أال وجيوز أن) ٢(

 .يكون له موطن ما 
 

  )٤١( مادة 
يعترب املكان الذي يباشر فيه الشخص جتارة أو حرفة موطنا بالنسبة إىل إدارة 

 .األعمال املتعلقة ذه التجارة أو احلرفة 
 

  )٤٢( مادة 
موطن القاصر واحملجور عليه واملفقود والغائب هو موطن من ينوب عن ) ١(

 .هؤالء قانوناً 
ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ مثاين عشرة سنة ومن يف حكمه موطن ) ٢(

 .خاص، بالنسبة اىل األعمال والتصرفات اليت يعتربه القانون أهالً ملباشرا 
 

  )٤٣( مادة 
 .جيوز اختاذ موطن خمتار لتنفيذ عمل قانوين معني ) ١(
 .وال جيوز إثبات وجود املوطن املختار إال بالكتابة) ٢(
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واملوطن املختار لتنفيذ عمل قانوين يكون هو املوطن بالنسبة إىل كل ما ) ٣(
إذا اشترط صراحة يتعلق ذا العمل، مبا ىف ذلك إجراءات التنفيذ اجلربي ، إال 
 .قصر هذا املوطن على أعمال دون أخرى 

 
  )٤٤( مادة 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ومل حيجر عليه ، يكون ) ١(
 .كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية 

 .وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميالدية كاملة ) ٢(
 

  )٤٥( مادة 
ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان فاقد التمييز لصغر يف السن أو ) ١(

 عته أو جنون
 وكل من مل يبلغ السابعة يعترب فاقداً للتمييز) ٢(

 
  )٤٦( مادة 

وكل من بلغ سن الرشد وكان كل من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد 
 .يكون ناقص األهلية وفقاً ملا يقرره القانون' سفيهاً أو ذا غفلة 

 
  )٤٧( مادة 

خيضع فاقدو األهلية وناقصوها حبسب األحوال ألحكام الوالية أو الوصاية أو 
 .القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد املقررة يف القانون

 
  )٤٨( مادة 
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  .ليس ألحد الرتول عن أهليته وال التعديل يف أحكامها
 

  )٤٩( مادة 
 .ليس ألحد الرتول عن حريته الشخصية 

 
  )٥٠( مادة 

 احلقوق املالزمة لشخصيته ، لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من
 .أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد حلقه من ضرر 

 
  )٥١( مادة 

لكل من نازعه الغري ىف استعمال امسه بال مربر، ومن انتحل الغري امسه دون حق ، 
 .حلقه من ضررأن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد 

 
  الشخص االعتباري-٢

  )٥٢( مادة 
 -:األشخاص االعتبارية هي 

الدولة وكذلك املديريات واملدن والقرى بالشروط اليت حيددها القانون ) ١(
واإلدارات واملصاحل وغريها من املنشآت العامة اليت مينحها القانون شخصية 

 .اعتبارية
 .يئات والطوائف الدينية اليت تعترف هلا الدولة بشخصية اعتباريةاهل) ٢(

 .األوقاف ) ٣(
 .الشركات التجارية واملدنية) ٤(

 .اجلمعيات واملؤسسات املنشأة وفقاً لألحكام اليت ستأيت فيما بعد) ٥(
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كل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية ) ٦(
 .ن مبقتضى نص يف القانو

 
  )٥٣( مادة 

الشخص االعتباري يتمتع جبميع احلقوق إال ما كان منها مالزما لصفة ) ١(
 .اإلنسان الطبيعية ، وذلك يف احلدود اليت قررها القانون 

 :فيكون له ) ٢(
 . ذمة مالية مستقلة-أ

 .يقررها القانون  أهلية يف احلدود اليت يعينها سند إنشائه،أو اليت -ب
 . حق التقاضي -جـ

 موطن مستقل،ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،والشركات -د
اليت يكون مركزها الرئيسي يف اخلارج وهلا نشاط يف مصر يعترب مركز إدارا ، 

 .بالنسبة إىل القانون الداخلي ، واملكان الذي توجد فيه اإلدارة احمللية
 .ه نائب يعرب عن إرادتهويكون ل) ٣(

 
  اجلمعيات-٣

 ٨٠ إىل ٥٤املواد من 
 لسنة ٣٤٨ بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ٨٠ إىل ٥٤ألغيت املواد من 

 مث ألغي القانون ٣/١١/١٩٥٦يف ) ج( مكرر ٨٨ الوقائع املصرية عدد ١٩٥٦
 يف ٣٧يدة الرمسية عدد  اجلر١٩٦٤ لسنة ٣٢بالقرار اجلمهوري رقم 

١٢/٣/١٩٦٤. 
 

 الفصل الثالث
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 تقسيم األشياء واألموال
  )٨١( مادة 

كل شيء غري خارج عن التعامل بطبيعته أو حبكم القانون يصح أن يكون ) ١(
 .حمالً للحقوق املالية 

يستطيع أحد أن يستأثر األشياء اليت خترج عن التعامل بطبيعتها هى اليت ال ) ٢(
حبيازا ، وأما اخلارجة حبكم القانون فهي اليت ال جييز القانون أن تكون حمالً 

 .للحقوق املالية 
 

  )٨٢( مادة 
. كل شيء مستقر حبيزه ثابت فيه ال ميكن نقله منه دون تلف، فهو عقار) ١(

 .وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول
ومع ذلك يعترب عقاراً بالتخصيص، املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار ) ٢(

 .ميلكه، رصداً علي خدمة هذا العقار أو استغالله
 

  )٨٣( مادة 
يعترب ماال عقاريا كل حق عيين يقع علي عقار، مبا يف ذلك حق امللكية ) ١(

 . علي عقاروكذلك كل دعوى تتعلق حبق عيين
 .ويعترب ماال منقوال ما عدا ذلك من احلقوق املالية) ٢(

 
  )٨٤( مادة 

األشياء القابلة لالستهالك هي اليت ينحصر استعماهلا، حبسب ما أعدت له، ) ١(
 .يف استهالكها أو إنفاقها
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  )٨٥( مادة 
 املثلية هي اليت يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء واليت تقدر عاد يف األشياء

 .التعامل بني الناس بالعدد أو املقاس أو الكيل أو الوزن 
  )٨٦( مادة 

 
 .احلقوق اليت ترد علي شيء غري مادي تنظمها قوانني خاصة 

  )٨٧( مادة 
قارات واملنقوالت اليت للدولة أو لألشخاص االعتبارية تعترب أموال عامة، الع) ١(

العامة واليت تكون خمصصة ملنفعة عامة بالفعل أو مبقتضى قانون أو مرسوم أو 
 .قرار من الوزير املختص 

 .وهذه األموال ال جيوز التصرف فيها أو احلجز عليها أو متلكها بالتقادم ) ٢(
 

  )٨٨( مادة 
وينتهي . تفقد األموال العامة صفتها العامة بإنتهاء ختصيصها للمنفعة العامة

التخصيص مبقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير املختص أو بالفعل، أو 
 .بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك األموال للمنفعة العامة 

 
 القسم األول

 لتزامات أو احلقوق الشخصيةاال
 الكتاب األول

 االلتزامات بوجه عام
 الباب األول
 مصادر االلتزام
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 الفصل األول
 العقد

  أركان العقد-:أوال
  الرضاء-١

  )٨٩( مادة 
يتم العقد مبجرد أن يتبادل طرفان التعبري عن إرادتني متطابقتني، مع مراعاة ما 

 . النعقاد العقد يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة
 

  )٩٠( مادة 
التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ وبالكتابة وباإلشارة املتداولة عرفاً، كما ) ١(

 .يكون باختاذ موقف ال تدع ظروف احلال شكاً يف داللته على حقيقة املقصود 
مل ينص القانون أو يتفق وجيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنياً، إذا ) ٢(

 .الطرفان علي أن يكون صرحياً 
 

  )٩١( مادة 
ينتج التعبري عن اإلرادة أثره يف الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعترب 

 .وصول التعبري قرينة على العلم به ما مل يقم الدليل على عكس ذلك 
 

  )٩٢( مادة 
إذا مات من صدر منه التعبري عن اإلرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبري أثره، 
فإن ذلك ال مينع من ترتب هذا األثر عند اتصال التعبري بعلم من وجه إليه، هذا 

 .ما مل يتبني العكس من التعبري أو من طبيعة التعامل 
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  )٩٣( مادة 
إذا عني ميعاد للقبول التزم املوجب بالبقاء على إجيابه إىل أن ينقضي هذا ) ١(

 .امليعاد 
 .وقد يستخلص امليعاد من ظروف احلال أو من طبيعة املعاملة ) ٢(

 
  )٩٤( مادة 

القبول، فإن املوجب إذا صدر اإلجياب يف جملس العقد، دون أن يعني ميعاد ) ١(
وكذلك احلال إذا صدر اإلجياب من . يتحلل من إجيابه إذا مل يصدر القبول فوراً 

 .شخص إىل آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل 
ومع ذلك يتم العقد، ولو مل يصدر القبول فوراً، إذا مل يوجد ما يدل على ) ٢(

اإلجياب والقبول وكان القبول قد أن املوجب قد عدل عن اجيابه يف الفترة ما بني 
 .صدر قبل أن ينفض جملس العقد 

 
  )٩٥( مادة 

إذا اتفق الطرفان على مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد ، وإحتفظا مبسائل 
تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ومل يشترطا أن العقد ال يتم عند عدم اإلتفاق 

 احملكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة املعاملة وألحكام القانون والعرف عليها، فإن
 .والعدالة 

 
  )٩٦( مادة 

إذا إقترن القبول مبا يزيد يف اإلجياب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعترب رفضا 
 .يتضمن إجياباً جديداً 
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  )٩٧( مادة 
يعترب التعاقد ما بني الغائبني قد مت يف املكان ويف الزمان اللذين يعلم فيها ) ١(

 .ما مل يوجد اتفاق أو نص قانوين يقضي بغري ذلك ، املوجب بالقبول 
ويفترض أن املوجب قد علم بالقبول يف املكان و يف الزمان اللذين وصل ) ٢(

 .إليه فيهما هذا القبول 
 

  )٩٨( مادة 
إذا كانت طبيعة املعاملة أو العرف التجاري أو غري ذلك من الظروف تدل ) ١(

فإن العقد يعترب قد مت، إذا مل . على أن املوجب مل يكن ينتظر تصرحيا بالقبول
 .يرفض اإلجياب يف وقت مناسب 

ني املتعاقدين إذا كان هناك تعامل سابق ب. ويعترب السكوت عن الرد قبوالً) ٢(
 .واتصل اإلجياب ذا التعامل، أو إذا متخض اإلجياب ملنفعة من وجه إليه 

 
  )٩٩( مادة 

ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو . ال يتم العقد يف املزايدات إال برسو املزاد 
 .كان باطالً 

 
  )١٠٠( مادة 

القبول يف عقود اإلذعان يقتصر على جمرد التسليم بشروط مقررة يضعها 
 .املوجب وال يقبل مناقشة فيها 

 
  )١٠١( مادة 
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االتفاق الذي يعد مبوجبه كال املتعاقدين أو أحدمها بابرام عقد معني يف ) ١(
سائل اجلوهرية للعقد املراد إبرامه، املستقبل ال ينعقد، إال إذا عينت مجيع امل

 .واملدة اليت جيب إبرامه فيها 
إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معني، فهذا الشكل جتب ) ٢(

 .مراعاته أيضاً يف االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد 
 

  )١٠٢( مادة 
م عقد مث نكل وقاضاه املتعاقد اآلخر طالباً تنفيذ الوعد ، إذا وعد شخص بإبرا

وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد وخباصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، 
 .قام احلكم مىت حاز قوة الشيء املقضي به مقام العقد 

 
  )١٠٣( مادة 

فيد أن لكل من املتعاقدين احلق يف العدول دفع العربون وقت إبرام العقد ي) ١(
 .عنه، إال إذا قضي االتفاق بغري ذلك 

فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو ) ٢(
 مل يترتب على العدول أي ضرر

 
 ١٠٤مادة 

ائب ال شخص األصيل هو حمل إذا مت العقد بطريق النيابة كان شخص الن ) ١( 
اإلعتبار عند النظر ىف عيوب اإلرادة أو ىف أثر العلم ببعض الظروف اخلاصة ، أو 

 .افتراض العلم ا حتما
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ومع ذلك إذا كان النائب وكيال ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت  ) ٢( 
 له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك جبهل النائب لظروف كان يعلمها هو

 .، أو كان من املفروض حتما أن يعلمها
 

 ١٠٥مادة 
إذا ابرم النائب ىف حدود نيابته عقدا باسم األصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد 

 .من حقوق وإلتزامات يضاف إىل األصيل
 

 ١٠٦مادة 
العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد ال إذا مل يعلن العاقد وقت إبرام 

يضاف إىل األصيل دائنا أو مدينا ، اال إذا كان من املفروض حتما أن من تعاقد 
معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع األصيل أو 

 .النائب
 

 ١٠٧مادة 
ب ومن تعاقد معه جيهالن معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر إذا كان النائ

 .العقد الذى يربمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إىل األصيل أو خلفائه
 

 ١٠٨مادة 
ال جيوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد 

على انه جيوز .  شخص آخر دون ترخيص من األصيلحلسابه هو أم حلساب
كل هذا مع مراعاة ما خيالفه ، مما يقضى . لألصيل ىف هذه احلالة أن جييز التعاقد

 .به القانون أو قواعد التجارة
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 ١٠٩مادة 

 .كل شخص أهل للتعاقد ما مل تسلب أهليته أو حيد منها حبكم القانون
 

 ١١٠مادة 
 .ليس للصغري غري املميز حق التصرف ىف ماله ، وتكون مجيع تصرفاته باطلة

 
 ١١١مادة 

إذا كان الصىب مميزا كانت تصرفاته املالية صحيحة مىت كانت نافعة نفعا  ) ١( 
 .حمضا ، وباطلة مىت كانت ضارة ضررا حمضا

اما التصرفات املالية الدائرة بني النفع والضرر ، فتكون قابلة لإلبطال  ) ٢( 
ملصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك باإلبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد 

بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت االجازة من وليه أو من احملكمة حبسب 
 .األحوال وفقا للقانون

 
 ١١٢مادة 

إذا بلغ الصىب املميز الثامنة عشرة من عمره واذن له ىف تسلم أمواله إلدارا ، 
أو تسلمها حبكم القانون ، كانت أعمال االدارة الصادرة منه صحيحة ىف 

 .احلدود الىت رمسها القانون
 

 ١١٣مادة 
. فيه حتجر عليهم احملكمة ، وترفع احلجر عنهمانون واملعتوه وذو الغفلة والس

 .وفقا للقواعد واإلجراءات املقررة ىف القانون
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 ١١٤مادة 

يقع باطال تصرف انون واملعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار  ) ١( 
 .احلجر

ن باطال اال إذا اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار احلجر فال يكو ) ٢( 
أو كان الطرف اآلخر على بينة . كانت حالة اجلنون أو العته شائعة وقت التعاقد

 .منها
 

 ١١٥مادة 
. إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار احلجر ) ١( 

 . أحكامسرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصىب املميز من
اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار احلجر فال يكون باطال أو قابال  ) ٢( 

 .لإلبطال ، اال إذا كان نتيجة استغالل أو تواطؤ
 

 ١١٦مادة 
يكون تصرف احملجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ،  ) ١( 

 .مىت أذنته احملكمة ىف ذلك
 

وتكون أعمال اإلدارة الصادرة من احملجور عليه لسفه املأذون له لتسلم  ) ٢( 
 .أمواله ، صحيحة ىف احلدود الىت رمسها القانون

 
 ١١٧مادة 
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إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه  ) ١( 
 جاز للمحكمة أن تعني له مساعدا قضائيا يعاونه بسبب ذلك التعبري عن إرادته ،

 .ىف التصرفات الىت تقتضى مصلحته فيها ذلك
 

ويكون قابال لإلبطال كل تصرف من التصرفات الىت تقررت املساعدة  ) ٢( 
القضائية فيها ، مىت صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغري 

 .جيل قرار املساعدةمعاونة املساعد ، إذا صدر التصرف بعد تس
 

 ١١٨مادة 
التصرفات الصادرة من األولياء واألوصياء والقوام ، تكون صحيحة ىف احلدود 

 .الىت رمسها القانون
 

 ١١٩مادة 
امه جيوز لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم اإلخالل بإلز

 .بالتعويض ، إذا جلأ إىل طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته
 

 ١٢٠مادة 
إذا وقع املتعاقد ىف غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان 

املتعاقد اآلخر قد وقع مثله ىف هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من 
 .هالسهل عليه أن يتبين

 
 ١٢١مادة 
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يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من اجلسامة حبيث ميتنع معه املتعاقد عن  ) ١( 
 .إبرام العقد لو مل يقع ىف هذا الغلط

 -:ويعترب الغلط جوهريا على األخص  ) ٢( 
ب اعتبارها أو جي.  إذا وقع ىف صفة للشئ تكون جوهرية ىف إعتبار املتعاقدين-أ 

 .كذلك ملا يالبس العقد من ظروف وملا ينبغى ىف التعامل من حسن نية
 إذا وقع ىف ذات املتعاقد أو ىف صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو -ب 

 .هذه الصفة السبب الرئيس ىف التعاقد
 

 ١٢٢مادة 
ون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط ىف يكون العقد قابال لإلبطال لغلط ىف القان

 .الواقع طبقا للمادتني السابقتني ، هذا ما مل يقض القانون بغريه
 

 ١٢٣مادة 
وال غلطات القلم ، ولكن جيب . ال يؤثر ىف صحة العقد جمرد الغل ىف احلساب
 .تصحيح الغلط

 
 ١٢٤مادة 

ليس ملن وقع ىف غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به  ) ١( 
 .حسن النية

ويبقى باألخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف اآلخر  ) ٢( 
 .أستعداده لتنفيذ هنا العقد

 
 ١٢٥مادة 
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انت احليل الىت جلأ إليها أحد املتعاقدين ، جيوز إبطال العقد للتدليس إذا ك ) ١( 
 .أو نائب عنه ، من اجلسامة ، حبيث لوالها ملا ابرم الطرف الثاىن العقد

ويعترب تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة من إذا ثبت أن  ) ٢( 
 .املدلس عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة

 
 ١٢٦مادة 

إذا صدر التدليس من غري املتعاقدين ، من فليس للمتعاقد املدلس عليه أن يطلب 
إبطال العقد ، ما مل يكبت أن املتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان من املفروض حتما 

 .أن يعلم هلذا التدليس
 

 ١٢٧مادة 
العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص حتت سلطان رهبة بعثها جيوز إبطال  ) ١( 

 .وكانت قائمة على أساس. املتعاقد اآلخر ىف نفسه دون حق
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف احلال تصور للطرف  ) ٢( 

الذى يدعيها أن خطرا جسيما حمدقا يهدده هو أو غريه ىف النفس أو اجلسم أو 
 .الشرف أو املال

ويراعى ىف تقدير األكراه جنس من وقع عليه هذا اإلكراه وسنه وحالته  ) ٣( 
 .االجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر ىف جسامة اإلكراه

 
 ١٢٨مادة 

إذا صدر اإلكراه من غري املتعاقدين ، فليس للمتعاقد املكره أن يطلب إبطال 
 يثبت أن املتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان من املفروض حتما أن العقد ، ما مل

 .يعلم ذا اإلكراه
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 ١٢٩مادة 

إذا كانت إلتزامات أحد املتعاقدين ال تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا  ) ١( 
وتبني أن املتعاقد املتعاقد من فائدة مبوجب العقد أو مع إلتزامات املتعاقد اآلخر ، 

املغبون مل يربم العقد اال ألن املتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى 
جاحما ، جاز للقاضى بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص 

 .إلتزامات هذا املتعاقد
 وجيب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد ، واال كانت ) ٢( 

 .غري مقبولة
وجيوز ىف عقود املعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال ، إذا  ) ٣( 

 .عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغنب
 

 ١٣٠مادة 
يراعى ىف تطبيق املادة السابقة عدم اإلخالل باألحكام اخلاصة بالغنب ىف بعض 

 .العقود أو بسعر الفائدة
 
 احملل

 ١٣١مادة 
 .جيوز أن يكون حمل اإللتزام شيئا مستقبال ) ١( 

 
غري أن التعامل ىف تركة إنسان على قيد احلياة باطال ، ولو كان برضاء ،  ) ٢( 

 .اال ىف األحوال الىت نص عليها ىف القانون
 ١٣٢مادة 
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 . حمل اإللتزام مستحيال فئ ذاته كان العقد باطالإذا كان
 

 ١٣٣مادة 
إذا مل يكن حمل اإللتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره  ) ١( 

 .واال كان العقد باطال
ويكفى أن يكون احملل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به  ) ٢( 

وإذا مل يتفق املتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ومل . تعيني مقداره
ميكن استخالص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم املدين بأن يسلم 

 .شيئا من صنف متوسط
 

 ١٣٤مادة 
ور ىف العقد دون أن إذا كان حمل اإللتزام نقودا ، التزم املدين بقدر عددها املذك

 .يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو الخنفاضها وقت الوفاء أى أثر
 

 ١٣٥مادة 
 .إذا كان حمل اإللتزام خمالفا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطال

 السبب
 ١٣٦مادة 

العام أو اآلداب ، كان إذا مل يكن لإللتزام سبب ، أو كان سببه خمالفا للنظام 
 .العقد باطال

 
 ١٣٧مادة 
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ما ال . كل إلتزام مل يذكر له سبب ىف العقد يفترض أن له سببا مشروعا ) ١( 
 .يقم الدليل على غري ذلك

ويعترب السبب املذكور ىف العقد هو السبب احلقيقى حىت يقوم الدليل على  ) ٢( 
 ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن لإللتزام ما خيالف ذلك

 .سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه
 
 البطالن

 ١٣٨مادة 
إذا جعل القانون ألحد املتعاقدين ، حقا ىف إبطال العقد فليس للمتعاقد اآلخر 

 .يتمسك ذا احلق: أن 
 

 ١٣٩مادة 
 .يزول حق إبطال العقد باإلجازة الصرحية أو الضمنية ) ١( 

 .وتستند االجازة إىل التاريخ الذى مت فيه العقد ، دون إخالل حبقوق الغري ) ٢( 
 

 ١٤٠مادة 
ث يسقط احلق ىف إبطال العقد إذا مل يتمسك به صاحبه خالل ثال ) ١( 

 .سنوات
من اليوم الذى يزول فيه . ويبدأ سريان هذه املدة ىف حالة نقص األهلية ) ٢( 

هذا السبب ، وىف حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وىف 
حالة اإلكراه من يوم انقطاعه ، وىف كل حال ال جيوز التمسك حبق اإلبطال 

 .عشرة سنة من وقت متام العقدلغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت مخس 
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 ١٤١مادة 
إذا كان العقد باطال جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطالن ،  ) ١( 

 .وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وال يزول البطالن باإلجازة
 .وتسقط دعوى البطالن مبضى مخس عشرة سنه من وقت العقد ) ٢( 

 
 ١٤٢مادة 

ىف حالىت إبطال العقد وبطالنه يعاد املتعاقدان إىل احلالة الىت كانا عليها  ) ١( 
 .فإذا كان هذا مستحيال جاز احلكم بتعويض معادل. قبل العقد

أن يرد . إذا ابطل العقد لنقص أهليته. ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية ) ٢( 
 .يه من منفعة بسب تنفيذ العقدغري ما عاد عل

 
 ١٤٣مادة 

إذا كان العقد ىف شق منه باطال أو قابال لإلبطال فهذا الشق وحده هو الذى 
اال إذا تبني أن العقد ما كان ليتم بغري الشق الذى وقع باطال أو قابال . يبطل

 .لإلبطال فيبطل العقد كله
 

 ١٤٤مادة 
إذا كان العقد باطال أو قابال لإلبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد 
يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبني أن نية املتعاقدين 

 .كانت تنصرف إىل إبرام هذا العقد
 

  آثار العقد- ٢
 ١٤٥ مادة
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دون إخالل بالقواعد املتعلقة . ينصرف أثر العقد إىل املتعاقدين واخللف العام
باملرياث ، ما مل يتبني من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا 

 .األثر ال ينصرف إىل اخللف العام
 

 ١٤٦مادة 
ا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إىل ، إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوق

خلف خاص ، فإن هذه اإللتزامات واحلقوق تنتقل إىل هذا اخللف ىف الوقت 
الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان اخللف اخلاص يعلم ا 

 .وقت انتقال الشئ إليه
 

 ١٤٧مادة 
تعاقدين ، فال جيوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني ، العقد شريعة امل ) ١( 

 .أو لألسباب الىت يقررها القانون
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن ىف الوسع توقعها  ) ٢( 

وترتب على حدوثها أن تنفيذ اإللتزام التعاقدى ، وان مل يصبح مستحيال ، صار 
رة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسا

ويقع باطال . املوازنة بني مصلحة الطرفني أن يرد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول
 .كل اتفاق على خالف ذلك

 
 ١٤٨مادة 

جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن  ) ١( 
 .ةالني

 .وال يقتصر العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه ) ٢( 
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ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة حبسب 
 .طبيعة اإللتزام

 
 ١٤٩مادة 

إذا مت العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن 
ل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف املذعن منها ، وذلك وفقا ملا تقضى به يعد

 .ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك. العدالة
 

 ١٥٠مادة 
إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فال جيوز االحنراف عنها من طريق  ) ١( 

 .تفسريها للتعرف على إرادة املتعاقدين
اما إذا كان هناك حمل لتفسري العقد ، فيجب البحث عن النية املشتركة  ) ٢( 

للمتعاقدين دون الوقوف عند املعىن احلرىف لأللفاظ ، مع االستهداء ىف ذلك 
وفقا للعرف . بطبيعة التعامل ، ومبا ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بني املتعاقدين

 .اجلارى ىف املعامالت
 

 ١٥١مادة 
 .يفسر الشك ىف مصلحة املدين ) ١( 

ومع ذلك ال جيوز أن يكون تفسري العبارات الغامضة ىف عقود اإلذعان  ) ٢( 
 .ضارا مبصلحة الطرف املذعن

 
 ١٥٢مادة 

 .ولكن جيوز أن يكسبه حقا. ال يرتب العقد التزاما ىف ذمة الغري
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 ١٥٣مادة 

إذا تعهد شخص بأن جيعل الغري يلتزم بأمر فال يلزم الغري بتعهده ، فإذا  ) ١( 
رفض الغري أن يلتزم ، وجب على املتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، وجيوز له مع 
 .ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ اإللتزام الذى تعهد به

اما إذا قبل الغري هذا التعهد ، فإن قبوله ال ينتج أثرا اال من وقت صدوره  ) ٢( 
، ما مل يتبني انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إىل الوقت الذى 

 .صدر فيه التعهد
 

 ١٥٤مادة 
رطها ملصلحة الغري ، إذا جيوز للشخص أن يتعاقد بامسه على التزامات يشت ) ١( 

 .كان له ىف تنفيذ هذه اإللتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية
ويترتب على هذا اإلشتراط أن يكسب الغري حقا مباشرا قبل املتعهد  ) ٢( 

ولكون . بتنفيذ اإلشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما مل يتفق على خالف ذلك
 .نتفع بالدفوع الىت تنشأ عن العقدهلذا املتعهد أن يتمسك قبل امل

وجيوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط ملصلحة املنتفع ، اال  ) ٣( 
 .إذا تبني من العقد أن املنتفع وحده هو الذى جيوز له ذلك

 
 ١٥٥مادة 

 قبل أن يعلن جيوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض املشارطة ) ١( 
املنتفع إىل املتعهد أو إىل املشترط رغبته ىف االستفادة منها ، ما مل يكن ذلك خمالفا 

 .ملا يقتضيه العقد
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اال إذا . وال يترتب على نقض املشارطة أن تربأ ذمة املتعهد قبل املشترط ) ٢( 
اتفق صراحة أو ضمنا على خالف ذلك وللمشترط إحالل منتفع آخر حمل 

 .األول ، كما له أن يستأثر لنفسه باالنتفاع من املشارطةاملنتفع 
 

 ١٥٦مادة 
جيوز ىف اإلشتراط ملصلحة الغري أن يكون املنتفع شخصا مستقبال أو جهة 

مستقبلة ، كما جيوز أن يكون شخصا أو جهة مل يعينا وقت العقد ، مىت كان 
 .ينتج العقد أثره طبقا للمشارطةتعيينهما مستطاعا ىف وقت أن 

 
  احنالل العقد- ٣

 ١٥٧مادة 
ىف العقود امللزمة للجانبني ، إذا مل يوف أحد املتعاقدين بإلتزامه جاز  ) ١( 

للمتعاقد اآلخر بعد اعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع 
 .ان له مقتضالتعويض ىف اهلالتني أن ك

وجيوز للقاضى أن مينح املدين اجال إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما جيوز  ) ٢( 
له أن يرفض الفسخ إذا كان ما مل يرف به املدين قليل األمهية بالنسبة إىل اإللتزام 

 .ىف مجلته
 

 ١٥٨مادة 
لقاء نفسه دون حاجة إىل حكم جيوز االتفاق على أن يعترب العقد مفسوخا من ت

 عند عدم الوفاء باإللتزامات الناشئة عنه ، وهذا االتفاق ال يعفى من -قضائى 
 .االعذار ، اال إذا اتفق املتعاقدان صراحة على اإلعفاء منه
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 ١٥٩مادة 
نفيذه انقضت معه ىف العقود امللزمة للجانبني إذا النقض إلتزام بسبب استحالة ت

 .اإللتزامات املقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه
 

 ١٦٠مادة 
إذا فسخ العقد أعيد املتعاقدان إىل احلالة الىت كانا عليها قبل العقد ، فاذا 

 .استحال ذلك جاز احلكم بالتعويض
 

 ١٦١مادة 
 العقود امللزمة للجانبني إذا كانت اإللتزامات املتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز ىف

لكل من املتعاقدين أن ميتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا مل يقم املتعاقد اآلخر بتنفيذ ما 
 .التزم به
 

 الفصل الثاىن
 اإلرادة املنفردة

 ١٦٢مادة 
 وعدا جبائزة يعطيها عن عمل معني التزم بإعطاء اجلائزة من وجه للجمهور ) ١( 

 .ملن قام ذا العمل ولو قام به دون نظر إىل الوعد باجلائزة أو دون علم ا
 

وإذا مل يعني الواعد اجال للقيام بالعمل جاز له الرجوع ىف وعدم بإعالن  ) ٢( 
. ع ىف الوعدللجمهور ، على اال يؤثر ذلك ىف حق من أمت العمل قبل الرجو

وتسقط دعوى املطالبة باجلائزة إذا مل ترفع خالل ستة اشهر من تاريخ إعالنه 
 .العدول للجمهور
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 الفصل الثالث

 العمل غري املشروع
  املسئولية عن األعمال الشخصية- ١

 ١٦٣مادة 
 .كل خطأ سبب ضررا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض

 
 ١٦٤مادة 

يكون الشخص مسئوال عن أعماله غري املشروعة مىت صدرت منه وهو  ) ١( 
 .مميز

ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غري مميز ومل يكن هناك من هو  ) ٢( 
مسئول عنه ، أو تعذر احلصول على تعويض من املسئول ، جاز للقاضى أن يلزم 

 .تعويض عادل ، مراعيا ىف ذلك مركز اخلصوممن وقع منه الضرر ب
 

 ١٦٥مادة 
إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنىب ال بد له فيه ، كحادث 
مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من املضرور أو خطأ من الغري ، كان غري ملزم 

 .على غرية ذلكبتعويض هذا الضرر ، ما مل يوجد نص أو اتفاق 
 

 ١٦٦مادة 
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من احدث ضررا وهو ىف حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغري 
واال . أو ماله ، كان غري مسئول ، على اال جياوز ىف دفاعه القدر الضرورى

 .اصبح ملزما بتعريض تراعى فيه مقتضيات العدالة
 

 ١٦٧مادة 
ال يكون املوظف العام مسئوال عن عمله الذى أضر بالغري إذا قام به تنفيذا ألمر 
صدر إليه من رئيس ، مىت كانت إطاعة هذا األمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد 

اا واجبة ، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان 
 .ب معقولة ، وانه راعى ىف عمله جانب احليطةاعتقاده مبنيا على أسبا

 
 ١٦٨مادة 

من سبب ضررا للغري ليتفادى ضررا اكرب حمدقا به أو بغريه ، ال يكون ملزما اال 
 .بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا

 
 ١٦٩مادة 

ل ضار كانوا متضامنني ىف إلتزامهم بتعويض الضرر ، إذا تعدد املسئولون عن عم
وتكون املسئولية فيما بينهم بالتساوى ، اال إذا عني القاضى نصيب كل منهم ىف 

 .التعويض
 

 ١٧٠مادة 
 

يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى حلق املضرور طبقا ألحكام املادتني 
عيا ىف ذلك الظروف املالبسة ، فإن مل يتيسر له وقت احلكم  مرا٢٢٢ و ٢٢١
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أن يعني مدى التعويض تعيينا ائيا ، فله أن حيتفظ للمضرور باحلق ىف أن يطالب 
 .خالل مدة معينة بإعادة النظر ىف التقدير

 
 ١٧١مادة 

يصح أن يكون التعويض يعني القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف و ) ١( 
مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، وجيوز ىف هاتني احلالتني إلزام املدين 

 .بأن يقدم تأمينا
ويقدر التعويض بالنقد على انه جيوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على  ) ٢( 

طلب املضرور ، أن يأمر بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه ، أو أن حيكم بأداء 
 .رمعني متصل بالعمل غري املشروع ، وذلك على سبيل التعويضأم

 
 ١٧٢مادة 

 
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غري املشروع بانقضاء  ) ١( 

ثالث سنوات من اليوم الذى علم فيه املضرور حبدوث الفور وبالشخص 
ى ىف كل حال ، بإنقضاء مخس عشرة سنة من وتسقط هذه الدعو. املسئول عنه

 .يوم وقوع العمل غري املشروع
على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جرمية ، وكانت الدعوى  ) ٢( 

اجلنائية مل تسقط بعد انقضاء املواعيد املذكورة ىف الفقرة السابقة ، فإن دعوى 
 .التعويض ال تسقط اال بسقوط الدعوى اجلنائية

 ئولية عن عمل الغري املس- ٢
 

 ١٧٣مادة 
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كل من جيب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص ىف حاجة إىل الرقابة ،  ) ١( 
بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو اجلسمية يكون ملزما بتعويض الضرر 

اإللتزام ويترتب هذا . الدعوى حيدثه ذلك الشخص للغري بعمله غري املشروع
 .ولو كان من وقع منه العمل الضار غري مميز

ويعترب القاصر ىف حاجة إىل الرقابة إذا مل يبلغ مخس عشرة سنة ، أو بلغها  ) ٢( 
وكان ىف كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إىل معلمه ىف 

.  املشرفاملدرسة أو املشرف على احلرفة مادام القاصر حتت اشراف املعلم أو
وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إىل زوجها أو إىل من يتوىل الرقابة على 

 .الزوج
وتستطيع املكلف بالرقابة أن خيلص من املسئولية إذا اثبت انه قام بواجب  ) ٣( 

الرقابة ، أو اثبت أن الضرر كان البد واقعا ولو قام ذا الواجب مبا ينبغى من 
 .العناية
 

 ١٧٤مادة 
يكون املتبوع مسئوال عن الضرر الذى حيدثه تابعه بعمله غري املشروع ،  ) ١( 

 .مىت كان واقعا منه ىف حال تأدية وظيفته أو بسببها
وتقوم رابطة التبعية ، ولو مل يكن املتبوع حرا ىف اختيار تابعه ، مىت كانت  ) ٢( 

 .ه وىف توجيههله عليه سلطة فعليه ىف رقابت
 

 ١٧٥مادة 
للمسئول عن عمل الغري حق الرجوع عليه ىف احلدود الىت يكون فيها هذا الغري 

 .مسئوال عن تعويض الضرر
  املسئولية الناشئة عن األشياء- ٣
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 ١٧٦مادة 
ه ، مسئول عما حيدثه احليوان من ضرر ، حارس احليوان ، ولو مل يكن مالكا ل

ولو ضل احليوان أو تسرب ، ما مل يثبت احلارس أن وقوع احلادث كان بسبب 
 .أجنىب ال يد له فيه

 
 ١٧٧مادة 

حارس البناء ، ولو مل يكن مالكا له ، مسئول عما حيدث ادام البناء من  ) ١( 
داما جزئيا ، ما مل يثبت أن احلادث ال يرجع سببه إىل إمهال ضرر ، ولو كان ا

 .ىف الصيانة أو قدم ىف البناء أو عيب فيه
وجيوز ملن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب املالك بأختاذ ما  ) ٢( 

يلزم من التدابري الضرورية لدرء اخلطر فإن مل يقم املالك بذلك جاز احلصول 
 .كمة ىف أختاذ هذه التدابري على حسابهعلى اذن من احمل

 
 ١٧٨مادة 

كل من توىل حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آالت 
ميكانيكية يكون مسئوال عما حتدثه هذه األشياء من ضرر ، ما مل يثبت أن وقوع 

دم اإلخالل مبا يرد ىف ذلك الضرر كان بسبب أجنىب ال يد له فيه ، هذا مع ع
 .من أحكام خاصة

 
 .الفصل الرابع

 األثراء بال سبب
 ١٧٩مادة 
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كل شخص ، ولو غري مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص 
آخر يلتزم ىف حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما حلقه من خسارة ، 

 .ما ولو زال األثراء فيما بعدويبقى هذا اإللتزام قائ
 

 ١٨٠مادة 
تسقط دعوى التعويض عن األثراء بال سبب بانقضاء ثالث سنوات من اليوم 
الذى يعلم فيه من حلقته اخلسارة حبقه ىف التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك 

 .نشأ فيه هذا احلقىف مجيع األحوال بانقضاء مخس عشرة سنة من اليوم الذى ي
 

  دفع غري املستحق- ١
 ١٨١مادة 

 كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ) ١( 
على انه ال حمل للرد إذا كان من قام بالوفاء كعلم انه غري ملزم مبا دفعه ،  ) ٢( 

 .د اكره على هذا الوفاءاال أن يكون ناقص األهلية ، أو يكون ق
 

 ١٨٢مادة 
يصح استرداد غري املستحق إذا كان الوفاء قد مت تنفيذا إللتزام مل يتحقق سببه أو 

 .إللتزام زال سببه بعد أن حتقق
 

 ١٨٣مادة 
 الوفاء قد مت تنفينا إللتزام مل يصح كذلك استرداد غري املستحق ، إذا كان ) ١( 

 .حيل اجله وكان املوىف جاهال قيام األجل
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على انه جيوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء املعجل  ) ٢( 
فإذا كان اإللتزام الذى مل حيل اجله نقودا ، . ىف حدود ما حلق املدين من ضرر

ا القانوىن أو االتفاقى عن املدة الباقية التزم الدائن أن يرد للمدين فائدا بسعره
 .حللول األجل

 
 ١٨٤مادة 

ال حمل السترداد غري املستحق إذا حصل الوفاء من غري املدين وترتب عليه أن 
الدائن ، وهو حسن النية ، قد جترد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من 

ويلتزم املدين . بل املدين احلقيقى تسقط بالتقادمالتأمينات أو ترك دعواه ق
 .احلقيقى ىف هذه احلالة بتعويض الغري الذى قام بالوفاء

 
 ١٨٥مادة 

إذا كان من تسلم غري املستحق حسن النية خال يلتزم أن يرد اال ما  ) ١( 
 .تسلم
 

ن يرد أيضا الفوائد واألرباح الىت جناها اما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أ ) ٢( 
، أو الىت قصر ىف جنيها من الشئ الذى تسلمه بغري حق ، وذلك من يوم الوفاء 

 .أو من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية
وعلى أى حال يلتزم من تسلم غري املستحق برد الفوائد والثمرات من  ) ٣( 

 .يرم رفع الدعوى
 

 ١٨٦مادة 
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إذا مل تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غري املستحق فال يكون ملتزما اال بالقدر 
 .الذى أثرى به

 
 ١٨٧مادة 

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغري حق بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الدعوى 
ترداد ، وتسقط الدعوى كذلك ىف يعلم فيه من دفع غري املستحق حبقه ىف االس

 .مجيع األحوال بانقضاء مخس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا احلق
 

  الفضالة- ٢
 ١٨٨مادة 

الفضالة هى أن يتوىل شخص عن قصد القيام بشأن عاجل حلساب شخص آخر 
 .، دون أن يكون ملزما بذلك

 
 ١٨٩مادة 

ىف اثناء توليه شانا لنفسه ، قد توىل شأن غريه . تتحقق الفضالة ولو كان الفضوىل
 .، ملا بني الشانني من ارتباط ال ميكن معه القيام بأحدمها منفصال عن اآلخر

 
 ١٩٠مادة 

 . الفضوىلتسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به
 

 ١٩١مادة 
جيب على الفضوىل أن ميضى ىف العمل الذى بدأه إىل أن يتمكن رب العمل من 
 .مباشرته بنفسه ، كما جيب عليه أن خيطر بتدخله رب العمل مىت استطاع ذلك
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 ١٩٢مادة 

ذل ىف القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، جيب على الفضوىل أن يب ) ١( 
ومع ذلك جيوز للقاضى أن ينقص التعويض املترتب . ويكون مسئوال عن خطئه

 .على هذا اخلطأ ، إذا كانت الظروف تربر ذلك
وإذا عهد الفضوىل إىل غريه بكل العمل أو ببعضه كان مسئوال عن  ) ٢( 

الرجوع مباشرة على هذا تصرفات نائبه ، دون إخالل مبا لرب العمل من 
 .النائب

وإذا تعدد الفضوليون ىف القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنني ىف  ) ٣( 
 .املسئولية
 

 ١٩٣مادة 
يلتزم الفضوىل مبا يلتزم به الوكيل من رد ما استوىل عليه بسبب الفضالة ، 

 .وتقدمي حساب عما قام به
 

 ١٩٤مادة 
إذا مات الفضوىل التزم ورثته مبا يلتزم به ورثة الوكيل طبقا ألحكام املادة  ) ١( 

 .٢ فقرة ٧١٧
وإذا مات رب العمل بقى الفضوىل ملتزما حنو الورثة مبا كان ملتزما به  ) ٢( 

 .حنو مورثهم
 

 ١٩٥مادة 
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نائبا عن رب العمل ، مىت كان قد بذل ىف إدارته عناية الشخص يعترب الفضوىل 
وىف هذه احلالة يكون رب العمل ملزما . العادى ، ولو مل تتحقق النتيجة املرجوة

بأن ينفذ التعهدات الىت عقدها الفضوىل حلسابه ، وان يعوضه عن التعهدات الىت 
 سوغتها الظروف مضافا التزم ا ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة الىت

إليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى حلقه بسبب قيامه 
 .بالعمل ، وال يستحق الفضوىل أجرا على عمله اال أن يكون من أعمال مهنته

 
 ١٩٦مادة 

سئوال عن إدارته اال إذا مل تتوافر ىف الفضوىل أهلية التعاقد فال يكون م ) ١( 
 .بالقدر الذى أثرى به ، ما مل تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غري مشروع

 .اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو مل تتوافر فيه أهلية التعاقد ) ٢( 
 

 ١٩٧مادة 
يوم الذى يعلم تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من ال

وتسقط كذلك ىف مجيع األحوال بانقضاء مخس عشرة سنة . فيه كل طرف حبقه
 .من اليوم الذى ينشأ فيه هذا احلق

 
 الفصل اخلامس
 القانون

 ١٩٨مادة 
اإللتزامات الىت تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية 

االىت أنشأ. 
 الباب الثاىن
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 آثار اإللتزام
 ١٩٩مادة 

 .ينفذ اإللتزام جربا على املدين ) ١( 
 .ومع ذلك إذا كان اإللتزام طبيعيا فال جرب ىف تنفيذه ) ٢( 

 
 ٢٠٠مادة 

وىف كل حال . يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك إلتزام طبيعى
 .يقوم إلتزام طبيعى خيالف النظام العامال جيوز أن 

 
 ٢٠١مادة 
 ر. قاصدا أن يوىف إلتزاما طبيعيا. ال يسترد املدين ما أداه باختياره

 
 ٢٠٢مادة 

 .اإللتزام الطبيعى يصلح سببا إللتزام مدىن
 

 الفصل األول
 التنفيذ العيىن

 ٢٠٣مادة 
 على تنفيذ إلتزامه ٢٢٠ ، ٢١٩جيرب املدين بعد اعذاره طبقا للمادتني  ) ١( 

 .تنفيذا عينيا ، مىت كان ذلك ممكنا
على انه إذا كان ىف التنفيذ العيىن إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على  ) ٢( 

 .لدائن ضررا جسيمادفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك ال يلحق با
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 ٢٠٤مادة 
إذا . اإللتزام بنقل امللكية أو أى حق عيىن آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا احلق

كان حمل اإللتزام شيئا معينا بالذات ميلكه امللتزم ، وذلك دون إخالل بالقواعد 
 .املتعلقة بالتسجيل

 
 ٢٠٥مادة 

إذا ورد اإللتزام بنقل حق عيىن على شئ مل يعني اال بنوعه فال ينتقل احلق  ) ١( 
 .اال بإفراز هذا الشئ

فإذا مل يقم املدين بتنفيذ إلتزامه ، جاز للدائن أن حيصل على شئ من  ) ٢( 
النوع ذاته على نفقة املدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه ىف حالة 

ال ، كما جيوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غري إخالل ىف احلالتني حبقه االستعج
 .ىف التعويض

 
 ٢٠٦مادة 

اإللتزام بنقل حق عيىن يتضمن اإللتزام بتسليم الشئ واحملافظة عليه حىت 
 .التسليم
 

 ٢٠٧مادة 
دين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن إلتزامه أن إذا التزم امل ) ١( 

يسلم شيئا ومل يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فإن هالك الشئ يكون عليه ولو كان 
 .اهلالك قبل االعذار على الدائن
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ومع ذلك ال يكون اهلالك على املدين ، ولو اعذر إذا اثبت أن الشئ كان  ) ٢( 
 انه سلم إليه ، ما مل يكن املدين قد قبل أن يتحمل ميلك كذلك عند الدائن لو

 .تبعة احلوادث املفاجئة
على أن الشئ املسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة  ) ٣( 

 .اهلالك تقع على السارق
 

 ٢٠٨مادة 
ن أن ينفذ املدين ىف اإللتزام بعمل ، إذا نص االتفاق أو استوجبت طبيعة الدي

 .اإللتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غري املدين
 

 ٢٠٩مادة 
ىف اإللتزام بعمل ، إذا مل يقم املدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب  ) ١( 

 .تنفيذ ممكناترخيصا من القضاء ىف تنفيذ اإللتزام على نفقة املدين إذا كان هذا ال
وجيوز ىف حالة االستعجال أن ينفذ الدائن اإللتزام على نفقة املدين ، دون  ) ٢( 

 .ترخيص من القضاء
 

 ٢١٠مادة 
ىف اإللتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، إذا مسحت ذا طبيعة 

 .اإللتزام
 

 ٢١١مادة 
ىف اإللتزام بعمل ، إذا كان املطلوب من املدين هو أن حيافظ على الشئ  ) ١( 

أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى احليطة ىف تنفيذ إلتزامه فإن املدين يكون قد وىف 
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بااللتزام إذا بذل ىف تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو مل 
 .ذا ما مل ينص القانون أو االتفاق على غري ذلكيتحقق الغرض املقصود ، ه

 .وىف كل حال يبقى املدين مسئوال عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم ) ٢( 
 

 ٢١٢مادة 
إذا التزم املدين باالمتناع عن عمل وأخل ذا اإللتزام ، جاز للدائن أن يطلب 

له أن يطلب من القضاء ترخيصا ىف أن يقوم ذه و. إزالة ما وقع خمالفا لإللتزام
 .االزالة على نفقة املدين

 
 ٢١٣مادة 

إذا كان تنفيذ اإللتزام عينا غري ممكن أو غري مالئم اال إذا قام به املدين  ) ١( 
رامة نفسه ، جاز للدائن أن حيصل على حكم بإلزام املدين ذا التنفيذ وبدفع غ

 .ديدية أن امتنع عن ذلك
وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا إلكراه املدين املمتنع عن  ) ٢( 

 .التنفيذ جاز له أن يزيد ىف الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة
 

 ٢١٤مادة 
دد القاضى مقدار إذا مت التنفيذ العيىن أو أصر املدين على رفض التنفيذ ح

التعويض الذى يلزم به املدين مراعيا ىف ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت 
 .الذى بدا من املدين

 
 الفصل الثاىن

 التنفيذ بطريق التعويض
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 ٢١٥مادة 
 إذا استحال على املدين أن ينف اإللتزام غينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء
. بإلتزامه ، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنىب ال يد له فيه

 .ويكون احلكم كذلك إذا تأخر املدين ىف تنفيذ إلتزامه
 

 ٢١٦مادة 
جيوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو أال حيكم بتعويض ما إذا كان الدائن 

 . احداث الضرر أو زاد فيهخبطئه قد اشترك ىف
 

 ٢١٧مادة 
 .جيوز االتفاق على أن يتحمل املدين تبعة احلادث املفاجئ والقوة القاهرة ) ١( 
وكذلك جيوز االتفاق على إعفاء املدين من أية مسئولية تترتب على عدم  ) ٢( 

و عن خطئه اجلسيم ، ومع ذلك تنفيذ إلتزامه التعاقدى اال ما ينشأ عن غشه أ
جيوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو اخلطأ اجلسيم الذى يقع من 

 .أشخاص يستخدمهم ىف تنفيذ إلتزامه
ويقع باطال كل شرط يقضى باإلعفاء من املسئولية املترتبة على العمل غري  ) ٣( 

 .املشروع
 

 ٢١٨مادة 
 . يستحق التعويض اال بعد أعذار املدين ، ما مل ينص على غري ذلكال

 
 ٢١٩مادة 
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يكون أعذار املدين بإنذاره أو مبا يقوم مقام اإلنذار ، وجيوز أن يتم االعذار عن 
طريق الربيد على الوجه املبني ىف قانون املرافعات ، كما جيوز أن يكون مترتبا 

 اتفاق يقضى بأن يكون املدين معذرا مبجرد حلول األجل دون حاجة إىل على
 .أى أجراء آخر

 
 ٢٢٠مادة 

 :ال ضرورة العذار املدين ىف احلاالت اآلتية 
 .إذا اصبح تنفيذ اإللتزام غري ممكن أو كري جمد بفعل املدين) أ ( 
 .ضا ترتب على عمل غري مشروعإذا كان حمل اإللتزام تعوي) ب ( 

إذا كان حمل اإللتزام رد شئ يعلم املدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون ) ج ( 
 .حق وهو عامل بذلك

 .إذا صرح املدين كتابة انه ال يريد القيام بإلتزامه) د ( 
 

 ٢٢١مادة 
بنص ىف القانون ، فالقاضى هو إذا مل يكن التعويض مقدرا ىف العقد أو  ) ١( 

الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، 
بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باإللتزام أو للتأخر ىف الوفاء به ، 
ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن ىف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 

 .معقول
ين الذي مل ¨ومع ذلك إذا كان اإللتزام مصدره العقد ، فال يلتزم املد ) ٢( 

يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إال بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة 
 .وقت التعاقد 
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 ٢٢٢مادة 
 أن يشمل التعويض الضرر األدىب أيضا ، ولكن ال جيوز ىف هذه احلالة ) ١( 

 .ينتقل إىل الغري اال إذا حتدد مبقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء
ومع ذلك ال جيوز احلكم بتعويض اال لألزواج واألقارب إىل الدرجة  ) ٢( 

 .الثانية عما يصيبهم من أمل من جراء موت املصاب
 

 ٢٢٣مادة 
ا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف العقد أو يف جيوز للمتعاقدين أن حيدد

 .٢٢٠ إىل – ٢١٥اتفاق الحق، ويراعى يف هذه احلالة أحكام املواد من 
 
 

 ٢٢٤مادة 
ال يكون التعويض االتفاقى مستحقا إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه أي ) ١(

 .ضرر
ض هذا التعويض إذا أثبت املدين أن التقدير كان وجيوز للقاضي أن خيف) ٢(

 .مبالغا فيه إىل درجة كبرية، أو أن االلتزام األصلي قد نفذ يف جزء منه
 .ويقع باطال كل اتفاق خيالف الفقرتني السابقتني) ٣(

 
 ٢٢٥مادة 

 أن يطالب بأكثر من إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقى فال جيوز للدائن
 .هذه القيمة إال إذا أثبت أن املدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما

 
 ٢٢٦مادة 
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إذا كان حمل االلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم املقدار وقت الطلب وتأخر 
ض عن التأخر املدين يف الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعوي

. فوائد قدرها أربعة يف املائة يف املسائل املدنية ومخسة يف املائة يف املسائل التجارية
وتسرى هذه الفوائد من تاريخ املطالبة القضائية ا أن مل حيدد االتفاق أو العرف 

 .التجاري تارخيا آخر لسرياا، وهذا كله ما مل ينص القانون على غريه
 

 ٢٢٧مادة 
جيوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك يف مقابل ) ١(

تأخري الوفاء أم يف أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على أال يزيد هذا السعر 
على سبعة يف املائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب ختفيضها إىل سبعة يف املائة 

 .دفع زائدا على هذا القدروتعني رد 
اشترطها الدائن إذا زادت هي . وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها) ٢(

والفائدة املتفق عليها على احلد األقصى املتقدم ذكره تعترب فائدة مستترة وتكون 
قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو املنفعة ال تقابلها خدمة حقيقية 

 .د أداها وال منفعة مشروعةيكون الدائن ق
 

 ٢٢٨مادة 
ال يشترط الستحقاق فوائد التأخري قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن 

 .ضرراً حلقه من هذا التأخري
 

 ٢٢٩مادة 
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 أمد الرتاع فللقاضي أن إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب حبقه، يف إطالة
خيفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو ال يقضى ا إطالق عن املدة اليت فيها 

 .الرتاع بال مربر
 

 ٢٣٠مادة 
عند توزيع مثن الشيء الذي بيع جربا ال يكون الدائنون املقبولون يف التوزيع 

ائد تأخري عن األنصبة اليت تقررت هلم يف هذا مستحقني بعد رسو املزاد لفو
التوزيع إال إذا كان الراسي عليه املزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة 
احملكمة ملزمة ذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على أال يتجاوز ما يتقاضاه 

عليه املزاد أو الدائنون من فوائد يف هذه احلالة ما هو مستحق منها قبل الراسي 
 .وهذه الفوائد تقسم بني الدائنني مجيعا قسمة غرماء. خزانة احملكمة

 
 ٢٣١مادة 

جيوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إىل الفوائد إذا ثبت أن الضرر 
 .الذي جياوز الفوائد قد تسبب فيه املدين بسوء نية

 
 ٢٣٢مادة 

ال جيوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، وال جيوز يف أية حال أن يكون 
جمموع الفوائد اليت يتقاضاها الدائن أكثر من رأس املال وذلك كله دون إخالل 

 .بالقواعد والعادات التجارية
 

 ٢٣٣مادة 
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 على احلساب اجلاري ختتلف سعرها القانوين الفوائد التجارية اليت تسرى
باختالف اجلهات، ويتبع يف طريقة حساب الفوائد املركبة يف احلساب اجلاري ما 

 .يقضى به العرف التجاري
 

 الفصل الثالث
 ما يكفل حقوق الدائنني

 من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
 ٢٣٤مادة 

 .يعها ضامنة للوفاء بديونهأموال املدين مج) ١(
ومجيع الدائنني متساوون يف هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقدم ) ٢(

 .طبقا للقانون
  وسائل التنفيذ– ١

 ٢٣٥مادة 
لكل دائن ولو مل يكن حقه مستحق األداء أن يستعمل باسم مدينة مجيع ) ١(

 .و غري قابل للحجزحقوق هذا املدين، إال ما كان منها متصال بشخصه خاصة أ
وال يكون استعمال الدائن حلقوق مدينة مقبوال إال إذا أثبت أن املدين مل ) ٢(

يستعمل هذه احلقوق وأن عدم استعماله هلا من شأنه أن يسبب إعساره أو أن 
وال يشترط أعذار املدين الستعمال حقه ولكن جيب . يزيد يف هذا اإلعسار

 .إدخاله خصما يف الدعوى
 

 ٢٣٦مادة 
يعترب الدائن يف استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا املدين، وكل فائدة تنتج من 

 .استعمال هذه احلقوق تدخل يف أموال املدين وتكون ضمانا جلميع دائنيه
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 ٢٣٧مادة 

دينة تصرف ضار به أن لكل دائن أصبح حقه مستحق األداء، وصدر من م
يطلب عدم نفاذ هذا التصرف يف حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق 

املدين أو زاد يف التزاماته وترتب عليه إعسار املدين أو الزيادة يف إعساره، 
 .وذلك ميت توافرت الشروط املنصوص عليها يف املادة التالية

 
 ٢٣٨مادة 

إذا كان تصرف املدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه يف حق الدائن أن يكون ) ١(
منطويا على غش من املدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم ذا 

الغش، ويكفى العتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من املدين 
دين إذا كان وهو عامل انه معسر، كما يعترب من صدر له التصرف عاملا بغش امل

 .قد علم أن هذا املدين معسر
أما إذا كان التصرف تربعا، فانه ال ينفذ يف حق الدائن، ولو كان من صدر ) ٢(

 .له التربع حسن النية لو ثبت أن املدين مل يرتكب غشاً
وإذا كان اخللف الذي انتقل إليه الشيء من املدين قد تصرف فيه بعوض ) ٣(

ائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا كان إيل خلف آخر، فال يصح للد
اخللف الثاين يعلم غش املدين، وعلم اخللف األول ذا الغش ان كان املرين قد 
تصرف بعوض، أو كان هذا اخللف الثاين يعلم اعسار املدين قد تصرفه للخلف 

 .األول ان كان املدين قد تصرف له تربعاً
 

 ٢٣٩دة ما
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إذا ادعي الدائن إعسار املدين فليس عليه إال أن يثبت مقدار ما يف ذمته من 
 .ديون وعلي نفسه أن يثبت أن له ما ال يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها

 
 ٢٤٠مادة 

ميت تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك مجيع الدائنني الذين صدر هذا 
 .لتصرف اضرارا ما

 
 ٢٤١مادة 

إذا كان من تلقي حقا من املدين املعسر مل يدفع مثنه، فإنه يتخلص من الدعوى 
 .ميت كان هذا الثمن هو مثن املثل، وقام بإيداعه خزانة احملكمة

 
 ٢٤٢مادة 

 تفضيل دائن علي آخر دون حق فال يترتب عليه إال إذا مل يقصد بالغش إال) ١(
 .حرمان الدائن من هذه امليزة

وإذا ويف املدين املعسر أحد دائنيه قبل انقضاء األجل الذي عني أصال ) ٢(
للوفاء، فال يسري هذا الوفاء يف حق باقي الدائنني وكذلك ال يسري يف حقهم 

ن قد مت نتيجة تواطؤ بني املدين الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا األجل إذا كا
 .والدائن الذي استويف حقه

 
 ٢٤٣مادة 

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي 
يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط يف مجيع األحوال بانقضاء 

 .ذي صدر فيه التصرف املطعون فيهمخس عشرة سنة من الوقت ال
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 ٢٤٤مادة 

إذا أبرم عقد صوري فلدائين املتعاقدين وللخلف اخلاص ميت كانوا حسين ) ١(
النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن هلم أن يتمسكوا يتمسكوا بالعقد 

 .ي أضر ماملستتر ويثبتوا جبميع الوسائل صورية العقد الذ
وإذا تعارضت مصاحل ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر ومتسك ) ٢(

 .اآلخرون بالعقد املستتر، كانت األفضلية لألولني
 

 ٢٤٥مادة 
إذا ستر املتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بني املتعاقدين 

 .لعقد احلقيقيواخللف العام هو ا
 احلق يف احلبس:  إحدى وسائل الضمان- ٢

 ٢٤٦مادة 
لكل من التزم بأداء شيء أن مينع عن الوفاء به مادام الدائن مل يعرض الوفاء ) ١(

أو مادام الدائن مل يقم بتقدمي . بالتزام مترتب عليه بسبب التزام املدين ومرتبط به
 ..!تأمني كاف للوفاء بالتزامه

ك بوجه خاص حلائز الشيء أو حمرزه إذا هو انفق عليه ويكون ذل) ٢(
مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن ميتنع عن رد هذا الشيء حيت يستويف 

 .ماهو مستحق له، إال أن يكون االلتزام بالرد ناشئا عن عمل غري مشروع
 

 ٢٤٧مادة 
 .بت حق امتياز عليهجمرد احلق يف حبس الشيء ال يث) ١(
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وعلي احلابس أن حيافظ علي الشيء وفقا ألحكام رهن احليازة عليه أن ) ٢(
 .يقدم حسابا عن غلته

اذا كان الشيء احملبوس خيشي عليه اهلالك أو التلف فللحابس أن حيصل ) ٣(
، ٩١١١علي اذن من القضاء يف بيعه وفقا لألحكام املنصوص عليها يف املادة 

 . احلبس من الشيء ايل مثنهوينتقل احلق يف
 

 ٢٤٨مادة 
 .ينقض احلق يف احلبس خبروج الشيء من يد حائزه أو حمرزه)١(

ومع ذلك جيوز حلابس الشيء إذا هو قام ذا الطلب خالل الثالثني يوما ) ٢(
ت من الوقت الذي علم فيه خبروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وق

 .خروجه
 
 اإلعسار

 ٢٤٩مادة 
جيوز أن يشهر إعسار املدين إذا كانت أمواله ال تكفي لوفاء ديونه املستحقة 

 .األداء
 

 ٢٥٠مادة 
يكون شهر اإلعسار حبكم تصدره احملكمة االبتدائية اليت يتبعها موطن املدين بناء 

 .ي طلب املدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوي علي وجه السرعةعل
 

 ٢٥١مادة 
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علي احملكمة يف كل حال، قبل أن تشهر اعسار املدين، أن تراعي يف تقديرها 
مجيع الظروف اليت أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فتنظر 

ستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن األسباب اليت أدت ايل ايل موارده امل
اعساره، ومصاحل دائنيه املشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر يف حالته 

 .املالية
 

 ٢٥٢مادة 
مدة املعارضة يف األحكام الصادرة يف شأن االعسار مثانية أيام، ومدة استئنافها 

 .عشر يوما تبدأ من تاريخ اعالن تلك األحكاممخسة 
 

 ٢٥٣مادة 
علي كاتب احملكمة يف اليوم الذي تقيد فيه دعوى االعسار أن يسجل ) ١(

وعليه أن يؤشر يف . صحيفتها يف سجل خاص يرتب حبسب امساء املعسرين
بكل حكم يصدر بتأييده هامش التسجيل املذكور باحلكم الصادر يف الدعوى و

 .أة بإلغائه وذلك كله يوم صدور احلكم
وعلي الكاتب أيضا أن يرسل ايل قلم كتاب حمكمة مصر صورة من هذه ) ٢(

التسجيالت والتأشريات الثباا يف سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير 
 .العدل
 

 ٢٥٤مادة 
ذا تغري موطنه أن خيطر بذلك كاتب احملكمة اليت يتبعها موطنه جيب علي املدين إ

السابق، وعلي هذا الكاتب مبجرد علمه بتغيري املوطن، سواء أخطره املدين أم 
علم ذلك من أي طريق أخر، أن يرسل علي نفقة املدين صورة من حكم شهر 
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 يتبعها االعسار ومن البيانات املؤشر ا يف هامش التسجيل ايل احملكمة اليت
 .املوطن اجلديد لتقوم بقيدها يف سجالا

 
 ٢٥٥مادة 

يترتب علي احلكم بشهر االعسار أن حيل كل ما يف ذمة املذين من ذيون ) ١(
وخيصم من هذه الديون مقدار الفائدة االتفاقية أو القانونية عن املدة اليت . مؤجلة

 .سقطت بسقوط االجل
 ومع ذلك جيوز للقاضي أن حيكم بناء علي طلب املدين ويف مواجهة ذوي )٢(

الشأن من دائنيه، بإبقاء األجل أو مده بالنسبة ايل الديون املؤجلة كما جيوز له 
أن مينح املدين أجال بالنسبة ايل الديون احلالية إذا رأي أن هذا االجراء تربره 

 . والدائنني مجيعاالظروف، وأنه خري وسيلة تكفل مصاحل املدين
 

 ٢٥٦مادة 
 .ال حيول شهر االعسار دون اختاذ الدائنني إلجراءات فردية ضد املدين) ١(
علي أنه ال جيوز أن حيتج علي الدائنني الذين يكون هلم حقوق سابقة علي ) ٢(

 بعد هذا تسجيل صحيفة دعوى االعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات املدين
 .التسجيل
 

 ٢٥٧مادة 
ميت سجلت صحيفة دعوى اإلعسار فال يسري يف حق الدائنني أي تصرف 

للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد يف التزاماته، كما ال يسري 
 .يف حقهم أي وفاء يقوم به املدين

 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

 ٢٥٨دة ما
جيوز للمدين أن يتصرف يف ماله، ولو بغري رضاء الدائنني علي أن يكون ذلك 
بثمن املثل، وأن يقول املشترك بايداع الثمن خزانة احملكمة حيت يوزع وفقا 

 .الجراءات التوزيع
فإذا كان الثمن الذي بيع به املال اقل من مثن املثل، كان التصرف غري سار ) ٢(

 إذا أودع املشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من يف حق الدائنني إال
 .مثن املثل
 

 ٢٥٩مادة 
إذا وقع الدائنون احلجز علي ايرادات املدين كان لرئيس احملكمة املختصة بشهر 
اإلعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من أيراداته 

 وجيوز التظلم من األمر الذي يصدر علي هذه العريضة يف مدة ثالثة احملجوزة
أيام من تاريخ صدوره ان كان التظلم من املدين، ومن تاريخ اعالن األمر 

 .للدائنني ان كان التظلم منهم
 

 ٢٦٠مادة 
 -:يعاقب املدين بعقوبة التبديد يف احلالتني اآلتيتني 

ذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد االعسار، بقصد االضرار بدائنيه،  إ-أ 
 .وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره

ان كان بعد احلكم بشهر اعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها 
 .أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد االضرار بدائنيه

ن بعد احلكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ  إذا كا-ب 
 عليها أو إصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد اإلضرار بدائنيه
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 ٢٦١مادة 

تنتهي حالة اإلعسار حبكم تصدره احملكمة االبتدائية اليت يتبعها موطن املدين ) ١(
 : طلب ذي شأن يف احلالتني اآلتيتنيبناء علي

 . مىت ثبت أن ديون املدين أصبحت ال تزيد علي أمواله-أ 
 ميت قام املدين بوفاء ديونه اليت حلت دون أن يكون لشهر اإلعسار إيل ما -ب 

 .٢٦٣كانت عليه من قبل وفقا للمادة 
 االعسار ويؤشر كاتب احملكمة من تلقاء نفسه باحلكم الصادر بانتهاء حالة) ٢(

، وعليه أن ٣٥٢يوم صدوره علي هامش التسجيل املنصوص عليه يف املادة 
 .يرسل صورة منه ايل قلم كتاب حمكمة مصر للتأشري به كذلك

 
 ٢٦٢مادة 

تنتهي حالة االعسار بقوة القانون ميت انقضت مخس سنوات علي تاريخ التأشري 
 . اإلعسارباحلكم الصادر بشهر

 
 ٢٦٣مادة 

جيوز للمدين انتهاء حالة اإلعسار أن يطلب اعادة الديون اليت كانت قد حلت 
بسبب شهر االعسار ومل يتم دفعها ايل أجلها السابق، بشرط أن يكون قد ويف 

 .ديونه اليت حلت دون أن يكون لشهر اإلعسار أثر يف حلوهلا
 

 ٢٦٤مادة 
انتهاء حالة االعسار حبكم أو بقوة القانون ال مينع الدائنني من الطعن يف تصرفات 

 .٢٤٣ ايل ٥٣٢املدين، وال من التمسك باستعمال حقوقه ، وفقا للمواد من 
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 الباب الثالث

 األوصاف املعدلة ألثر االلتزام
 ألولالفصل ا

 الشرط واألجل
  الشرط-١

 ٢٦٥مادة 
يكون االلتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر 

 .مستقبل غري حمقق الوقوع
 

 ٢٦٦مادة 
ال يكون االلتزام قائما إذا علق على شرط غري ممكن أو على شرط خمالف ) ١(

أما إذا كان فاسخا فهو . ام ، هذا إذا كان الشرط وافقا لآلداب أو النظام الع
 .نفسه الذي يعترب غري قائم

ومع ذلك ال يقوم االلتزام الذي علق على شرط فاسخ خمالف لآلداب أو ) ٢(
 .النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع لاللتزام

 
 ٢٦٧مادة 

لتزام قائما إذا علق على شرط واقف جيعل وجود االلتزام متوقفا ال يكون اال
 .على حمض إرادة امللتزم

 
 ٢٦٨مادة 
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. إذا كان االلتزام معلقا على شرط واقف ، فال يكون نافذا إال إذا حتقق الشرط 
ي وال للتنفيذ أما قبل حتقق الشرط ، فال يكون االلتزام قابال للتنفيذ القهر

االختياري ، على أنه جيوز للدائن أن يتخذ من اإلجراءات ما حيافظ به على 
 .حقه
 

 ٢٦٩مادة 
يترتب على حتقق الشرط الفاسخ زوال االلتزام ويكون الدائن ملزما برد ما ) ١(

 .ويضأخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التع
 .على أن أعمال اإلدارة اليت تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم حتقق الشرط) ٢(

 
 ٢٧٠مادة 

إذا حتقق الشرط استند أثره إىل الوقت الذي نشأ فيه االلتزام ، إال إذا تبني ) ١(
واله ، إمنا يكون من إرادة املتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود االلتزام ، أو ز

 .يف الوقت الذي حتقق فيه الشرط
ومع ذلك ال يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ االلتزام قبل حتقق ) ٢(

 .الشرط غري ممكن لسبب أجنيب ال يد للمدين فيه
 

  األجـــل-٢
نقضاؤه مترتبا على يكون االلتزام ألجل إذا كان نفاذه أو ا) ١ (-٢٧١مادة 

 .أمر مستقبل حمقق الوقوع
ويعترب األمر حمقق الوقوع مىت كان وقعه حمتما ، ولو مل يعرف الوقت الذي ) ٢(

 .يقع فيه
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 ٢٧٢مادة 
إذا تبني من االلتزام أن املدين ال يقوم بوفائه إال عند املقدرة أو امليسرة ، عني 

ا مناسبا حللول األجل ، مراعيا يف ذلك موارد املدين احلالية القاضي ميعاد
 .واملستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل احلريص على الوفاء بالتزامه

 
 ٢٧٣مادة 

 :يسقط حق املدين يف األجل
 .إذا شهر إفالسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون) ١(

 إىل حد كبري أعطي الدائن من تأمني خاص ، ولو كان هذا إذا أضعف بفعله) ٢(
التأمني قد أعطي بعقد الحق أو مبقتضى القانون ، هذا ما مل يؤثر الدائن أن 

يطالب بتكملة التأمني ، أما إذا كان إضعاف التأمني يرجع إىل سبب ال دخل 
 .ا كافياإلرادة املدين فيه ، فان األجل يسقط ما مل يقدم املدين للدائن ضمان

 .إذا مل يقدم للدائن ما وعد يف العقد بتقدميه من التأمينات) ٣(
 

 ٢٧٤مادة 
إذا كان االلتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه ال يكون نافذا إال يف الوقت ) ١(

الذي ينقضي فيه األجل ، على أنه جيوز للدائن حىت قبل انقضاء األجل أن يتخذ 
ن اإلجراءات ما حيافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمني إذا م

 .خيشى إفالس املدين أو إعساره واستند يف ذلك إىل سبب معقول
ويترتب على انقضاء األجل الفاسخ زوال االلتزام ، دون أن يكون هلذا ) ٢(

 .الزوال اثر رجعي
 

 الفصل الثاين
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 تعدد حمل االلتزام

 
  االلتزام التخيريى-١

 ٢٧٥مادة 
يكون االلتزام ختيرييا إذا مشل حمله أشياء متعددة تربأ ذمة املدين براءة تامة إذا 
أدي واحد منها ، ويكون اخليار للمدين ما مل ينص القانون أو يتفق املتعاقدان 

 .على غري ذلك
 

 ٢٧٦مادة 
إذا كان اخليار للمدين وامتنع عن االختيار أو تعدد املدينون ومل يتفقوا فيما ) ١(

بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيني أجل خيتار فيه املدين أو يتفق فيه 
 .املدينون ، فإذا مل يتم ذلك تويل القاضي بنفسه تعيني حمل االلتزام

ن االختيار أو تعدد الدائنون ومل يتفقوا أما إذا كان اخليار للدائن وامتنع ع) ٢(
فيما بينهم ، عني القاضي أجال أن طلب املدين ذلك ، فإذا انقضي األجل انتقل 

 .اخليار إىل املدين
 ٢٧٧مادة 

إذا كان الخیار للمدين ، ثم استحال تنفیذ كل من 
األشیاء المتعددة التي اشتمل علیھا محل 

ھذه االلتزام ، وكان المدين مسئوال عن 
االستحالة ولو فیما يتعلق بواحدة من ھذه 

األشیاء كان ملزما بأن يدفع قیمة أخر شيء 
 .استحال تنفیذه

 
  االلتزام البدىل-٢
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 ٢٧٨مادة 
يكون االلتزام بدليا إذا مل يشمل حمله إال شيئا واحدا ، ولكن تربأ ذمة ) ١(

 .ئا أخراملدين إذا أدي بدال منه شي
والشيء الذي يشمله حمل االلتزام ال البديل الذي تربأ ذمة املدين بأدائه هو ) ٢(

 .وحده حمل االلتزام وهو الذي يتعني طبيعته
 

 الفصل الثالث
 تعدد طريف االلتزام

  التضامن-١
 ٢٧٩مادة 

 وإمنا يكون بناء على اتفاق أو التضامن بني الدائنني أو بني املدينني ال يفترض ،
 .نص يف القانون

 
 ٢٨٠مادة 

إذا كان التضامن بني الدائنني ، جاز للمدين أن يويف الدين ألي منهم ، إال ) ١(
 .إذا مانع أحدهم يف ذلك

ومع ذلك ال حيول التضامن دون انقسام الدين بني ورثة أحد الدائنني ) ٢(
 .امنني ، إال إذا كان الدين غري قابل لالنقساماملتض

 
 ٢٨١مادة 

جيوز للدائنني املتضامنني ، جمتمعني أو منفردين ، مطالبة املدين بالوفاء ، ) ١(
 .ويراعي يف ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين
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د الدائنني املتضامنني بالوفاء أن حيتج على هذا وال جيوز للمدين إذا طالبه أح) ٢(
الدائن بأوجه الدفع اخلاصة بغريه من الدائنني ، ولكن جيوز له أن حيتج على 
الدائن املطالب بأوجه الدفع اخلاصة ذا الدائن ، وبأوجه الدفع املشتركة بني 

 .الدائنني مجيعا
 

 ٢٨٢مادة 
برئت ذمة املدين قبل أحد الدائنني املتضامنني بسبب غري الوفاء ، فال إذا ) ١(

 .تربأ ذمته قبل باقي الدائنني إال بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة املدين قبله
وال جيوز ألحد الدائنني املتضامنني أن يأيت عمال من شأنه اإلضرار بالدائنني ) ٢(

 .اآلخرين
 

 ٢٨٣مادة 
كل ما يستوفيه أحد الدائنني املتضامنني من الدين يصري من حق الدائنني ) ١(

 .مجيعا ويتحاصون فيه
وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغري ) ٢(

 .ذلك
 

 ٢٨٤مادة 
 .حدهم بالدين مربئ لذمة الباقنيإذا كان التضامن بني املدينني فان وفاء أ
 

 ٢٨٥مادة 
جيوز للدائن مطالبة املدينني املتضامنني بالدين جمتمعني أو منفردين ، ويراعي ) ١(

 .يف ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين
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تج بأوجه الدفع اخلاصة وال جيوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن حي) ٢(
بغريه من املدينني ، ولكن جيوز له أن حيتج بأوجه الدفع اخلاصة به وباألوجه 

 .املشتركة بني املدينني مجيعا
 

 ٢٨٦مادة 
يترتب على جتديد الدين بني الدائن واحد املدينني املتضامنني أن تربأ ذمة باقي 

 . احتفظ الدائن حبقه قبلهماملدينني إال إذا
 

 ٢٨٧مادة 
ال جيوز للمدين املتضامن أن يتمسك باملقاصة اليت تقع بني الدائن ومدين 

 .متضامن أخر ، إال بقدر حصة هذا املدين
 

 ٢٨٨مادة 
تضامنني ، فان الدين ال ينقضي إذا احتدت الذمة بني الدائن واحد مدينيه امل

 .بالنسبة إىل باقي املدينني ، إال بقدر حصة املدين الذي أحتدث ذمته مع الدائن
 

 ٢٨٩مادة 
إذا أبرأ الدائن أحد املدينني املتضامنني فال تربأ ذمة الباقني ، إال إذا صرح ) ١(

 .الدائن بذلك
ه هذا التصريح ، مل يكن له أن يطالب باقي املدينني فإذا مل يصدر من) ٢(

املتضامنني إال مبا يبقي من الدين بعد خصم حصة املدين الذي أبرأه ، إال أن 
ويف هذه احلالة يكون هلم . يكون قد احتفظ حبقه يف الرجوع عليهم بكل الدين 

 .حق الرجوع على املدين الذي صدر اإلبراء لصاحله حبصته يف الدين
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 ٢٩٠مادة 

إذا أبرأ الدائن أحد املدينني املتضامنني من التضامن بقي حقه يف الرجوع على 
 .الباقني بكل الدين ، ما مل يتفق على غري ذلك

 
 ٢٩١مادة 

امنني ، سواء أكان يف مجيع األحوال اليت يربأ فيها الدائن أحد املدينني املتض) ١(
اإلبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي املدينني أن يرجعوا عند االقتضاء 

 .٢٩٨على هذا املدين بنصيبه يف حصة املعسر منهم وفقا للمادة 
على أنه إذا أخلي الدائن املدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ، ) ٢(

 .ذا املدين يف حصة املعسرفان هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب ه
 

 ٢٩٢مادة 
إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إىل أحد املدينني املتضامنني ، فال يستفيد ) ١(

 .من ذلك باقي املدينني إال بقدر حصة هذا املدين
تضامنني ، وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إىل املدينني امل) ٢(

 .فال جيوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي املدينني
 

 ٢٩٣مادة 
 .ال يكون املدين املتضامن مسئوال يف تنفيذ االلتزام إال عن فعله) ١(

وإذا أعذر الدائن أحد املدينني املتضامنني أو قاضاه ، فال يكون لذلك أثر ) ٢(
أما إذا أعذر أحد ، املدينني املتضامنني الدائن ، فان .  املدينني بالنسبة إىل باقي

 .باقي املدينني يستفيدون من هذا األعذار
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 -٢٩٤مادة 

إذا تصاحل الدائن مع أحد املدينني املتضامنني وتضمن الصلح اإلبراء من الدين أو 
أما إذا كان من شان . ستفاد منه الباقون براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، ا

هذا الصلح أن يرتب يف ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه ال 
 .ينفذ يف حقهم غال إذا قبلوه

 
 ٢٩٥مادة 

إذا أقر أحد املدينني املتضامنني بالدين ، فال يسري هذا اإلقرار يف حق ) ١(
 .قنيالبا

وإذا نكل أحد املدينني املتضامنني عن اليمني أو وجه إىل الدائن ميينا حلفها ، ) ٢(
 .فال يضار بذلك باقي املدينني

وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمني إىل أحد املدينني املتضامنني فحلف ، ) ٣(
 .فان املدينني اآلخرين يستفيدون من ذلك

 
 ٢٩٦مادة 

إذا صدر حكم على أحد املدينني املتضامنني ، فال حيتج ذا احلكم على ) ١(
 .الباقني

أما إذا صدر احلكم لصاحل أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إال إذا كان احلكم ) ٢(
 .مبنيا على سبب خاص باملدين الذي صدر احلكم لصاحله

 
 ٢٩٧مادة 
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 إذا ويف أحد املدينني املتضامنني كل الدين ، فال جيوز له أن يرجع على أي )١(
من الباقني إال بقدر حصته يف الدين ، ولو كان مبا له من حق احللول قد رجع 

 .بدعوى الدائن
وينقسم الدين إذا وفاه أحد املدينني حصصا متساوية بني اجلميع ، ما مل ) ٢(

 .كيوجد اتفاق أو نص يقضي بغري ذل
 

 ٢٩٨مادة 
إذا أعسر أحد املدينني املتضامنني حتمل تبعة هذا اإلعسار املدين الذي ويف بالدين 

 .، وسائر املدينني املوسرين ، كل بقدر حصته
 

 ٢٩٩مادة 
ة يف الدين فهو الذي إذا كان أحد املدينني املتضامنني هو وحده صاحب املصلح

 .يتحمل به كله حنو الباقني
 

  عدم القابلية لالنقسام-
 ٣٠٠مادة 

 :يكون االلتزام غري قابل لالنقسام 
 .إذا ورد على حمل ال يقبل بطبيعته أن ينقسم) أ ( 

 جيوز تنفيذه إذا تبني من الغرض الذي رمي إليه املتعاقدان أن االلتزام ال) ب ( 
 .منقسما ، أو إذا انصرفت نية املتعاقدين إىل ذلك

 
 ٣٠١مادة 
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إذا تعدد املدينون يف التزام غري قابل لالنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء ) ١(
 .الدين كامال

 وللمدين الذي ويف بالدين حق الرجوع على الباقني ، كل بقدر حصته إال) ٢(
 .إذا تبني من الظروف غري ذلك

 
 -٣٠٢مادة 

إذا تعدد الدائنون يف التزام غري قابل لالنقسام أو تعدد ورثة الدائن يف هذا ) ١(
االلتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء االلتزام كامال ، فإذا اعترض 

كان املدين ملزما بأداء االلتزام للدائنني أحد الدائنني أو الورثة على ذلك ، 
 .جمتمعني أو إيداع الشيء حمل االلتزام

 .ويرجع الدائنون على الدائن الذي استويف االلتزام ، كل بقدر حصته) ٢(
 

 الباب الرابع
 انتقال االلتزام
 الفصل األول
 حوالة احلق

 ٣٠٣مادة 
ل حقه إىل شخص أخر ، إال إذا حال دون ذلك نص القانون جيوز للدائن أن حيو

 .وتتم احلوالة دون حاجة إىل رضاء املدين. أو اتفاق املتعاقدين أو طبيعة االلتزام 
 ٣٠٤مادة 

 
 .ال جتوز حوالة احلق إال مبقدار ما يكون منه قابال للحجز

 ٣٠٥مادة 
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. ال تكون احلوالة نافذة قبل املدين أو قبل الغري إال إذا قبلها املدين أو أعلن ا 
على أن نفاذها قبل الغري بقبول املدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت 

 .التاريخ
 

 ٣٠٦مادة 
ن احملال له من اإلجراءات ما جيوز قبل إعالن احلوالة أو قبوهلا أن يتخذ الدائ

 .حيافظ به على احلق الذي انتقل إليه
 

 ٣٠٧مادة 
تشمل حوالة احلق ضماناته ، كالكفالة واالمتياز والرهن ، كما تعترب شاملة ملا 

 .حل من فوائد وأقساط
 

 ٣٠٨مادة 
الة بعوض فال يضمن احمليل إال وجود احلق احملال به وقت إذا كانت احلو) ١(

 .احلوالة ، ما مل يوجد اتفاق يقضي بغري ذلك
أما إذا كانت احلوالة بغري عوض ، فال يكون احمليل ضامنا حىت لوجود ) ٢(

 .احلق
 

 ٣٠٩مادة 
 .اق خاص على هذا الضمانال يضمن احمليل يسار املدين إال إذا وجد اتف) ١(
وإذا ضمن احمليل يسار املدين ، فال ينصرف هذا الضمان إال إىل اليسار ) ٢(

 .وقت احلوالة ما مل يتفق على غري ذلك
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 ٣١٠مادة 

إذا رجع احملال له بالضمان على احمليل طبقا للمادتني السابقتني ، فال يلزم احمليل 
 ما استويل عليه مع الفوائد واملصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغري إال برد

 .ذلك
 

 ٣١١مادة 
يكون احمليل مسئوال عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت احلوالة بغري عوض أو لو 

 .اشترط عدم الضمان
 

 ٣١٢مادة 
قبل احملال له بالدفوع اليت كان له أن يتمسك ا قبل احمليل للمدين أن يتمسك 

وقت نفاذ احلوالة يف حقه ، كما جيوز له أن يتمسك بالدفوع املستمدة من عقد 
 .احلوالة
 

 ٣١٣مادة 
إذا تعددت احلوالة حبق واحد فضلت احلوالة اليت تصبح قبل غريها نافذة يف حق 

 .الغري
 

 ٣١٤مادة 
إذا وقع حتت يد احملال عليه حجز قبل أن تصبح احلوالة نافذة يف حق الغري ) ١(

 .، كانت احلوالة بالنسبة إىل احلاجز مبثابة حجز أخر
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ويف هذه احلالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت احلوالة نافذة يف حق ) ٢(
سم بني احلاجز املتقدم واحملال له واحلاجز املتأخر قسمة الغري ، فان الدين يق

غرماء ، على أن يؤخذ من حصة احلاجز املتأخر ما يستكمل به احملال له قيمة 
 .احلوالة
 

 الفصل الثاين
 حوالة الدين

 ٣١٥مادة 
 .تتم حوالة الدين باتفاق بني املدين وشخص أخر يتحمل الدين

 ٣١٦ادة م

 
 .ال تكون احلوالة نافذة يف حق الدائن إال إذا أقرها) ١(

وإذا قام احملال عليه أو املدين األصلي بإعالن احلوالة إىل الدائن ، وعني له ) ٢(
أجال معقوال ليقر احلوالة مث انقضي األجل دون أن يصدر اإلقرار ، أعترب 

 . للحوالةسكوت الدائن رفضا
 ٣١٧مادة 

 
مادام الدائن مل حيدد موقفه من احلوالة إقرارا أو رفضا ، كان احملال عليه ) ١(

ملزما قبل املدين األصلي بالوفاء للدائن يف الوقت املناسب ما مل يوجد اتفاق 
 .يقضي بغري ذلك ويسري هذا احلكم ولو رفض الدائن احلوالة

 على أنه ال جيوز للمدين األصلي أن يطالب احملال عليه بالوفاء للدائن ، )٢(
 .مادام هو لو يقم مبا التزم به حنو احملال عليه مبقتضى عقد احلوالة
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 ٣١٨مادة 
 .تبقي للدين احملال به ضماناته) ١(

 ملتزما قبل الدائن إال إذا ومع ذلك ال يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا) ٢(
 .رضي باحلوالة

 
 ٣١٩مادة 

يضمن املدين األصلي أن يكون احملال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، 
 .ما مل يتفق على غري ذلك

 
 ٣٢٠مادة 

وع اليت كان للمدين األصلي أن للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدف
 .كما جيوز له أن يتمسك بالدفوع املستمدة من عقد احلوالة. يتمسك ا 

 
 ٣٢١مادة 

جيوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بني الدائن واحملال عليه يتقرر فيه أن ) ١(
 .هذا حيل حمل املدين األصلي يف التزامه

 .٣٢٠، ٣١٨تسري يف هذه احلالة أحكام املادتني و) ٢(
 

 ٣٢٢مادة 
ال يتتبع بيع العقار املرهون رهنا رمسيا انتقال الدين املضمون بالرهن إىل ذمة ) ١(

 .املشتري إال إذا كان هناك اتفاق على ذلك
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 عقد البيع ، تعني فإذا اتفق البائع واملشتري على حوالة الدين ، وسجل) ٢(
على الدائن مىت أعلن رمسيا باحلوالة أن يقرها أو رفضها يف ميعاد ال جياوز ستة 

 .أشهر ، فإذا انقضي هذا امليعاد دون أن بيت برأي اعترب سكوته إقرارا
 

 الباب اخلامس
 انقضاء االلتزام
 الفصل األول
 الوفاء

  طرفا الوفاء-١
 ٣٢٣دة ما

يصح الوفاء من املدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة يف ) ١(
 .٢٠٨الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء باملادة 

ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة يف هذا الوفاء ) ٢(
، ولو كان ذلك دون علم املدين أو رغم إرادته ، على أنه جيوز للدائن أن 

رفض الوفاء من الغري إذا اعتراض املدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا ي
 .االعتراض

 
 ٣٢٤مادة 

 .إذا قام الغري بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على املدين بقدر ما دفعه) ١(
ويف ومع ذلك جيوز للمدين الذي حصل الوفاء بغري إرادته أن مينع رجوع امل) ٢(

مبا وفاه عنه كال أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة يف االعتراض على 
 .الوفاء
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 ٣٢٥مادة 
يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون املويف مالكا للشيء الذي ) ١(

 .ويف به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه
املستحق ممن ليس أهال للتصرف فيه ينقضي به ومع ذلك فالوفاء بالشيء ) ٢(

 .االلتزام ، إذا مل يلحق الوفاء ضررا باملويف
 

 ٣٢٦مادة 
إذا قام بالوفاء شخص غري املدين ، حل املويف حمل الدائن الذي استويف حقه يف 

 :األحوال اآلتية
 .ين أو ملزما بوفائه عنهإذا كان املويف ملزما بالدين مع املد) أ ( 

ولو . إذا كان املويف دائنا ويف دائنا أخر مقدما عليه مبا له من تأمني عيين ) ب ( 
 .مل يكن للمويف أي تأمني

إذا كان املويف قد اشتري عقارا ودفع مثنه وفاء لدائنني خصص العقار ) جـ(
 .لضمان حقوقهم

 .لإذا كان هناك نص خاص يقرر للمويف حق احللو) د ( 
 

 ٣٢٧مادة 
للدائن الذي استويف حقه من غري املدين أن يتفق مع هذا الغري على أن حيل حمله 
 .، ولو مل يقبل املدين ذلك ، وال يصح أن يتأخر هذا االتفاق عن وقت الوفاء

 
 ٣٢٨مادة 

 ماال ويف به الدين أن حيل املقرض حمل الدائن الذي جيوز أيضا للمدين إذا اقترض
ولو بغري رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر يف عقد القرض أن . استويف حقه 
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املال قد خصص للوفاء ، ويف املخالصة أن الوفاء كان من هذا املال الذي أقرضه 
 .الدائن اجلديد

 
 ٣٢٩مادة 

نا أو اتفاقا حمل الدائن كان له حقه مبا هلذا احلق من خصائص ، وما من حل قانو
يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون 

 .هذا احللول بالقدر الذي أداه من ماله من حل حمل الدائن
 

 ٣٣٠مادة 
ا من حقه وحل حمل فيه ، فال يضار الدائن ذا إذا ويف الغري الدائن جزء) ١(

الوفاء ، ويكون يف استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما مل يوجد 
 .اتفاق يقضي بغري ذلك

فإذا حل شخص آخر حمل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخريا ) ٢(
 . قسمة الغرماءهو ومن تقدمه يف احللول كل بقدر ما هو مستحق له وتقامسا

 
 ٣٣١مادة 

إذا ويف حائز العقار املرهون كل الدين ، وحل حمل الدائنني ، فال يكون له 
مبقتضى هذا احللول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون يف ذات الدين إال 

 .بقدر حصة هذا احلائز حبسب قيمة ما حازه من عقار
 

 ٣٣٢مادة 
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ويعترب ذا صفة يف استيفاء الدين من يقدم للمدين . يكون الوفاء للدائن أو لنائبه 
خمالصة صادرة من الدائن ، إال إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن 

 .شخصيا
 ٣٣٣مادة 

ا أقر إذا كان الوفاء لشخص غري الدائن أو نائبه ، فال تربأ ذمة املدين إال إذ
الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه املنفعة ، أو مت الوفاء 

 .حبسن نية لشخص كان الدين يف حيازته
 
 

 ٣٣٤مادة 
إذا رفـض الدائن دون مربر قـبول الوفـاء املعروض عليه عرضا صحيحا ، 

تم الوفاء بدوا ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، أو رفض القيام باألعمال اليت ال ي
اعترب أنه قد مت أعذاره من الوقت الذي يسجل املدين عليه هذا الرفض بإعالن 

 .رمسي
 
 

 ٣٣٥مادة 
إذا مت أعذار الدائن ، حتمل تبعة هالك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، 

ق يف إيداع الشيء على نفقة الدائن واملطالبة بتعويض ما وأصبح للمدين احل
 .أصابه من ضرر

 
 ٣٣٦مادة 
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إذا كان حمل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم يف املكان الذي 
يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن حيصل على ترخيص 

قضاء يف إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث من ال
 .وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه حتت احلراسة

 
 ٣٣٧مادة 

جيوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع باملزاد العلين األشياء اليت يسرع ) ١(
ات باهظة يف إيداعها أو حراسها ، وأن يودع إليها التلف ، أو اليت تكلف نفق

 .الثمن خزانة احملكمة
فإذا كان الشيء له سعر معروف يف األسواق ، أو كان التعامل فيه متداوال ) ٢(

 .يف البورصات فال جيوز يبعه باملزاد إال إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر املعروف
 

 ٣٣٨مادة 
اإليداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا كان املدين جيهل يكون 

شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عدمي األهلية أو ناقصها ومل يكن له 
نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بني عدة أشخاص ، أو كانت 

 .هناك أسباب جدية أخرى تربر هذا اإلجراء
 

 ٣٣٩مادة 
يقوم العرض احلقيقي بالنسبة إىل املدين مقام الوفاء ، إذا تاله إيداع يتم وفقا 
ألحكام قانون املرافعات ، أو تاله أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو 

 .صدر حكم ائي بصحته
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 ٣٤٠مادة 
رض املدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن إذا ع) ١(

يرجع يف هذا العرض مادام الدائن مل يقبله ، أو مادام مل يصدر حكم ائي 
 .بصحته وإذا رجع فال تربأ ذمة شركائه يف الدين والذمة الضامنني

م بصحته ، فإذا رجع املدين يف املعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حك) ٢(
وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، مل يكن هلذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك مبا 

 .يكفل حقه من تأمينات وتربأ ذمة الشركاء يف الدين وذمة الضامنني
 

  حمل الوفاء-٢
 ٣٤١مادة 

على قبول الشيء املستحق أصال هو الذي به يكون الوفاء ، فال جيرب الدائن 
 .شيء غريه ، ولو كان هذا الشيء مساويا له يف القيمة أو كانت له قيمة اعلي

 
 ٣٤٢مادة 

ال جيوز للمدين أن جيرب الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا حلقه ، ما مل يوجد ) ١(
 .اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك

 منه وقبل الدائن أن يستويف اجلزء املعترف فإذا كان الدين متنازعا يف جزء) ٢(
 .به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء ذا اجلزء

 
 ٣٤٣مادة 

إذا كان املدين ملزما بأن يويف مع الدين مصروفات وفوائد ، وكان ما أداه ال 
مث من يفي بالدين مع هذه امللحقات ، خصم ما أدي من حساب املصروفات 

 .الفوائد مث من أصل الدين ، كل هذا ما مل يتفق على غريه
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 ٣٤٤مادة 

إذا تعددت الديون يف ذمة املدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، 
وكان ما أداه املدين ال يفي ذه الديون مجيعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعني 

يد الوفاء به ، ما مل يوجد مانع قانوين أو اتفاقي حيول دون هذا الدين الذي ير
 .التعيني
 

 ٣٤٥مادة 
إذا مل يعني الدين على الوجه املبني يف املادة السابقة ، كان اخلصم من حساب 
الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون احلالة فمن حساب أشدها كلفة على 

 .، فإذا تساوت الديون يف الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائناملدين 
 

 ٣٤٦مادة 
جيب أن يتم الوفاء فورا مبجرد ترتب االلتزام ائيا يف ذمة املدين ، ما مل ) ١(

 .يوجد اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك
، إذا مل مينعه نص يف القانون ، أن على أنه جيوز للقاضي يف حاالت استثنائية ) ٢(

ينظر املدين إىل أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك 
 .ومل يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم

 
 ٣٤٧مادة 

لذي كان إذا كان حمل االلتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه يف املكان ا) ١(
 .موجودا فيه وقت نشوء االلتزام ، ما مل يوجد اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك
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أما يف االلتزامات األخرى فيكون الوفاء يف املكان الذي يوجد فيه موطن ) ٢(
املدين وقت الوفاء أو يف املكان الذي يوجد فيه مركز أعمال املدين إذا كان 

 .االلتزام متعلقا ذه األعمال
 

 ٣٤٨مادة 
 .تكون نفقات الوفاء على املدين إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك

 
 ٣٤٩مادة 

ملن قام بوفاء جزء من املدين أن يطلب خمالصة مبا وفاة مع التأشري على سند ) ١(
كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو الدين حبصول هذا الوفاء فإذا ويف الدين 

إلغاء ، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن ان يقر كتابة 
 .بضياع السند

فإذا رفض الدائن القيام مبا فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع ) ٢(
 .الشيء املستحق إيداعا قضائيا

 
  الثاينالفصل

 انقضاء االلتزام مبا يعادل الوفاء
  الوفاء مبقابل-١

 ٣٥٠مادة 
إذا قبل الدائن يف استيفاء حقه مقابال استعاض به على الشيء املستحق قام هذا 

 .مقام الوفاء
 

 ٣٥١مادة 
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قابلة الدين يسري على الوفاء مبقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي يف م
، أحكام البيع ، وباألخص ما تعلق منه بأهلية املتعاقدين وضمان االستحقاق 

ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، . وضمان العيوب احلفية 
 .وباألخص ما تلعق منها بتعيني جهة الدفع وانقضاء التأمينات

 
 نابة التجديد واإل-٢

 ٣٥٢مادة 
 :يتجدد االلتزام 

بتغيري الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدال بااللتزام األصلي التزاما ) أوال ( 
 .جيدا خيتلف عنه يف حمله أو يف مصدره

بتغيري املدين إذا اتفق الدائن مع أجنيب على أن يكون هذا األجنيب مدينا ) ثانيا ( 
ذمة املدين األصلي دون لرضائه ، أو إذا مكان املدين األصلي وعلي أن تربأ 

 .حصل املدين على رضاء الدائن بشخص أجنيب قبل أن يكون هو املدين اجلديد
بتغيري الدائن إذا اتفق الدائن واملدين وأجنيب على أن يكون هذا األجنيب ) ثالثا ( 

 .هو الدائن اجلديد
 

 ٣٥٣مادة 
لتجديد إال إذا كان االلتزامات القدمي واجلديد قد خال كل منهما ال يتم ا) ١(

 .من أسباب البطالن
أما إذا كان االلتزام القدمي ناشئا عن عقد قابل لألبطال ، فال يكون ) ٢(

 .التجديد صحيحا إال إذا قصد بااللتزام اجلديد إجازة العقد ، وان حيل حمله
 

 ٣٥٤مادة 
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التجديد ال يفترض ، بل جيب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص ) ١(
 .بوضوح من الظروف

وبوجه خاص ال يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ) ٢(
وال مما حيدث يف االلتزام من تغيري ال يتناول إال زمان الوفاء أو مكانه أو كيفته ، 

 من تعديل ال يتناول إال التأمينات أو سعر الفائدة ، وال مما يدخل على االلتزام
 .كل هذا ما مل يوجد اتفاق يقضي بغريه

 
 ٣٥٥مادة 

 .ال يكون جتديدا جمرد تقييد االلتزام يف حساب جار) ١(
وإمنا يتحدد االلتزام إذا قطع رصيد احلساب ومت إقراره على أنه إذا كان ) ٢(
 .تزام مكفوال بتأمني خاص ، فان هذا التأمني يبقي ما مل يتفق على غري ذلكاالل

 
 ٣٥٦مادة 

يترتب على التجديد أن ينقضي االلتزام األصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه ) ١(
 .التزام جديد

 وال ينتقل إىل االلتزام اجلديد التأمينات اليت كانت تكفل) ٢(
يذ االلتزام األصلي إال بنص يف القانون ، أو إال إذا تبني من االتفاق أو من تنف

 .الظروف أن نية املتعاقدين قد انصرفت إىل ذلك
 

 ٣٥٧مادة 
إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها املدين لكفالة االلتزام األصلي ، فان ) ١(

 :مينات إىل االلتزام اجلديد تراعي فيه األحكام اآلتية االتفاق على نقل هذه التأ
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إذا كان التجديد بتغيري الدين ، جاز للدائن واملدين أن يتفقا على انتقال ) أ ( 
 .التأمينات لاللتزام اجلديد يف احلدود اليت ال تلحق ضررا بالغري

ن يتفقا على إذا كان التجديد بتغيري املدين ، جاز للدائن واملدين اجلديد أ) ب ( 
 .استبقاء التأمينات العينية ، دون حاجة إىل رضاء املدين القدمي

إذا كان التجديد بتغيري الدائن ، جاز للمتعاقدين ثالثتهم أن يتفقوا على ) جـ ( 
 .استبقاء التأمينات

وال يكون االتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا يف حق الغري إال إذا مت ) ٢(
 . وقت واحد ، هذا مع مراعاة األحكام املتعلقة بالتسجيلمع التجديد يف

 
 ٣٥٨مادة 

ال ينتقل إىل االلتزام اجلديد الكفالة عينية كانت أو شخصية وال التضامن ، إال 
 .إذا رضي بذلك الكفالء واملدينون املتضامنون

 
 ٣٥٩مادة 

تتم اإلنابة إذا حصل املدين على رضاء الدائن بشخص أجنيب يلتزم بوفاء ) ١(
 .الدين مكان املدين

 .وال تقتضي اإلنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بني املدين واألجنيب) ٢(
 

 ٣٦٠مادة 
زام سابق التزاما جديدا ، إذا اتفق املتعاقدون يف اإلنابة على أن يستبدلوا بالت) ١(

كانت هذه اإلنابة جتديدا لاللتزام بتغيري املدين ، ويترتب عليها أن تربأ ذمة 
املنيب قبل املناب لديه ، على أن يكون االلتزام اجلديد الذي ارتضاه املناب 

 .صحيحا وإال يكون املناب معسرا وقت اإلنابة
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إذا مل يكن هناك اتفاق على ومع ذلك ال يفترض التجديد يف اإلنابة ، ف) ٢(
 .التجديد قام االلتزام اجلديد إىل جانب االلتزام األول 

 
 ٣٦١مادة 

يكون االلتزام املناب قبل املناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل املنيب باطال 
إال حق أو كان هذا االلتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، وال يبقي للمناب 
 .الرجوع على املنيب ، كل هذا ما مل يوجد اتفاق يقضي بغريه

 
  املقاصة-٣

 ٣٦٢مادة 
للمدين حق املقاصة بني ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل ) ١(

هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينني ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو 
ثليات متحدة يف النوع واجلودة وكان كل منهما خاليا من الرتاع مستحق م

 .األداء ، صاحلا للمطالبة به قضاء
وال مينع املقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء ملهلة منحها القاضي أو تربع ا ) ٢(

 .الدائن
 

 ٣٦٣مادة 
ختلف مكان الوفاء يف الدينني ولكن جيب جيوز للمدين أن يتمسك باملقاصة ولو ا

عليه يف هذه احلالة أن يعوض الدائن عما حلقه من ضرر لعدم متكنه بسبب 
املقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء مبا عليه من دين يف املكان الذي عني 

 .لذلك
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 ٣٦٤مادة 
 :مصدرها وذلك فيما عدا األحوال اآلتية تقع املقاصة يف الديون أيا كان 

 .إذا كان أحد الدينني شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده) أ ( 
إذا كان أحد الدينني شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا ) ب ( 

 .رده
 .إذا كان أحد الدينني حقا غري قابل للحجز) جـ(

 
 ٣٦٥مادة 

ال تقع املقاصة إال إذا متسك ا من له مصلحة فيها ، وال جيوز الرتول عنها ) ١(
 .قبل ثبوت احلق فيها

ويترتب على املقاصة انقضاء الدينني بقدر األقل منهما ، منذ الوقت الذي ) ٢(
 يصبحان فيه صاحلني للمقاصة ، ويكون تعيني جهة الدفع يف املقاصة كتعيينها يف

 .الوفاء 
 

 ٣٦٦مادة 
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك باملقاصة فال مينع ذلك 
من وقوع املقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه املدة مل تكن قد متت يف 

 .الوقت الذي أصبحت فيه املقاصة ممكنة
 

 ٣٦٧مادة 
 .ال جيوز أن تقع املقاصة أضرارا حبقوق كسبها الغري) ١(

فإذا أوقع الغري حجزا حتت يد املدين ، مث أصبح املدين دائنا لدائنه ، فال ) ٢(
 .جيوز له أن يتمسك باملقاصة إضرارا باحلاجز
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 ٣٦٨مادة 

وقبل املدين احلوالة دون حتفظ فال جيوز هلذا إذا حول الدائن حقه للغري ) ١(
املدين أن يتمسك قبل احملال له باملقاصة اليت كان له أن يتمسك ا قبل قبوله 

 .للحوالة وال يكون له إال الرجوع حبقه على احمليل
أما إذا كان املدين مل يقبل احلوالة ولكن أعلن ا ، فال متنعه هذه احلوالة من ) ٢(

 .ملقاصةأن يتمسك با
 

 ٣٦٩مادة 
إذا ويف املدين دينا وكان له أن يطلب املقاصة فيه حبق له ، فال جيوز أن يتمسك 
 .إضرارا بالغري بالتأمينات اليت تكفل حقه ، إال إذا كان جيهل وجود هذا احلق

 
  احتاد الذمة-٤

 -٣٧٠مادة 
إذا اجتمع يف شخص واحد صفتا الدائن واملدين بالنسبة إىل دين واحد ، ) ١(

 .انقضي هذا الدين بالقدر الذي أحتدث فيه الذمة
وإذا زال السبب الذي أدي الحتاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عاد ) ٢(

الدين إىل الوجود هو وملحقاته بالنسبة إىل ذوي الشان مجيعا ، ويعترب احتاد 
 .ذمة كان مل يكنال

 
 الفصل الثالث

 انقضاء االلتزام دون الوفاء به
  اإلبراء-١
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 ٣٧١مادة 
ينقضي االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينه خمتارا ويتم اإلبراء مىت وصل إىل علم املدين 

 .ويرتد برده
 

 ٣٧٢مادة 
 . اإلبراء األحكام املوضوعية اليت تسري على كل تربعيسري على) ١(

وال يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر ) ٢(
 .شكل فرضه القانون أو اتفق عليه املتعاقدان

 
  استحالة التنفيذ-٢

 ٣٧٣مادة 
اء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنيب ينقضي االلتزام إذا أثبت املدين أن الوف

 .ال يد له فيه
 

  التقادم املسقط-٣
 ٣٧٤مادة 

يتقادم االلتزام بانقضاء مخس عشرة سنة فيما عدا احلاالت اليت ورد عنها نص 
 .خاص يف القانون وفيما عدا االستثناءات التالية

 
 ٣٧٥مادة 

يتقادم خبمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به املدين ، كأجرة ) ١(
املباين واألراضي الزراعية ومقابل احلكر ، وكالفوائد واإليرادات املترتبة املهاياة 

 .واألجور واملعاشات
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وال يسقط الريع املستحق يف ذمة احلائز سيئ النية ، وال الريع الواجب على ) ٢(
 .قف أداؤه للمستحقني ، إال بانقضاء مخس عشرة سنةناظر الو

 
 ٣٧٦مادة 

تتقادم خبمس سنوات حقوق األطباء والصيادلة واحملامني واملهندسني واخلرباء 
ووكالء التفليسة والسماسرة واألساتذة واملعلمني ، على أن تكون هذه احلقوق 

 عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من واجبة هلم جزاء عما أدوه من
 .مصروفات

 
 ٣٧٧مادة 

تتقادم بثالث سنوات الضرائب والرسوم املستحقة للدولة ويبدأ سريان ) ١(
التقادم يف الضرائب والرسوم السنوية من اية السنة اليت تستحق عنها ، ويف 

ئية من تاريخ إاء املرافعة يف الدعوى اليت الرسوم املستحقة عن األوراق القضا
 .حررت يف شاا هذه األوراق ، أو من تاريخ حتريرها إذا مل حتصل مرافعة

ويتقادم بثالث سنوات أيضا احلق يف املطالبة برد الضرائب والرسوم اليت ) ٢(
 .ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها. دفعت بغري حق 

 .قة بأحكام النصوص الواردة يف القوانني اخلاصةوال ختل األحكام الساب) ٣(
 

 ٣٧٨مادة 
 :تتقادم بسنة واحدة احلقوق اآلتية ) ١(

حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها ألشخاص ال يتجرون يف هذه ) أ ( 
كل األشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق واملطاعم عن أجر اإلقامة ومثن الطعام و

 .ما صرفوه حلساب عمالئهم
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حقوق العمال واخلدم واألجراء من أجور يومية وغري يومية ومن مثن ما ) ب ( 
 .قاموا به من توريدات

وجيب على من يتمسك بأن احلق قد تقادم بسنة أن حيلف اليمني على أنه ) ٢(
ة وهذه اليمني يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إىل ورث. أدي الدين فعال 

املدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأم ال يعلمون بوجود الدين أو يعلمون 
 .حبصول الوفاء

 
 ٣٧٩مادة 

 من الوقت ٣٧٨-٣٧٦يبدأ سريان التقادم يف احلقوق املذكورة يف املادتني ) ١(
 .ات أخرىالذي يتم فيه الدائنون تقدمام ، ولو استمروا يؤدون تقدم

وإذا حرر سند حبق من هذه احلقوق فال يتقادم احلق إال بانقضاء مخس ) ٢(
 .عشرة سنة

 
 ٣٨٠مادة 

حتسب مدة التقادم باأليام وال بالساعات وال حبسب اليوم األول ، وتكمل املدة 
 .بانقضاء أخر يوم منها

 
 ٣٨١دة ما

إذا يبدأ سريان التقادم فيما مل يرد فيه نص خاص إال من اليوم الذي يصبح ) ١(
 .فيه الدين مستحق األداء

وخباصة ال يسري التقادم بالنسبة إىل دين معلق على شرط واقف إال من ) ٢(
الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إىل ضمان الستحقاق إال من الوقت 
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الستحقاق ، وبالنسبة إىل الدين املؤجل إال من الوقت الذي الذي يثبت فيه ا
 .ينقضي فيه األجل

وإذا كان حتديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من ) ٣(
 .الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعالن إرادته

 
 ٣٨٢مادة 

وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب حبقه ولو ال يسري التقادم كلما ) ١(
 .وكذلك ال يسري التقادم فيما بني األصيل والنائب. كان املانع أديبا 

وال يسري التقادم الذي تزيد مدته على مخس سنوات يف حق من ال تتوافر ) ٢(
ن له فيه األهلية أو يف حق الغائب أو يف حق احملكوم عليه بعقوبة جنائية إذا مل يك

 .نائب ميثله قانونا
 

 ٣٨٣مادة 
ينقطع التقادم باملطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إىل حمكمة غري خمتصة 

وبالتنبيه ، وباحلجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه يف تفليس أو يف 
 .ء السري يف إحدى الدعاوىتوزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك حبقه أثنا

 
 ٣٨٤مادة 

 .ينقطع التقادم إذا أقر املدين حبق الدائن إقرارا صرحيا أو ضمنيا) ١(
ويعترب إقرارا ضمنيا أن يترك املدين حتت يد الدائن ماال له مرهونا رهنا ) ٢(

 .حيازيا تأمينا لوفاء الدين
 

 ٣٨٥مادة 
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إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إاء األثر املترتب على ) ١(
 .سبب االنقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم األول

على أنه إذا حكم بالدين وحاز احلكم قوة األمر املقضي أو إذا كان الدين ) ٢(
دين ، كانت مدة التقادم اجلديد مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار امل

مخس عشرة سنة ، إال أن يكون الدين احملكوم به متضمنا اللتزامات دورية 
 .متجددة ال تستحق األداء إال بعد صدور احلكم

 
 ٣٨٦مادة 

يترتب على التقادم انقضاء االلتزام ومع ذلك يتخلف يف ذمة املدين التزام ) ١(
 .بيعيط

وإذا سقط احلق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغريها من امللحقات ولو مل ) ٢(
 .تكتمل مدة التقادم اخلاصة ذه امللحقات

 
 ٣٨٧مادة 

ال جيوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل جيب أن يكون ) ١(
ء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة ذلك بناء على طلب املدين أو بنا

 .فيه ولو مل يتمسك به املدين
وجيوز التمسك بالتقادم يف أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام احملكمة ) ٢(

 .االستئنافية 
 

 ٣٨٨مادة 
تفاق على ال جيوز الرتول عن التقادم قبل ثبوت احلق فيه ، كما ال جيوز اال) ١(

 .أن يتم التقادم يف مدة ختتلف عن املدة اليت عليها القانون
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وإمنا جيوز لكل شخص ميلك التصرف يف حقوقه أن يرتل ولو ضمنا عن ) ٢(
التقادم بعد ثبوت احلق فيه ، على أن هذا الرتول ال ينفذ يف حق الدائنني إذا 

 .صدر إضرارا م
 

 ب السادسالبا
 إثبات االلتزام

  ملغاة٤١٧ إىل ٣٨٩املواد من 
 الكتاب الثاين
 العقود املسماة
 الباب األول

 العقود اليت تقع على امللكية
 الفصل األول

 البيع
  البيع بوجه عام-١

 أركان البيع
 ٤١٨مادة 

البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر يف 
 .مثن نقدي مقابل 

 
 ٤١٩مادة 

جيب أن يكون املشتري عاملا بالبيع علما كافيا ، ويعترب العلم كافيا إذا ) ١(
 .اشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية بيانا ميكن من تعرفه
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ب إبطال وإذا ذكر يف عقد البيع أن املشتري عامل باملبيع ، سقط حقه يف طل) ٢(
 .البيع بدعوى عدم علمه به إال إذا أثبت تدليس البائع

 
 ٤٢٠مادة 

 .وجب أن يكون املبيع مطابقا هلا" بالعينة " إذا كان البيع ) ١(
أو هلكت يف يد أحد املتعاقدين ولو دون خطأ ، كان " العينة " وإذا تلفت ) ٢(

 .شتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غري مطابقعلى املتعاقد بائعا أو م
 

 ٤٢١مادة 
يف البيع بشرط التجربة جيوز للمشتري أن يقبل املبيع أو برفضه ، وعلى ) ١(

البائع أن ميكنه من التجربة ، فإذا رفض املشتري املبيع وجب أن يعلن الرفض يف 
فان مل يكن هناك اتفاق على املدة ففي مدة معقولة يعينها املدة املتفق عليها ، 

البائع ، فإذا انقضت هذه املدة وسكت املشتري مع متكنه من جتربة املبيع أعترب 
 .سكوته قبوال

ويعترب البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول املبيع إال إذا ) ٢(
 . شرط فاسختبني من االتفاق أو الظروف أن البيع معلق على

 إذا بيع الشيء بشرط املذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء -٤٢٢مادة 
، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول يف املدة اليت يعنيها االتفاق أو العرف وال 

 .ينعقد البيع إال من الوقت الذي يتم فيه هذا اإلعالن
 

 ٤٢٣مادة 
 . يقتصر تقدير الثمن على بيان األسس اليت حيدد مبقتضاها فيما بعدجيوز أن) ١(
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وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون ) ٢(
الثمن سعر السوق يف املكان والزمان اللذين جيب فيهما تسليم املبيع املشتري ، 

لسوق يف املكان فإذا مل يكن يف مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إىل سعر ا
 .الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية

 
 ٤٢٤مادة 

إذا مل حيدد املتعاقدان مثنا للمبيع ، فال يترتب على ذلك بطالن البيع ميت تبني من 
الظروف أن املتعاقدين قد نويا اعتماد السعر املتداول يف التجارة أو السعر الذي 

 .ي عليه التعامل بينهماجر
 

 ٤٢٥مادة 
إذا بيع عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية وكان يف البيع غنب يزيد ) ١(

 .على اخلمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إىل أربعة أمخاس مثن املثل
م العقار حبسب وجيب لتقدير ما إذا كان الغنب يزيد على اخلمس أن يقو) ٢(

 .قيمته وقت البيع
 

 ٤٢٦مادة 
تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغنب إذا انقضت ثالث سنوات ) ١(

 .من وقت توافر األهلية أو من اليوم الذي مبوت فيه صاحب العقار املبيع
كسب حقا عينيا على وال تلحق هذه الدعوى ضررا بالغري حسن النية إذا ) ٢(

 .العقار املبيع
 

 ٤٢٧مادة 
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 .ال جيوز الطعن بالغنب يف بيع مت كنص القانون بطريق املزاد العلين
 

 التزامات البائع
 ٤٢٨مادة 

ي وأن يكف عن يلتزم البائع أن يقوم مبا هو ضروري لنقل احلق املبيع إىل املشتر
 .أي عمل من شأنه أن جيعل نقل احلق مستحيال أو عسريا

 
 ٤٢٩مادة 

إذا كان البيع جزافا ، انتقلت امللكة إىل املشتري على النحو الذي تنتقل به يف 
الشيء املعني بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان حتديد الثمن موقوفا على 

 .املبيعتقدير 
 

 ٤٣٠مادة 
إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل امللكية ) ١(

 .إىل املشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو مت تسليم املبيع
فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي ) ٢(
ومع ذلك . ائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا مل توف مجيع األقساط الب

جيوز للقاضي تبعا للظروف أن خيفض التعويض املتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من 
 .٢٢٤املادة 

وإذا وفيت األقساط مجيعا ، فان انتقال امللكية إىل املشتري يعترب مستندا إىل ) ٣(
 .وقت البيع

 .أحكام الفقرات الثالث السابقة ولو مسي املتعاقدان البيع إجياراوتسري ) ٤(
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 ٤٣١مادة 
 .يلتزم البائع بتسليم املبيع للمشتري باحلالة اليت كان عليها وقت البيع

 
 ٤٣٢مادة 

 بصفة دائمة الستعمال هذا يشمل التسليم ملحقات الشيء املبيع وكل ما أعد
 .الشيء وذلك طبقا ملا تقضي به طبيعة األشياء وعرف اجلهة وقصد املتعاقدين

 
 ٤٣٣مادة 

إذا عني يف العقد مقدار املبيع كان البائع مسئوال عن نقص هذا القدر ) ١(
أنه ال جيوز للمشتري حبسب ما يقضي به العرف ما مل يتفق على غري ذلك ، على 

أن يطلب فسخ العقد لنقض يف املبيع إال إذا أثبت أن هذا النقص من اجلسامة 
 .حبيث أو انه كان يعلمه ملا أمت العقد

أما إذا تبني أن القدر الذي يشتمل عليه املبيع يزيد على ما ذكر يف العقد ) ٢(
ان املبيع غري وكان الثمن مقدرا حبساب الوحدة ، وجب على املشتري ، إذا ك

قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إال إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن 
 .يطلب فسخ العقد وكل هذا ما مل يوجد اتفاق خيالفه

 
 ٤٣٤مادة 

إذا وجد يف البيع عجز أو زيادة ، فان حق املشتري يف طلب إنقاص الثمن أو يف 
 وحق البائع يف طل تكمله الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا طلب فسخ العقد

 .انقضت سنة من وقت تسليم تسلما فعليا
 

 ٤٣٥مادة 
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يكون التسليم بوضع املبيع حتت تصرف ملشتري حبيث يتمكن من حيازته ) ١(
دام البائع قد اعمله واالنتفاع به دون عائق ولو مل يستول عليه استيالء ماديا ما

 .وحيصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء املبيع. بذلك 
وجيوز أن يتم التسليم مبجرد تراضي املتعاقدين إذا كان املبيع يف حيازة ) ٢(

املشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي املبيع يف حيازته بعد البيع لسبب 
 .أخر غري امللكية

 
 ٤٣٦مادة 

إذا وجب تصدير املبيع للمشتري ، فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه ما مل يوجد 
 .اتفاق يقضي بغري ذلك

 
 ٤٣٧مادة 

إذا هلك املبيع قبل التسليم لسبب ال يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد 
 . إال إذا كان اهلالك بعد أعذار املشتري لتسليم املبيعاملشتري الثمن

 
 ٤٣٨مادة 

إذا نقضت قيمة املبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن يطلب 
فسخ البيع إذا كان النقص جسيما حبيث لو طرأ قبل العقد ملا مت البيع ، وأما أن 

 .اص الثمنيبقي البيع مع إنق
 

 ٤٣٩مادة 
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يضمن البائع عدم التعرض للمشتري يف االنتفاع باملبيع كله أو بعضه سواء كان 
التعرض من فعله هو أو من فعل أجنيب يكون له وقت البيع حق على املبيع حيتج 

 .هبه على املشتري البيع إذا كان هذا احلق قد آل إليه من البائع نفس
 

 ٤٤٠مادة 
إذا رفعت على املشتري دعوى باستحقاق املبيع وأخطر ا البائع ، كان ) ١(

على البائع حبسب األحوال ، ووفقا لقانون املرافعات أن يتدخل يف الدعوى إىل 
 .جانب املشتري أو أن حيل فيها حمله

ومل يتدخل البائع يف الدعوى ، وجب عليه فإذا مت األخطار يف الوقت املالئم ) ٢(
الضمان إال إذا أثبت أن احلكم الصادر يف الدعوى كان نتيجة لتدليس من 

 .املشتري أو اخلطأ جسيم منه
وإذا مل خيطر املشتري البائع بالدعوى يف الوقت املالئم وصدر عليه حكم ) ٣(

ت البائع أن تدخله حاز قوة األمر املقضي فقد حقه يف الرجوع بالضمان إذا أثب
 .يف الدعوى كان يؤدي إىل رفض دعوى االستحقاق

 
 ٤٤١مادة 

يثبت حق املشتري يف الضمان ولو أعترف وهو حسن النية لألجنيب حبقه أو 
تصاحل معه على هذا احلق دون أن ينتظر يف ذلك صدور حكم قضائي مىت كان 

 يف الوقت املالئم ودعاه أن حيل حمله فيها فلم يفعل كل قد أخطر البائع بالدعوى
 .ذلك ما مل يثبت البائع أن األجنيب مل يكن على حق يف دعواه

 
 ٤٤٢مادة 
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إذا توقي املشتري استحقاق املبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء 
 نتائج الضمان بأن يرد للمشتري املبلغ شيء أخر ، كان للبائع أن يتخلص من

 .الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية ومجيع املصروفات
 

 ٤٤٣مادة 
 .إذا استحق كل املبيع كان املشتري أن يطلب من البائع

 .قيمة املبيع وقت االستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت
 .مة الثمار اليت الزم املشتري بردها ملن استحق املبيعقي

املصروفات النافعة اليت ال يستطيع املشتري ان يلزم ا املستحق وكذلك 
 .املصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية

مجيع مصروفات دعوى الضمان ودعوى االستحقاق عدا ما كان املشتري 
 .٤٤٠ائع بالدعوى طبقا للمادة يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر الب

ويوجه عام ، تعويض املشتري عما حلقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب 
 .استحقاق املبيع

 .كل هذا ما مل يكن رجوع املشتري مبنيا على املطالبة بفسخ البيع أو إبطاله
 

 ٤٤٤مادة 
ال بتكليف وكانت خسارة املشتري من إذا استحق بعض املبيع أو وجد مثق) ١(

ذلك قد بلغت قدر لو علمه ملا أمت العقد ، كان له أن يطالب البائع باملبالغ املبينة 
 .يف املادة السابقة على أن يرد له املبيع وما أفاده منه

فإذا اختار املشتري استبقاء املبيع ، أو كانت اخلسارة اليت حلقته مل تبلغ ) ٢(
 الفقرة السابقة ، مل يكن له إال أن يطالب بالتعويض عما أصابه القدر املبني ف

 .من ضرر بسبب االستحقاق
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 ٤٤٥مادة 

جيوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان االستحقاق ، أو أن ينقصا ) ١(
 .منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان

ئع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا ويفترض يف حق االرتفاع أن البا) ٢(
 .احلق ظاهر أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري

ويقع باطال كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد ) ٣(
 .إخفاء حق األجنيب

 
 ٤٤٦مادة 

 عن أي استحقاق إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئوال) ١(
 .ينشأ من فعله ، ويقع باطال كل اتفاق يقضي بغري ذلك

أما إذا كان استحقاق املبيع قد تنشأ من فعل الغري ، فان البائع يكون ) ٢(
مسئوال عن رد قيمة املبيع وقت االستحقاق ، إال إذا ثبت أن املشتري كان يعلم 

 .ياروقت البيع سبب االستحقاق ، أو أنه اشتري ساقط اخل
 

 ٤٤٧مادة 
يكون البائع ملزما بالضمان إذا مل يتوافر يف املبيع وقت التسليم الصفات ) ١(

اليت كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان باملبيع عيب ينقص من قيمته أو 
 ظاهر من من نفعه حبسب الغاية املقصودة مستفادة مما هو مبني يف العقد أو مما هو

طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو مل يكن 
 .عاملا بوجوده
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ومع ذلك ال يضمن البائع العيوب اليت كان املشتري يعرفها وقت البيع ، ) ٢(
أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص املبيع بعناية الرجل العادي ، إال 

أن البائع قد أكد له خلو املبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن إذا أثبت املشتري 
 .البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه

 
 ٤٤٨مادة 

 .ال يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه
 

 ٤٤٩مادة 
عليه التحقق من حالته مبجرد أن يتمكن إذا تسلم املشتري املبيع ، وجب ) ١(

من ذلك ، وفقا للمألوف يف التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه 
 .أن خيطره به خالل مدة معقولة ، فان مل يفعل أعترب قابال للمبيع

أما إذا كان العيب مما ال ميكن الكشف عنه بالفحص املعتاد مث كشفه ) ٢(
ن خيطر به البائع مبجرد ظهوره ، وإال أعترب قابال للمبيع املشتري ، وجب عليه أ

 .مبا فيه من عيب
 

 ٤٥٠مادة 
إذا أخطر املشتري البائع بالعيب يف الوقت املالئم كان له أن يرجع بالضمان 

 .٤٤٤على النحو املبني يف املادة 
 

 ٤٥١مادة 
 .تبقي دعوى الضمان ولو هلك املبيع بأي سبب كان
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 ٤٥٢مادة 
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم املبيع ولو ) ١(

مل يكشف املشتري العيب إال بعد ذلك ما مل يقبل البائع أن يلتزم بالضمان ملدة 
 .أطول

بائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد على أنه ال جيوز لل) ٢(
 .إخفاء العيب غشا منه

 
 ٤٥٣مادة 

جيوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا يف الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطال إذا كان 

 .بائع قد تعمد إخفاء العيب يف املبيع غشا منهال
 

 ٤٥٤مادة 
 .وال يف البيوع اإلدارية إذا كانت باملزاد. ال ضمان للعيب يف البيوع القضائية 

 
 ٤٥٥مادة 

لل يف املبيع ، فعلي إذا ضمن البائع صالحية املبيع للعمل مدة معلومة مث ظهر خ
املشتري أن خيطر البائع ذا اخللل يف مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى يف 
مدة ستة شهور من هذا اإلخطار ، وإال سقط حقه يف الضمان ، كل هذا ما مل 

 .يتفق على غريه
 

 التزامات املشتري
 ٤٥٦مادة 
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لوفاء يف املكان الذي سلم فيه املبيع ما مل يوجد اتفاق يكون الثمن مستحق ا) ١(
 .أو عرف يقضي بغري ذلك

فإذا مل يكن الثمن مستحقا وقت تسليم املبيع ، وجب الوفاء به يف املكان ) ٢(
 .الذي يوجد فيه موطن املشتري وقت استحقاق الثمن

 
 ٤٥٧مادة 

لوفاء يف الوقت الذي يسلم فيه املبيع ما مل يوجد يكون الثمن مستحق ا) ١(
 .اتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك

فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إىل حق سابق على البيع أو آيل من ) ٢(
البائع ، أو إذا خيف على املبيع أن يرتع من يد املشتري ، جاز له ما مل مينعه 

ومع ذلك . ض أو يزول اخلطر شرط يف العقد أن حيبس الثمن حىت ينقطع التعر
 .جيوز للبائع يف هذه احلالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيال

 .ويسري حكم الفقرة السابقة يف حالة ما إذا كشف املشتري عيبا يف املبيع) ٣(
 

 ٤٥٨مادة 
ال إذا أعذر املشتري أو إذا ال حق للبائع يف الفوائد القانونية عن الثمن إ) ١(

سلم الشيء املبيع وكان هذا الشيء قابال أن ينتج مثرات أو إيرادات أخرى ، 
 .هذا ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغريه

وللمشتري مثر املبيع ومناؤه من وقت متام البيع ، وعليه تكاليف املبيع من ) ٢(
 .يقضي بغريههذا ما مل يوجد اتفاق أو عرف . هذا الوقت أيضا 

 
 ٤٥٩مادة 
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إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع يف احلال فللبائع أن حيبس املبيع ) ١(
هذا ما مل مينح . حىت يستويف ما هو مستحق له ولو قدم املشتري رهنا أو كفالة 

 .البائع املشتري أجال بعد البيع
حيبس املبيع ولو مل حيل األجل املشترط لدفع الثمن وكذلك جيوز للبائع أن ) ٢(

 .٢٧٣إذا سقط حق املشتري يف األجل طبقا ألحكام املادة 
 

 ٤٦٠مادة 
إذا هلك املبيع يف يد البائع وهو حابس له كان اهلالك على املشتري ما مل يكن 

 .املبيع قد هلك بفعل البائع
 

 ٤٦١مادة 
يف بيع العروض وغريها من املنقوالت إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم 
املبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إىل أعذار إن مل يدفع الثمن عند حلول 

 .امليعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما مل يوجد اتفاق على غريه
 

 ٤٦٢مادة 
والتسجيل وغري ذلك من مصروفات تكون " الدمغة " نفقات عقد البيع ورسوم 

 .على املشتري ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك
 

 ٤٦٣مادة 
إذا مل يعني االتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على املشتري أن 

 املكان الذي يوجد فيه املبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إال ما يتسلمه ف
 .يقتضيه النقل من زمن
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 ٤٦٤مادة 

 .نفقات تسلم املبيع على املشتري ما مل يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغري ذلك
 

  بعض أنواع البيوع-٢
 فاءبيع الو

 ٤٦٥مادة 
 .إذا أحتفظ البائع عند البيع حبق استرداد املبيع خالل مدة معينة وقع البيع باطال

 
 بيع ملك الغري

 ٤٦٦مادة 
إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال ميلكه ، جاز للمشتري أن يطلب ) ١(

بيع على عقار ، سجل العقد أو مل ويكون األمر كذلك ولو وقع ال. أبطال البيع 
 .يسجل

ويف كل حال ال يسري هذا البيع يف حق املالك للعني املبيعة ولو أجاز ) ٢(
 .املشتري العقد

 
 ٤٦٧مادة 

 .إذا أقر املالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا يف حق املشتري ) ١(
يحا يف حق املشتري إذا آلت ملكية املبيع إىل وكذلك ينقلب العقد صح) ٢(

 .البائع بعد صدور العقد
 

 ٤٦٨مادة 
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إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان جيهل أن املبيع غري مملوك للبائع ، فله أن 
 .يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية

 بيع احلقوق املتنازع عليها
 ٤٦٩مادة 

إذا كان احلق املتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه مبقابل إىل شخص أخر ) ١(
فللمتنازل ضده أن يتخلص من املطالبة إذا هو رد إىل املتنازل له الثمن احلقيقي 

 .الذي دفعه مع املصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع
 يف ويعترب احلق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام) ٢(

 .شانه نزاع جدي
 

 ٤٧٠مادة 
 -:ال تسري أحكام املادة السابقة يف األحوال اآلتية

إذا كان احلق املتنازع فيه داخال ضمن جمموعة أموال بيعت جزافا بثمن ) أ ( 
 .واحد

ه إذا كان احلق املتنازع فيه شائعا بني ورثة أو مالك وباع أحدهم نصيب) ب ( 
 .لألخر

 .إذا نزل املدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين املستحق يف ذمته) جـ(
 .إذا كان احلق املتنازع فيه يثقل عقارا وبيع احلق حلائز العقار) د ( 

 
 ٤٧١مادة 

 ال جيوز للقضاة وال ألعضاء النيابة وال للمحامني وال لكتبة احملاكم وال
للمحضرين أن يشتروا ال بأمسائهم وال باسم مستعار احلق املتنازع فيه كله أو 
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بعضه إذا كان النظر يف الرتاع يدخل يف اختصاص احملكمة اليت يباشرون أعماهلم 
 .يف دائرا وإال كان البيع باطال

 
 ٤٧٢مادة 
ليهم يف احلقوق املتنازع فيها إذا كانوا هم ال جيوز للمحامني أن يتعاملوا مع موك

الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأمسائهم أم باسم مستعار وإال كان 
 .العقد باطال
 بيع التركة

 
 ٤٧٣مادة 
ال يضمن إال ثبوت وراثته ما مل يتفق . من باع تركة ، دون أن يفصل مشتمالا

 .لى غري ذلكع
 

 -٤٧٤مادة 
إذا بيعت تركة فال يسري البيع يف حق الغري إال إذا استويف املشتري اإلجراءات 

فإذا نص القانون على إجراءات . الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة 
 .اءاتلنقل احلق فيما بني املتعاقدين ، وجب أيضا أن تستويف هذه اإلجر

 
 ٤٧٥مادة 

إذا كان البائع قد استويف بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت 
عليه ، وجب أن يرد للمشتري ما استويل عليه ما مل يكن عقد البيع قد اشتراط 

 .صراحة عدم الرد
 ٤٧٦مادة 
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تركة وحيسب للبائع كل ما يكون يرد املشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون ال
 .دائنا به للتركة ما مل يوجد اتفاق يقضي بغري ذلك

 
 البيع يف مرض املوت

 ٤٧٧مادة 
إذا باع املريض مرض املوت لوارث أو لغري وارث بثمن يقل عن قيمة املبيع ) ١(

زيادة قيمة املبيع على وقت املوت فان البيع يسري يف حق الورثة إذا كانت 
 .الثمن ال جتاوز ثلث للتركة داخال فيها املبيع ذاته

أما إذا كانت هذه الزيادة جتاوز ثلث التركة فان البيع فيما جياوز الثلث ال ) ٢(
 .يسري يف حق الورثة إال إذا أقروه أو رد املشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثني

 .٩١٦وت أحكام املادة ويسري على بيع املريض مرض امل) ٣(
 

 ٤٧٨مادة 
ال تسري أحكام املادة السابقة إضرارا بالغري حسن النية إذا كان هذا الغري قد 

 كسب بعوض حقا عينيا على العني املبيعة
 

 بيع النائب لنفسه
 ٤٧٩مادة 

مبقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات املختصة ال جيوز ملن ينوب عن غريه 
أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق املزاد العلين ما نيط به بيعه 
مبوجب هذه النيابة ما مل يكن بإذن القضاء ومع عدم اإلخالل مبا يكون منصوصا 

 .عليه يف قوانني أخري
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 ٤٨٠مادة 
 جيوز للسماسرة وال للخرباء أن يشتروا األموال املعهود إليهم يف بيعها أو يف ال

 .تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأمسائهم أم باسم مستعار
 

 ٤٨١مادة 
يصح العقد يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني إذا أجازه من مت 

 .البيع حلسابه
 الفصل الثاين
 املقايضة

 ٤٨٢مادة 
املقايضة عقد به يلتزم كل من املتعاقدين أن ينقل إىل األخر ، على سبيل التبادل 

 .، ملكية مال ليس من النقود
 

 ٤٨٣مادة 
إذا كان األشياء املتقايض فيها قيم خمتلفة يف تقدير املتعاقدين ، جاز تعويض 

 .مببلغ من النقود يكون معدالالفرق 
 

 ٤٨٤مادة 
مصروفات عقد املقايضة وغريها من النفقات األخرى يتحملها املتقايضان 

 .مناصفة ، ما مل يوجد اتفاق يقضي بغري ذلك
 

 ٤٨٥مادة 
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لذي تسمح به طبيعة املقايضة ، تسري على املقايضة أحكام البيع ، بالقدر ا
ويعترب كل من املتقايضني بائعا للشيء الذي قايض به ومشربا للشيء الذي 

 .قايض عليه
 الفصل الثالث

 اهلبة
  أركان اهلبة-١

 ٤٨٦مادة 
 .اهلبة عقد يتصرف مبقتضاه الواهب يف مال له دون عوض) ١(

فرض على املوهوب وجيوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التربع ، أن ي) ٢(
 .له القيام بالتزام معني

 
 ٤٨٧مادة 

 .ال تتم اهلبة إال إذا قبلها املوهوب له أو نائبه) ١(
فإذا كان الواهب هو ويل املوهوب له أو وصية ناب عنه يف قبول اهلبة ) ٢(

 .وقبض الشيء املوهوب
 

 ٤٨٨ة ماد
 .تكون اهلبة بورقة رمسية ، وإال وقعت باطلة ما مل تتم حتت ستار عقد آخر) ١(

ومع ذلك جيوز يف املنقول أن تتم اهلبة بالقبض ، دون حاجة إىل ورقة ) ٢(
 .رمسية
 

 ٤٨٩مادة 
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ل ، فال جيوز إذا قام الواهب أو ورثته خمتارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب يف الشك
 .هلم أن يستردوا ما سلموه

 
 ٤٩٠مادة 

 .الوعد باهلبة ال ينعقد إال إذا كان بورثة رمسية
 

 ٤٩١مادة 
إذا وردت اهلبة على شيء معني بالذات ، غري مملوك للواهب ، سرت عليها 

 .٤٦٧ ، ٤٦٦أحكام املادتني 
 

 ٤٩٢مادة 
 .تقع هبة األموال املستقبلة باطلة

  آثار اهلبة-٢
 ٤٩٣مادة 

إذا مل يكن املوهوب له قد تسلم الشيء املوهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه 
 .إياه ، وتسري يف ذلك األحكام املتعلقة بتسليم املبيع 

 
 ٤٩٤مادة 

ال يضمن الواهب استحقاق الشيء املوهوب ، إال إذا تعمد إخفاء سبب ) ١(
ويف احلالة األويل يقدر القاضي للموهوب له . االستحقاق أو كانت اهلبة بعوض 

ويف احلالة الثانية ال يضمن الواهب . تعريضا عادال عما أصابه من الضرر 
كل هذا ما مل يتفق على . عوض االستحقاق إال بقدر ما أداه املوهوب له من 

 .غريه
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وإذا استحق الشيء املوهوب حل املوهوب اله احملل الراهب فيما له من ) ٢(
 .حقوق ودعاوى

 
 ٤٩٥مادة 

 .ال يضمن الواهب خلو الشيء املوهوب من العيب) ١(
الشيء املوهوب على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو ) ٢(

. من العيوب ، كان ملزما بتعويض املوهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب 
ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت اهلبة بعوض على أال جياوز التعويض يف 

 .هذه احلالة قدر ما أداه املوهوب له من هذا التعويض
 

 ٤٩٦مادة 
 .هب مسئوال إال عن فعله العمد أو خطئه اجلسيمال يكون الوا

 
 ٤٩٧مادة 

يلتزم املوهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض 
 .ملصلحة الواهب أم ملصلحة أجنيب أم للمصلحة العامة

 
 ٤٩٨مادة 

يء املوهوب أقل يف القيمة من العوض املشترط ، فال يكون إذا تبني أن الش
 .املوهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إال بقدر قيمة الشيء املوهوب

 
 ٤٩٩مادة 
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إذا اشترط الواهب عوضا عن اهلبة وفاء ديونه ، فال يكون املوهوب له ) ١(
يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما مل يوجد اتفاق على غري ملزما إال بوفاء الديون له 

 .ذلك
  الرجوع يف اهلبة-٣

 ٥٠٠مادة 
 .جيوز للواهب أن يرجع يف اهلبة إذا قبل املوهوب له ذلك) ١(

فإذا مل يقبل املوهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له يف ) ٢(
 .مل يوجد مانع من الرجوعالرجوع ، مىت كان يستند يف ذلك إىل عذر مقبوال و

 
 ٥٠١مادة 

 .يعترب بنوع خاص عذرا مقبوال للرجوع يف اهلبة
أن خيل املوهوب له مبا جيب عليه حنو الواهب ، أو حنو أحد من أقاربه ، ) أ ( 

 .حبيث يكون هذا اإلخالل جحودا كبريا من جانبه
أن يوفر لنفسه أسباب املعيشة مبا يتفق مع أن يصبح الواهب عاجزا عن ) ب ( 

مكانته االجتماعية ، أو أن يصبح غري قادر على الوفاء مبا يفرضه عليه القانون 
 .من النفقة على الغري

أن يرزق الواهب بعد اهلبة ولدا يظل حيا إىل وقت الرجوع ، أو أن ) جـ ( 
 .يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت اهلبة فإذا به حي 

 
 ٥٠٢مادة 

 :يرفض طلب الرجوع يف اهلبة إذا وجد مانع من املوانع اآلتية 
إذا حصل للشيء املوهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال املانع ) أ ( 

 .عاد حق الرجوع
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 .إذا مات أحد طريف عقد اهلبة) ب ( 
وهوب تصرفا ائيا ، فإذا اقتصر إذا تصرف املوهوب له يف الشيء امل) جـ (

 .التصرف على بعض املوهوب ، جاز للواهب أن يرجع يف الباقي
إذا كانت اهلبة من أحد الزوجني لألخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد ) د ( 

 .انقضاء الزوجية
 .إذا كانت اهلبة الذي رحم حمرم) هـ ( 

سواء كان هلالك بفعله أو إذا هلك الشيء املوهوب يف يد املوهوب له ، ) و ( 
حبادث أجنيب ال يد له فيه أو بسبب االستعمال ، فإذا مل يهلك إال بعض الشيء ، 

 .جاز الرجوع ف الباقي
 .إذا قدم املوهوب له عوضا عن اهلبة) ز ( 

 .إذا كانت اهلبة صدقة أو عمال من أعمال الرب) حـ (
 

 ٥٠٣مادة 
تب على الرجوع يف اهلبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعترب اهلبة كان مل يتر) ١(

 .تكن
وال يرد املوهوب له الثمرات إال من وقت االتفاق على الرجوع ، أو من ) ٢(

وقت رفع الدعوى ، وله أن يرجع جبميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما 
الذي زاد يف قيمة الشيء املصروفات النافعة فال جياوز يف الرجوع ا القدر 

 .املوهوب
 

 ٥٠٤مادة 
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إذا استويل الواهب على الشيء املوهوب ، بغري التراضي أو التقاضي ، كان ) ١(
مسئوال قبل املوهوب له عن هالل الشيء سواء كان اهلالك بفعل الواهب أو 

 .بسبب أجنيب ال يد له فيه أو بسبب االستعمال
أما إذا صدر احلكم بالرجوع يف اهلبة وهلك الشيء يف يد املوهوب له بعد ) ٢(

أعذاره بالتسليم ، فيكون املوهوب له مسئوال عن هذا اهلالك ، ولو كان اهلالك 
 .بسبب أجنيب

 
 الفصل الرابع
 الشركة
 

 ٥٠٥مادة 
بأن يساهم كل منهم يف مشروع الشركة عقد مبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر 

مايل ، بتقدمي حصة من مال أو من عمل ، القتسام ما قد ينشأ عن هذا املشروع 
 .من ربح أو من خسارة

 
 ٥٠٦مادة 

تعترب الشركة مبجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن ال حيتج ذه الشخصية ) ١(
 .إجراءات النشر اليت يقررها القانونعلى الغري إال بعد استيفاء 

ومع ذلك للغري إذا مل تقم الشركة بإجراءات النشر املقررة أن يتمسك ) ٢(
 .بشخصيها

  أركان الشركة-١
 ٥٠٧مادة 
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جيب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال ، وكذلك يكون باطال ) ١(
 الذي أفرغ فيه كل ما يدخل على العقد من تعديالت دون أن تستويف الشكل

 .ذلك العقد
غري أن هذا البطالن ال جيوز أن حيتج به الشركاء قبل الغري، وال يكون له ) ٢(

أثر فيما بني الشركاء أنفسهم ، إال من وقت أن يطلب الشريك احلكم 
 .بالبطالن
 

 ٥٠٨مادة 
دة على ملكية املال ال على تعترب حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأا وار

 .جمرد االنتفاع به ، ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك
 

 ٥٠٩مادة 
ال جيوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع 

 .به من ثقة مالية
 

 ٥١٠مادة 
تعهد الشريك بأن يقدم حصته يف الشركة مبلغا من النقود ، ومل يقدم هذا إذا 

املبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غري حاجة إىل مطالبة قضائية أو 
 .أعذار ، وذلك دون إخالل مبا قد يستحق من تعويض تكميلي عند االقتضاء

 
 ٥١١مادة 
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ت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيين أخر ، إذا كان) ١(
فان أحكام البيع هي اليت تسري يف ضمان احلصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو 

 .ظهر فيها عيب أو نقض
أما إذا كانت احلصة جمرد االنتفاع باملال ، فان أحكام اإلجيار هي اليت ) ٢(

 .تسري يف كل ذلك
 

 ٥١٢مادة 
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته يف الشركة عمال وجب عليه أن يقوم ) ١(

باخلدمات اليت تعهد ا ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام 
 .الشركة مبزاولته العمل الذي قدمه حصة له

 حق على أنه ال يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من) ٢(
 .اختراع ، إال إذا وجد اتفاق يقضي بغري ذلك

 
 ٥١٣مادة 

إذا كانت احلصة اليت قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغري ، فال ينقضي 
التزامه للشركة إال إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك 

 .لديون عند حلول أجلهامسئوال عن تعويض الضرر ، إذا مل توف ا
 

 ٥١٤مادة 
إذا مل يبني عقد الشركة نصيب كل من الشركاء يف األرباح واخلسائر ، ) ١(

 .كان نصيب كل منهم يف ذلك بنسبة حصته يف رأس املال
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فإذا اقتصر العقد على تعيني نصيب الشركاء يف الربح وجب اعتبار هذا ) ٢(
 اخلسارة أيضا ، وكذلك احلال إذا اقتصر العقد على تعيني النصيب النصيب يف

 .يف اخلسارة
وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر ) ٣(

نصيبه يف الربح واخلسارة تبعا مبا تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق 
 . عما قدمه فوقهعمله نقودا أو أي شيء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر

 
 ٥١٥مادة 

إذا اتفق على أن أحد الشركاء ال يساهم يف أرباح الشركة أو يف خسائرها ) ١(
 .، كان عقد الشركة باطال

وجيوز االتفاق على إعفاء الشريك الذي مل يقدم غري عمله من املسامهة يف ) ٢(
 .له أجر عن عملهاخلسائر ، بشرط أال يكون قد تقرر 

 
  إدارة الشركة-٢

 
 ٥١٦مادة 

للشريك املنتدب لإلدارة بنص خاص يف عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من ) ١(
معارضة سائر الشركاء ، بأعمال اإلدارة وبالتصرفات اليت تدخل يف غرض 

وال جيوز عزل هذا . الشركة ، مىت كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش 
 .الشريك من اإلدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية

وإذا كان انتداب الشريك لإلدارة الحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه ) ٢(
 .كما جيوز يف التوكيل العادي

 .أما املديرون من غري الشركاء فهم دائما قابلون للعزل) ٣(
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 ٥١٧ادة م

إذا تعدد الشركاء املنتدبون لإلدارة دون أن يعني اختصاص كل منهم ) ١(
ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم باإلدارة ، كان لكل منهم أن 
يقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال اإلدارة ، على أن يكون لكل من باقي 

وعلي أن يكون من حق الشركاء املنتدبني أن يعترض على العمل قبل متامه ، 
أغلبية الشركاء املنتدبني رفض هذا االعتراض ، فإذا تساوي اجلانبان كان 

 .الرفض من حق أغلبية الشركاء مجيعا
أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء املنتدبني باإلمجاع أو باألغلبية ) ٢(

 تفويته ، فال جيوز اخلروج على ذلك ، إال أن يكون ألمر عاجل يترتب على
 .خسارة جسيمة ال تستطيع الشركة تعويضها

 
 ٥١٨مادة 

إذا وجب أن يصدر قرار باألغلبية ، تعني األخذ باألغلبية العددية ما مل يتفق على 
 .غري ذلك

 
 ٥١٩مادة 

 .ل اتفاق على غري ذلك باطلالشركاء غري املديرين ممنوعون من اإلدارة وك
 

 ٥٢٠مادة 
إذا مل يوجد نص خاص على طريقة اإلدارة ، أعترب كل شريك مفوضا من 

اآلخرين يف إدارة الشركة ، وكان له يكون هلؤالء أو ألي منهم حق االعتراض 
 .العتراضعلى أي عمل قبل متامه ، وألغلبية الشركاء احلق يف رفض هذا ا
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  أثار الشركة-٣
 ٥٢١مادة 

على الشريك أن ميتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون ) ١(
 .خمالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه

وعليه أن يبذل من العناية يف تدبري مصاحل الشركة ما يبدله يف تدبري مصاحله ) ٢(
أن يرتل يف ذلك عن عناية اخلاصة ، إال إذا كان منتدبا لإلدارة بأجر فال جيوز 

 .الرجل املعتاد
 

 ٥٢٢مادة 
إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا املبلغ ) ١(

من يوم أخذه أو احتجازه ، بغري حاجة إىل مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون 
 ،يض تكميلي عند االقتضاءإخالل مبا قد يستحق للشركة من تعو

وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق يف مصلحتها شيئا من ) ٢(
املصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه 

 .املبالغ من يوم دفعها
 

 ٥٢٣مادة 
ن الشركاء مسئولني عن هذه الديون إذا مل تف أموال الشركة بديوا ، كا) ١(

يف أمواهلم اخلاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه يف خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق 
ويكون باطال كل اتفاق يعفي الشريك من املسئولية عن . على نسبة أخرى 

 .ديون الشركة
ويف كل حال يكون لدائين الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر احلصة ) ٢(

 .صت له يف أرباح الشركةاليت ختص
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 ٥٢٤مادة 

ال تضامن بني الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما مل يتفق ) ١(
 .على خالف ذلك

غري أنه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته يف الدين على الباقني ، كل ) ٢(
 .بقدر نصيبه يف حتمل اخلسارة

 
 ٥٢٥مادة 

ذا كان ألحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس هلم أثناء قيام الشركة أن 
يتقاضوا حقوقهم مما خيص ذلك الشريك يف راس املال ، وإمنا هلم أن يتقاضوها 

مما خيصه يف األرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون هلم أن يتقاضوا حقوقهم من 
ومع ذلك جيوز هلم قبل . يف أموال الشركة بعد استرتال ديوا نصيب مدينهم 

 .التصفية توقيع احلجز التحفظي على نصيب هذا املدين
  طرق انقضاء الشركة-٤

 ٥٢٦مادة 
تنتهي الشركة بانقضاء امليعاد املعني هلا أو بانتهاء العمل الذي قامت من ) ١(

 .أجله
لعمل مث استمر الشركاء يقومون بعمل فإذا انقضت املدة املعينة أو انتهي ا) ٢(

 .من نوع األعمال اليت تألفت هلا الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاا
وجيوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا االمتداد ويترتب على ) ٣(

 .اعتراضه وقف أثره يف حقه
 

 ٥٢٧مادة 
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الك مجيع ماهلا أو جزء كبري منه حبيث ال تبقي فائدة يف تنتهي الشركة ) ١(
 .استمرارها

وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك ) ٢(
 .هذا الشيء قبل تقدميه ، أصبحت الشركة منحلة يف حق مجيع الشركاء

 
 ٥٢٨مادة 

 .مبوت أحد الشركاء أو باحلجر عليه أو بإعساره أو بإفالسهتنتهي الشركة ) ١(
ومع ذلك جيوز االتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ) ٢(

 .ورثته ، ولو كانوا قصرا
وجيوز أيضا االتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس ) ٣(

 تستمر الشركة فيما بني الباقني من أو انسحب وفقا ألحكام املادة التالية ،
الشركاء ، ويف هذه احلالة ال يكون هلذا الشريك أو ورثته إال نصيبه يف أموال 
الشركة ، ويقدر هذا النصيب حبسب قيمته يوم وقع احلادث الذي أدي إىل 

وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك . خروجه من الشركة ويدفع له نقدا 
در ما تكون تلك احلقوق ناجتة من عمليات سابقة على ذلك من حقوق ، إال بق

 .احلادث
 

 ٥٢٩مادة 
تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدا غري معينة ، على ) ١(

أن يعلن الشريك أرادته يف االنسحاب إىل سائر الشركاء قبل حصوله ، وأال 
 .ش أو يف وقت غري الئقيكون انسحابه عن غ

 .وتنتهي أيضا بإمجاع الشركاء على حلها) ٢(
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 ٥٣٠مادة 
جيوز للمحكمة أن تقضي حبل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم ) ١(

وفاء شريك مبا تعهد به أو ألي سبب أخر ال يرجع إىل الشركاء ، ويقدر 
 .ه هذا السبب من خطورة تسوغ احللالقاضي ما ينطوي علي

 .ويكون باطال كل اتفاق يقضي بغري ذلك) ٢(
 

 ٥٣١مادة 
جيوز لكل شريك أن يطلب من القضاء احلكم بفصل أي من الشركاء ) ١(

يكون وجوده يف الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما 
 سببا مسوغا حلل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بني ميكن اعتباره

 .الباقني
وجيوز أيضا ألي شريك ، إذا كانت الشركة معينة املدة أن يطلب من ) ٢(

القضاء إخراجه من الشركة مىت استند يف ذلك إىل أسباب معقولة ، ويف هذه 
 .احلالة تنحل الشركة ما مل يتفق باقي الشركاء على استمرارها

  تصفية الشركة وقسمتها-٥
 

 ٥٣٢مادة 
وعند خلوه من . تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة املبينة يف العقد 

 :حكم خاص تتبع األحكام اآلتية
 

 ٥٣٣مادة 
لشركة فتبقي بالقدر تنتهي عند حل الشركة سلطة املديرين ، أما شخصية ا

 .الالزم للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية
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 ٥٣٤مادة 

يقوم بالتصفية عند االقتضاء ، أما مجيع الشركاء ، وأما مصف واحد أو ) ١(
 .أكثر تعينهم أغلبية الشركاء

عيينه ، بناء على وإذا مل يتفق الشركاء على تعيني املصفي ، تويل القاضي ت) ٢(
 .طلب أحدهم

ويف احلاالت اليت تكون فيها الشركة باطلة تعني احملكمة املصفي، وحتدد ) ٣(
 .طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان

 .وحىت يتم تعيني املصفي يعترب املديرون بالنسبة إىل الغري يف حكم املصفني) ٤(
 

 ٥٣٥مادة 
ليس للمصفي أن يبدأ أعماال جديدة للشركة ، إال أن تكون الزمة المتام ) ١(

 .أعمال سابقة
وجيوز له أن يبيع مال الشركة منقوال أو عقارا إما باملزاد ، وإما باملمارسة ، ) ٢(

 .ما مل ينص يف أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة
 

 ٥٣٦مادة 
 أموال الشركة بني الشركاء مجيعا وذلك بعد استيفاء الدائنني تقسم) ١(

حلقوقهم ، وبعد استرتال املبالغ الالزمة لوفاء الديون اليت مل حتل أو الديون 
املتنازع فيها ، وبعد رد املصروفات أو القروض اليت يكون أحد الشركاء قد 

 .باشرها يف مصلحة الشركة
بلغ يعادل قيمة احلصة اليت قدمها يف راس وختتص كل واحد من الشركاء مب) ٢(

املال ، كما هي مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه احلصة وقت تسليمها إذا مل 
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تبني قيمتها يف العقد ، ما مل يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر 
 .فيما قدمه من شيء على حق املنفعة فيه أو على جمرد االنتفاع به

قي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بني الشركاء بنسبة نصيب كل وإذا ب) ٣(
 .منهم يف األرباح

أما إذا مل يكف صايف مال الشركة للوفاء حبصص الشركاء فان اخلسارة ) ٤(
 .توزع عليهم مجيعا حبسب النسبة املتفق عليها يف توزيع اخلسائر

 
 ٥٣٧مادة 

 .ت القواعد املتعلقة بقسمة املال الشائعتتبع يف قسمة الشركا
 الفصل اخلامس

 القرض والدخل الدائم
  القرض-١

 ٥٣٨مادة 
القرض عقد يلتزم به املقرض أن ينقل إىل املقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي 

شيء مثلي أخر ، على أن يرد إليه املقترض عند اية القرض شيئا مثله يف 
 .مقداره ونوعه وصفته

 
 ٥٣٩مادة 

جيب على املقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إىل املفترض ، وال جيوز ) ١(
 .له أن يطالبه برد املثل إال عند إاء القرض

 .وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إىل املفترض كان اهلالك على املقرض) ٢(
 

 ٥٤٠مادة 
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ا استحق الشيء ، فان كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإال فأحكام إذ
 .العارية
 

 ٥٤١مادة 
إذا ظهر يف الشيء عيب خفي وكان القرض بغري أجر واختار املقترض ) ١(

 .فال يلزمه أن يرد إال قيمة الشي معيبا. استبقاء الشيء 
أجر أو كان بغري أجر ولكن املقرض قد تعمد إخفاء أما إذا كان القرض ب) ٢(

العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصالح العيب ، وإما استبدال شيء 
 .سليم بالشيء املعيب

 
 ٥٤٢مادة 

على املقترض أن يدفع الفوائد املتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا 
 .ك اتفاق على فوائد اعترب القرض بغري أجرمل يكن هنا

 
 ٥٤٣مادة 

 .ينتهي القرض بإاء امليعاد املتفق عليه
 

 ٥٤٤مادة 
إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن 

د ما اقترضه ، على أن يتم الرد يف أجل ال جياوز ستة رغبته يف إلغاء العقد ور
اشهر من تاريخ هذا اإلعالن ، ويف هذه احلالة يلزم املدين بأداء الفوائد املستحقة 
عن ستة األشهر التالية لإلعالن ، وال جيوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي 
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التفاق على إسقاط فائدة أو مقابال من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، وال جيوز ا
 .حق املقترض يف الرد أو احلد منه

  الدخل الدائم-٢
 ٥٤٥مادة 

جيوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إىل شخص أخر وإىل خلفائه ) ١(
من بعده دخال دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية 

 أو التربع أو بطريق أخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود املعارضة
 .الوصية

فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود املعارضة ، اتبع يف شانه من حيث ) ٢(
 .سعر الفائدة القواعد اليت تسري على القرض ذي الفائدة

 
 ٥٤٦مادة 

دين يشترط يف الدخل الدائم أن يكون قابال لالستبدال يف أي وقت شاء امل) ١(
 .، ويقع باطال كل اتفاق يقضي بغري ذلك

غري أنه جيوز االتفاق على أال حيصل االستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، ) ٢(
 .أو على أال حيصل قبل انقضاء مدة ال جيوز أن تزيد على مخس عشرة سنة

ويف كل حالة ال جيوز استعمال حق االستبدال إال بعد إعالن الرغبة يف ) ٣(
 .نقضاء سنة على هذا اإلعالنذلك ، وا

 
 ٥٤٧مادة 

 :جيرب املدين على االستبدال ف األحوال اآلتية 
 .إذا مل يدفع الدخل سنتني متواليتني ، رغم أعذاره) أ ( 
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إذا قصر يف قدمي ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ) ب ( 
 .عنهاومل يقدم بديال 

 .إذا أفلس أو اعسر) جـ ( 
 

 ٥٤٨مادة 
إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، مت االستبدال برد املبلغ بتمامه ، أو ) ١(

 .برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك
ويف احلاالت األخرى يتم االستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته ) ٢(

 .وبة بالسعر القانوين مساوية للدخلحمس
 

 الفصل السادس
 الصلح

  أركان الصلح-١
 ٥٤٩مادة 

الصلح عقد حيسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتمال ، وذلك بأن 
 .يرتل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

 
 ٥٥٠مادة 

يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهال للتصرف بعوض يف احلقوق اليت 
 .يشملها عقد الصلح

 
 ٥٥١مادة 
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ولكن . ال جيوز الصلح يف املسائل املتعلقة باحلالة الشخصية أو بالتقادم العام 
لى احلالة الشخصية ، أو اليت تنشأ جيوز الصلح على املصاحل املالية اليت تترتب ع

 .عن ارتكاب إحدى اجلرائم
 

 ٥٥٢مادة 
 .ال يثبت الصلح إال بالكتابة أو مبحضر رمسي

 
  آثار الصلح-٢

 
 ٥٥٣مادة 

 .تنحسم بالصلح املنازعات اليت تناوهلا) ١(
ضاء احلقوق واالدعاءات اليت نزل عنها أي من املتعاقدين ويترتب عليه انق) ٢(

 .نزوال ائيا
 

 ٥٥٤مادة 
للصلح أثر كاشف بالنسبة إىل ما تناوله من احلقوق ويقتصر هذا األثر على 

 .احلقوق املتنازع فيها دون غريها
 

 ٥٥٥مادة 
تفسر عبارات التنازل اليت يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وأيا كانت جيب أن 

تلك العبارات فن التنازل ال ينصب إال على احلقوق اليت كانت وحدها بصفة 
 .جلية حمال للرتاع الذي حسمه الصلح

  بطالن الصلح-٣
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 ٥٥٦مادة 
 .ال جيوز الطعن ف الصلح بسبب غلط يف القانون

 
 ٥٥٧مادة 

 .الصلح ال يتجزأ ، فبطالن جزء منه يقتضي بطالن العقد كله) ١(
على أن هذا احلكم ال يسري إذا تبني من عبارات العقد ، أو من الظروف ، ) ٢(

 .أن املتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض
 

 الباب الثاين
 عقود الواردة على االنتفاع بالشيءال

 الفصل األول
 اإلجيار

  اإلجيار بوجه عام-١
 أركان اإلجيار

 ٥٥٨مادة 
اإلجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة 

 .معينة لقاء أجر معلوم
 

 ٥٥٩مادة 
ال حق اإلدارة أن يعقد إجيارا تزيد مدته على ثالث سنوات ال جيوز ملن ال ميلك إ

إال بترخيص من السلطة املختصة ، فإذا عقد اإلجيار ملدة أطول من ذلك ، 
 .انقضت املدة إىل ثالث سنوات ، كل هذا ما مل يوجد نص يقضي بغريه
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 ٥٦٠مادة 
ة تنقضي بانقضاء هذا احلق إذا مل حيزها مالك اإلجارة الصادرة ممن له حق املنفع

الرقبة ، على أن تراعي املواعيد املقررة للتنبيه باإلخالء واملواعيد الالزمة لنقل 
 .حمصول السنة

 
 ٥٦١مادة 

 .جيوز أن تكون األجرة نقودا كما جيوز أن تكون أي تقدمة أخرى
 

 ٥٦٢مادة 
إذا مل يتفق املتعاقدان على مقدار األجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر 

 .إثبات مقدار األجرة ، وجب اعتبار أجرة املثل
 

 ٥٦٣مادة 
إذا عقد اإلجيار دون اتفاق على مدة أو عقد ملدة غري معينة أو تعذر إثبات املدة 

وينتهي بانقضاء هذه . ملدعاة ، اعترب اإلجيار منعقدا للفترة املعينة لدفع األجرة ا
الفترة بناء على طلب أحد املتعاقدين إذا هو نبه على املتعاقد اآلخر باإلخالء يف 

 .املواعيد اآليت بياا
يف األراضي الزراعية واألراضي البور إذا كانت املدة املعينة لدفع األجرة ) أ ( 
ة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إائها بثالثة أشهر ، فإذا كانت املدة أقل ست

من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها األخري ، كل هذا مع مراعاة حق املستأجر 
 .يف احملصول وفقا للعرف

يف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر واملصانع واملخازن وما إىل ذلك ) ب ( 
رة املعينة لدفع األجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل إذا كانت الفت
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انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها 
 .األخري

يف املساكن والغرف املؤثثة ويف أي شيء غري ما تقدم إذا كانت الفترة ) جـ ( 
 ائيا بشهر فإذا كانت املعينة لدفع األجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل

 .اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها األخري
 أثار اإلجيار

 
 ٥٦٤مادة 

يلتزم املؤجر أن يسلم املستأجر العني املؤجرة وملحقاا يف حالة تصلح معها ألن 
 .يعة العنيتفي مبا أعدت له من املنفعة ، وفقا ملا مت عليه االتفاق أو لطب

 
 ٥٦٥مادة 

إذا سلمت العني املؤجرة يف حالة ال تكون فيها صاحلة لالنتفاع الذي ) ١(
أوجرت من أجله أو إذا نقض هذا االنتفاع نقصا كبريا ، جاز للمستأجر أن 

 .يطلب فسخ العقد احلالتني إذا كان لذلك مقتض
ة يف حالة من شأا أن تعرض صحة املستأجر أو من فإذا كانت العني املؤجر) ٢(

يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله خلطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب 
 .فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا احلق

 
 ٥٦٦مادة 

لتزام بتسليم العني يسري على االلتزام بتسليم العني املؤجرة ما يسري على اال
املبيعة من أحكام ، وعلى األخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وحتديد 

 .مقدار العني املؤجرة وحتديد ملحقاا
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 ٥٦٧مادة 

على املؤجر أن يتعهد العني باملؤجرة بالصيانة لتبقي على احلالة اليت سلمت ) ١(
"  يف أثناء اإلجارة جبميع الترميمات الضرورية دون الترميمات ا وأن يقوم

 "التأجريية 
وعليه أن جيري األعمال الالزمة لألسطح من ختصيص أو بياض وأن يقوم ) ٢(

 .برتح اآلبار واملراحيض ومصاريف املياه
ويتحمل املؤجر التكاليف والضرائب املستحقة على العني املؤجرة ويلزم ) ٣(

أما . كان على املستأجر " بالعداد " إذا قدر جزافا ، فإذا كان تقديره بثمن املياه
مثن الكهرباء والغاز وغري ذلك مما هو خاص باالستعمال الشخصي فيتحمله 

 .املستأجر
 .كل هذا ما مل يقض االتفاق بغريه) ٤(

 
 ٥٦٨مادة 

قيام بتنفيذ االلتزامات املبنية يف املادة إذا تأخر املؤجر بعد أعذاره عن ال) ١(
السابقة ، جاز للمستأجر أن حيصل على ترخيص من القضاء يف إجراء ذلك 

وهذا دون إخالل حبقه يف طلب . بنفسه ويف استيفاء ما أنفقه خصما من األجرة 
 .الفسخ أو إنقاص األجرة

إجراء وجيوز للمستأجر دون حاجة إىل ترخيص من القضاء أن يقوم ب) ٢(
الترميمات املستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به املؤجر ، سواء كان 

العيب موجودا وقت بدء االنتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا مل يقم املؤجر بعد أعذاره 
بتنفيذ هذا االلتزام يف ميعاد مناسب ، على أن يستويف املستأجر ما أنفقه خصما 

 .من األجرة
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 ٥٦٩مادة 

إذا هلكت العني املؤجرة أثناء اإلجيار هالكا كليها ، أنفسخ العقد من تلقاء ) ١(
 .نفسه

أما إذا كان هالك العني جزئيا ، أو إذا أصبحت العني يف حال وال تصلح ) ٢(
معها لالنتفاع الذي أو جرت من أجله ، أو نقص هذا االنتفاع نقصا كبريا ومل 

ر يد يف شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا مل يقم املؤجر يف ميعاد يكن للمستأج
مناسب بإعادة العني إىل احلالة اليت كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أما 

إنقاص األجرة أو فسخ اإلجيار ذاته دون إخالل مبا له من حق يف أن يقوم بنفسه 
 .بتنفيذ التزام املؤجر وفقا ألحكام املادة السابقة

ال جيوز للمستأجر يف احلالتني السابقتني أن يطلب تعويضا إذا كان اهلالك و) ٣(
 .أو التلف يرجع إىل سبب ال يد للمؤجر فيه

 
 ٥٧٠مادة 

ال جيوز للمستأجر أن مينع املؤجر من إجراء الترميمات املستعجلة اليت ) ١(
 أنه إذا ترتب على هذه الترميمات تكون ضرورية حلفظ العني املؤجرة ، على

إخالل كل أو جزئي باالنتفاع بالعني ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف 
 .إما فسخ اإلجيار أو إنقاص األجرة

ومع ذلك إذا بقي املستأجر يف العني املؤجرة إىل أن تتم الترميمات ، سقط ) ٢(
 .حقه يف طلب الفسخ

 
 ٥٧١مادة 
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على املؤجر أن ميتنع عن كل ما من شانه أن حيول دون انتفاع املستأجر ) ١(
بالعيين املؤجرة ، وال جيوز له أن حيدث بالعني أو مبلحقاا أي تغيري خيل ذا 

 .االنتفاع
وال يقتصر ضمان املؤجر على أعمال اليت نصدر منه أو من أتباعه ، بل ميتد ) ٢(

تعرض أو إضرار مبين على سبب قانوين يصدر من أي هذا الضمان إىل كل 
 .مستأجر أخر أو من أي شخص تلقي احلق يف املؤجر

 
 ٥٧٢مادة 

إذا أدعى أجنيب حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق مبقتضى عقد ) ١(
ه أن خيرج اإلجيار ، وجب على املستأجر أن يبادر بإخطار املؤجر بذلك وكان ل

 .من الدعوى ، ويف هذه احلالة ال توجه اإلجراءات إال إىل املؤجر
فإذا ترتب على هذا اإلدعاء أن حرم املستأجر فعال من االنتفاع الذي له ) ٢(

مبوجب عقد اإلجيار ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص األجرة 
 .مع التعويض إن كان له مقتضى

 
 ٥٧٣مادة 

إذا تعدد املستأجرون لعني واحدة فضل من سبق منهم إىل وضع يده عليها ) ١(
دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن 

يضع مستأجر أخر يده على العقار املؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إجياره ، فانه هو 
 .الذي يفضل

د سبب لتفصيل أحد املستأجرين فليس هلم فيما تعارضت فيه فإذا مل يوج) ٢(
 .حقوقهم إال طلب التعويض
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 ٥٧٤مادة 
إذا ترتب على عمل من جهة حكومية يف حدود القانون نقص كبري يف االنتفاع 
بالعني املؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص 

ألجرة ، وله أن يطالب املؤجر بتعويضه إذا كان عمل اجلهة احلكومية قد صدر ا
 .لسبب يكون املؤجر مسئوال عنه ، كل هذا ما مل يقض االتفاق بغريه

 
 ٥٧٥مادة 

ال يضمن املؤجر للمستأجر التعرض املادي إذا صدر من أجنيب مادام ) ١(
ا ، ولكن هذا ال خيل مبا للمستأجر من احلق يف أن يرفع املتعرض ال يدعي حق

 .بامسه على املتعرض دعوى املطالبة بالتعويض ومجيع دعاوى وضع اليد
على أنه إذا وقع التعرض املادي لسبب ال يد للمستأجر فيه ، وكان هذا ) ٢(

بعا التعرض من اجلسامة حبيث حيرم املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة جاز له ت
 .للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة

 
 ٥٧٦مادة 

يضمن املؤجر للمستأجر مجيع ما يوجد يف العني املؤجرة من عيوب حتول ) ١(
دون االنتفاع ا ، أو تنقص من هذا االنتفاع إنقاصا كبريا ولكنه ال يضمن 

وهو مسئول عن خلو العني من . فيها العيوب اليت جري العرف بالتسامح 
صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها االنتفاع ا ، 

 .كل هذا ما مل يقض االتفاق بغريه
ومع ذلك ال يضمن املؤجر العيب إذا كان املستأجر قد أخطر به أو كان ) ٢(

 .يعلم به وقت التعاقد
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 ٥٧٧دة ما
إذا وجد بالعني املؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا ) ١(

للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة ، وله كذلك أن يطلب إصالح 
العيب أو أن يقوم هو بإصالحه على نفقة املؤجر إذا كان هذا اإلصالح ال يبهظ 

 .املؤجر
التزام املؤجر بتعويضه ، ما مل يثبت أنه فإذا حلق املستأجر ضرر من العيب ) ٢(

 .كان جيهل وجود العيب
 

 ٥٧٨مادة 
يقع باطال كل اتفاق يتضمن اإلعفاء أو احلد من ضمان التعرض أو العيب إذا 

 .كان املؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان
 

 ٥٧٩مادة 
م املستأجر بأن يستعمل العني املؤجرة على النحو املتفق عليه ، فان مل يكن يلتز

 .هناك اتفاق التزام أن يستعمل العني حبسب ما أعدت له
 

 ٥٨٠مادة 
ال جيوز للمستأجر أن حيدث بالعني املؤجرة تغيريا بدون إذن املؤجر إال إذا ) ١(

 . ينشأ عنه أي ضرر للمؤجركان هذا التغيري ال
فإذا أحدث املستأجر تغيريا يف العني املؤجرة جماوزا فيذلك حدود االلتزام ) ٢(

الوارد يف الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العني إىل احلالة اليت كانت عليها 
 .وبالتعويض أن كان له مقتض
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 -٥٨١مادة 
مستأجر أن يضع بالعني املؤجرة أجهزة لتوصيل املياه والنور جيوز لل) ١(

الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إىل ذلك مادامت الطريقة اليت توضع 
ا هذه األجهزة ال ختالف األصول املرعية ، وذلك ما مل يثبت املؤجر أن وضع 

 .هذه األجهزة يهدد سالمة العقار
 الزما إلمتام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن فإذا كان تدخل املؤجر) ٢(

 .يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل مبا ينفقه املؤجر
 

 ٥٨٢مادة 
اليت يقضي ا العرف ، ما مل يكن " التأجريية " يلتزم املستأجر بإجراء الترميمات 

 .هناك اتفاق على غري ذلك
 

 ٥٨٣مادة 
جيب على املستأجر أن يبذل من العناية يف استعمال العني املؤجرة ويف ) ١(

 .احملافظة عليها ما يبذله الشخص املعتاد
وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه ا من تلف أو هالك غري ناشئ ) ٢(

 .عن استعماهلا استعماال ما لوفا
 

 ٥٨٤مادة 
املستأجر مسئول عن حريق العني املؤجرة إال إذا أثبت أن احلريق نشأ عن ) ١(

 .سبب ال يد له فيه
فإذا تعدد املستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئوال عن احلريق ) ٢(

هذا . بنسبة اجلزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك املؤجر إن كان مقيما يف العقار 
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ثبت أن النار أبتدأ شبوا فيا اجلزء الذي يشغله أحد املستأجرين فيكون ما مل ي
 .وحده مسئوال عن احلريق

 
 ٥٨٥مادة 

جيب على املستأجر أن يبادر إىل إخطار املؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كان 
و يقع اغتصاب حتتاج العني إىل ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب ا ، أ

 .عليها ، أو يعتدي أجنيب بالتعرض هلا ، أو بإحداث ضرر ا
 

 ٥٨٦مادة 
جيب على املستأجر أن يقوم بوفاء األجرة فيا املواعيد املتفق عليها ، فإذا مل ) ١(

 .يكن هناك اتفاق وجب وفاء األجرة يف املواعيد اليت يعينها عرف اجلهة
ويكون الوفاء يف موطن املستأجر ما مل يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغري ) ٢(

 .ذلك
 

 ٥٨٧مادة 
الوفاء بسقط من األجرة قرينة على الوفاء باألقساط السابقة على هذا القسط 

 .حىت يقوم الدليل على عكس ذلك
 

 ٥٨٨مادة 
جيب على من استأجر مرتال أو خمزنا أو حانوتا أو مكانا مماثال لذلك أو أرضا 
زراعية أن يضع يف العني املؤجرة أثاثا أو بضائع أو حمصوالت أو مواشي أو 

أدوات تكون قيمتها كافية لضمان األجرة عن سنتني ، أو عن كل مدة اإلجيار 
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، ويعفي املستأجر من هذا إذا قلت عن سنتني هذا ما مل تكن األجرة قد عجلت 
 .االلتزام إذا مت االتفاق على هذا اإلعفاء أو إذا قدم املستأجر تأمينا أخر

 
 ٥٨٩مادة 

يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له مبقتضى عقد اإلجيار ، أي حيبس ) ١(
رة مادامت مثقلة بامتياز مجيع املنقوالت القابلة للحجز املوجود يف العني املؤج

وللمؤجر احلق يف أن ميانع يف نقلها ، فإذا . املؤجر ولو مل تكن مملوكة للمستأجر 
نقلت رغم معارضته أو دون عمله كان له احلق يف استردادها من احلائز هلا ولو 

 .كان حسن النية ، مع عدم اإلخالل مبا يكون هلذا احلائز من حقوق
عمل حقه يف احلبس أو يف االسترداد إذا كان نقل وليس للمؤجر أن يست) ٢(

هذه األشياء أمرا اقتضته حرفة املستأجر أو املألوف من شؤون احلياة ، أو كانت 
املنقوالت اليت تركت يف العني املؤجرة أو اليت مت استردادها تفي بضمان األجرة 

 .وفاء تاما
 

 ٥٩٠مادة 
فإذا أبقاها حتت . ستأجر أن يرد العني املؤجرة عند انتهاء اإلجيار جيب على امل

يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي يف تقديره القيمة 
 .االجيارية للعني وما أصاب املؤجر من ضرر

 
 ٥٩١مادة 

ة اليت تسلمها عليها ، إال ما يكون على املستأجر أن يرد العني املؤجرة باحلال) ١(
 .قد أصاب العني من هالك أو تلف لسبب ال يد له فيه
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فإذا كان تسليم العني للمستأجر قد مت دون كتابة حمضر أو دون بيان ) ٢(
بأوصاف هذه العني ، افترض ، حىت يقوم الدليل على العكس ، أن املستأجر قد 

 .تسليم العني يف حالة حسنة
 

 ٥٩٢مادة 
إذا أوجد املستأجر يف العني املؤجرة بناء أو غراسا أو غري ذلك من ) ١(

التحسينات مما يزيد يف قيمة العقار، التزام املؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء 
اإلجيار ما أنفقه يف هذه التحسينات أو ما زاد يف قيمة العقار ما مل يكن هناك 

 .ي بغري ذلكاتفاق يقض
فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم املؤجر أو رغم ) ٢(

وله أن يطلب فوق . معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من املستأجر إزالتها 
ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه اإلزالة إن كان للتعويض 

 .مقتض
نات يف مقابل رد إحدى القيمتني فإذا اختار املؤجر أن حيتفظ ذه التحسي) ٣(

 .املتقدم ذكرها ، جاز للمحكمة أن تنظره إىل أحل الوفاء ا
 التنازل عن اإلجيار واإلجيار من الباطن

 ٥٩٣مادة 
للمستأجر حق التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطن وذلك عن كل ما 

 .استأجره أو بعضه ما مل يقض االتفاق بغري ذلك
 

 ٥٩٤مادة 
منع املستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن اإلجيار ) ١(

 .وكذلك العكس
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ومع ذلك إذا كان األمر خاصا بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر ) ٢(
واقتضت الضرورة أن يبيع املستأجر هذا املصنع أو املتجر ، جاز للمحكمة 

ود الشرط املانع أن تقضى بإبقاء اإلجيار إذا قدم املشتري ضمانا بالرغم من وج
 .كافيا ومل يلحق املؤجر من ذلك ضرر حمقق

 
 ٥٩٥مادة 

 .يف حالة التنازل عن اإلجيار يبقي املستأجر ضمانا للمتنازل له يف تنفيذ التزاماته
 
 ٥٩٦ مادة

يكون املستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً ) ١(
 .ىف ذمته للمستأجر األصلى وقت أن ينذره املؤجر 

وال جيوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل املؤجر مبا يكون قد عجله ) ٢(
اً للعرف من األجرة للمستأجر األصلى ، ما مل يكن ذلك قد مت قبل اإلنذار وفق

 .أو التفاق ثابت مت وقت اإلجيار من الباطن 
 

 ٥٩٧مادة 
 تربأ ذمة املستأجر األصلى قبل املؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له ىف –

حالة التنازل عن اإلجيار أم فيما يتعلق مبا يفرضه عقد اإلجيار األصلى من 
 :إلجيار من الباطنالتزامات ىف حالة ا

إذا صدر من املؤجر قبول صريح بالتنازل عن اإلجيار أو باإلجيار من ) أوالً ( 
 .الباطن 

إذا استويف املؤجر األجرة مباشرة من املتنازل له أو من املستأجر من ) ثانياً ( 
 .الباطن دون أن يبدى أى حتفظ ىف شأن حقوقه قبل املستأجر األصلى 
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 انتهاء اإلجيار
 ٥٩٨ة ماد

 .ينتهي اإلجيار بانتهاء املدة املعينة ىف العقد دون حاجة إىل تنبيه باإلخالء 
 

 ٥٩٩مادة 
إذا انتهى عقد اإلجيار وبقى املستأجر منتفعاً بالعني املؤجرة بعلم املؤجر ) ١(

ملدة غري معينة ودون اعتراض منه ، أعترب اإلجيار قد جتدد بشروطه األوىل ولكن 
  .٥٦٣، وتسرى على اإلجيار إذا جتدد على هذا الوجه أحكام املادة 

ويعترب هذا التجديد الضمين إجياراً جديداً ال جمرد امتداد لإلجيار األصلى ، ) ٢(
ومع ذلك تنتقل إىل اإلجيار اجلديد التأمينات العينية الىت كان املستأجر قد قدمها 

عاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت ىف اإلجيار القدمي مع مرا
 .أو عينية فال تنتقل إىل اإلجيار اجلديد إال إذا رضى الكفيل بذلك

 
 ٦٠٠مادة 

إذا نبه أحد الطرفني على اآلخر باإلخالء واستمر املستأجر مع ذلك منتفعاً بالعني 
رض أن اإلجيار قد جتدد ما مل يقم الدليل على عكس بعد انتهاء اإلجيار فال يفت

 .ذلك 
 موت املستأجر أو إعساره

 
 ٦٠١مادة 

 .ال ينتهي اإلجيار مبوت املؤجر وال مبوت املستأجر) ١(
ومع ذلك إذا مات املستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا أنه ) ٢(

مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو بسبب موت 
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وىف هذه احلالة جيب أن تراعى مواعيد . أصبح اإلجيار جماوزاً حدود حاجتهم 
 ، وأن يكون طلب إاء العقد ىف مدة ستة ٥٦٣التنبيه باإلخالء املبينة ىف املادة 

 .أشهر على األكثر من وقت موت املستأجر 
 

 ٦٠٢مادة 
إذا مل يعقد اإلجيار إال بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه 

 .مث مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إاء العقد 
 

 ٦٠٣مادة 
 .ال يترتب على إعسار املستأجر أن حتل أجرة مل تستحق ) ١(

ع ذلك جيوز للمؤجر أن يطلب فسخ اإلجيار إذا مل تقدم له ىف ميعاد وم) ٢(
مناسب تأمينات تكفل الوفاء باألجرة الىت مل حتل وكذلك جيوز للمستأجر إذا مل 
يرخص له ىف التنازل عن اإلجيار أو ىف اإلجيار من الباطن أن يطلب الفسخ على 

 .أن يدفع تعويضاً عادال 
 

 ٦٠٤مادة 
إذا انتقلت ملكية العني املؤجرة اختيارا أو جرباً إىل شخص آخر ، فال ) ١(

يكون اإلجيار نافذاً ىف حق هذا الشخص إذا مل يكن له تاريخ ثابت سابق على 
 .التصرف الذى نقل امللكية 

ومع ذلك جيوز ملن انتقلت إليه امللكية أن يتمسك بعقد اإلجيار ولو كان ) ٢(
 . العقد غري نافذ ىف حقه هذا

 
 ٦٠٥مادة 
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ال جيوز ملن انتقلت إليه ملكية العني املؤجرة ومل كن اإلجيار نافذاً ىف حقه أن ) ١(
جيرب املستأجر على اإلخالء إال بعد التنبيه عليه بذلك ىف املواعيد املبينة ىف املادة 

٥٦٣.  
أجر باإلخالء قبل انقضاء اإلجيار فإن املؤجر يلتزم بأن فإذا نبه على املست) ٢(

يدفع للمستأجر تعويضاً ما مل يتفق على غري ذلك ، وال جيرب املستأجر على 
اإلخالء إال بعد أن يتقاضى التعويض من املؤجر أو ممن انتقلت إليه امللكية نيابة 

 .ضعن املؤجر أو بعد أن حيصل على تأمني كاف للوفاء ذا التعوي
 

 ٦٠٦مادة 
ال جيوز للمستأجر أن يتمسك مبا عجله من األجرة قبل من انتقلت إليه امللكية 
إذا أثبت هذا أن املستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال امللكية أو كان من 

 فإذا عجز من انتقلت إليه امللكية عن اإلثبات فال. املفروض حتماً أن يعلم 
 .يكون له الرجوع على املؤجر 

 
 ٦٠٧مادة 

إذا أتفق على أنه جيوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية 
للعني ، وجب عليه ىف استعمال هذا احلق أن ينبه على املستأجر باإلخالء ىف 

 . ذلك  ما مل يقض االتفاق بغري٥٦٣املواعيد املبينة باملادة 
 

 ٦٠٨مادة 
إذا كان اإلجيار معني املدة ، جاز لكل من املتعاقدين أن يطلب إاء قبل ) ١(

انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطرية غري متوقعة من شأا أن جتعل تنفيذ 
ب إاء اإلجيار من مبدأ األمر أو ىف أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطل
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 ، وعلى أن يعوض الطرف ٥٦٣العقد مواعيد التنبيه باإلخالء املبينة باملادة 
 .األخر تعويضاً عادال 

فإذا كان املؤجر هو الذى يطلب إاء العقد ، فال جيرب املستأجر على رد ) ٢(
 .العني املؤجرة حىت يستوىف التعويض أو حيصل على تأمني كاف 

 
 ٦٠٩مادة 

جيوز للموظف أو املستخدم إذا اقتضى عمله أن يغري حمل إقامته أن يطلب إاء 
إجيار مسكنه إذا كان هذا اإلجيار معني املدة ، على أن يراعى املواعيد املبينة ىف 

  ، ويقع باطالً كل اتفاق على غري ذلك٥٦٣املادة 
 
 

 جياربعض أنواع اإل
 إجيار األراضي الزراعية

 ٦١٠مادة 
إذا كانت العني املؤجرة أرضاً زراعية ، فال يكون املؤجر ملزماً بتسليم املستأجر 
املواشي واألدوات الزراعية الىت توجد ىف األرض الزراعية إال إذا كان اإلجيار 

 .يشملها 
 

 ٦١١مادة 
 مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن إذا تسلم املستأجر

 .يرعاها ويتعهدها بالصيانة حبسب املألوف ىف استغالهلا 
 

 ٦١٢مادة 
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إذا ذكر ىف عقد إجيار األرض الزراعية أن اإلجيار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات 
 .اعية سنوية أو لعدة دورات ، كان املقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زر

 
 ٦١٣مادة 

جيب أن يكون استغالل املستأجر لألرض الزراعية موافقاً ملقتضيات ) ١(
االستغالل املألوف ، وعلى املستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى األرض 

 .صاحلة لإلنتاج 
ل على الطريقة املتبعة ىف استغالهلا وال جيوز له دون رضاء املؤجر أن يدخ) ٢(

 .أى تغيري جوهري ميتد أثره إىل ما بعد انقضاء اإلجيار 
 

 ٦١٤مادة 
على املستأجر أن يقوم بإجراء اإلصالحات الىت يقتضيها االنتفاع املألوف ) ١(

ملساقى واملراوى باألرض املؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهري وصيانة الترع وا
واملصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة املعتادة للطرق والسور والقناطر 
واألسوار واآلبار واملباين املعدة للسكىن أو لالستغالل كل هذا ما مل يقضى 

 .االتفاق أو العرف بغريه
أما إقامة املباين واإلصالحات الكربى للمباين القائمة وغريها من ملحقات ) ٢(
عني ، فيلتزم ا املؤجر ما مل يقض االتفاق أو العرف بغري ذلك ، وكذلك يكون ال

 .احلكم ىف اإلصالحات الالزمة لآلبار والترع وجمارى املياه واخلزانات
 

 ٦١٥مادة 
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إذا منع املستأجر من يئة األرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو 
ه وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة املستأجر من األجرة كلها أو أكثر

 .كل هذا ما مل يوجد أتفق يقضى بغريه . بعضها حبسب األحوال 
 

 ٦١٦مادة 
إذا بذر املستأجر األرض مث هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ) ١(

 .قاط األجرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إس
أما إذا مل يهلك إال بعض الزرع ولكن ترتب على اهلالك نقص كبري ىف ريع ) ٢(

 .األرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص األجرة 
وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط األجرة أو إنقاصها إذا كان عوض عما ) ٣(

عليه من أصابه من ضرر مبا عاد عليه من أرباح ىف اإلجارة كلها أو مبا حصل 
 .طريق التأمني أو من أى طريق آخر

 
 ٦١٧مادة 

جيوز للمستأجر إذا مل تنضج غلة األرض عند انتهاء اإلجيار ال يد له فيه أن يبقى 
 .بالعني املؤجرة حىت تنضج الغلة على أن يؤدى األجرة املناسبة 

 
 ٦١٨مادة 

ال جيوز للمستأجر أن يأيت عمال يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من 
وجيب عليه بوجه خاص قبيل إخالء األرض أن ميسح هلذا اخللف يئة . خيلفه 

 .األرض وبذرها إذا مل يصبه ضرر من ذلك 
 
 املزارعة
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 ٦١٩مادة 
واألرض املغروسة باألشجار مزارعة للمستأجر جيوز أن تعطى األرض الزراعية 

 .ىف مقابل أخذ املؤجر جزءاً معيناً من احملصول 
 

 ٦٢٠مادة 
تسرى أحكام اإلجيار على املزارعة مع مراعاة األحكام اآلتية إذا مل يوجد اتفاق 

 .أو عرف خيالفها 
 
 ٦٢١ مادة

 .إذا مل تعني مدة املزارعة ، كانت املدة دورة زراعية سنوية 
 

 ٦٢٢مادة 
اإلجيار ىف املزارعة تدخل فيه األدوات الزراعية واملواشي الىت توجد ىف األرض 

 .وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر
 

 ٦٢٣مادة 
جيب على املستأجر أن يبذل ىف الزراعة وىف احملافظة على الزرع من العناية ) ١(

 .ما يبذله ىف شؤون نفسه 
وهو مسئول عما يصيب األرض من التلف ىف أثناء االنتفاع إال إذا أثبت ) ٢(

 .أنه بذل ىف احملافظة عليها وىف صيانتها ما يبذله الشخص املعتاد
ض ما نفق من املواشي وال ما يلي من األدوات وال يلزم املستأجر ان يعو) ٣(

 .الزراعية بال خطأ منه 
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 ٦٢٤مادة 
توزع الغلة بني الطرفني بالنسبة املتفق عليها أو بالنسبة الىت يعينها العرف ، ) ١(

 .فإذا مل يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة 
 كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، حتمل الطرفان معاً تبعه فإذا هلكت الغلة) ٢(

 .هذا اهلالك وال يرجع أحد منهما على اآلخر
 

 ٦٢٥مادة 
ال جيوز ىف املزارعة أن يرتل املستأجر عن اإلجيار أو أن يؤجر األرض من الباطن 

 .إال برضاء املؤجر 
 

 ٦٢٦مادة 
 .ال تنقضي املزارعة مبوت املؤجر ، ولكنها تنقضي مبوت املستأجر 

 
 ٦٢٧مادة 

إذا انتهت املزارعة قبل انقضاء مدا ، وجب ان يرد للمستأجر او ورثته ما ) ١(
م به أنفقه املستأجر على احملصول الذى مل يتم نضجه مع تعويض عادل عما قا

 .املستأجر من العمل 
ومع ذلك إذا انتهت املزارعة مبوت املستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن ) ٢(

استعمال حقهم ىف استرداد النفقات املتقدم ذكرها أن حيلوا حمل مورثهم حىت 
 .ينضج احملصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه املرضى 

 
 جيار الوقفإ

 ٦٢٨مادة 
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 .للناظر والية إجارة الوقف ) ١(
فال ميلكها املوقوف عليه ولو أحنصر فيه االستحقاق إال إذا كان متولياً من ) ٢(

 .قبل الواقف أو مأذوناً ممن له والية اإلجارة من ناظر أو قاضى 
 

 ٦٢٩مادة 
 .لموقوف عليه إال أن أذن له الناظر ىف قبضها والية قبض األجرة للناظر ال ل

 
 ٦٣٠مادة 

 .ال جيوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر املثل ) ١(
 .وجيوز له أن يؤجر الوقف ألصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر املثل ) ٢(

 
 ٦٣١مادة 

ارة الوقف بالغني الفاحش إال إذا كان املؤجر هو املستحق الوحيد ال تصح إج
الذى له والية التصرف ىف الوقف ، فتجوز إجارته بالغني الفاحش ىف حق نفسه 

 .ال ىف حق من ليله من املستحقني 
 

 ٦٣٢مادة 
لوقت ألذى أبرم فيه ىف إجارة الوقف تكون العربة ىف تقدير أجر املثل با) ١(

 .عقد اإلجيار ، وال يعتد بالتغيري احلاصل بعد ذلك
وإذا أجر الناظر الوقف بالغني الفاحش ، وجب على املستأجر تكملة ) ٢(

 .األجرة إىل أجر املثل وإال فسخ العقد 
 

 ٦٣٣مادة 
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وقف مدة تزيد على ثالث سنني ال جيوز للناظر بغري إذن القاضي أن يؤجر ال) ١(
ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت اإلجارة ملدة أطول ، انقضت املدة 

 .إىل ثالث سنني 
ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو املستحق الوحيد ، جاز له ان ) ٢(

يؤجر الوقف مدة تزيد على ثالث سنني بال حاجة إىل إذن القاضي ، وهذا دون 
 .ق الناظر الذى خيلفه ىف طلب إنقاص املدة إىل ثالث سننيإخالل حب

 
 ٦٣٤مادة 

تسرى أحكام عقد اإلجيار على إجارة الوقف إال إذا تعارضت مع النصوص 
 .السابقة 
 
 

 الفصل الثاين
 العارية

 ٦٣٥مادة 
عري أن يسلم املستعري شيئاً غري قابل لالستهالك ليستعمله العارية عقد يلتزم به امل

 .بال عوض ملدة معينة او ىف غرض معني على أن يرده بعد االستعمال 
 

  التزامات املعري-١
 ٦٣٦مادة 

يلتزم املعري أن يسلم املستعري الشيء املعار باحلالة الىت يكون عليها وقت انعقاد 
 .العارية وأن يتركه للمستعري طول مدة العارية 
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 ٦٣٧مادة 
إذا أضطر املستعري إىل االتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ـ ألتزم ) ١(

 .ه ما أنفقه من املصروفاتاملعري أن يرد إلي
أما املصروفات النافعة فتتبع ىف شأا األحكام اخلاصة باملصروفات الىت ) ٢(

 .ينفقها من جيوز الشيء وهو سيئ النية 
 

 ٦٣٨مادة 
ال ضمان على املعري ىف استحقاق الشيء املعار إال إذا أن يكون هناك اتفاق ) ١(

 .مان أو أن يكون املعري قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق على الض
وال ضمان عليه كذلك ىف العيوب اخلفية ، غري أنه إذا تعمد إخفاء العيب ) ٢(

 .أو إذا ضمن سالمة الشيء منه لزمه تعويض املستعري عن كل ضرر يسببه ذلك 
  التزامات املستعري-٢

 ٦٣٩مادة 
ملعار إال على الوجه املعني وبالقدر احملدد ليس للمستعري أن يستعمل الشيء ا) ١(

وال جيوز له . ، وذلك طبقاً ملا بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف 
 .دون إذن املعري أن يرتل عن االستعمال للغري ولو على سبيل التربع

وال يكون مسئوال عما يلحق الشيء من تغيري أو تلف يسببه االستعمال ) ٢(
 .بيحه العارية الذى ت

 
 ٦٤٠مادة 

إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من املستعري فليس له استردادها ، وهو ) ١(
 .مكلف بالنفقة األزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة 
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وله أن يرتع من الشيء املعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد ) ٢(
 .لته األصلية الشيء إىل حا

 
 ٦٤١مادة 

على املستعري أن يبذل ىف احملافظة على الشيء العناية الىت يبذهلا ىف احملافظة ) ١(
 .على ماله دون أن يرتل ىف ذلك عن عناية الرجل املعتاد 

وىف كل حال يكون ضامناً هلالك الشيء إذا نشأ اهلالك عن حادث مفاجئ ) ٢(
و قوة قاهرة وكان ىف وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه اخلاص ، أو أ

 .كان بني أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء املعار فأختار أن ينقذ ما ميلكه 
 

 ٦٤٢مادة 
مىت انتهت العارية وجب على املستعري أن يرد الشيء الذى تسلمه باحلالة ) ١(

 .ىت يكون عليها ، وذلك دون إخالل مبسئوليته عن اهلالك أو التلف ال
وجيب رد الشيء ىف املكان الذى يكون املستعري قد تسلمه فيه ما لك يوجد ) ٢(

 .اتفاق يقضى بغري ذلك 
 

  انتهاء العارية-٣
 ٦٤٣مادة 

ه ، فإذا مل يعني هلا أجل انتهت تنتهي العارية بانقضاء األجل املتفق علي) ١(
 .باستعمال الشيء فيما أعري من أجله 

فإن مل يكن هناك سبيل لتعيني مدة العارية ، جاز للمعري أن يطلب إاءها ىف ) ٢(
 .أى وقت 
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وىف كل حال جيوز للمستعري أن يرد الشيء املعار قبل انتهاء العارية ، غري ) ٣(
 . فال يرغم على قبوله أنه إذا كان هذا الرد يضر املعري

 
 ٦٤٤مادة 

 :جيوز للمعري أن يطلب ىف آي وقت إاء العارية ىف األحوال اآلتية 
 .إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء مل تكن متوقعة ) أ ( 

إذا أساء املستعري استعمال الشيء أو قصر ىف االحتياط الواجب للمحافظة ) ب(
 .عليه 

إذا أعسر املستعري بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك علم من ) جـ(
 .املعري 
 

 ٦٤٥مادة 
 .تنتهي العارية مبوت املستعري ما مل يوجد اتفاق يقضى بغريه 

 
 الباب الثالث

 العقود الواردة على العمل
 ألولالفصل ا

 املقاولة والتزام املرافق العامة
  عقد املقاولة-١

 ٦٤٦مادة 
املقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدى عمال لقاء 

 .أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر 
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 :التزامات املقاول 
 ٦٤٧مادة 

لى التعهد بتقدمي عمله على أن يقدم رب العمل جيوز أن يقتصر املقاول ع) ١(
 .املادة الىت يستخدمها أو يستعني ا ىف القيام بعمله 

 .كما جيوز ان يتعهد املقاول بتقدمي العمل واملادة معاً ) ٢(
 

 ٦٤٨مادة 
 عن جودا إذا تعهد املقاول بتقدمي مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسئوال

 .وعليه ضماا لرب العمل
 

 ٦٤٩مادة 
إذا كان رب العمل هو الذى قدم املادة ، فعلى املقاول أن حيرص عليها ) ١(

ويراعى أصول الفن ىف استخدامه هلا وأن يؤدى حساباً لرب العمل عما 
ء من هذه املادة غري صاحل فإذا صار شي. استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها 

لالستعمال بسبب إمهاله أو قصور كفايته الفنية ، ألتزم برد قيمة هذا الشيء 
 .لرب العمل

وعلى املقاول أن يأيت مبا حيتاج إليه ىف إجناز العمل من أدوات ومهمات ) ٢(
 .هذا ما مل يقض االتفاق أو عرف احلرفة بغريه. إضافية ويكون ذلك على نفقته 

 
 ٦٥٠مادة 

إذا ثبت أثناء سري العمل أن املقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ) ١(
. ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خالل معقول يعينه له 
فإذا انقضى األجل دون أن يرجع املقاول إىل الطريقة الصحيحة ، جاز لرب 
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 يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إىل مقاول آخر بإجناز العمل على العمل أن
 .٢٠٩نفقة املقاول األول طبقاً ألحكام املادة 

على أنه جيوز طلب فسخ العقد ىف احلال دون حاجة إىل تعيني أجل إذا كان ) ٢(
 .إصالح ما ىف طريقة التنفيذ من عيب مستحيال

 
 ٦٥١ة ماد

يضمن املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث خالل عشر سنوات ) ١(
من دم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى 
وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب ىف األرض ذاا ، أو كان ر العمل قد 

قدان ىف هذه احلالة قد أرادا أن تبقى أجاز إقامة املنشآت املعيبة ، ما مل يكن املتعا
 .هذه املنشآت مدة أقل من عشر سنوات 

ويشمل الضمان املنصوص عليه ىف الفقرة السابقة ما يوجد ىف املباين ) ٢(
 .واملنشآت من عيوب يترتب عليها ديد متانة البناء وسالمته

ادة وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل وال تسرى هذه امل) ٣(
 .على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على املقاولني من الباطن 

 
 ٦٥٢مادة 

إذا أقتصر املهندس املعماري على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على 
 .التنفيذ ، مل يكن مسئوال إال عن العيوب الىت أتت من التصميم 

 
 ٦٥٣مادة 

يكون باطال كل شرط يقصد به إعفاء املهندس املعماري واملعمارى واملقاول من 
 .الضمان أو احلد منه 
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 ٦٥٤مادة 

تسقط دعاوى الضمان املتقدمة بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التهدم 
 .أو انكشاف العيب 
 التزامات رب العمل

 ٦٥٥مادة 
مىت أمت املقاول العمل ووضعه حتت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن 
يبادر إىل تسلمه ىف أقرب وقت ممكن حبسب اجلاري ىف املعامالت ، فإذا أمتنع 
دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إىل ذلك بإنذار رمسي ، أعترب أن 

 .العمل قد سلم إليه 
 

 ٦٥٦مادة 
 .يستحق دفع األجر تسلم العمل ، إال إذا قضى العرف أو االتفاق بغري ذلك 

 
 ٦٥٧مادة 

إذا أبرم عقد مبقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبني ىف أثناء العمل أن ) ١(
 جماوزة حمسوسة من الضروري لتنفيذ التصميم املتفق عليه جماوزة املقايسة املقدرة

، وجب على املقاول أن خيطر ىف احلال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه 
من زيادة ىف الثمن ، فإن مل يفعل سقط حقه ىف استرداد ما جاوز به قيمة املقايسة 

 .من نفقات 
فإذا كانت ااوزة الىت يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان ) ٢(

العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء املقاول يتحلل من 
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قيمة ما أجنزه من األعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما 
 .كان يستطيع كسبه لو أنه أمت العمل 

 
 ٦٥٨مادة 

أتفق عليه رب العمل ، فليس إذا أبرم العقد بأجر إمجايل على أساس تصميم ) ١(
للمقاول أن يطلب بأية زيادة ىف األجر ولو حدث ىف هذا التصميم تعديل أو 

إضافة إال أن يكون ذلك راجعاً إىل خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه 
 .وأتفق مع املقول على أجره 

اته قد وجيب أن حيصل هذا االتفاق كتابة ، إال إذا كان العقد األصلى ذ) ٢(
 .أتفق عليه مشافهة 

وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار املواد األولية وأجور األيدي العاملة أو ) ٣(
غريها من التكاليف أن يستند إىل ذلك ليطلب زيادة األجر ولو بلغ هذا 

 .االرتفاع حداً جيعل تنفيذ العقد عسرياً
كل من رب العمل على أنه إذا أار التوازن االقتصادي بني التزامات ) ٤(

واملقاول بسبب حوادث استثنائية عامة مل تكن ىف احلسبان وقت التعاقد ، 
وتداعى بذلك األساس الذى قام عليه التقدير املايل لعقد املقاولة ، جاز للقاضي 

 .أن حيكم بزيادة األجر أو بفسخ العقد
 

 ٦٥٩مادة 
 وجب الرجوع ىف حتديده إىل قيمة العمل ونفقات إذا مل حيدد األجر سلفاً

 .املقاول 
 

 ٦٦٠مادة 
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يستحق املهندس املعماري أجراً مستقال عن وضع التصميم وعمل املقايسة ) ١(
 .وأخر عن إدارة األعمال 

 .فإن مل حيدد العقد هذه األجور وجب تقديرها وفقاً للعرف اجلاري) ٢(
غري أنه إذا مل يتم العمل مبقتضى التصميم الذى وضعه املهندس ، وجب ) ٣(

تقدير األجر حبسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا 
 .العمل 
 

 املقاولة من الباطن
 ٦٦١مادة 

 منه إىل مقاول من جيوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل ىف مجلته أو ىف جزء) ١(
الباطن إذا مل مينعه من ذلك شرط ىف العقد أو مل تكن طبيعة العمل تفترض 

 .االعتماد على كفايته الشخصية 
 .ولكنه يبقى ىف هذه احلالة مسئوال عن املقاول من الباطن قبل رب العمل ) ٢(

 
 ٦٦٢مادة 

ن وللعمال الذين يشتغلون حلساب املقاول ىف يكون للمقاولني من الباط) ١(
تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة مبا ال جياوز القدر الذى يكون مديناً 
به للمقاول األصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال املقاولني من الباطن مثل 

 .هذا احلق قبل كل من املقاول األصلى ورب العمل 
 احلجز من أحدهم حتت يدرب العمل أو املقاول األصلى وهلم ىف حالة توقيع) ٢(

امتياز على املبالغ املستحقة للمقاول األصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع 
 احلجز ، ويكون االمتياز لكل منهم بنسبة حقه

 .وجيوز أداء هذه املبالغ إليهم مباشرة 
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هذه املادة مقدمة على وحقوق املقاولني من الباطن والعمال املقررة مبقتضى ) ٣(
 .حقوق من يرتل له املقاول عن دينه قبل رب العمل 

 
 انقضاء املقاولة

 ٦٦٣مادة 
لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ ىف أى وقت قبل إمتامه ، على ) ١(

 األعمال ، أن يعوض املقاول عن مجيع ما أنفقه من املصروفات ، وما أجنزه من
 .وما كان يستطيع كسبه لو أنه أمت العمل 

على أنه جيوز للمحكمة أن ختفض التعويض املستحق عما فات املقاول من ) ٢(
كسب إذا كانت الظروف جتعل هذا التخفيض عادال ، ويتعني عليها بوجه خاص 
أن تنقص منه ما يكون املقاول قد اقتصده من جراء حتلل رب العمل من العقد 

 .ا يكون قد كسبه باستخدام وقته ىف أمر أخروم
 

 ٦٦٤مادة 
 .ينقضي عقد املقاولة باستحالة تنفيذ العمل املعقود عليه

 
 ٦٦٥مادة 

إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس ) ١(
ال بثمن عمله وال برد نفقاته ، ويكون هالك املادة على من للمقاول أن يطالب 

 .قام بتوريدها من الطرفني 
أما إذا كان املقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هالك الشيء أو ) ٢(

تلفه قبل التسليم راجعاً إىل خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون 
 .هذا قد ورده من مادة للعمل 
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 كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هالك فإذا) ٣(
الشيء أو تلفه راجعاً إىل خطأ منه أو إىل عيب ىف املادة الىت قام بتوريدها ، كان 

 .هالك املادة عليه وكان للمقاول احلق ىف األجر وىف التعويض عند االقتضاء 
 

 ٦٦٦مادة 
املقاولة مبوت املقاول إذا كانت مؤهالته الشخصية حمل اعتبار ىف ينقضي عقد 

فإن مل تكن حمل اعتبار فال ينتهي العقد من تلقاء نفسه وال جيوز لرب . التعاقد 
 إال إذا مل تتوافر ىف ٦٦٣العمل فسخه ىف غري احلاالت الىت تطبق فيها املادة 

 .ورثة املقاول الضمانات الكافية حلسن تنفيذ العمل 
 

 ٦٦٧مادة 
إذا انقضى العقد مبوت املقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة ) ١(

قيمة ما مت من العمال وما أنفق لتنفيذ ما مل يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود 
 .عليه من هذه األعمال والنفقات 

 بتسليم املواد الىت متم إعدادها وجيوز لرب العمل ىف نظري ذلك أن يطالب) ٢(
 .والرسوم الىت بدئ ىف تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادالً 

وتسرى هذه األحكام أيضاً إذا بدأ املقاول ىف تنفيذ العمل مث أصبح عاجزاً ) ٣(
 .عن إمتامه لسبب ال يد له فيه 

 
  التزام املرافق العامة-٢

 ٦٦٨مادة 
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التزام املرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، 
ويكون هذا العقد بني جهة اإلدارة املختصة بتنظيم هذا املرفق وبني فرد أو 

 .شركة يعهد إليها باستغالل املرفق فترة معينة من الزمن 
 

 ٦٦٩مادة 
 العام يتعهد مبقتضى العقد الذى يربمه مع عمليه بأن يؤدى هلذا ملتزم املرفق

العميل على الوجه املألوف ، اخلدمات املقابلة لألجر الذى يقبضه وفقاً للشروط 
املنصوص عليها عقد االلتزام وملحقاته ، وللشروط الىت تقتضيها طبيعة العمل 

 .ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانني
 

 ٦٧٠مادة 
إذا كان ملتزم املرفق حمتكراً له احتكارا قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن ) ١(

 .حيقق املساواة التامة بني عمالئه سواء ىف اخلدمات العامة أو ىف تقاضى األجور 
وال حتول املساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على ختفيض ) ٢(

 أو اإلعفاء منها ، على أن ينتفع ذه املعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت األجور
ولكن املساواة حترم على امللتزم أن مينح . فيه شروط يعينها امللتزم بوجه عام 

 .أحد عمالئه ميزات يرفض منحها آلخرين 
وكل متييز على خالف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على امللتزم أن ) ٣(

الضرر الذى قد يصيب الغري من جراء ما يترتب على هذا التمييز من يعوض 
 .إخالل بالتوازن الطبيعي ىف املنافسة املشروعة 

 
 ٦٧١مادة 
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يكون لتعريفات األسعار قررا السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إىل ) ١(
، فال جيوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما العقود الىت يربمها امللتزم مع عمالئه 

 .خيالفها
فإذا عدلت األسعار املعمول .وجيوز إعادة النظر ىف هذه القوائم وتعديلها ) ٢(

ا وصدق على تعديل األسعار اجلديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه 
رافق قرار التصديق لسرياا ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات ىف امل

العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص ىف األجور وذلك فيما بقى من 
 .املدة بعد التاريخ املعني لسريان األسعار اجلديدة 

 
 ٦٧٢مادة 

كل احنراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة األسعار على العقود الفردية ) ١(
 .يكون قابال للتصحيح

فإذا وقع االحنراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له احلق ىف استرداد ) ٢(
وإذا وقع ضد مصلحة امللتزم باملرفق العام ، . ما دفعه زيادة على األسعار املقررة 

ويكون باطال كل اتفاق . كان له احلق ىف استكمال ما نقص من األسعار املقررة 
 بانقضاء سنة من وقت قبض األجور الىت ويسقط احلق ىف احلالني. خيالف ذلك 

 .ال تتفق مع األسعار املقررة 
 

 ٦٧٣مادة 
على عمالء املرافق املتعلقة بتوزيع املياه والغاز والكهرباء والقوى احملركة ) ١(

وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يالزم أدوات املرافق عادة من عطل أو خلل ملدة 
 .قصرية ، كهذا الذى تقتضيه صيانة األدوات الىت يدار ا املرفق 
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ومللتزمى هذه املرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب املرفق من عطل أو ) ٢(
خلل يزيد على املألوف ىف مدته أو ىف جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إىل قوة 

وقع ىف هذه اإلدارة دون قاهرة خارجة من إرادة املرفق ، أو إىل حادث مفاجئ 
أن يكون ىف وسع آيه إدارة يقظة غري مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ 

ويعترب اإلضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع امللتزم إقامة الدليل على أن . نتائجه 
وقوع اإلضراب كان دون خطأ منه ، وأنه مل يكن ىف وسعه أن يستبدل بالعمال 

 . يتالىف نتيجة إضرام بأية وسيلة أخرى املضربني غريهم أو أن
 

 الفصل الثاين
 عقد العمل

 ٦٧٤مادة 
ال تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه أحد املتعاقدين بأن يعمل ىف خدمة املتعاقد 

 .اآلخر وحتت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر 
 

 ٦٧٥مادة 
ال تسرى األحكام الواردة ىف هذا الفصل إال بالقدر الذى ال تتعارض فيه ) ١(

 .صراحة أو ضمناً مع التشريعات اخلاصة الىت تتعلق بالعمل 
وتبني هذه التشريعات طوائف العمال الذين ال تسرى عليهم هذه ) ٢(

 .األحكام 
 

 ٦٧٦ادة م
تسرى أحكام عقد العمل على العالوة ما بني أرباب األعمال وبني الطوافني ) ١(

واملمثلني التجاريني اجلوابينة ومندويب التأمني وغريهم من الوسطاء ، ولو كانوا 
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مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون حلساب مجلة من أرباب األعمال ، 
 .اب العمل وخاضعني لرقابتهممادام هؤالء األشخاص تابعني ألرب

وإذا انتهت خدمات املمثل التجاري أو املندوب اجلواب ولو كان ذلك ) ٢(
بإاء املدة املعينة ىف عقد استخدامه ، كان له احلق ىف أن يتقاضى على سبيل 
األجر العمالة أو اخلصم املتفق عليه أو الذى يقضى بع العرف عن التوصيات 

 إال بعد خروج املمثل التجارى أو املندوب اجلواب من الىت مل تبلغ رب العمل
خدمته ، مىت كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة ملا قام به هؤالء املستخدمون 

على أنه ال جيوز هلم املطالبة ذا احلق . من سعى لدى العمالء أثناء مدة خدمتهم 
 .هنة إال خالل املدة املعتادة الىت يقررها العرف بالنسبة إىل كل م

 
  أركان العقد-١

 ٦٧٧مادة 
ال يشترط ىف عقد العمل أى شكل خاص ، ما مل تنص القوانني واللوائح اإلدارية 

 على خالف ذلك
 

 ٦٧٨مادة 
 معني جيوز أن يربم عقد خلدمة معينة أو ملدة معينة ، كما جيوز أن يكون غري) ١(

 .املدة 
فإذا كان عقد العمل ملدة حياة العامل أو رب العمل أو ألكثر ن مخس ) ٢(

سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء مخس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض 
 .على أن ينظر رب العمل إىل ستة أشهر

 
 ٦٧٩مادة 
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 .نتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته إذا كان عقد العمل معني املدة أ) ١(
فإذا استمر طرفاه ىف تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعترب ذلك منهما ) ٢(

 .جتديداً للعقد ملدة غري معينة 
 

 ٦٨٠مادة 
 .إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معني أنتهي بانقضاء العمل املتفق عليه ) ١(

ن العمل قابال بطبيعته ألن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إاء فإذا كا) ٢(
العمل املتفق عليه ، أعترب العقد قد جتدد جتديداً ضمنياً املدة الالزمة للقيام بالعمل 

 .ذاته مرة أخرى 
 

 ٦٨١مادة 
دمة عمال مل جتر يفترض ىف أداء اخلدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه اخل
 .العادة بالتربع به أو عمال داخال ىف مهنة من أداه

 
 ٦٨٢مادة 

إذا مل تنص العقود الفردية أو العقود اجلماعية أو لوائح املصنع على األجر ) ١(
الذى يلتزم به صاحب املصنع ، أخذ بالسعر املقدر لعمل من ذات النوع إن 

إال قدر األجر طبقاً لعرف املهنة وعرف اجلهة الىت يؤدى فيها العمل ، وجد ، و
 .فإن مل يوجد عرف توىل القاضى تقدير األجر وفقاً ملقتضيات العدالة 

ويتبع ذلك أيضاً ىف حتديد نوع اخلدمة الواجب على العامل أداؤها وىف ) ٢(
 .حتديد مداها 

 
 ٦٨٣مادة 
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عترب املبالغ اآلتية جزءاً ال يتجزأ من األجر حتسب ىف تعني القدر اجلائز احلجز ت
 :عليه 

 .العمالة الىت تعطى للطوافني واملندوبني اجلوابني واملمثلني التجاريني ) ١(
النسب املئوية الىت تدفع إىل مستخدمي احملال التجارية عن مثن ما يبيعونه ) ٢(

 .بب غالء املعيشةوالعالوات الىت تصرف هلم بس
كل منحة تعطى للعامل عالوة على املرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو ىف ) ٣(

مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه املبالغ مقررة ىف عقود 
العمل الفردية أو لوائح املصنع أو جرى العرف مينحها حىت أصبح عمال املصنع 

األجر ال تربعاً ، على أن تكون هذه املبالغ معلومة املقدار قبل يعتربوا جزءاً من 
 .احلجز 
 

 ٦٨٤مادة 
ال يلحق باألجر ما يعطى على سبيل الوهبة إال ىف الصناعة أو التجارة الىت ) ١(

 .جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون هلا قواعد تسمح بضبطها 
 جزءاً من األجر ، إذا كان ما يدفعه منها العمالء إىل وتعترب الوهبة) ٢(

مستخدمى املتجر الواحد جيمع ىف صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك 
 .بتوزيعه على هؤالء املستخدمني بنفسه أو حتت إشرافه

وجيوز ىف بعض الصناعات كصناعة الفنادق واملطاعم واملقاهي واملشارب ، ) ٣(
 . سوى ما حيصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام أال يكون للعامل أجر

 
  أحكام العقد-٢

 التزامات العامل
 ٦٨٥مادة 
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 :جيب على العامل 
أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل ىف تأديته من العناية ما يبذله الشخص ) أ ( 

 .املعتاد 
 بتنفيذ العمل املتفق عليه أو العمل أن يأمتر بأوامر رب العمل اخلاصة) ب ( 

الذى يدخل ىف وظيفة العامل ، إذا مل يكن ىف هذه األوامر ما خيالف العقد أو 
 .القانون أو اآلداب ، ومل يكن ىف أطاعها ما يعرض للخطر

 .أن حيرص على حفظ األشياء املسلمة إليه لتأدية عمله ) جـ(
 .رية حىت بعد انقضاء العقدأن حيفظ بأسرار العمل الصناعية والتجا) د(

 
 ٦٨٦مادة 

إذا كان العمل املوكول إىل العامل يسمح له مبعرفة عمالء رب العمل أو ) ١(
باالطالع على سر أعماله كان للطرفني أن يتفقا على أال جيوز للعامل بعد إاء 

 .مشروع يقوم مبنافسته العقد أن ينافس رب العمل ، وال أن يشترك ىف أى 
 :غري أنه يشترط لصحة هذا االتفاق أن يتوافر فيه ما يأيت ) ٢(

 .أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد ) أ ( 
أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان واملكان ونوع العمل ، على ) ب ( 

 .القدر الضروري حلماية مصاحل رب العمل املشروعة 
وز أن يتمسك رب العمل ذا االتفاق إذا فسخ العقد أو رفض وال جي) ٣(

جتديده دون أن يقع من العامل ما يربر ذلك ، كما ال جيوز له التمسك باالتفاق 
 .إذا وقع منه هو ما يربز فسخ العامل للعقد 

 
 ٦٨٧مادة 
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ناع عن املنافسة وكان ىف إذا اتفق على شرط جزائي ىف حالة اإلخالل باالمت
الشرط مبالغة جتعله وسيلة إلجبار العامل على البقاء ىف صناعة رب العمل مدة 
أطول من املدة املتفق عليها ، كان هذا الشرط باطال وينسحب بطالنه أيضاً إىل 

 .شرط عدم املنافسة ىف مجلته
 

 ٦٨٨مادة 
إىل اختراع جديد ىف أثناء خدمة رب العمل ، فال يكون إذا وفق العامل ) ١(

هلذا أى حق ىف ذلك االختراع ولو كان العامل قد استنبطه مبناسبة ما قام به من 
 .أعمال ىف خدمة رب العمل 

على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات ىف أثناء عمله يكون من حق رب ) ٢(
ا العامل تقتضي منه إفراغ جهده ىف العمل إذا كان طبيعة األعمال الىت تعهد 

االبتداء ، أو إذا كان رب العمل قد اشترط العقد صراحة أن يكون له احلق فيما 
 .يهتدي إليه من املخترعات 

وإذا كان االختراع ذا أمهية اقتصادية جدية ، جاز للعامل ىف احلاالت ) ٣(
قدر وفقاً ملقتضيات املنصوص عليها ىف الفقرة السابقة أن يطالب مبقابل خاص ي

ويراعى ىف تقدير هذا املقابل مقدار املعونة الىت قدمها رب العمل وما . العدالة 
 .استخدم ىف هذا السبيل من منشآته

 
 ٦٨٩مادة 

جيب على العامل إىل جانب االلتزامات املبينة ىف املواد السابقة ، أن يقوم 
 .تفرضها القوانني اخلاصة بااللتزامات الىت 

 
 التزامات رب العمل
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 ٦٩٠مادة 
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته ىف الزمان واملكان اللذين حيددمها العقد 

 .أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانني اخلاصة ىف ذلك 
 

 ٦٩١مادة 
إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق األجر املتفق عليه أو بدال منه حق ) ١(

ىف جزء من أرباح رب العمل ، أو ىف نسبة مئوية من مجلة اإليراد أو من مقدار 
اإلنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل 

 .قه من ذلك أن يقدم إىل العامل بعد كل جرد بياناً مبا يستح
وجيب على رب العمل فوق هذا أن يقد إىل العامل أو إىل شخص موثوق به ) ٢(

ذو الشأن أو يعينه القاضى ، املعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، 
 .وأن يأذن له ىف ذلك باإلطالع على دفاتره 

 
 ٦٩٢مادة 

ستخدم ملزاولة عمله ىف الفترة اليومية الىت يلزمه ا عقد إذا حضر العامل أو امل
العمل ، أو أعلن أنه مستعد ملزاولة عمله ىف هذه الفترة ومل مينعه من العمل إال 

 .سبب راجع إىل رب العمل ، كان له احلق ىف أجر ذلك اليوم 
 

 ٦٩٣مادة 
تزاماته املبينة ىف املواد السابقة أن يقوم جيب على رب العمل إىل جانب ال

 .بااللتزامات الىت تفرضها القوانني اخلاصة 
 

  انتهاء عقد العمل-٣
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 ٦٩٤مادة 
ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإجناز العمل الذى أبرم من أجله ، ) ١(

  .٦٧٩ ، ٦٧٨وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني 
فإن مل تعني مدة العقد باالتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل ) ٢(

وجيب ىف استعمال هذا . من املتعاقدين أن يضع حداً لعالقته مع املتعاقد اآلخر 
 .احلق أن يسبقه إخطار ، وطريقة اإلخطار ومدته تبينهما القوانني اخلاصة 

 
 ٦٩٥دة ما

إذا كان العقد قد أبرم ملدة غري معينة ، ونقضه أحد املتعاقدين دون مراعاة ) ١(
مليعاد اإلخطار ، أو قبل انقضاء هذا امليعاد ، لزمه أن يعوض املتعاقد اآلخر عن 

ويشمل التعويض فوق األجر احملدد . مدة هذا امليعاد أو عن املدة الباقية منه 
ملدة مجيع ملحقات األجر الىت تكون ثابتة ومعينة الذى كان يستحق خالل هذه ا

 .، مع مراعاة ما تقضى به القوانني اخلاصة 
وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد املتعاقدين كان للمتعاقد اآلخر ، إىل ) ٢(

جانب التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد اإلخطار ، 
ويعترب . فسخ العقد فسخاً تعسفياً احلق ىف تعويض ما أصابه من ضرر بسبب 

الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت حتت يد رب العمل ، أو وقع هذا 
 .الفصل بسبب ديون يكون العامل قد ألتزم ا للغري 

 
 ٦٩٦مادة 

 جيوز احلكم بالتعويض عن الفصل ولو مل بصدر هذا الفصل من رب العمل) ١(
، إذا كان هذا األخري قد دفع ، وعلى األخص مبعاملته اجلائزة أو خمالفته شروط 

 .العقد ، إىل أن يكون هو ىف الظاهر الذى أى العقد 
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ونقل العامل إىل مركز أقل ميزة أو مالءمة من املركز الذى كان يشغله لغري ) ٢(
 اقتضته مصلحة ما ذنب جناه ، ال يعد عمال تعسفياً بطريق غري مباشر إذا ما

 .العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل 
 

 ٦٩٧مادة 
ال ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما مل تكن شخصيته قد روعيت ىف ) ١(

 .إبرام العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل
لعامل أو ملرضه مرضاً طويال أو لسبب قاهر ويراعى ىف فسخ العقد لوفاة ا) ٢(

آخر من شأنه ان مينع العامل من االستمرار ىف العمل األحكام الىت نصت عليها 
 .القوانني اخلاصة 

 
 ٦٩٨مادة 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت ) ١(
إال فيما يتعلق بالعمالة واملشاركة ىف األرباح والنسب املئوية ىف مجلة إاء العقد ، 

اإليراد ، فإن املدة فيها ال تبدأ إال من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إىل 
 .العامل بياناً مبا يستحقه حبسب آخر جرد 

وال يسرى هذا التقادم اخلاص على الدعاوى املتعلقة بانتهاك حرمة األسرار ) ٢(
تجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل الىت ترمى إىل ضمان احترام هذه ال

 .األسرار 
 

 الفصل الثالث
 الوكالة

  أركان الوكالة-١
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 ٦٩٩مادة 
 .الوكالة عقد مبقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوين حلساب املوكل 

 ٧٠٠مادة 
 

جيب أن يتوافر ىف الوكالة الشكل الواجب توافره ىف العمل القانوين الذى يكون 
 .حمل الوكالة ، ما مل يوجد نص يقضى بغري ذلك 

 
 ٧٠١مادة 

الوكالة الواردة ىف ألفاظ عامة ال ختصيص فيها حىت لنوع العمل القانوىن ) ١(
 .ال ختول الوكيل صفة إال ىف أعمال اإلدارة احلاصل فيه التوكيل ، 

ويعد من أعمال اإلدارة اإلحبار إذا مل تزد مدته على ثالث سنوات وأعمال ) ٢(
ويدخل فيها أيضاً كل عمل . احلفظ والصيانة واستيفاء احلقوق ووفاء الديون 

 من أعمال التصرف تقتضيه اإلدارة كبيع احملصول وبيع البضاعة أو املنقول الذى
يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء حمل الوكالة من أدوات حلفظه 

 .والستغالله 
 

 ٧٠٢مادة 
البد من وكالة خاصة ىف كل عمل وليس من أعمال اإلدارة ، وبوجه خاص ) ١(

رافعة ىف البيع والرهن والتربعات والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمني وامل
 .أمام القضاء

والوكالة اخلاصة ىف نوع معني من أنواع األعمال القانونية تصح ولو مب يعني ) ٢(
 .حمل هذا العمل على وجه التخصيص ، إال إذا كان العمل من التربعات 
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والوكالة اخلاصة ال جتعل للوكيل صفة إال ىف مباشرة األمور احملددة فيها وما ) ٣(
 . توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف اجلاري تقتضيه هذه األمور من

 
  آثار الوكالة-٢

 ٧٠٣مادة 
 .الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن جياوز حدودها املرسومة ) ١ (

على أن له أن خيرج عن هذه احلدود مىت كان من املستحيل عليه أخطار ) ٢(
الظروف يغلب معها الظن بأن املوكل ما كان إال ليوافق املوكل سلفاً وكانت 

على هذا التصرف ، وعلى الوكيل ىف هذه احلالة أن يبادر بإبالغ املوكل خروجه 
 .عن حدود الوكالة 

 
 ٧٠٤مادة 

إذا كانت الوكالة بال أجر وجب على الوكيل أن يبذل ىف تنفيذها العناية ) ١(
 يبذهلا ىف أعماله اخلاصة ، دون أن يكلف ىف ذلك أزيد من عناية الرجل الىت

 .املعتاد 
فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً ىف تنفيذها عناية الرجل ) ٢(

 .املعتاد 
 

 ٧٠٥مادة 
يه ىف تنفيذ على الوكيل أن يواىف املوكل باملعلومات الضرورية عما وصل إل

 .الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها 
 

 ٧٠٦مادة 
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 .ليس للوكيل أن يستعمل مال املوكل لصاحل نفسه ) ١ (
وعليه فوائد املبالغ الىت استخدمها لصاحله من وقت استخدامها ، وعليه ) ٢(

 .وقت أن يعذرأيضاً فوائد ما تبقى ىف ذمته من حساب الوكالة من 
 

 ٧٠٧مادة 
إذا تعدد الوكالء كانوا مسئولني بالتضامن مىت كانت الوكالة غري قالبة ) ١(

على أو . لالنقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب املوكل نتيجة خطأ مشترك 
الوكالة الوكالء ولو كانوا متضامنني ال يسألون عما فعله أحدهم جماوزاً حدود 

 .أو متعسفاً ىف تنفيذها 
وإذا عني الوكالء ىف عقد واحد دون أن يرخص ىف انفرادهم ىف العمل ، ) ٢(

كان عليهم أن يعملوا جمتمعني إال إذا كان العمل مما ال حيتاج فيه إىل تبادل الرأي 
 .كقبض الدين أو وفائه 

 
 ٧٠٨مادة 

لوكيل عنه غريه ىف تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له ىف إذا أناب ا) ١(
ذلك ، كان مسئوال عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، 

 .ويكون الوكيل ونائبه ىف هذه احلالة متضامنني ىف املسئولية 
أما إذا رخص للوكيل ىف إقامة نائب عنه دون أن يعني شخص النائب ، فإن ) ٢(

كيل ال يكون مسئوال إال عن خطئه ىف اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما الو
 .أصدره له من تعليمات 

وجيوز ىف احلالتني السابقتني للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منها ) ٣(
 .مباشرة على اآلخر 
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 ٧٠٩مادة 
ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من الوكالة تربعية ، ما مل يتفق على غري ) ١(

 .حالة الوكيل 
فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا األجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إال إذا ) ٢(

 .دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة 
 

 ٧١٠مادة 
مع الفوائد على املوكل أن يرد للوكيل ما أنفقه ىف تنفيذ الوكالة التنفيذ املعتاد 

فإذا . من وقت اإلنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح ىف تنفيذ الوكالة 
اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم املوكل للوكيل مبالغ لالتفاق منها ىف شؤون 

 .الوكالة ، وجب على املوكل أن يقدم هذه املبالغ إذا طلب الوكيل ذلك 
 

 ٧١١مادة 
كون املوكل مسئوال عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ ي

 .الوكالة تنفيذاَ معتاداً 
 

 ٧١٢مادة 
إذا وكل أشخاص متعددون وكيال واحداً ىف عمل مشترك كان مجيع املوكلني 

  .متضامنني قبل الوكيل ىف تنفيذ الوكالة ما مل يتفق على غري ذلك
 

 ٧١٣مادة 
 اخلاصة بالنيابة ىف عالقة املوكل والوكيل بالغري ١٠٧ إىل ١٠٤تطبق املواد من 

 .الذى يتعامل مع الوكيل
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  انتهاء الوكالة-٣

 ٧١٤مادة 
عني للوكالة وتنتهي أيضاً تنتهي الوكالة بإمتام العمل املوكل فيه أو بإاء األجل امل

 .مبوت املوكل أو الوكيل 
 

 ٧١٥مادة 
جبوز للموكل ىف أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق ) ١(

فإذا كانت الوكالة بأجر فإن املوكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل . خيالف ذلك 
 .ىف وقت غري مناسب أو بغري عذر مقبول عن الضرر الذى حلقه من جراء 

على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصاحل الوكيل أو لصاحل أجنيب ، فال ) ٢(
جيوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة 

 .لصاحلة 
 

 ٧١٦مادة 
الوكالة ولو وجد اتفاق خيالف ذلك جيوز للوكيل أن يرتل ىف أى وقت عن ) ١(

فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون . ، ويتم التنازل بإعالنه للموكل 
ملزماً بتعويض املوكل عن الضرر الذى حلقه من جراء التنازل ىف وقت غري 

 .مناسب وبغري عذر مقبول 
صاحل غري أنه ال جيوز للوكيل أن يرتل عن الوكالة مىت كانت صادرة ل) ٢(

أجنىب إال إذا وجدت أسباب جدية تربر ذلك على أن خيطر األجنيب ذا التنازل 
 .، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصاحله
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 ٧١٧مادة 
على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، جيب على الوكيل أن يصل باألعمال ) ١(

 .تعرض معها للتلف الىت بدأها إىل حالة ال ت
وىف حالة انتهاء الوكالة مبوت الوكيل جيب على ورثته ، إذا توافرت فيهم ) ٢(

األهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إىل أخطار املوكل مبوت مورثهم 
 .وأن يتخذوا من التدبريات ما تقتضيه احلال لصاحل املوكل

 
 الرابعالفصل 

 الوديعة
 

 ٧١٨مادة 
الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتوىل حفظ هذا 

 .الشيء وعلى أن يرده عيناً 
 

  التزامات املودع عنده-١
 ٧١٩مادة 

 .على املودع عنده أن يتسلم الوديعة ) ١(
 .وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له املودع ىف ذلك صراحة أو ضمناً ) ٢(

 
 ٧٢٠مادة 

إذا كانت الوديعة بغري أجر وجب على املودع عنده أن يبذل من العناية ىف ) ١(
حفظ الشيء ما يبذله ىف حفظ ماله ، دون ان يكلف ىف ذلك أزيد من عناية 

 .عتادالرجل امل
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أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل ىف حفظ الوديعة عناية الرجل ) ٢(
 .املعتاد 
 

 ٧٢١مادة 
جيب على املودع عنده أن حيل غريه حمله ىف حفظ الوديعة دون إذن صريح من 

 .املودع إال أن يكون مضطراً إىل ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة 
 

 ٧٢٢مادة 
جيب على املودع عنده أن يسلم الشيء إىل املودع مبجرد طلبه إال إذا ظهر من 

وللمودع عنده أن يلزم املودع . العقد أن األجل عني ملصلحة املودع عنده 
بتسلم الشيء ىف أى وقت ، إال إذا ظهر من العقد أن األجل عني ملصلحة 

 .املودع
 

 ٧٢٣مادة 
إذا باع وارث املودع عنده الشيء املودع وهو حسن النية ، فليس عليه ملالكه 

وأما إذا . إال رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على املشترى 
 .تصرف فيه تربعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبـرع 

 
  التزامات املودع-٢

 ٧٢٤مادة 
األصل ىف الوديعة أن تكون بغري أجر ، فإذا أتفق على أجر وجب على املودع 

 .أن يؤديه إاء الوديعة ، ما مل يوجد اتفاق يقضى بغري ذلك 
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 ٧٢٥مادة 
، وعليه أن يعوضه على املودع أن يرد إىل املودع عنده ما أنفقه ىف حفظ الشيء 
 .عن كل ما حلقه من خسارة بسبب الوديعة

 
  بعض أنواع الوديعة-٣

 ٧٢٦مادة 
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك باالستعمال ، 

 .وكان املودع عنده مأذوناً له ىف استعمال أعترب العقد قرضاً 
 

 ٧٢٧مادة 
يكون أصحاب الفنادق واخلانات وماثلها فيما جيب عليهم من عناية حيفظ ) ١(

األشياء الىت يأيت ا املسافرون والرتالء مسئولني حىت عن فعل املترددين على 
 .الفندق أو اخلان 

ة واألشياء غري أم ال يكونون مسئولني فيما يتعلق بالنقود واألوراق املالي) ٢(
ما مل يكونوا قد أخذوا على عاتقهم . الثمينة عن تعويض جياوز مخسني جنيهاً 

حفظ هذه األشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن 
يتسلموها عهدة ىف ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا ىف وقوع الضرر خبطأ جسيم 

 .منهم أو من أحد تابعيهم 
 

 ٧٢٨مادة 
على املسافر أن خيطر صاحب الفندق أو اخلان بسرقة الشيء أو ضياعه أو ) ١(

فإن أبطأ ىف األخطار دون مسوغ . تلفه مبجرد علمه بوقوع شيء من ذلك 
 .سقطت حقوقه
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وتسقط بالتقادم دعوى املسافر قبل صاحب الفندق أو اخلان بانقضاء ستة ) ٢(
 .الذي يغادر فيه الفندق أو اخلان أشهر من اليوم 

 
 الفصل اخلامس
 احلراسة

 ٧٢٩مادة 
احلراسة عقد يعهد الطرفان مبقتضاه إىل شخص آخر مبنقول أو عقار أو جمموع 

فيتكفل هذا الشخص . من املال يقوم ىف شأنه نزاع أو يكون احلق فيه غري ثابت 
 . مع علته املقبوضة إىل من يثبت له احلق فيه حبفظه وبإدارته وبرده

 
 ٧٣٠مادة 

 :جيوز للقضاء أن يأمر باحلراسة 
ىف األحوال املشار إليها ىف املادة السابقة إذا مل يتفق ذوى الشأن على  ) ١( 

 .احلراسة 
جتمع لديه من إذا كان صاحب املصلحة ىف منقول ىف منقول أو عقار قد  ) ٢( 

 .األسباب املعقولة ما خيشى معه خطراً عاجالً من بقاء املال حتت يد حائزة 
 .ىف األحوال األخرى املنصوص عليها ىف القانون  ) ٣( 

 
 ٧٣١مادة 

 :جتوز احلراسة القضائية على األموال املوقوفة ىف األحوال اآلتية 
قف شاغراً أو قام بني نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق إذا كان الو ) ١( 

النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبني أن 
. احلراسة إجراء البد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من احلقوق 
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بصفة وتنتهي احلراسة ىف هذه األحوال إذا عني ناظر على الوقف سواء أكان 
 .مؤقتة أم كان بصفة ائية 

 .إذا كان الوقف مديناً  ) ٢( 
إذا كان أحد املستحقني مدنياً معسراً ، وتكون احلراسة على حصته  ) ٣( 

ويشترط أن . وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإال فعلى الوقف كله 
الدائنني بسبب تكون احلراسة ىف احلالني هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق 

 .سوء إدارة الناظر أو سوء نيته 
 

 ٧٣٢مادة 
يكون تعيني احلارس سواء أكانت احلراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى 

 .الشأن مجيعاُ ، فإذا مل يتفقوا توىل القاضى تعيينه 
 

 ٧٣٣مادة 
تفاق أو احلكم القاضى باحلراسة ما على احلارس من التزامات وما له من حيدد اال

حقوق وسلطة ، وإال فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى ال 
 ةتتعارض فيه مع األحكام اآلتي

 
 ٧٣٤مادة 

ه حراستها وبإدارة هذه يلتزم احلارس باحملافظة على األموال املعهودة إلي) ١(
 .األموال ، وجيب أن يبذل ىف كل ذلك عناية الرجل املعتاد 

وال جيوز له بطريق مباشر أو غري مباشر أن حيل حمله ىف أداء مهمته كلها أو ) ٢(
 .بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء اآلخرين
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 ٧٣٥مادة 
ال اإلدارة أن يتصرف إال برضاء ذوى الشأن مجيعاً ال جيوز للحارس ىف غري أعم

 .أو بترخيص من القضاء 
 

 ٧٣٦مادة 
 .للحارس أن يتقاضى أجراً ما مل يكن قد نزل عنه 

 
 ٧٣٧مادة 

ه باختاذ دفاتر يلتزم احلارس باختاذ دفاتر حساب منظمة وجيوز للقاضى إلزام) ١(
 .موقع عليها من احملكمة 

ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على األكثر حساباً مبا تسلمه ومبا ) ٢ (
أنفقه ، معززاً مبا يثبت ذلك من مستندات وإذا كان احلارس قد عينته احملكمة 

 .وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا احلساب قلم كتاا 
 

 ٧٣٨مادة 
 .تنتهي احلراسة باتفاق ذوى الشأن مجيعاً أو حيكم القضاء ) ١(

وعلى احلارس حينئذ أن يبادر إىل رد الشيء املعهود إليه حراسته إىل من ) ٢(
 .خيتاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى 

 الباب الرابع
 عقود الغرر
 الفصل األول
 املقامرة والرهان

 ٧٣٩مادة 
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 .يكون باطال كل اتفاق خاص مبقامرة أو رهان) ١(
وملن خسر ىف مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خالل ثالث سنوات من ) ٢(

وله أن . الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغري ذلك 
 .يثبت ما أداه جبميع الطرق 

 
 ٧٤٠مادة 

 من أحكام املادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم املتبارون يستثىن) ١(
شخصياً ىف األلعاب الرياضية ولكن للقاضى أن خيفض قيمة هذا الرهان إذا كان 

 .مبالغاً فيه 
 .ويستثىن أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب ) ٢(

 
 الفصل الثاين

  مدى احلياةاملرتب
 ٧٤١مادة 

جيوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إىل شخص أخر مرتباً دورياً مدى احلياة ) ١(
 .بعوض أو بغري عوض 

 .ويكون هذا االلتزام بعقد أو بوصية ) ٢(
 

 ٧٤٢مادة 
لتزم أو جيوز أن يكون املرتب مقرراً مدى حياة امللتزم له أو مدى حياة امل) ١(

 .مدى حياة شخص أخر 
ويعترب املرتب مقرراً مدى حياة امللتزم له إذا مل يوجد اتفاق يقضى بغري ) ٢(

 .ذلك 
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 ٧٤٣مادة 

العقد الذى يقرر املرتب ال يكون صحيحاً إال إذا كان مكتوباً ، وهذا دون 
 .د التربع إخالل مبا يتطلبه القانون من شكل خاص لعقو

 
 ٧٤٤مادة 

ال يصح أن يشترط عدم جواز احلجز على املرتب إال إذا كان قد قرر على سبيل 
 .التربع 
 

 ٧٤٥مادة 
ال يكون للمستحق حق ىف املرتب إال عن األيام اليت عاشها من قرر املرتب ) ١(

 .مدى حياته 
 .على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق ىف القسط الذى حل ) ٢(

 
 ٧٤٦مادة 

إذا مل يقم املدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد 
 .بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له حمل 

 الفصل الثالث
 عقد التأمني

  أحكام عامة-١
 ٧٤٧مادة 

التأمني عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدى إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذى 
اشتراط التأمني لصاحلة مبلغاً من املال أو إيراداً مرتباً أو أى عوض مايل أخر ىف 
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ة دفعة حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني بالعقد وذلك ىف نظري قسط أو أي
 .مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن 

 
 ٧٤٨مادة 

األحكام املتعلقة بعقد التأمني الىت مل يرد ذكرها ىف هذا القانون تنظمها القوانني 
 .اخلاصة 
 

 ٧٤٩مادة 
 تعود على الشخص من عدم يكون حمال للتأمني كل مصلحة اقتصادية مشروعة

 .وقوع خطر معني 
 

 ٧٥٠مادة 
 :يقع باطال ما يرد ىف وثيقة التأمني من الشروط اآلتية 

الشرط الذى يقضى بسقوط احلق ىف التأمني بسبب خمالفة القوانني  ) ١( 
 .ديةواللوائح ، إال إذا انطوت هذه املخالفة على جناية أو جنحة عم

الشرط الذى يقضى بسقوط حق املؤمن بسبب تأخره ىف إعالن احلادث  ) ٢( 
املؤمن منه إىل السلطات أو ىف تقدمي املستندات إذا تبني من الظروف أن التأخر 

 .كان لعذر مقبول 
كل شرط مطبوع مل يربز بشكل ظاهر وكان متعلقاً حبالة من األحوال  ) ٣( 

 .قوط الىت تؤدى إىل البطالن أو الس
شرط التحكيم إذا ورد ىف الوثيقة بني شروطها العمة املطبوعة ال ىف  ) ٤( 

 .صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
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كل شرط تعسفي أخر يتبني أنه مل يكن ملخالفته أثر ىف وقوع احلادث  ) ٥( 
 .املؤمن منه 

 
 ٧٥١مادة 

عويض املؤمن له إال عن الضرر الناتج من وقوع احلظر املؤمن ال يلتزم املؤمن ىف ت
 .منه بشرط أال جياوز ذلك قيمة التأمني 

 
 ٧٥٢مادة 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمني بانقضاء ثالث سنوات من ) ١(
 .وقت حدوث الواقعة اليت تولدت عنها هذه الدعاوى 

 : ومع ذلك ال تسرى هذه املدة )٢(
ىف حالة إخفاء بيانات متعلقة باخلطر املؤمن منه ، أو تقدمي بيانات غري صحيحة . أ

 .أو غري دقيقة عن هذا اخلطر إال من اليوم الذى علم فيه املؤمن بذلك 
ىف حالة وقوع احلادث املؤمن منه إال من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن . ب

 .بوقوعه 
 

 ٧٥٣مادة 
يقع باطال كل اتفاق خيالف أحكام النصوص الواردة ىف هذه الفصل ، إال أن 

 .يكون ذلك ملصلحة املؤمن له أو ملصلحة املستفيد 
 

  بعض أنواع التأمني-٢
 التأمني على احلياة

 ٧٥٤مادة 
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ن ىف التأمني على احلياة بدفعها إىل املؤمن له أو إىل املستفيد املبالغ الىت يلتزم املؤم
عند وقوع احلادث املؤمن منه أو حلول األجل املنصوص عليه ىف وثيقة التأمني 
تصبح مستحقة من وقت وقوع احلادث أو قوت حلول األجل دون حاجة إىل 

 .إثبات ضرر أصاب املؤمن له أو أصاب املستفيد 
 

 ٧٥٥مادة 
يقع باطال التأمني على حياة الغري ما مل يوافق الغري عليه كتابة قبل إبرام ) ١(

فإذا كان هذا الغري ال تتوافر فيه األهلية فال يكون العقد صحيحاً إال . العقد 
 .مبوافقة من ميثله قانوناً 

دة من التأمني أو وتكون هذه املوافقة الزمة لصحة حوالة احلق ىف االستفا) ٢(
 .لصحة رهن هذا احلق 

 
 ٧٥٦مادة 

تربأ ذمة املؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمني إذا انتحر الشخص املؤمن على ) ١(
ومع ذلك يلتزم املؤمن أن يدفع ملن يؤول إليهم احلق مبلغاً يساوى قيمة . حياته 

 .احتياطي التأمني 
كان سبب االنتحار مرضاً أفقد املريض إرادته ، بقى التزام املؤمن قائماً فإذا ) ٢(

وعلى . وعلى املؤمن أن يثبت أن املؤمن على حياته مات منتحراً . بأكمله 
 .املستفيد أن يثبت أن املؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد اإلرادة 

 بدفع مبلغ التأمني ولو وإذا اشتملت وثيقة التأمني على شرط يلزم املؤمن ) ٣( 
كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فال يكون هذا الشرط نافذاً إال إذا 

 .وقع االنتحار بعد سنتني من تاريخ العقد 
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 ٧٥٧مادة 
إذا كان التأمني على حياة شخص غري املؤمن له ، برثت ذمة املؤمن من ) ١(

تسبب املؤمن له عمداً ىف وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة التزاماته مىت 
 .بناء على حتريض منه 

وإذا كان التأمني على احلياة لصاحل غري املؤمن له ، فال يستفيد هذا ) ٢(
الشخص من التأمني إذا تسبب عمداً ىف وفاة الشخص املؤمن على حياته ، أو 

ما وقع من هذا الشخص جمرد فإذا كان . وقعت الوفاة بناء على حتريض منه 
شروع ىف إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له احلق ىف أن يستبدل باملستفيد شخصاً 

 .آخر ، ولو كان املستفيد قد قبل ما اشتراط ملصلحته من تأمني 
 

 ٧٥٨مادة 
مني ، إما إىل جيوز ىف التأمني على احلياة االتفاق على أن يدفع مبلغ التأ) ١(

 .أشخاص معينني ، وأما إىل أشخاص يعينهم املؤمن له فيما بعد 
ويعترب التأمني معقوداً ملصلحة مستفيدين معينني إذا ذكر املؤمن له ىف الوثيقة ) ٢(

أن التأمني معقود ملصلحة زوجه أو أوالده أو فروعه ، من ولد منهم ومن مل يولد 
إذا كان التأمني لصاحل الورثة دون ذكر أمسائهم ف. ، او لورثته دون ذكر أمسائهم 

ويثبت هلم هذا . كان هلؤالء احلق ىف مبلغ التأمني كل بنسبة نصيبه ىف املرياث 
 .احلق ولو نزلوا عن اإلرث 

ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة املؤمن له ، ) ٣(
 .الوقت حق اإلرث ويقصد باألوالد الفروع الذين يثبت هلم ىف ذلك 

 
 ٧٥٩مادة 
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جيوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل ىف أى وقت من 
العقد بإخطار كتايب يرسله إىل املؤمن قبل انتهاء الفترة اجلارية ، وىف هذه احلالة 

 .تربأ ذمته من األقساط الالحقة
 

 ٧٦٠مادة 
ىف العقود املربمة مدى احلياة دون اشتراط بقاء املؤمن على حياته حياً مدة ) ١(

معينة ، وىف مجيع العقود املشترط فيها دفع مبلغ التأمني بعد عدد معني من 
السنني ، جيوز للمؤمن له مىت كان قد دفع ثالثة أقساط سنوية على األقل أن 

ة وثيقة مدفوعة ىف مقابل ختفيض ىف قيمة مبلغ التأمني يستبدل بالوثيقة األصلي
كل هذا بشرط أن يكون احلادث املؤمن منه حمقق . ولو أتفق على غري ذلك 

 .الوقوع
 .وال يكون قابال للتخفيض التأمني على احلياة إذا كان مؤقتاً ) ٢(

 
 ٧٦١مادة 

 :يرتل عن احلدود اآلتية إذا خفض التأمني ىف جيوز أن 
ىف العقود املربمة مدى احلياة ال جيوز أن يقل مبلغ التأمني املخفض عن ) أ ( 

القيمة الىت كان يستحقها املؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمني ىف 
من مبلغ التأمني األصلي ، باعتبار أن هذا % ١تاريخ التخفيض خمصوماً منه 

ل التأمني الذى جيب دفعه مرة واحدة ىف تأمني من ذات النوع املبلغ هو مقاب
 .وطبقاً لتعريفة التأمني الىت كانت مرعية ىف عقد التأمني األصلى 

ىف العقود املتفق فيها على مبلغ التأمني بعد عدد معني من السنني ، وال ) ب ( 
نسبة ما جيوز أن يقل مبلغ التأمني املخفض عن جزء من مبلغ التأمني األصلى ب

 .دفع من أقساط 
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 ٧٦٢مادة 

جيوز أيضاً للمؤمن له ، مىت كان قد دفع ثالثة أقساط سنوية على األقل ، ) ١(
 .أن يصفى التأمني بشرط أن يكون احلادث املؤمن منه حمقق الوقوع 

 .تاًوال يكون قابال للتصفية ، التأمني على احلياة إذا كان مؤق) ٢(
 

 ٧٦٣مادة 
تعترب شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمني وجيب أن 

 .تذكر ىف وثيقة التأمني 
 

 ٧٦٤مادة 
ال يترتب على البيانات اخلاطئة وال على الغلط ىف سن الشخص الذى عقد ) ١(

لى حياته بطالن التأمني ، إال إذا كانت السن احلقيقة للمؤمن عليه التأمني ع
 .جتاوز احلد املعني الذى نصت عليه تعريفة التأمني 

وىف غري ذلك من األحوال ، إذا ترتب على البيانات اخلاطئة أو الغلط ، أن ) ٢(
القسط املتفق عليه أقل من القسط الذى كان جيب أداؤه ، وجب ختفيض مبلغ 

مني مبا يتعادل مع النسبة بني القسط املتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على التأ
 .أساس السن احلقيقة 

أما إذا كان القسط املتفق على دفعه أكرب مما كان جيب دفعه على أساس ) ٣(
السن احلقيقة للؤمن على حياته ، وجب على املؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة 

فض األقساط التالية إىل احلد الذى يتناسب مع السن الىت حصل عليها ، وأن خي
 .احلقيقية للمؤمن عليه 

 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

 ٧٦٥مادة 
ىف التأمني على احلياة ال يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمني حق ىف احللول 
حمل له أو املستفيد ىف حقوقه قبل من تسبب يف احلادث املؤمن منه أو قبل 

 .ئول عن هذا احلادث املس
 

 التأمني من احلريق
 ٧٦٦مادة 

ىف التأمني من احلريق يكون املؤمن مسئوال عن كافة األضرار الناشئة عن ) ١(
حريق ، أو عن بداية حريق ميكن أن يصبح حريقا كامال ، أو عن خطر حريق 

 .ميكن أن يتحقق 
ى األضرار الناشئة مباشرة عن احلريق بل يتناول أيضا وال يقتصر التزامه عل) ٢(

األضرار اليت تكون نتيجة حتمية لذلك ، وباألخص ما يلحق األشياء املؤمن 
 .عليها من ضرر بسبب اختاذ وسائل اإلنقاذ أو ملنع امتداد احلريق 

ويكون مسئوال عن ضياع األشياء املؤمن عليها أو اختفائها أثناء احلريق ما ) ٣(
 . يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، كل هذا ولو أتفق على غريه مل

 
 ٧٦٧مادة 

يضمن املؤمن تعويض األضرار النامجة عن احلريق ولو نشأ هذا احلريق عن عيب 
 .ىف الشيء املؤمن عليه

 
 ٧٦٨مادة 

. األضرار الناشئة عن خطأ املؤمن له غري املتعمد يكو املؤمن مسئوال عن ) ١(
 .وكذلك يكون مسئوال عن األضرار النامجة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة 
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أما اخلسائر واألضرار الىت حيدثها املؤمن له عمدا أو غشا ، فال يكون ) ٢(
 .املؤمن مسئوال عنها ولو أتفق على غري ذلك

 
 ٧٦٩مادة 

يسال املؤمن عن األضرار الىت تسبب فيها األشخاص الذين يكون املؤمن له 
 .مسئوال عنهم ، مهكن ا نوع خطئهم ومداه 

 
 ٧٧٠مادة 

إذا كان الشيء املؤمن عليه مثقال برهن حيازى أو رهن تأميين أو غري ذلك ) ١(
قلت هذه احلقوق إىل التعويض املستحق للمدين من التأمينات العينية ، انت

 .مبقتضى عقد التأمني
فإذا شهرت هذه احلقوق أو أعلنت إىل املؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، ) ٢(

 .فال جيوز له أن يدفع ما ىف ذمته للمؤمن له إال برضاء الدائنني 
 فال فإذا حجز على الشيء املؤمن عليه أو وضع هذا الشيء حتت احلراسة ،) ٣(

جيوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه املبني ىف الفقرة السابقة أن يدفع 
 .للمؤمن له شيئا مما ىف ذمته

 
 ٧٧١مادة 

حيل املؤمن قانونا مبا دفعه من تعويض عن احلريق ىف الدعاوى الىت تكون للمؤمن 
 عنه مسئولية املؤمن ، ما مل يكن له قبل من تسبب بفعله ىف الضرر الذى جنمت

من أحدث الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه ىف معيشة واحدة ، 
 .أو شخصا يكون املؤمن له مسئوال عن أفعاله
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 الباب اخلامس
 الكفالة

 الفصل األول
 أركان الكفالة

 ٧٧٢مادة 
 شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي ذا الكفالة عقد مبقتضاه يكفل

 .االلتزام إذا مل يف به املدين نفسه
 

 ٧٧٣مادة 
 .ال تثبت الكفالة إال بالكتابة ، ولو كان من احلائز إثبات االلتزام األصلى بالبينة 

 
 ٧٧٤مادة 

وله أن . بتقدمي كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما ىف مصر إذا ألتزم 
 .يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا 

 
 ٧٧٥مادة 

 .جتوز كفالة املدين بغري عمله ، وجتوز أيضا رغم معارضته 
 

 ٧٧٦مادة 
 .حيحة إال إذا كان اإللزام املكفول صحيحا ال تكون الكفالة ص

 
 ٧٧٧مادة 
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من كفل التزام ناقص األهلية وكانت الكفالة بسبب نقص األهلية ، كان ملزما 
 .بتنفيذ االلتزام إذا مل ينفذه املدين املكفول 

 
 ٧٧٨مادة 

ىف الدين املستقبل إذا حدد مقدما املبلغ املكفول ، كما جتوز جتوز الكفالة ) ١(
 .الكفالة ىف الدين الشرطي 

على أنه إذا كان الكفيل ىف الدين املستقبل مل يعني مدة للكفالة ، كان له ىف ) ٢(
 .أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين املكفول مل ينشأ 

 
 ٧٧٩مادة 

 .كفالة الدين التجارى تعترب عمال مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا ) ١(
على أن الكفالة الناشئة عن ضمان األوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن ) ٢(

 .تظهري هذه األوراق ، تعترب دائما عمال جتاريا 
 

 ٧٨٠مادة 
 هو مستحق على املدين ، وال بشرط أشد ال جتوز الكفالة ىف مبلغ أكرب مما) ١(

 .من شروط الدين املكفول 
 .ولكن جتوز الكفالة ىف مبلغ أقل وبشروط أهون ) ٢(

 
 ٧٨١مادة 

إذا مل يكن هناك أنفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات 
 .ات بعد إخطار الكفيل املطالبة األوىل ، وما يستجد من املصروف
 الفصل الثاين
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 آثار الكفالة
  العالقة ما بني الكفيل والدائن-١

 ٧٨٢مادة 
يربأ الكفيل مبجرد براءة املدين ، وله أن يتمسك جبميع األوجه الىت حيتج ا ) ١(

 .املدين 
على أنه إذا كان الوجه الذى حيتج به املدين هو نقض أهليته وكان الكفيل ) ٢(

 .لك وقت التعاقد ، فليس له أن حيتج ذا الوجه عاملا بذ
 

 ٧٨٣مادة 
إذا قبل الدائن أن يستوىف ىف مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو 

 .استحق هذا الشيء 
 

 ٧٨٤مادة 
 . خبطئه من الضمانات تربأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن) ١ (

ويقصد بالضمانات ىف هذه املادة كل تأمني خيصص لضمان الدين ولو تقرر ) ٢(
 .بعد الكفالة ، وكل تأمني مقرر حبكم القانون 

 
 ٧٨٥مادة 

ال تربأ ذمة الكفيل رد أن الدائن تأخر ىف اختاذ اإلجراءات أو رد أنه مل ) ١(
 .خذها يت

على أن ذمة الكفيل تربأ إذا مل يقم الدائن باختاذ اإلجراءات ضد املدين ) ٢(
خالل ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما مل يقدم املدين للكفيل ضمانا 

 .كافيا 
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 ٧٨٦مادة 

وإال سقط  . إذا أفلس املدين وجب على الدائن أن يتقدم ىف التفليسة بالدين
حقه ىف اجلوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا األخري من ضرر بسبب أمهل 

 .الدائن 
 

 ٧٨٧مادة 
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين املستندات الالزمة ) ١(

 .الستعمال حقه ىف الرجوع 
ن أو حمبوس ، وجب على الدائن أن فإذا كان الدين مضمونا مبنقول مرهو) ٢(

 .يتخلى عنه للكفيل 
أما إذا كان الدين مضمونا بتأمني عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم ) ٣(

باإلجراءات الالزمة لنقل هذا التأمني ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على 
 .أن يرجع ا على املدين 

 
 ٧٨٨مادة 

 .ال جيوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على املدين ) ١ (
وال جيوز له أن ينفذ على أموال الكفيل أال بعد جتريده املدين من أمواله ، ) ٢(

 .وجيب على الكفيل ىف هذه احلالة أن يتمسك ذا احلق 
 

 ٧٨٩مادة 
التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إذا طلب الكفيل ) ١(

 .إىل أموال للمدين تفي بالدين كله
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وال عربه باألموال الىت يدل عليها الكفيل ، إذا كانت هذه األموال تقع ) ٢(
 .خارج األراضي املصرية ، أو كانت أمواال متنازع فيها 

 
 ٧٩٠مادة 

حوال الىت يدل فيها الكفيل على أموال املدين ، يكون الدائن مسئوال ىف كل األ
قبل الكفيل عن إعسار املدين الذى يترتب على عدم اختاذه اإلجراءات الالزمة 

 .ىف الوقت املناسب 
 

 ٧٩١مادة 
مت كفالة إذا كان هناك تأمني عيين خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الذين وقد

بعد هذا التأمني أو معه ومل يكن الكفيل متضامنا مع املدين ، فال جيوز التنفيذ 
 .على أموال الكفيل إال بعد التنفيذ على األموال الىت خصصت هلذا التأمني 

 
 ٧٩٢مادة 

 فيما بينهم إذا تعدد الكفالء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غري متضامنني) ١(
، قسم الدين عليهم ، وال جيوز للدائن أن يطالب كل كفيل إال بقدر نصيبه ىف 

 .الكفالة 
أما إذا كان الكفالء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون ) ٢(

 .مسئوال عن الدين كله ، إال إذا كان قد أحتفظ لنفسه حبق التقسيم
 

 ٧٩٣مادة 
 .ال جيوز للكفيل املتضامن مع املدين أن يطلب التجريد 
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 ٧٩٤مادة 
جيوز للكفيل املتضامن أن يتمسك مبا يتمسك به الكفيل غري املتضامن من دفوع 

 .متعلقة بالدين 
 

 ٧٩٥مادة 
 . القانونية يكون الكفالء دائما متضامنني ىف الكفالة القضائية أو

 
 ٧٩٦مادة 

إذا كان الكفالء متضامنني فيما بينهم وىف أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن 
 .يرجع على كل من الباقني حبصته ىف الدين وبنصيبه ىف حصة املعسر منهم 

 
 ٧٩٧ادة م

جتوز كفالة الكفيل ، وىف هذه احلالة ال جيوز للدائن أن يردع على كفيل الكفيل 
 .قبل رجوعه على الكفيل إال إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل 

 
  العالقة ما بني الكفيل واملدين-٢

 ٧٩٨مادة 
بل أن يقوم بوفائه الدين ، وإال سقط جيب على الكفيل أن خيطر املدين ق) ١(

حقه ىف الرجوع على املدين إذا كان هذا قد وىف الدين أو كانت عنده وقت 
 .االستحقاق أسباب تقضى ببطالن الدين أو بانقضائه 

فإذا مل يعارض املدين ىف الوفاء ، بقى للكفيل حقه ىف الرجوع عليه ولو كان ) ٢(
 .ه أسباب تقضى ببطالنه أو بانقضائه املدين قد دفع الدين أو كانت لدي
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 ٧٩٩مادة 
إذا وىف الكفيل الدين ، كان له أن حيل حمل الدائن ىف مجيع ماله من حقوق قبل 

ولكن إذا مل يوف إال بعض الدين ، فال يرجع مبا وفاه إال بعد أن يستوىف . املدين 
 .الدائن كل حقه من املدين 

 
 ٨٠٠مادة 

للكفيل الذى وىف الدين أن يرجع على املدين سواء كانت الكفالة قد ) ١(
 .عقدت بعمله أو بغري علمه 

ويرجع بأصل الدين وبالفوائد واملصروفات ، على أنه ىف املصروفات ال ) ٢(
الىت اختذت يرجع إال بالذي دفعه من وقت إخباره املدين األصلى باإلجراءات 

 .ضده 
ويكون للكفيل احلق ىف الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعة ابتداء من ) ٣(

 .يوم الدفع 
 

 ٨٠١مادة 
إذا تعدد املدينون ىف دين واحد وكانوا متضامنني ، فللكفيل الذى ضمنهم مجيعا 

 .ن أن يرجع على أى منهم جبميع ما وفاه من الدي
 الكتاب الثالث

 احلقوق العينية األصلية
 

 الباب األول
 الباب األولحق امللكية

 حق امللكية
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 الفصل األول
 حق امللكية بوجه العام

  نطاقه ووسائل محايته-١
 ٨٠٢مادة 

ملالك الشيء وحده ، ىف حدود القانون ، حق استعماله واستغالله والتصرف 
 .فيه 
 

 ٨٠٣مادة 
مالك الشيء ميلك كل ما يعد من عناصره اجلوهرية حبيث ال ميكن فصله ) ١(

 .عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغري 
وملكية األرض تشمل ما فوقها وما حتتها إىل احلد املفيد ىف التمتع ا ، علوا ) ٢(

 .أو عمقا
رض منفصلة وجيوز مبقتضى القانون أو االتفاق أن تكون ملكية سطح األ) ٣(

 .عن ملكية ما فوقها أو ما حتتها 
 

 ٨٠٤مادة 
ملالك الشيء احلق ىف كل مثاره ومنتجاته وملحقاته ما مل يوجد نص أو اتفاق 

 .خيالف ذلك 
 

 ٨٠٥مادة 
قررها القانون ، وبالطريقة ال جيوز أن حيرم أحد من ملكه إال ىف األحوال الىت ي

 .الىت يرمسها ، يكون ذلك ىف مقابل تعويض عادل 
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  القيود الىت ترد على حق امللكية-٢
 ٨٠٦مادة 

أن يراعى ىف استعمال حقه ما تقضى به القوانني واملراسيم واللوائح املتعلقة 
 :عليه أيضا مراعاة األحكام اآلتية و. باملصلحة العامة أو باملصلحة اخلاصة 

 
 ٨٠٧مادة 

 .على املالك أال يغلو ىف استعمال حقه إىل حد يضر مبلك اجلار ) ١(
وليس للجار أن يرجع على جاره ىف مضار اجلوار املألوفة الىت ال ميكن ) ٢(

اوزت احلد املألوف ، على أن جتنبها ، وإمنا له أن يطلب إزالة هذه املضار إذا جت
يراعى ىف ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إىل اآلخر ، 

وال حيول الترخيص الصادر من اجلهات املختصة . والغرض الذى خصصت له 
 .دون استعمال هذا احلق

 
 ٨٠٨مادة 

يا طبقاً للوائح اخلاصة بذلك كان له من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوص) ١(
 .وحده حق استعماهلا 

ومع ذلك جيوز للمالك احملاورين أن يستعملوا املسقاة أو املصرف فيما ) ٢(
حتتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك املسقاة أو املصرف قد 

وا ىف نفقات وعلى املالك ااورين ىف هذه احلالة أن يشترك. استوىف حاجته منها 
 .إنشاء املقساة أو املصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم الىت تنتفع منها

 
 ٨٠٩مادة 
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جيب على مالك األرض أن يسمح بأن متر بأرضه املياه الكافية لري األراضي 
اورة البعيدة عن مورد املياه ، وكذلك مياه الصرف اآلتية من األراضي ا

 .لتصب ىف أقرب مصرف عمومي ، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادال
 

 ٨١٠مادة 
إذا أصاب األرض ضرر من مسقاة أو مصرف مير ا ، سواء كان ذلك ناشئا 

عن عدم التطهري أم عن سوء حالة اجلسور ، فإن ملالك األرض أن يطلب تعويضا 
 . من ضرر كافيا عما أصابه
 

 ٨١١مادة 
إذا مل يتفق املنتفعون مبسقاة أو مصرف على القيام باإلصالحات الضرورية ، جاز 

 .إلزامهم باالشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم 
 

 ٨١٢مادة 
 ، أو الىت ال يصلها ذا الطريق ممر مالك األرض احملبوسة عن الطريق العام) ١(

كاف إذا كان ال يتيسر له الوصول إىل ذلك الطريق أال بنفقة باهظة أو مشقة 
كبرية ، له حق املرور ىف األراضي ااورة بالقدر الالزم الستغالل أرضه 

واستعماهلا على الوجه املألوف ، مادامت هذه األرض حمبوسة عن الطريق العام ، 
 .نظري تعويض فيه أخف ضررا وىف موضع منه يتحقق فيه ذلك وذلك ىف 

على أنه إذا كان احلبس عن الطريق العام ناشئا عن جتزئة عقار متت بناء ) ٢(
على تصرف قانوين ، وكان من املستطاع إجياد ممر كاف ىف أجزاء هذا العقار ، 

 .فال جتوز املطالبة حبق املرور إال ىف هذه األجزاء 
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 ٨١٣مادة 
لكل مالك أن جيرب جاره على وضع حدود ألمالكهما املتالصقة ، وتكون نفقات 

 التجديد شركة بينهما ،
 

 ٨١٤مادة 
ملالك احلائط املشترك أن يستعمله حبسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع ) ١(

 .سقف دون ان حيمل احلائط فوق طاقته فوقه عوارض ليسند عليها ال
فإذا مل يعد احلائط املشترك صاحلا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة ) ٢(

 .إصالحه أو جتديده على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه 
 

 ٨١٥مادة 
يعليه ، للمالك إذا كانت له مصلحة جدية ىف تعلية احلائط املشترك أن ) ١(

بشرط أال يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة 
اجلزء املعلى ، وعمل ما يلزم جلعل احلائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن 

 .التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته 
من فإذا مل يكن احلائط املشترك صاحلا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها ) ٢(

الشركاء أن يعيد بناء احلائط كله على نفقته ، حبيث يقع ما زاد من مسكه ىف 
ناحيته هو بقدر االستطاعة ، ويظل احلائط ادد ىف غري اجلزء املعلى مشتركا ، 

 .دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق ىف التعويض 
 

 ٨١٦مادة 
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يساهم ىف نفقات التعلية أن يصبح شريكا ىف اجلزء املعلى إذا هو للجار الذى مل 
دفع نصف ما اتفق عليه وقيمة نصف األرض الىت تقوم عليها زيادة السمك إن 

 .كانت هناك زيادة 
 

 ٨١٧مادة 
ا ، احلائط الذى يكون ىف وقت إنشائه فاصال بني بنائني يعد مشتركا حىت مفرقهم

 .ما مل يقم دليل على العكس 
 

 ٨١٨مادة 
ليس جلار أن جيرب جاره على حتويط ملكه وال على الرتول عن جزء من ) ١(

  .٨١٦حائط أو من األرض الىت عليها احلائط إال ىف احلالة املذكورة ىف املادة 
ا دون عذر قوى أن كان هذا ومع ذلك فليس ملالك احلائط أن يهدمه خمتار) ٢(

 .يضر اجلار الذى يستر ملكه باحلائط 
 

 ٨١٩مادة 
ال جيوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ) ١(

، وتقاس املسافة من ظهر احلائط الذى فيه املطل ، أو من حافة املشربة أو 
 .اخلارجة 

ا كسب أحد بالتقادم احلق ىف مطل مواجه مللك اجلار على مسافة تقل وإذ) ٢(
عن متر ، فال حيق هلذا اجلار أن يبىن على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق 

 بياا ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه املطل
 

 ٨٢٠مادة 
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ل منحرف على مسافة تقل عن مخسني ال جيوز أن يكون للجار على جاره مط
ولكن يرتفع هذا احلظر إذا كان املطل املنحرف على . سنتيمترا من حرف املطل 

 .العقار ااور هو ىف الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام 
 

 ٨٢١مادة 
عن قامة اإلنسان ال تشترط أية مسافة لفتح املناور ، وهى الىت تعلو قاعدا 

املعتادة ، وال يقصد ا إال مرور اهلواء ونفاذ النور ، دون أن يستطاع األطالل 
 .منها على العقار ااور 

 ٨٢٢مادة 
 

املصانع واآلبار واآلالت البخارية ومجيع احملال املضرة باجلريان جيب أن تنشأ على 
 . اللوائح وبالشروط الىت تفرضها املسافات املبينة ىف

 
 ٨٢٣مادة 

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى مبنع التصرف ىف مال ، فال يصح ) ١(
 .هذا الشرط ما مل يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة 

ن التصرف محاية مصلحة ويكون الباعث مشروعا مىت كان املراد باملنع م) ٢(
 .مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغري 

واملدة املعقولة جيوز أن تستغرق مدى حياة املتصرف أو املتصرف إليه أو ) ٣(
 .الغري 
 

 ٨٢٤مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

إذا كان شرط املنع من التصرف الوارد ىف العقد أو الوصية صحيحا طبقا 
 .ملادة السابقة ، فكل تصرف خمالف له يقع باطال ألحكام ا

 
  امللكية الشائعة-٣

 أحكام الشيوع
 ٨٢٥مادة 

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غري مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على 
 .الشيوع ، وحتسب احلصص متساوية إذا مل يقم دليل على غري ذلك 

 
 ٨٢٦مادة 

كل شريك ىف الشيوع ميلك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن ) ١(
 .يستويل على مثارها وأن يستعملها حبيث ال يلحق الضرر حبقوق سائر الشركاء 

وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من املال الشائع ومل يقع هذا ) ٢(
نصيب املتصرف ، انتقل حق املتصرف إليه من وقت اجلزء عند القسمة ىف 

التصرف إىل اجلزء الذى إىل املتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان 
جيهل أن املتصرف ال ميلك العني املتصرف فيها مفرزة ، احلق ىف أبطال 

 .التصرف 
 

 ٨٢٧مادة 
 حق الشركاء جمتمعني ما مل يوجد اتفاق خيالف تكون أداره املال الشائع من

 .ذلك 
 

 ٨٢٨مادة 
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ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء ىف أعمال اإلدارة املعتادة يكون ملزما ) ١(
وحتسب األغلبية على أساس قيمة االنصباء فإن مل يكن مثة أغلبية . للجميع 

حد الشركاء ، أن تتخذ من التدابري ما تقتضيه فللمحكمة بناء على طلب أ
 .الضرورة ، وهلا أن تعني عند احلاجة من يدير املال الشائع 

ولألغلبية أيضا أن ختتار مديرا ، كما أن هلا أن تضع لإلدارة وحلسن ) ٢(
االنتفاع باملال الشائع نظاما يسرى حىت على خلفاء الشركاء مجيعا سواء أكان 

 .ن خاصا اخللف عاما أم كا
 .وإذا توىل أحد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقني عد وكيال عنهم ) ٣(

 
 ٨٢٩مادة 

للشركاء الذين ميلكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع ، أن يقرروا ، ) ١(
عديل ىف الغرض ىف سبيل حتسني االنتفاع ذا املال من التغيريات األساسية والت

الذى أعد له ما خيرج عن حدود اإلدارة املعتادة ، على أن يعلنوا قرارام إىل 
وملن خالف من هؤالء حق الرجوع إىل احملكمة خالل شهرين . باقي الشركاء 

 .من وقت اإلعالن 
وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك األغلبية ، أن تقرر ) ٢(

وهلا بوجه خاص أن تأمر بإعطاء املخالف من . اه مناسبا من التدابري مع هذا ما تر
 .الشركاء كفالة تضمن الوفاء مبا قد يستحق من التعويضات 

 
 ٨٣٠مادة 

لكل شريك ىف الشيوع احلق ىف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم حلفظ الشيء ، 
 .لشركاء ولو كان ذلك بغري موافقة باقي ا
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 ٨٣١مادة 
نفقات إدارة املال الشائع وحفظه والضرائب املفروضة عليه وسائر التكاليف 
الناجتة عن الشيوع أو املقررة على املال ، يتحملها مجيع الشركاء ، كل بقدر 

 .حصته ، ما مل يوجد نص يقضى بغري ذلك 
 

 ٨٣٢مادة 
للشركاء الذين ميلكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع ، أن يقرروا 

التصرف فيه إذا استندوا ىف ذلك إىل أسباب قوية على أن يعلنوا قرارام إىل 
وملن خالف من هؤالء حق الرجوع إىل احملكمة خالل شهرين . باقى الشركاء 

 قسمة املال الشائع ضارة مبصاحل وللمحكمة عندما تكون. من وقت اإلعالن 
 .الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا 

 
 ٨٣٣مادة 

للشريك ىف املنقول الشائع أو ىف اموع من املال أن يسترد قبل القسمة ) ١(
 ، وذلك خالل احلصة الشائعة الىت باعها شريك غريه ألجنيب بطريق املمارسة

ثالثني يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعالنه به ، ويتم االسترداد 
بإعالن يوجه إىل كل من البائع واملشترى وحيل املسترد حمل املشترى ىف مجيع 

 .حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه 
 .وإذا تعدد املستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته ) ٢(

 
 انقضاء الشيوع بالقسمة

 ٨٣٤مادة 
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لكل شريك أن يطالب بقسمة املال الشائع ما مل يكن جمربا على البقاء ىف 
الشيوع مبقتضى نص أو اتفاق ، وال جيوز مبقتضى االتفاق أن متنع القسمة إىل 

ة نفذ االتفاق ىف حق أجل جياوز مخس سنني ، فإذا كان األجل ال جياوز هذه املد
 .الشريك وىف حق من خيلفه

 
 ٨٣٥مادة 

. للشركاء إذا انعقد إمجاعهم ، أن يقتسموا املال الشائع بالطريقة الىت يروا 
فإذا كان بينهم من هو ناقص األهلية وجبت مراعاة اإلجراءات الىت يفرضها 

 .القانون 
 

 ٨٣٦مادة 
إذا أختلف الشركاء ىف أقسام املال الشائع فعلى من يريد اخلروج من ) ١(

 .الشيوع أن يكلف باقى الشركاء احلضور أمام احملكمة اجلزئية 
وتندب احملكمة إن رأت وجها لذلك خبريا أو أكثر لتقومي املال الشائع ) ٢(

نا دون أن يلحقه نقص كبري ىف وقسمته حصصا إن كان املال يقبل القسمة عي
 .قسمته 
 

 ٨٣٧مادة 
يكون اخلبري احلصص على أساس أصغر نصيب حىت لو كانت القسمة ) ١(

جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا األساس جاز للخبري أن جينب لكل شريك 
 .حصته 

ه عينا ، عوض مبعدل عما وإذا تعذر أن خيتص أحد الشركاء بكامل نصيب) ٢(
 نقص من نصيبه
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 ٨٣٨مادة 

تفصل احملكمة اجلزئية ىف املنازعات الىت تتعلق بتكوين احلصص وىف كل ) ١(
 .املنازعات األخرى الىت تدخل ىف اختصاصها 

 فإذا قامت منازعات ال تدخل ىف اختصاص تلك احملكمة كان عليها أن حتيل) ٢(
اخلصوم إىل احملكمة االبتدائية ، وأن تعيني هلم اجللسة الىت حيضرون فيها ، وتقف 

 .دعوى القسمة إىل أن يفصل ائيا ىف تلك املنازعات 
 

 ٨٣٩مادة 
مىت انتهى الفصل ىف املنازعات وكانت احلصص قد عينت بطريق التجنيب ) ١(

 .ئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب املفرز الذى إليه ، أصدرت احملكمة اجلز
فإن كانت احلصص مل تعني بطريق التجنيب ، جترى القسمة بطريق االقتراع ) ٢(

، وتثبت احملكمة ذلك ىف حمضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه 
 .املفرز 
 

 ٨٤٠مادة 
 أو كان بينهم من مل تتوافر فيه األهلية ، وجب إذا كان بني الشركاء غائب

تصديق احملكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح ائيا ، وذلك وفقا ملا يقرره 
 .القانون 
 

 ٨٤١مادة 
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إذا مل تكن القسمة عينا ، أو كان من شأا إحداث نقص كبري ىف قيمة املال 
ذا املال بالطريق املبينة ىف قانون املرافعات ، وتقتصر املزايدة املراد قسمته ، بيع ه

 .على الشركاء إذا طلبوا هذا باإلمجاع
 

 ٨٤٢مادة 
لدائين كل شريك أن يعارضوا ىف أن تتم القسمة عينا أو أن يباع املال ) ١(

 ويترتب عليها إلزامهم أن باملزاد تدخلهم ، وتوجه املعارضة إىل كل الشركاء ،
يدخلوا من عارض من الدائنني ىف مجيع اإلجراءات ، وإال كانت القسمة غري 
نافذة ىف حقهم وجيب على كل حال إدخال الدائنني املقيدة حقوقهم قبل رفع 

 .دعوى القسمة 
أما إذا متت القسمة ، فليس للدائنني الذين مل يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها ) ٢(

 .ىف حالة الغش إال 
 عودة للفهر

 ٨٤٣مادة 
يعترب املتقاسم مالكا للحصة الىت ألت إليه منذ أن متلك ىف الشيوع وأنه مل ميلك 

 .غريها شيئا ىف بقية احلصص
 ٨٤٤مادة 

 
ض أو استحقاق لسبب يضمن املتقامسون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعو) ١(

سابق على القسمة ، ويكون كل منهم بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان 
فإذا كان أحد . ، على أن تكون العربة ىف تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة 

املتقامسني معسرا ، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان ومجيع املتقامسني 
 .غري املعسرين 
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ح للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى باإلعفاء منه ىف غري أنه ال م) ٢(
احلالة اخلاصة الىت نشأ عنها ، وميتنع الضمان أيضا إذا كان االستحقاق راجعا 

 .إىل خطأ املتقاسم نفسه 
 

 ٨٤٥مادة 
 قد حلقه جيوز نقض القسمة احلاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد املتقامسني أنه) ١(

منها غنب يزيد على اخلمس ، على أن تكون الغربة ىف التقدير بقيمة الشيء وقت 
 .القسمة 

وللمدعى عليه أن . وجيب أن ترفع الدعوى خالل السنة التالية للقسمة ) ٢(
يقف سريها ومينع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من 

 .حصته 
 

 ٨٤٦مادة 
ىف قسمة املهيأة يتفق الشركاء على أن خيتص كل منهم مبنفعة جزء مفرز ) ١(

ىف املال الشائع ، متنازال لشركائه ىف مقابل ذلك عن االنتفاع  يوازي حصته
فإذا مل . وال يصح هذا االتفاق ملدة تزيد على مخس سنني . بباقي األجزاء 

 املتفق عليها ومل حيصل اتفاق جديد ، كانت مدا تشترط هلا مدة أو انتهت املدة
سنة واحدة تتجدد إذا مل يعلن الشريك إىل شركائه قبل انتهاء السنة اجلارية 

 .بثالثة أشهر أنه ال يرغب ىف التجديد 
وإذا دامت هذه القسمة مخس عشرة سنة ، انقلبت قسمة ائية ، ما مب ) ٢(

ز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من وإذا حا. يتفق الشركاء على غري ذلك 
املال الشائع مدة مخس عشرة سنة ، افترض أن حيازته هلذا اجلزء تستند إىل 

 .قسمة مهيأة 
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 ٨٤٧مادة 

تكون قسمة املهايأه أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا االنتفاع جبميع املال 
 .ة تتناسب مع حصته املشترك ، كل منهم ملد

 
 ٨٤٨مادة 

ختضع قسمة املهاياة من حيث جواز االحتجاج ا على الغري ومن حيث أهلية 
املتقامسني وحقوقهم والتزامام وطرق اإلثبات ألحكام عقد اإلجيار ، مادامت 

 .هذه األحكام ال تتعارض مع طبيعة هذه القسمة 
 

 ٨٤٩مادة 
للشركاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم املال ) ١(

 .الشائع مهاياة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حىت تتم القسمة النهائية 
إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة املهاياة ، جاز للقاضي اجلزئي إذا طلب ) ٢(

 .كاء أن يأمر ا ، بد االستعانة خببري اقتضى األمر ذلك منه ذلك أحد الشر
 

 الشيوع اإلجباري
 ٨٥٠مادة 

ليس للشركاء ىف مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبني من الغرض الذى أعد له 
 .هذا املال ، أنه جيب أن يبقى دائما على الشيوع

 
 ملكية األسرة

 ٨٥١مادة 
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ألعضاء األسرة الواحدة الذين جتمعهم وحدة العمل أو املصلحة ، أن يتفقوا 
كتابة على إنشاء ملكية لألسر تكون هذه امللكية إما من تركة ورثوها واتفقوا 
على جعلها كلها أو بعضها ملكا لألسرة ، وإما من أى مال أخر مملوك هلم 

 .ذه امللكية اتفقوا على إدخاله ىف ه
 

 ٨٥٢مادة 
جيوز االتفاق على إنشاء ملكية األسرة ملدة ال تزيد على مخس عشرة سنة ، ) ١(

على أنه جيوز لكل شريك أن طلب من احملكمة األذن له ىف إخراج نصيبه من 
 .هذه امللكية قبل القضاء األجل املتفق عليه إذا وجد مربر قوى لذلك 

وإذا مل يكن للملكية املذكورة أجل معني ، كان لكل شريك أن خيرج ) ٢(
 .نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم ان يعلن إىل الشركاء رغبته ىف إخراج نصيبه 

 
 ٨٥٣مادة 

ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية األسرة قائمة ، وال جيوز ) ١(
 شريك أن يتصرف ىف نصيبه األجنيب عن األسرة إال مبوافقة الشركاء ألي

 .مجيعا 
وإذا متلك أجنيب عن األسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو ) ٢(

جربا عليه ، فال يكون األجنىب شريكا ىف ملكية األسرة إال برضائه ورضاء باقى 
 .الشركاء 

 
 ٨٥٤مادة 

للشركاء أصحاب القدر األكرب من قيمة احلصص أن يعينوا من بينهم ) ١(
لإلدارة واحدا أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية األسرة من التغيري ىف 
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الغرض الذى أعد له املال املشترك ما حيسن به طرق االنتفاع ذا املال ، مال مل 
 .يكن هناك اتفاق على غري ذلك 

ل املدير بالطريقة الىت عني ا ولو أتفق على غري ذلك ، كما جيوز وجيوز عز) ٢(
للمحكمة أن تعزله بناء على طب أى شريك إذا وجد سبب قوى يربر هذا 

 .العزل 
 ٨٥٥مادة 

فيما عدا األحكام السابقة تنطبق قواعد امللكية الشائعة وقواعد الوكالة على 
 .ملكية األسرة 

 
 ملكيات الطبقات

 ٨٥٦مادة 
إذا تعدد مالك طبقات الدار أو شققها املختلفة فأم يعدون شركاء ىف ) ١(

ملكي األرض وملكية أجزاء البناء املعدة لالستعمال املشترك بني اجلميع ، 
وبوجه خاص األساس واجلدران الرئيسية واملداخل واألفنية واألسطح والصاعد 

قواعد األرضيات وكل أنواع األنابيب إال ما كان منها واملمرات والدهاليز و
 .داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما مل يوجد ىف سندات امللك ما خيالفه 

وهذه األجزاء املشتركة من الدار ال تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل ) ٢(
مالك فيها بنسبة قيمة اجلزء الذى له ىف الدار ، وليس ملالك أن يتصرف ىف 

 به هذا مستقال عن اجلزء الذى ميلكهنصي
واحلواجز الفاصلة بني شقتني تكون ملكيتها مشتركة بني أصحاب هاتني ) ٣(

 .الشقتني 
 

 ٨٥٧مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

كل مالك ىف سبيل االنتفاع باجلزء الذى ميلكه ىف الدار حر ىف أن يستعمل ) ١(
على أال حيول دون استعمال باقى الشركاء األجزاء املشتركة فيما أعدت له ، 

 .حلقوقهم 
وال جيوز إحداث أى تعديل ىف األجزاء املشتركة بغري موافقة مجيع املالك ) ٢(

حىت جتديد البناء ، إال إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد املالك على نفقته 
صيصها اخلاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال تلك اجلزاء ، دون أن يغري من خت

 .أو يلحق الضرر باملالك اآلخرين 
 

 ٨٥٨مادة 
على كل مالك أن يشترك ىف تكاليف حفظ األجزاء املشتركة وصيانتها ) ١(

وأدارا وجتديدها ، ويكون نصيبه ىف هذه التكاليف بنسبة قيمة اجلزء الذى له 
 .ىف الدار ما مل يوجد اتفاق على غري ذلك 

وال حيق ملالك أن يتخلى عن نصيبه ىف األجزاء املشتركة للتخلص من ) ٢(
 .االشتراك ىف التكاليف املتقدمة الذكر

 
 ٨٥٩مادة 

على صاحب السفل أن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة ملنع سقوط ) ١(
 .العلو

.  ، جاز للقاضى أن يأمر يبيع السفل فإذا امتنع عن القيام ذه الترميمات) ٢(
 .وجيوز ىف كل حال لقاضى األمر املتعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة 

 
 ٨٦٠مادة 
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إذا ادم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع ) ١(
لب صاحب العلو أن يعيد هو بناء جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل إال إذا ط

 .السفل على نفقة صاحبه 
وىف احلالة األخرية جيوز لصاحب العلو أن مينع احب السفل من السكىن ) ٢(

واالنتفاع حىت يؤدى ما ىف ذمته ، وجيوز له أيضا أن حيصل على إذن ىف إجيار 
 .السفل أو سكناه استيفاء حلقه 

 
 ٨٦١دة ما

 .ال جيوز لصاحب العلو أن يزيد ىف ارتفاع بنائه حبيث يضر بالسفل 
 احتاد مالك طبقات البناء الواحد

 ٨٦٢مادة 
حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إىل طبقات أو شقق جاز للمالك ) ١(

 .أن يكونوا احتادا فيما بينهم 
ارات أو مشتراها لتوزيع وجيوز أن يكون الغرض من تكوين االحتاد بناء العق) ٢(

 .ملكية أجزائها على أعضائها 
 

 ٨٦٣مادة 
لالحتاد أن يضع مبوافقة مجيع األعضاء نظاما لضمان حسن االنتفاع بالعقار 

 .املشترك وحسن أدارته 
 

 ٨٦٤مادة 
خال النظام من النص على بعض األمر ، تكون إذا مل يوجد نظام لإلدارة أو إذا 

أداره األجزاء املشتركة من حق االحتاد ، وتكون قراراته ىف ذلك ملزمة ، بشرط 
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أن يدعى مجيع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إىل االجتماع ، وأن تصدر 
 .القرارات من أغلبية املالك حمسوبة على أساس قيمة االنصباء 

 
 ٨٦٥مادة 

لالحتاد بأغلبية األصوات املنصوص عليها ىف املادة السابقة ، ان بفرض أى تأمني 
مشترك من األخطار الىت دد العقار أو الشركاء ىف مجلتهم ، وله أن يأذن ىف 
إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة ىف قيمة العقار كله أو 

 .عويضات والتزامات أخرى ملصلحة الشركاء شروط وما يفرضه من ت
 

 ٨٦٦مادة 
يكون لالحتاد مأمور يتوىل تنفيذ قراراته ، ويعني باألغلبية املشار إليها ىف ) ١(

 ، فإن مل تتحقق األغلبية عني بأمر يصدر من رئيس احملكمة االبتدائية ٨٦٤املادة 
ر بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعالن املالك اآلخرين الكائن ىف دائرا العقا

وعلى املأمور إذا اقتضى احلال أن يقوم من تلقاء نفسه مبا يلزم . لسماع أقواهلم 
حلف مجيع األجزاء املشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن 

 .د خيالفه كل هذا ما مل يوجد نص ىف نظام االحتا. بتنفيذ هذه االلتزامات 
 .وميثل املأمور االحتاد أمام القضاء حىت ىف خماصمة املالك إذا اقتضى األمر ) ٢(

 
 ٨٦٧مادة 

 .أجر املأمور حيدده القرار أو األمر الصادر بتعيينه ) ١(
 يصدر  يأمر٨٦٤وجيوز عزله بقرار تتوافر فيه األغلبية املشار إليها ىف املادة ) ٢(

من رئيس احملكمة االبتدائية الكائن ىف دائرا العقار بعد إعالن الشركاء لسماع 
 .أقواهلم ىف هذا العزل 
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 ٨٦٨مادة 

إذا هلك البناء حبريق أو بسبب أخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث ) ١(
 ما مل اتفاق ٨٦٤وص عليها ىف املادة جتديده مبا يقرره االحتاد باألغلبية املنص

 .خيالف ذلك 
فإذا قرر االحتاد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هالك ) ٢(

 .ألعمال التجديد ، دون إخالل حبقوق أصحاب الديون املقيدة 
 

 ٨٦٩مادة 
لقيام بالتزاماته يكون كل قرض مينحه االحتاد أحد الشركاء لتمكينه من ا) ١(

مضمونا بامتياز على اجلزء املفرز الذى ميلكه وعلى حصته الشائعة ىف األجزاء 
 .املشتركة من العقار 

 .وحتسب مرتبة هذا االمتياز من يوم قيده ) ٢(
 

 الفصل الثاين
 أسباب كسب امللكية

  االستيالء-١
 س له مالكاالستيالء على منقول لي

 ٨٧٠مادة 
 .من وضع يده على منقوالت ال مالك له ينبه متلكه ، ملكه

 
 ٨٧١مادة 

 .يصبح املنقول ال مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد الرتول عن ملكيته ) ١(
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وإذا أعتقل . وتعترب احليوانات غري األلفية ال مالك هلا مادامت طليقة ) ٢(
وان منها مث أطلق عاد ال مالك له إذا مل يتبعه املالك فورا وإذا كف عن حي
وما روض من احليوانات وألف الرجوع إىل املكان املخصص له مث فقد . تتبعه 

 .هذه العادة يرجع ال مالك له 
 

 ٨٧٢مادة 
ن يثبت ملكيته له ، يكون الكرت املدفون أو املخبوء الذى ال يستطيع أحد أ) ١(

 .ملالك العقار الذى وجد فيه الكرت أو ملالك رقبته 
 .والكرت الذى يعثر عليه ىف عني موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته ) ٢(

 
 ٨٧٣مادة 

 .احلق ىف صيد البحر والرب واللقطة واألشياء األثرية تنظمه لوائح خاصة 
 

 االستيالء على عقار ليس له مالك
 ٨٧٤مادة 

 .األراضي غري املزروعة الىت ال مالك هلا تكون ملكا للدولة ) ١(
وال جيوز متلك هذه األراضي أو وضع اليد عليها إال بترخيص من الدولة ) ٢(

 .وفقا للوائح 
سها أو بىن عليها ، متلك ىف إال أنه زرع مصرع أرضا غري مزروعة أو غر) ٣(

ولكنه . احلال اجلزء املزروع أو املغروس أو املبىن ولو بغري ترخيص من الدولة 
يفقد ملكيته بعدم االستعمال مدة مخس سنوات خالل اخلمس العشرة السنة 

 .التالية للتمليك 
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  املرياث وتصفية التركة-٢
 ٨٧٥مادة 

يني الورثة وحتديد أنصبائهم ىف اإلرث وانتقال أمواهلم التركة إليهم تسرى تع) ١(
 .ىف شأا أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانني الصادرة ىف شأا 

 :وتتبع ىف تصفية التركة األحكام اآلتية ) ٢(
 تعيني مصف للتركة

 ٨٧٦مادة 
 مصف هلا ، إذا مل يعني املورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيني

عينت احملكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من جتميع الورثة على اختياره فإن مل 
جتمع الورثة على أحد توىل القاضى اختيار املصفى على أن يكون بقدر املستطاع 

 .من بني الورثة ، وذلك مساع أقوال هؤالء 
 

 ٨٧٧مادة 
برفض توىل هذه املهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك ملن عني مصفيا أن ) ١(

 .طبقا ألحكام الوكالة 
وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون ) ٢(

 .طلب ، عزل املصفى واستبدال غريه به ، مىت وجدت أسباب تربر ذلك 
 

 ٨٧٨مادة 
 .ني املورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيني إذا ع) ١(

 .ويسرى على وصى التركة ما يسرى على املصفى من أحكام ) ٢(
 

 ٨٧٩مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

على كاتب احملكمة أن يقيد يوما فيوما األوامر الصادرة بتعني املصفني ) ١(
ون فيه أمساء املورثني حبسب األوضاع وبتثبت أوصياء التركة ، ىف سجل عام تد

املقررة للفهارس األجبدية وجيب أن يؤشر ىف هامش السجل بكل أمر يصدر 
 .بالعزل وبكل ما يقع من تنازل 

ويكون لقيد األمر الصادر بتعيني املصفى من األثر ىف حق الغري الذى يتعامل ) ٢(
  .٩١٤ليه ىف املادة مع الورثة ىف شأن عقارات التركة ما للتأشري املنصوص ع

ويكون لقيد األمر الصادر بتعيني املصفى من األثر ىف حق الغري الذى يتعامل ) ٢(
  .٩١٤مع الورثة ىف شأن عقارات التركة ما للتأشري املنصوص عليه ىف املادة 

 
 ٨٨٠مادة 

. ىل تصفيتها برقابة احملكمة يتسلم املصفى أموال التركة مبجرد تعيينه ، ويتو) ١(
 .وله أن يطلب منها أجرا عادال على قيامه مبهمته 

ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون هلذه النفقات حق امتياز ىف مرتبه ) ٢(
 .امتياز املصروفات القضائية 

 
 ٨٨١مادة 

ما جيب من االحتياطات املستعجلة على احملكمة أن تتخذ عند االقتصاد مجيع 
للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على 
طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، وهلا يوجه خاص أن تأمر بوضع األختام 

 .وإيداع النقود واألوراق املالية واألشياء ذات القيمة 
 
 ٨٨٢ مادة
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على املصفى أن يقوم ىف احلال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات ) ١(
جتهيز امليت ونفقات مأمته مبا يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من 

قاضى األمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر املقبول من هذا املال إىل من كان 
ية ، على أن ختصم النفقة الىت يستويل املورث يعوهلم من ورثته حىت تنتهي التصف

 .عليها كل وارث من نصيبه ىف اإلرث
 .وكل منازعة تتعلق ذه النفقة يفصل فيها قاضى األمور الوقتية ) ٢(

 
 جرد التركة

 ٨٨٣مادة 
ال جيوز من وقت قيد األمر الصادر بتعيني املصفى أن يتخذ الدائنون أى ) ١(

أجراء على التركة ، كما ال جيوز هلم أن يستمروا ىف أى إجراء اختذوه إال ىف 
 .مواجهة املصفى 

وكل توزيع فتح ضد املورث ومل تقفل قائمته النهائية ، جيب وقفه حىت تتم ) ٢(
 .تسوية مجيع ديون التركة مىت طلب ذلك أحد ذوى الشأن 

 
 ٨٨٤مادة 

 ٩٠١وز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث املنصوص عليها املادة ال جي
أن يتصرف ىف مال التركة ، كما ال جيوز له ان يستوىف ما للتركة من ديون أو 

 .أن جيعل دينا عليه قصاصا يدين التركة 
 

 ٨٨٥مادة 
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 ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل على املصفى ىف أثناء التصفية أن يتخذ) ١(
التحفظية ، وأن يقوم مبا يلزم من اإلدارة ، ولعيه أيضا أن ينوب عن التركة ىف 

 .الدعاوى وأن يستوىف ما هلا من ديون قد حلت 
. ويكون املصفى ، ولو مل يكن مأجورا ، مسئوال مسئولية الوكيل املأجور ) ٢(

 .أدارته ىف مواعيد دورية وللقاضى أن يطالبه بتقدمي حساب عن 
 

 ٨٨٦مادة 
على املصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائين التركة ومدينيها يدعوهم فيه ألن ) ١(

قدموا بيانا مبا هلم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خالل ثالثة أشهر من 
 .التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة 

وجيب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي ملقر العمدة ىف املدينة أو ) ٢(
القرية الىت توجد ا أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي ملركز البوليس ىف 
املدن الىت تقع ىف دائرا هذه األعيان ،وىف لوحة احملكمة اجلزئية الىت يقع ىف 

 .ف اليومية الواسعة االنتشار دائرا أخر موطن للمورث وىف صحيفة من الصح
 

 ٨٨٧مادة 
على املصفى أن يودع قلم كتاب احملكمة ، خالل أربعة أشهر من تعيينه ، ) ١ (

قائمة تبني ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه األموال ، وعليه 
ملتقدم كل ذى شأن حبصول هذا أيضا أن خيطر بكتاب موصى عليه ىف امليعاد ا

 .اإليداع 
 .وجيوز أن يطلب إىل القاضى مد هذا امليعاد إذا وجدت ظروف تربر ذلك ) ٢(

 
 ٨٨٨مادة 
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للمصفى أن يستعني ىف اجلرد وىف تقدير قيمة أموال التركة خببري أو مبن ) ١(
 .يكون له ىف ذلك دراية خاصة 

لى املصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق املورث وما هو ثابت ىف وجيب ع) ٢(
السجالت العامة من حقوق وديون وما يصل إىل علمه عنها من أى طريق كان 
 .وعلى الورثة أن يبلغوا املصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق هلا

 ٨٨٩مادة 
 

 كل من استوىل غشا على شيء من مال التركة ولو كان يعاقب بعقوبة التبديد
 .وارثا 
 

 ٨٩٠مادة 
كل منازعة ىف صحة اجلرد ، وخباصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق ) ١(

للتركة أو عليها أو بإثباا ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى 
 .يوما التالية لألخطار بإيداع قائمة اجلرد شأن خالل الثالثني 

وجترى احملكمة حتقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبوهلا ) ٢(
 .ويصح من هذا األمر وفقا ألحكام قانون املرافعات 

وإن مل يكن الرتاع قد سبق رفعه إىل القضاء عينت احملكمة أجال يرفع ذو ) ٣(
املختصة ، وتقضى فيها هذه احملكمة على وجه الشأن دعواه أمام احملكمة 

 .االستعجال 
 

 تسوية ديون التركة
 ٨٩١مادة 
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بعد انقضاء امليعاد لرفع املنازعات املتعلقة باجلرد يقوم املصفى بعد استئذان 
زع فيها احملكمة بوفاء ديون التركة الىت مل يقم ىف شأا نزاع أما الديون الىت تو

 .فتسوى بعد الفصل ىف الرتاع ائيا 
 

 ٨٩٢مادة 
على املصفى ىف حالة إعسار التركي أو ىف حالة احتمال إعسارها ، أن يقف 
تسوية أى دين ، ولو مل يقم ىف شأنه نزاع حىت يفصل ائيا ىف مجيع املنازعات 

 .املتعلقة بديون التركة 
 

 ٨٩٣مادة 
يقوم املصفى وبوفاء ديون التركة مما حيصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه ) ١(

من نقود ومن مثن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن مثن ما ىف 
 .التركة من منقول فإن مل يكن ذلك كافيا فمن مثن ما ىف التركة من عقار 

منقوالت التركة وعقاراا باملزاد العلين وفقا لألوضاع وىف املواعيد وتباع ) ٢(
املنصوص عليها ىف البيوع اجلربية ، إال إذا اتفق مجيع الورثة على أن يتم البيع 

فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا . بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة 
 .ل احلق ىف أن يدخلوا ىف املزاد وللورثة ىف جم يع األحوا. موافقة مجيع الدائنني 

 
 ٨٩٤مادة 

للمحكمة بناء على طلب مجيع الورثة أن حتكم حملول الدين املؤجل وبتعيني املبلغ 
  .٥٥٤الذى يستحقه الدائن مراعية ىف ذلك حكم املادة 

 
 ٨٩٥مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

لورثة على طلب حلول الدين املؤجل ، تولت احملكمة توزيع إذا مل جيمع ا) ١(
الديون املؤجلة وتوزيع أموال الدين املؤجل ، حبيث خيتص كل وارث من مجلة 

ديون التركة ومن مجلة أمواهلا مبا يكون ىف نتيجته معادال لصاىف حصته ىف 
 .اإلرث 

لى عقار أو منقول وترتب احملكمة لكل دائن من دائين التركة تأمينا كافيا ع) ٢(
فإن استحال حتقيق . ، على أن حتتفظ ملن كان له تأمني خاص بنفس هذا التأمني 

ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من ماهلم اخلاص أو باالتفاق 
 .على أية تسوية أخرى ، رتبت احملكمة التأمني على أموال التركة مجيعها

ورد تأمني على عقار ومل يكن قد سبق شهره ن وىف مجيع هذه األحوال إذا ) ٣(
 .وجب أن يشهر هذا التأمني وفقا لألحكام املقررة ىف شهر حق االختصاص 

 
 ٨٩٦مادة 

جيوز لكل وارث بعد توزيع الديون املؤجلة أن يدفع القدر الذى أختص به قبل 
  .٨٩٤أن حيل األجل طبقاً للمادة 

 
 ٨٩٧مادة 

دائنو التركة الذين مل يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها ىف قائمة الرد ومل تكن هلم 
تأمينات على أموال التركة ، ال جيوز هلم أن يرجعوا على من كسب حبسن نية 

 .حقا عينيا على تلك األموال وإمنا هلم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم 
 

 ٨٩٨مادة 
 .يتوىل املصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغريها من التكاليف 
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 تسليم أموال التركة وقسمة هذه األموال
 ٨٩٩مادة 

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أمواهلم إىل الورثة كل حبسب نصيبه 
 .لشرعي ا

 
 ٩٠٠مادة 

 .يسلم املصفى إىل الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة ) ١(
وجيوز للورثة ، مبجرد انقضاء امليعاد املقرر للمنازعات املتعلقة باجلرد ، ) ٢(

تصفية املطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، األشياء أو النقود الىت ال حيتاج هلا ىف 
 .التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقدمي كفالة أو بدون تقدميها 

 
 ٩٠١مادة 

تسلم احملكمة إىل كل وارث يقدم إعالما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا 
 .األعالم ، شهادة تقرر حقه ىف اإلرث وتبني ما آل من أموال التركة 

 
 ٩٠٢مادة 

لكل وارث أن يطلب من املصفى أن يسلمه نصيبه ىف اإلرث مفرزا ، أال إذا 
 .كان هذا الوارث ملزما بالبقاء ىف الشيوع بناء على اتفاق أو نص ىف القانون 

 
 ٩٠٣مادة 

ل ، توىل املصفى إجراء القسمة بطريقة إذا كان طلب القسمة واجب القبو) ١(
 .ودية على أال تصبح هذه القسمة ائية أال بعد أن يقرها الورثة باإلمجاع 
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فإذا مل ينعقد إمجاعهم على ذلك ، فعلى املصفى أن يرفع على نفقة التركة ) ٢(
دعوى بالقسمة وفقا ألحكام القانون ، وتسترتل نفقات الدعوى من انصباء 

 .املتقامسني 
 

 ٩٠٤مادة 
تسرى على قسمة التركة القواعد املقررة ىف القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق 
منها بضمان التعرض واالستحقاق وبالغني وبامتياز املتقاسم ، وتسرى عليها 

 .أيضا األحكام اآلتية 
 

 ٩٠٥مادة 
لورثة على قسمة األوراق العائلية أو األشياء الىت تتصل بعاطفة إذا مل يتفق ا

الورثة حنو املورث ، أمرت احملكمة أما ببيع هذه األشياء أو بإعطائها حلد الورثة 
ويراعى ىف ذلك ما . مع استرتال قيمتها من نصيبه ىف املرياث أو دون استرتال 

 .جرى عليه العرف وما حييط بالورثة من ظروف شخصية 
 

 ٩٠٦مادة 
إذا كان بني أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو جتارى مما يعترب وحدة 
اقتصادية قائمة بذاا ، وجب ختصيصه برمته ملن يطلبه من الورثة إذا كان 

ومثن هذا املستغل يقوم حبسب قيمته ويسترتل من . أقدرهم على االضطالع به 
فإذا تساوت قدرة الورثة على االضطالع باملستغل . لوارث ىف التركة نصيب ا

 .خصص ملن يعطى من بينهم أعلى قيمة حبيث ال تقل عن مثن املثل 
 

 ٩٠٧مادة 
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إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثة ال يضمنون له 
 .بعد القسمة ما مل يوجد اتفاق يقضى بغري ذلك املدين إذا هو أعسر 

 
 ٩٠٨مادة 

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة املوصى ، حبيث يعني لكل وارث 
أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عني ألحدهم على استحقاقه ىف 

 .التركة كانت ، الزيادة وصية 
 

 ٩٠٩مادة 
وتصبح الزمة بوفاة . القسمة املضافة إىل ما بعد املوت جيوز الرجوع فيها دائما 

 .املوصى 
 

 ٩١٠مادة 
إذا مل تشمل القسمة مجيع أموال املورث وقت وفاته ، فإن األمور الىت مل تدخل 

 .إىل الورثة طبقا لقواعد املرياث ىف القسمة تؤول شائعة 
 

 ٩١١مادة 
إذا مات قبل وفاة املورث واحد أو أكثر من الورثة احملتملني الذين دخلوا ىف 
القسمة ، فإن احلصة املفرزة الىت وقعت ىف نصيب من مات تؤول شائعة إىل 

 .الورثة طبقا لقواعد املرياث 
 

 ٩١٢مادة 
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تسرى ىف القسمة املضافة إىل ما بعد املوت أحكام القسمة عامة عدا أحكام 
 .الغني 
 

 ٩١٣مادة 
إذا مل تشمل القسمة ديون التركة ، أو مشلتها ولكن مل يوافق الدائنون على هذه 

تفاق مع الدائنني أن يطلب أى وارث القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون باال
 ، أن تراعى بقدر اإلمكان القسمة الىت أوصى ٨٩٥قسمة التركة طبقا للمادة 

 .ا املورث واالعتبارات الىت بنيت عليها
 

 أحكام التركات الىت مل تصف
 ٩١٤مادة 

سابقة ، جاز لدائين التركة إذا مل تكن التركة قد صفيت وفقا ألحكام النصوص ال
العاديني أن ينفذوا حبقوقهم أو مبا أوصى به هلم على عقارات التركة الىت حصل 

التصرف فيها ، أو الىت رتبت عليها حقوق عينية لصاحل الغري ، إذا أشروا 
 .بديوم وفقا ألحكام القانون 

 
  الوصية-٣

 ٩١٥مادة 
 . الوصية أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانني الصادرة ىف شأا تسرى على

 
 ٩١٦مادة 
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كل عمل قانوىن يصدر من شخص ىف مرض املوت ويكون مقصودا به ) ١(
التربع ، يعترب مضافا إىل ما بعد املوت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت 

 . التصرف التسمية الىت تعطى هلذا
وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوىن قد صدر من مورثهم ) ٢(

وهو ىف مرض املوت ، وهلم إثبات جبميع الطرق ، وال حيتج على الورثة بتاريخ 
 .السند إذا مل يكن هذا التاريخ ثابتا 

وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم ىف مرض املوت ، اعترب ) ٣(
ف صادرا على سبيل التربع ، ما مل يثبت من صدر له التصرف عكس التصر

 .كل هذا ما مل توجد أحكام خاصة ختالفه . ذلك 
 

 ٩١٧مادة 
إذا تصرف شخص ألحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت جبيارة العني الىت 

 التصرف مضافا إىل ما بعد تصرف فيها ، وحبقه االنتفاع ا مدى حياته ، اعترب
 .املوت وتسرى عليه أحكام الوصية ما مل يقم دليل خيالف ذلك 

 
  االلتصاق-٤

 االلتصاق بالعقار
 ٩١٨مادة 

األرض الىت تتكون من طمي جيلبه النهر بطريقة تدرجيية حمسوسة تكون ملكا 
 .للمالك ااورين 

 
 ٩١٩مادة 

 .األرض الىت ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة ) ١(
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وال جيوز التعدي على أرض البحر إال إذا كان ذلك إلعادة جدود امللك ) ٢(
 .الذى طغى عليه البحر 

 
 ٩٢٠مادة 

ت والربك ، ال ميلكون ما مالك األراضى املالصقة للمياه الراكدة كمياه البحريا
 .تنكشف عنه هذه املياه من أرض 

 
 ٩٢١مادة 

األراضى الىت حيوهلا النهر من مكاا أو ينكشف عنها ، واجلزائر الىت تتكون ىف 
 .جمراه ، تكون ملكيتها خاضعة حلكام القوانني اخلاصة ا 

 
 ٩٢٢مادة 

كل ما على األرض أو حتتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعترب من ) ١(
 .عمل صاحب األرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له 

وجيوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه املنشآت على ) ٢(
أجنبيا ملكية نفقته ، كما جيوز أن يقام الدليل على أن مالك األرض قد خول 

 .منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله احلق ىف أقامه هذه املنشآت ومتلكها 
 

 ٩٢٣مادة 
يكون ملكا خالصا لصاحب األرض ما حيدثه فيها من بناء أو غراس أو ) ١(

د دون منشآت أخرى يقيمها مبواد مملوكة لغرية ، إذا مل يكن ممكنا نزع هذه املوا
أن يلحق هذه املنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولكن مل ترفع الدعوى 
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باستردادها خالل سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك املواد أا اندجمت ىف هذه 
 .املنشآت 

فإذا متلك صاحب األرض املواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ) ٢(
رد املواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة أما إذا است. إن كان له وجه 

 .صاحب األرض 
 

 ٩٢٤مادة 
إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أا مملوكة لغريه دون ) ١(

رضاء صاحب األرض ، كان هلذا ان يطلب إزالة املنشآت على نفقة من أقامها 
وذلك ىف ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه مع التعويض إن كان له وجه ، 

بإقامة املنشآت أو أن يطلب استبقاء املنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة 
 .، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد ىف مثن األرض بسبب هذه املنشآت 

وجيوز ملن أقام املنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك ال يلحق باألرض ) ٢(
أختار صاحب األرض أن يستبقى املنشآت طبقا ألحكام الفقرة ضررا ، إال إذا 

 .السابقة 
 

 ٩٢٥مادة 
إذا كان من أقام املنشآت املشار إليها ىف املادة السابقة يعتقد حبسن نية أن ) ١(

 له احلق ىف إقامتها ، فال يكون لصاحب األرض أن يطلب اإلزالة ، وإمنا خيري بني
أن يدفع قيمة املواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد ىف مثن األرض 

 .بسبب هذه املنشآت ، هذا ما مل يطلب صاحب املنشآت نزعها 
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إال أنه إذا كانت املنشآت قد بلغت حدا من اجلسامة يرهق صاحب األرض ) ٢(
أقام املنشآت أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب متلك األرض ملن 

 .نظري تعويض عادل 
 

 ٩٢٦مادة 
إذا أقام أجنيب منشآت مبواد من عنده بعد احلصول عل ترخيص من مالك 

األرض ، فال جيوز هلذا جيوز هلذا املالك إذا مل يوجد اتفاق ىف شأن هذه املنشآت 
املنشآت نزعها أن يؤدى أن يطلب إزالتها ، وجيب عليه إذا مل يطلب صاحب 

 .إليه إحدى القيمتني املنصوص عليهما ىف الفقرة األوىل من املادة السابقة
 

 ٩٢٧مادة 
 ىف أداء التعويض املنصوص عليه ىف املواد الثالث ٩٨٢تسرى أحكام املادة 

 .السابقة 
 

 ٩٢٨مادة 
كان مالك األرض وهو يقيم عليها بناء قد جار حبسن نية على جزء من إذا 

األرض املالصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت حمال لذلك أن جترب صاحب هذه 
األرض على أن يرتل جلاره عن ملكية اجلزء املشغول بالبناء ، وذلك ىف نظري 

 .تعويض عادل 
 

 ٩٢٩مادة 
ت الصغرية كاألكشاك واحلوانيت واملأوى الىت تقام على أرض الغري دون املنشآ

 .أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا ملن أقامها 
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 ٩٣٠مادة 

إذا أقام أجنيب منشآت مبواد مملوكة لغريه ، فليس ملالك املواد أن يطلب 
أن يرجع بالتعويض على هذا األجنىب كما له أن وإمنا يكون له . استردادها 

يرجع على مالك األرض مبا ال يزيد على ما هو باق ىف ذمته من قيمة تلك 
 .املنشآت 
 

 االلتصاق باملنقول
 ٩٣١مادة 

إذا التصق منقوالت ملالكني خمتلفني حبيث ال ميكن فصلهما دون تلف ومل يكن 
اق بني املالكني ، قضت احملكمة ىف األمر مسترشدة بقواعد العدالة هناك اتف

 .ومراعية ىف ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفني وحسن نية كل منهما 
 

  العقـــد-٥
 ٩٣٢مادة 

 تنتقل امللكية وغريها من احلقوق العينية ىف املنقول والعقار بالعقد ، مىت رد على
 . وذلك مع مراعاة النصوص اآلتية ٢٠٤حمل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 

 
 ٩٣٣مادة 

  .٢٠٥املنقول الذى مل يتعني إال بنوعه ال تنتقل ملكيته إال بإفرازه طبقا للمادة 
 

 ٩٣٤مادة 
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ل املكية وال احلقوق العينية األخرى سواء أكان ىف املواد العقارية ال تنتق) ١(
ذلك فيما بني املتعاقدين أم كان ىف حق الغري ، إال إذا روعيت األحكام املبينة ىف 

 .قانون تنظيم الشهر العقاري
ويبني قانون الشهر املتقدم الذكر التصرفات واألحكام والسندات الىت جيب ) ٢(

غري ناقلة ، ويقرر األحكام املتعلقة ذا شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو 
 .الشهر 
 

  الشفعة-٦
 شروط األخذ بالشفعة

 ٩٣٥مادة 
الشفعة رخصة جتيز ىف بيع العقار احللول حمل املشترى ىف األحوال وبالشروط 

 .املنصوص عليها ىف املواد التالية 
 

 ٩٣٦دة ما
 :يثبت احلق ىف الشفعة 

 .ملالك الرقبة إذا بيع كل حق االنتفاع املالبس هلا أو بعضه) أ(
 .للشريك ىف الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إىل أجنىب ) ب(

 .لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت كل الرقبة املالبسة هلذا احلق أو بعضها ) جـ(
 .ع حق احلكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة ملالك الرقبة ىف احلكر إذا بي) د(

 :للجار املالك ىف األحوال اآلتية ) هـ(
إذا كانت العقارات من املباىن أو من األراضى املعدة للبناء سواء أكانت ىف املدن 

 .أم ىف القرى 
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إذا كان لألرض املبيعة حق إرتفاق على أرض اجلار ، أو كان حق االرتفاق 
 .ض املبيعة ألرض اجلار على األر

إذا كانت أرض اجلار مالصقة لألرض املبيعة من جهتني وتساوى من القيمة 
 نصف مثن األرض املبيعة على األقل

 
 ٩٣٧مادة 

إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب ) ١(
 .املنصوص عليه ىف املادة السابقة 

احم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون وإذا تز) ٢(
 .على قدر نصيبه 

فإذا كان املشترى قد توافرت فيه الشروط الىت كانت جتعله شفيعا مبقتضى ) ٣(
نص املادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدىن 

 .، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى 
 

 ٩٣٨مادة 
إذا اشترى شخص عينا جتوز الشفعة فيها مث باعها قبل أن تعلن أية رغبة ىف 

 ، فال جيوز ٩٤٢األخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 
 .األخذ بالشفعة إال من املشترى الثاين وبالشروط الىت أشترى ا 

 
 ٩٣٩مادة 

 :ال جيوز األخذ بالشفعة ) ١(
 .إذا حصل البيع باملزاد العلين وفقا إلجراءات رمسها القانون ) أ ( 
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إذا وقع البيع بني األصول والفروع أو بني الزوجني أو بني القارب لغاية ) ب ( 
 .الدرجة الرابعة أو بني األصهار لغاية الدرجة الثانية

 إذا كان العقار قد بيع ليجعل حمل عبادة أو ليلحق ) جـ ( 
 .مبحل عبادة 

 .وال جيوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة ) ٢(
 

 إجراءات الشفعة
 ٩٤٠مادة 

على من يريد األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إىل كل من البائع واملشترى 
نذار الرمسى الذى يوجهه إليه البائع أو خالل مخسة عشر يوما من تاريخ اإل

ويزاد على تلك املدة ميعاد املسافة إذا اقتضى األمر . املشترى وإال سقط حقه 
 .ذلك 
 

 ٩٤١مادة 
يشتمل اإلنذار الرمسى املنصوص عليه ىف املادة السابقة على البيانات اآلتية وإال 

 كان باطال
 . العقار اجلائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا بيان) أ ( 

بيان الثمن واملصروفات الرمسية وشروط البيع وأسم كل من البائع ) ب(
 .واملشترى ولقبه وصناعته وموطنه 

 
 ٩٤٢مادة 

وال . إعالن الرغبة باألخذ بالشفعة جيب أن يكون رمسيا وإال كان باطال ) ١ (
 .هذا اإلعالن حجة على الغري إال إذا سجل يكون 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

وخالل ثالثني يوما على األكثر من تاريخ هذا االعالن جيب أن يودع خزانة ) ٢(
احملكمة الكائن ىف دائرا العقار كل الثمن احلقيقى الذى حصل بع البيع ، مع 

ىف مراعاة أن يكون هذا اإليداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن مل يتم اإليداع 
 .هذا امليعاد على الوجه املتقدم سقط حق األخذ بالشفعة

 
 ٩٤٣مادة 

ترفع دعوى الشفعة على البائع واملشترى أمام احملكمة الكائن ىف دائرا العقار 
ويكون كل ذلك ىف ميعاد ثالثني يوما من تاريخ االعالن . وتقيد باجلدول 

ادة السابقة وإال سقط احلق فيها وحيكم ىف الدعوى على املنصوص عليه ىف امل
 .وجه السرعة 

 
 ٩٤٤مادة 

وذلك دون إخالل . احلكم الذى يصدر ائيا الشفعة يعترب سندا مللكية الشفيع 
 .بالقواعد املتعلقة بالتسجيل 

 
 آثار الشفعة

 ٩٤٥مادة 
 .حيل الشفيع قبل البائع حمل املشترى ىف مجيع حقوقه والتزاماته ) ١ (

وإمنا ال حيق له االنتفاع باألجل املمنوح للمشترى ىف دفع الثمن إال برضاء ) ٢(
 .البائع 

وإذا أستحق العقار للغري بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إال ) ٣(
 .على البائع 
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 ٩٤٦مادة 
إذا بىن املشترى ىف العقار املشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعالن الرغبة ) ١(

ىف الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا ملا خيتاره املشترى أن يدفع له إما املبلغ الذى 
 .أنفقه أو مقدار ما زاد ىف قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس

ناء أو الغراس بعد إعالن الرغبة ىف الشفعة ، كان للشفيع وأما إذا حصل الب) ٢(
فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فال يلتزم إال بدفع . أن يطلب اإلزالة 

 .قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس 
 

 ٩٤٧مادة 
 حق اختصاص أخذ ضد املشترى ال يسرى ىف حق الشفيع أى رهن رمسى أو أى

وال أى بيع صدر من املشترى وال أى حق عيين رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل 
ويبقى مع . ذلك قد مت بعد التاريخ الذى سجل فيه إعالن الرغبة ىف الشفعة 

ذلك للدائنني املقيدين ما كان هلم من حقوق األولوية فيما آل للمشترى من مثن 
 .العقار 
 

 سقوط الشفعة
 ٩٤٨مادة 

 :يسقط احلق ىف األخذ بالشفعة ىف األحوال اآلتية
 .إذا نول الشفيع عن حقه ىف األخذ بالشفعة ولو قبل البيع) أ ( 

 .إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ) ب(
 .ىف األحوال األخرى الىت نص عليها القانون ) جـ(

 
  احليازة كسب احليازة وزواهلا-٧
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 ٩٤٩مادة 
ال تقوم احليازة على عمل يأتيه شخص على أنه جمرد رخصة من املباحات أو ) ١(

 .عمل يتحمله الغري على سبيل التسامح 
وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس ال يكون هلا أثر قبل ) ٢(

كراه أو أخفيت عنه احليازة أو التبس عليه أمرها ، إال من من وقع عليه اإل
 .الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب 

 
 ٩٥٠مادة 

 .جيوز لغري املميز أن يكسب احليازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية 
 

 ٩٥١مادة 
الوساطة مىت كان الوسيط يباشرها باسم احلائز وكان متصال تصح احليازة ب) ١(

 .به اتصاال يلزمه االئتمار بأوامره فيما يتعلق ذه احليازة 
وعند لشك يفترض أن مباشر احليازة إمنا جيوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا ) ٢(

 .حليازة سابقة أفترض أن هذا االستمرار هو حلساب البادئ ا
 

 ٩٥٢مادة 
تنتقل احليازة من احلائز إىل غريه إذا اتفقا على ذلك وكان ىف استطاعة من 

انتقلت إليه احليازة أن يسيطر على احلق الواردة عليه احليازة ، ولو مل يكن هناك 
 .تسلم مادي للشيء موضوع هذا احلق 

 
 ٩٥٣مادة 
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يتم نقل احليازة دون تسليم مادي إذا استمر احلائز واضعا يده حلساب جيوز أن 
 .من خيلفه ىف احليازة ، أو استمر اخللف واضعا يده ولكن حلساب نفسه 

 
 ٩٥٤مادة 

تسليم السندات املعطاة عن البضائع املعهود ا إىل أمني النقل أو املودعة ىف ) ١(
 .يقوم مقام تسليم البضائع ذاااملخازن 

على انه إذا تسلم شخص هذه املستندات وتسلم أخر البضاعة ذاا وكان ) ٢(
 .كالمها حسن النية فإن األفضلية تكون ملن تسلم البضاعة

 
 ٩٥٥مادة 

يئ النية تنتقل احليازة للخلف العام بصفاا ، على أنه إذا كان السلف س) ١(
 .وأثبت اخللف أنه كان ىف حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك حبسن نيته 

وجيوز للخلف اخلاص أن يضم إىل حيازته سلفه ىف كل ما يرتب القانون ) ٢(
 .على احليازة من أثر 

 
 ٩٥٦مادة 

 احلق أو إذا فقد هذه تزول احليازة إذا ختلى احلائز عن سيطرته الفعلية على
 .السيطرة بأية طريقة أخرى 

 
 ٩٥٧مادة 

ال تنقضي احليازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على احلق مانع ) ١(
 .وقيت 
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ولكن احليازة تنقضي إذا أستمر هذا املانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من ) ٢(
وحتسب ابتداء من الوقت . إرادة احلائز أو دون علمه حيازة جديدة وقعت رغم 

الذى بآت فيه احليازة اجلديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم احلائز األول 
 .ا إذا بدأت خفية 

 
 محاية احليازة

 )دعاوى احليازة الثالث ( 
 ٩٥٨مادة 

فإذا كان فقد . سنة التالية لفقدا ردها إليه حلائز العقار أن يطلب خالل ال) ١ (
 .احليازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك 

 .وجيوز أيضا أن يسترد احليازة من كل حائزا بالنيابة عن غريه ) ٢(
 

 ٩٥٩مادة 
ت فقده فال جيوز إذا مل يكن من فقد احليازة قد انقضت على حيازته سنة وق) ١(

واحليازة . أن يسترد احليازة إال من شخص ال يستند إىل حيازة أحق بالتفضيل 
فإذا مل يكن لدى أى . األحق بالتفضيل هى احليازة الىت تقوم على سند قانوىن 

من احلائزين سند أو تعادلت سندام كانت احليازة األحق هى األسبق ىف 
 .التاريخ 

حليازة بالقوة فللحائز ىف مجيع األحوال أن يسترد خالل أما إذا كان فقد ا) ٢(
 .السنة التالية حيازته من املتعدى 

 
 ٩٦٠مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

للحائز أن يرفع ىف امليعاد القانوين دعوى استرداد احليازة على من انتقلت إليه 
 .حيازة الشيء املغتصب منه ولو كان هذا األخري حسن النية 

 
 ٩٦١مادة 

من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة مث وقع له تعرض ىف حيازته جاز أن 
 .يرفع خالل السنة التالية دعوى مبنع هذا التعرض 

 
 ٩٦٢مادة 

عقولة التعرض من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي ألسباب م) ١(
له من جراء أعمال جديدة دد حيازته ، كان له أن يرفع األمر إىل القاضى 

طالبا وقف هذه األعمال بشرط أال تكون قد متت ومل ينقض عام على البدء ىف 
 .العمل الذى يكون من شأنه أن حيدث الضرر 

ىف كلتا وللقاضى أن مينع استمرار األعمال أو أن يأذن ىف استمرارها ، و) ٢  (
احلالتني جيوز للقاضى أن يأمر بتقدمي كفالة مناسبة تكون ىف حالة احلكم بوقوف 
األعمال ضمانا لصالح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، مىت تبني حبكم ائي أن 

االعتراض على استمرارها كان على غري أساس ، وتكون ىف حالة احلكم 
 كلها أو بعضها إصالحا للضرر باستمرار األعمال ضمانا إلزالة هذه األعمال

 .الذى يصيب احلائز إذا حصل على حكم ائي يف مصلحته 
 

 ٩٦٣مادة 
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعترب بصفة مؤقتة أن احلائز 

طريقة هو من له احليازة املادية ، إال إذا ظهر أن عقد حصل على هذه احليازة ب
 .معيبة 
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 ٩٦٤مادة 

 .من كان حائز للحق أعترب صاحبه حىت يقوم الدليل على العكس 
 

 ٩٦٥مادة 
يعد حسن النية من جيوز احلق وهو جيهل أنه يعتدي على حق الغري ، إال إذا ) ١ (

 .م كان هذا احلق ناشئا عن خطأ جسي
 .فإذا كان احلائز شخصا معنويا فالعربة بنية من ميثله ) ٢(

 .وحسن النية يفترض دائما ما مل يقم الدليل على العكس ) ٣(
 

 ٩٦٦مادة 
ال تزول صفة حسن النية لدى احلائز إال من الوقت الذى يصبح فيه عاملا ) ١(

 .أن حيازته اعتداء على حق الغري
ويزول حسن النية من وقت إعالن احلائز بعيوب حيازته ىف صحيفة ) ٢(

 .الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب باإلكراه احليازة من غريه 
 

 ٩٦٧مادة 
تبقى احليازة حمتفظة بالصفة الىت بدأت ا وقت كسبها ، ما مل يقم الدليل على 

 .عكس ذلك 
 

 آثار احليازة
 التقادم املكسب

 ٩٦٨مادة 
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من حاز منقوال أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول 
أو عقار دون أن يكون هذا احلق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو 

 .ة احلق العيىن إذا استمرت حيازته دون انقطاع مخس عشرة سن
 

 ٩٦٩مادة 
إذا وقعت احليازة على عقار أو على حق عيين عقاري وكانت مقترنة حبسن ) ١(

النية ومستندة ىف الوقت ذاته إىل سبب صحيح ، فإن مدة التقادم املكسب تكون 
 .مخس سنوات

 .وال يشترط توافر حسن النية إال وقت تلقى احلق ) ٢(
 الصحيح سند يصدر من شخص ال يكون مالكا للشيء أو صاحبا والسبب) ٣(

 .للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، وجيب أن يكون مسجال طبقا للقانون 
 

 ٩٧٠مادة 
ىف مجيع األحوال ال تكسب حقوق اإلرث بالتقادم إال إذا دامت احليازة مدة 

 .ثالث وثالثني سنة 
متلك األموال اخلاصة اململوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة وال جيوز 

وكذلك أموال الوحدات االقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة 
وشركات القطاع العام غري التابعة أليهما واألوقاف اخلريية أو كسب أى حق 

 .عيين على هذه األموال بالتقادم
ى األموال املشار إليها بالفقرة السابقة وىف حالة حصول وال جيوز التعدي عل

 ).١(التعدي يكون للوزير املختص حق أزالته إداريا
 

 ٩٧١مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

إذا ثبت قيام احليازة ىف وقت سابق معني وكانت قائمة حاال ، فإن ذلك يكون 
 . يقم الدليل على العكس قرينة على قيامها ىف املدة ما بني الزمنني ما مل

 
 ٩٧٢مادة 

فال يستطيع أحد أن . ليس ألحد أن يكسب بالتقادم على خالف سنده ) ١(
 .يغري بنفسه لنفسه سبب حيازته وال األصل الذى تقوم عليه هذه احليازة 

فعل الغري ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغريت صفة حيازته أما ب) ٢(
وأما بفعل منه يعترب معارضة حلق املالك ولكن ىف هذه احلالة ال يبدأ سريان 

 .التقادم إال ن تاريخ هذا التغيري 
 

 ٩٧٣مادة 
تسرى قواعد التقادم املسقط على التقادم املكسب فيما يتعلق حبساب املدة 

 املكسب فيما يتعلق حبساب املدة ووقف ووقوف التقادم املسقط على التقادم
التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه واالتفاق على تعديل 

املدة ، وذلك بالقدر الذى ال تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم 
 :املكسب ، ومع مراعاة األحكام اآلتية 

 
 ٩٧٤مادة 

 .ا كانت مدة التقادم املكسب فإنه يقف مىت وجد سبب الوقف أي
 

 ٩٧٥مادة 
ينقطع التقادم املكسب إذا ختلى احلائز عن احليازة أو فقدها ولو بفعل ) ١(

 .الغري 
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غري أن التقادم ال ينقطع بفقد احليازة إذا استردها احلائز خالل سنة أو رفع ) ٢(
 .استردادها ىف هذا امليعاد دعوى ب

 
 متلك املنقول باحليازة

 ٩٧٦مادة 
من حاز بسبب صحيح منقوال أو حقا عينيا على منقول أو سندا حلامله فإنه ) ١(

 .يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته 
احلائز ىف اعتباره فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى ) ٢(

 .الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب امللكية خالصة منها 
احليازة ىف ذاا قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما مل الدليل ) ٣(

 .على عكس ذلك 
 

 ٩٧٧مادة 
ح وحسن النية ما مل يقم الدليل على جيوز ملالك املنقول أو السند الصحي) ١(

 .عكس ذلك 
فإذا كان من يوجد الشيء املسروق أو الضائع ىف حيازته قد اشتراه حبسن ) ٢(

نية ىف سوق أو مزاد على أو اشتراه ممن يتجر ىف مثله ، فإن له أن يطلب ممن 
 يسترد هذا الشيء أن جيعل له الثمن الذى دفعه

 
 متلك الثمار باحليازة

 ٩٧٨مادة 
 .يكسب احلائز ما يقبضه من مثار ما دام حسن النية) ١(
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والثمار الطبيعية أو املستحدثة تعترب مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار املدنية ) ٢(
 .فتعترب مقبوضة يوما فيوما 

 
 ٩٧٩مادة 

ئوال من وقت أن يصبح سيئ النية عن مجيع الثمار يكون احلائز سيئ النية مس
غري أنه جيوز أن يسترد ما أنفقه ىف إنتاج هذه . يقبضها واليت قصر ىف قبضها 

 .الثمار 
 

 استرداد املصروفات
 ٩٨٠مادة 

على املالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إىل احلائز مجيع ما أنفقه من ) ١(
 .ملصروفات الضرورية ا

  .٩٢٥ ، ٩٢٤أما املصروفات النافعة فيسرى ىف شأا أحكام املادتني ) ٢(
فإذا كانت املصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ) ٣(

ذلك جيوز له أن يرتع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إىل حالته 
 .ستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة األوىل إال إذا أختار املالك أن ي

 
 ٩٨١مادة 

إذا تلقى شخص احليازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه أدى إىل سلفه ما 
 .أنفق من مصروفات فإن له أن يطالبهما املسترد

 
 ٩٨٢مادة 
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 طلب املالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء باملصروفات جيوز للقاضى بناء على
املنصوص عليها ىف املادتني السابقتني وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط 

وللمالك أن يتحلل من هذا االلتزام إذا . دورية بشرط تقدمي الضمانات الالزمة 
بالسعر القانوين هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه األقساط خمصوما منها فوائدها 

 .لغاية مواعيد استحقاقها 
 

 املسئولية عن اهلالك
 ٩٨٣مادة 

إذا كان احلائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا ملا حيسبه من حقه ، فال ) ١(
يكون مسئوال قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا 

 .االنتفاع 
كون احلائز مسئوال عما يصيب الشيء ن هالك أو تلف إال بقدر ما وال ي) ٢(

 .عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا اهلالك أزو التلف
 

 ٩٨٤مادة 
إذا كان احلائز سيئ النية فإنه يكون مسئوال عن هالك الشيء أو تلفه ولو كان 

أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، إال إذا 
 .كان باقيا ىف يد من يستحقه 

 الباب الثاين
 احلقوق املتفرعة عن حق امللكية

 الفصل األول
 حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكىن

  حق االنتفاع-١
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 ٩٨٥مادة 
 .حق االنتفاع بكسب بعمل قانوىن أو بالتقادم) ١(

ألشخاص متعاقبني إذا كانوا موجودين على وجيوز أن يوصى حبق االنتفاع ) ٢(
 .قيد احلياة وقت الوصية ، كما جيوز للحمل املستكن 

 
 ٩٨٦مادة 

يراعى ىف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق االنتفاع وكذلك 
 :األحكام املقررة ىف املواد اآلتية 

 
 ٩٨٧مادة 

تكون مثار الشيء املنتفع به من حق املنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام 
 .٩٩٣الفقرة الثانية من املادة 

 
 ٩٨٨مادة 

على املنتفع أن يستعمل الشيء حبالته الىت تسلمه ا وحيسب ما أعد له وأن ) ١(
 .يديره إدارة حسنه 

للمالك أن يعترض على أى استعمال غري مشروع أو غري متفق مع طبيعة ) ٢(
الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه ىف خطر جاز له أن يطالب بتقدمي تأمينات ، فإن مل 
يقدمها املنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض املالك يستعمل العني استعماال غري 

ع هذه العني من حتت يده فللقاضي أن يرت. مشروع أو غري متفق مع طبيعتها 
وأن يسلمها إىل آخر يتوىل إدارا ، بل له تبعا خلطورة احلال أن حيكم بانتهاء 

 .حق االنتفاع دون إخالل حبقوق الغري 
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 ٩٨٩مادة 
املنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العني املنتفع ا من التكاليف ) ١(

 .عتادة ، وبكل النفقات الىت تقتضيها أعمال الصيانة امل
أما التكاليف غري املعتادة واإلصالحات اجلسيمة الىت مل تنشأ عن خطأ ) ٢(

املنتفع فأا تكون على املالك ، ويلتزم املنتفع بأن يؤدى ملالك فوائد ما أنفقه ىف 
أس املال عند فإن كان املنتفع هو الذى قام بأنفاق كان له استرداد ر. ذلك 

 .انتهاء حق االنتفاع 
 

 ٩٩٠مادة 
 .على املنتفع أن يبذل من العناية ىف حفظ الشيء ما يبذله الشخص املعتاد ) ١(
وهو مسئول عن هالك الشيء ولو بسبب أجنيب إذا كان قد تأخر عن رده ) ٢(

 .إىل صاحبة بعد انتهاء حق االنتفاع 
 

 ٩٩١مادة 
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إىل إصالحات جسيمة مما جيب على املالك أن 
يتحمل نفقاته ، أو إىل اختاذ إجراء يقيه من خطر ملا يكن منظورا ، فعلى املنتفع 
أن يبادر بإخطار املالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنىب حبق يدعيه على 

 .ء نفسه الشي
 

 ٩٩٢مادة 
إذا كان املال املقرر عليه حق االنتفاع منقوال ، وجب جرده ولزم املنتفع ) ١(

فإن مل يقدمها بيع املال املذكور ووظف مثنه ىف شراء سندات . تقدمي كفالة به 
 .عامة يستويل املنتفع على أرباحها 
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الة أن يستعمل األشياء القابلة لالستهالك ، وإمنا وللمنتفع الذى قدم الكف) ٢(
عليه أن يرد بدهلا عند انتهاء حقه ىف االنتفاع ، وله نتاج املواشي بعد أن يعوض 

 .منها ما نفق من األصل حبادث مفاجئ 
 

 ٩٩٣مادة 
 له أجل عد مقررا ينتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل املعني ، فإن مل يعني) ١(

حلياة املنتفع ، وهو ينتهي على أى حال مبوت املنتفع حىت قبل انقضاء األجل 
 .املعني 

وإذا كانت األرض املنتفع ا مشغولة عند انقضاء األجل أو موت املنتفع ) ٢(
بزرع قائم ، تركت األرض للمنتفع أو لورثته إىل حني إدراك الزرع ، على أن 

 .عن هذه الفترة من الزمن يدفعوا أجرة األرض 
 

 ٩٩٤مادة 
ينتهي حق االنتفاع الك الشيء ، إال أنه ينتقل من هذا الشيء إىل ما قد ) ١(

 .يقوم مقامه من عوض 
وإذا مل يكن اهلالك راجعا إىل خطأ املالك ، فال جيرب على إعادة الشيء ) ٢(

للمنتفع حق االنتفاع إذا مل يكن اهلالك بسببه ، وىف ألصله ولكنه إذا أعاده رجع 
 . الفقرة الثانية ٩٨٩هذه احلالة تطبق املادة 

 
 ٩٩٥مادة 

 .ينتهي حق االنتفاع بعدم االستعمال مدة مخس عشرة سنة
 

  حق االستعمال وحق السكىن-٢
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 ٩٩٦مادة 
اق حق االستعمال وحق السكىن يتحدد مبقدار ما حتتاج إليه صاحب احلق هو نط

وأسرته خلاصة أنفسهم ، وذلك دون إخالل مبا يقرره السند املنشئ للحق من 
 .أحكام 
 

 ٩٩٧مادة 
ال جيوز الرتول للغري عن حق االستعمال أو عن حق السكىن إال بناء على شرط 

 .يح أو مربر قوى صر
 

 ٩٩٨مادة 
قيما عدا األحكام املتقدمة تسرى األحكام اخلاصة حبق االنتفاع على حق 

 .االستعمال وحق السكىن مىت كانت ال تتعارض مع طبيعة هذين احلقني 
 

 الفصل الثاين
 حق احلكر

 ٩٩٩مادة 
ز التحكري ملدة تزيد على ستني سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيني ال جيو

 .املدة أعترب احلكر معقوداًُ ملدة ستني سنة 
 

 ١٠٠٠مادة 
ال جيوز التحكري إال لضرورة أو مصلحة وبإذن من احملكمة االبتدائية الشرعية 

 أكثرها قيمة ، وجيب أن يصدر به عقد على الىت تقع ىف دائرا األرض كلها أو

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

يد رئيس احملكمة أو من حيليه عليه من القضاء أو املوثقني ، وجيب شهره وفقاً 
 .ألحكام قانون تنظيم الشهر العقاري 

 
 ١٠٠١مادة 

 .للمحتكر أن يتصرف ىف حقه وينتقل هذا احلق باملرياث
 

 ١٠٠٢مادة 
وله يتصرف فيه . ميلك احملتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غريه ملكاً تاماً 

 .وحده مقترناً حبق احلكر 
 

 ١٠٠٣مادة 
 .على احملتكر أن يؤدى األجرة املتفق عليها إىل احملكر ) ١(

اية كل سنة ما مل ينص عقد التحكري وتكون األجرة مستحقة الدفع ىف ) ٢(
 .على غري ذلك 

 
 ١٠٠٤مادة 

 .ال جيوز التحكري بأقل من أجرة املثل ) ١(
وتزيد هذه األجرة أو تنقص كلما بلغ التغيري ىف أجرة املثل حدا جيوز ) ٢(

 .لى أخر تقدير اخلمس زيادة أو نقصاً ، على أن يكون قد مضى مثاين سنوات ع
 

 ١٠٠٥مادة 
يرجع ىف تقدير الزيادة أو النقص إىل ما لألرض من قيمة إجياريه وقت التقدير ، 
ويراعى ىف ذلك صقع األرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها 
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 أو إتالف ىف من بناء أو غرس ، ودون اعتبار ملا أحدثه احملتكر فيها من حتسني
ذات األرض أو ىف صقع اجلهة ، ودون تأثر مبا للمحتكر على األرض من حق 

 .القرار 
 

 ١٠٠٦مادة 
ال يسرى التقدير اجلديد إال من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإال فمن يوم 

 .رفع الدعوى 
 

 ١٠٠٧مادة 
على احملتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم جلعل األرض صاحلة لالستغالل مراعياً 
ىف ذلك الشروط املتفق عليها ، وطبيعة األرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما 

 .يقضى به عرف اجلهة 
 

 ١٠٠٨مادة 
 .ينتهي حق احلكر حبلول األجل املعني ) ١(

ع ذلك ينتهي هذا احلق قبل حلول األجل إذا مات احملتكر قبل أن يبين وم) ٢(
 .أو يغرس إذا طلب مجيع الورثة بقاء احلكر 

وينتهي حق الكر أيضاً قبل حلول األجل إذا زالت صفة الوقف عن األرض ) ٣(
احملكرة ، إال إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف ىف وقفه أو إنقاصه 

 . هذه احلالة يبقى احلكر إىل انتهاء مدته ملدته ، ففي
 

 ١٠٠٩مادة 
 .جيوز للمحتكر إذا مل تدفع له األجرة ثالث سنني متوالية أن يطلب فسخ العقد 
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 ١٠١٠مادة 

 البناء عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة) ١(
والغراس أو استبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي اإلزالة أو البقاء ، 

 .وهذا كله ما مل يوجد اتفاق يقضى بغريه 
وللمحكمة أن متهل احملكر ىف الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تربر ) ٢(

 .ىف ذمته اإلمهال ، وىف هذه احلالة يقدم احملكر كفالة لضمان الوفاء مبا يستحق 
 

 ١٠١١مادة 
ينتهي حق احلكر بعدم استعماله مدة مخس عشر سنة ، إال إذا كان حق احلكر 

 .موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثالث ثالثني سنة 
 

 ١٠١٢مادة 
 حق حكر على أرض غري من وقت العمل ذا القانون ال جيوز ترتيب) ١(

 . الفقرة الثالثة ١٠٠٨موقوفة ، وذلك مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
واألحكار القائمة على أرض غري موقوفة وقت العمل ذا القانون تسرى ) ٢(

 ىف شأا األحكام املبينة ىف املواد السابقة
 

 بعض أنواع احلكر
 ١٠١٣مادة 

عقد االجياريتني هو أن حيكر الوقف أرضاً عليها بناء ىف حالة اإلصالح ) ١(
مقابل مبلغ من املال مساوي القيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية لألرض مساوية 

 .ألجر املثل 
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 .وتسرى عليه أحكام احلكر إال فيما نصت عليه الفقرة السابقة ) ٢(
 

 ١٠١٤مادة 
خلو االنتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغري إذن القاضى مقابل أجرة ) ١(

 .ثابتة لزمن غري معني 
وحبق . ويلتزم املستأجر مبقتضى هذا العقد أن جيعل العني صاحلة لالستعمال ) ٢(

للوقف أن يفسخ العقد ىف أى وقت بعد التنبيه ىف امليعاد القانوىن طبقاً للقواعد 
جارة على شرط أن يفوض الوقف املستأجر عن النفقات طبقاً اخلاصة بعقد اإل

 .١٧٩ألحكام املادة 
وتسرى عليه األحكام اخلاصة بإجيار العقارات املوقوفة دون إخالل مبا ) ٣(

 .نصت عليه الفقرتان السابقتان 
 الفصل الثالث
 حق االرتفاق

 ١٠١٥مادة 
كه شخص آخر وجيوز أن االرتفاق حق حيد من منفعة عقار لفائدة عقار غريه ميل

يترتب االتفاق على مال عام إن كان ال يتعارض مع االستعمال الذي خصص له 
 .هذا املال

 
 ١٠١٦مادة 

 .حق االرتفاق يكسب بعمل قانوين أو باملرياث ) ١(
 .وال يكسب بالتقادم إال االرتفاقات الظاهرة مبا فيها حق املرور ) ٢(

 
 ١٠١٧مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

 .جيوز ىف االرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من املالك األصلى ) ١(
ويكون هناك ختصيص من املالك األصلى إذا تبني بآي طريق من طرق ) ٢(

اإلثبات أن مالك عقارين منفصلني قد أقام بينهما عالمة ظاهرة ، فأنشأ بذلك 
 بينهما من شأا أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا عالقة تبعية

ففي هذه احلالة إذا انتقل العقاران إىل أيدي مالك خمتلفني . مملوكني ملالك خمتلفني 
دون تغيري ىف حالتهما ، عد االرتفاق مرتباً بني العقارين هلما وعليهما ما مل يكن 

 .مثة شرط صريح خيالف ذلك
 

 ١٠١٨مادة 
إذا فرضت قيود معينه حتد من حق مالك العقار ىف البناء عليه كيف شاء ) ١(

كأن مينع من جتاوز معني ىف االرتفاق بالبناء أ وىف مساحة رقعته ، فإن هذه القيود 
تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات الىت فرضت ملصلحتها 

 .ذا ما مل يكن هناك اتفاق يقضى بغريهه. هذه القيود 
وكل خمالفة هلذه القيود جتوز املطالبة بإصالحها عينا ، ومع ذلك جيوز ) ٢(

 .االقتصار على احلكم بالتعويض إذا رأت احملكمة ما يربر ذلك 
 

 ١٠١٩مادة 
وملا جرى به عرف اجلهة ختضع حقوق االرتفاق للقواعد املقررة ىف سند إنشائها 

 :ولألحكام اآلتية 
 ١٠٢٠مادة 

ملالك العقار املرتفق أن جيرى من األعمال ما هو ضروري الستعمال حقه ىف 
االرتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا احلق على الوجه الذى 

 .ال ينشأ عنه إال أقل ضرر ممكن 
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حاجات العقار املرتفق أى زيادة ىف وال جيوز أن يترتب على ما جيد من ) ٢(
 .عبء االرتفاق 

 
 ١٠٢١مادة 

ال يلزم مالك العقار املرتفق به أن يقوم بأي عمل ملصلحة العاقر املرتفق إال أن 
يكون عمال إضافياً يقتضيه استعمال االرتفاق على الوجه املألوف ما مل يشترط 

 .غري ذلك 
 كان مالك العاقر املرتفق به هو املكلف بأن يقوم بتلك األعمال على فإذا) ٢(

نفقته ، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار املرتفق به 
 .كله أو بعضه ملالك العقار املرتفق 

وإذا كانت األعمال نافعة أيضاً ملالك العاقر املرتفق به ، كانت نفقة الصيانة ) ٣(
 .الطرفني كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة على 

 
 ١٠٢٣مادة 

ال جيوز ملالك العاقر املرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إىل االنتقاص من ) ١(
استعمال حق االتفاق أو جعله أكثر مشقة وال جيوز له بوجه خاص أن يغري من 

 املعني أصال الستعمال حق االرتفاق موضعاً الوضع القائم أو أن يبذل باملوضع
 .أخر 

ومع ذلك إذا كان املوضع الذى عني أصال قد أصبح من شأنه أن يزيد ىف ) ٢(
عبء االرتفاق ، أو أصبح االرتفاق مانعاً من إحداث حتسينات ىف العقار املرتفق 

 أو إىل به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل االتفاق إىل موضع أخر من العقار ،
كل هذا مىت كان . عقار أخر ميلكه هو أو ميلكه أجنىب إذا قبل األجنىب ذلك 
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استعمال االرتفاق ىف وضعه اجلديد ميسوراً ملالك العاقر املرتفق بالقدر الذى 
 .كان ميسوراً به ىف وضعه السابق 

 
 ١٠٢٤مادة 

االرتفاق لكل جزء منه ، على أال يزيد ذلك إذا جزئ العقار املرتفق بقى ) ١(
 .ىف العبء الواقع على العقار املرتفق به 

غري أنه إذا كان حق االرتفاق ال يفيد ىف الواقع إال جزء من هذه األجزاء ، ) ٢(
 .فلمالك العقار املرتفق به أن يطلب زوال هذا احلق عن األجزاء األخرى 

 
 ١٠٢٥دة ما

 .إذا جزئ العقار املرتفق به بقى حق االرتفاق واقعاً على كل جزء منه ) ١(
غري أنه إذا كان حق االرتفاق ال يستعمل ىف الواقع على بعض هذه األجزاء ) ٢(

وال ميكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا احلق 
 .عن اجلزء الذى ميلكه 

 
 ١٠٢٦مادة 

تنتهي حقوق االرتفاق بانقضاء األجل املعني والك العقار املرتفق به أو العقار 
املرتفق به أو العقار املرتفة هالكاً تاماً وباجتماع العاقرين ىف يد مالك واحد ، إال 
ق أنه إذا زالت حالة االجتماع هذه زواال يرجع أثره إىل املاضي فإن حق االرتفا

 .يعود 
 

 ١٠٢٧مادة 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

تنتهي حقوق االرتفاق بعدم استعماهلا مدة مخس عشرة سنة ، فإن كان ) ١(
وكما يسقط . االرتفاق مقرراً ملصلحة عني موقوفة كانت املدة ثالثا وثالثني سنة 

الىت التقادم حق االرتفاق جيوز كذلك بالطريقة ذاا أن يعدل من الكيفية 
 .يستعمل ا 

وإذا ملك العقار املرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم ) ٢(
باإلرتفاق يقطع التقادم ملصلحة الباقني ، كما أن وقف التقادم ملصلحة أحد 

 .هؤالء الشركاء جيعله موقوفاً ملصلحة سائرهم 
 

 ١٠٢٨مادة 
اق إذا تغري وضع األشياء حبيث تصبح ىف حالة ال ميكن ينتهي حق االرتف) ١(

 .فيها استعمال هذا احلق 
ويعدو إذا عادت األشياء إىل وضع ميكن معه استعمال احلق ، إال أن يكون ) ٢(

 .قد أنتهي بعدم االستعمال 
 

 ١٠٢٩مادة 
ق كله أو بعضه إذا فقد االرتفاق كل ملالك العاقر املرتفق به أن يتحرر من االرتفا

منفعة للعقار ، أو مل تبق له غري فائدة حمدودة ال تناسب البتة مع األعباء الواقعة 
 .على العقار املرتفق به 

 
 الكتاب الرابع

 احلقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
 الباب األول
 الرهن الرمسي
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 ١٠٣٠ مادة
الرهن الرمسي عقد به يكسب الدائن على عقار خمصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، 
يكون له مبقتضاه أن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التالني له ىف املرتبة ىف 

 .استيفاء حقه من مثن ذلك العاقر ىف أى يد يكون 
 

 الفصل األول
 لرهنإنشاء ا

 ١٠٣١مادة 
 .ال ينعقد الرهن إال إذا كان بورقة رمسية ) ١(

 .ونفقات العقد على الراهن إال إذا اتفق على غري ذلك ) ٢(
 

 ١٠٣٢مادة 
جيوز أن يكون الراهن هو نفس املدين كما جيوز أن يكون شخصاً آخر ) ١(

 .يقدم رهناً ملصلحة املدين 
 كلتا احلالتني جيب أن يكون الراهن مالكاً للعقار املرهون وأهال وىف) ٢(

 .للتصرف فيه 
 

 ١٠٣٣مادة 
إذا كان الراهن غري مالك للعقار املرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً ) ١(

هن ال إذا أقره املالك احلقيقي بورقة رمسية وإذا مل يصدر هذا القرار فإن حق الر
 .يترتب على العقار إال من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن 

 .ويقع باطال رهن املال املستقبل ) ٢(
 

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 
 

 

 ١٠٣٤مادة 
يبقى قائماً ملصلحة الدائن املرن الرهن الصادر من املالك الذى تقرر إبطال سند 

ه أو زواله ألى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن ملكيته أو فسخه أو إلغائ
 .النية ىف الوقت الذى ابرم فيه الرهن 

 
 ١٠٣٥مادة 

ال جيوز أن يرد الرهن الرمسى إال على عقار ما مل يوجد نص يقضى بغري ) ١(
 .ذلك 

يعه باملزاد العلين ، وجيب أن يكون العاقر املرهون مما يصح التعامل فيه وب) ٢(
وأن يكون معينا بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا 
 .التعيني أما ىف عقد الرهن ذاته أو ىف عقد رمسى الحق ، وإال وقع الرهن باطال

 
 ١٠٣٦مادة 

راً ويشمل بوجه خاص يشمل الرهن ملحقات العقار املرهون الىت تعترب عقا
حقوق االرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات واإلنشاءات الىت تعود 
مبنفعة على املالك ، ما مل يتفق على غري ذلك ، مع عدم اإلخالل بامتياز املبالغ 

  .١١٤٨املستحقة للمقاولني أو املهندسني املعماريني املنصوص عليه ىف املادة 
 

 ١٠٣٧مادة 
يترتب على تسجيل تنبيه نزع امللكية أن يلحق بالعقار ما يغله من مثار وإيراد عن 

املدة الىت أعقبت التسجيل وجيرى ىف توزيع هذه الغلة ما جيرى ىف توزيع مثن 
 .العقار
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 ١٠٣٨مادة 
 أن يرهنها وىف هذه احلالة يكون للدائن جيوز ملالك املباىن القائمة على أرض الغري

املرن حق التقدم ىف استيفاء الدين من مثن األنقاض إذا هدمت املباىن ، ومن 
التعويض الذى يدفعه مالك األرض إذا استبقى املباىن وفقاً لألحكام اخلاصة 

 .بااللتصاق 
 

 ١٠٣٩مادة 
 الصادر من مجيع املالك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة يبقى نافذاً الرهن) ١(

 .الىت تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته 
وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة ىف العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا ) ٢(

الرهن مبرتبته العقار ، مث وقع ىف نصيبه عند القسمة أعيان غري الىت رهنها ، انتقل 
إىل قدر من هذه األعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً ىف األصل ، ويعني 

ويقوم الدائن املرن بإجراء قيد جديد يبني فيه . هذا القدر بأمر على عريضة 
القدر الذى انتقل إليه الرهن خالل تسعني يوماً من الوقت الذى خيطره فيه أى 

 وال يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر .ذى شأن بستجيل القسمة 
 .من مجيع الشركاء وال بامتياز املتقامسني 

 
 ١٠٤٠مادة 

جيوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين 
ر على احتمايل ، كما جيوز أن يترتب ضمانا العتماد مفتوح أو لفتح حساب جا

أن يتحدد ىف عقد الرهن مبلغ الدين املضمون أو احلد األقصى الذى ينتهي إليه 
 .هذا الدين 
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 ١٠٤١مادة 
كل جزء من العقار أو العقارات املرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من 

القانون أو يقض الدين مضمون بالعقار أو العقارات املرهونة كلها ، ما مل ينص 
 .االتفاق بغري ذلك 

 
 ١٠٤٢مادة 

ال ينفصل الرهن عن الدين املضمون ، بل يكون تابعا له ىف صحته وىف ) ١(
 .انقضائه ، ما مل ينص القانون على غري ذلك 

 وإذا كان الراهن غري املدين كان له إىل جانب متسكه بأوجه الدفع اخلاصة) ٢(
به أن يتمسك مبا للمدين التمسك به من أوجه الدفع املتعلقة بالدين ، ويبقى له 

 .هذا احلق ولو نزل عنه املدين
 

 الفصل الثاين
 آثار الرهن

  أثر الرهن فيما بني املتعاقدين-١
 بالنسبة إىل الراهن

 ١٠٤٣مادة 
رهون وأي تصرف بصدر منه ال يؤثر ىف جيوز للراهن أن يتصرف ىف العقار امل

 .حق الدائن املرن
 

 ١٠٤٤مادة 
 .للراهن احلق ىف إدارة العقار املرهون وىف قبض مثاره إىل وقت التحاقها بالعقار 
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 ١٠٤٥مادة 
 الدائن املرن إال إذا كان ثابت اإلجيار الصادر من الراهن ال ينفذ ىف حق) ١(

أما إذا مل يكن اإلجيار ثابت التاريخ على . التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع امللكية 
هذا الوجه ، أو كلن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ومل تعجل فيه األجرة ، فال 

 .يكون نافذا إال إذا أمكن داخال ىف أعمال اإلدارة احلسنة 
ر السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، وإذا كان اإلجيا) ٢(

فال يكون نافذا ىف حق الدائن املرن إال ملدة تسع سنوات ما مل يكن قد سجل 
 .قبل قيد الرهن 

 
 ١٠٤٦مادة 

ال تكون املخالصة باألجرة مقدما ملدة ال تزيد على ثالث سنوات وال ) ١(
ة ا كذلك نافذة ىف حق الدائن املرن إال إذا كانت ثابتة التاريخ قبل احلوال

 .تسجيل تنبيه نزع امللكية 
أما إذا كانت املخالصة أو احلوالة ملدة تزيد على ثالث سنوات ، فأا ال ) ٢(

تكون نافذة ىف حق الدائن املرن ما مل تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإال 
 . سنوات مع مراعاة احلكم الوارد ىف الفقرة السابقة خفضت املدة إىل ثالث

 
 ١٠٤٧مادة 

وللدائن املرن أن يعترض على كل عمل أو . يلتزم الرهن بضمان سالمة الرهن 
تقصري يكون م شانه إنقاص ضمانه إنقاصا كبريا ، وله ىف حالة االستعجال أن 

 . التحفظية وأن يرجع على الرهن مبا ينفق ىف ذلك يتخذ ما يلزم من الوسائل
 

 ١٠٤٨مادة 
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إذا تسبب الراهن خبطئه ىف هالك العقار املرهون أو تلفه ، كان الدائن ) ١(
 .املرن خمربا بني أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوىف حقه فورا 

شأ عن سبب أجنيب ومل يقبل الدائن بقاء فإذا كان اهلالك أو التلف قد ن) ٢(
الدين بال تأمني ، كان املدين خمربا بني أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوىف الدين فورا 
قبل حلول األجل ، وىف احلالة األخرية إذا مل يكن للدين فوائد فال يكون للدائن 

لسعر القانوىن حق إال ىف استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد با
 .عن ملدة ما بني تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين 

وىف مجيع األحوال إذا وقعت أعمال من شأا أن تعرض العقار املرهون ) ٣(
للهالك أو التلف أو جتعله غري كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إىل 

 .القاضى وقف هذه األعمال واختاذ الوسائل الىت متنع وقوع الضرر
 

 ١٠٤٩مادة 
إذا هلك العقار املرهون أو تلف ألي سبب كان ، انتقل الرهن مبرتبته إىل احلق 
الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمني أو الثمن الذى يقرر مقابل 

 .نزع ملكيته للمنفعة العامة 
 :بالنسبة إىل الدائن املرن 

 
 ١٠٥٠مادة 

إذا كان الراهن شخصا آخر غري املدين فال جيوز التنفيذ على ماله إال ما رهن من 
هذا املال ، وال يكون له حق الدفع بتجريد املدين ما مل يوجد اتفاق يقضى بغري 

 .ذلك
 

 ١٠٥١مادة 
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بالوفاء أن ينفذ حبقه على العقار املرهون للدائن بعد التنبيه على املدين ) ١(
 .ويطب بيعه ىف املواعيد ووفقا لألوضاع املقررة ىف قانون املرافعات 

وإذا كان الراهن شخصا أخر غري املدين ، جاز له أن يتفادى أى أجراء ) ٢(
موجه إليه إذا هو ختلى عن العقار املرهون وفقا لألوضاع وطبقا لألحكام الىت 

 .ئز ىف ختليه العقاريتبعها احلا
 

 ١٠٥٢مادة 
يقع باطال كل اتفاق جيعل للدائن احلق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول ) ١(

أجله ىف أن يتملك العقار املرهون ىف نظري مثن معلوم أيا كان ، أو ىف أن يبيعه 
هذا االتفاق قد أبرم بعد دون مراعاة لإلجراءات الىت فرضها القانون ولو كان 

 .الرهن 
ولكن جيوز بعد حلول الدين أو قسط منه االتفاق على أن يرتل املدين ) ٢(

 .لدائنه عن العقار املرهون وفاء لدينه 
 

  أثر الرهن بالنسبة إىل الغري-٢
 ١٠٥٣مادة 

د العقد أو احلكم املثبت للرهن ال يكون الرهن نافذا ىف حق الغري إال إذا قي) ١(
قبل أن يكسب هذا الغري حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخالل باألحكام 

 .املقررة ىف اإلفالس 
ال يصح التمسك قبل الغري بتحويل حق مضمون بقيد ، وال التمسك باحلق ) ٢(

وال الناشئ من حلول شخص حمل الدائن ىف هذا احلق حبكم القانون أو االتفاق ، 
التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد ملصلحة دائن آخر إال إذا حصل التأشري 

 .بذلك ىف هامش القيد األصلى
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 ١٠٥٤مادة 

يتبع ىف إجراء القيد وجتديده وحموه وإلغاء احملو واآلثار املترتبة على ذلك كله ، 
 .ر العقاري األحكام الواردة بقانون تنظيم الشه

 
 ١٠٥٥مادة 

 .مصروفات القيد وجتديده وحموه على الراهن ما مل يتفق على غري ذلك 
 

 حق التقدم وحق التتبع
 ١٠٥٦مادة 

ن ، يستوىف الدائنون املرنون حقوقهم قبل الدائنني العاديني من مثن العقار املرهو
أو من املال الذى حل حمل هذا العقار ، حبسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد 

 .أجروا القيد ىف يوم واحد
 

 ١٠٥٧مادة 
حتسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين املضمون بالرهن معلقا على 

 .شرط أو كان دينا مستقبال أو احتمالياً 
 

 ١٠٥٨مادة 
يترتب على قيد الراهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخاال ) ١(

 .ضمنيا ىف التوزيع وىف مرتبه الرهن نفسها 
وإذا ذكر سعر الفائدة ىف العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل ىف ) ٢(

وائد السنتني السابقتني على التوزيع مع أصل الدين وىف نفس مرتبة الرهن ف
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تسجيل تنبيه نزع امللكية والفوائد الىت تستحق من هذا التاريخ إىل يوم رسو 
املزاد ، دون مساس بالقيود اخلاصة الىت تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت 

وإذا سجل أحد الدائنني تنبيه نزع . واليت حتسب مرتبتها من وقت أجرائها 
 .الدائنني ذا التسجيلامللكية انتفع سائر 

 
 ١٠٥٩مادة 

للدائن املرن أن يرتل عن مرتبة رهنه ىف حدود الدين املضمون ذا الرهن 
 ملصلحة دائن

أخر له رهن مقيد على نفس العقار ، وجيوز التمسك قبل هذا الدين اآلخر 
لدائن األول ، عدا ما كان منها جبميع أوجه الدفع الىت جيوز التمسك ا قبل ا

متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن األول إذا كان هذا االنقضاء الحقا للتنازل عن 
 .املرتبة 
 

 ١٠٦٠مادة 
جيوز للدائن املرن عند حلول أجل الدين أن يرتع ملكية هذا العقار أو أى ) ١(

 دون أن يكون مسئوال مسئولية شخصية عن حق عيين أخر عليه قابل للرهن
 .الدين املضمون بالرهن 

 
 ١٠٦١مادة 

جيوز للحائز عند حلول الدين املضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته مبا ىف 
ويبقى حقه هذا قائما إىل يوم . ذلك ما صرف ىف اإلجراءات من وقت إنذاره 

ون له ىف هذه احلالة أن يرجع بكل ما يوفيه على املدين ، وعلى ويك. رسو املزاد 
املالك السابق للعقار املرهون ، كما يكون له أن حيل حمل الدائن الذى استوىف 
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الدين فيما له من حقوق إال ما كان منها تعلقا بتأمينات قدمها شخص أخر غري 
 .املدين 
 

 ١٠٦٢مادة 
ب على احلائز أن حيتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه حمل الدائن وأن جيدده عند جي

االقتضاء ، وذلك إىل أن متحى القيود الىت كانت موجودة على العقار وقت 
 .تسجيل سند هذا احلائز 

 
 ١٠٦٣مادة 

مبلغ مستحق األداء إذا كان ىف ذمة احلائز بسبب امتالكه العقار املرهون ) ١(
حاال يكفى لوفاء مجيع الدائنني املقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤالء 

 .الدائنني أن جيربه على الوفاء حبقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل 
فإذا كان الدين الذى ىف ذمة احلائز غري مستحق األداء حاال ، أو كان أقل ) ٢(

 ، أو مغايرا هلا ، جاز للدائنني إذا اتفقوا مجيعا أن من الديون املستحقة للدائنني
يطالبوا احلائز بدفع ما ىف ذمته بقدر ما هو مستحق هلم ، ويكون الدفع طبقا 
للشروط الىت التزم احلائز ىف أصل تعهده أن يدفع مبقتضاها وىف األجل املتفق 

 .على الدفع فيه 
ص من التزامه بالوفاء للدائنني وىف كلتا احلالتني ال جيوز للحائز أن يتخل) ٣(

بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وىف هلم فإن العقار يعترب خالصا من كل رهن 
 .ويكون للحائز احلق ىف طلب حمو ما على العقار من القيود 

 
 ١٠٦٤مادة 
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هن مت قيده جيوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل ر) ١(
 .تسجيل هذا السند 

وللحائز أن يستعمل هذا احلق حىت قبل ان يوجه الدائنون املرنون التنبيه ) ٢(
إىل املدين أو اإلنذار إىل هذا احلائز ، ويبقى هذا احلق قائما إىل يوم إيداع قائمة 

 .شروط البيع 
 

 ١٠٦٥مادة 
هري العقار وجب عليه أن يوجه إىل الدائنني املقيدة حقوقهم ىف إذا أراد احلائز تط

 :مواطنهم املختارة املذكورة ىف القيد إعالنات تشتمل على البيانات اآلتية 
خالصة من سند ملكية احلائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتارخيه واسم ) أ ( 

حمل العقار مع تعيينه املالك السابق للعقار مع تعيني هذا املالك تعيبنا دقيقا و
وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد . وحتديده بالدفة 

 .من تكاليف تعترب جزءا من هذا الثمن
 .تاريخ تسجيل ملكية احلائز ورقم هذا التسجيل ) ب(

املبلغ الذى يقدره احلائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا وجيب أال ) جـ(
بلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن ىف حالة نزع امللكية ، يقل هذا امل

وال أن يقل ىف أى حال عن الباقي ىف ذمة احلائز من مثن العقار إذا كان التصرف 
وإذا كانت أجزاء العاقر مثقلة برهون خمتلفة وجب قيمة كل جزء على . بيعا 

 .حدة
 قبل تسجيل سند احلائز تشتمل قائمة باحلقوق الىت مت قيدها على العقار) د ( 

 .على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه احلقوق وأمساء الدائنني
 

 ١٠٦٦مادة 
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جيب على احلائز أن يذكر ىف االعالن أنه مستعد أن يوىف الديون املقيدة إىل القدر 
بلغ نقدا بل ينحصر وليس عليه أى يصحب العرض بامل. الذى قوم به العقار 

العرض ىف إظهار استعداده للوفاء مببلغ الدفع ىف احلال أيا كان ميعاد استحقاق 
 .الديون املقيدة 

 
 ١٠٦٧مادة 

جيوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل حلق مقيد أن يطلب بيع العقار املطلوب 
ا من أخر إعالن رمسي يضاف إليها تطهريه ، ويكون ذلك ىف مدى ثالثني يوم

مواعيد املسافة ما بني املوطن األصلى للدائن وموطنه املختار ، على أال تزيد 
 .مواعيد املسافة على ثالثني يوما أخرى

 
 ١٠٦٨مادة 

 يكون الطلب بإعالن يوجه إىل احلائز وإىل املالك السابق ويوقعه الطالب أو) ١(
من يوكله ىف ذلك توكيال خاصا ، وجيب أن يودع الطالب خزانة احملكمة مبلغا 
كافيا لتغطية مصروفات البيع باملزاد ، وال جيوز أن يسترد ما أستغرق منه ىف 

املصروفات إذا مل يرس املزاد بثمن أعلى من املبلغ الذى عرضه احلائز ، ويكون 
 .الطلب باطال إذا مل تستوف هذه الشروط 

وال جيوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إال مبوافقة مجيع الدائنني املقيدين ) ٢(
 .ومجيع الكفالء 

 
 ١٠٦٩مادة 
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إذا طلب بيع العقار وجب إتباع اإلجراءات املقررة ىف البيع اجلربية ويتم ) ١(
وعلى من . ئز البيع بناء على طلب صاحب املصلحة ىف التعجيل ن طالب أو حا

 .يباشر اإلجراءات أن يذكر ىف إعالنات البيع املبلغ الذى قوم به العقار 
ويلتزم الراسي عليه املزاد أن يرد إىل احلائز الذى نزعت ملكيته املصروفات ) ٢(

الىت أنفقها ىف سند ملكيته ، وىف تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من 
ته بالثمن الذى رسا به املزاد وباملصروفات اإلعالنات ، وذلك إىل جانب التزاما

 .الىت اقتضتها إجراءات التطهري
 

 ١٠٧٠مادة 
إذا مل يطلب بيع العقار ىف امليعاد باألوضاع املقررة استقرت ملكية العقار ائيا 

 للدائنني للحائز خالصة من كل حق مقيد ، إذا هو دفع املبلغ الذى قوم به العقار
الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا املبلغ خزانة 

 .احملكمة 
 

 ١٠٧١مادة 
تكون ختلية العقار املرهون بتقرير يقدمه احلائز إىل قلم كتاب احملكمة ) ١(

ك ىف هامش تسجيل التنبيه االبتدائية املختصة ، وجيب عليه أن يطلب التأشري بذل
برتع امللكية ، وأن يعلن الدائن املباشر لإلجراءات ذه التخلية ىف خالل مخسة 

 .أيام من وقت التقرير ا 
وجيوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إىل قاضى األمور املستعجلة تعيني ) ٢(

ذا طلب حارس تتخذ ىف مواجهته إجراءات نزع امللكية ويعني احلائز حارسا إ
 .ذلك 
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 ١٠٧٢مادة 
إذا مل خيترب احلائز أن يقضى الديون املقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى 
عن هذا العقار ، فال جيوز للدائن املرن أن يتخذ ىف مواجهته إجراءات نزع 

ع الدين املستحق أو ختلية امللكية وفقا ألحكام قانون املرافعات إال بعد إنذاره بدف
العقار ، ويكون اإلنذار بعد التنبيه على املدين برتع امللكية أو مع هذا التنبيه ىف 

 .وقت واحد 
 

 ١٠٧٣مادة 
جيوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ومل يكن طرفا ىف الدعوى الىت حكم ) ١(

مسك بأوجه الدفع الىت كان للمدين أن يتمسك فيها على املدين بالدين ، أن يت
 .ا ، إذا كان احلكم بالدين الحقا لتسجيل سند احلائز 

وجيوز للحائز ىف مجيع األحوال أن يتمسك بالدفوع الىت ال يزال للمدين ) ٢(
 .بعد احلكم بالدين حق التمسك ا 

 
 ١٠٧٤مادة 

ل ىف املزاد على شرط أال يعرض فيه مثنا أقل من الباقي ىف حيق للحائز أن يدخ
 .ذمته من مثن العقار اجلاري بيعه 

 
 ١٠٧٥مادة 

إذا نزعت ملكية العقار املرهون ولو كان ذلك بعد اختاذ إجراءات التطهري أو 
لعقار مبقتضى سند التخلية ورسا املزاد على احلائز نفسه ، اعترب هذا مالكا ل

ملكيته األصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع احلائز الثمن الذى 
 .رسا به املزاد أو أودعه خزانة احملكمة
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 ١٠٧٦مادة 

إذا رسا املزاد ىف األحوال املتقدمة على شخص أخر غري احلائز ، فإن هذا 
 . احلائز مبقتضى حكم مرسى املزاد الشخص األخر يتلقى عن

 
 ١٠٧٧مادة 

إذا زاد الثمن الذى رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنني املقيدة حقوقهم ، 
كانت الزيادة للحائز وكان للدائنني املرنني أن يطلبوا من احلائز أن يستوفوا 

 .حقوقهم من هذه الزيادة 
 

 ١٠٧٨مادة 
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق 

 .عينية أخرى 
 

 ١٠٧٩مادة 
فإذا تركت . على احلائز أن يرد مثار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية 

وات ، فال يرد الثمار إال من وقت أن يوجه إليه إنذار اإلجراءات مدة ثالث سن
 .جديد 
 

 ١٠٨٠مادة 
يرجع احلائز بدعوى الضمان على املالك السابق ىف احلدود الىت يرجع ا ) ١(

 .اخللف على من تلقى منه امللكية معاوضة أو تربعا 
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دفعه زيادة على ما هو مستحق ىف ذمته ويرجع احلائز أيضا على املدين مبا ) ٢(
مبقتضى سند ملكيته أيا كان السبب ىف دفع هذه الزيادة ، وحيل حمل الدائنني 

وبوجه خاص حيل حملهم فيما هلم من تأمينات قدمها . الذين وفاهم حقوقهم 
 .املدين دون التأمينات الىت قدمها شخص أخر غري املدين 

 
 ١٠٨١مادة 

 .احلائز مسئول شخصيا قيل الدائنني عما يصيب العقار من تلف خبطئه 
 الفصل الثالث
 انقضاء الرهن

 ١٠٨٢مادة 
 ينقضي حق الرهن الرمسي بانقضاء الدين املضمون

ويعود معه إذا زال السبب انقضى به الدين ، دون إخالل باحلقوق الىت يكون 
 .لفترة ما بني انقضاء احلق وعودته الغري ال سحن النية قد كسبها ىف ا

 
 ١٠٨٣مادة 

إذا متت إجراءات التطهري انقضى حق الرهن الرمسى ائيا ، ولو زالت ألي 
 .سبب من األسباب ملكية احلائز الذى طهر العقار 

 
 ١٠٨٤مادة 

يعا جربيا باملزاد العلين سواء كان ذلك ىف مواجهة مالك إذا بيع العقار املرهون ب
العقار أو احلائز أو احلارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق 

الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذى سار به املزاد ، أو بدفعه إىل 
 .ا الثمن الدائنني املقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذ
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 الباب الثاين
 حق االختصاص
 الفصل األول

 إنشاء حق االختصاص
 ١٠٨٥مادة 

جيوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر ىف موضوع الدعوى يلزم ) ١(
املدين بشيء معني أن حيصل ، مىت كان حسن النية ، على حق اختصاص 

 .بعقارات مدينة ضمانا ألصل الدين والفوائد واملصروفات 
 .وال جيوز للدائن بعد موت املدين أخذ اختصاص على عقار ىف التركة ) ٢(

 
 ١٠٨٦مادة 

ال جيوز احلصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من حمكمة أجنبية ، 
 .أو على قرار صادر من حمكمتني إال إذا أصبح احلكم أو القرار واجب التنفيذ 

 
 ١٠٨٧مادة 

جيوز احلصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا مت بني 
ولكن ال جيوز احلصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر . اخلصوم 

 .بصحة التوقيع
 

 ١٠٨٨مادة 
ارات معينة مملوكة للمدين ال جيوز أخذ حق االختصاص إال على عقار أو عق

 .وقت قيد هذا احلق وجائز بيعها باملزاد العلىن 
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 ١٠٨٩مادة 
على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة ) ١(

بذلك إىل رئيس احملكمة االبتدائية إىل تقع ىف دائرا العقارات الىت يريد 
 .صاص ااالخت

وهذه العريضة جيب أن يكون مصحوبة بصورة رمسية من احلكم أو بشهادة ) ٢(
 :من قلم الكتاب مدون فيها منطوق احلكم ، وأن تشتمل على البيانات اآلتية 

أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه األصلى واملوطن املختار الذى يعنيه ىف ) أ ( 
 .البلدة الىت يقع فيها مقر احملكمة 

 .أسم املدين ولقبه وصناعته وموطنه ) ب(
 .تاريخ احلكم وبيان احملكمة الىت أصدرته ) جـ(

مقدار الدين ، فإذا كان الدين املذكور ىف احلكم غري حمدد املقدار ، توىل ) د(
 .رئيس احملكمة تقديره مؤقتا وعني املبلغ الذى يؤخذ به حق االختصاص 

بيان موقعها مع تقدمي األوراق الدالة على تعيني العقارات تعيينا دقيقا و) هـ(
 .قيمتها 
 

 ١٠٩٠مادة 
 .يدون رئيس احملكمة ىف ذيل العريضة أمره باالختصاص ) ١(

وإمنا جيب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقمة العقارات ) ٢(
ضاء جيعل االختصاص مقصورا على املبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند االقت

بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى ان 
 .ذلك كاف لتأمني دفع أصل الدين والفوائد واملصروفات املستحقة للدائنني

 
 ١٠٩١مادة 
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نفس اليوم الذى يصدر على قلم الكتاب إعالن باألمر الصادر باالختصاص ىف 
فيه هذا األمر ، وعليه أيضا أن يؤشر ذا األمر على صورة احلكم أو على 

الشهادة املرفقة بالطلب املقدم ألخذ االختصاص ، وأن خيطر قلم كتاب احملكمة 
الصادر منها احلكم للتأشري بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها 

 .للدائن 
 

 ١٠٩٢مادة 
جيوز للمدين أن يتظلم من األمر الصادر باالختصاص أمام األمر ، كما جيوز ) ١(

 .له أن يرفع هذا التظلم إىل احملكمة االبتدائية 
وجيب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء األمر ) ٢(

 .الصادر باالختصاص 
 

 ١٠٩٣دة ما
إذا رفض رئيس احملكمة طلب االختصاص املقدم من الدائن ، سواء كان الرفض 
من بادئ األمر أو بعد تظلم املدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إىل 

 .احملكمة االبتدائية 
 

 الفصل الثاين
 آثار حق االختصاص وإنقاصه وانقضاؤه

 ١٠٩٤مادة 
جيوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص االختصاص إىل احلد املناسب إذا ) ١(

كانت األعيان الىت رتب عليها هذا احلق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان 
 .الدين 
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ويكون إنقاص االختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات الىت ) ٢(
 .ه كافية لضمان الدين رتب عليها ، أو بنقله إىل عقار أخر تكون قيمت

واملصروفات الالزمة إلجراء اإلنقاص ولو مت مبوافقة الدائن تكون على من ) ٣(
 .طلب اإلنقاص 

 
 ١٠٩٥مادة 

يكون للدائن الذى حصل على حق االختصاص نفس احلقوق الىت للدائن الذى 
يسرى على الرهن الرمسى حصل على رهن رمسى ، ويسرى على االختصاص ما 

من أحكام وخباصة ما يتعلق وجتديده وحموه وعدم جتزئة احلق وأثره وانقضائه ، 
 .وذلك كله مع عدم اإلخالل مبا ورد من أحكام خاصة 

 
 الباب الثالث
 الرهن احليازى
 الفصل األول

 أركان الرهن احليازى
 ١٠٩٦مادة 

 عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو على غريه ، أن الرهن احليازى
يسلم إىل الدائن أو إىل أجنىب يعينه املتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا 
خيوله حبس الشيء حلني استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنني العاديني والدائنني 

 .الشيء ىف أى يد يكون التالني له ىف املرتبة ىف اقتضاء حقه من مثن هذا 
 

 ١٠٩٧مادة 
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ال يكون حمال للرهن احليازى إال ما ميكن بيعه استقالال باملزاد العلىن من منقول 
 .وعقار 
 

 ١٠٩٨مادة 
  إىل١٠٤٠ وأحكام املواد من ١٠٣٣تسرى على الرهن احليازى أحكام املادة 

 . املتعلقة بالرهن الرمسى ١٠٤٢
 

 الفصل الثاين
 أثار رهن احليازة

  فيما بني املتعاقدين-١
 التزامات الراهن

 ١٠٩٩مادة 
على الراهن تسليم الشيء املرهون إىل الدائن أو إىل الشخص الذى عينه ) ١(

 املتعاقدان لتسلمه
ليم الشيء املرهون أحكام االلتزام بتسليم الشيء ويسرى على االلتزام بتس) ٢(

 .املبيع 
 

 ١١٠٠مادة 
إذا رجع املرهون إىل حيازة الراهن انقضى الرهن ، إال إذا أثبت الدائن املرن 

كل هذا دون إخالل . أن الرجوع كان بسبب ال يقصد به انقضاء الرهن 
 .حبقوق الغري 

 
 ١١٠١مادة 
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يضمن الراهن سالمة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأيت عمال ينقص من قيمة 
الشيء املرهون أو حيول دون استعمال الدائن حلقوقه املستمدة من العقد ، 

وللدائن املرن ىف حالة االستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل الىت 
 . على الشيء املرهون تلزم للمحافظة

 
 ١١٠٢مادة 

يضمن الراهن هالك الشيء املرهون أو تلفه إذا كان اهلالك أو التلف راجعا ) ١(
 .خلطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة 

 املتعلقة ١٠٤٩ و ١٠٤٨وتسرى على الرهن احليازى أحكام املادتني ) ٢(
مسيا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء الك الشيء املرهون رهنا ر

 .املرهون إىل ما حل من حقوق
 

 التزامات الدائن املرن
 ١١٠٣مادة 

إذا تسلم الدائن املرن الشيء املرهون فعليه أن يبذل ىف حفظه وصيانته من 
ك الشيء أو تلفه ما مل العناية ما يبذله الشخص املعتاد ، وهو مسئول عن هال

 .يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنىب ال يد له فيه 
 

 ١١٠٤مادة 
 .ليس للدائن أن ينتفع بالشيء املرهون دون مقابل) ١(
 .وعليه أن يستثمره كامال ما مل يتفق على غري ذلك ) ٢(

دة من استعمال الشيء وما حصل عليه الدائن من صاىف الريع وما استفا) ٣(
خيصم من املبلغ املضمون بالرهن ولو مل يكن قد حل أجله ، على أن يكون 
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اخلصم أوال من قيمة ما أنفقه ىف احملافظة على الشيء وىف اإلصالحات ، مث من 
 .املصروفات والفوائد ، مث من أصل الدين 

 
 ١١٠٥مادة 

 املرهون ينتج مثارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن جيعل إذا كان الشيء) ١(
ذلك كله أو بعضه ىف مقابل الفوائد ، كان هذا االتفاق نافذا ىف حدود أقصى ما 

 .يسمح به القانون من الفوائد االتفاقية 
فإذا مل يتفق الطرفان على أن جتعل الثمار ىف مقابل الفوائد ، وسكتا مع ) ٢(

 الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوين دون ذلك عن حتديد سعر
فإذا مل يعينا ميعادا حللول الدين املضمون ، فال جيوز . أن جتاوز قيمة الثمار 

للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إال من طريق استرتاله من قيمة الثمار ، دون 
 .إخالل حبق املدين ىف الوفاء بالدين ىف أى وقت أراد 

 
 ١١٠٦مادة 

يتوىل الدائن املرن إدارة الشيء املرهون ، وعليه أن يبذل ىف ذلك من ) ١(
العناية ما يبذله الرجل املعتاد ، وليس له أن يغري من طريقة استغالل الشيء 
املرهون إال برضاء الراهن ، جيب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر 

 .له يقتضي تدخ
فإذا أساء الدائن استعمال هذا احلق أو أراد الشيء أداره سيئة أو أرتكب ) ٢(

ىف ذلك إمهاال جسيما ، كان للراهن احلق ىف أن يطلب وضع الشيء حتت 
وىف احلالة األخرية إذا كان املبلغ . احلراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه 
قد حل أجله ، فال يكون للدائن إال املضمون باهلن ال تسرى عليه فائدة ومل يكن 
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ما يبقى من هذا املبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوين عن املدة ما 
 .بني يوم الوفاء ويوم حلول الدين 

 
 ١١٠٧مادة 

يرد الدائن الشيء املرهون إىل الراهن بعد أن يستوىف كامل حقه ، وما يتصل 
 .ق من ملحقات ومصروفات وتعويضات باحل

 
 ١١٠٨مادة 
 املتعلقة مبسئولية الراهن غري املدين ١٠٥٠يسرى على رهن احليازة أحكام املادة 

 املتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون ١٠٥٢وأحكام املادة 
 .إجراءات 

 
  بالنسبة إىل الغري-٢

 ١١٠٩مادة 
جيب لنفاذ الرهن ىف حق الغري أن يكون الشيء املرهون ىف يد الدائن أو ) ١(

 .األجنىب الذى ارتضاه املتعاقدان
 .وجيوز أن يكون الشيء املرهون ضامنا لعدة ديون ) ٢(

 
 ١١١٠مادة 

رن احلق ىف حبس الشيء املرهون عن الناس كافة ، خيول الرهن الدائن امل) ١(
 .دون إخالل مبا للغري من حقوق مث حفظها وفقا للقانون 

وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له احلق ىف ) ٢(
 .استرداد حيازته من الغري وفقا ألحكام احليازة 
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 ١١١١مادة 

ال يقتصر الرهن احليازى على ضمان احلق وإمنا يضمن أيضا وىف نفس املرتبة ما 
 :يأيت 

 .املصروفات الضرورية الىت أنفقت للمحافظة على الشيء ) أ ( 
 .التعويضات عن األضرار الناشئة من عيوب الشيء ) ب(

مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن احليازى ) جـ(
 .د االقتضاء وقيده عن

 .املصروفات الىت اقتضاها تنفيذ الرهن احليازى ) د(
 .٢٣٠مجيع الفوائد املستحقة مع مراعاة ما جاء ىف املادة ) هـ(

 
 الفصل الثالث

 انقضاء الرهن احليازى
 ١١١٢مادة 

زال السبب ينقضي حق الرهن احليازى بانقضاء الدين املضمون ويعود معه إذا 
الذى انقضى به الدين دون إخالل باحلقوق الىت يكون الغري حسن النية قد 

 .كسبها قانونا ىف الفترة ما بني انقضاء احلق وعودته 
 

 ١١١٣مادة 
 :ينقضي أيضا الرهن احليازى بأحد األسباب اآلتية 

ق وكان ذا أهلية ىف إبراء ذمة املدين من إذا نزل الدائن املرن عن هذا احل) أ ( 
الدين وجيوز أن يستفاد التنازل ضمنا من ختلى الدائن باختياره عن الشيء 

املرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون حتفظ ، على أنه إذا كان الرهن 
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مثقال حبق تقرر ملصلحة الغري ، فإن تنازل الدائن ال ينفذ ىف حق هذا الغري إال إذا 
 .أقره 

 .إذا اجتمع حق الرهن احليازى مع حق امللكية ىف يد شخص واحد ) ب(
 .إذا هلك الشيء أو انقضى احلق املرهون ) جـ(

 
 الفصل الرابع

 بعض أنواع الرهن احليازى
 الرهن العقاري -١

 ١١١٤مادة 
نتقال احليازة أن يقيد عقد يشترط لنفاذ الرهن العقاري ىف حق الغري إىل جانب ا

 .الرهن ، وتسرى على هذا القيد األحكام اخلاصة بقيد الرهن الرمسى 
 

 ١١١٥مادة 
جيوز للدائن املرن لعقار أن يؤجر العقار إىل الراهن دون ان مينع ذلك من نفاذ 

الرهن وجب ذكر ذلك ىف فإذا أتفق على اإلجيار ىف عقد . الرهن ىف حق الغري 
أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به ىف هامش القيد ، إال . القيد ذاته 

 .أن هذا التأشري ال يكون ضروريا إذا جدد اإلجيار جتديدا ضمنيا 
 

 ١١١٦مادة 
ن يقوم بالنفقات على الدائن املرن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأ) ١(

الالزمة حلفظة ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على أن 
يسترتل من الثمار الىت حيصلها قيمة ما أنفق أو يستوىف هذه القيمة من مثن العقار 

 .ىف املرتبة الىت خيوهلا له القانون 
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 . الرهن وجيوز للدائن أن يتحلل من هذه االلتزامات إذا هو ختلى عن حق) ٢(
 

  رهن املنقول-٢
 ١١١٧مادة 

يشترط لنفاذ رهن املنقول ىف حق الغري إىل جانب انتقال احليازة أن يدون العقد 
ىف ورقة ثابتة التاريخ يبني فيها املبلغ املضمون بالرهن والعني املرهونة بيانا كافيا 

 .لدائن املرن  وهذا التاريخ الثابت حيدد مرتبة ا–
 

 ١١١٨مادة 
األحكام املتعلقة باآلثار الىت تترتب على حيازة املنقوالت املادية والسندات ) ١(

 .الىت حلاملها تسرى على رهن املنقول 
ويوجه خاص يكون للمرن إذا كان حسن النية أن يتمسك حبقه ىف الرهن ) ٢(

 ميلك التصرف ىف الشيء املرهون كما جيوز من جهة أخرى ولو كان الراهن ال
لكل حائز حسن النية أن يتمسك باحلق الذى كسبه على الشيء املرهون ولو 

 .كان ذلك الحقا لتاريخ الرهن 
 

 ١١١٩مادة 
إذا كان الشيء املرهون مهددا باهلالك أو التلف أو نقض القيمة حبيث ) ١(

خيشى أن يصبح غري كاف لضمان حق الدائن ومل يطلب الراهن رده إليه مقابل 
شئ أخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له 

 .ىف بيعه باملزاد العلىن أو بسعره ىف البورصة أو السوق 
 حق وينتقل. ويفصل القاضى ىف أمر إيداع الثمن عند الترخيص ىف البيع ) ٢(

 .الدائن ىف هذه احلالة من الشيء إىل مثنه 
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 ١١٢٠مادة 

جيوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء املرهون وكان البيع صفقة راحبة ، 
أن يطلب من القاضى الترخيص ىف بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول 

يص شروط البيع ويفصل ىف أمر إيداع أجل الدين ، وحيدد القاضى عند الترخ
 .الثمن 
 

 ١١٢١مادة 
جيوز للدائن املرن إذا مل يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له ) ١(

 .ىف بيع املرهون باملزاد العلىن أو بسعره ىف البورصة أو السوق 
ر بتمليكه الشيء وفاء للدين وجيوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأم) ٢(

 .على أن حيسب عليه بقيمته حبسب تقدير اخلرباء 
 

 ١١٢٢مادة 
تسرى األحكام املتقدمة بالقدر الذى ال تتعارض فيه مع أحكام القوانني التجارية 

واألحكام اخلاصة ببيوت التسليف املرخص هلا ىف الرهن وأحكام القوانني 
 .اللوائح املتعلقة بأحوال خاصة ىف رهن املنقول و

 
  رهن الدين-٣

 ١١٢٣مادة 
ال يكون رهن الدين نافذا ىف حق املدين إال بإعالن هذا الرهن إليه أو بقبوله ) ١(

  .٣٠٥له وفقا للمادة 
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دين املرهون ، وال يكون نافذا ىف حق الغري إال حبيازة املرن لسند ال) ٢(
 .وحتسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لإلعالن أو القبول 

 
 ١١٢٤مادة 

السندات االمسية والسندات االذنية يتم رهنها بالطريقة اخلاصة الىت رمسها 
القانون حلوالة هذه السندات على أن يذكر أن احلوالة قد متت على سبيل الرهن 

 . ويتم الرهن دون حاجة إىل إعالن،
 

 ١١٢٥مادة 
 .إذا كان الدين غري قابل للحوالة أو للحجز فال جيوز رهنه 

 
 ١١٢٦مادة 

للدائن املرن أن يستويل على الفوائد املستحقة عن الدين املرهون واليت ) ١(
هن ، وكذلك له أن يستويل على كل االستحقاقات الدورية الىت هلذا حتل بعد الر

الدين على أن خيصم ما يستوىل عليه من املصروفات مث من الفوائد مث من أصل 
 .الدين املضمون بالرهن ، كل هذا ما مل يتفق على غريه 

تضى ويلتزم الدائن املرن باحملافظة على الدين املرهون ، فإذا كان له أن يق) ٢(
شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه ىف الزمان 

 .واملكان املعينني لالستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك 
 

 ١١٢٧مادة 
جيوز للمدين ىف الدين املرهون أن يتمسك قبل الدائن املرن بأوجه الدفع 

حلق املضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع الىت تكون له قبل املتعلقة بصحة ا
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دائنه األصلى ، كل ذلك بالقدر الذى جيوز فيه للمدين ىف حالة احلوالة أن 
 .يتمسك ذه الدفوع قبل احملال إليه 

 
 ١١٢٨مادة 

ن ، فال جيوز للمدين إذا حل الدين املرهون قبل حلول الدين املضمون بالره) ١(
أن يوىف الدين إال للمرن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إىل املدين 

 .إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن إىل ما مت إيداعه 
وعلى املرن والراهن أن يتعاونا على استغالل ما أداء املدين ، وأن يكون ) ٢(

ن فيه ضرر للدائن املرن ، مع ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكو
 .املبادرة إىل إنشاء رهن جديد ملصلحة هذا الدائن 

 
 ١١٢٩مادة 

إذا أصبح كل من الدين املرهون والدين املضمون بالرهن مستحق األداء ، جاز 
 للدائن املرن إذا مل يستوف حقه ، أن يقبض من الدين املرهون ما يكون

 الفقرة ١١٢١مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو متلكه وفقا للمادة 
 .الثانية 
 

 الباب الرابع
 حقوق االمتياز
 الفصل األول
 أحكام عامة

 ١١٣٠مادة 
 .االمتياز أولوية يقررها القانون حلق معني مراعاة منه لصفته ) ١(
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 .از إال مبقتضى نص ىف القانون وال يكون للحق امتي) ٢(
 

 ١١٣١مادة 
مرتبة االمتياز حيددها القانون ، فإذا مل ينص صراحة ىف حق ممتاز على مرتبة ) ١(

 .امتيازه ، كان هذا احلق متأخرا ىف املرتبة عن كل امتياز ورد ىف هذا الباب 
تبة واحدة ، فاا تستوىف بنسبة قيمة كل وإذا كانت احلقوق املمتازة ىف مر) ٢(

 .منها ما مل يوجد نص يقضى بغري ذلك
 

 ١١٣٢مادة 
أما حقوق . ترد حقوق االمتياز العامة على مجيع أموال املدين من منقول وعقار 

 .االمتياز اخلاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معني 
 

 ١١٣٣مادة 
 .ال حيتـج حبق االمتياز على من حاز املنقول حبسن نية ) ١(

ويعترب حائزا ىف حكم هذه املادة مؤجر العقار بالنسبة إىل املنقوالت ) ٢(
املوجودة ىف العني املؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إىل األمتعة الىت يودعها 

 .الرتالء ىف فندقه 
ي الدائن ألسباب معقولة ، تبديد املنقول املثقل حبق امتياز ملصلحته وإذا خش) ٣(

 .جاز له أن يطلب وضعه حتت احلراسة
 

 ١١٣٤مادة 
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تسرى على حقوق االمتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرمسى بالقدر ) ١(
نوع خاص أحكام التطهري وتسرى ب. الذى ال تتعارض فيه مع طبيعة احلقوق 

 .والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من جتديد وحمو
ومع ذلك فإن حقوق االمتياز العامة ولو كان حملها عقارا ال جيب فيها ) ٢(

الشهر وال يثبت فيها حق التتبع ، وال حاجة للشهر أيضا ىف حقوق االمتياز 
وهذه احلقوق املمتازة مجيعا . زانة العامة العقارية الضامنة ملبالغ مستحقة للخ

تكون أسبق ىف املرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو أى حق رهن رمسى 
مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فاالمتياز الضامن للمبالغ املستحقة 

 .للخزانة بتقدم على حقوق االمتياز العامة 
 

 ١١٣٥ة ماد
يسرى على االمتياز ما يسرى على الرهن الرمسى من أحكام متعلقة الك الشيء 

 .أو تلفه 
 

 ١١٣٦مادة 
ينقضي حق االمتياز بنفس الطرق الىت ينقضي ا حق الرهن الرمسى وحق الرهن 

خاص يقضى بغري احليازة ووفقا ألحكام انقضاء هذين احلقني ، ما مل يوجد نص 
 .ذلك
 

 الفصل الثاين
 أنواع احلقوق املمتازة

 ١١٣٧مادة 
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احلقوق املبينة يف املواد اآلتية تكون ممتازة إىل جانب حقوق االمتياز املقررة 
 .بنصوص خاصة

 
 اصة الواقعة على منقول حقوق االمتياز العامة وحقوق االمتياز اخل-١

 ١١٣٨مادة 
املصروفات القضائية الىت أنقت ملصلحة مجيع الدائنني ىف حفظ أموال املدين ) ١(

 .وبيعها ، هلا امتياز على مثن هذه األموال
وتستوىف هذه املصروفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن ) ٢(

. فقت املصروفات ىف مصلحتهم رمسى مبا ىف ذلك حقوق الدائنني الذين أن
وتتقدم املصروفات الىت أنفقت ىف بيع األموال على تلك أنفقت ىف إجراءات 

 .التوزيع 
 

 ١١٣٩مادة 
املبالغ املستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى ) ١(

 ىف القوانني واألوامر الصادرة ىف نوع كان ، يكون هلا امتياز بالشروط املقررة
 .هذا الشأن 

وتستوىف هذه املبالغ من مثن األموال املثقلة ذا االمتياز ىف أية يد كانت قبل ) ٢(
 .أى حق أخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رمسى عدا املصرفات القضائية 

 
 ١١٤٠مادة 

رفت ىف حفظ املنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون هلا املبالغ الىت ص) ١(
 امتياز عليه كله
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وتستوىف هذه املبالغ من مثن هذا املنقول املثقل حبق االمتياز بعد املصروفات ) ٢(
القضائية واملبالغ املستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها 

 .ريخ صرفها على بعض حبسب الترتيب العكسي لتوا
 

 ١١٤١مادة 
 :يكون للحقوق اآلتية امتياز على مجيع أموال املدين من منقول وعقار ) ١(

 .املبالغ املستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجري آخر ) أ ( 
املبالغ املستحقة عما مت توريده للمدين وملن يعوله من مأكل وملبس ىف ) ب(

 .تة األشهر األخرية الس
 .النفقة املستحقة ىف ذمة املدين ألقاربه عن ستة األشهر األخرية ) جـ(

وتستوىف هذه املبالغ مباشرة بعد املصروفات القضائية واملبالغ املستحقة ) ٢(
للخزانة العامة ومصروفات احلفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوىف بنسبة كل 

 .منها 
 

 ١١٤٢مادة 
املبالغ املنصرفة ىف البذور والسماد وغريه من مواد التخصيب واملواد ) ١(

املقاومة للحشرات ، واملبالغ املنصرفة ىف أعمال الزراعة واحلصاد ، يكون هلا 
 .امتياز على احملصول الذى صرفت ىف إنتاجه وتكون هلا مجيعا مرتبة واحدة

 .لغ من مثن احملصول مباشرة بعد احلقوق املتقدمة الذكر وتستوىف هذه املبا) ٢(
وكذلك يكون للمبالغ املستحقة ىف مقابل آالت الزراعة حق امتياز ىف نفس ) ٣(

 .املرتبة على هذه اآلالت 
 

 ١١٤٣مادة 
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عن ذلك ، أجرة املباىن واألراضي الزراعية لسنتني أو ملدة اإلجيار إن قلت ) ١(
وكل حق أخر للمؤجر مبقتضى عقد اإلجيار ، يكون هلا مجيعا امتياز على ما 

يكون موجودا بالعني املؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن 
 .حمصول زراعي 

ويثبت االمتياز ولو كانت املنقوالت مملوكة لزوجة املستأجر أو كانت ) ٢(
جر كان يعلم وقت وضعها ىف العني املؤجرة بوجود مملوكة للغري ومل يثبت أن املؤ

حق للغري عليها ، وذلك دون إخالل باألحكام املتعلقة باملنقوالت املسروقة أو 
 .الضائعة 

ويقع االمتياز أيضا على املنقوالت واحملصوالت اململوكة للمستأجر من ) ٣(
، فإذا مل الباطن إذا كان املؤجر قد اشترط صراحة عدم اإلجيار من الباطن 

يشترط ذلك فال يثبت االمتياز إال للمبالغ الىت تكون مستحقة للمستأجر 
 .األصلى ىف ذمة املستأجر من الباطن ىف الوقت الذى ينذره فيه املؤجر 

وتستوىف هذه املبالغ املمتازة من مثن األموال املثقلة باالمتياز بعد احلقوق ) ٤(
قوق غري نافذ ىف حق املؤجر باعتباره املتقدمة الذكر ، إال ما كان من هذه احل

 .حائزا حسن النية 
وإذا نقلت األموال املثقلة باالمتياز من العني املؤجرة على الرغم من ) ٥(

معارضة املؤجر أو على غري علم منه ومل يبق ىف العني أمول كافية لضمان احلقوق 
 يضر ذلك باحلق املمتازة ، بقى االمتياز قائما على األموال الىت نقلت دون أن

الذى كسبه غري احلسن النية على هذه األموال ، ويبقى االمتياز قائما ولو أضر 
حبق الغري ملدة ثالث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع املؤجر عليها حجزا 

ومع ذلك إذا بيعت هذه األموال إىل مشتري . استحقاقيا ىف امليعاد القانوين 
 على أو ممن يتجر ىف مثلها ، وجب على حسن النية ىف سوق عام أو ىف مزاد

 .املؤجر أن يرد الثمن إىل هذا املشترى 
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 ١١٤٤مادة 

املبالغ املستحقة لصاحب الفندق ىف ذمة الرتيل عن أجره اإلقامة واملؤونة ) ١(
 وما صرف حلسابه ، ويكون هلا امتياز على األمتعة الىت أحضرها الرتيل ىف

 .الفندق أو ملحقاته 
ويقع االمتياز على األمتعة ولو كانت غري مملوكة للرتيل إذا مل يثبت صاحب ) ٢(

الفندق كان يعلم وقت إدخاهلا عنده حبق الغري عليها بشرط أال تكون تلك 
ولصاحب الفندق أن يعارض ىف نقل األمتعة من . األمتعة مسروقة أو ضائعة 

فإذا نقلت األمتعة رغم معارضته او دون . مال فندقه مادام مل يستوف حقه كا
علمه ، فإن حق االمتياز يبقى قائما عليها دون إخالل باحلقوق كسبها الغري 

 .حبسن نية 
والمتياز صحب الفندق نفس املرتبة الىت المتياز املؤجر ، فإذا تزاحم قدم ) ٣(

 .األسبق ىف التاريخ ، ما مل يكن غري نافذ بالنسبة إىل اآلخر
 

 ١١٤٥مادة 
ما يستحق لبائع املنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء ) ١(

وهذا دون إخالل . املبيع ، ويبقى االمتياز قائما مادام املبيع حمتفظا بذاتيته 
باحلقوق الىت كسبها الغري حبسن نية ، مع مراعاة األحكام اخلاصة باملواد 

 .لتجاريةا
ويكون هذا االمتياز تاليا ىف املرتبة ملا تقدم ذكره من حقوق االمتياز الواقعة ) ٢(

على منقول ، إال أنه يسرى ىف حق املؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أما كانا 
 .يعلمان به وقت وضع املبيع ىف العني املؤجرة أو الفندق 
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 ١١٤٦مادة 
للشركاء الذين اقتسموا منقوال ، حق امتياز عليه تأمينا حلق كل منهم ىف ) ١(

 .الرجوع على اآلخرين بسبب القسمة ، وىف استيفاء ما تقرر هلم فيها من معدل 
وتكون المتياز املتقاسم نفس املرتبة الىت المتياز البائع فإذا تزاحم احلقان ) ٢(

 .قدم األسبق ىف التاريخ 
 

  حقوق االمتياز اخلاصة الواقعة على عقار-٢
 ١١٤٧مادة 

ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار ) ١(
 .املبيع 

وجيب أن يقيد االمتياز ولو كان البيع مسجالً ، وتكون مرتبته من وقت ) ٢(
 .القيد 
 

 ١١٤٨مادة 
املبالغ املستحقة للمقاولني واملهندسني املعماريني الذين عهد إليهم ىف تشييد ) ١(

أبنية أو منشآت أخرى أو ىف إعادة تشييدها أو ىف ترميمها أو ىف صيانتها ، 
يكون هلا امتياز على هذه املنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه 

 .بيعه األعمال ىف قيمة العقار وقت 
 .وجيب أن يقيد هذا االمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد ) ٢(

 
 ١١٤٩مادة 
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للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا ملا ختوله القسمة من حق 
وجيب . يف رجوع كل منهم على اآلخرين مبا ىف ذلك حق املطالبة مبعدل القسمة 

 دأن يقيد هذا االمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القي
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