
 

 1976 السنة :

 1449 عدد المواد :

 01-01-1977 تاريخ السريان :

 (1976)القانون المدني لسنة  1976لسنة  43قانون رقم 

 2645 رقم الجريدة

 2 الصفحة

 01-08-1976 التاريخ

 

 

 ( 1لمادة ) ا  

 القانون وتطبيقه

 الباب التمهيدي

 

 

 .1977/ 1/ 1( ويعمل به من 1976يسمى هذا القانون ) القانون المدني لسنة 

 

 

 ( 2المادة )   

 القانون وتطبيقه

 الباب التمهيدي

 

تسري نصوو  هوذا القوانون عاوى المسواتل التوي تتناولهوا هوذ  النصوو  بالفايهوا ومعانيهوا و   .1
 . مساغ لالجتهاد في مورد الن 

 



فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه ا سالمي ا كثور موافقوة لنصوو   .2
 . الميةهذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة ا س

 

فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في  .3
العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا و  يتعارض مع احكام القانون او النيام العام او اآلداب 

 . . اما اذا كان العرف خاصا بباد معين فيسري حكمه عاى ذلك الباد

 

 . ترشد في ذلك كاه بما اقر  القضاء والفقه عاى ان   يتعارض مع ما ذكرويس .4

 

 

 ( 3المادة )   

 القانون وتطبيقه

 الباب التمهيدي

 

 . يرجع في فهم الن  وتفسير  وتاوياه ود لته الى قواعد اصول الفقه ا سالمي

 

 

 ( 4المادة )   

 التطبيق الزمني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

 . ما ثبت بزمان يحكم ببقاته ما لم يوجد دليل عاى ما ينافيه

 

 

 ( 5المادة )   

 التطبيق الزمني لاقانون



 الباب التمهيدي

 

  يجوز الغاء ن  تشريعي ا  بتشريع  حق ين  صراحة عاى هذا ا لغواء او يشوتمل عاوى نو  
ان قوورر قواعوود  ذلووك يتعووارض مووع نوو  التشووريع القووديم او يوونيم موون جديوود الموضووو  الووذي سووبق 

 . التشريع

 

 

 ( 6المادة )   

 التطبيق الزمني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

تسري النصو  المتعاقة با هاية عاى جميع ا شخا  الذين تنطبق عايهم الشروط المقررة في  .1
 . تاك النصو 

 

ضوى نصوو  واذا توفرت ا هاية في شخ  طبقاً لنصو  قديمة ثم اصبح ناق  ا هاية بمقت .2
 . جديدة فال اثر لذلك في تصرفاته السابقة

 

 

 ( 7المادة )   

 التطبيق الزمني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

 . تسري النصو  الجديدة المتعاقة بالتقادم من وقت العمل بها عاى كل تقادم لم يكتمل .1

 

ووقفوه وانقطاعوه  عاى ان النصو  القديمة هي التي تسري عاوى المسواتل الخاصوة ببودء التقوادم .2
 . وذلك عن المدة السابقة عاى العمل بالنصو  الجديدة

 



 

 ( 8المادة )   

 التطبيق الزمني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

اذا قرر الن  الجديود مودة لاتقوادم اقصور مموا قورر  الون  القوديم سورت المودة الجديودة مون وقوت  .1
 . العمل بالن  الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك

 

اما اذا كان الباقي من المدة التي نو  عايهوا القوانون القوديم اقصور مون المودة التوي قررهوا الون   .2
 . يتم بانقضاء هذا الباقيالجديد فان التقادم 

 

 

 ( 9المادة )   

 التطبيق الزمني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

 . تطبق عاى ادلة ا ثبات النصو  السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه

 

 

 ( 10المادة )   

 التطبيق الزمني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

 . ا لم ين  القانون عاى غير ذلكتحسب المواعيد بالتقويم الشمسي م

 



 

 ( 11المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

القانون ا ردني هو المرجع في تكييف العالقات عنودما يطاوب تحديود نوو  هوذ  العالقوات فوي قضوية 
 . تتناز  فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها

 

 

 ( 12المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

يسري عاى الحالة المدنية لالشخا  واهايتهم قانون الدولوة التوي ينتموون اليهوا بجنسويتهم . وموع  .1
ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المماكة ا ردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كوان احود 

ن نق  ا هاية يرجع الى سوبب فيوه خفواء   يسوهل عاوى الطورف الطرفين اجنبيا ناق  ا هاية وكا
 . اآلخر تبينه ، فان هذا السبب   يؤثر في اهايته

اما النيوام القوانوني لالشوخا  الحكميوة ا جنبيوة مون شوركات وجمعيوات ومؤسسوات وغيرهوا ،  .2
الفعاوي ، فواذا  فيسري عايه قوانون الدولوة التوي اتخوذت فيهوا هوذ  ا شوخا  مركوز ادارتهوا الرتيسوي

 . باشرت نشاطها الرتيسي في المماكة ا ردنية الهاشمية فان القانون ا ردني هو الذي يسري

 

 

 ( 13المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

 . يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .1



ج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا اما من حيث الشكل فيعتبر الزوا .2
 .  وضا  الباد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه ا وضا  التي قررها قانون كل من الزوجين

 

 

 ( 14المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

الوزواج عاوى اآلثوار التوي يرتبهوا عقود يسري قانون الدولوة التوي ينتموي اليهوا الوزوج وقوت انعقواد  .1
 . الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال

 

اموا الطوالف فيسوري عايوه قوانون الدولوة التوي ينتموي اليهوا الوزوج وقوت الطوالف . ويسوري عاوى  .2
 . التطايق وا نفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى

 

 

 ( 15المادة )   

 لتطبيق المكاني لاقانونا

 الباب التمهيدي

 

في ا حوال المنصو  عايها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج 
 . ، يسري القانون ا ردني وحد  فيما عدا شرط ا هاية لازواج

 

 

 ( 16المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي



 

 . يسري عاى ا لتزام بالنفقة فيما بين ا قارب ، قانون المدين بها

 

 

 ( 17المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

يسري عاى المساتل الموضوعية الخاصة بالو ية والوصاية والقوامة وغيرها من النيم الموضوعة 
 . حمايتهلحماية المحجورين والغاتبين قانون الشخ  الذي تجب 

 

 

 ( 18المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

يسري عاى الميوراث والوصوية وسواتر التصورفات المضوافة الوى موا بعود المووت قوانون الموورث  .1
 . والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته

تموت فيوه وكوذلك  ويسري عاى شكل الوصية قانون الموصي وقت ا يصاء او قوانون الباود الوذي .2
 . الحكم في شكل ساتر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت

 

 

 ( 19المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 



يسري عاى الحيازة والماكية والحقووف العينيوة ا خورى قوانون الموقوع فيموا يخوت  بالعقوار ويسوري 
بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيهوا هوذا المنقوول وقوت تحقوق السوبب الوذي ترتوب عايوه 

 . كسب الحيازة او الماكية او الحقوف العينية ا خرى او فقدها

 

 

 ( 20المادة )   

 بيق المكاني لاقانونالتط

 الباب التمهيدي

 

يسري عاى ا لتزامات التعاقدية قوانون الدولوة التوي يوجود فيهوا المووطن المشوترك لامتعاقودين اذا  .1
اتحدا موطناً فان اختافا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لوم يتفوق المتعاقودان عاوى غيور 

 . ذلك

 . هو الذي يسري عاى العقود التي ابرمت في شان هذا العقار عاى ان قانون موقع العقار .2

 

 

 ( 21المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

تخضع العقود ما بين ا حياء في شكاها لقانون الباد الذي تمت فيه ويجووز ايضواً ان تخضوع لاقوانون 
نون مووطن المتعاقودين او قانونهموا الذي يسري عاى احكامها الموضوعية كموا يجووز ان تخضوع لقوا

 . الوطني المشترك

 

 

 ( 22المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي



 

 . يسري عاى ا لتزامات غير التعاقدية قانون الباد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لاللتزام .1

عون الفعول الضوار عاوى الوقواتع  و  تسري احكام الفقرة السوابقة بالنسوبة الوى ا لتزاموات الناشوتة .2
التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المماكة ا ردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة 

 . في الباد الذي وقعت فيه

 

 

 ( 23المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

يسري قانون الباد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها عاى قواعد ا ختصا  واجراءات 
 . التقاضي

 

 

 ( 24المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

  تسري احكام المواد السابقة اذا وجد ن  في قانون خا  او في معاهدة دوليوة نافوذة فوي المماكوة 
 . لهاشمية يتعارض معهاا ردنية ا

 

 

 ( 25المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي



 

تتبع مبادئ القانون الدولي الخا  فيما لم يرد فوي شوانه نو  فوي الموواد السوابقة مون احووال تنواز  
 . القوانين

 

 

 ( 26المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

ن الوذي يجوب تطبيقوه فووي حالوة مجهوولي الجنسوية او الوذين تثبوت لهوم جنسوويات تعوين المحكموة القوانو
متعددة في وقت واحد . عاى ان ا شخا  الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية ا ردنية وجنسوية 

 . دولة اجنبية اخرى فان القانون ا ردني هو الذي يجب تطبيقه

 

 

 ( 27المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 اب التمهيديالب

 

اذا يهر من ا حكام الواردة في الموواد المتقدموة ان القوانون الواجوب تطبيقوه هوو قوانون دولوة معينوة 
 . تتعدد فيها الشراتع ، فان القانون الداخاي لتاك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها

 

 

 ( 28المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 



اذا تقرر ان قانوناً اجنبيواً هوو الواجوب التطبيوق فوال يطبوق منوه ا  احكاموه الداخايوة دون التوي تتعاوق 
 . بالقانون الدولي الخا 

 

 

 ( 29المادة )   

 التطبيق المكاني لاقانون

 الباب التمهيدي

 

النيوام    يجوز تطبيق احكام قانون اجنبوي عينتوه النصوو  السوابقة اذا كانوت هوذ  ا حكوام تخوالف
 . العام او اآلداب في المماكة ا ردنية الهاشمية

 

 

 ( 30المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 . تبدا شخصية ا نسان بتمام و دته حياً ، وتنتهي بموته .1

 . ويعين القانون حقوف الحمل المستكن .2

 

 

 ( 31المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 . تثبت الو دة والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة لذلك .1



فاذا لوم يوجود هوذا الودليل او تبوين عودم صوحة موا ادرج بالسوجالت جواز ا ثبوات بايوة وسوياة مون  .2
 . وساتل ا ثبات القانونية

 

 

 ( 32المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 . كم بكونه مفقوداً بناء عاى طاب كل ذي شانمن غاب بحيث   يعام حي هو ام ميت يح .1

واحكووام المفقووود والغاتووب تخضووع لالحكووام المقووررة فووي القوووانين الخاصووة فووان لووم توجوود فاحكووام  .2
 . الشريعة ا سالمية

 

 

 ( 33المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 . الجنسية ا ردنية ينيمها قانون خا 

 

 

 ( 34المادة )   

 لشخ  الطبيعيا .1

 الباب التمهيدي

 

 . تتكون اسرة الشخ  من ذوي قربا  .1



 . ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .2

 

 

 ( 35المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 . القرابة المباشرة هي الصاة ما بين ا صول والفرو  .1

والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخا  يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احودهم  .2
 . اصالً او فرعاً لآلخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم

 

 

 ( 36المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

الصوعود لالصول بخوروج هوذا  يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فر  درجوة عنود
ا صل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفر  لالصل المشترك 

 . ثم نزو ً منه الى الفر  اآلخر وكل فر  فيما عدا ا صل المشترك يعتبر درجة

 

 

 ( 37المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 . ين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج اآلخريعتبر اقارب احد الزوج



 

 

 ( 38المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 يكون لكل شخ  اسم ولقب وياحق لقبه باسماء او د 

 

 

 ( 39المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 .الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخ  عادة .1

 

 .ويجوز ان يكون لاشخ  في وقت واحد اكثر من موطن .2

 

 .واذا لم يكن لاشخ  مكان يقيم فيه عادة يعتبر بال موطن .3

 

 

 ( 40المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 



يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخ  تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة ا عمال المتعاقة بهذ  
 ارة او الحرفةالتج

 

 

 ( 41المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

1.  ً  موطن القاصر والمحجور عايه والمفقود والغاتب هو موطن من ينوب عن هؤ ء قانونا

 

وموع ذلوك يجووز ان يكوون لاقاصور الوذي باوش خموس عشورة سونة ومون فوي حكموه مووطن خوا   .2
 .تبر  القانون اهالً لمباشرتهابالنسبة الى ا عمال والتصرفات التي يع

 

 

 ( 42المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 .يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .1

 

 .و  يجوز اثبات وجود الموطن المختار ا  بالكتابة .2

 

والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعاق بهوذا العمول بموا  .3
 . في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ا  اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن عاى اعمال دون اخرى

 

 



 ( 43المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

عواً بقووا  العقايوة ولوم يحجور عايوه يكوون كامول ا هايوة لمباشورة كل شخ  يباوش سون الرشود متمت .1
 حقوقه المدنية

 

 . وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاماة .2

 

 

 ( 44المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 .  يكون اهالً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون .1

 

 .وكل من لم يباش السابعة يعتبر فاقداً لاتمييز .2

 

 

 ( 45المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

كل من باش سن التمييز ولم يباش سن الرشد وكول مون باوش سون الرشود وكوان سوفيهاً او ذا غفاوة يكوون 
 ناق  ا هاية وفقاً لما يقرر  القانون



 

 

 ( 46المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

يخضع فاقدو ا هاية وناقصوها بحسب ا حووال فوي احكوام الو يوة او الوصواية او القواموة لاشوروط 
 ووفقاً لاقواعد المقررة في القانون

 

 

 ( 47المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

 لتعديل في احكامهاليس  حد النزول عن حريته الشخصية و  عن اهايته او ا

 

 

 ( 48المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

لكل من وقع عايه اعتداء غير مشرو  في حق من الحقوف المالزمة لشخصيته ان يطاوب وقوف هوذا 
 ا عتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

 

 



 ( 49المادة )   

 الشخ  الطبيعي .1

 الباب التمهيدي

 

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كايهما بال مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او 
 كايهما دون حق ان يطاب وقف هذا ا عتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

 

 

 ( 50المادة )   

 ا شخا  الحكمية

 الباب التمهيدي

 

 : ا شخا  الحكمية هي

 

يات بالشروط التوي يحوددها القوانون والمؤسسوات العاموة وغيرهوا مون المنشو ت التوي الدولة والباد .1
 .يمنحها القانون شخصية حكمية

 

 .الهيتات والطواتف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية .2

 

 . الوقف .3

 

 .الشركات التجارية والمدنية .4

 

 .نونالجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً  حكام القا .5

 



 .كل مجموعة من ا شخا  او ا موال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى ن  في القانون .6

 

 

 ( 51المادة )   

 ا شخا  الحكمية

 الباب التمهيدي

 

الشخ  الحكمي يتمتع بجميع الحقوف ا  ما كان منها مالزماً لصفة ا نسان الطبيعية وذلوك فوي  .1
 الحدود التي قررها القانون

 

 : فيكون له .2

 

 .أ. ذمة مالية مستقاة

 

 .ب. اهاية في الحدود التي يعينها سند انشاته او التي يقررها القانون

 

 .ج. حق التقاضي

 

د. موووطن مسووتقل. ويعتبوور موطنووه المكووان الووذي يوجوود فيووه مركووز ادارتووه. والشووركات التووي يكووون 
مركزها الرتيسي في الخارج ولها نشاط في المماكة ا ردنية الهاشمية يعتبور مركوز ادارتهوا بالنسوبة 

 .لاقانون الداخاي ، المكان الذي توجد فيه ا دارة المحاية

 

 .تعبير عن ارادتهويكون له من يمثاه في ال . 3

 

 

 ( 52المادة )   



 ا شخا  الحكمية

 الباب التمهيدي

 

 ا شخا  الحكمية تخضع  حكام القوانين الخاصة بها

 

 

 ( 53المادة )   

 المال

 الباب التمهيدي

 

 

 .المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل

 

 

 ( 54المادة )   

 محل الحقوف المالية

 الباب التمهيدي

 

كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً وا نتفا  به انتفاعاً مشروعاً و  يخرج عون التعامول بطبيعتوه 
 او بحكم القانون يصح ان يكون محالً لاحقوف المالية

 

 

 ( 55المادة )   

 ا شياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها

 الباب التمهيدي



 

التي   يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وا شياء التي  ا شياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي
 تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي   يجيز القانون ان تكون محالً لاحقوف المالية

 

 

 ( 56المادة )   

 ا شياء المثاية والقيمية

 الباب التمهيدي

 

يوث يمكون ان يقووم بعضوها مقوام ا شياء المثاية هي ما تماثات آحادها او اجزاؤهوا او تقاربوت بح .1
 بعض عرفاً بال فرف يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن

 

 .والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراد  في التداول .2

 

 

 ( 57المادة )   

 ا شياء ا ستهالكية وا ستعمالية

 لباب التمهيديا

 

 ا شياء ا ستهالكية هي ما   يتحقق ا نتفا  بخصاتصها ا  باستهالكها .1

 

 اما ا ستعمالية فهي ما يتحقق ا نتفا  بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .2

 

 

 ( 58المادة )   



 العقار والمنقول

 الباب التمهيدي

 

كل شيء مستقر بحيز  ثابت فيه   يمكن نقاه منه دون تاف او تغيير هيتته فهو عقار ، وكل ما عدا 
 ذلك من شئ فهو منقول

 

 

 ( 59المادة )   

 العقار بالتخصي 

 الباب التمهيدي

 

يعتبوور عقووارا بالتخصووي  المنقووول الووذي يضووعه مالكووه فووي عقووار لووه رصوودا عاووى خدمتووه واسووتغالله 
 ا رضويكون ثابتا في 

 

 

 ( 60المادة )   

 ا موال العامة

 الباب التمهيدي

 

تعتبر اموا  عامة جميع العقارات والمنقوو ت التوي لادولوة او ا شوخا  الحكميوة العاموة والتوي  .1
 تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النيام

 

 الحجز عايها او تماكها بمرور الزمان و  يجوز في جميع ا حوال التصرف في هذ  ا موال او .2

 

 

 ( 61المادة )   



 نطاف الحق واستعماله

 الباب التمهيدي

 

 

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعما  مشروعا   يضمن ما ينشوا عون ذلوك مون 
 ضرر

 

 

 ( 62المادة )   

 نطاف الحق واستعماله

 الباب التمهيدي

 

   ضرر و  ضرار والضرر يزال

 

 

 ( 63المادة )   

 نطاف الحق واستعماله

 الباب التمهيدي

 

 ا ضطرار   يبطل حق الغير

 

 

 ( 64المادة )   

 نطاف الحق واستعماله

 الباب التمهيدي



 

 درء المضار اولى من كسب المنافع

 

 

 ( 65المادة )   

 نطاف الحق واستعماله

 الباب التمهيدي

 

 ر العام بالضرر الخا  وا شد با خفيدفع الضر

 

 

 ( 66المادة )   

 اساءة استعمال الحق

 الباب التمهيدي

 

 : اساءة استعمال الحق

 

 يجب الضمان عاى من استعمل حقه استعما  غير مشرو  .1

 

 : ويكون استعمال الحق غير مشرو  .2

 

 . أ . اذا توفر قصد التعدي

 

 . ب. اذا كانت المصاحة المرجوة من الفعل غير مشروعة

 



 . ج. اذا كانت المنفعة منه   تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر

 

 . د . اذا تجاوز ما جرى عايه العرف والعادة

 

 

 ( 67المادة )   

 اقسام الحق

 الباب التمهيدي

 

 الفر  الثاني

 

 اقسام الحق

 

 يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا

 

 

 ( 68المادة )   

 اقسام الحق

 الباب التمهيدي

 

الحق الشخصي رابطة قانونية بوين داتون ومودين يطالوب بمقتضواها الوداتن مدينوه بنقول حوق عينوي او 
 القيام بعمل او ا متنا  عن عمل

 

 

 ( 69المادة )   



 اقسام الحق

 الباب التمهيدي

 

 ساطة مباشرة عاى شئ معين يعطيها القانون لشخ  معينالحق العيني  .1

 

 . ويكون الحق العيني اصايا او تبعيا .2

 

 

 ( 70المادة )   

 اقسام الحق

 الباب التمهيدي

 

الحقوووف العينيووة ا صوواية هووي الماكيووة والتصوورف وا نتفووا  وا سووتعمال والسووكنى والسووطحية )  .1
 وا جارتين وخاو ا نتفا  القرار ( والحقوف المجردة والوقف والحكر

 

 والحقوف العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بن  القانون .2

 

 

 ( 71المادة )   

 اقسام الحق

 الباب التمهيدي

 

 الحقوف المعنوية هي التي ترد عاى شئ غير مادي .1

 



ويتبع في شان حقووف المؤلوف والمختور  والفنوان والعالموات التجاريوة وسواتر الحقووف المعنويوة  .2
 ا خرى احكام القوانين الخاصة

 

 

 ( 72المادة )   

 ادلة ا ثبات

 الباب التمهيدي

 

 الفر  الثالث

 

 اثبات الحق

 

 : ادلة ا ثبات .1

 

 : ادلة اثبات الحق هي البينات التالية

 

 الكتابة .1

 

 الشهادة .2

 

 القراتن .3

 

 المعاينة والخبرة .4

 

 ا قرار .5



 

 اليميـــن .6

 

 

 ( 73المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 : قواعد عامة في ا ثبات .2

 

 .ا صل براءة الذمة وعاى الداتن ان يثبت حقه ولامدين نفيه

 

 

 ( 74المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 اليقين   يزول بالشك

 

 

 ( 75المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 ا صل بقاء ما كان عاى ما كان كما ان ا صل في ا مور العارضة العدم .1



 

 .وما ثبت بزمان يحكم ببقاته ما لم يوجد دليل عاى خالفه .2

 

 

 ( 76المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 .الياهر يصاح حجة لادفع   لالستحقاف

 

 

 ( 77المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 .البينة عاى من ادعى واليمين عاى من انكر

 

 

 ( 78المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 مين  بقاء ا صلالبينة  ثبات خالف الياهر والي

 

 



 ( 79المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 . الكتابة والشهادة والقراتن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية وا قرار حجة قاصرة عاى المقر

 

 

 ( 80المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 كل شهادة تضمنت جر مغنم لاشاهد او دفع مغرم عنه ترد

 

 

 ( 81المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 .يعتد في شهادة ا خرس وحافه باشارته المعهودة

 

 

 ( 82المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 



 

 .غير  تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه   في الزام

 

 

 ( 83المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 

  تحاوف اليمووين ا  بطاوب الخصووم ولكوون تحافوه المحكمووة يمووين ا سوتيهار وعنوود ا سووتحقاف ، ورد 
 . المبيع لاعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطاب الخصم تحايفه

 

 

 ( 84المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 

 .يقبل قول المترجم الموثوف اذا كان عالما بالاغتين بعد حافه اليمين لدى الجهة المختصة

 

 

 ( 85المادة )   

 قواعد عامة في اإلثبات

 الباب التمهيدي

 



 

  حجة مع التنواقض ولكون   اثور لوه فوي حكوم المحكموة اذا موا ثبوت بعود  ولصواحب المصواحة حوق 
 .بالضمان الرجو  عاى الشاهد

 

 

 ( 86المادة )   

 تطبيق قواعد وأحكام اإلثبات

 الباب التمهيدي

 

 

يتبع لدى المحاكم في اجراءات ا ثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد وا حكام المنصو  عايهوا فوي  
 . قوانينها الخاصة وذلك فيما   يتعارض مع ا حكام السابقة

 

 

 ( 87المادة )   

 العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 

العقد هو ارتباط ا يجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول اآلخر وتوافقهما عاى وجه يثبت اثر  في 
 . المعقود عايه ويترتب عايه التزام كل منهما بما وجب عايه لآلخر

 

 

 ( 88المادة )   

 العقد



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : يصح ان يرد العقد

 . عاى ا عيان ، منقولة كانت او عقاراً مادية كانت او معنوية .1

 . عاى منافع ا عيان .2

 . عاى عمل معين او عاى خدمة معينة .3

 . عاى اي شئ آخر ليس ممنوعا بن  في القانون او مخالفا لانيام العام او اآلداب .4

 

 

 ( 89المادة )   

 العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . تسري عاى العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عايها هذا الفصل .1

اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها ا حكام الواردة في الفصول المعقودة لها  .2
 . تجارية. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود ال

 

 

 ( 90المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



 الفر  ا ول

 :انعقاد العقد .1

 

ينعقد العقد بمجرد ارتباط ا يجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرر  القانون فوف ذلك من اوضوا  معينوه 
 .  نعقاد العقد

 

 

 ( 91المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

ا يجاب والقبول كل لفيين مستعماين عرفا  نشاء العقد واي لفي صدر او  فهو ايجاب والثاني  .1
 . قبول

ويكون ا يجاب والقبول بصيغة الماضوي ، كموا يكونوان بصويغة المضوار  او بصويغة ا مور اذا  .2
 . اريد بهما الحال

 

 

 ( 92المادة )   

 عقاد العقدان

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

صيغة ا ستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا مازموا اذا انصورف اليوه قصود 
 . العاقدين

 



 

 ( 93المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

التعبير عن ا رادة يكون بالافي وبالكتابة وبا شارة المعهودة عرفا ولو من غير ا خرس وبالمبادلة 
الفعايووة الدالووة عاووى التراضووي وباتخوواذ اي مسوواك آخوور   توود  يووروف الحووال شووكا فووي د لتووه عاووى 

 . التراضي

 

 

 ( 94المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يعتبر عرض البضاتع مع بيان ثمنها ايجابا .1

اما النشر وا عالن وبيان ا سعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعاق بعرض او بطابوات  .2
 . موجهة لاجمهور او لالفراد فال يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض

 

 

 ( 95المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



 .   ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبو  .1

ويعتبر السكوت قبو  بوجه خا  اذا كان هنواك تعامول سوابق بوين المتعاقودين واتصول ا يجواب  .2
 . بهذا التعامل او اذا تمخض ا يجاب لمنفعة من وجه اليه

 

 

 ( 96المادة )   

 قاد العقدانع

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

المتعاقدان بالخيار بعد ا يجاب الوى آخور المجاوس فاوو رجوع الموجوب بعود ا يجواب وقبول القبوول او 
صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل عاى ا عوراض يبطول ا يجواب و  عبورة بوالقبول الواقوع 

 . بعد ذلك

 

 

 ( 97المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 .تكرار ا يجاب قبل القبول يبطل ا ول ويعتبر فيه ا يجاب الثاني

 

  

 

 

 ( 98المادة )   

 انعقاد العقد



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يعاداذا عين ميعاد لاقبول التزم الموجب بالبقاء عاى ايجابه الى ان ينقضي هذا الم

 

 

 ( 99المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يجب ان يكون القبول مطابقا لاليجاب .1

 . واذا اقترن القبول بما يزيد في ا يجاب او يقيد  او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .2

 

 

 ( 100المادة )   

 انعقاد العقد

 ادر الحقوف الشخصيةمص -الباب ا ول 

 

 

يطوابق القبوول ا يجواب اذا اتفوق الطرفوان عاوى كول المسواتل الجوهريوة التوي تفاوضوا فيهوا . اموا  .1
 . ا تفاف عاى بعض هذ  المساتل فال يكفي  لتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا ا تفاف بالكتابة

واذا اتفق الطرفان عاى جميع المساتل الجوهرية في العقد واحتفيا بمساتل تفصياية يتفقان عايها  .2
فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم ا تفواف عاوى هوذ  المسواتل فيعتبور العقود قود 

ضوي فيهوا طبقوا لطبيعوة انعقد واذا قام خالف عاى المساتل التي لم يتم ا تفاف عايهوا فوان المحكموة تق
 . المعاماة و حكام القانون والعرف والعدالة



 

 

 ( 101المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا كان المتعاقدان   يضمهما حين العقد مجاوس واحود يعتبور التعاقود قود توم فوي المكوان وفوي الزموان 
 . اتفاف او ن  قانوني يقضي بغير ذلك الاذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد

 

 

 ( 102المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثاة بالنسبة لامكان كانه تم بوين متعاقودين   يضومهما مجاوس 
 . حاضرين في المجاس واحد حين العقد واما فيما يتعاق بالزمان فيعتبر كانه تم بين

 

 

 ( 103المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



  يتم العقد فوي المزايودات ا  برسوو المزايودة ويسوقط العطواء بعطواء يزيود عايوه ولوو وقوع بواطال او 
 . رىباقفال المزايدة دون ان ترسو عاى احد ، ذلك مع عدم ا خالل باحكام القوانين ا خ

 

 

 ( 104المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

القبول في عقود ا ذعان يقتصر عاى مجرد التسايم بشروط مقررة يضعها الموجب و  يقبل مناقشة 
 . فيها

 

 

 ( 105المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

ا تفاف الذي يتعهد بموجبه كال المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معوين فوي المسوتقبل   ينعقود ا   .1
 . اذا عينت جميع المساتل الجوهرية لاعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها

 

 

فوي ا تفواف  واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهوذا الشوكل تجوب مراعاتوه ايضوا .2
 . الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد

 

 

 ( 106المادة )   



 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا وعد شخ  بابرام عقد ثم نكل وقاضا  اآلخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط الالزموة لاعقود 
 . حاز قوة القضية المقضية مقام العقد وبخاصة ما يتعاق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى

 

 

 ( 107المادة )   

 انعقاد العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

دفع العربون وقوت ابورام العقود يفيود ان لكول مون المتعاقودين الحوق فوي العودول عنوه ا  اذا قضوى  .1
 . ا تفاف بغير ذلك

 .فاذا عدل من دفع العربون فقد  واذا عدل من قبضه رد  ومثاه .2

 

 

 ( 108المادة )   

 نيابة في التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : النيابة في التعاقد .2

 



 . يجوز التعاقد با صالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك

 

 

 ( 109المادة )   

 تعاقدنيابة في ال

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية .1

ويحدد سند ا نابة الصادر من ا صيل نطاف ساطة الناتب عندما تكوون النيابوة اتفاقيوة كموا يحودد  .2
 . القانون تاك الساطة اذا كانت النيابة قانونية

 

 

 ( 110المادة )   

 التعاقدنيابة في 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو المازم دون غير  بما يترتب عايه من احكام

 

 

 ( 111المادة )   

 نيابة في التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 



 

اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخ  الناتب   شوخ  ا صويل هوو محول ا عتبوار عنود النيور  .1
 . في عيوب ا رادة او في اثر العام ببعض اليروف الخاصة او وجوب العام بها

وموع ذلوك اذا كوان الناتوب وكويال يتصورف وفقوا لتعايموات معينوة صودرت لوه مون موكاوه ، فاويس  .2
 . هل الناتب ليروف كان يعامها هو او كان من المفروض ان يعامهالاموكل ان يتمسك بج

 

 

 ( 112المادة )   

 نيابة في التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا ابرم الناتب في حدود نيابتوه عقودا باسوم ا صويل فوان موا ينشوا عون هوذا العقود مون حقووف واحكوام 
 .عاى خالف ذلكيضاف الى ا صيل ا  اذا ن  القانون 

 

 

 ( 113المادة )   

 نيابة في التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا ابرم الناتب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى ا صيل وتنصرف حقوف العقود 
الوى ا صويل كول  الى الناتب ا  اذا كان العاقد اآلخر يعام وقت التعاقد بوجود النيابة فترجوع الحقووف

 . ذلك ما لم ين  القانون عاى خالفه

 

 

 ( 114المادة )   



 نيابة في التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا كان الناتب ومن تعاقد معه يجهالن معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرموه 
 . يضاف الى ا صيل او خافاته

 

 

 ( 115المادة )   

 نيابة في التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

  يجوز لشخ  ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنوه سوواء اكوان التعاقود لحسوابه هوو ام لحسواب 
شخ  آخر دون ترخي  من ا صيل عاى انه يجوز لالصيل في هذ  الحالة ان يجيز التعاقد وهوذا 

 .يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارةكاه مع مراعاة ما 

 

 

 ( 116المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : شروط العقد .3

 

 : او  . أ . اهاية التعاقد



 

 . كل شخ  اهل لاتعاقد ما لم تساب اهايته او يحد منها بحكم القانون

 

 

 ( 117المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . ليس لاصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطاة

 

 

 ( 118المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطاة متى كانت ضارة ضررا  .1
 ً  . محضا

اما التصرفات الداترة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة عاى اجازة الولي في الحودود التوي يجووز  .2
 . فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد باوغه سن الرشد

 . وسن التمييز سبع سنوات كاماة .3

 

 

 ( 119المادة )   



 اهاية التعاقد

 ةمصادر الحقوف الشخصي -الباب ا ول 

 

 

لاولي بترخي  من المحكمة ان يسام الصغير المميز اذا اكمول الخامسوة عشورة مقودارا مون مالوه  .1
 . وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون ا ذن مطاقا او مقيدا

 . واذا توفي الولي الذي اذن لاصغير او انعزل من و يته   يبطل اذنه .2

 

 

 ( 120المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . الصغير الماذون في التصرفات الداخاة تحت ا ذن كالبالش سن الرشد

 

 

 ( 121المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . لاولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل ا ذن ويكون حجر  عاى الوجه الذي اذنه به

 

 



 ( 122دة ) الما  

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

لامحكمة ان تاذن لاصغير المميز عند امتنا  الوولي عون ا ذن ولويس لاوولي ان يحجور عايوه بعود  .1
 . ذلك

 . ولامحكمة بعد ا ذن ان تعيد الحجر عاى الصغير .2

 

 

 ( 123المادة )   

 اهاية التعاقد

 الحقوف الشخصية مصادر -الباب ا ول 

 

 

ولي الصغير هو ابو  ثم وصي ابيه ثوم جود  الصوحيح ثوم وصوي الجود ثوم المحكموة او الوصوي الوذي 
 . نّصبته المحكمة

 

 

 ( 124المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

ا ب والجد اذا تصرفا في مال الصوغير وكوان تصورفهما بمثول القيموة او بغوبن يسوير صوح العقود  .1
 . ونفذ



 . اما اذا عرفا بسوء التصرف فااحاكم ان يقيد من و يتهما او ان يسابهما هذ  الو ية .2

 

 

 ( 125المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

رة الصووادرة موون الوصووي فووي مووال الصووغير تكووون صووحيحة نافووذة ولووو كانووت بغووبن يسووير عقووود ا دا
ويعتبر من عقود ا دارة بوجوه خوا  ا يجوار اذا لوم توزد مدتوه عاوى ثوالث سونوات واعموال الحفوي 
والصيانة واستيفاء الحقوف وايفاء الديون وبيع المحصو ت الزراعية وبيع المنقول الذي يسر  اليوه 

 . قة عاى الصغيرالتاف والنف

 

 

 ( 126المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي   تودخل فوي اعموال ا دارة كوالبيع والورهن 
والقورض والصوواح وقسوومة المووال الشواتع واسووتثمار النقووود   تصووح ا  بواذن موون المحكمووة المختصووة 

 . بالطريقة التي تحددهاو

 

 

 ( 127المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

 . الصغير والمجنون والمعتو  محجورون لذاتهم .1

اما السوفيه وذو الغفاوة فتحجور عايهموا المحكموة وترفوع الحجور عنهموا وفقوا لاقواعود وا جوراءات  .2
 . المقررة في القانون

 . يباش قرار الحجر لامحجور ويعان لاناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .3

 

 

 ( 128المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 . المعتو  هو في حكم الصغير المميز .1

اته في حال المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرف .2
 . افاقته كتصرف العاقل

 

 

 ( 129المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يسوري عاوى تصورفات المحجوور لاغفاوة او السوفه موا يسوري عاوى تصورفات الصوبي المميوز مون  .1
او وصويهما حوق احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه لاوصاية عايه وليس  بيوه او جود  

 . الو ية عايه

 . اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة ا  اذا كانت نتيجة استغالل او تواطؤ .2



 

 

 ( 130المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يكون تصرف المحجور عايه لسفه او غفاة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنتوه المحكموة فوي  .1
 . ذلك

وتكون اعمال ا دارة الصادرة عن المحجور عايوه لسوفه المواذون لوه بتسوام اموالوه صوحيحة فوي  .2
 . الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت ا ذن

 

 

 ( 131المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -ب ا ول البا

 

 

تبين القوانين واألنيمة ا جراءات التي تتبع في الحجر عاى المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها 
 . والتصرف فيها وغير ذلك من المساتل المتعاقة بالو ية والوصاية والقوامة

 

 

 ( 132المادة )   

 اهاية التعاقد

 الشخصيةمصادر الحقوف  -الباب ا ول 

 



 

اذا كان الشخ  اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عايه بسبب ذلوك التعبيور عون ارادتوه 
 .جاز لامحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصاحته فيها ذلك

 

 

 ( 133المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . ة من ا ولياء وا وصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانونالتصرفات الصادر

 

 

 ( 134المادة )   

 اهاية التعاقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يجوز لناق  ا هاية ان يطاب ابطال العقد .1

 . غير انه اذا لجا الى طرف احتيالية  خفاء نق  اهايته لزمه التعويض .2

 

 

 ( 135المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

 : ب. عيوب الرضا

 

 : ا كرا  .1

 .ا كرا  هو اجبار الشخ  بغير حق عاى ان يعمل عمال دون رضا  ويكون ماديا او معنويا

 

 

 ( 136المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يكون ا كرا  ماجتا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدف ياحق بالجسم او المال. ويكون غير ماجئ اذا 
 . كان تهديدا بما دون ذلك

 

 

 ( 137المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

التهديد بايقا  ضرر بالوالدين او ا و د او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف 
 . يعتبر اكراها ، ويكون ماجتا او غير ماجئ بحسب ا حوال

 



 

 ( 138المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اجئ يعدم الرضا و  يفسد ا ختيارا كرا  الماجئ يعدم الرضا ويفسد ا ختيار وغير الم

 

 

 ( 139المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يختاف ا كرا  باختالف ا شخا  وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تواثرهم وتوالمهم مون ا كورا  
 . شدة وضعفا

 

 

 ( 140المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يشترط ان يكون المكر  قادرا عاى ايقا  ما هدد به وان يغاب عاى ين المكر  وقو  ا كرا  عاجال 
 . ان لم يفعل ما اكر  عايه



 

 

 ( 141المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

من اُكر  باحد نوعي ا كرا  عاى ابرام عقد   ينفذ عقد  ولكن لو اجاز  المكر  او ورثته بعود زوال 
 . ا كرا  صراحة او د لة ينقاب صحيحا

 

 

 ( 142المادة )   

 ا كرا 

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

ثال لتتنازل عن حوق لهوا او الزوج ذو شوكة عاى زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهاها م
 . تهب له ما  ففعات كان تصرفها غير نافذ

 

 

 ( 143المادة )   

 التغرير والغبن

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



 : التغرير والغبن .2

 

التغرير هو ان يخد  احد العاقدين اآلخر بوساتل احتيالية قولية او فعايوة تحماوه عاوى الرضوا بموا لوم 
 . ضى به بغيرهايكن لير

 

 

 ( 144المادة )   

 التغرير والغبن

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او مالبسة تغريرا اذا ثبوت ان المغورور موا كوان ليبورم العقود لوو عاوم 
 .بتاك الواقعة او هذ  المالبسة

 

 

 ( 145المادة )   

 التغرير والغبن

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا غرر احد العاقدين باآلخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد

 

 

 ( 146المادة )   

 التغرير والغبن



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . الغبن الفاحش في العقار وغير  هو ما   يدخل تحت تقويم المقومين

 

 

 ( 147المادة )   

 التغرير والغبن

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عايه لاودين او الموريض مورض المووت وكوان دينهموا 
 . مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا عاى رفع الغبن او اجازته من الداتنين وا  بطل

 

 

 ( 148المادة )   

 التغرير والغبن

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا صدر التغرير من غيور المتعاقودين واثبوت المغورور ان المتعاقود اآلخور كوان يعاوم بوالتغرير وقوت 
 . العقد جاز له فسخه

 

 

 ( 149المادة )   



 التغرير والغبن

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . حش بال تغرير ا  في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة  يفسخ العقد بالغبن الفا

 

 

 ( 150المادة )   

 التغرير والغبن

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويازم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف 
 .ن ا جازة وبهالكه عند  واستهالكه وتعيبه وزيادتهفي المعقود عايه كاه او بعضه تصرفا يتضم

 

 

 ( 151المادة )   

 الغاط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : الغاط .3

 

  يعتبوور الغاووط ا  فيمووا تضوومنته صوويغة العقوود او دلووت عايووه المالبسووات ويووروف الحووال او طبوواتع 
 . ا شياء او العرف



 

 

 ( 152المادة )   

 الغاط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا وقع الغاط في ماهية العقد او في شرط من شروط ا نعقاد او في المحل بطل العقد

 

 

 ( 153المادة )   

 الغاط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

آلخر او صفة لاعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غاط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد ا
 . فيه

 

 

 ( 154المادة )   

 الغاط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



لاعاقوود فسووخ العقوود اذا وقووع منووه غاووط فووي القووانون وتوووافرت شووروط الغاووط فووي الواقووع طبقووا لامووادتين 
 . ( ما لم يقض القانون بغير 153و151)

 

 

 ( 155المادة )   

 الغاط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 .   يؤثر في العقد مجرد الغاط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه

 

 

 ( 156المادة )   

 الغاط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . ليس لمن وقع في غاط ان يتمسك به عاى وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .1

 . بالعقد الذي قصد ابرامه اذا ايهر الطرف اآلخر استعداد  لتنفيذ هذا العقد ويبقى مازما .2

 

 

 ( 157المادة )   

 المحل

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 



 . يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه

 

 

 ( 158المادة )   

 المحل

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل ما  متقوما .1

ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق موالي آخور كموا يصوح ان يكوون عموال او امتناعوا عون  .2
 . عمل

 

 

 ( 159المادة )   

 محل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . العقد باطالاذا كان المحل مستحيال في ذاته وقت العقد كان 

 

 

 ( 160المادة )   

 المحل

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 



 

 . يجوز ان يكون محال لامعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .1

غير انه   يجوز التعامل في تركة انسان عاى قيد الحياة ولوو كوان ذلوك برضوا  ا  فوي ا حووال  .2
 . ونالتي ن  عايها القان

 

 

 ( 161المادة )   

 محل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا لاجهالة الفاحشوة با شوارة  .1
اليه او الى مكانه الخا  ان كان موجودا وقت العقد او ببيان ا وصاف المميزة له مع ذكور مقودار  

 . كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ان

 . واذا كان المحل معاوما لامتعاقدين فال حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر .2

 . فاذا لم يعين المحل عاى النحو المقدم كان العقد باطال .3

 

 

 ( 162المادة )   

 المحل

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا كان محل التصرف او مقاباوه نقوودا لوزم بيوان قودر عوددها الموذكور فوي التصورف دون ان يكوون 
 .  رتفا  قيمة هذ  النقود او  نخفاضها وقت الوفاء اي اثر

 



 

 ( 163المادة )   

 محل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يشترط ان يكون المحل قابال لحكم العقد .1

 . منع الشار  التعامل في شيء او كان مخالفا لانيام العام او لآلداب كان العقد باطالفان  .2

ويعتبر من النيوام العوام بوجوه خوا  ا حكوام المتعاقوة بوا حوال الشخصوية كا هايوة والميوراث  .3
 وا حكام المتعاقة با نتقال وا جراءات الالزمة لاتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال
محجووور ومووال الوقووف ومووال الدولووة وقوووانين التسووعير الجبووري وسوواتر القوووانين التووي تصوودر لحاجووة 

 .المستهاكين في اليروف ا ستثناتية

 

 

 ( 164المادة )   

 محل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . ةيجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضا  او يالتمه او جرى به العرف والعاد .1

كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع  حد العاقدين او لاغير ما لم يمنعه الشوار  او يخوالف النيوام  .2
 العام او اآلداب وا  لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا

. 

 

 

 ( 165المادة )   

 السبب



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .1

 . ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف لانيام العام او اآلداب .2

 

 

 ( 166المادة )   

 السبب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 .   يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .1

 . د هذ  المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل عاى غير ذلكويفترض في العقود وجو .2

 

 

 ( 167المادة )   

 العقد الصحيح والباطل والفاسد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

  

 

 : ثالثا : العقد الصحيح والباطل والفاسد

 

 : أ . العقد الصحيح



 

العقد الصحيح هو العقد المشرو  باصاه ووصفه بان يكون صادرا من اهاوه مضوافا الوى محول قابول 
 . لحكمه وله غرض قاتم وصحيح ومشرو  واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له

 

  

 

 

 ( 168المادة )   

 العقد الصحيح والباطل والفاسد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : باطلب. العقد ال

 

العقد الباطل ما ليس مشروعا باصاه ووصفه بان اختل ركنه او محاه او الغرض منوه او الشوكل  .1
 . الذي فرضه القانون  نعقاد  و  يترتب عايه اي اثر و  ترد عايه ا جازة

 . ولكل ذي مصاحة ان يتمسك بالبطالن ولامحكمة ان تقضي به من تاقاء نفسها .2

 . لبطالن بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقدو  تسمع دعوى ا .3

 

 

 ( 169المادة )   

 العقد الصحيح والباطل والفاسد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



اذا كان العقد في شق منه باطال بطل العقد كاه ا  اذا كانت حصة كل شق معينوة فانوه يبطول فوي  .1
 . الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي

 

 

واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف عاى ا جازة فان اجيز ، نفذ العقد كاه ،  .2
 . وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته

 

 

 ( 170المادة )   

 العقد الصحيح والباطل والفاسد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : ج. العقد الفاسد

 

 . العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصاه   بوصفه فاذا زال سبب فساد  صح .1

 . و  يفيد الماك في المعقود عايه ا  بقبضه .2

 . و  يترتب عايه اثر ا  في نطاف ما تقرر  احكام القانون .3

 .ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد اآلخر .4

 

 

 ( 171المادة )   

 العقد الموقوف والعقد غير الالزم

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 



 

 : رابعا : العقد الموقوف والعقد غير الالزم

 

 : أ . العقد الموقوف

 

يكون التصرف موقوف النفاذ عاى ا جازة اذا صدر من فضولي في مال غير  او من مالك في مال 
و من ناق  ا هاية في مالوه وكوان تصورفا داتورا بوين النفوع والضورر او مون له تعاق به حق الغير ا

 . مكر  او اذا ن  القانون عاى ذلك

 

 

 ( 172المادة )   

 العقد الموقوف والعقد غير الالزم

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

تكون اجازة العقد لامالك او لمن تعاق له حق في المعقود عايه او لاولي او الوصي او ناق  ا هاية 
 . بعد اكتمال اهايته او لامكر  بعد زوال ا كرا  او لمن يخوله القانون ذلك

 

 

 ( 173المادة )   

 العقد الموقوف والعقد غير الالزم

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 . ون ا جازة بالفعل او بالقول او باي لفي يدل عايها صراحة او د لةتك .1

 

 



 . ويعتبر السكوت اجازة ان دل عاى الرضا عرفا .2

 

 

 ( 174المادة )   

 العقد الموقوف والعقد غير الالزم

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

ا جازة ووجود من لوه ا جوازة يشترط لصحة ا جازة قبول التصرف لالجازة وقت صدور  ووقت 
 . وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت ا جازة

 

 

 ( 175المادة )   

 العقد الموقوف والعقد غير الالزم

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

ة اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مسوتندا الوى وقوت صودور  واعتبورت ا جوازة الالحقوة كالوكالو .1
 . السابقة

 . واذا رفضت ا جازة بطل التصرف .2

 

 

 ( 176المادة )   

 العقد الموقوف والعقد غير الالزم

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

 : ب. العقد غير الالزم

 

يكون العقد غير  زم بالنسوبة الوى احود عاقديوه او لكايهموا رغوم صوحته ونفواذ  اذا شورط لوه حوق  .1
 .فسخه دون تراض او تقاض

 . ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير  زم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .2

 

 

 ( 177المادة )   

 خيار الشرط

 وف الشخصيةمصادر الحق -الباب ا ول 

 

 

 : خامسا : من الخيارات التي تشوب لزوم العقد

 

 : أ . خيار الشرط

 

في العقود الالزمة التي تحتمل الفسخ يجوز لاعاقودين او  يهموا ان يشوترط فوي العقود او بعود  الخيوار 
قوا لنفسه او لغير  المدة التوي يتفقوان عايهوا فوان لوم يتفقوا عاوى تحديود المودة جواز لاقاضوي تحديودها طب

 . لاعرف

 

 

 ( 178المادة )   

 خيار الشرط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضوات الماليوة فوال يخورج البود ن عون ماكهموا فوان 
 . جعل  حدهما فال يخرج ماله عن ماكه و  يدخل مال اآلخر في ماكه

 

 

 ( 179المادة )   

 خيار الشرط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته .1

 . فان اختار ا جازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوته .2

 . وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .3

 

 

 ( 180المادة )   

 خيار الشرط

 قوف الشخصيةمصادر الح -الباب ا ول 

 

 

اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فوان اختوار احودهما الفسوخ انفسوخ العقود ولوو اجواز  اآلخور 
 . وان اختار ا جازة بقي لآلخر خيار  مدة الخيار

 

 



 ( 181المادة )   

 خيار الشرط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يدل عاى ايهما صراحة او د لة يكون الفسخ او ا جازة بكل فعل او قول .1

 . واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او ا جازة لزم العقد .2

 

 

 ( 182المادة )   

 خيار الشرط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يشترط لصحة الفسخ اختيار  في مدة الخيار وعاوم الطورف اآلخور بوه ان كوان الفسوخ بوالقول و   .1
 . يشترط فيه التراضي او التقاضي

 . اما ا جازة فال يشترط عام الطرف اآلخر بها .2

 

 

 ( 183المادة )   

 خيار الشرط

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



خالل مدته ويازم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى اآلخور عاوى خيوار   يسقط الخيار بموت صاحبه في
 .ان كان الخيار له حتى نهاية مدته

 

 

 ( 184المادة )   

 خيار الرؤية

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : ب. خيار الرؤية

 

ه اذا لوم يور يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمون صودر لوه التصورف ولوو لوم يشوترط
 .المعقود عايه وكان معينا بالتعيين

 

 

 ( 185المادة )   

 خيار الرؤية

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 .يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في ا جل المتفق عايه او يوجد ما يسقطه

 

 

 ( 186المادة )   

 خيار الرؤية



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 .خيار الرؤية   يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار

 

 

 ( 187المادة )   

 خيار الرؤية

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 .   يسقط خيار الرؤية با سقاط .1

اوه او ويسقط برؤية المعقود عايه وقبوله صراحة او د لوة كموا يسوقط بمووت صواحبه وبهالكوه ك .2
 . بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا   يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا لاغير

 

 

 ( 188المادة )   

 خيار الرؤية

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او د لة بشرط عام المتعاقد اآلخر

 

 

 ( 189المادة )   



 خيار التعيين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : ج. خيار التعيين

 

يجوز ا تفاف عاى ان يكون المعقود عايه احد شيتين او اشوياء ثالثوة ويكوون خيوار تعيينوه مون بينهوا 
 .  حد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار

 

 

 ( 190المادة )   

 لتعيينخيار ا

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يكون العقد غير  زم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او د لة اصبح العقد نافذا  زما 
 . فيما تم فيه

 

 

 ( 191المادة )   

 خيار التعيين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . قديستند تعيين الخيار الى وقت نشوء الع



 

 

 ( 192المادة )   

 خيار التعيين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا مات من له خيار التعيين في مدة ا ختيار انتقل حقه الى ورثته

 

 

 ( 193المادة )   

 خيار العيب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : د. خيار العيب

 

 . يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد

 

 

 ( 194المادة )   

 خيار العيب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



يشووترط فووي العيووب لكووي يثبووت بووه الخيووار ان يكووون قووديما مووؤثرا فووي قيمووة المعقووود عايووه وان يجهاووه 
 . تع قد اشترط البراءة منهالمشتري وان   يكون البا

 

 

 ( 195المادة )   

 خيار العيب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا توفرت في العيوب الشوروط المبينوة فوي الموادة السوابقة كوان العقود غيور  زم بالنسوبة لصواحب  .1
 . الخيار قبل القبض قابال لافسخ بعد 

ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل موا يودل عايوه دون حاجوة الوى تراضوي او تقاضوي . بشورط عاوم  .2
 . العاقد اآلخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي

 

 

 ( 196المادة )   

 خيار العيب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . به واسترداد ما دفعيترتب عاى فسخ العقد لاعيب رد محاه الى صاح

 

 

 ( 197المادة )   

 خيار العيب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

يسقط خيار العيب با سقاط وبالرضا بالعيب بعد العام به وبالتصرف في المعقود عايوه ولوو قبول  .1
منوه وبعود العام به وبهالكه او نقصانه بعد القوبض وبزيادتوه قبول القوبض زيوادة متصواة غيور متولودة 

 .القبض زيادة منفصاة متولدة منه

 . و  يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .2

 

 

 ( 198المادة )   

 خيار العيب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عايه والرجو  بنقصان الثمن

 

 

 ( 199المادة )   

 اثار العقد بالنسبة لامتعاقدين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 الفر  الثاني

 

 آثار العقد

 : بالنسبة لامتعاقدين .1

 



 -يثبت حكم العقد في المعقود عايه وبدله بمجرد انعقاد  دون توقف عاى القبض او اي شئ آخور  .1
 . ما لم ين  القانون عاى غير ذلك

 . جب عاى كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عايه منهمااما حقوف العقد في .2

 

 

 ( 200المادة )   

 اثار العقد بالنسبة لامتعاقدين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

عقد المعاوضة الوارد عاى ا عيان اذا استوفى شوراتط صوحته يقتضوي ثبووت الماوك لكول واحود مون 
 . ل منهما بتسايم ماكه المعقود عايه لآلخرالعاقدين في بدل ماكه والتزام ك

 

 

 ( 201المادة )   

 اثار العقد بالنسبة لامتعاقدين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

عقد المعاوضة الوارد عاى منوافع ا عيوان مسوتوفيا شوراتط صوحته يسوتوجب التوزام المتصورف فوي 
 . العين بتسايمها لامنتفع والتزام المنتفع بتسايم بدل المنفعة لصاحب العين

 

 

 ( 202المادة )   

 اثار العقد بالنسبة لامتعاقدين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 . د طبقا لما اشتمل عايه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيةيجب تنفيذ العق .1

 

و  يقتصر العقد عاى الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستازماته وفقوا  .2
 . لاقانون والعرف وطبيعة التصرف

 

 

 ( 203المادة )   

 اثار العقد بالنسبة لامتعاقدين

 قوف الشخصيةمصادر الح -الباب ا ول 

 

 

في العقود المازمة لاجانبين اذا كانت ا لتزامات المتقاباة مستحقة الوفاء جاز لكل مون المتعاقودين ان 
 . يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد اآلخر بتنفيذ ما التزم به

 

 

 ( 204المادة )   

 اثار العقد بالنسبة لامتعاقدين

 الشخصيةمصادر الحقوف  -الباب ا ول 

 

 

اذا تم العقد بطريق ا ذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز لامحكمة ان تعدل هوذ  الشوروط او 
 . تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطال كل اتفاف عاى خالف ذلك

 

 

 ( 205المادة )   



 اثار العقد بالنسبة لامتعاقدين

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا طرات حوادث استثناتية عامة لم يكون فوي الوسوع توقعهوا وترتوب عاوى حودوثها ان تنفيوذ ا لتوزام 
التعاقدي وان لم يصبح مستحيال ، صار مرهقا لامدين بحيث يهدد  بخسارة فادحة جاز لامحكمة تبعا 

اقتضوت  ترد ا لتزام المرهق الى الحد المعقول انلايروف وبعد الموازنة بين مصاحة الطرفين ان 
 . العدالة ذلك . ويقع باطال كل اتفاف عاى خالف ذلك

 

 

 ( 206المادة )   

 اثر العقد بالنسبة الى الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : اثر العقد بالنسبة الى الغير .2

 

م دون اخالل بالقواعد المتعاقوة بوالميراث موا لوم يتبوين ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخاف العا
 . من العقد او من طبيعة التعامل او من ن  القانون ان هذا ا ثر   ينصرف الى الخاف العام

 

 

 ( 207المادة )   

 اثر العقد بالنسبة الى الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



ء انتقل بعد ذلك الى خاف خا  فان هذ  الحقوف تنتقل الى اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشي
هذا الخاف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستازماته وكوان الخاوف الخوا  يعاوم بهوا 

 . وقت انتقال الشيء اليه

 

 

 ( 208المادة )   

 اثر العقد بالنسبة الى الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 .   يرتب العقد شيتا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا

 

 

 ( 209المادة )   

 اثر العقد بالنسبة الى الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا تعهد شخ  بان يجعل الغيور ياتوزم بوامر فوال ياوزم الغيور بتعهود  فواذا رفوض الغيور ان ياتوزم  .1
 . تعاهد معهوجب عاى المتعهد ان يعوض من 

 . ويجوز له مع ذلك ان يتخا  من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ ا لتزام الذي تعهد به

اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبولوه   ينوتا اثورا ا  مون وقوت صودور  موا لوم يتبوين انوه قصود  .2
 . صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد

 

 

 ( 210المادة )   



 اثر العقد بالنسبة الى الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يجوز لاشوخ  ان يتعاقود باسومه عاوى حقووف يشوترطها لمصواحة الغيور اذا كوان لوه فوي تنفيوذها  . 1
 .مصاحة شخصية مادية كانت او ادبية

بل المتعهد بتنفيذ ا شوتراط يسوتطيع ان ويترتب عاى هذا ا شتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا ق .2
يطالبه بوفاته ما لم يتفق عاى خالف ذلك ويكون لهوذا المتعهود ان يتمسوك قبول المنتفوع بالودفو  التوي 

 . تنشا عن العقد

ويجووز ايضوا لامشوترط ان يطالوب بتنفيوذ موا اشوترط لمصواحة المنتفوع ا  اذا تبوين مون العقود ان  .3
 . في ذلك المنتفع وحد  هو صاحب الحق

 

 

 ( 211المادة )   

 اثر العقد بالنسبة الى الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

يجوز لامشترط دون داتنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعان المنتفع الى المتعهد او الى  .1
 . المشترط رغبته في ا ستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد

و  يترتووب عاووى نقووض المشووارطه ان تبوورا ذمووة المتعهوود قبوول المشووترط ا  اذا اتفووق صووراحة او  .2
ى خالف ذلك . ولامشترط احالل منتفوع آخور محول المنتفوع ا ول كموا لوه ان يسوتاثر لنفسوه ضمنا عا

 .با نتفا  من المشارطة

 

 

 ( 212المادة )   

 اثر العقد بالنسبة الى الغير



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

باة كموا يجووز ان يجوز في ا شتراط لمصاحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مسوتقبال او جهوة مسوتق
يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتا العقد اثر  طبقا 

 . لامشارطة

 

 

 ( 213المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : تفسير العقود .3

 

 . اقدا صل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاما  في التع

 

 

 ( 214المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . العبرة في العقود لامقاصد والمعاني   لاللفاي والمباني .1

 



 

وا صول فوي الكوالم الحقيقوة فوال يجووز حمول الافوي عاوى المجواز ا  اذا تعوذر حماوه عاوى معنوا   .2
 . الحقيقي

 

 

 ( 215المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 .   عبرة بالد لة في مقاباة التصريح

 

 

 ( 216المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اعمال الكالم اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكالم يهمل

 

 

 ( 217المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية - ول الباب ا

 



 

 . ذكر بعض ما  يتجزا كذكر  كاه

 

 

 ( 218المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . المطاق يجري عاى اطالقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او د له

 

 

 ( 219المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغاتب معتبر

 

 

 ( 220المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



 . العادة محكمة عامة كانت او خاصة .1

 . وتعتبر العادة اذا اطردت او غابت والعبرة لاغالب الشاتع   لانادر .2

 . ترك الحقيقة بد لة العادةت .3

 

 

 ( 221المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . ما ثبت عاى خالف القياس فغير    يقاس عايه

 

 

 ( 222المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . الضرورات تبيح المحيورات

 

 

 ( 223المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 



 

 . الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

 

 

 ( 224المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . المعروف عرفا كالمشروط شرطا

 

 

 ( 225المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

 

 

 ( 226المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



 . التعيين بالعرف كالتعيين بالن 

 

 

 ( 227المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

 

 

 ( 228)  المادة  

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . التابع تابع و  يفرد بالحكم

 

 

 ( 229المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا سقط ا صل سقط الفر 



 

 

 ( 230المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . الساقط   يعود كما ان المعدوم   يعود

 

 

 ( 231المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

 

 

 ( 232المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا بطل ا صل يصار الى البدل

 



 

 ( 233المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . التصرف عاى الرعية منوط بالمصاحة

 

 

 ( 234المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . السؤال معاد في الجواب

 

 

 ( 235المادة )   

 تفسير العقود

 خصيةمصادر الحقوف الش -الباب ا ول 

 

 

 . الغرم بالغنم

 

 



 ( 236المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . ا مر بالتصرف في ماك الغير باطل

 

 

 ( 237المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

 

 

 ( 238المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عايه

 

 

 ( 239المادة )   

 تفسير العقود



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

اذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز ا نحراف عنها من طريق تفسيرها لاتعورف عاوى ارادة  .1
 . ينالمتعاقد

 

اما اذا كان هناك محل لتفسير العقود فيجوب البحوث عون النيوة المشوتركة لامتعاقودين دون الوقووف  .2
عند المعنى الحرفي لاللفاي مع ا ستهداء في ذلك بطبيعوة التعامول وبموا ينبغوي ان يتووافر مون امانوة 

 وثقة بين المتعاقدين وفقا لاعرف الجاري في المعامالت

 

 

 ( 240المادة )   

 تفسير العقود

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 يفسر الشك في مصاحة المدين .1

 

ومع ذلك   يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود ا ذعان ضارا بمصاحة الطورف  .2
 . المذعن

 

 

 ( 241المادة )   

 انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 : () ا قالةانحالل العقد  .4

 



اذا كان العقد صحيحا  زما فال يجوز  حد العاقدين الرجو  فيه و  تعدياه و  فسخه ا  بالتراضي 
 او التقاضي او بمقتضى ن  في القانون

 

 

 ( 242المادة )   

 انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 لاعاقدين ان يتقايال العقد برضاهما بعد انعقاد 

 

 

 ( 243المادة )   

 انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 ا قالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد

 

 

 ( 244المادة )   

 انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

تتم ا قالة با يجاب والقبول في المجاس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عايه قاتما وموجودا في 
 يد العاقد وقت ا قالة ولو تاف بعضه صحت ا قالة في الباقي بقدر حصته من العوض

 



 

 ( 245المادة )   

 انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

يعتبور العقود مفسووخا مون تاقواء نفسوه دون حاجوة الوى حكوم قضواتي عنود عودم يجوز ا تفاف عاى ان 
الوفاء با لتزامات الناشوتة عنوه وهوذا ا تفواف   يعفوي مون ا عوذار ا  اذا اتفوق المتعاقودان صوراحة 

 . عاى ا عفاء منه

 

 

 ( 246المادة )   

 انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

المازمة لاجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عايه بالعقد جاز لاعاقد اآلخور بعود في العقود  .1
 اعذار  المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه

 

ويجوز لامحكمة ان تازم المدين بالتنفيذ لاحال او تنير  الى اجل مسومى ولهوا ان تقضوي بالفسوخ  .2
 وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى

 

 

 ( 247المادة )   

 انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

في العقود المازمة لاجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ ا لتزام مسوتحيال انقضوى معوه ا لتوزام 
المقابل له وانفسخ العقد من تاقاء نفسه فاذا كانت ا ستحالة جزتية انقضى ما يقابل الجزء المسوتحيل 



ل ا ستحالة الجزتية ا ستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كايهموا يجووز لاوداتن فسوخ العقود ومث
 بشرط عام المدين

 

 

 ( 248المادة )   

 اثار انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 : آثار انحالل العقد .5

كانا عايها قبل العقود فواذا اسوتحال ذلوك يحكوم  اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي
 بالتعويض

 

 

 ( 249المادة )   

 اثار انحالل العقد

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا انحل العقد بسبب البطالن او الفسخ او باي سبب آخر وتعين عاى كل مون المتعاقودين ان يورد موا 
ما دام المتعاقود اآلخور لوم يورد اليوه موا تسوامه منوه او  استولى عايه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذ 

 . يقدم ضمانا لهذا الرد

 

 

 ( 250المادة )   

 التصرف ا نفرادي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

 

يجوز ان يتم التصرف با رادة المنفردة لامتصرف دون توقف عاى القبول ما لم يكن فيه الزام الغير 
 . بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون

 

 

 ( 251المادة )   

 التصرف ا نفرادي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

مووا تعاووق منهووا بضوورورة وجووود  تسووري عاووى التصوورف ا نفوورادي ا حكووام الخاصووة بووالعقود ا  .1
 . ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ين  القانون عاى غير ذلك

 . ويبقى ا يجاب في العقود خاضعا لالحكام الخاصة به .2

 

 

 ( 252المادة )   

 التصرف ا نفرادي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

روطه فووال يجوووز لامتصوورف الرجووو  فيووه مووا لووم يوون  اذا اسووتوفى التصوورف ا نفوورادي ركنووه وشوو
 . القانون عاى غير ذلك

 

 



 ( 253المادة )   

 التصرف ا نفرادي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا كان التصرف ا نفرادي تمايكا فال يثبت حكمه لامتصرف اليه ا  بقبوله .1

ابراء من دين فيثبت حكمه لامتصرف اليه ولكون يرتود واذا كان اسقاطا فيه معنى التمايك او كان  .2
 . برد  في المجاس

 . واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه و  يرتد بالرد .3

 . كل ذلك ما لم ين  القانون عاى خالفه .4

 

 

 ( 254المادة )   

 التصرف ا نفرادي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

الوعد هو ما يفرضه الشخ  عاى نفسه لغير  با ضافة الى المستقبل   عاى سبيل ا لتزام فوي  .1
 . المال وقد يقع عاى عقد او عمل

 . ويازم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفاس .2

 

 

 ( 255المادة )   

 التصرف ا نفرادي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

بجاتزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجال التزم باعطاء الجاتزة لمون من وجه لاجمهور وعدا  .1
 . قام بهذا العمل ولو قام به دون نير الى الوعد بالجاتزة

واذا لم يعين الواعد اجال لاقيام بالعمل جاز له الرجو  في وعد  اعالن لاكافة عاى ا  يؤثر ذلوك  .2
تسمع دعوى المطالبوة بالجواتزة اذا لوم ترفوع خوالل في حق من اتم العمل قبل الرجو  في الوعد و  

 . ثالثة اشهر من تاريخ اعالن عدول الواعد

 

 

 ( 256المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 الفر  ا ول 

 

 احكام عامة

 . كل اضرار بالغير يازم فاعاه ولو غير مميز بضمان الضرر

 

 

 ( 257المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 . يكون ا ضرار بالمباشرة او التسبب .1

 



فان كان بالمباشرة لزم الضمان و  شرط له واذا وقع بالتسوبب فيشوترط التعودي او التعمود او ان  .2
 يكون الفعل مفضيا الى الضرر

 

 

 ( 258المادة )   

 أحكام عامة

 قوف الشخصيةمصادر الح -الباب ا ول 

 

 اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

 

 

 ( 259المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب عاى ذلك الغرر

 

 

 ( 260المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 اله شخ  ان يتاف مال ذلك الشخ  وا  ضمن كل منهما ما اتافهليس لمن اتاف م

 

 



 ( 261المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

اذا اثبت الشخ  ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي   يد له فيوه ك فوة سوماوية او حوادث فجواتي او 
قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غيور ماوزم بالضومان موا لوم يقوض القوانون او ا تفواف 

 بغير ذلك

 

 

 ( 262المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

ضررا وهو في حالة دفا  شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او مالوه كوان غيور  من احدث
 مسؤول عاى ا  يجاوز قدر الضرورة وا  اصبح مازما بالضمان بقدر ما جاوز 

 

 

 ( 263المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

مجبورا عاوى ان ا جبوار المعتبور فوي التصورفات يضواف الفعول الوى الفاعول   اآلمور موا لوم يكون  .1
 الفعاية هو ا كرا  الماجيء وحد 

 

ومع ذلك   يكون المويف العام مسؤو  عن عماه الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا  مر صدر  .2
اليه من رتيسه متى كانت اطاعة هذا ا مر واجبة عايه او كوان يعتقود انهوا واجبوة واقوام الودليل عاوى 



عتقاد  بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاد  مبنيا عاى اسباب معقولة وانه راعى في عماوه ا
 جانب الحيطة والحذر

 

 

 ( 264المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

يجوز لامحكمة ان تنق  مقدار الضمان او ان   تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعاه 
 في احداث الضرر او زاد فيه

 

 

 ( 265المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

ان تقضوي اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسوؤو  بنسوبة نصويبه فيوه ولامحكموة 
 . بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم

 

 

 ( 266المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

يقدر الضمان في جميع ا حوال بقدر ما لحوق المضورور مون ضورر وموا فاتوه مون كسوب بشورط ان 
 يكون ذلك نتيجة طبيعية لافعل الضار



 

 

 ( 267المادة )   

 امةأحكام ع

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

يتناول حق الضمان الضرر ا دبي كذلك . فكل تعد عاى الغير في حريته او فوي عرضوه او فوي  .1
شرفه او فوي سومعته او فوي مركوز  ا جتمواعي او فوي اعتبوار  الموالي يجعول المتعودي مسوؤو  عون 

 الضمان

 

ن من ا سرة عما يصويبهم مون ضورر ادبوي بسوبب ويجوز ان يقضى بالضمان لالزواج ولالقربي .2
 موت المصاب

 

و  ينتقول الضومان عون الضورر ا دبوي الوى الغيور ا  اذا تحوددت قيمتوه بمقتضوى اتفواف او حكوم  .3
 قضاتي نهاتي

 

 

 ( 268المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

اذا لم يتيسور لامحكموة ان تعوين مودى الضومان تعيينوا نهاتيوا فاهوا ان تحوتفي لامتضورر بوالحق فوي ان 
 يطالب خالل مدة معينة باعادة النير في التقدير

 

 

 ( 269المادة )   

 أحكام عامة



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

ويجوز في هاتين الحالتين الوزام يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا  .1
 المدين بان يقدم تامينا تقدر  المحكمة

 

ويقدر الضمان بالنقد عاى انه يجوز لامحكمة تبعا لايروف وبناء عاى طاب المضورور ان توامر  .2
باعادة الحالة الى ما كانت عايه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضوار وذلوك عاوى سوبيل 

 التضمين

 

 

 ( 270لمادة ) ا  

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 يقع باطال كل شرط يقضي با عفاء من المسؤولية المترتبة عاى الفعل الضار

 

 

 ( 271المادة )   

 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

ها و  اثور لاعقوبوة الجزاتيوة فوي   تخل المسؤولية المدنية بالمسوؤولية الجناتيوة متوى تووفرت شوراتط
 تحديد نطاف المسؤولية المدنية وتقدير الضمان

 

 

 ( 272المادة )   



 أحكام عامة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

  تسمع دعوى الضمان الناشتة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات مون اليووم الوذي عاوم  .1
 فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

 

عاى انه اذا كانت هذ  الدعوى ناشتة عن جريمة وكانت الدعوى الجزاتية ما تزال مسموعة بعود  .2
ان دعوى الضمان   يمتنع سماعها ا  بامتنوا  سوما  انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ف

 الدعوى الجزاتية

 

و  تسمع دعوى الضمان فوي جميوع ا حووال بانقضواء خموس عشورة سونة مون يووم وقوو  الفعول  .3
 الضار

 

 

 ( 273المادة )   

 الضرر الواقع عاى النفس

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 الفر  الثاني

 

النفس : ما يجب من مال ، في الجناية عاى النفس وما دونهوا ولوو كوان الجواني غيور ما يقع عاى  .1
 مميز هو عاى العاقاة او الجاني لامجني عايه او ورثته الشرعيين وفقا لاقانون

 

 

 ( 274المادة )   

 الضرر الواقع عاى النفس

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

، كل من اتى فعوال ضوارا بوالنفس مون قتول او جوري او ايوذاء ياوزم رغما عما ورد في المادة السابقة 
بالتعويض عما احدثه من ضرر لامجني عايه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من 

 ذلك بسبب الفعل الضار

 

 

 ( 275المادة )   

 إتالف المال

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 : اتالف المال .2

 

من اتاف مال غير  او افسد  ضمن مثاه ان كان مثايا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة ا حكوام 
 العامة لاتضمين

 

 

 ( 276المادة )   

 إتالف المال

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

ار ان اذا كان ا تالف جزتيا ضمن المتاف نق  القيمة فاذا كان النق  فاحشا فصاحب الموال بالخيو
شاء اخذ قيمة ما نق  وان شواء تورك الموال لامتاوف واخوذ تموام القيموة موع مراعواة احكوام التضومين 

 . العامة

 

 

 ( 277المادة )   



 إتالف المال

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا اتاف احد مال غير  عاى زعم انه ماله ضمن ما اتاف .1

 . يضمن اما اذا اتافه باذن مالكه فال .2

 

 

 ( 278المادة )   

 إتالف المال

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا اتاف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غير  لزمه الضمان من ماله

 

 

 ( 279المادة )   

 الغصب والتعدي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 : الغصب والتعدي .3

 

 

 . عاى اليد ما اخذت حتى تؤديه .1



 فمن غصب مال غير  وجب عايه رد  اليه بحاله التي كان عايها عند الغصب وفي مكان غصبه .2
. 

فان استهاكه او اتافه او ضا  منه او تاف بتعديه او بدون تعديه فعايه مثاه او قيمته يوم الغصوب  .3
 . وفي مكان الغصب

 . اتد وعايه ايضا ضمان منافعه وزو .4

 

 

 ( 280المادة )   

 الغصب والتعدي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا اتاف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا 
 . ان يرجع عاى المتاف وان شاء ضمن المتاف وليس لامتاف الرجو  عاى الغاصب

 

 

 ( 281المادة )   

 والتعدي الغصب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتاف المغصوب كوال او بعضوا فوي يود 
من تصرف له الغاصب كان لامغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهموا فوان ضومن الغاصوب 

 .صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا عاى الغاصب وفقا  حكام القانون

 

 

 ( 282المادة )   



 ب والتعديالغص

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .1

فووواذا رد غاصووب الغاصووب الموووال المغصوووب الووى الغاصوووب ا ول يبوورا وحوود  واذا رد  الوووى  .2
 . المغصوب منه يبرا هو وا ول

ضومنه  واذا تاوف المغصووب او اتاوف فوي يود غاصوب الغاصوب فالمغصووب منوه مخيور ان شواء .3
الغاصب ا ول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضومن مقودارا منوه ا ول والمقودار اآلخور 
الثاني ، فاذا ضومن الغاصوب ا ول كوان لهوذا ان يرجوع عاوى الثواني واذا ضومن الثواني فاويس لوه ان 

 . يرجع عاى ا ول

 

 

 ( 283المادة )   

 الغصب والتعدي

 لشخصيةمصادر الحقوف ا -الباب ا ول 

 

 

 . لامحكمة في جميع ا حوال الحكم عاى الغاصب بالتعويض الذي ترا  مناسبا ان رات مبررا لذلك

 

 

 ( 284المادة )   

 الغصب والتعدي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



من كانت في يد  امانة وقصر في حفيها او تعدى عايها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها 
 . ت مجهال لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمةاو ما

 

 

 ( 285المادة )   

 الغصب والتعدي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

من سرف ما  فعايه رد  الى صاحبه ان كان قاتما ورد مثاه او قيمته ان استهاك ولو قضي عايه  .1
 . بالعقوبة

 . وكذا من قطع الطريق واخذ المال .2

 

 

 ( 286المادة )   

 الغصب والتعدي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 . اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل .1

 . واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .2

ب منووه بووين ان يوودفع قيمووة واذا تغيوور المغصوووب بزيووادة الغاصووب شوويتا موون مالووه يخيوور المغصووو .3
 . الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله

واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة  .4
 . النقصان

 

 



 ( 287المادة )   

 الغصب والتعدي

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . و مساو لاغصب في ازالة التصرف كحكم الغصبحكم كل ما ه

 

 

 ( 288المادة )   

 المسؤولية عن فعل الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 الفر   الثالث

 

 المسؤولية عن فعل الغير

  يسال احد عن فعل غير  ، ومع ذلك فاامحكمة بنواء عاوى طاوب المضورور اذا رات مبوررا ان  .1
 . تازم باداء الضمان المحكوم به عاى من اوقع الضرر

 

أ . من وجبت عايه قانونا او اتفاقا رقابة شخ  في حاجة الى الرقابة بسبب قصر  او حالته العقايوة 
بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان   بد واقعا ولو قام بهذا الواجوب  او الجسمية ا  اذا اثبت انه قام

 . بما ينبغي من العناية

 

ب. من كانت له عاى من وقع منه ا ضرار ساطة فعاية في رقابتوه وتوجيهوه ولوو لوم يكون حورا فوي 
 .اختيار  اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وييفته او بسببها

 



 

 من ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، عاى المحكوم عايه بهول .2

 

 

 ( 289المادة )   

 جناية الحيوان

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الرابع

 صور من المسؤولية

 

 : جناية الحيوان .1

 

ذا جناية العجماء جبوار ولكون فعاهوا الضوار مضومون عاوى ذي اليود عايهوا مالكوا كوان او غيور مالوك ا
 . قصر او تعدى

 

 

 ( 290المادة )   

 إنهيار البناء

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 : انهيار البناء .2

 



الضرر الذي يحدثه لاغير انهيار البناء كاه او بعضه يضمنه مالوك البنواء او المتوولي عايوه ا  اذا  .1
 . ثبت عدم تعديه او تقصير 

ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يازم من التدابير الضرورية  .2
لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كوان لامحكموة ان تاذنوه فوي اتخواذ هوذ  التودابير عاوى حسواب 

 . المالك

 

 

 ( 291المادة )   

 األشياء واآل ت

 خصيةمصادر الحقوف الش -الباب ا ول 

 

 

 : ا شياء واآل ت .3

 

يكون  -كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطاب عناية خاصة لاوقاية من ضررها او آ ت ميكانيكية 
ضامنا لما تحدثه هذ  ا شياء من ضرر ا  ما   يمكن التحرز منه . هذا مع عودم ا خوالل بموا يورد 

 .في ذلك من احكام خاصة

 

 

 ( 292المادة )   

  تاألشياء واآل

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

استعمال الحق العام مقيد بسالمة الغير فمن استعمل حقوه العوام واضور بوالغير ضوررا يمكون التحورز 
 . منه كان ضامنا

 



 

 ( 293المادة )   

 الكسب بال سبب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 الفر  ا ول

 الكسب بال سبب

 .   يسوغ  حد ان ياخذ مال غير  بال سبب شرعي . فان اخذ  فعايه رد 

 

 

 ( 294المادة )   

 الكسب بال سبب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

من كسب ما  من غير  بدون تصرف مكسب وجبت عايه قيمته لهذا الغير موا لوم يقوض القوانون  .1
 . بغير ذلك

ال قصد واتصل قضاء وقدرا بماك غير  اتصا    يقبول الفصول ، لو خرج ماك شخ  من يد  ب .2
دون ضرر عاى احد المالكين ، تبع ا قل في القيمة ا كثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير 

 . ذلك

 

 

 ( 295المادة )   

 الكسب بال سبب

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 



 

 . ر  فال يرجع عاى اآلمر ا  اذا اشترط الرجو  عايهمن تبر  من ماله لحساب غير  بام

 

 

 ( 296المادة )   

 قبض غير المستحق

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 الفر  الثاني

 

 قبض غير المستحق

من ادى شيتا يانا انه واجب عايه ، ثم تبين عدم وجوبه فاه استرداد  ممن قبضه ان كان قاتما ومثاه 
 .او قيمته ان لم يكن قاتما

 

 

 ( 297المادة )   

 قبض غير المستحق

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

ببه او لودين زال سوببه بعود يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقوق سو
 . ان تحقق

 

 

 ( 298المادة )   

 قبض غير المستحق



 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجاه وكان الموفي جاهال قيام ا جل

 

 

 ( 299المادة )   

 قبض غير المستحق

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عايه ان الداتن وهو حسن النية قود تجورد مون سوند الودين او 
مما حصل عايه من التامينات ، او ترك دعوا  قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فال يجب 

 . ن له محلعايه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع عاى المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كا

 

 

 ( 300المادة )   

 قبض غير المستحق

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

عاى المحكمة ان تازم من قبض شيتا بغير حق ان يرد  الى صاحبه ولها عوالوة عاوى ذلوك ان توامر 
برد ما جنا  القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القوابض 

 . في جنيه

 

 



 ( 301المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الثالث

 الفضالة

من قام بفعل نافع لاغير دون امر  ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه 
 .يعتبر ناتبا عنه وتسري عايه ا حكام التالية

 

 

 ( 302المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . يتسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضول

 

 

 ( 303المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



يجب عاى الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدا  الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما 
 . يجب عايه ان يخطر بتدخاه رب العمل متى استطا  ذلك

 

 

 ( 304المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

الفضولي مسؤول عما ياحوق رب العمول مون اضورار ولامحكموة تحديود الضومان اذا كانوت اليوروف 
 . تبرر ذلك

 

 

 ( 305المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

تبه ، دون اخالل بما اذا عهد الفضولي الى غير  بكل العمل او ببعضه كان مسؤو  عن تصرفات نا
 . لرب العمل من الرجو  مباشرة عاى هذا الناتب

 

 

 ( 306المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 



 ياتزم الفضولي بما ياتزم به الوكيل من رد ما استولى عايه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به
. 

 

 

 ( 307المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

عاى رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم 
بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سووغتها اليوروف وان يعوضوه عون الضورر الوذي 

 .عن عماه ا  ان يكون من اعمال مهنتهلحقه بسبب قيامه بالعمل و  يستحق الفضولي اجرا 

 

 

 ( 308المادة )   

 الفضالة

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا مات الفضولي التزم ورثته بما ياتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .1

 . ه نحو مورثهمواذا مات رب العمل بقي الفضولي ماتزما نحو الورثة بما كان ماتزما ب .2

 

 

 ( 309المادة )   

 قضاء دين الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 



 

 

 الفر  الرابع

 قضاء دين الغير

 

من اوفى دين غير  بامر  كوان لوه الرجوو  عاوى اآلمور بموا ادا  عنوه وقوام مقوام الوداتن ا صواي فوي 
 .مطالبته به سواء اشترط الرجو  عايه ام لم يشترط

 

 

 ( 310ادة ) الم  

 قضاء دين الغير

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

( و  301من اوفى دين غير  دون امر  فايس له الرجو  بما دفعه عاى المدين ا  وفقوا لاموادة ) .1
 . عاى الداتن ا  اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه

فاذا رهن شوخ  مالوه فوي ديون غيور  وقضوى الودين ليفوك مالوه المرهوون رجوع بموا قضوا  عاوى  .2
 . المدين

 

 

 ( 311المادة )   

 حكم مشترك

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الخامس



 حكم مشترك

 

يووم الوذي   تسمع دعوى ا ثراء بال سبب في جميع ا حوال المتقدمة بانقضاء ثوالث سونوات مون ال
عام فيه الداتن بحقه في الرجو  . وعاى كل حال   تسمع الدعوى بانقضواء خموس عشورة سونة مون 

 . اليوم الذي نشا فيه حق الرجو 

 

 

 ( 312المادة )   

 الحقوف القانونية

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 . انونية التي انشاتهاالحقوف التي تنشا مباشرة عن القانون وحد  تسري عايها النصو  الق

 

 

 ( 313المادة )   

 أحكام عامة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 

 . ينفذ الحق جبرا عاى المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشراتط القانونية .1

فاذا افتقد الحق حماية القانون  ي سبب فوال جبور فوي تنفيوذ  ويصوبح حقوا طبيعيوا يجوب فوي ذموة  .2
 . المدين

 

 

 ( 314المادة )   



 أحكام عامة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤ  و  يعتبر وفاء لما   يجب

 

 

 ( 315المادة )   

 أحكام عامة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

دين فقد وجب تنفيذ  جبرا عايه يجب الوفاء بالحق متى استوفى شراتط استحقاقه قانونا فان تخاف الم
 . تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصو  القانون

 

 

 ( 316المادة )   

 أحكام عامة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 . يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله .1

 

 . ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .2

 

 



 ( 317المادة )   

 طرفا الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 الفر  ا ول

 التنفيذ ا ختياري

 : أ . طرفا الوفاء

 

 . يصح الوفاء من المدين او من ناتبه او من اي شخ  آخر له مصاحة في الوفاء .1

ويصح ايضا ممن   مصاحة له في الوفاء بامر المدين او بغيور امور  عاوى انوه يجووز لاوداتن ان  .2
 . وفاء من الغير اذا اعترض المدين عاى ذلك واباش الداتن اعتراضهيرفض ال

 

 

 ( 318المادة )   

 طرفا الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يشترط لابراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميوزا او كبيورا 
ن الذي عايه صح دفعوه موا لوم ياحوق الوفواء ضوررا معتوها او محجورا عايه لسفه او غفاة ودفع الدي

 . بالموفي

 

 

 ( 319المادة )   

 طرفا الوفاء



 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

  ينفذ الوفاء لبعض الداتنين في حق الداتنين اآلخرين اذا كان المدين محجورا لادين ووفى من المال 
 . داتنينالمحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية ال

 

 

 ( 320المادة )   

 لمن يكون الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

ب. لمن يكون الوفاء : يكون الوفاء لاداتن او لناتبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم لامدين 
 . مخالصة صادرة من الداتن ، ا  اذا كان متفقا عاى ان الوفاء يكون لاداتن شخصيا

 

 

 ( 321المادة )   

 لمن يكون الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا كان الداتن غير كامل ا هايوة فوال تبورا ذموة المودين ا  بالوفواء لوليوه . واذا حصول الوفواء لاوداتن 
 . وهاك الموفى به في يد  او ضا  منه فاوليه مطالبة المدين بالدين

 

 

 ( 322المادة )   



 رفض الوفاء

 آثار الحق -ثاني الباب ال

 

 

 : ج. رفض الوفاء

 

اذا رفوض الووداتن دون مبورر قبووول الوفواء المعووروض عايوه عرضووا صوحيحا حيووث يجوب قبولووه ، او 
اعوذر اليوه المودين بواعالن  -رفض با عمال التي   يتم الوفواء بودونها او اعاون انوه لون يقبول الوفواء 

 . ء حقهوحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عايه  ستيفا

 

 

 ( 323المادة )   

 رفض الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يترتووب عاووى اعووذار الووداتن ان يصووير الشوويء محوول ا لتووزام فووي ضوومان الووداتن ان كووان موون قبوول فووي 
 .ضمان المدين وان يصبح لامدين الحق في ايداعه عاى نفقة الداتن وفي ضمان ما اصابه من ضرر

 

 

 ( 324المادة )   

 رفض الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



اذا كان محل الوفاء شيتا معينا بالذات وكان الواجب ان يسام في المكان الذي يوجد فيوه جواز لامودين 
بعد ان يعذر الى الداتن بتسامه ان يحصل عاى ترخي  من القضاء في ايداعه فاذا كان هوذا الشويء 

 . امدين ان يطاب وضعه تحت الحراسةعقارا او شيتا معدا لابقاء حيث وجد جاز ل

 

 

 ( 325المادة )   

 رفض الوفاء

 مصادر الحقوف الشخصية -الباب ا ول 

 

 

اذا كان محل الوفاء شيتا يسر  اليه التاف او يكاف نفقات باهية في ايداعه او حراسته جواز لامودين 
لمعوروف فوي ا سوواف فوان بعد استتذان المحكمة او دون استتذانها عند الضورورة ان يبيعوه بسوعر  ا

 . تعذر ذلك فبالمزاد العاني ويقوم ايدا  الثمن مقام ايدا  الشيء نفسه

 

 

 ( 326المادة )   

 رفض الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يكووون ا يوودا  او مووا يقوووم مقامووه موون اجووراء جوواتزا ايضووا اذا كووان الموودين يجهوول شخصووية الووداتن او 
را وليس له ناتب يقبل عنه الوفاء او كان الودين متنازعوا عايوه بوين عودة موطنه او كان الداتن محجو

 . اشخا  او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا ا جراء

 

 

 ( 327المادة )   

 رفض الوفاء



 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تال  ايدا  مستوف  صوله القانونية او تال  
 . اي اجراء مماثل وذلك اذا قباه الداتن او صدر حكم نهاتي بصحته

 

 

 ( 328المادة )   

 رفض الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض  اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايدا  .1
ما دام الداتن لم يقباه او ما دام لم يصدر حكم نهاتي بصوحته . واذا رجوع فوال تبورا ذموة شوركاته فوي 

 . الدين و  ذمة الضامنين

فاذا رجع المدين فوي العورض بعود ان قباوه الوداتن او بعود ان حكوم بصوحته وقبول الوداتن منوه هوذا  .2
م يكن لهذا الداتن ان يتمسك بعد ذلوك بموا يكفول حقوه مون تامينوات وتبورا ذموة الشوركاء فوي الرجو  ل

 . الدين وذمة الضامنين

 

 

 ( 329المادة )   

 محل الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته

 



يدفع غير  بد  عنه دون رضا الوداتن حتوى لوو  اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فايس لامدين ان .1
 . كان هذا البدل مساويا في القيمة لاشيء المستحق او كانت له قيمة اعاى

 . اما اذا كان مما   يتعين بالتعيين وعين في العقد فاامدين دفع مثاه وان لم يرض الداتن .2

 

 

 ( 330المادة )   

 زمان الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . ليس لامدين ان يجبر الداتن عاى قبول وفاء جزتي لحقه ما لم يوجد اتفاف او ن  يجيز ذلك .1

فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الداتن ان يستوفي الجزء المعترف به فايس لامودين ان  .2
 .يرفض الوفاء بهذا الجزء

 

 

 ( 331المادة )   

 نفقات الوفاء

 حقآثار ال -الباب الثاني 

 

 

اذا كان المدين مازما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما ادا    يفي بالدين مع تاك النفقوات حسوم 
 . ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق عاى غير 

 

 

 ( 332المادة )   

 محل الوفاء



 آثار الحق -الباب الثاني 

 

ت لداتن واحود ومون جونس واحود وكوان موا ادا  المودين   يفوي اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكان
بهذ  الديون جميعا جاز لامدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني 

 او اتفاقي يحول دون هذا التعيين

 

 

 ( 333المادة )   

 محل الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا لم يعين الدين عاى الوجه المبين في الموادة السوابقة كوان الحسوم مون حسواب الودين الوذي حول فواذا 
تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كافة عاى المدين فاذا تساوت الديون فوي الكافوة فمون حسواب 

 . الدين الذي يعينه الداتن

 

 

 ( 334المادة )   

 زمان الوفاء

 لحقآثار ا -الباب الثاني 

 

 

يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب ا لتزام نهاتيا في ذموة المودين موا لوم يوجود اتفواف او نو   .1
 . يقتضي بغير ذلك

عاى انه يجوز لامحكمة في حا ت استثناتية اذا لم يمنعها ن  في القوانون ان تنيور المودين الوى  .2
ذلك ولم ياحق الداتن من هذا التاجيل ضرر اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته 

 . جسيم



 

 

 ( 335المادة )   

 زمان الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا كان الدين مؤجال فاامدين ان يدفعه قبل حاول ا جل اذا كان ا جل متمحضا لمصاحته ويجبر  .1
 . الداتن عاى القبول

 . استحق المقبوض عاد الدين مؤجال كما كان فاذا قضى المدين الدين قبل حاول ا جل ثم .2

 

 

 ( 336المادة )   

 مكان الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا كان محل ا لتزام شيتا معينوا بالوذات وجوب تسوايمه فوي المكوان الوذي كوان موجوودا فيوه وقوت  .1
 . نشوء ا لتزام ما لم يوجد اتفاف او ن  يقضي بغير ذلك

مات ا خرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفواء او اما في ا لتزا .2
 .في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان ا لتزام متعاقا بهذ  ا عمال

 

 

 ( 337المادة )   

 اثبات الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 



 

 

اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الداتن فهاك في يد الرسول قبل وصووله هاوك مون موال المودين 
وان امر الداتن المدين بان يودفع الودين الوى رسووله فدفعوه فهالكوه مون موال الوداتن ويبورا المودين مون 

 . الدين

 

 

 ( 338المادة )   

 نفقات الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . الوفاء عاى المدين ا  اذا اتفق او ن  القانون عاى غير ذلكتكون نفقات 

 

 

 ( 339المادة )   

 اثبات الوفاء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطاب مخالصة بما وفا  ، فاذا رفض الداتن ذلك جاز لامودين ان 
 . يود  الدين المستحق ايداعا قضاتيا

 

 

 ( 340 المادة )  

 الوفاء ا عتياضي



 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء

 

 : أ . الوفاء ا عتياضي

 

يجوز لاداتن ان يقبول وفواء لدينوه شويتا آخور او حقوا يؤديوه المودين ويخضوع ا تفواف عاوى ا عتيواض 
 . لشراتط العقد العامة

 

 

 ( 341المادة )   

 الوفاء ا عتياضي

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . تسري احكام البيع عاى الوفاء ا عتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .1

 . وتسري عايه احكام الوفاء في قضاء الدين .2

 

 

 ( 342المادة )   

 الوفاء ا عتياضي

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



 . وفاء ا عتياضي وينتقل حق الداتن الى العوضينقضي الدين ا ول مع ضماناته في ال

 

 

 ( 343المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . ب . المقاصة : المقاصة ايفاء دين مطاوب لداتن بدين مطاوب منه لمدينه

 

 

 ( 344المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاف الطرفين او قضاتية وتتم بحكم المحكمة
. 

 

 

 ( 345المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



يشترط فوي المقاصوة الجبريوة ان يكوون كوال الطورفين داتنوا ومودينا لآلخور وان يتماثول الودينان جنسوا 
 . قوة وضعفا وا  يضر اجراؤها بحقوف الغيرووصفا واستحقاقا و

 

 

 ( 346المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يجوز ان تتم المقاصة ا تفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الودينين ام 
 . اختاف

 

 

 ( 347المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . تتم المقاصة القضاتية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطاب اصاي او عارض

 

 

 ( 348المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 



 

اذا كان لاوديع دين عاى صاحب الوديعة او كان لاغاصب دين عاى صاحب العين المغصوبة والدين 
 . المقاصة ا  باتفاف الطرفينمن جنس الوديعة او العين المغصوبة فال تجري 

 

 

 ( 349المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا اتاف الداتن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سوقطت قصاصوا فوان لوم تكون مون جنسوه 
 .فال تقع المقاصة ا  باتفاف الطرفين

 

 

 ( 350المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . تتم المقاصة بناء عاى طاب صاحب المصاحة فيها وتقع بقدر ا قل من الدينين

 

 

 ( 351المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 



 

 

اذا كان الدين   تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقوت التمسوك بالمقاصوة فوال يمنوع ذلوك مون وقوو  
المقاصة ما دامت المودة المانعوة مون سوما  الودعوى لوم تكون قود تموت فوي الوقوت الوذي اصوبحت فيوه 

 . المقاصة ممكنة

 

 

 ( 352المادة )   

 المقاصة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

ينا عايه وكان له ان يطاب المقاصة فيه بحق له فال يجوز ان يتمسك بضمانات هوذا اذا ادى المدين د
 . الحق اضرارا بالغير ا  اذا كان يجهل وجود  وكان له في ذلك عذر مقبول

 

 

 ( 353المادة )   

 اتحاد الذمتين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : ج. اتحاد الذمتين

 

اتن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضوى هوذا الودين بالقودر اذا اجتمع في شخ  واحد صفتا الد .1
 . الذي اتحدت فيه الذمتان

و  يتم اتحاد الذمتين اذا كان الداتن وارثا لامدين ويشترك مع باقي الداتنين في اقتضاء دينوه مون  .2
 . التركة



 

 

 ( 354المادة )   

 اتحاد الذمتين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 .اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عايه من قبل

 

 

 ( 355المادة )   

 التنفيذ العيني

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثاني

 التنفيذ الجبري

 : او  . التنفيذ العيني

 

 .مكنايجبر المدين بعد اعذار  عاى تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك م .1

عاى انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاف لامدين جاز لامحكمة بناء عاوى طاوب المودين ان تقصور  .2
 . حق الداتن عاى اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك   ياحق به ضررا جسيما

 

 

 ( 356المادة )   



 ا لتزام بعمل او امتنا  عن عمل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : بعمل او امتنا  عن عملثانيا : ا لتزام 

 

اذا كان موضو  الحق عمال واستوجبت طبيعته او ن  ا تفاف عاى ان يقوم المدين به بشخصه  .1
 . جاز لاداتن ان يرفض الوفاء به من غير 

فاذا لم يقم المدين بالعمول جواز لاوداتن ان يطاوب اذنوا مون القضواء بالقيوام بوه عاوى نفقوة المودين او  .2
 . تنفيذ  دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك

 

 

 ( 357المادة )   

 ا لتزام بعمل او امتنا  عن عمل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . لحق عمال وسمحت بذلك طبيعتهيقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضو  ا

 

 

 ( 358المادة )   

 ا لتزام بعمل او امتنا  عن عمل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 



اذا كان المطاوب من المودين هوو المحافيوة عاوى الشويء او القيوام بادارتوه او تووخى الحيطوة فوي  .1
عناية كول موا يبذلوه الشوخ  العوادي تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى با لتزام اذا بذل في تنفيذ  من ال

 . ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ين  القانون او ا تفاف عاى غير ذلك

 . وفي كل حال يبقى المدين مسؤو  عما ياتيه من غش او خطا جسيم .2

 

 

 ( 359المادة )   

 ا لتزام بعمل او امتنا  عن عمل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

وضو  الحق هو ا متنا  عن عمل واخول بوه المودين جواز لاوداتن ان يطاوب ازالوة موا وقوع اذا كان م
 .مخالفا له او ان يطاب من القضاء اذنا بالقيام بهذ  ا زالة عاى نفقة المدين

 

 

 ( 360المادة )   

 التنفيذ بطريق التعويض

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : ثالثا : التنفيذ بطريق التعويض

 

اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين عاى رفض التنفيوذ حوددت المحكموة مقودار الضومان الوذي تازموه 
 . المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الداتن والعنت الذي بدا من المدين

 

 



 ( 361المادة )   

 التنفيذ بطريق التعويض

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . ار المدين ما لم ين  عاى غير ذلك في القانون او في العقد  يستحق الضمان ا  بعد اعذ

 

 

 ( 362المادة )   

 التنفيذ بطريق التعويض

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 :   ضرورة  عذار المدين في الحا ت اآلتية

 . اذا اصبح تنفيذ ا لتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .1

 . يضا ترتب عاى عمل غير مشرو اذا كان محل ا لتزام تعو .2

 اذا كان محل ا لتزام رد شيء يعام المدين انه مسروف او شيء تسامه دون حق وهو عالم بذلك .3
. 

 . اذا صري المدين كتابة انه   يريد القيام بالتزامه .4

 

 

 ( 363المادة )   

 التنفيذ بطريق التعويض

 آثار الحق -الباب الثاني 

 



 

اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او فوي العقود فالمحكموة تقودر  بموا يسواوي الضورر الواقوع فعوال 
 . حين وقوعه

 

 

 ( 364المادة )   

 التنفيذ بطريق التعويض

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 يجوز لامتعاقدين ان يحوددا مقودما قيموة الضومان بوالن  عايهوا فوي العقود او فوي اتفواف  حوق موع .1
 . مراعاة احكام القانون

 

 

ويجوز لامحكمة في جميع ا حوال بنواء عاوى طاوب احود الطورفين ان تعودل فوي هوذا ا تفواف بموا  .2
 . يجعل التقدير مساويا لاضرر ويقع باطال كل اتفاف يخالف ذلك

 

 

 ( 365المادة )   

 أحكام عامة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثالث

 لحماية التنفيذالوساتل المشروعة 



مع مراعاة احكام القانون ، اموال المدين جميعها ضامنة لاوفاء بديونه وجميع الداتنين متساوون فوي 
 . هذا الضمان

 

 

 ( 366المادة )   

 دعوى غير مباشرة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : الدعوى غير المباشرة .1

 

لكل داتن ولو لم يكن حقه مستحق ا داء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوف هذا المدين ا  ما كان  .1
 . منها متصال بشخصه خاصة او غير قابل لاحجز

و  يكون استعمال الداتن لحقوف مدينه مقبو  ا  اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذ  الحقوف وان  .2
 . عسار  ويجب ادخال المدين في الدعوىاهماله من شانه ان يؤدي الى ا

 

 

 ( 367المادة )   

 دعوى غير مباشرة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يعتبر الداتن ناتبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعوود مون اسوتعمال هوذ  الحقووف يودخل فوي 
 . اموال المدين ويكون ضمانا لجميع داتنيه

 

 



 ( 368المادة )   

 ريةالدعوى الصو

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : دعوى الصورية .2

 

اذا ابرم عقود صووري فاوداتني المتعاقودين ولاخاوف الخوا  متوى كوانوا حسوني النيوة ان يتمسوكوا  .1
بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوساتل صورية العقود الوذي 

 . اضر بهم

ح ذوي الشووان . فتمسووك بعضووهم بالعقوود اليوواهر وتمسووك اآلخوورون بالعقوود واذا تعارضووت مصووال .2
 .المستتر ، كانت ا فضاية لالولين

 

 

 ( 369المادة )   

 الدعوى الصورية

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ياهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخاف العام هوو العقود 
 . الحقيقي

 

 

 ( 370المادة )   

 احاطة الدين بمال المدين

 آثار الحق -الباب الثاني 



 

 

 : دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الداتن .3

 

 : احاطة الدين بمال المدين

 

حاط الدين حا  او مؤجال بموال المودين بوان زاد عايوه او سواوا  فانوه يمنوع مون التبور  تبرعوا   اذا ا
 . يازمه ولم تجر العادة به ولاداتن ان يطاب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه

 

 

 ( 371المادة )   

 احاطة الدين بمال المدين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

ن الذي احاط الدين بماله بديونهم فال يجوز له التبر  بماله و  التصرف فيه اذا طالب الداتنون المدي
معاوضة ولو بغير محاباة ، ولاداتنين ان يطابوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهوم ان يطابووا 

 . بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا  حكام القانون

 

 

 ( 372المادة )   

 احاطة الدين بمال المدين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



اذا ادعى الداتن احاطة الدين بمال المدين فايس عايه ا  ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعاوى 
 . المدين نفسه ان يثبت ان له ما  يزيد عاى قيمة الديون

 

 

 ( 373المادة )   

 احاطة الدين بمال المدين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الداتنين الذين يضارون بهمتى تقرر عدم 

 

 

 ( 374المادة )   

 احاطة الدين بمال المدين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

  تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثالث سونوات مون اليووم الوذي عاوم فيوه الوداتن بسوبب 
د انقضواء خموس عشورة سونة مون وقوت صودور عدم نفاذ التصرف و  تسومع فوي جميوع ا حووال بعو

 . التصرف

 

 

 ( 375المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 



 

 : الحجر عاى المدين المفاس .4

 

 . يجوز الحجر عاى المدين اذا زادت ديونه الحالة عاى ماله

 

 

 ( 376المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يكون الحجر بحكم تصدر  المحكمة التي يتبعهوا مووطن المودين بنواء عاوى طاوب المودين نفسوه او  .1
 . احد الداتنين وتنير الدعوى عاى وجه السرعة

ويجوز  ي داتن ان يحصول بمقتضوى حكوم الحجور عاوى امور مون رتويس داتورة ا جوراء بحجوز  .2
ا   يجوز حجز  ، ويبقى الحجز عاى اموال المدين قاتما لمصاحة الداتنين جميع اموال المدين عدا م

 . حتى ينتهي الحجر

 

 

 ( 377المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

عاى المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع اليروف التي احاطوت 
عن ا سباب التي ادت الى طاب الحجر ومصالح داتنيه المشوروعة وكول يورف به ومدى مسؤوليته 

 . آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية

 

 



 ( 378المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 

  عاى كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها فوي سوجل خوا .1
يرتب بحسب اسماء المدينين المطاوب حجرهم وعايه ان يؤشر في هامش التسجيل الموذكور بوالحكم 

 .الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييد  او بالغاته وذلك كاه يوم صدور الحكم

وعاى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذ  التسجيالت والتاشيرات  ثباتهوا  .2
 . عام ينيم وفقا لقرار يصدر من وزير العدلفي سجل 

 

 

 ( 379المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يجب عاى المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكموة التوي يتبعهوا موطنوه السوابق وعاوى 
هذا الكاتب بمجرد عامه بتغييور المووطن سوواء أخطور  المودين ام عاوم بوذلك مون اي طريوق آخور ان 
يرسل عاى نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومون البيانوات المؤشور بهوا فوي هوامش التسوجيل الوى 

 . حكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجالتهاالم

 

 

 ( 380المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 



 

 

 . يترتب عاى الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجاة

 

 

 ( 381المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 قآثار الح -الباب الثاني 

 

 

يترتب عاى الحكم بالحجر عاى المدين ا  ينفذ في حق داتنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي 
 . يوجد بعد واقرار  بدين اآلخر وذلك منذ تسجيل ا ستدعاء

 

 

 ( 382المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا وقووع الحجوور عاووى الموودين كووان لوورتيس المحكمووة المختصووة بووالحجر ان يقوورر لاموودين بنوواء عاووى 
عريضووة يقوودمها نفقووة يتقاضوواها موون مالووه ويجوووز ا عتووراض عاووى القوورار الووذي يصوودر عاووى هووذ  
العريضة فوي مودة ثالثوة ايوام مون تواريخ صودور  ان كوان ا عتوراض مون المودين ومون تواريخ تبايوش 

 . نين ان كان ا عتراض منهمالقرار لادات

 

 

 ( 383المادة )   



 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 

تبا  اموال المدين المحجور وتقسم عاى الغرماء بطريق المحاصوة وفوق ا جوراءات التوي يون   .1
 . عايها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تازمه نفقته

 : عاقب المدين بعقوبة ا حتيال في الحا ت التاليةوي .2

أ . اذا رفعت عايه دعوى بدين فتعمد التفايس بقصد ا ضرار بداتنيه وانتهت الدعوى بصودور حكوم 
 . عايه بالدين وبالحجر

ب. اذا كوان بعود الحكوم بوالحجر قوود اخفوى بعوض اموالوه ليحووول دون التنفيوذ عايهوا او اصوطنع ديونووا 
 . لغا فيها وذلك كاه بقصد ا ضرار بداتنيهصورية او مبا

 .ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب عاى هذا التغيير ضرر لداتنيه

 

 

 ( 384المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

ينتهوي الحجور بحكوم تصودر  المحكموة التوي يتبعهوا مووطن المودين بنواء عاوى طاوب ذي شوان فوي  .1
 : لحا ت اآلتيةا

 . أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء

 . ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت   تزيد عاى امواله

ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حات دون ان يكون لاحجر اثر في حاولها وفي هوذ  الحالوة تعوود 
ان يكوون المودين قود وفوى بجميوع  آجال الديون التي حات بالحجر الى ما كانت عايه من قبل ، بشرط

 . اقساطها التي حات . د . اذا انقضت ثالث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر



ويؤشر كاتب المحكمة من تاقاء نفسوه بوالحكم الصوادر بانتهواء الحجور يووم صودور  عاوى هوامش  .2
لوزارة لاتاشوير ( وعايه ان يرسل صورة منه الى ديوان ا378التسجيل المنصو  عايه في المادة )

 . به كذلك

 

 

 ( 385المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يجوز لامدين بعد انتهاء الحجور ان يطاوب اعوادة الوديون التوي كانوت قود حاوت بسوبب الحجور ولوم يوتم 
دفعهوا الووى اجاهوا السووابق بشورط ان يكووون قود وفووى ديونوه التووي حاوت دون ان يكووون لاحجور اثوور فووي 

 . حاولها

 

 

 ( 386المادة )   

 الحجر عاى المدين المفاس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

لحجر   يمنع الداتنين من الطعن في تصرفات المدين و  من التمسك باسوتعمال حقوقوه وفقوا انتهاء ا
 .374الى  368ومن  366لامواد 

 

 

 ( 387المادة )   

 حق ا حتباس

 آثار الحق -الباب الثاني 



 

 

 : حق ا حتباس .5

 

زام فوي ذمتوه نشوا بسوبب لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الداتن لوم يووف بوالت
 . التزام المدين وكان مرتبطا به

 

 

 ( 388المادة )   

 حق ا حتباس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

لكل واحد من المتعاقدين فوي المعاوضوات الماليوة بوجوه عوام ان يحتوبس المعقوود عايوه وهوو فوي يود  
 . حتى يقبض البدل المستحق

 

 

 ( 389المادة )   

 حق ا حتباس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

لمن انفق عاى ماك غير  وهو في يد  مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رد  حتى يستوفي 
 . ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك

 

 



 ( 390المادة )   

 حق ا حتباس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . في عايه وان يقدم حسابا عن غاتهعاى من احتبس الشيء ان يحا .1

وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشويء المحتوبس اذا كوان يخشوى عايوه الهوالك او التعيوب  .2
 . وذلك وفقا لالجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق ا حتباس من الشيء الى ثمنه

 

 

 ( 391المادة )   

 حق ا حتباس

 الحقآثار  -الباب الثاني 

 

 

 . من احتبس الشيء استعما ً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه

 

 

 ( 392المادة )   

 حق ا حتباس

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

ينقضي الحق في ا حتباس بخروج الشيء من يد حاتز  او محرز  ما لم ين  القانون عاى غير  .1
 . ذلك



ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خورج الشويء مون يود  خفيوة او بوالرغم مون معارضوته ان  .2
يطاب استرداد  خالل ثالثين يوماً من الوقت الذي عام فيه بخروجه مون يود  وقبول انقضواء سونة مون 

 . وقت خروجه

 

 

 ( 393المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 . ف عايه وجود الحكم او زواله عند تحققهالشرط التزام مستقبل يتوق

 

 

 ( 394المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطاقة غير مقيدة بشرط او مضافة الوى زمون مسوتقبل ويقوع حكموه 
 . في الحال

 

 

 ( 395المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



التصرف المعاق هو ما كوان مقيوداً بشورط غيور قواتم او بواقعوة مسوتقباة ويتراخوى اثور  حتوى يتحقوق 
 . الشرط وعندتذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه

 

 

 ( 396المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

  يشووترط لصووحة التعايووق ان يكووون موودلول فعوول الشوورط معوودوما عاووى خطوور الوجووود   متحققوواً و
 . مستحيالً 

 

 

 ( 397المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . يبطل التصرف اذا عاق وجود  عاى شرط مستحيل او مخالف لآلداب او النيام العام

 

 

 ( 398المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 



  

 

 . رط  ينفذ التصرف المعاق عاى شرط غير مناف لاعقد ا  اذا تحقق الش

 

 

 ( 399المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيد  وياتزم الداتن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان مازماً 
 . بالضمان

 

 

 ( 400المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . المعاق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

 

 

 ( 401المادة )   

 الشرط

 آثار الحق -الباب الثاني 



 

 

 . يازم مراعاة الشرط بقدر ا مكان

 

 

 ( 402المادة )   

 ا جل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثاني

 ا جل

 . يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حاوله احكام نفاذ  او انقضاته

 

 

 ( 403المادة )   

 ا جل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا تبوين مون التصوورف ان المودين   يقوووم بوفاتوه ا  عنود المقوودرة او الميسورة حووددت المحكموة اجوول 
 . الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقباة ومقتضية منه عناية الحري  عاى الوفاء بالتزامه

 

 

 ( 404المادة )   



 ا جل

 قآثار الح -الباب الثاني 

 

 

 : يسقط حق المدين في ا جل

 . اذا حكم بافالسه او اعسار  .1

 . اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عايها .2

 . اذا نقصت توثيقات الدين بفعاه او بسبب   يد له فيه ما لم يبادر الى تكماتها .3

 

 

 ( 405المادة )   

 ا جل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 .اذا كان ا جل لمصاحة اي من الطرفين فاه ان يتنازل عنه بارادته المنفردة

 

 

 ( 406المادة )   

 ا جل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . الدين المؤجل   يحل بموت الداتن ويحل بموت المدين ا  اذا كان موثقا توثيقا عينيا

 



 

 ( 407المادة )   

 التخيير في المحل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 . يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء عاى ان تبرا ذمة المدين اذا ادى واحدا منها .1

 . ويكون الخيار لامدين اذا كان مطاقا ا  اذا قضى ا تفاف او القانون بغير ذلك .2

 

 

 ( 408المادة )   

 التخيير في المحل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 . ري تحديد مدة ا ختياريجب في التصرف التخيي .1

فوواذا لوم يحودد المتعاقوودان مودة فوي العقوود او انقضوت المودة المحووددة  حودهما دون ان يختوار جوواز  .2
 . لاطرف اآلخر ان يطاب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف

 

 

 ( 409المادة )   

 التخيير في المحل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . ينتقل حق ا ختيار الى الوارث

 



 

 ( 410المادة )   

 التخيير في المحل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا كان الخيار لامدين وهاك احد الشيتين في يد  كان له ان يازم الداتن بالثاني وان هاكا معا بطل  .1
 . العقد

ذ  ا شياء كان عايه ان يدفع قيمة آخر فاذا كان المدين مسؤو ً عن الهالك ولو بالنسبة الى احد ه .2
 . ما هاك منها

 

 

 ( 411المادة )   

 ابدال المحل

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 . يكون التصرف بدليا اذا كان محاه شيتا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بد  منه شيتا آخر .1

 .يحدد طبيعتهوا صل ،   البديل ، هو وحد  محل ا لتزام وهو الذي  .2

 

 

 ( 412المادة )   

 التضامن بين الداتنين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 : التضامن بين الداتنين .1



 

 .   يكون التضامن بين الداتنين ا  باتفاف او بن  في القانون

 

 

 ( 413المادة )   

 التضامن بين الداتنين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . لامدين ان يوفى دينه الى اي من الداتنين المتضامنين ا  اذا انذر  احدهم بعدم وفاته له

 

 

 ( 414المادة )   

 التضامن بين الداتنين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا برتت ذمة المدين قبل احد الداتنين المتضامنين بسوبب غيور الوفواء فوال تبورا ذمتوه قبول البواقين ا  
 . ذلك الداتنبقدر حصة 

 

 

 ( 415المادة )   

 التضامن بين الداتنين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 



 

 .لاداتنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين .1

وليس لامدين ان يعترض عاى دين احد داتنيه المتضامنين باوجه ا عتراض الخاصة بداتن آخر  .2
 . ض الخاصة بهذا الداتن وبا وجه المشتركة بين جميع الداتنينوله ان يعترض باوجه ا عترا

 

 

 ( 416المادة )   

 التضامن بين الداتنين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

كل ما يؤدى من الدين  حد الداتنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتسواوي بيونهم ا  اذا نو  
 .القانون او اتفقوا عاى غير ذلك

 

 

 ( 417المادة )   

 الدين المشترك

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : الدين المشترك .2

 

يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه او كان دينا آل با رث الى عدة ورثة او ما ً مستهاكاً مشوتركاً او 
 . بدل قرض مستقرض من مال مشترك

 

 



 ( 418المادة )   

 الدين المشترك

 ر الحقآثا -الباب الثاني 

 

 

لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطاب حصته فيه ويكون موا قبضوه موا  مشوتركا بوين جميوع 
 . الشركاء لكل بقدر نصيبه

 

 

 ( 419المادة )   

 الدين المشترك

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا قووبض احوود الشووريكين بعووض الوودين المشووترك فااشووريك اآلخوور ان يشوواركه فيووه بنسووبة حصووته  .1
 . ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه عاى ان يتبع المدين بحصته

فاذا اختار الشريك متابعوة المودين فاويس لوه ان يرجوع عاوى شوريكه ا  اذا هاوك نصويبه ، ولوه ان  .2
 . ته فيما قبضيرجع عايه بنسبة حص

 

 

 ( 420المادة )   

 الدين المشترك

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهاكها فااشركاء اآلخورين  .1
 . ان يرجعوا عايه بانصباتهم فيها

يها ويكون قد استوفى حصوته فاذا تافت في يد  بال تقصير منه فال ضمان عايه  نصبة شركاته ف .2
 . وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركاته اآلخرين

 

 

 ( 421المادة )   

 الدين المشترك

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيالً بحصته في الدين المشترك او احاله المدين عاى آخر فااشركاء 
 . ش الذي ياخذ  من الكفيل او المحال عايهان يشاركو  بحصصهم في المبا

 

 

 ( 422المادة )   

 الدين المشترك

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في ديون مشوترك موا  مون المودين فااشوركاء ان يضومنو  موا اصواب 
اشوترا  اذا  حصصهم من ثمن ما اشترا  او ان يرجعوا بحصصهم عاى المدين ولهم ان يشواركو  موا

 . اتفقوا عاى ذلك

 

 

 ( 423المادة )   

 الدين المشترك



 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يجوز  حد الشركاء ان يهب حصته فوي الودين لامودين او ان يبرتوه منوه و  يضومن انصوبة شوركاته 
 . فيما وهب او ابرا

 

 

 ( 424المادة )   

 الدين المشترك

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

يجوز  حد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصوته فيوه فوان كوان بودل الصواح مون جونس 
الدين جاز لاباقين ان يشاركو  في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصاح من غير جنس 

بووض الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، ولامصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المق
 . او نصيبهم في الدين

 

 

 ( 425المادة )   

 الدين المشترك

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 .   يجوز  حد الشركاء في دين مشترك تاجياه وحد  دون موافقة الباقين عاى هذا التاجيل .1

ويجوووز لووه ان يؤجوول حصووته دون موافقووة البوواقين وفووي هووذ  الحالووة لوويس لووه ان يشوواركهم فيمووا  .2
 . ضون من الدينيقب

 



 

 ( 426المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : التضامن بين المدينين .3

 

 .  يكون التضامن بين المدينين ا  باتفاف او بن  في القانون

 

 

 ( 427المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ اآلخرون

 

 

 ( 428المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



لاداتن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما ياحق عالقته بكل مدين من  .1
 . وصف يؤثر في الدين

تورض عنود مطالبتوه بالوفواء باوجوه ا عتوراض الخاصوة بوه او المشوتركة بوين ولكول مودين ان يع .2
 .المدينين فحسب

 

 

 ( 429المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا اتفق الداتن مع احد المدينين المتضامنين عاى تجديد الدين برتت ذموة البواقين ا  اذا احوتفي بحقوه 
 . قباهم جميعا

 

 

 ( 430المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الودين بطريوق المقاصوة او اتحواد الوذمتين او ا بوراء 
 . فان الدين   ينقضي بالنسبة لباقي المدينين ا  بقدر حصة هذا المدين

 

 

 ( 431المادة )   

 لمدينينالتضامن بين ا



 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا لم يوافق الداتن عاى ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فاويس لوه ان يطوالبهم بغيور البواقي 
بعد حسم حصة المدين الذي ابرا  ا  اذا احتفي بحقه في الرجو  عايهم بكل الدين وعندتذ يحوق لهوم 

 . الرجو  عاى المدين بحصته فيه

 

 

 ( 432مادة ) ال  

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا ابرا الداتن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجو  عاى الباقين بكل الدين ما 
 . لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 433المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا ابرا الداتن احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضوامن فابواقي المودينين ان يرجعووا عاوى 
هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم ا  اذا كان الداتن قد ابرا  من كل مسؤولية من الدين فان 

 . الداتن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر

 

 



 ( 434المادة )   

 بين المدينين التضامن

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

عدم سما  الدعوى لمرور الزموان بالنسوبة  حود المودينين المتضوامنين   يفيود بواقي المودينين ا   .1
 . بقدر حصة ذلك المدين

واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه الى احد المدينين المتضوامنين فاويس لاوداتن ان يتمسوك  .2
 . قينبذلك قبل البا

 

 

 ( 435المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعاه واذا اعذر  الداتن او قاضا  فال اثر لذلك بالنسبة 
 . الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضامنين لاداتن فانه يفيد الباقين

 

 

 ( 436ة ) الماد  

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 



  ينفذ الصاح الذي يعقد  احد المدينين المتضوامنين موع الوداتن اذا رتوب فوي ذموتهم التزاموا جديودا او 
زاد في التزامهم ا  اذا قباو  . ويستفيدون من الصاح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذموة منوه 

 . خرىباي وسياة ا

 

 

 ( 437المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اقرار المدين المتضامن بالودين   يسوري فوي حوق البواقين و  يضوار بواقي المودينين المتضوامنين اذا 
وجه اليه الداتن يمينا فنكل عنها او وجه الى الداتن يمينا فحافها . اما اذا وجه اليه الداتن يمينا فحافها 

 . فان باقي المدينين يفيدون من ذلك

 

 

 ( 438المادة )   

 المدينينالتضامن بين 

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا صدر حكم عاى احد المدينين المتضامنين فال اثر له عاوى البواقين وانموا يسوتفيدون منوه اذا صودر 
 . لصالحه ا  اذا بني عاى سبب خا  به

 

 

 ( 439المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 



 

 

لمتضامنين حوق الرجوو  عاوى اي مون البواقين بقودر حصوته فوان كوان لمن قضى الدين من المدينين ا
احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا ا عسار دون اخالل بحقهم في 

 . الرجو  عاى المعسر عند ميسرته

 

 

 ( 440المادة )   

 التضامن بين المدينين

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحد  صاحب المصاحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كاوه قبول 
 . الباقين

 

 

 ( 441المادة )   

 عدم قاباية التصرف لاتجزتة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : عدم قاباية التصرف لاتجزتة .4

 

 . و تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها  يقبل التصرف التجزتة اذا ورد عاى محل تابا  طبيعته ا

 

 



 ( 442المادة )   

 عدم قاباية التصرف لاتجزتة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا تعدد الداتنون في تصرف   يقبل التجزتة او تعودد ورثوة الوداتن فوي هوذا التصورف جواز لكول  .1
 . داتن او وارث ان يطالب باداء الحق كامالً 

هم كان عاى المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما فاذا اعترض احد .2
 . يقتضيه القانون

 . ويرجع كل من الداتنين بقدر حصته عاى الداتن الذي اقتضى الحق .3

 

 

 ( 443المادة )   

 عدم قاباية التصرف لاتجزتة

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . اذا تعدد المدينون في تصرف   يقبل التجزتة كان كل منهم مازما بالدين كامالً  .1

 . ولمن قضى الدين ان يرجع عاى كل من الباقين بقدر حصته .2

 

 

 ( 444المادة )   

 ا براء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 



 

 : ا براء .1

 

 . انقضى ا لتزاماذا ابرا الداتن مدينه مختارا من حق له عايه سقط الحق و

 

 

 ( 445المادة )   

 ا براء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

   يتوقف ا براء عاى قبول المدين ا  انه يرتد برد  وان مات قبل القبول فال يؤخذ الدين من تركته
. 

 

 

 ( 446المادة )   

 ا براء

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . يجوز عن دين مستقبل  يصح ا براء ا  من دين قاتم و  

 

 

 ( 447المادة )   

 ا براء



 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . يسري عاى ا براء ا حكام الموضوعية التي تسري عاى كل تبر  .1

و  يشترط فيه شكل خا  ، ولو وقع عاى تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او  .2
 .اتفق عايه المتعاقدان

 

 

 ( 448المادة )   

 استحالة التنفيذ

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : استحالة التنفيذ .2

 

 . ينقضي ا لتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيالً عايه لسبب اجنبي   يد له فيه

 

 

 ( 449المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 : ن المسقط لادعوىمرور الزما .3

 



  ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن   تسمع الدعوى بوه عاوى المنكور بانقضواء خموس عشورة سونة 
 . بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة

 

 

 ( 450المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

  تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني وا راضوي الزراعيوة والمرتبوات  .1
 . والمعاشات بانقضاء خمس سنوات عاى تركها بغير عذر شرعي

 

 

اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي عاوى الوقوف او فوي ذموة الحواتز سويء النيوة فوال  .2
 . د تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنةتسمع الدعوى به عاى المنكر بع

 

 

 ( 451المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

   تسمع الدعوى عند ا نكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات عاى الحقوف اآلتية
:- 

راء وا ساتذة والمعامين ووكالء التفايسوة حقوف ا طباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخب .1
والوسطاء عاى ان تكون هذ  الحقوف مستحقة لهم عما ادو  من عمل مون اعموال مهنوتهم وموا انفقوو  

 . من مصروفات



ما يسوتحق رد  لالشوخا  مون الضوراتب والرسووم اذا دفعوت بغيور حوق دون ا خوالل با حكوام  .2
 . الواردة في القوانين الخاصة

 

 

 ( 452ادة ) الم  

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 :   تسمع الدعوى عند ا نكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان عاى الحقوف اآلتية

حقوووف التجووار والصوونا  عوون اشووياء وردوهووا  شووخا    يتجوورون فووي هووذ  ا شووياء وحقوووف  .1
 .ر ا قامة وثمن الطعام وكل ما انفقو  لحساب عمالتهماصحاب الفنادف والمطاعم عن اج

 حقوف العمال والخدم وا جراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .2
. 

 

 

 ( 453المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

  تسمع الدعوى في ا حوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو يل الداتنون يقومون باعموال  .1
 . اخرى لامدين

 452و  451و  450واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوف المنصو  عايها في المواد  .2
 . فال تسمع الدعوى به اذا انقضت عاى استحقاقه مدة خمس عشرة سنة

 

 



 ( 454ة ) الماد  

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

تبدا المدة المقررة لعدم سما  الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحوق مسوتحق ا داء 
ومن وقت تحقق الشرط اذا كوان معاقوا عاوى شورط ومون وقوت ثبووت ا سوتحقاف فوي دعووى ضومان 

 . ا ستحقاف

 

 

 ( 455المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

  تسوومع الوودعوى اذا تركهووا السوواف ثووم الخاووف موون بعوود  وباووش مجمووو  الموودتين الموودة المقووررة لعوودم 
 . سماعها

 

 

 ( 456المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

تحسب المدة التي تمنع من سما  الدعوى با يام و  يحسب اليوم ا ول منهوا وتكمول بانقضواء آخور 
 . يوم منها ا  اذا كان عطاة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي



 

 

 ( 457المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . لدعوى كاما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحقيقف مرور الزمان المانع من سما  ا .1

 . و  تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .2

 

 

 ( 458المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسما  الدعوى بغيور عوذر شورعي وكوان 
 . ض عذر شرعي تسمع دعوى هؤ ء بقدر انصبتهملابع

 

 

 ( 459المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 . اقرار المدين بالحق صراحة او د لة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سما  الدعوى



 

 

 ( 460المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

تنقطع المدة المقررة لعدم سما  الودعوى بالمطالبوة القضواتية او بواي اجوراء قضواتي يقووم بوه الوداتن 
 . لاتمسك بحقه

 

 

 ( 461المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

 . جديدة كالمدة ا ولى اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سما  الدعوى بدات مدة .1

 

 

 . و  يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم   يقبل الطعن .2

 

  

 

 

 ( 462المادة )   



 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

رة عدم سما  الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سوماعها بتوابعوه ولوو لوم تكتمول المودة المقور
 . لعدم سما  الدعوى بهذ  التوابع

 

 

 ( 463المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

  يجوز التنازل عن الدفع بعدم سما  الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الودفع كموا  .1
 .   يجوز ا تفاف عاى عدم جواز سما  الدعوى بعد مدة تختاف عن المدة التي حددها القانون

لحق وانما يجوز لكل شخ  يماك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو د لة عن الدفع بعد ثبوت ا .2
 . فيه عاى ان هذا التنازل   ينفذ في حق الداتنين اذا صدر اضرار بهم

 

 

 ( 464المادة )   

 مرور الزمان المسقط لادعوى

 آثار الحق -الباب الثاني 

 

 

  يجوز لامحكمة ان تقضي من تاقاء نفسها بعدم سما  الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء عاى  .1
 . فيه من الخصومطاب المدين او ممن له مصاحة 



ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عايها الدعوى ا  اذا تبين مون اليوروف ان صواحب الحوق  .2
 . فيه قد تنازل عنه صراحة او د لة

 

 

 ( 465المادة )   

 البيع والشراء

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

  

 

 

 . البيع تمايك مال او حق مالي لقاء عوض

 

 

 ( 466المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : أ . اركان البيع

 

 .يشترط ان يكون المبيع معاوما عند المشتري عاما نافيا لاجهالة الفاحشة .1

يكون المبيوع معاوموا عنود المشوتري ببيوان احوالوه واوصوافه المميوزة لوه واذا كوان حاضورا تكفوي  .2
 . ا شارة اليه

 



 

 ( 467ادة ) الم  

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع عاما كافيا فال حق له في طاب ابطال العقد لعدم العام 
 . ا  اذا اثبت تدليس الباتع

 

 

 ( 468المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .لنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا لهاذا كان البيع با .1

 . فاذا يهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قباه وان شاء رد  .2

 

 

 ( 469المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



اذا اختاف المتبايعان في مطابقة المبيع لانمووذج وكوان النمووذج والمبيوع موجوودين فوالراي  هول  .1
الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقوة او المغوايرة لاطورف اآلخور موا لوم 

 . يثبت خصمه العكس

ن المبيع معينا بالذات ومتفقا عاوى انوه هوو واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاف الطرفين ففقد وكا .2
المعقود عايه فالقول لاباتع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينوا بوالنو  او 
معينا بالذات وغير متفق عاى انه هو المعقود عايه فالقول لامشتري فوي المغوايرة موا لوم يثبوت البواتع 

 . العكس

 

 

 ( 470المادة )   

 كان البيعأر

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يجوز البيع بشرط التجربة مع ا تفاف عاوى مودة معاوموة فوان سوكت المتبايعوان عون تحديودها فوي  .1
 . العقد حمات عاى المدة المعتادة

 . وياتزم الباتع بتمكين المشتري من التجربة .2

 

 

 ( 471المادة )   

 أركان البيع

 ايكعقود التم -الباب ا ول 

 

 

يجوز لامشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضوه ولوو لوم يجورب المبيوع ويشوترط فوي حالوة  .1
 . الرفض اعالم الباتع

اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربوة المبيوع اعتبور سوكوته قبوو  ولوزم  .2
 . البيع



 

 

 ( 472المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا هاك المبيع في يد المشتري بعد تسامه لزمه اداء الثمن المسمى لاباتع واذا هاك قبل التسوام بسوبب 
 .   يد لامشتري فيه يكون مضمونا عاى الباتع

 

 

 ( 473المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . رضى بالمبيع من تاريخ البيعيسري حكم البيع بعد التجربة وال

 

 

 ( 474المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



اذا فقد المشتري اهايته قبل ان يجيز البيع وجوب عاوى الوولي او الوصوي او القويم اختيوار موا هوو فوي 
 . صالحه

 

 

 ( 475المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

مشتري قبل اختيار  وكان له داتن احاط دينوه بمالوه انتقول حوق التجربوة لوه وا  انتقول هوذا اذا مات ال
الحق لاورثة فان اتفقوا عاى اجازة البيع او رد  لزم ما اتفقوا عايه وان اجاز البعض ورد اآلخر لزم 

 . الرد

 

 

 ( 476المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

  يجوووز لامشووتري ان يسووتعمل المبيووع فووي موودة التجربووة ا  بقوودر مووا تتطابووه التجربووة عاووى الوجووه 
 . المتعارف عايه فان زاد في ا ستعمال زيادة   يقصد منها التجربة لزم البيع

 

 

 ( 477المادة )   

 أركان البيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

 . يع بشرط المذاف ا  ان خيار المذاف   يورثتسري احكام البيع بشرط التجربة عاى الب

 

 

 ( 478المادة )   

 الثمن وما يتصل به

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : ب. الثمن وما يتصل به

 

اذا اتفق المتبايعان عاى تحديد الثمن بسعر السوف فيعتبر سعر السوف في زمان ومكان البيع وان لوم 
 . كان الذي يقضي العرف بان تكون اسعار  ساريةيكن في هذا المكان سوف اعتبر الم

 

 

 ( 479المادة )   

 الثمن وما يتصل به

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 ً  :يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معاوماً ، ويكون معاوما

 . بمشاهدته وا شارة اليه ان كان حاضراً  .1

 . ببيان مقدار  وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً  .2

 . بان يتفق المتبايعان عاى اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .3



 

 

 ( 480المادة )   

 الثمن وما يتصل به

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

كان راس مال المبيوع معاوموا حوين العقود  يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا .1
 . وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا

 . اذا يهر ان الباتع قد زاد في بيان مقدار راس المال فاامشتري حط الزيادة .2

ا الحكم لو واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فاامشتري فسخ العقد عند معرفته وكذ .3
كتم الباتع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خيار  اذا هاك المبيع او اسوتهاك او خورج 

 . من ماكه بعد تسامه

 

 

 ( 481المادة )   

 الثمن وما يتصل به

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . ها تداو  في مكان البيعاذا حدد الثمن بنو  من النقود وكانت له افراد مختافة انصرف الى اكثر

 

 

 ( 482المادة )   

 الثمن وما يتصل به

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تاتحق باصل العقد اذا قباها الباتع ويصوبح الوثمن المسومى موع  .1
 . الزيادة مقابالً لامبيع كاه

ما حطه الباتع من الثمن المسمى بعد العقد ياحق باصل العقد اذا قباه المشتري ويصبح الباقي بعد  .2
 . ذلك هو الثمن المسمى

 

 

 ( 483المادة )   

 الثمن وما يتصل به

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

او مقسوطاً  جول الثمن في البيع المطاق يستحق معجالً ما لم يتفق او يتعارف عاى ان يكوون موؤجالً 
 . معاوم

 

 

 ( 484المادة )   

 الثمن وما يتصل به

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . اذا كان الثمن مؤجالً او مقسطاً فان ا جل يبدا من تاريخ تسام المبيع

 

 

 ( 485المادة )   



 نقل الماكية

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : آثار البيع .2

 

 : التزامات الباتع -او  

 

 : أ . نقل الماكية

 . تنتقل ماكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او ا تفاف بغير ذلك .1

 . ويجب عاى كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته ا  ما كان منها مؤجالً  .2

 

 

 ( 486المادة )   

 نقل الماكية

 عقود التمايك - ول الباب ا

 

 

اذا كان البيع جزافا انتقات الماكية الى المشتري عاى النحو الذي تنتقل به في الشويء المعوين بالوذات 
 . ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا عاى تقدير المبيع

 

 

 ( 487المادة )   

 نقل الماكية

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

ا كوان الوثمن موؤجالً او مقسوطاً ان يشوترط تعايوق نقول الماكيوة الوى المشوتري حتوى يجوز لاباتع اذ .1
 . يؤدي جميع الثمن ولو تم تسايم المبيع

 . واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ماكية المشتري مستندة الى وقت البيع .2

 

 

 ( 488المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : ب. تسايم المبيع

 

ياتزم الباتع بتسايم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه 
 . لنقل الماكية اليه

 

 

 ( 489المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . عياتزم الباتع بتسايم المبيع لامشتري بالحالة التي كان عايها وقت البي

 



 

 ( 490المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يشمل التسايم ماحقات المبيع وما اتصول بوه اتصوال قورار وموا اعود  سوتعماله بصوفة داتموة وكول موا 
 . جرى العرف عاى انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد

 

 

 ( 491المادة )   

 تسايم المبيع

 ود التمايكعق -الباب ا ول 

 

 

 . اذا سام الباتع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك

 

 

 ( 492المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا عين في العقد مقدار المبيع ويهر فيه نق  او زيادة ولم يوجد اتفاف او عرف بهذا الشوان وجوب 
 -: اتبا  القواعد التالية



اذا كان المبيع   يضر  التبعويض فالزيوادة مون حوق البواتع يسوتحق اسوتردادها عينوا والونق  مون  .1
 . لمبيعحسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجمو  ا

اذا كان المبيع يضر  التبعيض وكان الثمن محددا عاى اسواس الوحودة القياسوية فالزيوادة مون حوق  .2
 . الباتع يستحق ثمنها والنق  من حسابه

اذا كان المبيع مما يضر  التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيوادة لامشوتري والونق     .3
 . يقاباه شيء من الثمن

الزيادة او النق  تازم المشتري اكثر مما اشترى او تفرف عايه الصفقة كان له الخيار كاما كانت  .4
 . في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها و  يخل النق  في مقصود المشتري

اذا تسام المشتري المبيع مع عامه بانه ناق  سقط حقوه فوي خيوار الفسوخ المشوار اليوه فوي الفقورة  .5
 . السابقة

 

 

 ( 493دة ) الما  

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .   تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقا  الثمن او تكماته اذا انقضت سنة عاى تسايم المبيع

 

 

 ( 494المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يوع والمشوتري موع ا ذن لوه بقبضوه وعودم يتم تسايم المبيع اما بالفعل او بان يخاي الباتع بين المب .1
 . وجود مانع يحول دون حيازته



 . ويكون التسايم في كل شيء حسب طبيعته ويختاف باختالف حاله .2

 

 

 ( 495المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة او سبب تعتبر هذ  الحيازة تسايما موا لوم يتفوق 
 . عاى خالف ذلك

 

 

 ( 496المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا اتفووق المتبايعووان عاووى اعتبووار المشووتري متسوواما لامبيووع فووي حالووة معينووة او اذا اوجبووت النصووو  
 . التشريعية اعتبار بعض الحا ت تسايما اعتبر التسايم قد تم حكما

 

 

 ( 497المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



 

يتم التسايم حكما بتسجيل المبيع باسم المشوتري عنودما تعاوق النصوو  التشوريعية نقول الماكيوة عاوى 
 . التسجيل الرسمي

 

 

 ( 498المادة )   

 مبيعتسايم ال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : يعتبر التسايم حكميا ايضا

 . اذا ابقى الباتع المبيع تحت يد  بناء عاى طاب المشتري .1

 . اذا انذر الباتع المشتري بدفع الثمن وتسام المبيع خالل مدة معقولة وا  اعتبر متساما فام يفعل .2

 

 

 ( 499المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .البيع المطاق يقتضي تسايم المبيع في محل وجود  وقت العقد .1

اذا تضوومن العقوود او اقتضووى العوورف ارسووال المبيووع الووى المشووتري فووال يووتم التسووايم ا  اذا جوورى  .2
 . ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاف عاى غير ذلك

 

 



 ( 500المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك - ول الباب ا

 

 

اذا هاك المبيع قبل التسايم بسبب   يد  حد المتابيعين فيه انفسخ البيوع واسوترد المشوتري موا ادا   .1
 . من الثمن

 فاذا تاف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .2
. 

 

 

 ( 501المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -اب ا ول الب

 

 

 . اذا هاك المبيع قبل التسايم او تاف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا لامبيع ولزمه اداء الثمن .1

اذا كان لاباتع حق الخيار في هذ  الحالة واختار الفسوخ ضومن لوه المشوتري مثول المبيوع او قيمتوه  .2
 . وتماك ما بقي منه

 

 

 ( 502المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



اذا هاك المبيع قبل التسايم بفعل شخ  آخر كان لامشوتري الخيوار ان شواء فسوخ البيوع وان شواء  .1
 . اجاز  وله حق الرجو  عاى المتاف بضمان مثل المبيع او قيمته

 

 : تاليةواذا وقع ا تالف عاى بعض المبيع كان لامشتري الخيار بين ا مور ال .2

 . أ . فسخ البيع 

 . ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تاف

 . ج. امضاء العقد في المبيع كاه بالثمن المسمى والرجو  عاى المتاف بضمان ما اتاف

 

 

 ( 503المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

غير يعتورض المشوتري اذا كوان سوبب ا سوتحقاف سوابقا يضمن الباتع سالمة المبيع من اي حق لا .1
 . عاى عقد البيع

 . ويضمن الباتع ايضا اذا استند ا ستحقاف الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعاه .2

 

 

 ( 504المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . الخصومة في استحقاف المبيع قبل تسامه يجب ان توجه الى الباتع والمشتري معا .1



فوواذا كانووت الخصووومة بعوود تسووام المبيووع واراد المشووتري الرجووو  عاووى البوواتع وجووب ادخالووه فووي  .2
 . الدعوى

 

 

 ( 505المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

كوان لامسوتحق الرجوو  عاوى البواتع بوالثمن اذا اجواز البيوع ويخاوو   اذا قضوى باسوتحقاف المبيوع .1
 . المبيع لامشتري

 . فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد ولامشتري ان يرجع عاى الباتع بالثمن .2

 . ويضمن الباتع لامشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسايم لامستحق .3

 . لباتع ايضا لامشتري ا ضرار التي نشات باستحقاف المبيعويضمن ا .4

 

 

 ( 506المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .   يصح اشتراط عدم ضمان الباتع لاثمن عند استحقاف المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط .1

 . عه بالثمن عند ا ستحقافو  يمنع عام المشتري بان المبيع ليس ماكا لاباتع من رجو .2

 

 



 ( 507المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .   يماك المشتري الرجو  عاى الباتع اذا كان ا ستحقاف مبنيا عاى اقرار  او نكوله عن اليمين

 

 

 ( 508المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا صالح المشتري مدعي ا ستحقاف عاوى موال قبول القضواء لوه وانكور البواتع حوق المودعي كوان  .1
لامشووتري ان يثبووت ان الموودعي محووق فووي دعوووا  وبعوود ا ثبووات يخيوور البوواتع بووين اداء مووا يعووادل بوودل 

 . الصاح او رد الثمن الى المشتري

مبيع وحوق لوه الرجوو  عاوى البواتع واذا كوان الصواح بعود القضواء لامسوتحق احوتفي المشوتري بوال .2
 . بالثمن

 

 

 ( 509المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كاه كان لامشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبول  .1
 . البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق

اوه واحودث ا سوتحقاف عيبوا فوي البواقي كوان لامشوتري رد  واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه ك .2
والرجو  عاى الباتع بالثمن او التمسك بالباقي بحصوته مون الوثمن وان لوم يحودث عيبوا وكوان الجوزء 

 . المستحق هو ا قل فايس لامشتري ا  الرجو  بحصة الجزء المستحق

الخيار بين انتيار رفوع هوذا الحوق او  فاذا يهر بعد البيع ان عاى المبيع حقا لاغير كان لامشتري .3
 . فسخ البيع والرجو  عاى الباتع بالثمن

 

 

 ( 510المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا وقع ا دعاء با سوتحقاف بعود هوالك المبيوع بيود المشوتري ضومن لامسوتحق قيمتوه يووم الشوراء  .1
 . ورجع عاى الباتع بالثمن

واذا كانوت القيموة التوي ضومنها المشوتري اكثور مون الوثمن المسومى كوان لوه الرجوو  بوالفرف موع  .2
 . (505( من المادة )4ضمان ا ضرار التي يستحقها وفقا لافقرة )

 

 

 ( 511المادة )   

 تسايم المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اتوه بعود حسوم موا احتواج اليوه ا نتواج مون لامستحق مطالبوة المشوتري بموا افواد  مون ريوع المبيوع او غ
 .النفقات ويرجع المشتري عاى الباتع بما ادا  لامستحق



 

 

 ( 512المادة )   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : ( ج . ضمان العيوب الخفية ) خيار العيب

 

 . عيوب ا  ما جرى العرف عاى التسامح فيهيعتبر البيع منعقدا عاى اساس خاو المبيع من ال .1

 . وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب عاى عقد البيع مع مراعاة ا حكام التالية .2

 

 

 ( 513المادة )   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا يهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رد  او شاء قباه بالثمن المسمى وليس  .1
 . له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن

يعتبر العيوب قوديما اذا كوان موجوودا فوي المبيوع قبول البيوع او حودث بعود  وهوو فوي يود البواتع قبول  .2
 . التسايم

دث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قوديم موجوود فوي المبيوع يعتبر العيب الحا .3
 . عند الباتع

يشترط في العيب القديم ان يكون خفيوا والخفوي هوو الوذي   يعورف بمشواهدة يواهر المبيوع او    .4
 . يتبينه الشخ  العادي او   يكشفه غير خبير او   ييهر ا  بالتجربة



 

 

 ( 514المادة )   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 :   يكون الباتع مسؤو  عن العيب القديم في الحا ت التالية

 . اذا بين الباتع عيب المبيع حين البيع .1

 . اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .2

 . ايه او بعد عامه به من آخراذا رضي المشتري بالعيب بعد اطالعه ع .3

اذا با  الباتع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين ا  اذا تعمد الباتع  .4
 . اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من ا طال  عاى العيب

 . اذا جرى البيع بالمزاد من قبل الساطات القضاتية او ا دارية .5

 

 

 ( 515) المادة   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطالعه عاى العيب القديم سقط خيار 

 

 

 ( 516المادة )   



 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا هاك المبيع المعيب بعيب قوديم فوي يود المشوتري او اسوتهاكه قبول عاموه بالعيوب رجوع عاوى البواتع 
 . بنقصان العيب من الثمن

 

 

 ( 517المادة )   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

القوديم وانموا لوه مطالبوة  اذا حدث في المبيع لدى المشوترى عيوب جديود فاويس لوه ان يورد  بالعيوب .1
 . الباتع بنقصان الثمن ما لم يرض الباتع باخذ  عاى عيبه الجديد

 . اذا زال العيب الحادث عاد لامشتري حق رد المبيع عاى الباتع بالعيب القديم .2

 

 

 ( 518المادة )   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

لمبيع زيادة مانعة من الرد ثم يهر لامشتري عيب قديم فيه فانه يرجوع عاوى البواتع اذا حدث في ا .1
 . بنقصان العيب وليس لاباتع الحق في استرداد المبيع

 . والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع .2



 

 

 ( 519المادة )   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 لتمايكعقود ا -الباب ا ول 

 

 

اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة ويهر في بعضها عيب قبول التسوايم فالمشوتري بالخيوار بوين  .1
 . قبولها بالثمن المسمى او ردها كاها

واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة ويهر في بعضها بعد التسايم عيب قديم وليس فوي تفريقهوا  .2
ضرر فاامشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى الباتع فوان كوان 

 . في تفريقها ضرر فاه ان يرد جميع المبيع او يقباه بكل الثمن

 

 

 ( 520المادة )   

 (لعيوب الخفية )خيار العيبضمان ا

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة

 

 

 ( 521المادة )   

 (ضمان العيوب الخفية )خيار العيب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



الباتع بالضمان   تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر عاى تسام المبيع ما لم ياتزم  .1
 . لمدة اطول

 

 

 . وليس لاباتع ان يتمسك بهذ  المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .2

 

 

 ( 522المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : ثانيا : التزامات المشتري

 

أ . دفع الثمن وتسام المبيع : عاى المشتري تسايم الثمن عند التعاقد او  وقبل تسام المبيع او المطالبة 
 . به ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 523المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 من ولو قدم المشتري رهنا او كفالةلاباتع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الث .1
. 

 . فاذا قبل الباتع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسايمه لامشتري .2



 

 

 ( 524المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . كان ذلك اذنا بالتسام اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن عاى مراى من الباتع ولم يمنعه .1

واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن الباتع كان لاباتع استرداد  واذا هاك او تعيب  .2
 . في يد المشتري اعتبر متساما ا  اذا شاء الباتع استرداد  معيبا

 

 

 ( 525المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهاه آنتذ ثم عام به بعد ذلك فاه الخيوار  اذا
 . ان شاء فسخ المبيع او امضا  وتسام المبيع في مكان وجود 

 

 

 ( 526المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



 

يازم المشتري تسايم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفواف او عورف  .1
 . يغاير ذلك

اذا كان الثمن دينا مؤجال عاى المشتري ، ولم يجور ا تفواف عاوى الوفواء بوه ، فوي مكوان معوين ،  .2
 . لزم اداؤ  في موطن المشتري وقت حاول ا جل

 

 

 ( 527المادة )   

 الثمن وتسام المبيعدفع 

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا قبض المشتري شيتا عاى سوم الشراء وهاك او فقد في يد  وكان الثمن مسمى لزمه اداؤ  فان لوم 
 . يسم الثمن فال ضمان عاى المشتري ا  بالتعدي او التقصير

 

 

 ( 528المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 تمايكعقود ال -الباب ا ول 

 

 

اذا رفعت عاى المشتري دعوى باستحقاف المبيع مستندة الى حق سابق عاى البيع او آيل اليه من  .1
الباتع جاز لامشتري ان يحتبس الوثمن حتوى يقودم البواتع كفويال مايتوا يضومن لامشوتري رد الوثمن عنود 

يها بود  مون تقوديم ثبوت ا ستحقاف ولاباتع ان يطاوب الوى المحكموة تكايوف المشوتري ايودا  الوثمن لود
 . الكفيل

 . ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا عاى الباتع .2

 



 

 ( 529المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا حدد في البيع موعد معين  داء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يوؤد المشوتري الوثمن خاللوه فوال بيوع 
 . بينهما ، فان لم يؤد  والمبيع لم يزل في يد الباتع اعتبر البيع منفسخا حكما

 

 

 ( 530المادة )   

 دفع الثمن وتسام المبيع

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

تري المبيع ثم مات مفاسا قبل اداء الثمن فايس لاباتع استرداد المبيوع ويكوون الوثمن اذا تسام المش . 1
 .دينا عاى التركة والباتع اسوة ساتر الغرماء

واذا مات المشتري مفاسوا قبول تسوام المبيوع واداء الوثمن كوان لابواتع حوبس المبيوع حتوى يسوتوفي  . 2
 . منهالثمن ويكون احق من ساتر الغرماء باستيفاء الثمن 

واذا قبض الباتع الثمن ومات مفاسا قبل تسايم المبيع كان المبيع امانة في يد  والمشتري احق به  . 3
 . من ساتر الغرماء

 

 

 ( 531المادة )   

 النفقات

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

ري ب. النفقات : نفقات تسوايم الوثمن وعقود البيوع وتسوجياه وغيور ذلوك مون نفقوات تكوون عاوى المشوت
 . ونفقات تسايم المبيع تكون عاى الباتع ما لم يوجد اتفاف او ن  في قانون خا  يقضي بغير ذلك

 

 

 ( 532المادة )   

 بيع السام

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : بيو  مختافة .3

 

 : أ . السام

 

 . السام : بيع مال مؤجل التسايم بثمن معجل

 

 

 ( 533المادة )   

 بيع السام

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : يشترط لصحة بيع السام



ان يكون المبيع من ا موال التي يمكون تعيينهوا بالوصوف والمقودار ويتووافر وجودهوا عوادة وقوت  .1
 . التسايم

 .ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقدار  وزمان ايفاته .2

 .م الباتع تسايم المبيع في مكان العقداذا لم يعين في العقد مكان التسايم لز .3

 

 

 ( 534المادة )   

 بيع السام

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يشترط في راس مال السام ) اي ثمنه ( ان يكون معاوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط 
 .مدة تزيد عن بضعة ايام

 

 

 ( 535المادة )   

 بيع السام

 ايكعقود التم -الباب ا ول 

 

 

 . يجوز لامشتري ان يتصرف في المبيع المسام فيه قبل قبضه

 

 

 ( 536المادة )   

 بيع السام



 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا تعذر تسايم المبيع عند حاول ا جل بسبب انقطا  وجوود  لعوارض طوارئ كوان المشوتري مخيورا 
 . بين انتيار وجود  او فسخ البيع

 

 

 ( 537المادة )   

 بيع السام

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا مات الباتع في السوام قبول حاوول اجول المبيوع كوان المشوتري بالخيوار ان شواء فسوخ العقود واسوترد 
الثمن من التركة او شاء انتير حاول ا جل . وفي هذ  الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيوع 

 . سايم المبيع عند حاول اجاها  اذا قدم الورثة كفيال مايتا يضمن ت

 

 

 ( 538المادة )   

 بيع السام

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا استغل المشتري في السام حاجوة الموزار  فاشوترى منوه محصوو  مسوتقبال بسوعر او بشوروط  .1
ط مجحفة اجحافا بينا كان لاباتع حينموا يحوين الوفواء ان يطاوب الوى المحكموة تعوديل السوعر او الشورو

بصووورة يووزول معهووا ا جحوواف وتاخووذ المحكمووة فووي ذلووك بعووين ا عتبووار يووروف الزمووان والمكووان 
 . ومستوى ا سعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسايم طبقا لما جرى عايه العرف



ولامشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تورا  المحكموة واسوترداد الوثمن الحقيقوي الوذي سوامه  .2
 . اباتع وحينتذ يحق لاباتع ان يبيع محصوله ممن يشاءفعال ل

ويقع باطال كل اتفاف او شرط يقصد به اسقاط هذا الحوق سوواء اكوان ذلوك شورطا فوي عقود السوام  .3
 . نفسه او كان في صورة التزام آخر منفصل ايا ما كان نوعه

 

 

 ( 539المادة )   

 المخارجة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

ب. المخارجة : يجوز لاوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر او اكثور بعووض 
 . معاوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة

 

 

 ( 540المادة )   

 المخارجة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

محل الباتع في استحقاف نصيبه من ينقل عقد المخارجة حصة الباتع ا رثية الى المشتري ويحل  .1
 . التركة

  يشمل عقد المخارجة كل مال ييهر لاميت بعد العقد ولم يكون المتخارجوان عاوى عاوم بوه وقوت  .2
 . العقد

  يشمل التخارج الحقوف التي لاتركة عاى المتخوارجين او عاوى احودهم و  الحقووف التوي عايهوا  .3
 . لهم او  حدهم

 



 

 ( 541المادة )   

 المخارجة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

  يضوومن البوواتع لامشووتري غيوور وجووود التركووة وثبوووت حصووته ا رثيووة اذا جوورى العقوود دون تفصوويل 
 . مشتمالت التركة

 

 

 ( 542المادة )   

 المخارجة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

عاى المشتري اتبا  ا جراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتمات عايه الحصة ا رثية محل 
 . التخارج

 

 

 ( 543المادة )   

 البيع في مرض الموت

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : ج. البيع في مرض الموت



 

معتوادة ، ويغاوب فيوه مرض الموت : هو المرض الوذي يعجوز فيوه ا نسوان عون متابعوة اعمالوه ال .1
الهالك ويموت عاى تاك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضوه وهوو عاوى حالوة واحودة دون ازديواد 

 . سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح

يعتبر في حكم مرض الموت الحا ت التي يحيط با نسان فيها خطور المووت ويغاوب فوي امثالهوا  .2
 . الهالك ولو لم يكن مريضا

 

 

 ( 544المادة )   

 البيع في مرض الموت

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . بيع المريض شيتا من ماله  حد ورثته   ينفذ ما لم يجز  باقي الورثة بعد موت المورث .1

 . بيع المريض  جنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ   يتوقف عاى اجازة الورثة .2

 

 

 ( 545المادة )   

 في مرض الموتالبيع 

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

بيع المريض من اجنبي بوثمن يقول عون قيموة المبيوع وقوت المووت نافوذ فوي حوق الورثوة اذا كانوت  .1
 . زيادة قيمة المبيع عاى الثمن   تتجاوز ثاث التركة داخال فيها المبيع ذاته

اما اذا تجاوزت هذ  الزيادة ثاث التركة فال ينفذ البيع ما لم يقر  الورثوة او يكمول المشوتري ثاثوي  .2
 . قيمة المبيع وا  كان لاورثة فسخ البيع

 



 

 ( 546المادة )   

 البيع في مرض الموت

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

سوير فوي حوق الوداتنين اذا كانوت التركوة   ينفذ بيع المريض  جنبي باقل مون قيموة مثاوه ولوو بغوبن ي
 . مستغرقة بالديون ولامشتري دفع ثمن المثل وا  جاز لاداتنين فسخ البيع

 

 

 ( 547المادة )   

 البيع في مرض الموت

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

  يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيوع تصورفا اكسوب مون كوان حسون النيوة  .1
 . في عين المبيع لقاء عوضحقا 

وفي هذ  الحالة يجووز لوداتني التركوة المسوتغرقة بالوديون الرجوو  عاوى المشوتري مون الموريض  .2
بالفرف بين الثمن وقيمة المبيع ولاورثة هذا الحق ان كان المشوتري احودهم ، وان كوان اجنبيوا وجوب 

 . عايه رد ما يكمل ثاثي قيمة المبيع لاتركة

 

 

 ( 548المادة )   

 بيع الناتب لنفسه

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



 

د . بيع الناتوب لنفسوه :   يجووز لمون لوه النيابوة عون غيور  بون  فوي القوانون او باتفواف او امور مون 
الساطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق الموزاد موا نويط بوه بمقتضوى 

 . ا حوال الشخصية هذ  النيابة وذلك مع مراعاة احكام

 

 

 ( 549المادة )   

 بيع الناتب لنفسه

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

   يجوز لاوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسماتهم او باسم مستعار ا موال التي عهد اليهم في بيعها
. 

 

 

 ( 550المادة )   

 بيع ماك الغير

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : هـ . بيع ماك الغير

 

 . اذا با  شخ  ماك غير  بغير اذنه جاز لامشتري ان يطاب فسخ البيع .1

 

 

 . و  يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجاز  المشتري .2



 

 

 ( 551المادة )   

 بيع ماك الغير

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . وانقاب صحيحا في حق المشترياذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه  .1

 . وينقاب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ماكية المبيع الى الباتع بعد صدور العقد .2

 

 

 ( 552المادة )   

 المقايضة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : و . المقايضة

 

 . المقايضة : مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود

 

 

 ( 553المادة )   

 المقايضة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



 

 . يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة باتعا ومشتريا في وقت واحد

 

 

 ( 554المادة )   

 المقايضة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .   يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى الساعتين لاتبادل

 

 

 ( 555المادة )   

 المقايضة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسايم وما ماثاها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق عاوى 
 . غير ذلك

 

 

 ( 556المادة )   

 المقايضة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



 

 . تسري احكام البيع المطاق عاى المقايضة فيما   يتعارض مع طبيعتها

 

 

 ( 557المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

  

 

 

 .الهبة تمايك مال او حق مالي آلخر حال حياة المالك دون عوض .1

ويجوز لاواهب مع بقاء فكرة التبر  ان يشترط عاى الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا  .2
 .ا لتزام عوضا

 

 

 ( 558المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . تنعقد الهبة با يجاب والقبول وتتم بالقبض .1

يكفي في الهبة مجرد ا يجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في  .2
 . حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب عاى تربيته

 



 

 ( 559المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -ل الباب ا و

 

 

   ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مماوك لاواهب ما لم يجز  المالك ويتم القبض برضا 
. 

 

 

 ( 560المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . تصح هبة الدين لامدين وتعتبر ابراء .1

 . هوتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين الي .2

 

 

 ( 561المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 



يجوز لاواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عودم قيوام الموهووب لوه  .1
 . بالتزامات معينة لمصاحة الواهب او من يهمه امر  فام يقم بها

فوواذا كووان الموهوووب هالكووا او كووان الموهوووب لووه قوود تصوورف فيووه اسووتحق الواهووب قيمتووه وقووت  .2
 . التصرف او الهالك

 

 

 ( 562المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معاوما وا  جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو  .1
 . ما لم يتفقا عاى تعيين العوض قبل الفسخبعد تسام الموهوب 

 . فاذا هاك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عايه رد قيمته يوم القبض .2

 

 

 ( 563المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

تنعقود عاوى  من هذا القانون   تنعقود الهبوة بالوعود و  254و  92عاى الرغم مما ورد في المادتين 
 . مال مستقبل

 

 

 ( 564المادة )   



 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . اذا توفي احد طرفي الهبة او افاس الواهب قبل قبض الموهوب بطات الهبة ولو كانت بعوض

 

 

 ( 565المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . تسري عاى الهبة في مرض الموت احكام الوصية

 

 

 ( 566المادة )   

 الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يتوقف نفاذ عقد الهبة عاى اي اجراء تعاق النصو  التشريعية نقل الماكية عايه ويجوز لكل من  .1
 . طرفي العقد استكمال ا جراءات الالزمة

 . اجة الى تسجيلوتتم في المنقول بالقبض دون ح .2

 

 



 ( 567المادة )   

 اثار الهبة بالنسبة لاواهب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الثاني

 آثار الهبة

بالنسبة الى الواهب : ياتزم الواهب بتسايم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسايم  .1
 . المبيع

 

 

 ( 568المادة )   

 اثار الهبة بالنسبة لاواهب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

  يضمن الواهب استحقاف الموهوب في يد الموهوب لوه اذا كانوت الهبوة بغيور عووض ولكنوه يكوون 
مسؤو  عن كل ضرر ياحق بالموهوب له من جراء هذا ا ستحقاف اذا تعمد اخفاء سبب ا ستحقاف 

ضمن ا ستحقاف ا  بقدر ما آدا  الموهووب لوه مون عووض موا لوم اما اذا كانت الهبة بعوض فانه   ي
 . يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 569المادة )   

 اثار الهبة بالنسبة لاواهب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



 

اذا استحق الموهوب بعد هالكه عند الموهووب لوه واختوار المسوتحق تضومينه كوان لوه الرجوو  عاوى 
 . الواهب بما ضمن لامستحق

 

 

 ( 570المادة )   

 اثار الهبة بالنسبة لاواهب

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة   تقبل الفصل دون ضرر فاويس 
 . لامستحق ان يسترد  قبل دفع قيمة الزيادة

 

 

 ( 571المادة )   

 اثار الهبة بالنسبة لاواهب

 عقود التمايك - الباب ا ول

 

 

 .   يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاؤ  ا  اذا كانت الهبة بعوض

 

 

 ( 572المادة )   

 آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

بالنسبة لاموهوب لوه : عاوى الموهووب لوه اداء موا اشوترطه الواهوب مون عووض سوواء اكوان هوذا  .2
 .العوض لاواهب ام لاغير

 

 

 ( 573المادة )   

 آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

الودين القواتم وقوت الهبوة اذا كان عوض الهبة وفاء دين عاى الواهب فال ياتزم الموهوب له ا  بوفاء 
 . ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 574المادة )   

 آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا كان الموهوب مثقال بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخ  آخر فان الموهووب لوه ياتوزم 
 . بوفاء هذا الدين ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 575المادة )   

 آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له



 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . نفقات عقد الهبة ومصروفات تسايم الموهوب ونقاه عاى الموهوب له ا  اذا اتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 576المادة )   

 الرجو  في الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الثالث

 الرجو  في الهبة

 . لاواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له .1

وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز لاواهب ان يطاب مون القضواء  .2
 . فسخ الهبة والرجو  فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجو 

 

 

 ( 577المادة )   

 الرجو  في الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : يعتبر سببا مقبو  لفسخ الهبة والرجو  فيها



ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن  .1
 . الوفاء بما يفرضه عايه القانون من النفقة عاى الغير

لهبة ولدا ييل حيا حتى تاريخ الرجو  او ان يكون له ولد يينه ميتا وقت ان يرزف الواهب بعد ا .2
 . الهبة فاذا هو حي

اخوالل الموهووب لوه بالتزاماتوه المشوروطة فوي العقود دون مبورر او اخاللوه بموا يجوب عايوه نحوو  .3
 . الواهب او احد اقاربه بحيث يكون هذا ا خالل جحودا كبيرا من جانبه

 

 

 ( 578المادة )   

 الرجو  في الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بال وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة

 

 

 ( 579المادة )   

 الرجو  في الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : يعتبر مانعا من الرجو  في الهبة ما ياي

اذا كانت الهبة من احد الزوجين لآلخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عايه مفاضاة بين هؤ ء  .1
 . بال مبرر

اذا تصرف الموهوب له فوي الموهووب تصورفا نواقال لاماكيوة فواذا اقتصور التصورف عاوى بعوض  .2
 . الموهوب جاز لاواهب ان يرجع في الباقي



ة ذات اهمية تزيد من قيمتهوا او غيور الموهووب لوه الشويء اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصا .3
 . الموهوب عاى وجه تبدل فيه اسمه

 . اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها .4

 . اذا هاك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهالك جزتيا جاز الرجو  في الباقي .5

 . اذا كانت الهبة بعوض .6

 . ة من جهات البراذا كانت الهبة صدقة او لجه .7

 . اذا وهب الداتن الدين لامدين .8

 

 

 ( 580المادة )   

 الرجو  في الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . يعتبر الرجو  عن الهبة رضاء او قضاء ابطا   ثر العقد .1

نفقوات و  يرد الموهوب له الثمار ا  من تاريخ الرجو  رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسوترد ال .2
 . الضرورية اما النفقات ا خرى فال يسترد منها ا  ما زاد في قيمة الموهوب

 

 

 ( 581المادة )   

 الرجو  في الهبة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا استعاد الواهب الشيء الموهووب بغيور رضواء او قضواء كوان مسوؤو  عون هالكوه مهموا كوان  .1
 . سببه



اما اذا صدر حكم بالرجو  في الهبة وهاك الشيء في يد الموهووب لوه بعود اعوذار  بالتسوايم فوان  .2
 . الموهوب له يكون مسؤو  عن الهالك مهما كان سببه

 

 

 ( 582المادة )   

 أحكام عامة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 الفر  ا ول 

 

 الشركة بوجه عام

م بمقتضا  شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشرو  مالي احكام عامة : الشركة عقد ياتز .1
بتقديم حصته مون موال او مون عمول  سوتثمار ذلوك المشورو  واقتسوام موا قود ينشوا عنوه مون ربوح او 

 . خسارة

 

 

 ( 583المادة )   

 أحكام عامة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها .1

يحوتا بهوذ  الشخصوية عاوى الغيور ا  بعود اسوتيفاء اجوراءات التسوجيل والنشور التوي يقررهوا و   .2
 . القانون

 . ولكن لاغير ان يتمسك بهذ  الشخصية رغم عدم استيفاء ا جراءات المشار اليها .3

 



 

 ( 584المادة )   

 اركان الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : اركان الشركة .2

 

 . يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا .1

اذا لم يكن العقد مكتوبا فال يؤثر ذلك عاى حق الغير واموا بالنسوبة لاشوركاء انفسوهم فيعتبور العقود  .2
 . صحيحا ا  اذا طاب احدهم اعتبار  غير صحيح ، فيسري هذا عاى العقد من تاريخ اقامة الدعوى

 

 

 ( 585المادة )   

 اركان الشركة

 عقود التمايك -ول الباب ا 

 

 

يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن  .1
 . من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته

ويجوز ان تكون حص  الشركاء متساوية او متفاوتة و  يجوز ان يكوون الودين فوي ذموة الغيور  .2
 . او حصة فيه راس مال لاشركة

 

 

 ( 586المادة )   

 اركان الشركة



 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ماكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري  .1
 . عايها احكام البيع فيما يتعاق بضمانها اذا هاكت او استحقت او يهر فيها عيب او نق 

 . نتفا  بالمال فان احكام ا يجار هي التي تسري في كل ذلكاما اذا كانت الحصة مجرد ا  .2

 . فاذا كانت الحصة عمال وجب عاى الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .3

 

 

 ( 587المادة )   

 اركان الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . توز  ا رباي والخساتر عاى الوجه المشروط في العقد .1

فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فوي ا ربواي والخسواتر فانوه يتعوين توزيعهوا  .2
 .بنسبة حصة كل منهم في راس المال

 

 

 ( 588المادة )   

 اركان الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

الشورط عاوى    يجوز ان يتفق الشركاء في العقد عاى ان يكون  يهم قدر مقطو  من الربح ويبطول
 . ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال



 

 

 ( 589المادة )   

 اركان الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا كانت حصة الشريك مقصورة عاى عماه وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعوا لموا تفيود  الشوركة 
آخر كان له نصويب عون عماوه وآخور عموا قدموه من هذا العمل فاذا قدم فوف عماه نقودا او اي شيء 

 . فوف العمل

 

 

 ( 590المادة )   

 اركان الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا اتفق في العقد عاى ان احد الشركاء   يفيد مون اربواي الشوركة و  يسواهم فوي خسواترها كوان  .1
 . عقد الشركة باطال

غير انه يجوز ا تفاف عاى اعفواء الشوريك الوذي لوم يقودم غيور عماوه مون المسواهمة فوي الخسواتر  .2
 . بشرط ان   يكون قد تقرر له اجر عن عماه

 

 

 ( 591المادة )   

 ادارة الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

 : ادارة الشركة .3

 

اعموال الشوركة وفوي التصورف بموا يحقوق كل شريك يعتبر وكيال عن باقي الشركاء فوي مباشورة  .1
 . الغرض الذي انشتت من اجاه ما لم يكن هناك ن  او اتفاف عاى غير ذلك

 

 

 . وكل شريك يعتبر امينا عاى مال الشركة الذي في يد  .2

 

 

 ( 592المادة )   

 ادارة الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

في تمثيل الشوركة وادارة اعمالهوا تثبوت لوه وحود  و يوة اذا اتفق في عقد عاى انابة احد الشركاء  .1
 . التصرف في كل ما تناولته ا نابة وما يتصل بها من توابع ضرورية

واذا كانت ا نابة  كثر من شريك ولم يؤذن لهم با نفراد كان عايهم ان يعماوا مجتمعين ا  فيما  .2
 . ب عاى تفويته ضرر لاشركة  يحتاج فيه الى تبادل الراي او في امر عاجل يترت

و  يجوز عزل من اتفق عاى انابته في عقد الشركة و  تقييد تاوك ا نابوة دون مسووغ موا داموت  .3
 . الشركة قاتمة

 

 

 ( 593المادة )   

 ادارة الشركة



 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .يجوز تعيين مدير لاشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير اجر .1

لامدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التوي نيطوت بوه عاوى ان يتقيود فوي ذلوك بنصوو   .2
 .العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري

 . ء تصرفهاذا خرج المدير عن نطاف اختصاصاته ضمن كل ضرر ياحق بالشركة من جرا .3

 

 

 ( 594المادة )   

 ادارة الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . يجوز ان يتعدد المديرون لاشركة .1

 . وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم .2

 .ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها .3

 

 

 ( 595المادة )   

 ادارة الشركة

 التمايك عقود -الباب ا ول 

 

 



  يجوز لمن انيوب فوي ادارة الشوركة او عوين موديرا لهوا ان يعوزل نفسوه او يسوتقيل فوي وقوت ياحوق 
 . بالشركة ضررا

 

 

 ( 596المادة )   

 ادارة الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 ليس لاشركاء من غير المديرين حق ا دارة ولهم ان يطاعوا بانفسهم عاى دفاتر الشركة ومستنداتها
. 

 

 

 ( 597المادة )   

 آثار الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : آثار الشركة .4

 

ي يازم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سوبيل ذلوك مون العنايوة موا يبذلوه فو .1
 تدبير مصالحه الخاصة ا  اذا كان منتدبا لاعمل باجر فال يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد

. 

ويازمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف ياحق الضورر بالشوركة او يخوالف الغورض الوذي انشوتت  .2
 . من اجاه

 

 



 ( 598المادة )   

 آثار الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اشريك ان يحتجز لنفسه شيتا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر ياحق بها من   يجوز ل
 . جراء هذا ا حتجاز

 

 

 ( 599المادة )   

 آثار الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا كانووت الشووركة مدينوة بوودين متصوول بوواغراض الشوركة ولووم تووف بووه اموالهوا لووزم الشووركاء فووي  .1
 . اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خساتر الشركة

 . اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحماون الدين جميعا بالتضامن .2

 

 

 ( 600المادة )   

 الشركة آثار

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

اذا كان احود الشوركاء مودينا آلخور بودين شخصوي فاويس لداتنوه ان يسوتوفي حقوه مموا يخو  ذلوك  .1
 . الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤ  مما يخ  المدين من الربح



فاهوذا الوداتن اسوتيفاء دينوه مون راس موال  اما اذا كان عقد الشوركة يتضومن التكافول بوين الشوركاء .2
 . الشركة بعد تصفيتها

 

 

 ( 601المادة )   

 انقضاء الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : انقضاء الشركة .5

 

 : تنتهي الشركة باحد ا مور اآلتية

 . انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من اجاه .1

 . مال احد الشركاء قبل تسايمههالك جميع راس المال او راس .2

 . موت احد الشركاء او جنونه او افالسه او الحجر عايه .3

 . اجما  الشركاء عاى حاها .4

 . صدور حكم قضاتي بحاها .5

 

 

 ( 602المادة )   

 انقضاء الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



يجوز قبل انقضاء المدة المحددة لاشركة مد اجاها ويكون ذلك استمرار لاشركة . اما اذا مود اجول  .1
 . الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة

 

واذا انقضووت الموودة المحووددة لاشووركة او انتهووى العموول الووذي قامووت الشووركة موون اجاووه ثووم اسووتمر  .2
 . ا امتدادا ضمنيا لاشركة وبالشروط ا ولى ذاتهاالشركاء باعمالهم كان هذ

ويجوز لداتن احد الشوركاء ان يعتورض عاوى امتوداد الشوركة ويترتوب عاوى اعتراضوه وقوف اثور  .3
 . ا متداد في حقه

 

 

 ( 603المادة )   

 انقضاء الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 

مرت الشوركة موع ورثتوه ولوو قصورا وفوي هوذ  يجوز ا تفاف عاى انه اذا مات احد الشوركاء اسوت .1
 الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد ا هاية منهم او وصيه ، وموافقة باقي الشركاء

. 

 

ويجوز ايضا ا تفاف عاى استمرار الشركة بين باقي الشوركاء اذا موات احودهم او حجور عايوه او  .2
ت   يكوون لهوذا الشوريك او ورثتوه ا  نصويبه فوي امووال اعسر او افاس او انسحب وفي هذ  الحوا 

الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسوب قيمتوه يووم وقوو  الحوادث الوذي ادى الوى خروجوه مون الشوركة 
ويدفع له نقدا و  يكون له نصويب فيموا يسوتجد بعود ذلوك مون حقووف ا  بقودر موا تكوون تاوك الحقووف 

 . ناتجة عن عمايات سابقة عاى ذلك الحادث

 

 

 ( 604المادة )   

 انقضاء الشركة



 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يجوز لامحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء عاى طاب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد بوه او 
 . الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها

 

 

 ( 605المادة )   

 انقضاء الشركة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يجوز لكل شريك ان يطاب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوود  قود اثوار اعتراضوا  .1
عاى مد اجاها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتبار  سببا مسوغا لحل الشركة عاوى ان تيول الشوركة 

 .قاتمة بين الباقين

حكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشوركة محوددة كما يجوز ايضا  ي شريك ان يطاب من الم .2
المدة واستند في ذلك  سباب معقولة وفي هوذ  الحالوة تحول الشوركة موا لوم يتفوق بواقي الشوركاء عاوى 

 . استمرارها

 

 

 ( 606المادة )   

 تصفية الشركة وقسمتها

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : تصفية الشركة وقسمتها .6

 



الشووركة وقسوومتها بالطريقووة التووي ارتضوواها الشووركاء فوواذا لووم يتفقوووا جوواز  ي موون توتم تصووفية اموووال 
 . اصحاب المصاحة ان يطاب من المحكمة تعيين مصف او اكثر  جراء التصفية والقسمة

 

 

 ( 607المادة )   

 تصفية الشركة وقسمتها

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . الزم لاتصفيةتبقى لاشركة شخصيتها الحكمية بالقدر ال .1

 . ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه .2

 

 

 ( 608المادة )   

 تصفية الشركة وقسمتها

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع 
اموالها حتى يصبح المال مهيا لاقسمة مراعيا في كول ذلوك القيوود المنصوو  عايهوا فوي امور تعيينوه 

 . وليس له ان يقوم بعمل   تقتضيه التصفية

 

 

 ( 609المادة )   

 تصفية الشركة وقسمتها

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

 .يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعاقة بقسمة المال الشاتع

 

 

 ( 610المادة )   

 تصفية الشركة وقسمتها

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوف الداتنين وحفي مباش لوفواء الوديون غيور الحالوة او  .1
 . عايها كما تؤدى النفقات الناشتة عن التصفيةالمتناز  

ويخت  كل شريك بمباش يتناسب مع حصته في راس المال ، كموا ينوال مون الوربح ويتحمول مون  .2
 . الخسارة النسبة المتفق عايها او المنصو  عايها في احكام هذا القانون

 

 

 ( 611المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الثاني

 بعض انوا  الشركات

شركة ا عمال : شركة ا عمال عقد يتفق بمقتضا  شخصان او اكثر عاى التزام العمل وضومانه  .1
 . لاغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضاين

 



 

 ( 612المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . العمل الذي تقباه وتعهد  احدهمياتزم كل من الشركاء باداء  .1

 . ويحق لكل منهم اقتضاء ا جر المتفق عايه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم .2

 

 

 ( 613المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

خور مون غيور   يجبر الشريك عاى ايفاء ما تقباه من العمل بنفسه فاه ان يعطيه الى شريكه او الوى آ
 . الشركاء ا  اذا شرط عايه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه

 

 

 ( 614المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . يقسم الربح بين الشركاء عاى الوجه المتفق عايه .1



 .ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل .2

 

 

 ( 615المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل

 

 

 ( 616المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يضومن اذا اتاف الشيء الذي يجب العمل فيوه او تعيوب بفعول احود الشوركاء جواز لصواحب العمول ان 
 . ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم

 

 

 ( 617المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



تجوز شركة ا عمال عاى ان يكون المكان من بعض الشركاء واآل ت من اآلخرين ، كما يجوز ان 
 .مل من اآلخرينيكون المكان واآل ت وا دوات من بعضهم والع

 

 

 ( 618المادة )   

 شركة ا عمال

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

عقد شركة عاى تقبل حمل ا شوياء ونقاهوا صوحيح و  اعتبوار لتفواوت وسواتل النقول العاتودة لكول  .1
 .شريك في نوعها وفي قدرتها عاى الحمل ما دام كل شريك ضامنا لاعمل

عاى انه اذا لم تعقد الشركة عاوى تقبول العمول بول عاوى ايجوار وسواتل النقول عينوا وتقسويم ا جورة  .2
فالشركة باطاة وتكون اجرة كل وسياة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعوان فوي التحميول والنقول اجورة 

 . مثل عماه

 

 

 ( 619المادة )   

 شركة الوجو 

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : لوجو شركة ا .2

 

شركة الوجو  عقد يتفق بمقتضا  شخصان او اكثر عاى شراء مال نسيتة بما لهوم مون اعتبوار ثوم  .1
 . بيعه عاى ان يكونوا شركاء في الربح

 . يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين .2

 



 

 ( 620المادة )   

 شركة الوجو 

 عقود التمايك -ا ول الباب 

 

 

يوز  الربح والخسارة عاى الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم مون الموال الوذي اشوترو  نسويتة موا لوم 
 . يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 621المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

شووركة المضوواربة : شووركة المضوواربة عقوود يتفووق بمقتضووا  رب المووال عاووى تقووديم راس المووال  .3
 . والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح

 

 

 ( 622المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 : يشترط لصحة المضاربة



 . اهاية رب المال لاتوكيل والمضارب لاوكالة .1

 .راس المال معاوما وصالحا لاتعامل به ان يكون .2

 .تسايم راس المال الى المضارب .3

 .ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معاوما شاتعا .4

 

 

 ( 623المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . ة عن صاحبهيثبت لامضارب بعد تسايم راس المال اليه و ية التصرف فيه بالوكال .1

 .يكون المضارب امينا عاى راس المال وشريكا في الربح .2

 

 

 ( 624المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يصح ان تكون المضاربة عامة مطاقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنو  من التجارة او بغيور 
 . ذلك من الشروط المقيدة

 

 

 ( 625المادة )   



 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا كان عقد المضاربة مطاقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال فوي شوؤون  .1
 . المضاربة وما يتفر  عنها وفقا لاعرف الساتد في هذا الشان

ب مراعاته فاذا تجاوز فوي تصورفه واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب عاى المضار .2
الحدود الماذون بها فاه الربح وعايه الخسوارة وموا اصواب راس الموال مون تاوف موع ضومان الضورر 

 .الذي ينجم عن مثل هذا التصرف

 

 

 ( 626المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

لاغيور مضواربة ا  اذا جورى العورف   يجوز لامضارب خاط مال المضارب بمالوه و  اعطواؤ   .1
 .بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برايه

و  يجوز له هبة مال المضاربة و  اقراضه و  ا قتراض الى حد يصبح معوه الودين اكثور مون  .2
 . راس المال ا  باذن صريح من رب المال

 

 

 ( 627المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عايهوا فوي العقود ،  .1
 . فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة

واذا جواز لامضوارب خاوط مالوه موع راس موال المضواربة قسوم الوربح بنسوبة راسوي الموال فياخوذ  .2
المضارب ربح راس ماله ويوز  ربح مال المضاربة بين المتعاقدين عاوى الوجوه المبوين فوي الفقورة 

 . ا ولى

 

 

 ( 628المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . الخسارة وحد  و  يعتبر اي شرط مخالف يتحمل رب المال .1

واذا تاف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوز  حسب الباقي مون راس الموال و   .2
 .يضمنه المضارب

 

 

 ( 629المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

الفسوخ فوي وقوت غيور مناسوب ضومن تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبول احود المتعاقودين واذا وقوع 
 . المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف

 

 

 ( 630المادة )   



 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب .1

 . نت من النقودويمتنع عاى المضارب بعد عامه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كا .2

 . وان كانت من غيرها جاز له تحوياها الى نقود .3

 

 

 ( 631المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .تنتهي المضاربة بانقضاء ا جل اذا كانت محددة بوقت معين

 

 

 ( 632المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا انهوى احوود المتعاقودين المضوواربة قبول حاووول ا جول جوواز لامتضورر منهمووا ان يرجوع عاووى اآلخوور 
 .بضمان ما اصابه من ضرر

 



 

 ( 633المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 .تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عايه

 

 

 ( 634المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . اذا مات المضارب مجهال مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة

 

 

 ( 635المادة )   

 شركة المضاربة

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

تسووري ا حكووام العامووة لاشووركة عاووى شووركات ا عمووال والوجووو  والمضوواربة فووي كوول مووا   يخووالف 
 .النصو  بكل منها

 



 

 ( 636المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 

القرض تمايك مال او شئ مثاي آلخر عاى ان يرد مثاه قدرا ونوعا وصفة الى المقورض عنود نهايوة 
 .مدة القرض

 

 

 ( 637ادة ) الم  

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 يتوقف تمام عقد القرض عاى قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثاه .1
. 

 . فاذا هاكت العين بعد العقد وقبل القبض فال ضمان عاى المستقرض .2

 

 

 ( 638المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 



 

 . يشترط في المقرض ان يكون اهال لاتبر  .1

 .   يماك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في و يته .2

 

 

 ( 639المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . يشترط في المال المقترض ان يكون مثايا استهالكيا

 

 

 ( 640المادة )   

 القرض

 ايكعقود التم -الباب ا ول 

 

 

اذا اشترط في عقد القرض منفعة زاتدة عاوى مقتضوى العقود سووى توثيوق حوق المقورض لغوا الشورط 
 . وصح العقد

 

 

 ( 641المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

اذا استحق المال المقرض وهو قاتم في يد المقترض سقط التزامه برد مثاه وله تضمين المقرض موا 
 . قد ياحقه من ضرر بسبب هذا ا ستحقاف اذا كان سيء النية

 

 

 ( 642المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . يمته معيبااذا يهر في المال المقترض عيب خفي فال ياتزم المقترض ا  برد ق

 

 

 ( 643المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا كووان لاقوورض اجوول فاوويس لامقوورض اسووترداد  قبوول حاووول ا جوول وان لووم يكوون لووه اجوول فووال ياتووزم 
 . المقترض برد  ا  اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به ا نتفا  المعهود في امثاله

 

 

 ( 644المادة )   

 القرض



 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

ياتزم المقترض برد مثل ما قوبض مقودارا ونوعوا وصوفة عنود انتهواء مودة القورض و  عبورة لموا  .1
 . يطرا عاى قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عايهما

 . فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها .2

 

 

 ( 645المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اذا اقترض عدة اشخا  ما  وقبضه احدهم برضا الباقين فايس  يهم ان يطالبوه ا  بمقودار حصوته 
 . فيما قبض

 

 

 ( 646المادة )   

 القرض

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

وطنوه ا  اذا اتفوق صوراحة او ضومنا يازم المقترض الوفاء في باد القرض ولوو غيور المقورض م .1
 . عاى خالفه

واذا تغيوور موووطن كوول موون الطوورفين الووى باوود آخوور مشووترك او مختاووف تتفوواوت فيووه قيمووة المووال  .2
 .المقرض عنها في باد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في باد القرض



 

 

 ( 647المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 

 . يرفع النزا  ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضيالصاح عقد 

 

 

 ( 648المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . يشترط فيمن يعقد صاحا ان يكون اهال لاتصرف بعوض في الحقوف التي يشماها عقد الصاح .1

 . وتشترط اهاية التبر  اذا تضمن الصاح اسقاط شيء من الحقوف .2

 

 

 ( 649المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 



صاح الصبي المميز والمعتو  الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صواح 
 . ا ولياء وا وصياء والقوام

 

 

 ( 650المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

اخوذ البودل فوي مقاباوه وان يكوون معاوموا فيموا يحتواج الوى يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجووز 
 . القبض والتسايم

 

 

 ( 651المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 . يشترط ان يكون بدل الصاح معاوما ان كان يحتاج الى القبض والتسايم .1

 

 

 .واذا كان بدل الصاح عينا او منفعة مماوكة لاغير فان نفاذ الصاح يتوقف عاى اجازة ذلك الغير .2

 

 

 ( 652المادة )   

 الصاح



 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

يصح الصاح عن الحقوف سواء اقر بها المدعى عايه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقورارا و   .1
 . انكارا

 

 

لصاح في حالة ا قرار عاى بدل معوين يدفعوه المقور فهوو فوي حكوم البيوع وان كوان عاوى اذا وقع ا .2
 . المنفعة فهو في حكم ا جارة

 

 

واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عايه افتداء لايمين  .3
 . وقطع لاخصومة

 

 

 ( 653المادة )   

 الصاح

 يكعقود التما -الباب ا ول 

 

 

اذا صالح شخ  عاى بعض العين المدعى بها او عاى مقدار مموا يدعيوه فوي ذموة اآلخور فقود اسوقط 
 . حق ادعاته في الباقي

 

 

 ( 654المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد اآلخر عاى ان يحتفي كل واحد بالعين التوي فوي  .1
 . يد  جرى عاى الصاح حكم المقايضة و  تتوقف صحته عاى العام بالعوضين

 

 

 . تسري عاى الصاح احكام العقد ا كثر شبها به من حيث صحته واآلثار التي تترتب عايه .2

 

 

 ( 655المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

يترتب عاى الصاح انتقال حق المصالح الوى البودل المصوالح عايوه وسوقوط حقوه الوذي كوان محول  .1
 . النزا 

 

 

 . ويكون مازما لطرفيه و  يسوغ  يهما او لورثته من بعد  الرجو  فيه .2

 

 

 ( 656المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

 . ر اثر الصاح عاى الحقوف التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرهايقتص



 

 

 ( 657المادة )   

 الصاح

 عقود التمايك -الباب ا ول 

 

 

يجوز لطرفي الصاح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة و  تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا 
 .لبعض الحقوف

 

 

 ( 658المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 الفر  ا ول

 ا يجار بوجه عام

 . ا يجار تمايك المؤجر لامستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معاوم

 

 

 ( 659المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 



 

 أركان ا يجار

 . دين وقت العقديشترط  نعقاد ا جارة اهاية العاق

 

 

 ( 660المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 .يازم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجر  .1

 . ينعقد ايجار الفضولي موقوفا عاى اجازة صاحب حق التصرف بشراتطها المعتبرة .2

 

 

 ( 661المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . المعقود عايه في ا جارة هو المنفعة ويتحقق تسايمها بتسايم محاها

 

 

 ( 662المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 



 

 

 : يشترط في المنفعة المعقود عايها

 . ان تكون مقدورة ا ستيفاء .1

 . ما كافيا لحسم النزا وان تكون معاومة عا .2

 

 

 ( 663المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يشترط ان يكون بدل ا يجوار معاوموا وذلوك بتعيوين نوعوه ومقودار  ان كوان مون النقوود وبيوان نوعوه 
 . ووصفه وتحديد مقدار  ان كان من غير النقود

 

 

 ( 664المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . يجوز ان يكون بدل ا يجار عيناً او ديناً او منفعة وكل ما صاح ثمناً في البيع .1

 . اذا كان بدل ا يجار مجهو ً جاز فسخ ا جارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ .2

 

 



 ( 665المادة )   

 اركان ا يجار

 منفعةعقود ال -الباب الثاني 

 

 

 . تستحق ا جرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة عاى استيفاتها

 

 

 ( 666المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . يصح اشتراط تعجيل ا جرة او تاجياها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة

 

 

 ( 667المادة )   

 اركان ا يجار

 ود المنفعةعق -الباب الثاني 

 

 

اذا لووم يبووين فوي العقوود ميعوواد دفووع ا جورة اسووتحقت ا جوورة المحووددة لامنفعوة بصووورة مطاقووة بعوود  .1
 .استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة عاى استيفاتها

اما ا جرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشان مواعيد اداتها وا  حددتها المحكمة بناء  .2
 . عاى طاب من صاحب المصاحة



 

 

 ( 668المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . بب  تستحق ا جرة عن مدة انقضت قبل تسايم الماجور ما لم يكن المستاجر هو المتس

 

 

 ( 669المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . تبدا مدة ا يجار من التاريخ المتفق عايه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد

 

 

 ( 670المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 



رة معينة لكل وحودة زمنيوة انعقود  زموا عاوى وحودة اذا لم تحدد مدة لعقد ا يجار وقد جرى العقد باج
زمنية واحدة ولكل مون الطورفين فسوخه فوي نهايتهوا ، وكاموا دخاوت وحودة اخورى والطرفوان سواكتان 

 . تجدد العقد  زما عايها

 .واذا حدد الطرفان مدة لدفع ا جرة في تاك الحالة اعتبر ا يجار منعقداً لتاك المدة وينتهي بانتهاتها

 

 

 ( 671المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يجب ان تكون مودة ا جوارة معاوموة و  يجووز ان تتجواوز ثالثوين عامواً فواذا عقودت لمودة اطوول  .1
 ً  . ردت الى ثالثين عاما

عاوى واذا عقد العقد لمدة حيواة الموؤجر او المسوتاجر يعتبور العقود مسوتمرا لتاوك المودة ولوو زادت  .2
 . ثالثين عاما

 . واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع ا جرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر .3

 

 

 ( 672المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يم فوال تصوح تصح اضافة ا يجار الى مدة مستقباة وتازم بالعقد ا  اذا كان الماجور مال وقوف او يتو
 . اضافته الى مدة مستقباة تزيد عاى سنة

 

 



 ( 673المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

  يصووح ايجووار مووال الوقووف واليتوويم موودة تزيوود عاووى ثووالث سوونوات ا  بوواذن المحكمووة المختصووة فوواذا 
 . عقدت ا جارة لمدة اطول ردت الى ثالث سنوات

 

 

 ( 674المادة )   

 اركان ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا انقضت مدة ا يجار وثبت قيام ضرورة ماحة  متدادها فانها تمتد بقدر الضرورة عاى ان يوؤدي 
 . المستاجر اجر المثل عنها

 

 

 ( 675المادة )   

 احكام ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 أحكام ا يجار

ياتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عايه العقد بصورة تحقوق الغايوة المشوروعة منوه وتتفوق موع 
 . حسن النية



 

 

 ( 676المادة )   

 احكام ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . اذا تم عقد ا يجار صحيحاً فان حق ا نتفا  بالماجور ينتقل الى المستاجر

 

 

 ( 677المادة )   

 تسايم الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 التزامات المؤجر 

 

 : تسايم الماجور .1

 

 . عاى المؤجر تسايم الماجور وتوابعه في حالة تصاح معها  ستيفاء المنفعة المقصودة كاماة .1

ويتم التسايم بتمكين المستاجر من قبض الماجور دون موانع يعووف ا نتفوا  بوه موع بقاتوه فوي يود   .2
 . بقاء متصال حتى تنقضي مدة ا يجار

 

 

 ( 678المادة )   

 تسايم الماجور



 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . لامؤجر ان يمتنع عن تسايم الماجور حتى يستوفي ا جر المعجل

 

 

 ( 679)  المادة  

 تسايم الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا عقد ا يجار عاى شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها  .1
فيهرت وحداته ازيد او انق  كانت ا جرة هي المسماة في العقد   يزاد عايها و  يحط منها وفوي 

 . يار في فسخ العقدحالة النقصان لامستاجر الخ

فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر ياتوزم بوا جر المسومى لاوحودات الزاتودة وياتوزم  .2
 . المؤجر بحط ا جر المسمى لاوحدات الناقصة ، ولامستاجر خيار الفسخ في الحالتين

لمقصوودة فوال خيوار عاوى ان مقودار الونق  او الزيوادة اذا كوان يسويرا و  اثور لوه عاوى المنفعوة ا .3
 . لامستاجر

 

 

 ( 680المادة )   

 تسايم الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يسري عاى تسايم الماجور وتوابعه ما يسري عاى تسايم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان عاى ما 
 . يخالفه



 

 

 ( 681المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : صيانة الماجور .2

 

يازم المؤجر ان يقوم باصالي ما يحدث من خال في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة  .1
فان لم يفعل جاز لامستاجر فسخ العقد او الحصول عاى اذن من المحكمة يخوله ا صالي والرجوو  

 . عاى المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عايه

 

الذي يازم المؤجر اصالحه عرفاً من ا مور البسيطة او المستعجاة التي   تحتمل اذا كان الخال  .2
التاخير وطاب اليه المستاجر اصالحه فتاخر او تعذر ا تصال به جاز لامستاجر اصوالحه واقتطوا  

 . نفقته بالقدر المعروف من بدل ا يجار

 

 

 ( 682المادة )   

 صيانة الماجور

 نفعةعقود الم -الباب الثاني 

 

 

اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصالحات لمنفعوة المواجور او صويانته رجوع عايوه  .1
 . بما انفقه بالقدر المتعارف عايه وان لم يشترط له الحق الرجو 

اما اذا كان ما احدثه المستاجر عاتدا لمنفعته الشخصية فايس له حق الرجو  عاى المؤجر ما لوم  .2
 . ذلك يتفق عاى غير



 

 

 ( 683المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يجوز لامؤجر ان يمنع المستاجر مون اي عمول يفضوي الوى تخريوب او تغييور فوي المواجور ومون  .1
 . وضع آ ت واجهزة قد تضر  او تنق  من قيمته

فاذا لم يمتنوع كوان لاموؤجر ان يطاوب مون المحكموة فسوخ العقود وضومان الضورر الوذي سوببه هوذا  .2
 . التعدي

 

 

 ( 684المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

  يجوز لامؤجر ان يتعرض لامستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة ا يجار و  ان يحدث  .1
 . غييرا يمنع من ا نتفا  به او يخل بالمنفعة المعقود عايها وا  كان ضامنافي الماجور ت

و  يقتصر ضمان المؤجر عاى ا عمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى  .2
كل تعرض او ضرر مبني عاى سبب قانوني يصدر مون اي مسوتاجر آخور او مون اي شوخ  تاقوى 

 . الحق عن المؤجر

 

 

 ( 685المادة )   

 صيانة الماجور



 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا ترتب عاى التعرض حرمان المستاجر من ا نتفا  بالماجور طبقا لاعقد جاز لوه ان يطاوب الفسوخ 
 . او انقا  ا جرة مع ضمان ما اصابه من ضرر

 

 

 ( 686المادة )   

 صيانة الماجور

 (القانون )حقوف ا متيازالتوثيق العيني بن   -الباب الثالث 

 

 

يضمن المؤجر لامستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون ا نتفا  به او تنق   .1
 . منه نقصا فاحشا و  يضمن العيوب التي جرى العرف عاى التسامح فيها

ر عايه ان و  يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر عاى عام به وقت التعاقد او كان من اليسي .2
 . يعام به

 

 

 ( 687المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا ترتب عاى العيب حرموان المسوتاجر مون ا نتفوا  بالمواجور جواز لوه ان يطاوب الفسوخ او انقوا  
 . ا جرة مع ضمان ما ياحقه من ضرر

 



 

 ( 688المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

تسري عاى وجود العيب في ا جارة احكام خيار العيب فوي المبيوع فوي كول موا   يتنوافى موع طبيعوة 
 . ا جارة

 

 

 ( 689المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

موؤجر قود اخفوى عون كل اتفاف يقضي با عفاء مون ضومان التعورض او العيوب يقوع بواطال اذا كوان ال
 . غش سبب هذا الضمان

 

 

 ( 690المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا طاب المؤجر من المستاجر زيادة معينة عاى ا جر المسمى بعد انتهاء مدة ا يجار لزمته الزيادة 
 . اذا انقضت المدة ويل حاتزا لاماجور دون اعتراض



 

 

 ( 691المادة )   

 صيانة الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا بيع الماجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين الباتع والمشوتري و  يوؤثر ذلوك عاوى حوق 
 . المستاجر

 

 

 ( 692المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 التزامات المستأجر

. الماجور امانة في يد المستاجر يضمن ما ياحقوه مون نقو  او تاوف 1محافية عاى المأجور : ال .1
 . او فقدان ناشيء عن تقصير  او تعديه وعايه ان يحافي عايه محافية الشخ  العادي

 . اذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً لالضرار الناشتة عن تعديه او تقصير  .2

 

 

 ( 693المادة )   

 لمحافية عاى الماجورا

 عقود المنفعة -الباب الثاني 



 

 

  يجوز لامستاجر ان يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عايها فوي العقود فوان لوم  .1
 . يكن هناك اتفاف وجب ا نتفا  به طبقا لما اعدت له وعاى نحو ما جرى عايه العرف

 

 

فاذا جاوز في ا نتفا  حدود ا تفاف او خالف ما جرى عايه العرف وجب عايه ضومان موا يونجم  .2
 . عن فعاه من ضرر

 

 

 ( 694المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

صوالي   يجوز لامستاجر ان يحدث في الماجور تغييرا بغير اذن الموؤجر ا  اذا كوان يسوتازمه ا .1
 . الماجور و  ياحق ضررا بالمؤجر

فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عايه عند انقضاء ا جارة اعوادة المواجور الوى الحالوة التوي  .2
 . كان عايها ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 695المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 



 . ء الترميمات التي تم ا تفاف عايها او جرى العرف عاى انه مكاف بهاياتزم المستاجر باجرا .1

ويقع عاى عهدة المستاجر خالل مدة ا يجار تنييف الماجور وازالة ما توراكم فيوه مون اتربوة او  .2
 . نفايات وساتر ما يقتضي العرف بانه مكاف به

 

 

 ( 696المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 د المنفعةعقو -الباب الثاني 

 

 

 .   يجوز لامستاجر ان يمنع المؤجر من القيام با عمال الضرورية لصيانة الماجور .1

اذا ترتب عاى هذ  ا عمال ما يخل بانتفا  المستاجر كان له الحوق فوي فسوخ العقود موا لوم يسوتمر  .2
 . عاى استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة

 

 

 ( 697المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . اذا فات ا نتفا  بالماجور كاه سقطت ا جرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة .1

فاذا كان فوات المنفعة جزتيا وبصوورة توؤثر فوي اسوتيفاء المنفعوة المقصوودة كوان لوه فسوخ العقود  .2
 . وتسقط ا جرة من تاريخ الفسخ

اصاح المؤجر الماجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من ا جر ما فات من منفعة و  خيار فاذا  .3
 . له في الفسخ

 



 

 ( 698المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا صودر عوون السواطات المختصووة مووا يمنوع ا نتفووا  الكاوي بالموواجور دون سوبب موون المسووتاجر  .1
 . ارة وتسقط ا جرة من وقت المنعتنفسخ ا ج

واذا كان المنع يخل بنفع بعض الماجور بصورة يؤثر في اسوتيفاء المنفعوة المقصوودة فاامسوتاجر  .2
 . فسخ العقد ويسقط عنه ا جر من وقت قيامه باعالم المؤجر

 

 

 ( 699المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : جر فسخ العقديجوز لامستا

 . اذا استازم تنفيذ  الحاف ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في ا نتفا  بالماجور .1

 .اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد .2

 

 

 ( 700المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 عقود المنفعة -الباب الثاني 



 

 

 . عاى المستاجر رد الماجور عند انقضاء مدة ا يجار الى المؤجر بالحالة التي تسامه بها .1

 . فاذا ابقا  تحت يد  دون حق كان مازما بان يدفع لامؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر .2

 . وياتزم المؤجر بنفقات الرد .3

 

 

 ( 701المادة )   

 المحافية عاى الماجور

 د المنفعةعقو -الباب الثاني 

 

 

اذا احودث المسوتاجر بنواء او غراسوا فوي المواجور ولوو بواذن الموؤجر كوان لاموؤجر عنود انقضواء  .1
ا يجار اما مطالبته بهدم البناء او قاع الغراس او ان يتماك ما استحدث بقيمته مستحق القاوع ان كوان 

 .هدمه او ازالته مضرا بالعقار

 . لعقار فايس لامؤجر ان يبقيه بغير رضا المستاجرفان كان الهدم او ا زالة   يضر با .2

 

 

 ( 702المادة )   

 اعارة المأجور وتأجير 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اعارة الماجور وتاجير  : لامستاجر ان يعير الماجور او تمكين غير  من اسوتعماله وا نتفوا  بوه  .2
 . ف المستعملكاه او بعضه بدون عوض اذا كان مما   يختاف باختال

 



 

 ( 703المادة )   

 اعارة المأجور وتأجير 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 .   يجوز لامستاجر ان يؤجر الماجور كاه او بعضه من شخ  آخر ا  باذن المؤجر او اجازته

 

 

 ( 704المادة )   

 اعارة المأجور وتأجير 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

فووي الحووا ت المبينووة فووي المووادتين السووابقتين يتقيوود المسووتاجر با يجووار او ا عووارة او التمكووين بقيووود 
 . المنفعة التي كان يماكها نوعا وزمنا

 

 

 ( 705المادة )   

 اعارة المأجور وتأجير 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

د يحل محول المسوتاجر ا ول فوي جميوع اذا اجر المستاجر الماجور باذن المؤجر فان المستاجر الجدي
 .الحقوف وا لتزامات المترتبة بمقتضى العقد ا ول



 

 

 ( 706المادة )   

 اعارة المأجور وتأجير 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا فسخ عقد ا يجار المبرم مع المستاجر ا ول كان لمؤجر  حق نقوض العقود المبورم موع المسوتاجر 
 . الثاني واسترداد الماجور

 

 

 ( 707المادة )   

 انتهاء ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 انتهاء ا يجار

 .يد  تاقاتياينتهي ا يجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجد .1

اذا انتهوى عقود ا يجوار وبقوي المسوتاجر منتفعوا بالمواجور برضوى الموؤجر الصوريح او الضومني  .2
 . اعتبر العقد مجددا بشروطه ا ولى

 

 

 ( 708المادة )   

 انتهاء ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 



 

 

زمووه اجوور المثوول عوون موودة اذا اسووتعمل المسووتاجر الموواجور بوودون حووق بعوود انقضوواء موودة ا يجووار يا
 . ا ستعمال ويضمن لامؤجر فوف ذلك ما يطرا عاى الماجور من ضرر

 

 

 ( 709المادة )   

 انتهاء ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 .   ينتهي ا يجار بوفاة احد المتعاقدين .1

د اصبحت بسبب وفاة مورثهم ا  انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد ق .2
 . اثقل من ان تتحماها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم

 

 

 ( 710المادة )   

 انتهاء ا يجار

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يجوز  حد المتعاقدين لعذر طارئ يتعاق به ان يطاب فسخ عقد ا يجار وحينتذ يضومن موا ينشوا  .1
 . عن هذا الفسخ من ضرر لامتعاقد ا خر في الحدود التي يقرها العرف

اذا كان المؤجر هو الذي يطاب انهاء العقد فال يجبور المسوتاجر عاوى رد المواجور حتوى يسوتوفي  .2
 . ى تامين كافالتعويض او يحصل عا

 



 

 ( 711المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثاني

 بعض انوا  ا يجار

او : ايجار ا راضي الزراعية : يصح ايجار ا رض الزراعيوة موع بيوان موا يوزر  فيهوا او تخييور 
 . المستاجر ان يزر  ما شاء

 

 

 ( 712المادة )   

 راضي الزراعيةايجار ا 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

  تجوز اجارة ا رض اجارة منجزة وهي مشغولة بزر  آلخر غير مدرك وكان مزروعا بحق ا  
 . اذا كان المستاجر هو صاحب الزر 

 

 

 ( 713المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 



 

 :تجوز اجارة ا رض المشغولة بالزر  ويكاف صاحبه بقاعه وتسايمها لامستاجر

 . اذا كانت مزروعة بحق والزر  مدرك حين ا يجار .1

 . اذا كانت مزروعة بغير حق سواء اكان الزر  مدركا ام   .2

 

 

 ( 714المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . رة ا رض المشغولة بالزر  اجارة مضافة الى وقت تكون ا رض فيه خاليةتجوز اجا

 

 

 ( 715المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا اسووتاجر شووخ  ا رض لازراعووة شوومل ا يجووار جميووع حقوقهووا و  توودخل ا دوات واآل ت  .1
 . رار ا  بن  في العقدالزراعية وما   يتصل با رض اتصال ق

فواذا تنوواول العقود ايجوار ا دوات واآل ت الزراعيوة وغيرهووا وجوب عاوى المسوتاجر ان يتعهوودها  .2
 . بالصيانة وان يستعماها طبقاً لامالوف

 

 



 ( 716المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 ً  . من استاجر ارضا عاى ان يزرعها ما شاء فاه ان يزرعها في يرف السنة صيفياً وشتويا

 

 

 ( 717المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا انقضت مدة ايجار ا رض قبل ان يدرك الزر  لسبب   يد لامستاجر فيه ترك باجر المثول حتوى 
 . يتم ادراكه وحصاد 

 

 

 ( 718المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

عاى المستاجر ان يستغل ا رض الزراعية وفقا لمقتضيات ا ستغالل المالوف وعايه ان يعمل عاى 
ان تبقى ا رض صالحة لالنتاج وليس له ان يغير في طريقة ا نتفوا  بهوا تغييورا يمتود اثور  الوى موا 

 . انقضاء ا يجاربعد 

 



 

 ( 719المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . يازم المؤجر اجراء ا صالحات التي يتوقف عايها استيفاء المنفعة المقصودة .1

عاى المستاجر اجراء ا صوالحات التوي يقتضويها ا نتفوا  المعتواد بوا رض ، وصويانة السوواقي  .2
 . رف والطرف والقناطر واآلباروالمصا

 . وهذا كاه ما لم يجر ا تفاف او العرف بغير ذلك .3

 

 

 ( 720المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا غاوب الموواء عاوى ا رض الموواجورة حتوى تعووذر زرعهووا او انقطوع الموواء عنهوا واسووتحال ريهووا او 
 اصبح ذا كافة باهية او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فاامستاجر فسخ العقد و  تجب عايه ا جرة

. 

 

 

 ( 721المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 



 

لزر  قبل حصاد  بسبب   يود لامسوتاجر فيوه وجوب عايوه مون ا جورة بقودر موا مضوى مون اذا هاك ا
المدة قبل هالك الزر  وسقط عنه الباقي ا  اذا كان في استطاعته ان يزر  مثل ا ول فعايه حصوة 

 . ما بقي من المدة

 

 

 ( 722المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

جوز فسخ العقد و  اسقاط ا جرة او بعضها اذا كان المستاجر قد نال ضومانا مون ايوة جهوة عموا   ي
 . اصابه من ضرر

 

 

 ( 723المادة )   

 المزارعة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 

 : ثانيا : المزارعة

 

المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب ا رض وآخر يعمل في استثمارها عاى ان يكون 
 .المحصول مشتركا بينهما بالحص  التي يتفقان عايها

 



 

 ( 724المادة )   

 انشاء العقد

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : انشاء العقد .1

 

 :يشترط لصحة عقد المزارعة

 .ة وصالحة لازراعةان تكون ا رض معاوم .1

 . ان يعين نو  الزر  وجنس البذر او يترك الخيار لازار  في زراعة ما يشاء .2

 . ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شاتعة .3

 

 

 ( 725المادة )   

 ايجار ا راضي الزراعية

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

احد المتعاقودين مقودارا محوددا مون المحصوول او محصوول    يصح ا تفاف عاى ان تكون حصة .1
 .موضع معين من ا رض او شيتا من غير الحاصالت

و  يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة عاى رقبة ا رض من اصل المحصول قبل  .2
 .القسمة

 

 



 ( 726المادة )   

 انشاء العقد

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يجب في المزارعة تحديد مودة الزراعوة بحيوث تكوون متفقوة موع تحقيوق المقصوود منهوا فوان لوم تعوين 
 . انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة

 

 

 ( 727المادة )   

 آثار العقد

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

نه بالنسوبة المتفوق آثار العقد : اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شاتعا بين المتعاقودين ويقتسوما .2
 . عايها

 

 

 ( 728المادة )   

 آثار العقد

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبول ان يحوين حصواد الوزر  وكوان طرفوا العقود حسوني  .1
النية غير عالمين بسبب ا ستحقاف فاهما استبقاء ا رض تحت المزارعة الوى نهايوة موسوم موا زر  

 . ها وعاى دافع ا رض اجر مثاها لامستحقفي



وان كان كالهما سيتي النية كان لامستحق قاع الزر  واخذ ارضه خالية من كل شاغل و  شيء  .2
 . عايه  حد منهما

 

وان كان دافع ا رض وحد  سيء النية ولم يرض المستحق بترك ا رض لهما بواجر المثول الوى  .3
 :نهاية الموسم يطبق ما ياي

. ان كان البذر من دافع ا رض فاامزار  عايه اجر مثل عماه مع تعويض يعادل ما بذله من موال أ 
واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يازموه ببوذل موا ذكور ولودافع ا رض ان يتووقى 

 . ذلك بان يؤدي لامزار  قيمة حصته من الزر  مستحق القرار الى اوان ادراكه

لبذر من المزار  فاه عاى دافوع ا رض قيموة حصوته مون الوزر  مسوتحقا لاقورار الوى ب. وان كان ا
 . حين ادراكه

ج . ولامزار  في الحالين سواء اكان البوذر منوه او مون صواحب ا رض ان يختوار اخوذ حصوته مون 
 . الزر  مقاوعا وحينتذ   شيء له سوا 

 

 

 ( 729المادة )   

 التزامات صاحب ا رض

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : التزامات صاحب ا رض .3

 

عاى صاحب ا رض تسايمها صالحة لازراعة مع حقوقها ا رتفاقية كالشرب والممر ومع جميع  .1
 . ما هو مخص   ستغاللها اذا كان متصالً بها اتصال قرار

الحة لاعمول اذا احتاجوت الوى وياتزم ايضا باصالي ا دوات الزراعية التي يجب عايه تسايمها ص .2
 . ا صالي نتيجة ا ستعمال المعتاد

 

 

 ( 730المادة )   



 التزامات المزار 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : التزامات المزار  .4

 

ياتزم المزار  بمؤونة ا عمال الزراعية وصيانة الزر  والمحافية عايه وبنفقات مجاري الري  .1
 . حين اوان حصاد الزر وما ماثاها الى ان ي

اما مؤونة الزر  بعد ادراكه من الحصاد وما يتاو  والنفقات التي يحتواج اليهوا حتوى تقسويم الغاوة  .2
 . فياتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته

 

 

 ( 731المادة )   

 التزامات المزار 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

عاووى المووزار  ان يبووذل فووي الزراعووة وفووي المحافيووة عاووى ا رض ومووا يتبعهووا وعاووى الووزر   .1
 . والمحصول من العناية ما يبذله الشخ  العادي

 . فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصير  ضرر كان ضامنا له .2

 

 

 ( 732المادة )   

 التزامات المزار 

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 



 

 . جوز لامزار  ان يؤجر ا رض او يكل زراعتها لغير  ا  برضا صاحب ا رض  ي .1

فان فعل فاصاحب ا رض فسخ المزارعة فوان كانوت ا رض حوين الفسوخ مزروعوة والبوذر مون  .2
صاحب ا رض فاه استردادها وتضمين المزار  موا لحقوه مون ضورر ، وان لوم يكون البوذر منوه فاوه 

زروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزر  لهما الى وقت الخيار بين استرداد ا رض م
 . حصاد  وتضمين المزار  ا ول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر

 

 

 ( 733المادة )   

 انتهاء المزارعة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يوودرك الووزر   انتهوواء المزارعووة : ينتهووي عقوود المزارعووة بانقضوواء موودتها فوواذا انقضووت قبوول ان .5
فاامزار  استبقاء الزر  الى ان يدرك وعايه اجر مثل ا رض بقدر حصته من المحصول عن المدة 

 . الالحقة وتكون نفقة ما يازم لازر  عاى كل من صاحب ا رض والزار  بقدر حصصهما

 

 

 ( 734المادة )   

 انتهاء المزارعة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

رض والزر  لم يدرك يسوتمر الوزار  فوي العمول حتوى يودرك الوزر  ولويس اذا مات صاحب ا  .1
 .لورثته منعه

واذا مات المزار  والزر  لم يودرك قوام ورثتوه مقاموه فوي العمول حتوى يودرك وان ابوى صواحب  .2
 .ا رض



 

 

 ( 735المادة )   

 انتهاء المزارعة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطالنه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان  .1
 . كان اآلخر هو المزار  استحق اجر مثل عماه وان كان هو رب ا رض استحق اجر مثل ا رض

 . و  يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او ا رض قيمة حصة صاحبه من المحصول .2

 

 

 ( 736المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 

 : ثالثا : المساقاة

 

المسوواقاة عقوود شووركة عاووى اسووتغالل ا شووجار والكووروم بووين صوواحبها وآخوور يقوووم عاووى تربيتهووا  .1
 . واصالحها بحصة معاومة من ثمرها

 . والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في ا رض اكثر من سنة .2

 

 



 ( 737المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغاة مقدرة بنسبة شاتعة

 

 

 ( 738المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . المساقاة عقد  زم فال يماك احد المتعاقدين فسخه ا  لعذر يبرر ذلك

 

 

 ( 739المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا لم يبين في العقد مدة لامساقاة تنصرف الى اول غاة تحصل في سنة العقد ما لوم يجور العورف  .1
 . عاى غير ذلك

واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها يهور الثمر ولم يبد اصال فال يستحق احد العاقدين شيتا عاوى  .2
 . خراآل



 

 

 ( 740المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : ا عمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها ا حكام التالية ما لم يتفق عاى خالفها

ا عمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغاة وجودتهوا والمحافيوة عايهوا الوى ان تودرك  .1
يح الشجر وتقايمه تكون عاى عهدة المساقي واما ا عمال الثابتة التي   تتكرر كل سونة كالسقي وتاق

 . كحفر اآلبار واقامة مستودعات لحفي الغاة فهي عاى صاحب الشجر

النفقات المالية التي يحتاج اليها ا ستغالل والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات  .2
 . ة تازم صاحب الشجرالى حين ادراك الغا

اما النفقات التي يحتواج اليهوا بعود ادراك الغاوة كنفقوة القطواف والحفوي فتاوزم الطورفين كوال بنسوبة  .3
 . حصته في الغاة

 

 

 ( 741المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

  يجوز لامساقي ان يساقي غير  دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشوجر بالخيوار ان 
شاء اخذ الغاة كاها واعطى مون قوام بالعمول اجور مثول عماوه وان شواء تورك الغاوة لهموا ورجوع عاوى 

 . المساقي ا ول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعاه

 

 



 ( 742المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمول ذي اثور فوي 
 :نمو الشجر او الثمر ترتب ما ياي بحسب ا حوال

 اذا اجوواز المسووتحق عقوود المسوواقاة حوول محوول دافووع الشووجر تجووا  المسوواقي فووي جميووع الحقوووف .1
وا لتزامات الناشتة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب 

 . العرف

فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون عاوم احود مون الطورفين بسوبب  .2
مثاه ويؤدي لدافع الشجر ا ستحقاف كان لامستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع لامساقي اجر 

ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغاة الوى نهايوة موسومها وياخوذ مون دافوع 
 . الشجر تعويضا عاد  بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا ا نتيار

اسوتحقه و  شويء وان كان المتعاقدان في المساقاة سيتي النية حين التعاقد كان لامستحق اخوذ موا  .3
 . عايه  حد منهما

وان كان احدهما سيء النية واآلخر حسنها ترتب لحسن النية منهما عاى المستحق تعويض عادل  .4
 . بحسب العرف عما افاد الشجر او الثمر بنفقته وبعماه

 

 

 ( 743المادة )   

 المساقاة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

العمول او كوان غيور موامون عاوى الثمور جواز لصواحب الشوجر فسوخ المسواقاة  اذا عجز المسواقي عون
 . وعايه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ

 



 

 ( 744المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان عاى الشجر ثمر لم يبد صالحه فاامساقي الخيار ان  .1
 . شاء قام عاى العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عايه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل

ان  فاذا رد العمل كان صواحب الشوجر بالخيوار بوين ان يقسوم الثمور عاوى الشورط المتفوق عايوه او .2
يعطي المساقي قيمة نصيبه منها او ان ينفق عايه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من 

 . الثمر

 

 

 ( 745المادة )   

 المساقاة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 .   تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عماه طبقا لاعقد .1

ذا توفي المساقي فاورثته الخيار بين فسخ العقد او ا ستمرار في العمول فوان اختواروا الفسوخ اما ا .2
 . والثمر لم ينضا استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته

واذا كان مشروطا عاى المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضا  .3
 . ما يصيبه منها بنسبة عماهالثمار 

 

 

 ( 746المادة )   

 المساقاة



 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . تسري احكام المزارعة عاى المساقاة في ما لم تتناوله النصو  السابقة

 

 

 ( 747المادة )   

 المغارسة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر عاى تسايمه ا رض ليقوم  
بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستازمه ذلوك مون الوسواتل خوالل مودة معينوة عاوى ان 

 . تكون بعدها ا رض والشجر المغروس وما يتبعها من منش ت شركة بينهما طبقا لالتفاف

 

 

 ( 748ادة ) الم  

 المغارسة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . تسري احكام المساقاة عاى المغارسة فيما   يتعارض مع طبيعتها

 

 

 ( 749المادة )   

 ايجار الوقف



 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 

 . . لمن يتولى ادارة الوقف و ية ايجار 1خامسا : ايجار الوقف : 

 . عاى الوقف  ثنين فايس  حدهما ا نفراد برايه في ا جارة دون اآلخر واذا كانت التولية .2

 . وان عين لاوقف متول ومشرف فال يستقل المتولي با يجار دون راي المشرف .3

 

  

 

 

 ( 750المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 .   يجوز لامتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل ا  ان يتقبل ا جارة من المحكمة .1

 .ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة .2

 

 

 ( 751المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 



قف و  قبض بدل ايجار  ولو انحصر فيه ا ستحقاف ما لم يكن موولى ليس لاموقوف عايه ايجار الو
 . من قبل الواقف او ماذونا ممن له و ية ا جارة

 

 

 ( 752المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة لاليجار فال تجوز مخالفتها .1

وجد من يرغب في استتجار  المدة المعينة ولم يشترط لامتولي حق التاجير بما هوو انفوع واذا لم ي .2
 . لاوقف رفع ا مر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها اصاح لاوقف

 

 

 ( 753المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

مدة سنة وا راضوي لمودة ثوالث سونين عاوى ا كثور ا  اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات ل .1
 . اذا اقتضت مصاحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة

 . (1ما اذا عقدت ا جارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة ) .2

واذا كان الوقف بحاجة لاتعمير وليس له ريع يعمر به جاز لامحكمة ان تواذن بايجوار  مودة تكفوي  .3
 . لتعمير 

 

 



 ( 754المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

  تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل ا  بغبن يسير ويازم المستاجر باتمام اجر المثل ودفوع  .1
   منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقيةما نق

. 

ويجوري تقوودير اجوور المثوول موون قبوول الخبووراء فووي الوقووت الووذي ابوورم فيووه العقوود و  يعتوود بووالتغيير  .2
 . الطارئ اثناء المدة المعقود عايها

 

 

 ( 755المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة - الباب الثاني

 

 

اذا طرا عاى موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة ا جرة زيادة فاحشة ولويس لموا 
انفقه المستاجر وما احدثه من اصالي وتعمير دخل فيوه ، يخيور المسوتاجر بوين الفسوخ او قبوول اجور 

 . ا ت اخرىالمثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير او لح

 

 

 ( 756المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 



اذا انقضت مدة ا جارة وكان المستاجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بواذن  .1
 . من له و ية التاجير كان اولى من غير  با جارة لمدة مستقباة باجر المثل

جر المثل وكان هدم البناء او قاع الشجر مضراً بالماجور حق لجهوة الوقوف ان واذا ابى القبول با .2
تتماك ما اقيم عايه بقيمته مستحق القاع ما لم يتفقا عاى ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فياخذ 

 . المستاجر ما بقي منه

ما عاى ان يعطيوه مقودار ويجوز لامتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكه .3
 .ما يصيب ماكه من بدل ا يجار

 

 

 ( 757المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا انتهت مدة ا جارة وكان لامستاجر بناء او شجر اقاموه بمالوه فوي العوين الموقوفوة دون اذن يوؤمر 
بهدم ما بنا  وقاع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر عاى الوقف ، وان كان يحصل من ذلك ضورر 

يحوق عاى الوقف يجبر عاى التريث حتى يسقط البنواء او الشوجر فياخوذ انقاضوه ، وفوي كوال الحوالين 
لجهة الوقف ان تتماك ما شيد او غرس بثمن   يتجواوز اقول قيمتيوه مهودوماً فوي البنواء ومقاوعواً فوي 

 . الغراس او قاتماً في اي منهما

 

 

 ( 758المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

تقتضيه مصاحة الوقف في ا مور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة ا وقاف فيما 
 .قبل صدور ا ذن



 

 

 ( 759المادة )   

 ايجار الوقف

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . تسري احكام عقد ا يجار عاى اجارة الوقف في كل ما   يتعارض مع النصو  السابقة

 

 

 ( 760المادة )   

 اإلعارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 الفصل الثاني

 ا عارة

ا عووارة تمايووك الغيوور منفعووة شوويء بغيوور عوووض لموودة معينووة او لغوورض معووين عاووى ان يوورد  بعوود 
 . ا ستعمال

 

 

 ( 761المادة )   

 اإلعارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 



 

 . تتم ا عارة بقبض الشيء المعار و  اثر لها قبل القبض

 

 

 ( 762المادة )   

 اإلعارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا لالنتفا  به مع بقاء عينه

 

 

 ( 763المادة )   

 احكام ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : احكام ا عارة .1

 

 . ا عارة عقد غير  زم ولكل من الطرفين انهاؤ  متى شاء ولو ضرب له اجل

 

 

 ( 764المادة )   

 احكام ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 



 

 

العارية امانة في يد المستعير فاذا هاكت او ضاعت او نقصت قيمتها بال تعد و  تقصير فال ضومان 
 . عايه ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 765المادة )   

 احكام ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

ال مون هوو تحوت و يتوه فواذا اعوار  احودهما لوزم المسوتعير اجور   يجوز لاولي او الوصي اعوارة مو
 ً  .المثل فاذا هاكت العارية كان المعير ضامنا

 

 

 ( 766المادة )   

 احكام ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

  يجوووز لازوجووة بغيوور اذن الووزوج اعووارة شوويء مماوووك لووه و  يكووون عووادة تحووت يوودها فووان فعاووت 
 . او تعيبت كان لازوج الخيار في الرجو  عايها او عاى المستعير بالضمانوهاكت العارية 

 

 

 ( 767المادة )   

 احكام ا عارة



 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . ليس لامعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد ا نتفا 

 

 

 ( 768المادة )   

 احكام ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا استحقت العارية في يود المسوتعير فوال ضومان عاوى المعيور ا  اذا اتفوق عاوى غيور ذلوك او اذا  .1
 . تعمد اخفاء سبب ا ستحقاف

 . و  يضمن ايضا العيوب الخفية ا  اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سالمة الشيء من العيب .2

 . ء هذا ا ستحقافالمعير يكون مسؤو ً عن كل ضرر ياحق بالمستعير من جرا .3

اذا وقع ا ستحقاف بعد هوالك العاريوة عنود المسوتعير بوال تعود منوه و  تقصوير واختوار المسوتحق  .4
 .تضمينه كان له الرجو  عاى المعير بما ضمن لامستحق

 

 

 ( 769المادة )   

 احكام ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

عرفووا فرجووع المعيوور فيهووا قبوول حاووول ا جوول ، ولحووق اذا كانووت ا عووارة مؤقتووة باجوول نصووا او  .1
 . المستعير ضرر بسبب ذلك يازم المعير تعويضه عن ضرر 



واذا كان الرجوو  يجعول المسوتعير فوي حورج كوالرجو  فوي واسوطة النقول المعوارة لاسوفر خوالل  .2
سوتبقاء الطريق ، او الرجو  في ا رض المعارة لازر  بعد زرعها قبل ا جل كوان لامسوتعير حوق ا

 . العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثاها عن المدة التي تاي الرجو 

 

 

 ( 770المادة )   

 التزامات المستعير

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 : التزامات المستعير .2

 

 . عاى المستعير ان يعتني بحفي العين المستعارة او صيانتها عناية الشخ  العادي بماله .1

 .فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان مازما بالضمان .2

 

 

 ( 771المادة )   

 التزامات المستعير

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . عاى المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقاها

 

 

 ( 772المادة )   



 التزامات المستعير

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

لامستعير ان ينتفع بالعارية عاى الوجه المعتاد في ا عارة المطاقة التوي لوم تقيود بزموان او مكوان  .1
 . او بنو  من ا نتفا 

فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عايه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نو  ا نتفا  ان  .2
 . يجاوز القدر المماثل او ا قل ضررا

 

 

 ( 773ة ) الماد  

 التزامات المستعير

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا مون قيمتهوا فوال يضومن المسوتعير قيموة  .1
 . ذلك النق  ا  اذا كان ناشتا عن استعمالها عاى خالف المعتاد

اذا تجوواوز المسووتعير المووالوف فووي اسووتعمال العاريووة او اسووتعماها عاووى خالفووه فهاكووت او تعيبووت  .2
 .ضمن لامعير ما اصابها

 

 

 ( 774المادة )   

 التزامات المستعير

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 



هوا او   يجوز لامستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب  حود حقوا فوي منفعت
 . عينها باعارة او رهن او اجارة او غير ذلك

 

 

 ( 775المادة )   

 التزامات المستعير

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

يجوز لامستعير ان يود  العارية لدى شوخ  اموين قوادر عاوى حفيهوا و  يضومنها اذا هاكوت عنود  
 . دون تعد او تقصير

 

 

 ( 776المادة )   

 انتهاء ا عارة

 عقود المنفعة -الثاني  الباب

 

 

 : انتهاء ا عارة .3

 

 تنفسخ ا عارة برجو  المعير او المستعير عنها او بموت احدهما و  تنتقل الى ورثة المستعير .1
. 

 واذا مات المستعير مجهال العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا عاى التركة .2
. 

 

 



 ( 777المادة )   

 انتهاء ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

 . ينتهي عقد ا عارة بانقضاء ا جل المتفق عايه او باستيفاء المنفعة محل ا عارة

 

 

 ( 778المادة )   

 انتهاء ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

وا متنووا  عوون  اذا انفسووخت ا عووارة او انتهووت وجووب عاووى المسووتعير رد العاريووة الووى صوواحبها .1
 .استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها

 .واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسايمها الى المعير عند الطاب .2

 

 

 ( 779المادة )   

 انتهاء ا عارة

 عقود المنفعة -الباب الثاني 

 

 

فسه الى المعير ، اما ا شياء اذا كانت العارية من ا شياء النفيسة وجب عاى المستعير تسايمها بن .1
 . ا خرى فيجوز تسايمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين عاى تسايمها



 . يجب رد العارية في المكان المتفق عايه وا  ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف .2

 . كان وجودهااذا كان المستعير ميتا فال ياتزم ورثته بتسايمها ا  في م .3

 

 

 ( 780المادة )   

 عقد المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضا  بان يصنع شويتا او يوؤدي عموال لقواء بودل يتعهود بوه الطورف 
 .اآلخر

 

 

 ( 781المادة )   

 المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

يجوز ان يقتصر ا تفاف عاى ان يتعهد المقاول بتقديم العمل عاى ان يقودم صواحب العمول الموادة  .1
 .التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعماه

 

 .كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل .2

 

 

 ( 782المادة )   

 المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 



 

 

قاولة وصف محاه وبيان نوعه وقدر  وطريقة اداته ومدة انجواز  وتحديود موا يقاباوه يجب في عقد الم
 . من بدل

 

 

 ( 783المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 : التزامات المقاول .1

 

 .اذا اشترط عاى المقاول تقديم مادة العمل كاها او بعضها وجب عايه تقديمها طبقا لشروط العقد .1

واذا كوان صواحب العمول هوو الوذي قودم موادة العمول وجوب عاوى المقواول ان يحور  عايهوا وان  .2
بوت يراعي في عماه ا صول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خالف ذلك فتافت او تعي

 .او فقدت فعايه ضمانها

 

 

 ( 784المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

عاى المقاول ان ياتي بموا يحتواج اليوه فوي انجواز العمول مون آ ت وادوات اضوافية عاوى نفقتوه موا لوم 
 .يقض ا تفاف او العرف بغير 



 

 

 ( 785المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

يجب عاى المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد ، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به عاى وجوه معيوب 
او مناف لاشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطاب فسخ العقد في الحال اذا كان اصوالي العمول غيور 

ن ياتزم بشروط العقد ممكن واما اذا كان ا صالي ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطاب من المقاول ا
ويصحح العمل ضمن مدة معقولة ، فاذا انقضى ا جل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطاب 
من المحكمة فسخ العقد او الترخي  له في ان يعهد الى مقاول آخر باتمام العمل عاوى نفقوة المقواول 

 . ا ول

 

 

 ( 786المادة )   

 التزامات المقاول

 العملعقود  -الباب الثالث 

 

 

يضمن المقاول ما تولد عن فعاه وصنعه مون ضورر او خسوارة سوواء اكوان بتعديوه او تقصوير  ام   
 . وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث   يمكن التحرز منه

 

 

 ( 787المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 



 

 

اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي ا جرة المسوتحقة واذا تافوت فوي  .1
 .يد  قبل سداد اجر  فال ضمان عايه و  اجر له

فاذا لم يكن لعماه اثر في العين فايس له ان يحبسها  سوتيفاء ا جورة فوان فعول وتافوت كوان عايوه  .2
 . ضمان الغصب

 

 

 ( 788المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا كان عقد المقاولة قاتما عاى تقبول بنواء يضوع المهنودس تصوميمه عاوى ان ينفوذ  المقواول تحوت  .1
اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمول عموا يحودث فوي خوالل عشور سونوات مون تهودم 

منش ت . وعن كل عيب يهودد متانوة البنواء وسوالمته  كاي او جزتي فيما شيدا  من مبان او اقاما  من
 . اذا لم يتضمن العقد مدة اطول

يبقى ا لتزام في التعويض المذكور ولو كان الخال او التهدم ناشتا عن عيب في ا رض ذاتها او  .2
 .رضي صاحب العمل باقامة المنش ت المعيبة

 . تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسام العمل .3

 

 

 ( 789المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 



اذا اقتصر عمول المهنودس عاوى وضوع التصوميم دون ا شوراف عاوى التنفيوذ كوان مسوؤو  فقوط عون 
عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمول الوذي اقوام نفسوه مقوام 

 . لعيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميمالمهندس فال يكون مسؤو  ا  عن ا

 

 

 ( 790المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . يقع باطال كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه

 

 

 ( 791المادة )   

 التزامات المقاول

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 .   تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة عاى حصول التهدم او اكتشاف العيب

 

 

 ( 792المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



 

 : التزامات صاحب العمل .2

 

ياتزم صاحب العمل بتسام ما تم من العمل متى انجز  المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير 
رو  رغم دعوته الى ذلك وتاف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصير  فوال ضومان سبب مش

 . عايه

 

 

 ( 793المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

ياتزم صاحب العمل بدفع ا جر عند تسام المعقوود عايوه ا  اذا نو  ا تفواف او جورى العورف عاوى 
 . غير ذلك

 

 

 ( 794المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا تم عقد المقاولة عاى اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبوين  .1
ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعالمه بمقدار الزيادة ان 

عقد مع اداء قيمة موا انجوز  المقواول مون العمول وفقواً لشوروط العقود او قبوول متابعتوه موع يتحال من ال
 . التزامه بالزيادة



واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصوميم المتفوق عايوه وجوب عاوى  .2
يوادة فوي النفقوات فواذا المقاول ان يخطر رب العمل قبل ا ستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه مون ز

 . مضى في التنفيذ دون اخطار فال حق له في طاب الزيادة

 

 

 ( 795المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عايه لقاء بودل اجموالي فاويس لامقواول ان يطالوب بايوة  .1
 . ذ هذا التصميمزيادة في ا جر يقتضيها تنفي

واذا حوودث فووي التصووميم تعووديل او اضووافة برضووى صوواحب العموول يراعووى ا تفوواف الجوواري مووع  .2
 . المقاول بشان هذا التعديل او ا ضافة

 

 

 ( 796المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا لم يعين في العقد اجر عاى العمل استحق المقواول اجور المثول موع قيموة موا قدموه مون الموواد التوي 
 . تطابها العمل

 

 

 ( 797المادة )   

 التزامات صاحب العمل



 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

ر المثل اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء وا شراف عاى تنفيذ  عاى ا جر استحق اج .1
 . طبقا لما جرى عايه العرف

 . فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا لاتصميم الذي اعد  استحق اجر مثل ما قام به .2

 

 

 ( 798المادة )   

 المقاول الثاني

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 : المقاول الثاني

 

مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم يجوز لامقاول ان يكل تنفيذ العمل كاه او بعضه الى  .1
 .تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه

 . وتبقى مستولية المقاول ا ول قاتمة قبل صاحب العمل .2

 

 

 ( 799المادة )   

 المقاول الثاني

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 



المقاول ا ول ا  اذا احاله عاى    يجوز لامقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه
 . رب العمل

 

 

 ( 800المادة )   

 انقضاء المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 : انقضاء المقاولة .4

 

 . ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عايه او بفسخه رضاء او قضاء

 

 

 ( 801المادة )   

 انقضاء المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذ  جاز  حد عاقديه ان يطاب فسخه

 

 

 ( 802المادة )   

 انقضاء المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 



 

 

موا توم مون اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب   يد له فيه فانه يستحق قيمة 
 . ا عمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود عاى صاحب العمل من نفع

 

 

 ( 803المادة )   

 انقضاء المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . لامتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف اآلخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف

 

 

 ( 804المادة )   

 انقضاء المقاولة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا عاى ان يعمل بنفسه او كانت مؤهالته الشخصية  .1
 . محل ا عتبار في التعاقد

واذا خال العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصواحب العمول  .2
 . تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العملان يطاب فسخ العقد اذا لم 

وفي كال الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من ا عمال والنفقات وفقا لشروط العقد وموا يقتضويه  .3
 . العرف

 



 

 ( 805المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 بعمل لمصاحة اآلخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجرعقد العمل عقد ياتزم احد طرفيه بان يقوم  .1
. 

اما اذا كان العامل غير مقيد بان   يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعماه وقت فوال ينطبوق  .2
 . عايه عقد العمل و  يستحق به اجر  ا  بالعمل حسب ا تفاف

 

 

 ( 806المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 ملعقود الع -الباب الثالث 

 

 

 . يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين .1

 . و  يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس .2

 

 

 ( 807المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 



اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعان الطورف 
 . اآلخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة

 

 

 ( 808المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

دتوه فمون تواريخ العقود موا لوم يقوض تبدا مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعوين وقوت ب
 . العرف او يروف العقد بغير ذلك

 

 

 ( 809المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تاقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفا  في تنفيوذ  بعود  .1
 . غير معينة انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة

 . فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابالً بطبيعته لاتجدد فان العقد يتجدد لامدة الالزمة .2

 

 

 ( 810المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 



 

 

 . اجر العامل هو ما يتقاضا  بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت .1

فاذا لم يكن ا جر مقدرا في العقد كان لاعامل اجر مثاه طبقا لما جرى عايه العرف فاذا لم يوجود  .2
 . عرف تولت المحكمة تقدير  وفقا لمقتضيات العدالة

 

 

 ( 811المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

لمتويووة والموونح ومقابوول الخدمووة فووي توودخل فووي اجوور العاموول وتعتبوور جووزءا منووه العمووو ت والنسووب ا
 . ا عمال التي جرى العرف فيها عاى منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عايها

 

 

 ( 812المادة )   

 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

مون يعمول اذا عمل احد آلخر عمال بناء عاى طابه دون اتفواف عاوى ا جور فاوه اجور المثول ان كوان م
 . با جرة وا  فال

 

 

 ( 813المادة )   



 انعقاد  وشراتطه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا كان العمل المعقود عايه تعايم شيء مما يكون في تعامه مساعدة من الموتعام لامعاوم ولوم يبوين فوي 
 . العقد ايهما يستحق اجرا عاى اآلخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل

 

 

 ( 814المادة )   

 التزامات العامل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 : آثار عقد العمل .2

 

 : أ . التزامات العامل

 : يجب عاى العامل

 .ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته عناية الشخ  العادي .1

 . ان يراعي في تصرفاته مقتضيات الاياقة واآلداب .2

ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عايوه فوي كول موا   يعرضوه لاخطور  .3
 .ابو  يخالف القانون واآلد

 . ان يحر  عاى حفي ا شياء المسامة اليه لتادية عماه .4

ان يحتفي باسرار صاحب العمول الصوناعية والتجاريوة ولوو بعود انقضواء العقود وفقوا لموا يقتضويه  .5
 . ا تفاف او العرف

 

 



 ( 815المادة )   

 التزامات العامل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . عاى انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقدياتزم العامل بكل ما جرى العرف 

 

 

 ( 816المادة )   

 التزامات العامل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

  يجوز لاعامل ان يشغل نفسوه وقوت العمول بشويء آخور و  ان يعمول مودة العقود لودى غيور صواحب 
 . العمل وا  جاز لصاحب العمل فسخ العقد او انقا  ا جر بقدر تقصير العامل في عماه لديه

 

 

 ( 817المادة )   

 التزامات العامل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . حب العمل من نق  او تاف او فقد بسبب تقصير  او تعديهيضمن العامل ما يصيب مال صا

 

 



 ( 818المادة )   

 التزامات العامل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا كان العامل يقوم بعمول يسومح لوه بوا طال  عاوى اسورار العمول ومعرفوة عموالء المنشواة جواز  .1
مول او يشوترك فوي عمول ينافسوه بعود لاطرفين ان يتفقوا عاوى ا  يجووز لاعامول ان ينوافس صواحب الع

 . انتهاء العقد

عاى ان ا تفاف   يكون مقبو  ا  اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونو  العمل بالقدر الضروري  .2
 . لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل

 

 

 ( 819المادة )   

 التزامات العامل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

تضومينا مبالغوا فيوه  -اذا اتفق الطرفان عاى تضمين العامل في حالة ا خالل با متنا  عن المنافسوة 
 . بقصد اجبار  عاى البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح

 

 

 ( 820المادة )   

 التزامات العامل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 



د اثنواء عماوه فوال حوق لصواحب العمول فيوه ا  فوي اذا وفوق العامول الوى اختورا  او اكتشواف جديو .1
 -: ا حوال اآلتية

 . أ . اذا كانت طبيعة العمل المتفق عايه تستهدف هذ  الغاية

 . ب. اذا اتفق في العقد صراحة عاى ان يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات

العمل تحت يد  من مواد او ادوات او  ج. اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب
 . منش ت او اية وسياة اخرى  ستخدامه لهذ  الغاية

عاى انه اذا كان لالخترا  او ا كتشاف في الحا ت السالفة اهميوة اقتصوادية كبيورة جواز لاعامول  .2
ان يطالب بمقابل خا  تراعى فيه مقتضويات العدالوة كموا يراعوى فيوه موا قدموه صواحب العمول مون 

 . معونة

 

 

 ( 821المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 : ب. التزامات صاحب العمل

 

عاى صاحب العمل ان يؤدي لاعامل اجر  المتفق عايه متى ادى عماه او اعد نفسه وتفرغ له وان لم 
 . يسند اليه عمل

 

 

 ( 822المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل - الباب الثالث

 

 



 : عاى صاحب العمل

ان يوفر كل اسباب ا من والسالمة في منش ته وان يهيء كول موا ياوزم لتمكوين العامول مون تنفيوذ  .1
 . التزاماته

 . ان يعني بصالحية اآل ت وا جهزة الخاصة بالعمل حتى   يقع منها ضرر .2

 . ان يراعي مقتضيات اآلداب والاياقة في عالقته بالعامل .3

ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنو  عماه وتاريخ مباشرته وانتهاته ومقدار اجر  وكول  .4
 . ما كان يتقاضا  من اضافات اخرى

 . ان يرد لاعامل كافة ا وراف الخاصة به .5

 

 

 ( 823المادة )   

 لالتزامات صاحب العم

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا طاب صاحب العمل من آخر القيام بعمل عاى ان يكرموه لزموه اجور مثاوه سوواء كوان ممون يعمول 
 .باجر ام  

 

 

 ( 824المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . ط ذلك في العقد ام  يازم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشتر

 



 

 ( 825المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا انقضت المدة المعينة لاعمل ووجد عذر يقتضي مد اجاها يستمر العقد بقدر الحاجة ويازم صاحب 
 . العمل اجر مثل المدة المضافة

 

 

 ( 826المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقود قبول انقضواء مدتوه بوال عوذر او عيوب 
 .في عمل العامل وجب عايه اداء ا جر الى تمام المدة

 

 

 ( 827المادة )   

 التزامات صاحب العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

عامل ان يقوم با لتزامات التي تفرضها القووانين الخاصوة الوى جانوب عاى كل من صاحب العمل وال
 . ا لتزامات المبينة في المواد السابقة



 

 

 ( 828المادة )   

 انتهاء عقد العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 : انتهاء عقد العمل .3

 

نتهوي بانجواز العمول المتفوق ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديد  كما ي .1
 . عايه

واذا لم تكن المدة معينة با تفاف او بنو  العمل او بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد  .2
 . في اي وقت اراد ولاعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها عاى ان   يتجاوز ا جر المسمى

 

 

 ( 829المادة )   

 انتهاء عقد العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه .1

 . ويجوز  حد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعاق به ان يطاب فسخ العقد .2

 . وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر لامتعاقد اآلخر .3

 

 



 ( 830المادة )   

 هاء عقد العملانت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد

 

 

 ( 831المادة )   

 انتهاء عقد العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . تاريخ انتهاء العقد   تسمع الدعاوى الناشتة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة عاى .1

 

 . و  تسري هذ  المدة عاى الدعاوى المتعاقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل .2

 

 

 ( 832المادة )   

 انتهاء عقد العمل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 .تسري احكام ا يجار عاى عقد العمل في كل ما لم يرد عايه ن  خا  .1



  تسري احكام عقد العمل عاى العمال الخاضعين لقانون العمل ا  بالقدر الذي   تتعوارض فيوه  .2
 . صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم

 

 

 ( 833المادة )   

 انشاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 : انشاء الوكالة .1

 . فسه في تصرف جاتز معاومالوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضا  شخصا آخر مقام ن

 

 

 ( 834المادة )   

 انشاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 : يشترط لصحة الوكالة .1

 

 . أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه

 

 . ب. ان يكون الوكيل غير ممنو  من التصرف فيما وكل به

 

 . ج. ان يكون الموكل به معاوما وقابال لانيابة

 

 . و  يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .2



 

 

 ( 835المادة )   

 انشاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 . يصح ان يكون التوكيل مطاقا او مقيدا او معاقا عاى شرط او مضافا الى وقت مستقبل

 

 

 ( 836المادة )   

 الوكالة انشاء

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

 : الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت عاى امر او امور معينة وعامة اذا اشتمات كل امر يقبل النيابة

فاذا كانت خاصة فايس لاوكيل ا  مباشرة ا مور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية  .1
 . تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها

واذا كانت عامة جاز لاوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فال بد من التصريح  .2
 .بها

 

 

 ( 837المادة )   

 انشاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 



 

 

اذا كانت الوكالة بافي عام لم يقتورن بموا يوضوح المقصوود منوه فوال تخوول الوكيول ا  اعموال ا دارة 
 . والحفي

 

 

 ( 838المادة )   

 انشاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

كل عمل ليس من اعمال ا دارة والحفوي يسوتوجب تووكيال خاصوا محوددا لنوو  العمول وموا تسوتازمه 
 . الوكالة فيه من تصرفات

 

 

 ( 839المادة )   

 انشاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . حكم الوكالة السابقة تعتبر ا جازة الالحقة لاتصرف في

 

 

 ( 840المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



 

 : أ . التزامات الوكيل

تثبت لاوكيل بمقتضى عقد الوكالة و يوة التصورف فيموا يتناولوه التوكيول دون ان يتجواوز حودود  ا  
 . فيما هو اكثر نفعا لاموكل

 

 

 ( 841المادة )   

 يلالتزامات الوك

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

عاى الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانوت الوكالوة  .1
 . بال اجر

 

 

 . وعايه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر .2

 

 

 ( 842المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 .اذا تعدد الوكالء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له ا نفراد فيما وكل به .1

وان وكاوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم با نفراد كان عايهم ايفواء الموكول بوه مجتمعوين  .2
ط اخذ راي من وكل معه   وليس  حدهم ان ينفرد ا  فيما   يمكن ا جتما  عايه كالخصومة بشر
 . حضور  او فيما   يحتاج فيه الى تبادل الراي كايفاء الدين ورد الوديعة

 



 

 ( 843المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

ليس لاوكيل ان يوكول غيور  فيموا وكول بوه كاوه او بعضوه ا  اذا كوان ماذونوا مون قبول الموكول او  .1
 . مل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيال عن الموكل ا صايمصرحا له بالع

فاذا كان الوكيل مخو  حق توكيل الغير دون تحديد فانوه يكوون مسوؤو  تجوا  موكاوه عون خطتوه  .2
 .في توكيل غير  او فيما اصدر  له من توجيهات

 

 

 ( 844المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

د الهبة وا عارة والرهن وا يدا  وا قراض والشركة والمضاربة والصاح عون انكوار   تصح عقو
 . التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكاه

 

 

 ( 845المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

  تشترط اضافة العقد الوى الموكول فوي عقوود البيوع والشوراء وا جوارة والصواح عون اقورار فوان  .1
اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود لاموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعان 

 . انه يتعاقد بوصفه وكيال فان حقوف العقد تعود اليه

 .كية لاموكلوفي كاتا الحالتين تثبت الما .2



 

 

 ( 846المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكاه في حكم الوديعة فاذا هاك في يد  بغير تعود او تقصوير 
 . فال ضمان عايه

 

 

 ( 847المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 .   يماك الخصومة والوكيل بالخصومة   يماك القبض ا  باذن خا  من الموكلالوكيل بالقبض 

 

 

 ( 848المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

لاوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسوير فوي ا شوياء التوي لويس  .1
 . لها سعر معين

يسوير فوي ا شوياء التوي لهوا سوعر معوين او بغوبن فواحش مطاقوا فوال ينفوذ العقود  فاذا اشوترى بغوبن .2
 . بالنسبة لاموكل

 



 

 ( 849المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

  يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسوه ويكوون الشوراء لاموكول ولوو صوري بانوه  .1
 . يشتريه لنفسه

 . و  يجوز لاوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكاه .2

 

 

 ( 850المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 : يكون الشراء لاوكيل

 . اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عايه .1

 . اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش .2

 . لموكلاذا صري بشراء المال لنفسه في حضور ا .3

 

 

 ( 851المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فاه الرجو  به عاى موكاه مع ما انفقه في سبيل تنفيذ  .1
 . الوكالة بالقدر المعتاد

 . وله ان يحبس ما اشترا  الى ان يقبض الثمن .2

 

 

 ( 852المادة )   

 تزامات الوكيلال

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . لاوكيل الذي وكل ببيع مال موكاه بصورة مطاقة ان يبيعه بالثمن المناسب .1

 .واذا عين له الموكل ثمن المبيع فايس له ان يبيعه بما يقل عنه .2

فاذا باعه بنق  دون اذن سابق من الموكل او اجازة  حقه وسام الى المشتري فالموكل بالخيوار  .3
 . بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان

 

 

 ( 853المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . ما وكل ببيعه  يجوز لاوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه  .1

وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع  .2
 . مغرما ا  بثمن يزيد عن ثمن المثل

 . ويجوز البيع لهؤ ء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .3

 

 

 ( 854المادة )   



 التزامات الوكيل

 عقود العمل -لث الباب الثا

 

 . اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فاه ان يبيع مال موكاه نقدا او نسيتة حسب العرف .1

واذا با  الوكيل نسيتة فاه ان ياخذ رهنا او كفيال عاى المشتري بموا باعوه نسويتة وان لوم يفوضوه  .2
 . الموكل في ذلك

 

 

 ( 855المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -اب الثالث الب

 

لاموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيول ولامشوتري ان يمتنوع  .1
 . عن دفعه لاموكل ، فان دفعه له برتت ذمته

اذا كوان الوكيوول بغيوور اجور فووال يكوون مازمووا باسووتيفاء ثمون المبيووع و  تحصوياه وانمووا يازمووه ان  .2
يفوووض موكاووه بقبضووه وتحصووياه . وامووا اذا كووان الوكيوول بوواجر فانووه يكووون مازمووا باسووتيفاء الووثمن 

 . وتحصياه

 

 

 ( 856المادة )   

 التزامات الوكيل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

بان يوافي موكاه بالمعاومات الضرورية عما وصول اليوه تنفيوذ الوكالوة وبوان يقودم اليوه ياتزم الوكيل 
 . الحساب عنها

 

 



 ( 857المادة )   

 التزامات الموكل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

ب . التزامات الموكل : عاى الموكل اداء ا جور المتفوق عايوه لاوكيول متوى قوام بالعمول فوان لوم يتفوق 
 . ان الوكيل ممن يعماون به فاه اجر المثل وا  كان متبرعاعاى ا جر وك

 

 

 ( 858المادة )   

 التزامات الموكل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . عاى الموكل ان يرد لاوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف

 

 

 ( 859المادة )   

 التزامات الموكل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . م الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوف بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداياتز .1

ويكون مسؤو  عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيوذا معتوادا موا لوم يكون ناشوتا  .2
 . عن تقصير  او خطته

 

 

 ( 860المادة )   



 التزامات الموكل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

اذا امر احد غير  باداء دينه من ماله وادا  اعتبر ذلك توكيال ورجع المامور عاى اآلمور بموا ادا   .1
 . سواء شرط اآلمر الرجو  او لم يشترط

واذا امر  بان يصرف عايه او عاى اهاه وعياله يعود عايه بما صورفه بالقودر المعوروف وان لوم  .2
 . يشترط الرجو 

آلخر او صدقة او هبة فايس لامامور الرجو  عاى اآلمر ان لم يشوترط واذا امر  باعطاء قرض  .3
 .الرجو  ما لم يكن الرجو  متعارفا او معتادا

 

 

 ( 861المادة )   

 التزامات الموكل

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

ر تسري احكام النيابة في التعاقد المنصو  عايها في هذا القانون عاى عالقة الموكل والوكيل بوالغي
 . الذي يتعامل مع الوكيل

 

 

 ( 862المادة )   

 انتهاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 : انتهاء الوكالة : تنتهي الوكالة .3

 . باتمام العمل الموكل به .1

 . بانتهاء ا جل المحدد لها .2



 . بوفاة الموكل او بخروجه عن ا هاية ا  اذا تعاق بالوكالة حق الغير .3

فاة الوكيل او بخروجه عن ا هاية ولو تعاق بالوكالة حق الغير ، غير ان الووارث او الوصوي بو .4
اذا عام بالوكالة وتوافرت فيه ا هاية فعايه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه 

 . الحال لمصاحة الموكل

 

 

 ( 863المادة )   

 انتهاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

لاموكل ان يعزل وكياه متى اراد ا  اذا تعاق بالوكالة حق لاغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيول 
 . فانه   يجوز لاموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه

 

 

 ( 864المادة )   

 انتهاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

كل بضمان الضرر الذي ياحوق بالوكيول مون جوراء عزلوه فوي وقوت غيور مناسوب او بغيور ياتزم المو
 . مبرر مقبول

 

 

 ( 865المادة )   

 انتهاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



لاوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي   يتعاق بها حق الغير وعايه ان يعان موكاوه وان يتوابع القيوام 
 . اها حتى تباش مرحاة   يخشى معها ضرر عاى الموكلبا عمال التي بد

 

 

 ( 866المادة )   

 انتهاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقوت غيور مناسوب او بغيور مبورر مون ضورر  .1
 . لاموكل اذا كانت الوكالة باجر

وجب عاى الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر  فاذا تعاق بالوكالة حق الغير فقد .2
 . تنازله ، وعايه في هذ  الحالة ان يعان صاحب الحق وان ينير  الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه

 

 

 ( 867المادة )   

 انتهاء الوكالة

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكاه في غير مجاس القضواء كموا ينعوزل اذا اسوتثنى ا قورار 
 . من الوكالة فاقر في مجاس القضاء او خارجه

 

 

 ( 868المادة )   

 انشاء العقد

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



 : انشاء العقد .1

 

 به اآلخر حفي هذا المال ورد  عيناا يدا  عقد يخول به المالك غير  حفي ماله وياتزم  .1

 

 والوديعة هي المال المود  في يد امين لحفيه .2

 

 

 ( 869المادة )   

 انشاء العقد

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة ما  قابال  ثبات اليد عايه

 

 

 ( 870المادة )   

 انشاء العقد

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . يتم عقد ا يدا  بقبض المال المود  حقيقة او حكما

 

 

 ( 871المادة )   

 انشاء العقد

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



 . ليس لامود  لديه ان يتقاضى اجرا عاى حفي الوديعة ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 872المادة )   

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 : آثار العقد .2

 

 : أ . التزامات المود  لديه

 

الوديعة امانة في يد المود  لديه وعايه ضمانها اذا هاكت بتعديه او بتقصير  في حفيها موا لوم يتفوق 
 . عاى غير ذلك

 

 

 ( 873المادة )   

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

وديعووة عنايوة الشووخ  العوادي بحفووي مالوه وعايووه ان يجوب عاوى المووود  لديوه ان يعنووى بحفوي ال .1
 . يضعها في حرز مثاها

 . وله ان يحفيها بنفسه او بمن ياتمنه عاى حفي ماله ممن يعولهم .2

 

 

 ( 874المادة )   



 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

ليس لامود  لديه ان يود  الوديعة عند اجنبي بغير اذن مون الموود  ا  اذا كوان مضوطرا وعايوه  .1
 .استعادتها بعد زوال السبب

 . فاذا اودعها لدى الغير باذن من المود  تحال من التزامه واصبح الغير هو المود  لديه .2

 

 

 ( 875المادة )   

 التزامات المود  لديه

 ود العملعق -الباب الثالث 

 

  يجوز لمود  لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عايها حقا لاغير بغير اذن المود  فوان فعول فتافوت 
 . او نقصت قيمتها كان ضامنا

 

 

 ( 876المادة )   

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

اعها عنود طابهوا ا  اذا تضومن عاى المود  لديه رد الوديعة وتسوايمها الوى الموود  فوي مكوان ايود .1
 . العقد شرطا فيه مصاحة لاعاقدين او  حدهما فانه يجب مراعاة الشرط

فاذا هاكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصوير مون الموود  لديوه وجوب عايوه ان يوؤدي  .2
غيور الى المود  ما حصل عايه مون ضومان وان يحيول اليوه موا عسوى ان يكوون لوه مون حقووف قبول ال

 . بسبب ذلك

 

 



 ( 877المادة )   

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . عاى المود  لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المود 

 

 

 ( 878المادة )   

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

اذا تعوودد المووود  لووديهم وكانووت الوديعووة   تقبوول القسوومة جوواز حفيهووا لوودى احوودهم بموافقووة البوواقين او 
 . بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفي كل منهم حصته

 

 

 ( 879المادة )   

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

عة وجب عاى المود  لديه حفي الوديعة حتى يتحقوق مون موتوه او حياتوه اذا غاب المود  غيبة منقط
فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عايوه ان يطاوب مون المحكموة المختصوة بيعهوا وحفوي ثمنهوا 

 . امانة بخزينة المحكمة

 

 

 ( 880المادة )   

 التزامات المود  لديه



 عقود العمل -الباب الثالث 

 

ما  مشتركا لهما عند آخر وطاب منوه احودهما رد حصوته فوي غيبوة اآلخور فعايوه اذا اود  اثنان  .1
 . ردها ان كان المال مثايا ورفض ردها ان كان المال قيمياً ا  بقبول اآلخر

وان كانت الوديعة محل نزا  بينهما فايس له ردها الوى احودهما بغيور موافقوة اآلخور او امور مون  .2
 . المحكمة المختصة

 

 

 ( 881ة ) الماد  

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

اذا مات المود  لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الووارث وعايوه ردهوا الوى  .1
 . صاحبها

 : واذا لم توجد عينا فال ضمان عاى التركة .2

أ . اذا اثبت الوارث ان المود  لديه قد بين حال الوديعة كان ردها او هاكت او ضاعت منه دون تعد 
 . او تقصير

 ب. اذا عرفها الوارث ووصفها وايهر انها ضاعت او هاكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير
. 

شووارك صوواحبها سوواتر فوواذا مووات مجهووال لاوديعووة ولووم توجوود فووي تركتووه فانهووا تكووون دينووا فيهووا وي .3
 . الغرماء

 

 

 ( 882المادة )   

 التزامات المود  لديه

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



اذا مات المود  لديه فبا  وارثه الوديعة وسامها لامشتري فهاكت فصاحبها بالخيار بوين تضومين  .1
 . الباتع او المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثاها ان كانت مثاية

واذا كانت الوديعة قاتموة بيود المشوتري يخيور صواحبها ان شواء اخوذها ورد البيوع وان شواء اجواز  .2
 . البيع واخذ الثمن

 

 

 ( 883المادة )   

 التزامات المود 

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . ب . التزامات المود  : عاى المود  ان يؤدي ا جر المتفق عايه اذا كانت الوديعة باجر

 

 

 ( 884المادة )   

 التزامات المود 

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

عاى المود  ان يؤدي الى الموود  لديوه موا انفقوه فوي حفوي الوديعوة بشورط ا  يتجواوز قيمتهوا موا  .1
 . انفقه

 . فاذا كان المود  غاتبا جاز لامود  لديه ان يرفع ا مر الى المحكمة لتامر فيه بما ترا  .2

 

 

 ( 885المادة )   

 التزامات المود 

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



 . اذا انفق المود  لديه عاى الوديعة بغير اذن المود  او المحكمة كان متبرعا .1

ا  انه يجووز لاموود  لديوه فوي الحوا ت الضورورية او المسوتعجاة ان ينفوق عاوى الوديعوة بالقودر  .2
 . عاى المود  المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله

 

 

 ( 886المادة )   

 التزامات المود 

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . عاى المود  مصاريف رد الوديعة ونفقات تسايمها .1

وعايه ضمان كل ما لحق المود  لديه من ضرر بسوبب الوديعوة موا لوم يكون ناشوتا عون تعديوه او  .2
 . تقصير 

 

 

 ( 887المادة )   

 التزامات المود 

 عقود العمل -اب الثالث الب

 

 . اذا استحقت الوديعة وضمنها المود  لديه حق له الرجو  بما ضمنه عاى المود 

 

 

 ( 888المادة )   

 التزامات المود 

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



اذا مات المود  سامت الوديعة لوارثه ا  اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فال يجووز تسوايمها بغيور 
 . لمحكمةاذن ا

 

 

 ( 889المادة )   

 احكام خاصة ببعض الوداتع

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 : احكام خاصة ببعض الوداتع .3

 

اذا كانت الوديعة مباغا من النقود او شيتا يهاوك با سوتعمال واذن الموود  لاموود  لديوه فوي اسوتعماله 
 اعتبر العقد قرضا

 

 

 ( 890المادة )   

 احكام خاصة ببعض الوداتع

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

يعتبر ايدا  ا شياء الخاصة بالنز ء في الفنادف والخانوات او موا ماثاهوا مقرونوا بشورط الضومان  .1
 . وعاى اصحاب هذ  ا ماكن ضمان كل ضيا  او نق  يحل بها

ا  اذا قبول  -لهوا بغيور تعود او تقصوير اما ا شياء الثمينة او النقود او ا وراف المالية فال ضمان  .2
اصحاب المحال المشار اليهوا حفيهوا وهوم يعرفوون قيمتهوا او ان يرفضووا حفيهوا دون مبورر او ان 
يكونوا قد تسببوا في وقو  موا لحوق بهوا بخطوا جسويم مونهم او مون احود توابعيهم ، فانهوا تكوون حينتوذ 

 . مضمونة عاى الوجه المتعارف عايه

 

 

 ( 891المادة )   



 احكام خاصة ببعض الوداتع

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

عاى نز ء الفنوادف والخانوات او موا ماثاهوا ان يخطوروا اصوحابها بموا ضوا  مونهم او سورف قبول  .1
 . مغادرتها

 . و  تسمع دعوى ضمان ما ضا  او سرف بعد انقضاء ثالثة اشهر من تاريخ المغادرة .2

 

 

 ( 892المادة )   

 صة ببعض الوداتعاحكام خا

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 لكل من المود  والمود  لديه فسخ العقد متى شاء عاى ان   يكون الفسخ في وقت غير مناسب .1
. 

واما اذا كان ا يدا  مقابل اجر فايس  ي منهما حق الفسوخ قبول حاوول ا جول ولكون لاموود  ان  .2
 . يطاب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل ا جر المتفق عايه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك

 

 

 ( 893المادة )   

 احكام خاصة ببعض الوداتع

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

مود  لديه جنون   ترجى افاقته او صحو  منه واثبت المود  الوديعوة فوي مواجهوة اذا عرض لا .1
الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يسوتوفي الموود  

 . ضمانها من مال المجنون عاى ان يقدم كفيال مايتا

تعود و  تقصوير صودف بيمينوه واسوترد مون  واذا افاف المود  لديه وادعى ردها او هالكهوا بودون .2
 . المود  او كفياه ما اخذ من ماله بد  عن الوديعة



 

 

 ( 894المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 

الحراسة عقد يعهد بمقتضا  الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقووم بحفيوه وادارتوه عاوى ان يورد  
 . يثبت له الحق فيه مع غاته الى من

 

 

 ( 895المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

اذا اتفق المتعاقدان عاى وضع المال في يد شخصين او اكثور فوال يجووز  حودهم ا نفوراد بحفيوه او 
 . التصرف في غاته بغير قبول الباقين

 

 

 ( 896المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

يجوز  حد المتنازعين عاى مال عند عدم ا تفاف ان يطاب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا 
لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستالم هذا المال لحفيوه وادارتوه او تخوياوه ممارسوة اي حوق يورى 

 . فيه القضاء مصاحة لاطرفين



 

 

 ( 897المادة )   

 أمن المنش تالحراسة و

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

تجوز الحراسة القضاتية عاى اموال الوقف في ا حوال اآلتية اذا تبين ان الحراسة اجراء   بد منوه 
 : لامحافية عاى ما قد يكون لذي الشان من حقوف

كانوت  اذا كان الوقف شاغرا او قام نزا  بين المتولين عاوى وقوف او بوين متوول ونواير عايوه او .1
هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذ  ا حوال اذا عين متوول عاوى الوقوف 

 . سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهاتية

 . اذا كان الوقف مدينا .2

اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوف الداتنين فتفرض  .3
 .حصته ا  اذا تعذر فصاها فتفرض عاى اموال الوقف كاه الحراسة عاى

 

 

 ( 898المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . اذا لم يتفق اطراف النزا  عاى شخ  الحارس تولت المحكمة تعيينه

 

 

 ( 899المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 



 

 يد الحارس امانة و  يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وا  كان ضامنا المال في
. 

 

 

 ( 900المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

يحدد ا تفاف او الحكم الصادر بفورض الحراسوة حقووف الحوارس والتزاماتوه وموا لوه مون سواطة وا  
طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي   تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة وا حكوام المنصوو  

 . عايها في هذا الفصل

 

 

 ( 901المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عملعقود ال -الباب الثالث 

 

عاى الحارس ان يحافي عاى ا موال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجوب ان يبوذل فوي كول ذلوك 
 . عناية الرجل المعتاد

 

 

 ( 902المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 



او باذن من   يجوز لاحارس في غير اعمال الحفي وا دارة ان يتصرف ا  برضاء اطراف النزا  
 . القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ماحة يخشى معها عاى الغاة او المال المنقول الفساد او الهالك

 

 

 ( 903المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

ياتزم الحوارس بوان يووافي ذوي الشوان بالمعاوموات الضورورية التوي تتعاوق بتنفيوذ مهمتوه وبوان يقودم 
 . لحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عايها الطرفان او يامر بها القضاءا

 

 

 ( 904المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 . لاحارس ان يحتسب المبالش التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته

 

 

 ( 905المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

 اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعماون باجر فاه اجر مثاه
. 

 



 

 ( 906المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

قيوام با عموال التوي لاحارس ان يتخاى عن مهمته متى اراد عاى ان يباش اصحاب الشان وان يتابع ال
 . بدا بها حتى تباش مرحاة   تاحق ضررا باطراف النزا 

 

 

 ( 907المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكاف بها او وقع خالف بينه وبين احد اصحاب الشان 
ير  فاامحكمة ان تعين حارسا تختار  بناء عاى طاوب احود الطورفين ولم يتفق الطرفان عاى اختيار غ

 . لمتابعة تنفيذ مهمته

 

 

 ( 908المادة )   

 الحراسة وأمن المنش ت

 عقود العمل -الباب الثالث 

 

تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاف ذوي الشان او بحكوم القضواء وعاوى الحوارس عندتوذ ان يبوادر 
 . الى رد ما في عهدته الى من يتفق عايه ذوو الشان او تعينه المحكمة

 

 



 ( 909المادة )   

 الرهان

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 

ود او شيتا آخر جعال يتفق عايه لمن يفوز بتحقيق الرهان عقد ياتزم فيه امرؤ بان يبذل مباغا من النق
 .الهدف المعين في العقد

 

 

 ( 910المادة )   

 الرهان

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 . يجوز عقد الرهان في السباف والرماية وفيما هو من الرياضة او ا ستعداد  سباب القوة

 

 

 ( 911المادة )   

 الرهان

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 : يشترط لصحة العقد

 . ان يكون الجعل معاوما والماتزم ببذله معينا بذاته .1

ان يتم وصوف موضوو  العقود بصوورة نافيوة لاجهالوة كوان يحودد فوي السوباف المسوافة بوين البدايوة  .2
 . والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات وا صابة المقبولة

 



 

 ( 912المادة )   

 الرهان

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

اذا كان الرهان بين اثنين او فتتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر  .1
 . كل فتة بحكم الشخ  الواحد في ا لتزام بالجعل

 . ويجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حا  او مؤجال او بعضه حا  وبعضه مؤجال .2

 

 

 ( 913المادة )   

 الرهان

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخص  لغير السابق شيء من الجعل وجب 
 . ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه

 

 

 ( 914المادة )   

 الرهان

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 .غيرهما عاى ان الجعل لافاتز جازاذا كان الجعل من احد المتسابقين او من 

 . واما اذا شرط المتعاقدان ان لافاتز قبل اآلخر جعال فال يجوز  نه ينقاب العقد قمارا

 



 

 ( 915المادة )   

 الرهان والمقامرة

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 . كل اتفاف عاى مقامرة او رهان محيور يكون باطال .1

ولمن خسر في مقامرة او رهان محيور ان يسترد ما دفعوه خوالل سوتة اشوهر ابتوداء مون الوقوت  .2
الوذي ادى فيوه موا خسوور  ولوو كوان هنوواك اتفواف مخوالف لمووا ذكور ولوه ان يثبووت مودعا  بجميوع طوورف 

 . ا ثبات

 

 

 ( 916المادة )   

 مرتب دوري

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 . بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض يجوز ان ياتزم شخ  آلخر .1

فاذا تعاق ا لتزام بتعايم او عالج او انفاف فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجوري بوه العورف ا  اذا  .2
 .تضمن ا لتزام غير ذلك

 . ويشترط في صحة هذا ا لتزام ان يكون مكتوبا .3

 

 

 ( 917المادة )   

 ةالمرتب مدى الحيا

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 . يجوز ان يكون ا لتزام بالمرتب مدى حياة الماتزم او الماتزم له او اي شخ  آخر .1



 . ويعتبر ا لتزام المطاق مقررا مدى حياة الماتزم له ا  اذا اتفق عاى غير ذلك .2

 

 

 ( 918المادة )   

 فسخ او تنفيذ عقد مرتب مدى الحياة

 الماكية حق -الباب ا ول 

 

اذا لم يف الماتزم بالتزامه كان لاطرف اآلخر ان يطاب تنفيوذ العقود واذا كوان العقود بعووض جواز لوه 
 . ايضا ان يطاب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر

 

 

 ( 919المادة )   

 موت الواعد

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

اذا مات الواعد قبل وفاة الماتزم له ، حل ا جل وجاز لهوذا ان يطاوب موا يصويبه مون التعوويض عون 
ا يام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عايها وان يرجع عاى التركة بذلك بصفته دينوا ان 
ر كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لوم يوجود اتفواف عاوى غيو

 .ذلك

 

 

 ( 920المادة )   

 اركان العقد وشروطه

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 : اركان العقد وشروطه .1



 

التامين عقد ياتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المسوتفيد الوذي اشوترط التوامين لصوالحه 
ث الموؤمن ضود  او مباغا من الموال او ايورادا مرتبوا او اي عووض موالي آخور فوي حالوة وقوو  الحواد

 . تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مباش محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له لامؤمن

 

 

 ( 921المادة )   

 اركان العقد وشروطه

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 .   يجوز ان يكون محال لاتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النيام العام

 

 

 ( 922لمادة ) ا  

 اركان العقد وشروطه

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد ا خطار الناجموة عون الحووادث الشخصوية 
وطوارئ العمل والسرقة وخيانة ا مانة وضمان السيارات والمسوؤولية المدنيوة وكول الحووادث التوي 

 . الخاصة عاى التامين ضدهاجرى العرف والقوانين 

 

 

 ( 923المادة )   

 اركان العقد وشروطه

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 



 . ا حكام الخاصة بعقود التامين المختافة والتي لم ترد في هذا القانون تنيمها القوانين الخاصة

 

 

 ( 924المادة )   

 اركان العقد وشروطه

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 : يقع باطال كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين ا  اذا انطوت المخالفوة عاوى  .1
 . جناية او جنحة قصدية

الشرط الوذي يقضوي بسوقوط حوق الموؤمن لوه بسوبب تواخر  فوي اعوالن الحوادث الموؤمن منوه الوى  .2
 . لمطاوبة اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبولالجهات ا

كل شرط مطبو  لم يبرز بشكل ياهر اذا كان متعاقا بحالة من ا حوال التوي توؤدي الوى بطوالن  .3
 . العقد او سقوط حق المؤمن له

 بوعة في وثيقة التامينشرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاف خا  منفصل عن الشروط العامة المط .4
. 

 . كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقو  الحادث المؤمن منه .5

 

 

 ( 925المادة )   

 اركان العقد وشروطه

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

يجوووز ا تفوواف عاووى اعفوواء المووؤمن موون الضوومان اذا اقوور المسووتفيد بمسووؤوليته او دفووع ضوومانا  .1
 . ن رضاء المؤمنلامتضرر دو

و  يجوز التمسك بهذا ا تفاف اذا كوان اقورار المسوتفيد قاصورا عاوى واقعوة ماديوة او اذا ثبوت ان  .2
 . دفع الضمان كان في صالح المؤمن



 

 

 ( 926المادة )   

 اركان العقد وشروطه

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

يجوز لامؤمن ان يحول محول الموؤمن لوه بموا دفعوه مون ضومان عون ضورر فوي الودعاوى التوي تكوون 
لامؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر 
غير المتعمد من اصول وفرو  المؤمن له او من ازواجه واصهار  او ممون يكونوون لوه فوي معيشوة 

 . صا يكون المؤمن له مسؤو  عن افعالهواحدة او شخ

 

 

 ( 927المادة )   

 التزامات المؤمن له

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 : آثار العقد .2

 

 : أ . التزامات المؤمن له

 

 : ياتزم المؤمن له

 . بان يدفع المبالش المتفق عايها في ا جل المحدد في العقد .1

معاومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخوذها وان يقرر وقت ابرام العقد كل ال .2
 . عاى عاتقه

 . وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذ  المخاطر .3

 



 

 ( 928المادة )   

 التزامات المؤمن له

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

دم بيانا غير صحيح بصورة تقال من اهمية الخطر المؤمن اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او ق .1
منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان لامؤمن ان يطاب 

 . فسخ العقد مع الحكم له با قساط المستحقة قبل هذا الطاب

الفسخ ان يرد لامؤمن له ا قساط واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب عاى المؤمن عند طابه  .2
 . التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقاباه خطرا ما

 

 

 ( 929المادة )   

 التزامات المؤمن

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 : ب. التزامات المؤمن

 

عاى المؤمن اداء الضمان او المباش المستحق الى المؤمن له او المستفيد عاى الوجه المتفق عايه عند 
 . تحقق الخطر او حاول ا جل المحدد في العقد

 

 

 ( 930المادة )   

 التزامات المؤمن

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 



ا  اذا قوام المتضورر بمطالبوة المسوتفيد    ينتا التزام المؤمن اثر  في التامين من المسوؤولية المدنيوة
 . بعد وقو  الحادث الذي نجمت عنه هذ  المسؤولية

 

 

 ( 931المادة )   

 التزامات المؤمن

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

  يجوز لامؤمن ان يدفع لغير المتضرر مباش التامين المتفق عايه كاه او بعضه ما دام المتضورر لوم 
 . اصابهيعوض عن الضرر الذي 

 

 

 ( 932المادة )   

 التزامات المؤمن

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

  تسمع الدعاوى الناشتة عن عقد التامين بعود انقضواء ثوالث سونوات عاوى حودوث الواقعوة التوي  .1
 . تولدت عنها او عاى عام ذي المصاحة بوقوعها

يانوات المتعاقوة بوالخطر الموؤمن منوه او و  يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفواء الموؤمن لوه الب .2
 . تقديمه بيانات غير صحيحة ا  من تاريخ عام المؤمن بذلك

 

 

 ( 933المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 



  احكام خاصة ببعض انوا  التامين

 

 : التامين من الحريق .1

 

 : يكون المؤمن مسؤو  في التامين ضد الحريق

عن ا ضرار الناشتة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الوز زل والصوواعق والزوابوع والريواي  .1
وا عاصووير وا نفجووارات المنزليووة وا ضووطرابات التووي يحوودثها سووقوط الطوواترات والسووفن الجويووة 

 . ا خرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخال في شمول هذا النو  من التامين

 . ن نتيجة حتمية لاحريقعن ا ضرار التي تكو .2

عن ا ضرار التي تاحوق با شوياء الموؤمن عايهوا بسوبب الوسواتل المتخوذة لالنقواذ او لمنوع امتوداد  .3
 . الحريق

 . عن ضيا  ا شياء المؤمن عايها او اختفاتها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .4

 

 

 ( 934المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -الرابع  الباب

 

 . يكون المؤمن مسؤو  عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد .1

و  يكون المؤمن مسؤو  عن ا ضرار التي يحودثها الموؤمن لوه او المسوتفيد عمودا او غشوا ولوو  .2
 .اتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 935المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -ع الباب الراب



 

 . يكون المؤمن مسؤو  عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نو  خطتهم

 

 

 ( 936المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

يكون المؤمن مسؤو  عن ا ضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيوب فوي الشويء 
 . المؤمن عايه

 

 

 ( 937المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

يجب عاى من يؤمن عاى شيء او مصاحة لدى اكثر مون موؤمن ان يخطور كوال مونهم بالتامينوات  .1
 . ل منها واسماء غير  من المؤمنينا خرى وقيمة ك

 . قيمة الشيء او المصاحة المؤمن عايها -اذا تعدد المؤمنون  -ويجب ا  تتجاوز قيمة التامين  .2

 

 

 ( 938المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 



عها عاى قيمة الشويء اذا تم التامين عاى شيء او مصاحة لدى اكثر من مؤمن بمبالش تزيد في مجمو
او المصاحة المؤمن عايها كان كل موؤمن مازموا بودفع جوزء يعوادل النسوبة بوين المباوش الموؤمن عايوه 

 .وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجمو  ما يدفع لامؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق

 

 

 ( 939المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

لتامين مون الحريوق الوذي يعقود عاوى منقوو ت الموؤمن لوه جماوة وتكوون موجوودة وقوت الحريوق فوي ا
ا ماكن التي يشغاها يمتد اثر  الى ا شياء المماوكة  عضاء اسرته وا شخا  الماحقين بخدمته اذا 

 . كانوا معه في معيشة واحدة

 

 

 ( 940المادة )   

 التأمين من الحريق

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

اذا كان الشيء المؤمن عايه مثقل برهن او تامين او غير ذلك مون التوثيقوات العينيوة انتقاوت هوذ   .1
 . الحقوف الى الضمان المستحق لامؤمن له بمقتضى عقد التامين

ا فوي فاذا سجات هذ  الحقوف او اباغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فوال يجووز لوه ان يودفع مو .2
 . ذمته لامؤمن له ا  برضاء اولتك الداتنين

 

 

 ( 941المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -الباب الرابع 



 

التووامين عاووى الحيوواة : ياتووزم المووؤمن فووي التووامين عاووى الحيوواة بووان يوودفع الووى المووؤمن لووه او الووى  .2
ه او حاوول ا جول المنصوو  عايوه فوي المستفيد المبالش المتفق عايها عند وقو  الحادث الموؤمن منو

 . العقد دون حاجة  ثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر

 

 

 ( 942المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 لم تتوافر فيه ا هاية فال-يشترط لنفاذ عقد التامين عاى حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا 
 . ينفذ عقد  ا  بموافقة من يمثاه قانونا

 

 

 ( 943المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

  ياتزم المؤمن بدفع مباش التامين اذا انتحر المؤمن لوه وعايوه ان يورد الوى مون يوؤول اليوه الحوق  .1
 . بمقتضى العقد مباغا يساوي قيمة احتياطي التامين

ن ا نتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان ا رادة فان المؤمن فاذا كا .2
ياتوزم بودفع كامول التووامين المتفوق عايوه . وعاووى المسوتفيد ان يثبوت ان الموؤمن عاووى حياتوه كوان فاقوود 

 . ا رادة وقت انتحار 

 

 

 ( 944المادة )   

 التامين عاى الحياة



 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

يبرا الموؤمن مون التزاماتوه اذا توم التوامين لصوالح شوخ  آخور وتسوبب الموؤمن لوه فوي وفاتوه او  .1
 . وقعت الوفاة بتحريض منه

فاذا كوان التوامين لصوالح شوخ  غيور الموؤمن لوه وتسوبب هوذا الشوخ  فوي وفواة الموؤمن لوه او  .2
قوع مجورد شورو  فوي احوداث وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مباش التامين ، واذا كان ما و

 . الوفاة كان لامؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر

 

 

 ( 945المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

 . لامؤمن له ان يشترط دفع مباش التامين الى اشخا  معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد .1

مين لمصاحة زوج المؤمن له او او د  او فروعه او ورثته فان مباش التامين يستحق واذا كان التا .2
لمن تثبت له هذ  الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدون فوان مباوش التوامين يقسوم 

 . بينهم طبقا لالنصبة الشرعية في الميراث

 

 

 ( 946المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -ابع الباب الر

 

لامؤمن له الذي التوزم بودفع اقسواط دوريوة ان ينهوي العقود فوي اي وقوت بشورط اعوالم الموؤمن خطيوا 
 . برغبته وتبرا ذمته من ا قساط الالحقة

 

 



 ( 947المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

سن من تم التامين عاى حياته بطوالن التوامين    يترتب عاى البيانات الخاطتة و  عاى الغاط في .1
 . ا  اذا كانت السن الحقيقية لامؤمن عايه تزيد عاى الحد المعين في لواتح التامين

واذا ترتوب عاوى البيانوات الخاطتوة او الغاوط ان يقول القسوط عموا يجوب اداؤ  فانوه يجوب تخفويض  .2
 . التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عايه والقسط الواجب اداؤ  عاى اساس السن الحقيقية

اوى حياتوه واذا كان القسط المتفق عايه اكبر مما يجب دفعه عاى اسواس السون الحقيقيوة لاموؤمن ع .3
فانه يجب عاوى الموؤمن ان يورد الزيوادة التوي دفعوت لوه وان يخفوض ا قسواط التاليوة الوى الحود الوذي 

 . يتناسب مع السن الحقيقية

 

 

 ( 948المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

ول محول الموؤمن لوه او مباوش التوامين فاويس لوه حوق الحاو -في التوامين عاوى الحيواة  -اذا دفع المؤمن 
 . المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه

 

 

 ( 949المادة )   

 التامين عاى الحياة

 عقود الغرر -الباب الرابع 

 

  تدخل المبالش المتفق عاى دفعها عند وفاة المؤمن له فوي تركتوه ولويس لداتنيوه حوق فيهوا ولكون لهوم 
 . ا دفعه اذا كان باهيا بالنسبة لحالة المؤمن له الماليةحق استرداد م



 

 

 ( 950المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام

 

 

 ( 951المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له

 

 

 ( 952المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهال لاتبر 

 

 

 ( 953المادة )   

 اركان الكفالة



 الشخصية عقود التوثيقات -الباب الخامس 

 

يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معاقة عاى شرط مالتم او مضافة الى زمن 
 . مستقبل او مؤقتة

 

 

 ( 954المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

نفسوا معاوموة وان  يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا عاى ا صيل دينا او عينوا او
 . يكون مقدور التسايم من الكفيل

 

 

 ( 955المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 .تصح الكفالة بنفقة الزوجة وا قارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عايها

 

 

 ( 956المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 



  تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له و  كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير 
 . و  كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف

 

 

 ( 957المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . فالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله  تصح ك .1

  وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عايها احكام الوصية .2

 

 

 ( 958المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 .الكفالة بشرط براءة ا صيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة

 

 

 ( 959المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . لاكفيل في الكفالة المعاقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين

 



 

 ( 960المادة )   

 اركان الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 .تشمل الكفالة ماحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 961المادة )   

 الكفالة بالنفس

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

الكفالة بالنفس تازم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طاب المكفول له فان لم يفعول  .1
 . ه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجز  عن احضار جاز لامحكمة ان تقضي عاي

 

 

واذا تعهد كفيل النفس باداء مباش معين عاى سبيل الشرط الجزاتي في حال عدم احضار المكفول  .2
 . لزمه اداء ذلك المباش ولامحكمة ان تعفيه منه كاه او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك

 

 

 ( 962المادة )   

 فالة بالنفسالك

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسايم المكفول لزمه اداؤ  اذا لم يقم بتسايمه



 

 

 ( 963المادة )   

 الكفالة بالنفس

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . يبرا الكفيل بالنفس اذا سام المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة .1

كما يبرا بموت المكفول و  يبرا بموت الداتن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسايم  .2
 . المكفول في الوقت المحدد

 

 

 ( 964المادة )   

 الكفالة بالدرك

 الشخصية عقود التوثيقات -الباب الخامس 

 

 .الكفالة بالدرك : الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق

 

 

 ( 965المادة )   

 الكفالة بالدرك

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 .   يطالب كفيل الباتع بالدرك ا  اذا قضي باستحقاف المبيع ثم بالزام الباتع برد الثمن

 

 



 ( 966المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 . عاى الكفيل ان يفي بالتزامه عند حاول ا جل .1

 

 

2.  ً  . فاذا كان التزامه معاقاً عاى شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا

 

 

 ( 967المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

1.  ً  . لاداتن مطالبة ا صيل او الكفيل او مطالبتهما معا

 . وان كان لاكفيل كفيل فااداتن مطالبة من شاء منهما .2

 . عاى ان مطالبته  حدهم   تسقط حقه في مطالبة الباقين .3

 

 

 ( 968المادة )   

 ار الكفالة بين الكفيل والداتناث

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المود  تحت يد الكفيول وذلوك بشورط موافقوة 
 . المدين



 

 

 ( 969المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 ةعقود التوثيقات الشخصي -الباب الخامس 

 

 . اذا وقعت الكفالة مطاقة فان التزام الكفيل يتبع التزام ا صيل معجالً كان او مؤجالً 

 

 

 ( 970المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

ذا اضوواف اذا كفوول احوودهم بالوودين المعجوول كفالووة مؤجاووة تاجوول الوودين عاووى الكفيوول وا صوويل معوواً ا  ا
 . الكفيل ا جل الى نفسه او اشترط الداتن ا جل لاكفيل فان الدين   يتاجل عاى ا صيل

 

 

 ( 971المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيول متضوامناً فوال يجووز التنفيوذ عاوى امووال 
 . الكفيل قبل التنفيذ عاى ا موال الموثقة لادين

 

 



 ( 972المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . عاى كفيل الكفيل قبل رجوعه عاى الكفيل ما لم يكن متضامناً معه   يجوز لاداتن ان يرجع

 

 

 ( 973المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . اذا مات الكفيل او المدين قبل حاول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات

 

 

 ( 974المادة )   

 كفالة بين الكفيل والداتناثار ال

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا تعدد الكفالء لدين واحود جوازت مطالبوة كول مونهم بكول الودين ا  اذا كفاووا جميعواً بعقود واحود ولوم 
 . يشترط فيه تضامنهم فال يطالب احد منهم ا  بقدر حصته

 

 



 ( 975المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا كان الكفالء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حاوله كان له ان يرجع عاى كل الباقين 
 .بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم

 

 

 ( 976المادة )   

 تناثار الكفالة بين الكفيل والدا

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 .تستازم الكفالة بن  القانون او بقضاء المحكمة عند اطالقها تضامن الكفالء

 

 

 ( 977المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . ا صيل والكفيل ا  اذا استحق ذلك الشيءاذا استوفى الداتن في مقابل دينه شيتاً آخر برتت ذمة 

 

 



 ( 978المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

عاى الداتن اذا افاس مدينه ان يتقدم في التفايسة بدينه وا  سقط حقه في الرجو  عاى الكفيل بقدر ما 
 . ترتب عاى تراخيه من ضرر

 

 

 ( 979المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

ليس لاكفيل ان يرجع عاى ا صيل بشيء مما يؤديوه عنوه ا  اذا كانوت الكفالوة بطابوه او موافقتوه  .1
 . وقام الكفيل باداتها

 . د حاول ا جلوليس له ان يرجع بما عجل اداء  من الدين المؤجل ا  بع .2

 

 

 ( 980المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

عاى الداتن ان يسام الكفيل عند وفاته الدين جميع المستندات الالزمة  ستعمال حقه فوي الرجوو   .1
 . عاى المدين



يجب عاى الداتن التخاي عنه لاكفيل ان كان منقو ً ، فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه  .2
 . او نقل حقوقه له ان كان عقاراً عاى ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها عاى المدين

 

 

 ( 981المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل والداتن

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا استحق الدين ، ولم يطالب الداتن المدين به فيجوز لاكفيل ان ينذر الداتن باتخواذ ا جوراءات ضود 
المدين ، واذا لم يقم بذلك خالل سوتة اشوهر مون تواريخ ا نوذار ولوم يقودم المودين لاكفيول ضوماناً كافيواً 

 . خرج الكفيل من الكفالة

 

 

 ( 982المادة )   

 المديناثار الكفالة بين الكفيل و 

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

ب . بين الكفيل والمدين : اذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيتاً آخر فانه يرجع عاى المدين بما كفاه 
 .   بما ادا  . اما اذا صالح الداتن عاى مقدار من الدين فانه يرجع بما ادا  صاحاً   بجميع الدين

 

 

 ( 983المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 



 

 

اذا ادى ا صيل الودين قبول اداء الكفيول او عاوم بواي سوبب يمنوع الوداتن مون المطالبوة وجوب عايوه  .1
 . اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجو  عاى ا صيل او الداتن

ذا اقيمت الدعوى عاى الكفيل وجب عايوه ادخوال ا صويل فيهوا فوان لوم يفعول جواز لالصويل ان وا .2
 . يتمسك قباه بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الداتن

 

 

 ( 984المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

من المحكمة منع المكفول من السفر خوارج الوبالد اذا كانوت الكفالوة  لاكفيل بالمال او النفس ان يطاب
 .بامر  وقامت د تل يخشى معها الحاف الضرر بالكفيل

 

 

 ( 985المادة )   

 اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . لاكفيل ان يرجع عاى المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة

 

 

 ( 986المادة )   



 اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 اذا كان المدينون متضامنين فامن كفاهم بطابهم جميعاً ان يرجع عاى اي منهم بكل ما وفا  من الدين
. 

 

 

 ( 987المادة )   

 انتهاء الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

انتهاء الكفالة : تنتهي الكفالة باداء الدين او تسايم المكفول به وبابراء الداتن لامودين او كفياوه مون  .3
 . الدين

 

 

 ( 988المادة )   

 انتهاء الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . كفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيبال

 

 



 ( 989المادة )   

 انتهاء الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا صالح الكفيل او المدين الداتن عاى قدر من الدين برتوت ذمتهموا مون البواقي فواذا اشوترطت بوراءة 
الكفيل وحد  فالداتن بالخيار ان شاء اخذ القودر المصوالح عايوه مون الكفيول والبواقي مون ا صويل وان 

 . شاء ترك الكفيل وطالب ا صيل بكل الدين

 

 

 ( 990المادة )   

 انتهاء الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -باب الخامس ال

 

 

اذا مات الداتن وانحصر ارثوه فوي المودين بورىء الكفيول مون الكفالوة فوان كوان لوه وارث آخور بورىء 
 . الكفيل من حصة المدين فقط

 

 

 ( 991المادة )   

 انتهاء الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . تة ا  عن ا لتزامات المترتبة في مدة الكفالة  يطالب الكفيل في الكفالة المؤق

 



 

 ( 992المادة )   

 انتهاء الكفالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا احال الكفيل او ا صيل الداتن بالدين المكفول بوه او بجوزء منوه عاوى آخور حوالوة مقبولوة مون  .1
 . المحال له والمحال عايه برىء ا صيل والكفيل في حدود هذ  الحوالة

 . واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحد  دون ا صيل .2

 

 

 ( 993المادة )   

 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -اب الخامس الب

 

 انشاء الحوالة .1

 

 . الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عايه

 

 

 ( 994المادة )   

 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 



 . الحوالة عقد  زم ا  اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجو 

 

 

 ( 995لمادة ) ا  

 انشاء الحوالة

 

 

 . تكون الحوالة مقيدة او مطاقة .1

فالحوالة المقيدة هي التي تقيد باداتها من الدين الوذي لامحيول فوي ذموة المحوال عايوه او مون العوين  .2
 . التي في يد  امانة او مضمونة

 . والحوالة المطاقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً  .3

 

 

 ( 996المادة )   

 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عايه والمحال له .1

 

 

 . وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عايه موقوفة عاى قبول المحال له .2

 

 

 ( 997المادة )   



 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية - الباب الخامس

 

 

يشترط لصحة الحوالوة ان يكوون المحيول موديناً لامحوال لوه و  يشوترط ان يكوون المحوال عايوه موديناً 
 . لامحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين لامحال له

 

 

 ( 998المادة )   

 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

ي الوقف غريمة حوالة مقيدة باسوتحقاقه عاوى متوولي الوقوف ، اذا كانوت غاوة تصح احالة المستحق ف
الوقف متحصاة في يد  وقبل الحوالة ، و  تصح الحوالة با ستحقاف اذا لم تكون الغاوة متحصواة فوي 

 . يد المتولي

 

 

 ( 999المادة )   

 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

قبول ا ب او الوصي الحوالة عاى الغير جاتز ان كان فيه خير لاصغير بان يكون المحال عايه امال 
 . من المحيل وغير جاتز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار

 



 

 ( 1000المادة )   

 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 : الشروط العامةيشترط  نعقاد الحوالة فضالً عن 

 . ان تكون منجزة غير معاقة ا  عاى شرط مالتم او متعارف و  مضافاً فيها العقد الى المستقبل .1

 . ا  يكون ا داء فيها مؤجالً الى اجل مجهول .2

 . ا  تكون مؤقتة بموعد .3

 . ان يكون المال المحال به ديناً معاوماً يصح ا عتياض عنه .4

ل المحال به عاى المحال عايه في الحوالة المقيدة دينواً او عينواً   يصوح ا عتيواض ان يكون الما .5
 . عنه وان يكون كال المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة

ان تكون ارفاقا محضاً فال يكون فيها جعل  حد اطرافها بصورة مشروطة او ماحوية و  تتاثر  .6
 . يستحقالحوالة بالجعل الماحق بعد عقدها و  

 

 

 ( 1001المادة )   

 انشاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . تبطل الحوالة اذا انتفى احد شراتط انعقادها ويعود الدين عاى المحيل .1

فاذا كان المحال عايه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطالن فانه يكون مخيراً بين الرجو  عاى  .2
 . المحيل او عاى المحال له

 



 

 ( 1002المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

را المحيول موون الودين وموون المطالبوة معوواً اذا انعقوودت يثبوت لامحووال لوه حووق مطالبوة المحووال عايوه ويبوو
 . الحوالة صحيحة

 

 

 ( 1003المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

ينتقل الدين عاى المحال عايه بصفته التي عاى المحيل فان كان حا ً تكون الحوالة به حالة وان كان 
 . جالً تكون مؤجاةمؤ

 

 

 ( 1004المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . تبقى لادين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخ  المدين .1

 . بالحوالةومع ذلك   يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ماتزماً قبل الداتن ا  اذا رضي  .2



 

 

 ( 1005المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

لامحووال عايووه ان يتمسووك قبوول المحووال لووه بكافووة الوودفو  المتعاقووة بالوودين والتووي كانووت لووه فووي مواجهووة 
 . المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفو  التي لامحيل قبل المحال له

 

 

 ( 1006المادة )   

 اثار الحوالة بين المحيل والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

مطالبة المحال عايه بما له في ذمته مون ديون او عوين اذا لوم تقيود الحوالوة بايهموا ولويس  لامحيل حق 
 . لامحال عايه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له

 

 

 ( 1007المادة )   

 اثار الحوالة بين المحيل والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 



عايه بما له عند  من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما  يسقط حق المحيل في مطالبة المحال
 . واستوفت شراتطها و  يبرا المحال عايه تجا  المحال له اذا ادى ايهما لامحيل

 

 

 ( 1008المادة )   

 اثار الحوالة بين المحيل والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو اسوتوفى    يجوز لامحال عايه في
 . المحيل من المحال عايه دينه او استرد العين التي كانت عند 

 

 

 ( 1009المادة )   

 اثار الحوالة بين المحيل والمحال عايه

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا تمت الحوالة المطاقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحوال عايوه جورت المقاصوة بدينوه بعود 
 . ا داء

 . وان لم يكن له دين عند  يرجع المحال عايه بعد ا داء

 

 

 ( 1010المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 



 

 

ان يسام الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يازم من بيانوات او وسواتل لتمكينوه  عاى المحيل
 . من حقه

 

 

 ( 1011المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

يسار  وقت الحوالة اذا ضمن المحيل لامحال له يسار المحال عايه فال ينصرف هذا الضمان ا  الى 
 . ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 1012المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اخت  المحال له بالمال الذي بذمة المحال عايوه  .1
 . او بيد  في اثناء حياة المحيل

 . ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عايه .2

 

 

 ( 1013المادة )   



 اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر سابق عايها ويرجوع المحوال لوه بحقوه  .1
 . عاى المحيل

و  تبطل الحوالوة المقيودة اذا سوقط الودين او اسوتحقت العوين بوامر عوارض بعودها ولامحوال عايوه  .2
 . محيل بما ادا الرجو  بعد ا داء عاى ال

 

 

 ( 1014المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 : لامحال له ان يرجع عاى المحيل في ا حوال التالية

 . اذا فسخت الحوالة باتفاف اطرافها .1

 . اى نفيهااذا جحد المحال عايه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحاف ع .2

 . اذا مات المحال عايه مفاساً قبل اداء الدين .3

 . اذا حكمت المحكمة بافالسه قبل ا داء .4

 . اذا بطات الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هالك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة .5

 

 

 ( 1015المادة )   

 اثار الحوالة بين المحال له والمحيل



 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

 . اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضات الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .1

 

و  تكون الحوالة نافذة في حق الغير ا  باعالنها رسمياً لامحوال عايوه او قبولوه لهوا بوثيقوة ثابتوة  .2
 . التاريخ

 

 

 ( 1016المادة )   

 لحوالة بين المحال له والمحيلاثار ا

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 

اذا وقع تحوت يود المحوال عايوه حجوز قبول ان تصوبح الحوالوة نافوذة فوي حوق الغيور كانوت الحوالوة  .1
 . بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر

يور فوان الودين يقسوم بوين وفي هذ  الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافوذة فوي حوق الغ .2
الحوواجز المتقوودم والمحووال لووه والحوواجز المتوواخر قسوومة غرموواء ، عاووى ان يؤخووذ موون حصووة الحوواجز 

 . المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة

 

 

 ( 1017المادة )   

 انتهاء الحوالة

 عقود التوثيقات الشخصية -الباب الخامس 

 

 



ً تنتهي الحوالة ايضا باداء محاها ا  . لى المحال له اداء حقيقياً او حكميا

 

 

 ( 1018المادة )   

 مدى الحق ووساتل حمايته

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 .حق الماكية هو ساطة المالك في ان يتصرف في ماكه تصرفاً مطاقاً عيناً ومنفعة واستغال ً  .1

ولمالك الشويء وحود  ان ينتفوع بوالعين المماوكوة وبغاتهوا وثمارهوا ونتاجهوا ويتصورف فوي عينهوا  .2
 ً  . بجميع التصرفات الجاتزة شرعا

 

 

 ( 1019المادة )   

 مدى الحق ووساتل حمايته

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

دون ان يهاوك او مالك الشيء يماك كل ما يعد من عناصر  الجوهرية بحيث   يمكن فصاه عنه  .1
 . يتاف او يتغير

 

 

وكل من ماك ارضا ماك ما فوقها وما تحتها الوى الحود المفيود فوي التمتوع بهوا عاوواً وعمقواً ا  اذا  .2
 . ن  القانون او قضى ا تفاف بغير ذلك

 

 

 ( 1020المادة )   



 مدى الحق ووساتل حمايته

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . سبب شرعي  ينز  ماك احد بال  .1

 . و  يستماك ماك احد ا  لامنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .2

 

 

 ( 1021المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الثاني

   قيود الماكية

 

 

لامالك ان يتصرف في ماكوه كيوف شواء موا لوم يكون تصورفه مضوراً بوالغير ضورراً فاحشواً او مخالفواً 
 . لاقوانين المتعاقة بالمصاحة العامة او المصاحة الخاصة

 

 

 ( 1022المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



 

لم تكن الحكومة قد ماكته ايا  تمايكواً العقار ا ميري   يصح لامتصرف فيه وقفه و  الوصاية به ما 
 . صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية

 

 

 ( 1023المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا تعاق حق الغير بالماك فايس لامالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً ا  باذن صاحب الحق

 

 

 ( 1024المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية - ول الباب ا

 

 

الضوورر الفوواحش هووو مووا يكووون سووبباً لوووهن البنوواء او هدمووه او يمنووع الحووواتا ا صوواية اي المنووافع 
 . المقصودة من البناء

 

 

 ( 1025المادة )   

 قيود الماكية

 عقود التمايك -الباب ا ول 



 

 

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فال يسوغ  حد ان يحودث بنواء يسود بوه نوافوذ بيوت جوار  
 . سداً يمنع الضوء عنه وا  جاز لاجار ان يطاب رفع البناء دفعاً لاضرر

 

 

 ( 1026المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

احدث غير  بجوار  بناء تضرر من الوضع القوديم اذا كان  حد ماك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً ف
 . فايس لامحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعايه ان يدفع الضرر عن نفسه

 

 

 ( 1027المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . عاى المالك ا  يغاو في استعمال حقه الى حد يضر بماك الجار .1

ار  فوي مضوار الجووار المالوفوة التوي   يمكون تجنبهوا وانموا لوه ان وليس لاجار ان يرجع عاى ج .2
يطاووب ازالووة هووذ  المضووار اذا تجوواوزت الحوود المووالوف عاووى ان يراعووي فووي ذلووك العوورف وطبيعووة 
العقارات وموقوع كول منهموا بالنسوبة الوى اآلخور والغورض الوذي خصصوت لوه و  يحوول التورخي  

 . ذا الحقالصادر من الجهات المختصة دون استعمال ه

 

 



 ( 1028المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ليس لامالك ان يشترط فوي تصورفه عقوداً كوان او وصوية شوروطاً تقيود حقووف المتصورف اليوه ا  اذا 
كانت هذ  الشروط مشروعة وقصد بهوا حمايوة مصواحة مشوروعة لامتصورف او المتصورف اليوه او 

 . الغير لمدة محددة

 

 

 ( 1029المادة )   

 قيود الماكية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يقع باطالً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة

 

 

 ( 1030المادة )   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الثالث

  الماكية الشاتعة



 

 

حصوو  ا رثيووة لكوول وارث ، اذا تماووك اثنووان او اكثوور شوويتاً بسووبب موون اسووباب مووع مراعوواة احكووام ال
التماووك دون ان تفوورز حصووة كوول موونهم فيووه فهووم شووركاء عاووى الشوويو  وتحسووب حصوو  كوول موونهم 

 . متساوية اذا لم يقم الدليل عاى غير ذلك

 

 

 ( 1031المادة )   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

لكل واحد من الشركاء في الماك ان يتصرف فوي حصوته كيوف شواء دون اذن مون بواقي شوركاته  .1
 . بشرط ا  ياحق ضرراً بحقوف ساتر الشركاء

واذا كان التصرف منصباً عاى جزء مفرز من المال الشاتع ولم يقع هذا الجوزء عنود القسومة فوي  .2
الى الجوزء الوذي آل الوى المتصورف  نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف

بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصورف   يماوك العوين المتصورف فيهوا مفورزة 
 . حين العقد ، فاه الحق في ابطال التصرف ايضا

 

 

 ( 1032المادة )   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

الشوريك اآلخور ا  فوي صوورة الخاوط وا خوتالط فانوه    لاشوريك عاوى الشويو  بيوع حصوته بوال اذن
 .يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه



 

 

 ( 1033المادة )   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . غير ذلك تكون ادارة المال الشاتع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق عاى .1

 . فاذا تولى احد الشركاء ا دارة دون اعتراض من الباقين عد وكيالً عنهم .2

 

 

 ( 1034المادة )   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يكون راي اغابية الشركاء في ادارة المال مازماً لاجميع وتعتبر ا غابية بقيمة ا نصبة .1

فان لم يتفق الشوركاء جواز لهوم ان يختواروا موديراً وان يضوعوا  دارة الموال وا نتفوا  بوه نيامواً  .2
يسري عاى الشركاء جميعاً وعاى خافاتهم سواء اكان الخاف عاماً ام خاصاً او ان يطاب احدهم مون 

 .المحكمة ان تتخذ ما يازم لحفي المال وان تعين مديراً لامال الشاتع

 

 

 ( 1035) المادة   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

لاشركاء الذين يماكون عاى ا قل ثالثة اربا  المال الشاتع ان يقرروا في سوبيل تحسوين ا نتفوا   .1
بهذا المال من التغييرات ا ساسية والتعديل في الغرض الذي اعد لوه . موا يخورج عون حودود ا دارة 

قووراراتهم الووى بوواقي الشووركاء باعووذار رسوومي ولموون خووالف موون هووؤ ء حووق المعتووادة عاووى ان يباغوووا 
 . الرجو  الى المحكمة خالل شهرين من تاريخ التبايش

ولامحكمة عند الرجو  اليها اذا وافقت عاى قرار تاك ا غابية ان تقورر موع هوذا موا تورا  مناسوباً  .2
كاء كفالوة تضومن الوفواء بموا قود من التودابير ولهوا بوجوه خوا  ان تقورر اعطواء المخوالف مون الشور

 .يستحق من التعويضات

 

 

 ( 1036المادة )   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

لكل شريك في الشيو  الحق في ان يتخذ من الوساتل موا يحفوي الموال المشوترك ولوو كوان ذلوك بغيور 
 . موافقة باقي الشركاء

 

 

 ( 1037المادة )   

 الماكية الشاتعة

 حق الماكية -لباب ا ول ا

 

 

نفقات ادارة المال الشاتع وحفيه والضراتب المفروضة عايه وساتر التكاليف الناتجة عن الشيو  او 
 . المقررة عاى المال يتحماها جميع الشركاء كل بقدر حصته



 

 

 ( 1038المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الرابع

  انقضاء الشيو  بالقسمة

 

 

 . القسمة افراز وتعيين الحصة الشاتعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي

 

 

 ( 1039المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يجب ان يكون المقسوم عيناً قاباة لاقسمة مماوكة لاشركاء عند اجراتها

 

 

 ( 1040المادة )   

 الشيو  بالقسمة إنقضاء

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

مع مراعاة احكام القوانين ا خرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيو  ولم يتفق مع باقي شركاته 
 . عاى ذلك ان يطاب القسمة القضاتية

 

 

 ( 1041المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا كان احد الشركاء غاتباً او فاقداً ا هاية او ناقصها فال تصح القسمة الرضاتية حينتذ .1

 . في القسمة القضاتية يمثل الغاتب او فاقد ا هاية او ناقصها الولي او الوصي .2

 

 

 ( 1042المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 . قضاء ان تتم بطاب من احد اصحاب الحص  المشتركةيشترط لصحة القسمة  .1

 . وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .2

 

 

 ( 1043المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة



 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 . يجب ان يكون المال المشترك قابالً لاقسمة بحيث   تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة

 

 

 ( 1044لمادة ) ا  

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

اذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شانها احداث ضرر او نق  كبير في قيمة العوين الموراد قسومتها 
جوواز  ي موون الشووريكين بيووع حصووته لآلخوور او ان يطاووب موون المحكمووة بيعهووا بووالطريق المبينووة فووي 

 . القانون

 

 

 ( 1045المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

وذلوك بانوذار يباوش الوى  -رضواتية كانوت او قضواتية  -لداتني كل شريك ا عتراض عاوى القسومة  .1
 . جميع الشركاء اذا كانت رضاتية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضاتية

 . اذا لم يدخاهم الشركاء في جميع ا جراءاتو  تنفذ القسمة في حق الداتنين  .2

 . فاذا تمت القسمة فايس لاداتن الذي لم يتدخل ان يطعن عايها ا  في حالة الغش .3

 

 

 ( 1046المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة



 حق الماكية -الباب ا ول 

 

ة الدين او ابوراهم الوداتنون اذا يهر دين عاى الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة ا  اذا ادى الورث
 . منه او ترك الميت ما ً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين

 

 

 ( 1047المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 . يعتبر المتقاسم مالكاً عاى وجه ا ستقالل لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة

 

 

 ( 1048المادة )   

   بالقسمةإنقضاء الشيو

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

  يسوغ الرجو  عن القسمة بعد تمامها ا  انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضاتهم 
 . واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان

 

 

 ( 1049المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار ا ستحقاف وخيار اجازة قسمة الفضولي كموا يجوري فوي تقسويم 
ا جناس المختافة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤيوة وخيوار العيوب . 

 . اما المثايات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط

 

 

 ( 1050المادة )   

 نقضاء الشيو  بالقسمةإ

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطاب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة .1
. 

 . وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .2

 

 

 ( 1051المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 يةحق الماك -الباب ا ول 

 

 .   تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خالل سنة من تاريخ القسمة

 

 

 ( 1052المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 . تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كاه او جزء شاتع منه ويتعين حينتذ اعادة القسمة فيما بقي منه



 

 

 ( 1053المادة )   

 إنقضاء الشيو  بالقسمة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 .قسمة الفضولي موقوفة عاى اجازة الشركاء في المال المقسوم قو ً او فعالً 

 

 

 ( 1054المادة )   

 قسمة المهايأة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 : قسمة المهاياة .1

 

ى يتناوب الشوركاء ا نتفوا  بجميوع الموال المهاياة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي ا ول
 المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة

. 

 

 

 ( 1055المادة )   

 قسمة المهايأة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

1.  ً  . يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً و  يازم في المهاياة مكانا



 

يتفق الشركاء عاى مدة المهاياة ، واذا لم يتفقوا فاامحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب  .2
طبيعة النزا  والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعيوين البودء فوي المهايواة زمانواً وتعيوين المحول فوي 

 ً  . المهاياة مكانا

 

 

 ( 1056المادة )   

 قسمة المهايأة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

تخضع احكام قسمة المهاياة من حيث جواز ا حتجواج بهوا عاوى الغيور ومون حيوث اهايوة المتقاسومين 
 . وحقوقهم والتزاماتهم وطرف ا ثبات  حكام عقد ا يجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذ  القسمة

 

 

 ( 1057المادة )   

 قسمة المهايأة

 ةحق الماكي -الباب ا ول 

 

لاشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهاتية عاى ان يقسم المال الشاتع مهاياة بينهم حتى تتم  .1
 . القسمة النهاتية

فاذا تعذر اتفاف الشركاء عاى قسمة المهاياة جاز لامحكمة بناء عاى طاوب احود الشوركاء ان توامر  .2
 . لكبها ولها ا ستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى ا مر ذ

 

 

 ( 1058المادة )   

 قسمة المهايأة

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 . اذا طاب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل لاقسمة واآلخر المهاياة تقبل دعوى القسمة .1

 . واذا طاب احدهما المهاياة دون ان يطاب ايهما القسمة وامتنع اآلخر يجبر عاى المهاياة .2

د الشريكين المهايواة فوي العوين المشوتركة التوي   تقبول القسومة وامتنوع اآلخور يجبور واذا طاب اح .3
 . عاى المهاياة

 

 

 ( 1059المادة )   

 قسمة المهايأة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 .   تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحص  او بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محاه

 

 

 ( 1060المادة )   

 الشيو  ا جباري

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

موون هووذا القووانون لوويس  1044و  1043الشوويو  ا جبوواري : مووع مراعوواة مووا جوواء فووي المووادتين  .2
لاشركاء في مال شاتع ان يطابوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خص  له هذا المال انه يجب ان 

 . يبقى داتماً عاى الشيو 

 

 

 ( 1061المادة )   

 اكية ا سرةم

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 الفر  الخامس

  ماكية ا سرة

 

 

 عضاء ا سرة الواحدة الذين تجمعهم وحودة العمول او المصواحة ان يتفقووا كتابوة عاوى انشواء ماكيوة 
ا سرة وتتكون هذ  الماكية اما من تركة ورثوهوا واتفقووا عاوى جعاهوا كاهوا او بعضوها ماكواً لالسورة 

 . مال آخر مماوك لهم اتفقوا عاى ادخاله في هذ  الماكية واما من اي

 

 

 ( 1062المادة )   

 ماكية ا سرة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

يجوز ا تفاف عاى انشاء ماكية ا سرة لمدة   تزيد عاى خمس عشرة سونة عاوى انوه يجووز لكول  .1
ماكية . قبل انقضاء ا جل المتفق شريك ان يطاب من المحكمة ا ذن له في اخراج نصيبه من هذ  ال

 . عايه اذا وجد مبرر قوي لذلك

واذا لم يكن لاماكية المذكورة اجل محدد كان لكل شوريك ان يخورج نصويبه منهوا بعود سوتة اشوهر  .2
 . من يوم اعالن الشركاء برغبته في اخراج نصيبه

 

 

 ( 1063المادة )   

 ماكية ا سرة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

ليس لاشركاء ان يطابوا القسمة ما دامت ماكية ا سرة قاتموة و  يجووز  ي شوريك ان يتصورف  .1
 ً  . في نصيبه  جنبي عن ا سرة ا  بموافقة الشركاء جميعا



واذا تماك اجنبي عن ا سورة حصوة احود الشوركاء برضواته او جبوراً عايوه فوال يكوون شوريكاً فوي  .2
 . باقي الشركاءماكية ا سرة ا  برضاته ورضاء 

 

 

 ( 1064المادة )   

 ماكية ا سرة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 صوحاب اغابيوة الحصو  فوي ماكيوة ا سورة ان يعينووا مون بيونهم واحوداً او اكثور  دارة الموال  .1
المشترك ولامدير ان يدخل عاى ماكية ا سرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما 

 . ه طرف ا نتفا  بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاف عاى غير ذلكيحسن ب

ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز لامحكمة عزله بناء عاى طاوب اي شوريك  .2
 . اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل

 

 

 ( 1065المادة )   

 ماكية ا سرة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

لسوابقة تطبوق قواعود الماكيوة الشواتعة وقواعود الوكالوة واحكوام التركوة عاوى ماكيوة فيما عودا القواعود ا
 . ا سرة

 

 

 ( 1066المادة )   

 ماكية الطبقات والشقق

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



 الفر  السادس

 ماكية الطبقات والشقق

 

 

ة ا رض وماكية اجوزاء اذا تعدد مالك طبقات البناية او شققها المختافة فانهم يعدون شركاء في ماكي
البناء المعدة لالستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل او تقتضوي طبيعوة 

 : البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خا  ما ياي

 . ا ساسات والجدران الرتيسية .1

 . الجدران الفاصاة المشتركة والجدران المعدة لامداخن ولحمل السقف .2

 . مجاري التهوية لامنافع .3

ركاتز السقوف والقناطر والموداخل وا قنيوة وا سوطح والسواللم واقفاصوها والممورات والودهاليز  .4
 . وقواعد ا رضيات والمصاعد وغرف البوابين

وا  ا نابيووب والقسوواطل والمزاريووب والمجوواري والتركيبووات اجهووزة التدفتووة والتبريوود وسوواتر انوو .5
والتمديدات المشتركة كتجهيزات ا نارة والميا  وماحقاتها وكل ما يكون تابعاً لابناء ا  ما كوان منهوا 

 . داخل الطبقة او الشقة

 . كل ذلك ما لم يوجد في سندات الماك او القانون الخا  ما يخالفه

 

 

 ( 1067المادة )   

 كية الطبقات والشققما

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

ا جزاء المشتركة من المبنى والمنصو  عايها في المادة السابقة   تقبل القسمة ويكون نصيب كل 
مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس  ي مالك ان يتصورف فوي نصويبه مسوتقالً عون الجوزء الوذي 

 . يماكه

 

 



 ( 1068المادة )   

 بقات والشققماكية الط

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

الحواتط المشتركة بين شقتين تكون ماكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد 
 . القسم المشترك

 

 

 ( 1069المادة )   

 ماكية الطبقات والشقق

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

دت لوه عاوى ا  يحوول ذلوك كاوه دون اسوتعمال بواقي لكل مالك ان ينتفع بوا جزاء المشوتركة فيموا اعو
 . الشركاء لحقوقهم

 

 

 ( 1070المادة )   

 ماكية الطبقات والشقق

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

عاى كل مالك ان يشترك في تكاليف حفي ا جزاء المشتركة وصيانتها وادارتهوا ويكوون نصويبه  .1
في التكاليف بنسبة قيمة ما يماك في العقار طبقا لما هو مبين في نيام ادارة البناء وكل مالك يتسوبب 

 . في زيادة نفقات البناء يكون مسؤو  عنها



 . ي ا جزاء المشتركة لاتخا  من ا شتراك في التكاليفو  يحق لمالك ان يتخاى عن نصيبه ف .2

 

 

 ( 1071المادة )   

 ماكية الطبقات والشقق

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

  يجوز  ي مالك احداث تعديل في ا جزاء المشتركة بغير موافقوة جميوع الموالك حتوى عنود تجديود 
ن يعود بالنفع عاى تاك ا جزاء ودون ان يغير مون البناء ا  اذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ا
 . تخصيصها او ياحق الضرر بالمالك اآلخرين

 

 

 ( 1072المادة )   

 ماكية الطبقات والشقق

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . عاى صاحب السفل ان يقوم با عمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العاو .1

لترميمووات فاامحكمووة بنوواء عاووى طاووب المتضوورر ان تووامر بوواجراء فوواذا امتنووع عوون القيووام بهووذ  ا .2
 . الترميمات الالزمة ولامتضرر الرجو  عاى صاحب السفل بما يصيبه من النفقات

 

 

 ( 1073المادة )   

 ماكية الطبقات والشقق

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

اذا انهدم البناء وجب عاى صاحب السفل ان يعيود بنواء سوفاه كموا فوي السوابق فواذا امتنوع وعمور   .1
 . صاحب العاو باذنه او اذن المحكمة فاه الرجو  بحصة صاحب السفل مما انفق

واذا امتنع صاحب السفل وعمر  صاحب العاو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السوفل فاوه ان  .2
 . السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعميريرجع عاى صاحب 

واما اذا عمر صاحب العاو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبووت امتناعوه فيعتبور صواحب  .3
 . العاو متبرعا وليس له الرجو  بشئ

ويجوز لصاحب العاو في الحالتين ا وليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف وا نتفوا  حتوى  .4
 . وز له ايضا ان يؤجر  باذن المحكمة ويستخا  حقه من اجرتهيوفيه حقه ويج

 

 

 ( 1074المادة )   

 ماكية الطبقات والشقق

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 .  يجوز لصاحب العاو ان يزيد في ارتفا  البناء بحيث يضر بصاحب السفل

 

 

 ( 1075المادة )   

 اتحاد ماكية الطبقات والشقق

 لماكيةحق ا -الباب ا ول 

 

 

 : اتحاد مالك الطبقات والشقق



 

حيثما وجدت ماكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جواز لاموالك ان يكونووا اتحوادا فيموا  .1
 . بينهم  دارته وضمان حسن ا نتفا  به

ويجوز ان يكون الغرض مون تكووين ا تحواد بنواء العقوارات او مشوتراها لتوزيوع ماكيوة اجزاتهوا  .2
 . ضاتهعاى اع

 يخضع ا تحاد في تاليفه ونيامه وادارته وصالحيته وما يتعاق به  حكام القوانين الخاصة بذلك .3
. 

 

 

 ( 1076المادة )   

 المنقول

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  ا ول 

 احراز المباحات

 

 

 : المنقول .1

 . من احرز منقو  مباحا   مالك له بنية تماكه ماكه

 

 

 ( 1077المادة )   

 المنقول

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



 

 .يصبح المنقول بغير مالك اذا تخاى عنه مالكه بقصد التخاي عن ماكيته .1

وتعتبوور الحيوانووات غيوور ا ليفووة بغيوور مالووك مووا دامووت طايقووة ومووا روض موون الحيوانووات والووف  .2
 . لكالرجو  الى مكانه المخص  ثم فقد هذ  العادة صار بغير ما

 

 

 ( 1078المادة )   

 المنقول

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

الكنوز والمعادن وغيرهوا التوي يعثور عايهوا فوي ارض مماوكوة لشوخ  معوين تكوون مماوكوة لوه  .1
 . وعايه الخمس لادولة

 . الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مماوكة لادولة تكون مماوكة لها كاها .2

 . اما ان كانت ا رض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف .3

 . تنيم القوانين الخاصة ا مور المتعاقة بما ذكر .4

 

 

 ( 1079المادة )   

 المنقول

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 .الحق في صيد البر والبحر والاقطة وا شياء ا ثرية تنيمه القوانين الخاصة

 



 

 ( 1080ة ) الماد  

 العقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : العقار .2

 

 . ا راضي الموات والتي   مالك لها تكون ماكا لادولة .1

 . و  يجوز تماك هذ  ا راضي او وضع اليد عايها بغير اذن من الحكومة وفقا لاقوانين .2

 

 

 ( 1081المادة )   

 العقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . من احيى او عمر ارضا من ا راضي الموات باذن من الساطة المختصة كان مالكا لها .1

 . ولاساطة المختصة ان تاذن باحياء ا رض عاى ان ينتفع بها فقط دون تماكها .2

 

 

 ( 1082المادة )   

 العقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



 

قيهوا كوان مالكوا لموا احيوا  دون البواقي ا  اذا اذا احيى احد جزءا من ارض اذن له باحياتهوا وتورك با
 . كان الجزء المتروك وسط ا راضي التي احياها

 

 

 ( 1083المادة )   

 العقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . تحجير ا رض الموات   يعتبر احياء لها .1

وقياموه باحياتهوا ومن قام بتحجير ارض   يماكها ا  بانقضاء ثوالث سونوات عاوى هوذا التحجيور  .2
 . وحصوله عاى اذن بالتماك من الساطة المختصة

 

 

 ( 1084المادة )   

 العقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . من حفر بترا تامة في ارض موات باذن من الساطة المختصة فهو ماكه

 

 

 ( 1085المادة )   

 الضمان



 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 

 الفر  الثاني

 كسب الماكية بالخافية

 

 

الضمان : المضومونات تماوك بالضومان ماكوا مسوتندا الوى وقوت سوببه ، وبشورط ان يكوون المحول  .1
 . قابال لثبوت الماك فيه ابتداء

 

 

 ( 1086المادة )   

 الميراث

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 : الميراث .2

 

 . حقوف الموجودة في التركةيكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقو ت وال .1

 

 

 .تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في ا رث وانتقال التركة يخضع  حكام الشريعة ا سالمية .2

 

 

 .حق ا نتقال في ا راضي ا ميرية وما يتعاق بها ينيمه قانون ا نتقال .3



 

 

 ( 1087المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 

 : التركة .3

 

 : احكام التركة

تعيين وصي التركة : اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز  حد اصحاب الشان ان يطاب مون  .1
المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة عاى اختيار  من بينهم او من غيرهم فاذا لوم يجموع الورثوة عاوى 

 . اختيار احد تولت المحكمة اختيار  بعد سما  اقوالهم

 

 

 ( 1088لمادة ) ا  

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا عين المورث وصيا لاتركة وجب عاى المحكمة بناء عاوى طاوب احود اصوحاب الشوان تثبيوت هوذا 
 . التعيين

 

 

 ( 1089المادة )   



 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 .وذلك طبقا  حكام الوكالةلمن عين وصيا لاتركة ان يتنحى عن مهمته  .1

ولامحكمة بناء عاى طاب احد ذوي الشان او النيابة العامة او دون طاب ، عزل الوصي وتعيوين  .2
 . غير  متى ثبت ما يبرر 

 

 

 ( 1090المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

عاى المحكمة ان تقيد في سجل خا  ا وامر الصوادرة بتعيوين اوصوياء التركوة ، او تثبيوتهم اذا  .1
 . عينهم المورث او بعزلهم او تنازلهم

 . ويكون لهذا القيد اثر  بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشان عقارات التركة .2

 

 

 ( 1091المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية - الباب ا ول

 

 

يتسام وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطاب اجرا لمهمته  .1
 . تقدر  المحكمة



 . وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذ  النفقات امتياز المصروفات القضاتية .2

 

 

 ( 1092المادة )   

 تعيين وصي التركة

 الماكية حق -الباب ا ول 

 

 

عاى المحكمة ان تتخذ عند ا قتضاء جميع ما يازم لامحافية عاى التركة ولها ان تامر بايدا  النقود 
وا وراف الماليووة وا شووياء ذات القيمووة خزينووة المحكمووة الكوواتن فووي داترتهووا اموووال التركووة حتووى تووتم 

 . التصفية

 

 

 ( 1093المادة )   

 تعيين وصي التركة

 ق الماكيةح -الباب ا ول 

 

 

 : عاى وصي التركة ان يصرف من مال التركة

 . نفقات تجهيز الميت ونفقات ماتمه .1

استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج عاى ان   تتجاوز مقودار موا  .2
يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية عاوى ان تحسوم النفقوة مون 

 .نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزا  يتعاق بهذا الخصو 

 

 

 ( 1094المادة )   



 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

  يجوز لاداتنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء عاوى التركوة و  ا سوتمرار  .1
 . في اي اجراء اتخذو  ا  في مواجهة وصي التركة

ى طاوب وتقف جميع ا جراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متو .2
 . احد ذوي الشان ذلك

 

 

 ( 1095المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

  يجوز لاوارث قبل ان يتسام حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في موال التركوة و  
 . يجوز له ان يستأدي ما لاتركة من ديون او ان يجعل دينا عايه قصاصا بدين عايها

 

 

 ( 1096المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

عاوى وصوي التركوة ان يتخوذ جميوع ا جوراءات لامحافيوة عاوى اموالهوا وان يقووم بموا ياوزم مون  .1
 . اعمال ا دارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون



ويكون وصي التركة مسؤو  مسوتولية الوكيول المواجور حتوى اذا لوم يكون مواجورا ولامحكموة ان  .2
 .تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة

 

 

 ( 1097المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ما لهم من حقوف وما عاويهم مون عاى وصي التركة ان يوجه لداتنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان ب .1
 .ديون خالل شهر من تاريخ نشر هذا التكايف

ويجب ان ياصق التكايف عاى لوحة المحكمة الكاتن في داترتها آخر مووطن لاموورث والمحكموة  .2
 . التي تقع في داترتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية

 

 

 ( 1098المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -لباب ا ول ا

 

 

عاى وصي التركة ان يود  المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خوالل ثالثوة اشوهر مون تواريخ  .1
التعيين بيانا بما لاتركة وما عايها وتقدير قيمة هوذ  ا مووال وعايوه اخطوار ذوي الشوان بهوذا ا يودا  

 . بكتاب مضمون

 . الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك ويجوز له ان يطاب من المحكمة مد هذا .2

 

 

 ( 1099المادة )   



 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركوة وجردهوا بخبيور وان يثبوت موا تكشوف عنوه اوراف 
 ركة وحقوقهاالمورث وما يصل الى عامه عنها وعاى الورثة ان يباغو  بكل ما يعرفونه من ديون الت

. 

 

 

 ( 1100المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يعاقب بعقوبة اساءة ا مانة كل من استولى غشا عاى شيء من مال التركة ولو كان وارثا

 

 

 ( 1101المادة )   

 تعيين وصي التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ ايدا  
 . البيان

 

 



 ( 1102المادة )   

 تسوية ديون التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : تسوية ديون التركة .2

 

ان المحكموة بوفواء بعد انقضاء الميعواد المحودد لامنازعوة فوي بيوان وصوي التركوة يقووم بعود اسوتتذ .1
 .الديون التي لم يقم في شانها نزا 

 . اما الديون المتناز  فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهاتيا .2

 

 

 ( 1103المادة )   

 تسوية ديون التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

عاى وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في 
 . شانه نزا  حتى يفصل نهاتيا في جميع المنازعات المتعاقة بديون التركة

 

 

 ( 1104المادة )   

 تسوية ديون التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



 

يحصاه من حقوقها وما تشتمل عايه من نقوود ومون ثمون موا  يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما .1
 . فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار

وتبوا  منقوو ت التركوة وعقاراتهوا بوالمزاد وطبقوا لالجوراءات والمواعيود المنصوو  عايهوا فوي  .2
 . البيو  الجبرية من قانون ا جراء ا  اذا اتفق الورثة عاى طريقة اخرى

فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الداتنين ، ولاورثة في جميع ا حوال حق دخول  .3
 . المزاد

 

 

 ( 1105المادة )   

 تسوية ديون التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

لامحكمة بناء عاى طاب جميع الورثوة ان تحكوم بحاوول الودين المؤجول وبتعيوين المباوش الوذي يسوتحقه 
 . الداتن

 

 

 ( 1106المادة )   

 تسوية ديون التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 .يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجاة ان يدفع القدر الذي اخت  به قبل حاول ا جل

 

 



 ( 1107المادة )   

 تسوية ديون التركة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

  يجوز لاداتنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان وصي التركوة ولوم تكون لهوم تامينوات 
عاى اموال التركة ان يرجعوا عاى من كسب بحسن نية حقا عينيا عاوى تاوك ا مووال ولهوم الرجوو  

 . عاى الورثة في حدود ما عاد عايهم من التركة

 

 

 ( 1108المادة )   

 كةتسوية ديون التر

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف

 

 

 ( 1109المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ها الى الورثة كل تسايم اموال التركة وقسمتها : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموال .3
 . بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني

 



 

 ( 1110المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يسام وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها .1

ويجوز لاورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد لامنازعات المتعاقة بجورد التركوة المطالبوة باسوتالم  .2
 . ا شياء والنقود التي   تستازمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها

 

 

 ( 1111المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 كيةحق الما -الباب ا ول 

 

 

بناء عاى طاب احد الورثة او ذي المصاحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثوة وبيوان نصويب كول 
 . منهم في ارثه الشرعي و حقه ا نتقالي

 

 

 ( 1112المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 



رزا ا  اذا كوان هوذا الووارث لكل وارث ان يطاب من وصي التركة ان يسامه نصويبه فوي ا رث مفو
 . مازما بالبقاء في الشيو  بناء عاى اتفاف او ن  في القانون

 

 

 ( 1113المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا كان طاب القسمة مقبو  يقوم وصي التركة باجراء القسمة عاى ا  تصبح هذ  القسومة نهاتيوة  .1
 . موافقة جميع الورثة ا  بعد

وعاوى وصوي التركوة اذا لوم ينعقود اجمواعهم عاوى القسومة ان يطاوب مون المحكموة اجراءهوا وفقوا  .2
 .  حكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة

 

 

 ( 1114المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : تسري عاى قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عايها ا حكام اآلتية

 

 

 ( 1115المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

اذا كوان بووين امووال التركووة موا يسووتغل زراعيوا او صووناعيا او تجاريوا ويعتبوور وحودة اقتصووادية قاتمووة 
الورثة عاى استمرار العمل فيها ولوم يتعاوق بهوا حوق الغيور وجوب تخصيصوه بكاماوه  بذاتها ولم يتفق

لمن يطابه من الورثة اذا كان اقدرهم عاى ا ضطال  به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في 
التركة فاذا تساوت قدرة الورثة عاى ا ضطال  به خص  لمن يعطي من بينهم اعاوى قيموة بحيوث 

 . المثل  تقل عن ثمن 

 

 

 ( 1116المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا اخت  احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة   يضمنون له المدين اذا هو افاس 
 . او اعسر بعد القسمة ا  اذا اتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 1117المادة )   

 ركة وقسمتهاتسايم اموال الت

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

تصح الوصية بقسمة اعيان التركة عاى ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر 
 . نصيبه فان زادت قيمة ما عين  حدهم عاى استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية

 

 



 ( 1118المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يجوز الرجو  في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح  زمة بوفاة الموصي

 

 

 ( 1119المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

توؤول  اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقوت وفاتوه فوان ا مووال التوي لوم تودخل فوي القسومة
 . شاتعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث

 

 

 ( 1120المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتماوين الوذين دخاووا فوي القسومة فوان الحصوة 
 . باقي الورثة طبقا لقواعد الميراثالمفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شاتعة الى 

 



 

 ( 1121المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن

 

 

 ( 1122المادة )   

 تسايم اموال التركة وقسمتها

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شماتها ولكن لم يوافق الداتنون عاى هذ  القسمة جاز  ي وارث 
عنود عوودم ا تفوواف مووع الوداتنين ان يطاووب موون المحكمووة اجوراء القسوومة وتسوووية الووديون ولامحكمووة ان 

ر او منقوول منهوا عاوى ان تراعوي بقودر ترتب لكول داتون تامينوا عاوى امووال التركوة او عاوى اي عقوا
 . ا مكان القسمة التي اوصى بها المورث وا عتبارات التي بنيت عايها

 

 

 ( 1123المادة )   

 أحكام التركات التي لم تصف

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 



داتني احكام التركات التي لم تصف : اذا لوم تكون التركوة قود صوفيت وفقوا لالحكوام السوابقة جواز لو .4
التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصي به لهم عاى عقارات التركوة التوي حصول التصورف 
فيها او التي رتبت عايها حقوف عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عايها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل 

 . التصرفات

 

 

 ( 1124المادة )   

 أحكام التركات التي لم تصف

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون ا يتام ا ردني ونيام التركات واموال ا يتام
. 

 

 

 ( 1125المادة )   

 الوصية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 :الوصية .4

 

 . الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .1

 . ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به .2

 

 



 ( 1126المادة )   

 الوصية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . تسري عاى الوصية احكام الشريعة ا سالمية والنصو  التشريعية المستمدة منها

 

 

 ( 1127المادة )   

 الوصية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

الوصية او الرجو  عنها بعد وفاة الموصي ا  اذا وجدت اوراف رسمية    تسمع عند ا نكار دعوى
محررة بخط المتوفى وعايها امضاؤ  او كانت ورقوة الوصوية او الرجوو  عنهوا مصودقا عاوى توقيوع 

 . الموصي عايها

 

 

 ( 1128المادة )   

 الوصية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

كل عمل قانوني يصدر من شخ  في مرض الموت ويكوون مقصوودا بوه التبور  يعتبور تصورفا  .1
 . مضافا الى ما بعد الموت وتسري عايه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له



وعاوى ورثوة المتصورف ان يثبتووا بجميوع الطورف ان التصورف قود صودر مون موورثهم وهوو فوي  .2
 .عاى الورثة بسند التصرف ا  اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا مرض الموت . و  يحتا

فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا عاوى  .3
 . سبيل التبر  ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه

 

 

 ( 1129المادة )   

 الوصية

 حق الماكية - الباب ا ول

 

 

اذا تصرف شخ   حد ورثته واحتفي بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في ا نتفا  بها مودى 
حياته . اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عايه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف 

 . ذلك

 

 

 ( 1130المادة )   

 الوصية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يحتا بالوصية ا  اذا سجات في داترة التسجيل   .1

ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسوبة الوى الورثوة وتواريخ التسوجيل بالنسوبة الوى  .2
 . الغير

 

 

 ( 1131المادة )   



 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 الفر  الثالث

 انتقال الماكية بين ا حياء

 : او  : ا تصال

 : ا تصال بالعقار . 1

 . أ . ا تصال بفعل الطبيعة : الطمي الذي ياتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ماكا له

 

 

 ( 1132المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

لوب بهوا اذا تحققوت يجوز لمالك ا رض التي تتحول عن مكانها بسبب حوادث وقوع قضواء ان يطا .1
 . معرفتها ويضمن صاحب ا رض ا كثر قيمة ، لصاحب ا رض ا قل قيمة قيمتها ويمتاكها

 . و  تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة عاى وقو  الحادث .2

 

 

 ( 1133المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



 

ورة طبيعيوة فوي مجورى ا نهور او مجواري الميوا  تعتبور الجزر الكبيورة والصوغيرة التوي تتكوون بصو
 . جزءاً من امالك الدولة الخاصة

 

 

 ( 1134المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

الجوزر الكبيوورة والصووغيرة التووي تتكووون داخوول البحيورات وكووذلك طمووي البحيوورات والبحوور تعتبوور موون 
 . امالك الدولة الخاصة

 

 

 ( 1135المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ا راضي التي ينكشف عنها البحر او البحيورات او الغودران او المسوتنقعات التوي   مالوك لهوا تكوون 
 . ماكاً لادولة

 

 

 ( 1136المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

 صحاب ا راضي المجاورة لامجرى القديم حوق اخوذ هوذا المجورى  اذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان
ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضوه حتوى خوط مفتورض فوي وسوط المجورى ويووز  ثمون 

 . المجرى القديم عاى اصحاب ا رض التي شغاها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه

 

 

 ( 1137المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -اب ا ول الب

 

 

ب . ا تصال بفعل ا نسان : كل بناء او غرس او عمل قاتم عاى ا رض يعتبر ان مالك ا رض قد 
 . اقامه عاى نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل عاى عكس ذلك

 

 

 ( 1138المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك ا رض الخيار بين ان يتماوك البوذر بمثاوه وبوين 
 . ان يترك ا رض بيد ا جنبي حتى الحصاد باجر مثاه

 

 

 ( 1139المادة )   



 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ا بحبوب غير  بودون اذنوه فوان كانوت اذا بنى مالك ا رض عاى ارضه بمواد مماوكة لغير  او بذره
المواد قاتمة وطاب صاحبها استردادها وجب عاى صاحب ا رض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة 
او مستهاكة فيجب عايوه دفوع قيمتهوا  صوحابها . وفوي كاتوا الحوالتين عاوى صواحب ا رض ان يودفع 

 . تعويضاً ان كان له وجه

 

 

 ( 1140المادة )   

 لعقارا تصال با

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا احودث شوخ  بنواء او غراسوواً او منشو ت اخورى بمووواد مون عنود  عاووى ارض يعاوم انهوا مماوكووة 
لغير  دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطاب قاع المحدثات عاوى نفقوة مون احودثها . فواذا كوان القاوع 

 . عمضراً با رض فاه ان يتماك المحدثات بقيمتها مستحقة لاقا

 

 

 ( 1141المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا احدث شخ  بناء او غراساً او منش ت اخرى بمواد من عنود  عاوى ارض مماوكوة لغيور  بوزعم 
سبب شرعي فان كانت قيموة المحودثات قاتموة اكثور مون قيموة ا رض كوان لامحودث ان يمتاوك بوثمن 



مثاها واذا كانت قيمة ا رض   تقول عون قيموة المحودثات كوان لصواحب ا رض ان يتماكهوا بقيمتهوا 
 . قاتمة

 

 

 ( 1142المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا احدث شخ  منش ت بمواد من عند  عاى ارض غير  باذنه فان لم يكن بينهما اتفاف عاى مصير 
ما احدثه فال يجووز لصواحب ا رض ان يطاوب قاوع المحودثات . ويجوب عايوه اذا لوم يطاوب صواحب 

 . ليه قيمتها قاتمةالمحدثات قاعها ، ان يؤدي ا

 

 

 ( 1143المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا احدث شخ  غراساً او منش ت اخرى بمواد مماوكة لغير  عاى ارض احد ، فايس لمالك المواد 
ان يطاب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض عاى المحدث ، كما ان له ان يرجع عاوى صواحب 

 . بما   يزيد عما هو باف في ذمته لامحدث من قيمة تاك المحدثات ا رض

 

 

 ( 1144المادة )   

 ا تصال بالعقار

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

اذا بنى احد اصحاب الحص  لنفسه في الماك المشترك القابل لاقسمة بودون اذن اآلخورين ثوم طاوب 
نيه ماكه وان اصاب حصة اآلخر يكاف البواني اآلخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة با

 . بالهدم

 

 

 ( 1145المادة )   

 ا تصال بالمنقول

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ا تصال بالمنقول : اذا اتصل منقو ن لموالكين مختافوين بحيوث   يمكون فصواهما دون تاوف ولوم  .2
يكوون هنوواك اتفوواف بووين المووالكين قضووت المحكمووة فووي النووزا  مسترشوودة بووالعرف وقواعوود العدالووة مووع 

 . مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما

 

 

 ( 1146المادة )   

 العقد

 حق الماكية -ب ا ول البا

 

 

ثانيوا : العقوود : تنتقول الماكيووة وغيرهوا موون الحقوووف العينيوة فووي المنقوول والعقووار بالعقود متووى اسووتوفى 
 . اركانه وشروطه طبقاً  حكام القانون

 

 

 ( 1147المادة )   



 العقد

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . طبقاً لاقانون   تنتقل ماكية المنقول غير المعين بنوعه ا  بافراز 

 

 

 ( 1148المادة )   

 العقد

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

  تنتقل الماكية و  الحقوف العينية ا خرى بين المتعاقدين وفي حق الغير ا  بالتسجيل وفقاً  حكوام 
 . القوانين الخاصة به

 

 

 ( 1149المادة )   

 العقد

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

التعهود بنقوول ماكيووة عقووار يقتصوور عاووى ا لتووزام بالضومان اذا اخوول احوود الطوورفين بتعهوود  سووواء اكووان 
 . التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط

 

 



 ( 1150المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : ثالثا : الشفعة

 

مشووتري بمووا قووام عايووه موون الووثمن الشووفعة هووي حووق تماووك العقووار المبيووع او بعضووه ولووو جبووراً عاووى ال
 . والنفقات

 

 

 ( 1151المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : يثبت الحق في الشفعة

 . لاشريك في نفس المبيع .1

 . لاخايط في حق المبيع .2

 . لاجار المالصق .3

 

 

 ( 1152المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

اذا اجتمعووت اسووباب الشووفعة قوودم الشووريك فووي نفووس العقووار ثووم الخاوويط فووي حووق المبيووع ثووم الجووار  .1
 . المالصق

 . ومن ترك من هؤ ء الشفعة او سقط حقه فيها انتقات الى من يايه في الرتبة .2

 

 

 ( 1153المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . كانت الشفعة بينهم بالتساوي اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة .1

 . واذا اجتمع الخاطاء قدم ا خ  عاى ا عم .2

 

 

 ( 1154المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا اشترى شخ  عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فااشفيع اخذها بالثمن 
 . الثاني ان يسترد الفرف من المشتري ا ول ان وجدالذي قام عاى المشتري ا ول ولامشتري 

 

 



 ( 1155المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها .1

 . وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .2

 

 

 ( 1156المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

يشترط في البيع الوذي تثبوت فيوه الشوفعة ان يكوون عقواراً مماوكواً او منقوو ً فوي نطواف ا حكوام التوي 
 . يقضي بها القانون

 

 

 ( 1157المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يشترط في العقار المشفو  به ان يكون مماوكاً لاشفيع وقت شراء العقار المشفو 

 



 

 ( 1158المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . اذا ثبتت الشفعة فال تبطل بموت الباتع او المشتري او الشفيع

 

 

 ( 1159المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 :   شفعة

 . في الوقف و  له .1

 . فيما ماك بهبة بال عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية .2

في البنواء والشوجر المبيوع قصوداً بغيور ا رض القواتم عايهوا او فوي البنواء والشوجر القواتمين عاوى  .3
 . ارض محكرة او عاى ا راضي ا ميرية

 . في ا راضي ا ميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها .4

 . فيما تجري قسمته من العقارات .5

 

 

 ( 1160المادة )   

 الشفعة



 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

الشووفعة   تقبوول التجزتووة فاووويس لاشووفيع ان ياخووذ بعووض العقوووار جبووراً عاووى المشووتري ا  اذا تعووودد 
 . المشترون واتحد الباتع فااشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي

 

 

 ( 1161المادة )   

 الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 :   تسمع دعوى الشفعة

 . اذا تم البيع بالمزاد العاني وفقاً  جراءات رسمها القانون .1

اذا وقع البيع بين ا صول والفرو  او بين الزوجين او بين ا قارب حتى الدرجة الرابعة او بين  .2
 . ا صهار حتى الدرجة الثانية

 . اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او د لة .3

 

 

 ( 1162المادة )   

 جراءات الشفعةإ

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : أ . اجراءات الشفعة



 

عاى من يريد ا خذ بالشفعة ان يرفوع الودعوى فوي خوالل ثالثوين يومواً مون تواريخ عاموه بتسوجيل  .1
 . البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة

 . خ التسجيلعاى انه   تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاري .2

 

 

 ( 1163المادة )   

 إجراءات الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . ترفع دعوى الشفعة عاى المشتري لدى المحكمة المختصة .1

وتفصل في كل نزا  يتعاق بالثمن الحقيقي لاعقار المشفو  ولها ان تمهول الشوفيع شوهراً لودفع موا  .2
 . تطاب منه دفعه وا  بطات شفعته

 

 

 ( 1164مادة ) ال  

 إجراءات الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

يثبت الماك لاشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسوايمه مون المشوتري بالتراضوي وذلوك موع مراعواة 
 . قواعد التسجيل

 

 

 ( 1165المادة )   



 آثار الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : ب. آثار الشفعة

 

تماك العقار المشفو  قضاء او رضاء يعتبر شراء جديوداً يثبوت بوه خيوار الرؤيوة والعيوب لاشوفيع  .1
 . وان تنازل المشتري عنهما

 . و  يحق لاشفيع ا نتفا  با جل الممنوي لامشتري في دفع الثمن ا  برضاء الباتع .2

بالثمن عاوى مون ادا  اليوه مون البواتع واذا استحق العقار لاغير بعد اخذ  بالشفعة فااشفيع ان يرجع  .3
 . او المشتري

 

 

 ( 1166المادة )   

 آثار الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا زاد المشوتري فوي العقوار المشوفو  شويتاً مون مالوه او بنوى او غورس فيوه اشوجارا قبول دعووى  .1
نه مع قيمة الزيادة او ما احدث الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتماك العقار بثم

 .من البناء او الغراس

 

 

واموا اذا كانوت الزيوادة او البنواء او الغوراس بعود الودعوى فااشوفيع ان يتورك الشوفعة او ان يطاوب  .2
 ً  . ا زالة ان كان لها محل او ا بقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقاوعا

 

 



 ( 1167المادة )   

 آثار الشفعة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . لاشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفو  او جعاه محل عبادة .1

و  يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضود  عاوى العقوار  .2
 . قهم عاى ثمن العقارالمشفو  اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى لاداتنين حقو

 

 

 ( 1168المادة )   

 حق ا ولوية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : رابعا

 

 : ا ولوية

 

حق ا ولوية في ا راضي ا ميرية التي جرى فراغها يكون ببودل المثول عنود الطاوب عاوى الترتيوب 
 : اآلتي

 . لاشريك في ا رض .1

 .  لاخايــــط .2

 . ة التي تقع في نطاقها ا رضلامحتاج من اهل القري .3

 



 

 ( 1169المادة )   

 حق ا ولوية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . تثبت ا ولوية بعد الفراغ الرسمي

 

 

 ( 1170المادة )   

 حق ا ولوية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 ً  .تسري عاى حق ا ولوية ا حكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا

 

 

 ( 1171المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : خامسا : الحيازة

 

 . الحيازة سيطرة فعاية من الشخ  بنفسه او بواسطة غير  عاى شيء او حق يجوز التعامل فيه .1



 . غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية ويكسب .2

  تقوم الحيازة عاى عمل ياتيه الشخ  عاى انه مجرد اباحة او عمل يتحماه الغيور عاوى سوبيل  .3
 . التسامح

 

 

 ( 1172المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا اقترنت الحيازة باكرا  او حصات خفية او كان فيها لوبس فوال يكوون لهوا اثور تجوا  مون وقوع عايوه 
 . ا كرا  او اخفيت عنه الحيازة او التبس عايه امرها ا  من الوقت الذي تزول فيه هذ  العيوب

 

 

 ( 1173المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

مون بودء يهورهوا باسوتعمال الشويء او الحوق اسوتعما ً اعتياديواً وبصوورة  تعتبر الحيازة مستمرة .1
 . منتيمة

 . يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخ  الذي اتصل منه العقار اليه .2

 . و  يجوز لامستاجر والمنتفع والمود  لديه والمستعير او ورثتهم ا دعاء بمرور الزمان .3

 

 

 ( 1174المادة )   



 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

تنتقل الحيازة من الحاتز الى غير  اذا اتفقا عاى ذلك وكان في استطاعة مون انتقاوت اليوه الحيوازة ان 
 . يسيطر عاى الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسايمه

 

 

 ( 1175المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

خا  متعددون عاى حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حاتز  هو من اذا تناز  اش .1
 . له الحيازة المادية ا  اذا اثبت انه قد حصل عاى هذ  الحيازة بطريقة معيبة

 . تبقى الحيازة محتفية بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل عاى عكس ذلك .2

 

 

 ( 1176المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي عاى حق الغير . ويفترض حسن النية ، موا 
 . لم يقم الدليل عاى غير 

 



 

 ( 1177المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

عالماً ان حيازته اعتداء عاى   تزول صفة حسن النية لدى الحاتز ا  من الوقت الذي يصبح فيه  .1
 . حق الغير

 . كما يزول حسن النية من وقت اعالن الحاتز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .2

 . ويعد سيء النية من اغتصب با كرا  الحيازة من غير  .3

 

 

 ( 1178المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 رته الفعاية عاى الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرىتزول الحيازة اذا تخاى الحاتز عن سيط
. 

 

 

 ( 1179المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 



 

 .   تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعاية عاى الشيء او الحق مانع وقتي .1

و  تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاماة وكان ناشتاً من حيوازة جديودة وقعوت رغوم  .2
 . ارادة الحاتز او دون عامه

وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ياهرة ومن وقوت عاوم الحواتز  .3
الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة عاوى ا ول اذا بدات خفية . واذا وجد مانع جوهري من اقامة 

 .اقامتها

 

 

 ( 1180المادة )   

 الحيازة

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا اقام الحاتز دعوى رفع اليد  سترداد حيازته فاه ان يطاب منوع المودعى عايوه مون انشواء ابنيوة او 
تامينات كافيوة لضومان موا قود غرس اشجار في العقار المتناز  فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم 

 . يصيب المدعى عايه من الضرر اذا يهر ان المدعي غير محق في دعوا 

 

 

 ( 1181المادة )   

 مرور الزمان المكسب

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

  آثار الحيازة

 



كواً مرور الزمان المكسب : من حاز منقو ً او عقاراً غير مسجل في داتورة التسوجيل باعتبوار  ما .1
له او حاز حقاً عينياً عاى منقوول ، او حقواً عينيواً غيور مسوجل عاوى عقوار ، واسوتمرت حيازتوه دون 
انقطا  خمس عشرة سنة فال تسمع عايه عند ا نكار دعوى الماوك او دعووى الحوق العينوي مون احود 

 . ليس بذي عذر شرعي

 

 

 ( 1182المادة )   

 مرور الزمان المكسب

 يةحق الماك -الباب ا ول 

 

 

اذا وقعت الحيازة عاى عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في داترة التسجيل واقترنت  .1
الحيووازة بحسوون النيووة واسووتندت فووي الوقووت ذاتووه الووى سووبب صووحيح فووان الموودة التووي تمنووع موون سووما  

 . الدعوى تكون سبع سنوات

 : والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوساتل التالية .2

 . أ . ا ستيالء عاى ا راضي الموات

 . ب. انتقال الماك با رث او الوصية

 . ج. الهبة بين ا حياء بعوض او بغير عوض

 . د. الفراغ او البيع الرسمي او العادي

 

 

 ( 1183المادة )   

 مكسبمرور الزمان ال

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 



  تسمع دعوى اصل الوقف موع الوتمكن وعودم العوذر الشورعي عاوى مون كوان واضوعاً يود  عاوى  .1
 . عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بال منازعة او انقطا  مدة ست وثالثين سنة

بعوة لهوا وكوذلك امووال و  يجوز تماك ا موال والعقارات المماوكة لادولوة او الهيتوات العاموة التا .2
وعقووارات ا وقوواف الخيريووة والعقووارات المتروكووة والمحميووة او كسووب اي حووق عينووي عايهووا بموورور 

 . الزمن

 

 

 ( 1184المادة )   

 مرور الزمان المكسب

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

قار اذا   تسمع دعوى الماك المطاق و  دعوى ا رث او الوقف الذري عاى واضع اليد عاى الع .1
انقضت عاى وضع يد  ويد من انتقل منه العقار اليه بشوراء او هبوة او وصوية او ارث او غيور ذلوك 

 . المدة المحددة لمنع سما  الدعوى

ويعتبر وضع اليد اذا كان قاتماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة عاى قيامه بين الزمنين موا لوم يقوم  .2
 . دليل ينفيه

 

 

 ( 1185المادة )   

 مرور الزمان المكسب

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ليس  حد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سما  دعوى الماك المطاق اذا كان واضوعاً يود  عاوى 
عقار بسند غير سندات التمايك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يد  و  ا صل الذي يقووم 

 . عايه

 



 

 ( 1186المادة )   

 مان المكسبمرور الز

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

  يسري مرور الزمان المانع من سما  دعوى الماك كاما حال بين صواحب الحوق والمطالوب بحقوه 
 . عذر شرعي

 

 

 ( 1187المادة )   

 مرور الزمان المكسب

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 او رفع دعوا  باعادتها خالل سنة   ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها
. 

 

 

 ( 1188المادة )   

 مرور الزمان المكسب

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 



تسري قواعد التقادم المسقط عاى التقادم المكسب فيما يتعاق بحسواب المودة ووقوف التقوادم وانقطاعوه 
بالقدر الوذي   تتعوارض فيوه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه وا تفاف عاى تعديل المدة وذلك 

 . هذ  القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة ا حكام السابقة

 

 

 ( 1189المادة )   

 حيازة المنقول

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : حيازة المنقول .2

 

  تسمع دعووى الماوك عاوى مون حواز منقوو ً او حقواً عينيواً عاوى منقوول او سونداً لحاماوه وكانوت  .1
 . حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية

 . وتقوم الحيازة بذاتها قرينة عاى الماكية ما لم يثبت غير ذلك .2

 

 

 ( 1190المادة )   

 حيازة المنقول

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالوك المنقوول او السوند لحاماوه اذا كوان قود فقود  او سورف استث .1
منه او غصب ان يسترد  ممون حواز  بحسون نيوة خوالل ثوالث سونوات مون تواريخ فقود  او سورقته او 

 . غصبه وتسري عاى الرد احكام المنقول المغصوب



و المغصوب في حيازته قد اشترا  بحسن نية في فاذا كان من يوجد الشيء المسروف او الضاتع ا .2
سوف او في مزاد عاني او اشترا  ممن يتجر في مثاه فوان لوه ان يطاوب ممون يسوترد هوذا الشويء ان 

 . يعجل له الثمن الذي دفعه

 

 

 ( 1191المادة )   

 تماك الثمار بالحيازة بحسن نية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 . يماك الحاتز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازتهتماك الثمار بالحيازة :  .3

 

 

 ( 1192المادة )   

 تماك الثمار بالحيازة بحسن نية

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

يكون الحاتز سيء النية مسؤو ً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها مون وقوت  .1
 . ان يصبح سيء النية

 . ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذ  الثمار .2

 

 

 ( 1193المادة )   

 استرداد النفقات

 حق الماكية -الباب ا ول 



 

 

 : استرداد النفقات .4

 

عاوى المالوك الوذي يورد اليوه ماكوه ان يوؤدي الوى الحواتز جميوع موا انفقوه مون النفقوات الضورورية  .1
 . الالزمة لحفي العين من الهالك

 . من هذا القانون 1143،  1141اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المادتين  .2

و  ياتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز لاحواتز ان ينتوز  موا اقاموه بهوذ  النفقوات عاوى ان  .3
 . يعيد الشيء الى حالته ا ولى ، ولامالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة ا زالة

 

 

 ( 1194المادة )   

 استرداد النفقات

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا تاقى شخ  الحيازة من مالك او حاتز سابق واثبت انه ادى الى سافه ما انفقه مون نفقوات فاوه ان 
 . يطالب بها سافه او المسترد

 

 

 ( 1195المادة )   

 المسؤولية عن الهالك

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

 : المسؤولية عن الهالك .5



 

اذا انتفع الحاتز حسن النيوة بالشويء معتقوداً ان ذلوك مون حقوه فوال ياتوزم لمون اسوتحقه بمقابول هوذا  .1
 . ا نتفا 

و  يكووون الحوواتز مسووؤو ً عمووا اصوواب الشوويء موون هووالك او تاووف ا  بقوودر مووا عوواد عايووه موون  .2
 .فتعويضات او تامينات ترتبت عاى هذا الهالك او التا

 

 

 ( 1196المادة )   

 المسؤولية عن الهالك

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

اذا كان الحاتز سيء النية فانه يكون مسؤو ً عن هالك الشيء او تافه ولو وقع ذلوك بسوبب   يود لوه 
 . فيه

 

 

 ( 1197المادة )   

 المسؤولية عن الهالك

 حق الماكية -الباب ا ول 

 

 

ا نيمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوف المتفرعة من حق الماكية في هذا تراعى احكام القوانين و
 . القانون

 

 

 ( 1198المادة )   



 حق التصرف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 حق التصرف

يجوز لادولة ان تبيح حق التصرف في ا راضي المماوكة لها ) ا ميرية ( لمن يرغب بالشروط  .1
 . التي يفرضها القانون

 . ويجب ان يكون سند التصرف مسجالً في داترة تسجيل ا راضي .2

 

 

 ( 1199المادة )   

 حق التصرف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

صرف في ا راضي ا ميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصالتها الناتجوة يحق لامت .1
عن عماه ومموا نبوت فيهوا بودون عماوه ، وان يغورس فيهوا ا شوجار والودوالي وان يتخوذها حديقوة او 
حرجوواً او مرعووى وان يقطووع ويقاووع ا شووجار والوودوالي المغروسووة فيهووا ولووه ان ينشووىء فيهووا دوراً 

انع واي بناء يحتاج اليوه فوي زراعتوه عاوى ان   يتوسوع فوي ذلوك الوى درجوة احوداث ودكاكين ومص
 . قرية او محاة ، وله ان يهدم ما فيها من ابنية

وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصورف توثيقواً لاودين  .2
 ً  . او رهناً حيازيا

تنشىء عاى ا راضوي ا ميريوة وموا يغورس فيهوا مون اشوجار ودوالوي  ان ا بنية وما يتبعها التي .3
 . تسري عايها ا حكام الموضوعة لالراضي ا ميرية فيما يتعاق بالتصرف وا نتقال

 

 

 ( 1200المادة )   



 حق التصرف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

بترابهوا وان يبيوع رمالهوا واحجارهوا بشورط يجوز لمن له حق التصرف فوي ارض اميريوة ان ينتفوع 
 . مراعاة القوانين وا نيمة الخاصة بذلك

 

 

 ( 1201المادة )   

 حق التصرف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . يرد عاى حق التصرف من القيود القانونية وا تفاقية ما يرد عاى حق الماكية

 

 

 ( 1202المادة )   

 حق التصرف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يسري عاى الشيو  في حوق التصورف موا يسوري عاوى الشويو  فوي حوق الماكيوة مون ا حكوام ا  موا 
 . تعارض منها مع ن  خا  او مع طبيعة حق التصرف

 

 



 ( 1203المادة )   

 حق التصرف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

حق التصرف في ا راضي ا ميرية   يوصى به و  يوقف ا  اذا تماك صاحب الحق ا رض من 
الدولة بسند مسجل ماكية تامة طبقاً  حكام القوانين الخاصوة بهوا ، وينتقول حوق التصورف  صوحاب 

لقووانون حوق ا نتقووال وفقواً لقووانون انتقوال ا راضووي ا ميريووة باعتبارهوا ارضووا اميريوة ا  اذا قضووى ا
 . الخا  بغير ذلك

 

 

 ( 1204المادة )   

 حق التصرف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .يجب ان يتم افراغ ا رض ا ميرية بسند مسجل في داترة تسجيل ا راضي

 

 

 ( 1205المادة )   

 حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

  

 

 حق ا نتفا 



ا نتفا  حق عيني لامنتفع باستعمال عين تخ  الغير واستغاللها ما دامت قاتمة عاى حالهوا وان لوم 
 . تكن رقبتها مماوكة لامنتفع

 

 

 ( 1206المادة )   

 حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . مانيكسب حق ا نتفا  بالعقد او بالوصية او بمرور الز

 

 

 ( 1207المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 

آثار حق ا نتفا  : يراعى في حقوف المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق ا نتفا  وكذلك ا حكوام 
 . المقررة في المواد اآلتية

 

 

 ( 1208المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 



 

 

 . ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه

 

 

 ( 1209المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

   مطاقا من كل قيدلامنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند ا نتفا .1
. 

فاذا كان مقيدا بقيد فاامنتفع ان يسوتوفي التصورف بعينوه او مثاوه او موا دونوه ، ولمالوك الرقبوة ان  .2
يعتوورض عاووى اي اسووتعمال غيوور مشوورو  او   يتفووق مووع طبيعووة الشوويء المنتفووع بووه وان يطاووب موون 

 . المحكمة انهاء حق ا نتفا  ورد الشيء اليه دون اخالل بحقوف الغير

 

 

 ( 1210المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .المنتفع مازم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفي العين المنتفع بها واعمال الصيانة .1

نهوا تكوون عاوى اما النفقات غير المعتادة وا صالحات الجسيمة التي لم تنشا عون خطوا المنتفوع فا .2
 . المالك بال جبر عايه . كل هذا ما لم يوجد اتفاف يقضي بغير ذلك

 



 

 ( 1211المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . عاى المنتفع ان يعنى بحفي الشيء المنتفع به عناية الشخ  المعتاد .1

 .فاذا تاف الشيء او هاك دون تعد او تقصير من المنتفع فال ضمان عايه .2

 

 

 ( 1212المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

عاى المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تاف او هاك بعد انقضاء مدة ا نتفا  ولم يورد  لمالكوه 
 . لرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطابه المالكمع امكان ا

 

 

 ( 1213المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 : عاى المنتفع ان يخطر المالك .1



 . أ . اذا ادعى الغير حقا عاى الشيء المنتفع به او غصبه غاصب

 . يء او تاف او احتاج الى اصالحات جسيمة مما يقع عاى عاتق المالكب. اذا هاك الش

 . ج. اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا

 . فاذا لم يقم المنتفع با خطار فانه يكون مسؤو  عن الضرر الذي ياحق المالك .2

 

 

 ( 1214المادة )   

 اثار حق ا نتفا 

 عن حق الماكية الحقوف المتفرعة -الباب الثاني 

 

 

لامنتفع ان يستهاك ما استعار  من المنقو ت التي   يمكن ا نتفا  بها ا  باستهالك عينها وعايه  .1
رد مثاها او قيمتها بعد انتهاء حقه في ا نتفا  وعايه ضومانها اذا هاكوت قبول ا نتفوا  بهوا ولوو بغيور 

 .تعديه لكونها قرضا

اذا مات المنتفع بالمنقو ت المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعايه ضمان مثاها او قيمتهوا فوي  .2
 . تركته

 

 

 ( 1215المادة )   

 انتهاء حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 : ينتهي حق ا نتفا 

 

 . بانقضاء ا جل المحدد له .1

 . تفع بهابهالك العين المن .2



 . بتنازل المنتفع .3

 . بانهاته بقضاء المحكمة لسوء ا ستعمال .4

 .باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن لامالك مصاحة في بقاته كان كانت الرقبة مرهونة .5

 . بموت المنتفع اذا لم ين  القانون عاى غير ذلك .6

 

 

 ( 1216المادة )   

 انتهاء حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -اني الباب الث

 

 

اذا انقضووى ا جوول المحوودد لالنتفووا  او مووات المنتفووع فووي اثناتووه وكانووت ا رض المنتفووع بهووا مشووغولة 
بزرعه تركت ا رض لامنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزر  ويحصد ما لوم يون  القوانون 

 . عاى غير ذلك

 

 

 ( 1217المادة )   

 نتفا انتهاء حق ا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

اذا انتهى حق المنفعة بهالك الشيء ودفع عنه تعويض او تامين انتقول حوق المنفعوة الوى العووض  .1
 . ومباش التامين

واذا لم يكن الهالك راجعا الى خطا المالك فال يجبر عاى اعادة الشيء الى اصاه ولكنه اذا اعاد   .2
 . رجع لامنتفع حق ا نتفا  اذا لم يكن الهالك بسببه ما لم يتفق عاى غير ذلك

 



 

 ( 1218المادة )   

 انتهاء حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . ل المنتفع عن حق ا نتفا    يؤثر عاى التزاماته لمالك العين المنتفع بها و  عاى حقوف الغيرتناز

 

 

 ( 1219المادة )   

 انتهاء حق ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .   تسمع دعوى المطالبة بحق ا نتفا  اذا انقضت عاى عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة

 

 

 ( 1220المادة )   

 حق ا ستعمال وحق السكن

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثاني

 حق ا ستعمال وحق السكن

 ً  . يصح ان يقع ا نتفا  عاى حق ا ستعمال او حق السكنى او عايهما معا



 

 

 ( 1221المادة )   

 حق ا ستعمال وحق السكن

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يتحدد مدى حق ا ستعمال وحوق السوكنى بحاجوة صواحب الحوق واسورته  نفسوهم فحسوب وذلوك موع 
 . مراعاة احكام السند المنشئ لاحق

 

 

 ( 1222المادة )   

 حق ا ستعمال وحق السكن

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيوه ماكواً لوه ولورثتوه  ياتزم .1
 . من بعد 

فاذا امتنع عون القيوام بهوا جواز لامحكموة ان توؤجر الودار الوى آخور يقووم بتعميرهوا وتحسوم نفقوات  .2
 . العمارة من ا جرة عاى ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة ا يجار

 . كل ذلك ما لم ين  السند المنشئ لاحق او القانون عاى غير ذلك .3

 

 

 ( 1223المادة )   

 حق ا ستعمال وحق السكن

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 



 

 

  يجوز التنازل لاغير عن حق ا ستعمال او عن حق السوكنى ا  بنواء عاوى شورط صوريح فوي سوند 
 . رة قصوىانشاء الحق او ضرو

 

 

 ( 1224المادة )   

 حق ا ستعمال وحق السكن

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

تسري احكام حق ا نتفا  عاى حق ا سوتعمال وحوق السوكنى فيموا   يتعوارض موع ا حكوام السوابقة 
 . وطبيعة هذين الحقين

 

 

 ( 1225المادة )   

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثالث

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 . حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس عاى ارض الغير

 

 



 ( 1226المادة )   

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . يكسب حق المساطحة با تفاف او مرور الزمان .1

 . وينتقل بالميراث او الوصية .2

 . ويرتب السند المنشئ لاحق حقوف صاحبه والتزاماته .3

 

 

 ( 1227المادة )   

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عايه .1

 . كما يجوز تقرير الحقوف المجردة عايه عاى ا  تتعارض مع طبيعته .2

 

 

 ( 1228المادة )   

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . سنة   يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين .1



فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صواحب الحوق ومالوك الرقبوة ان ينهوي العقود بعود سونتين مون وقوت  .2
 . التنبيه عاى اآلخر بذلك

 

 

 ( 1229المادة )   

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

ن او غراس وله ان يتصرف فيهوا مقترنوة يماك صاحب حق المساطحة ما احدثه في ا رض من مبا
 . بحق المساطحة

 

 

 ( 1230المادة )   

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 : ينتهي حق المساطحة

 . بانتهاء المدة .1

 . باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .2

 .اذا تخاف صاحب الحق عن اداء ا جرة المتفق عايها مدة سنتين ما لم يتفق عاى غير ذلك .3

 

 

 ( 1231المادة )   



 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .   ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة

 

 

 ( 1232المادة )   

 ( حق المساطحة ) حق القرار

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

( من هذا القانون ا  اذا 701عند انتهاء حق السطحية ، يطبق عاى المباني والمنش ت احكام المادة )
 . وجد اتفاف بغير ذلك

 

 

 ( 1233المادة )   

 الوقف

 اكيةالحقوف المتفرعة عن حق الم -الباب الثاني 

 

 

 

 

 . الوقف حبس عين المال المماوك عن التصرف وتخصي  منافعه لابر ولو ما ً 

 



 

 ( 1234المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 . يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .1

ويكون ذرياً اذا خصصت منافعوه الوى شوخ  او اشوخا  معينوين وذريواتهم مون بعودهم ثوم الوى  .2
 . جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عايهم

3.  ً  . ويكون مشتركاً اذا خصصت الغاة الى الذرية وجهة البر معا

 

 

 ( 1235المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . يجب في جميع ا حوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر   تنقطع

 

 

 ( 1236المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . لاوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشاته .1



 . وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت عاى مصارفه طبقاً لشروط الواقف .2

 

 

 ( 1237المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسوه او لغيور  حوق التغييور والتبوديل وا عطواء والحرموان  .1
والزيادة والنقصان والبدل وا ستبدال جاز له او لذلك الغيور اسوتعمال هوذا الحوق عاوى الوجوه المبوين 

 . شهاد الوقففي ا

يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقواً لالحكوام  .2
 . الشرعية

 . ويازم تطبيقاً لاقانون التسجيل في داترة تسجيل ا راضي اذا كان الموقوف عقاراً  .3

 . لاواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .4

 

 

 ( 1238ادة ) الم  

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يوورفض سووما  ا شووهاد اذا اشووتمل عاووى تصوورف ممنووو  او باطوول او اذا يهوور ان الواقووف فاقوود  .1
 . ا هاية

 .عاى انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط .2

 



 

 ( 1239المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية - الباب الثاني

 

 

 .   يجوز التغيير في وقف المسجد و  فيما وقف عايه

 

 

 ( 1240المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

كل شرط مخالف لحكم الشر  او يوجب تعطيالً لمصاحة الوقف او تفويتاً لمصاحة الموقووف عاويهم 
 . فهو غير معتبر

 

 

 ( 1241المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . شرط الواقف كن  الشار  في الفهم والد لة .1

 . لواقف بما يتفق مع مدلولهاولامحكمة عند ا قتضاء تفسير شروط ا .2



 

 

 ( 1242المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف عاى وقفه .1

 ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقالً بذاته   شاتعاً اذا كان مسجداً او مقبرة .2
. 

ً واما اذ .3  . ا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة او في منقول فيصح وقفه شاتعا

 

 

 ( 1243المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

بعد اتمام الوقف   يوهب الموقوف و  يورث و  يوصى به و  يرهن ويخرج عن ماك الواقف  .1
 . ، و  يماك لاغير

يجوووز اسووتبدال العقووار الموقوووف عنوود وجووود المسوووغ الشوورعي بوواذن المحكمووة . وامووا الموقوووف  .2
 . المنقول فيخضع  حكامه الخاصة في الوقف

 

 

 ( 1244المادة )   

 الوقف



 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

لشووريعة ا سووالمية تسووري عاووى شووروط صووحة الوقووف وشووروط الواقووف وقواعوود ا سووتحقاف احكووام ا
 . والقوانين الخاصة بالوقف

 

 

 ( 1245المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .   تجوز قسمة الوقف قسمة تمايك بين الموقوف عايهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .1

او مشتركة بين وقفين جوازت اما اذا كان الموقوف حصة شاتعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر  .2
 . القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة

 

 

 ( 1246المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يكون لاوقف من يمثاه امام الجهات المختافة ويتولى ادارته وا شراف عاى موارد  ومصوارفه طبقوا 
 . لشروط الواقف واحكام القانون

 

 



 ( 1247المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

مية ا شوراف عاوى مع مراعواة شوروط الواقوف تتوولى وزارة ا وقواف والشوؤون والمقدسوات ا سوال
 . الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغالله وانفاف غاته عاى الجهات التي حددها الواقف

 

 

 ( 1248المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يجوز لامحكمة بناء عاى طاب اصحاب الشان عزل المتولي او المشرف عاوى الوقوف ولوو كوان هوو 
ف او منصوبه اذا ثبتت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضوم اليوه غيور  اذا كوان الواق

عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراد  . اما اذا كان المتولي او المشرف منصوباً من قبل المحكمة فاها ان 
ً تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غير  مؤقتاً الى ان يفصل في امر   . العزل نهاتيا

 

 

 ( 1249المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 الحقوف المترتبة عاى العقارات الموقوفة



الحكر : الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضا  حقاً عينيواً يخولوه ا نتفوا  بوارض موقوفوة ، باقاموة  .1
 . رض آخر   يضر بالوقف ، لقاء اجر محدودمبان عايها او استعمالها لاغراس او  ي غ

 

 

 ( 1250المادة )   

 الوقف

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .   يصح التحكير ا  لضرورة او مصاحة محققة لاوقف .1

 .ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في داترة التسجيل .2

 

 

 ( 1251المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

  يجوز التحكير لمدة تزيد عاى خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيود عاوى ذلوك او لوم تعوين مودة اعتبور 
 . الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة

 

 

 ( 1252المادة )   

 الحكر

 اكيةالحقوف المتفرعة عن حق الم -الباب الثاني 



 

 

 . لامحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية .1

واذا مات قبل ان يبني او يغرس في ا رض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عايه انفسخ الحكر  .2
 . وليس لورثته حينتذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي

 

 

 ( 1253المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -ي الباب الثان

 

 

ا بنية التوي يقيمهوا المحتكور وا غوراس التوي يغرسوها عاوى ا رض المحتكورة تكوون ماكواً لوه يصوح 
 . بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه

 

 

 ( 1254المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

عاى المحتكر او من يخافه ان يؤدي ا جرة المتفق عايها الى المحكر او من يخافه في نهاية كل سنة 
 . ا  اذا ن  عقد الحكر عاى غير ذلك

 

 

 ( 1255المادة )   



 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .   يجوز تحكير ا راضي الموقوفة باقل من اجرة المثل .1

 . وتزيد ا جرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة   تقل عن الخمس .2

 . و  تازم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس .3

 

 

 ( 1256المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

وموقعهوا ورغبوات النواس فيهوا  يراعى عند تقدير زيادة ا جرة قيموة ا رض ا يجاريوة عنود التقودير
 . دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر

 

 

 ( 1257المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يسري التقدير الجديد  يجار ا راضي المحكرة من تاريخ ا تفاف او من تاريخ رفع الودعوى بطابوه 
 . من المحكمة المختصة



 

 

 ( 1258المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

مراعيوواً  عاووى المحتكوور ان يتخووذ موون الوسوواتل مووا ياووزم لجعوول ا رض المحكوورة صووالحة لالسووتغالل
الشروط المتفق عايها وطبيعة ا رض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضوي بوه عورف الجهوة التوي 

 . تقع بها

 

 

 ( 1259المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 : يجوز لامحكر فسخ عقد التحكير

 . متتالية اذا لم يدفع المحتكر ا جرة السنوية مدة ثالث سنوات .1

 . او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عايه نحو تعمير ا رض .2

 . ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .3

 

 

 ( 1260المادة )   

 الحكر



 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . ينتهي حق الحكر بحاول ا جل المحدد له . 1

وينتهي قبل حاول ا جل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس ا  اذا طاب جميع الورثة بقاء  . 2
 . الحكر واذن المتولي بذلك

وينتهي ايضا قبل حاول ا جل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ماكيته لامصاحة العاموة .  . 3
 .نونوذلك مع عدم ا خالل بما لامحتكر من حقوف طبقاً لاقا

 

 

 ( 1261المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

لامحكور اذا فسوخ عقود التحكيور او انتهوى ا جول المحودد لوه ان يطاوب ازالوة البنواء او الغوراس او  .1
 . استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي ا زالة او البقاء ما لم يتفق عاى غير ذلك

امحكمة ان تقرر وسياة الوفاء بمقابل البناء او الغوراس وميعواد سوداد  عنود عجوز المحكور عون ول .2
 . الوفاء

 

 

 ( 1262المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 



  تسمع دعوى المطالبة بحوق الحكور غيور الموقووف اذا انقضوت مودة خموس عشورة سونة عاوى عودم 
 . ا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثالثين سنةاستعماله واذ

 

 

 ( 1263المادة )   

 الحكر

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 ً  . تسري احكام الماكية المتعاقة بالشيو  والقسمة عاى حق الحكر حيثما كان ذلك ممكنا

 

 

 ( 1264المادة )   

 عقد ا جارتين

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 صور من الحكر .2

 

 : عقد ا جارتين .1

 

عقد ا جارتين هو ان يحكر الوقف ارضوا عايهوا بنواء فوي حاجوة الوى ا صوالي مقابول دفوع مباوش  .1
معجول موون المووال مسوواو لقيمووة البنوواء يصوورف بمعرفوة المتووولي عاووى عمووارة الوقووف . واجوورة سوونوية 

 . مساوية  جر المثل لالرض

 . تسري احكام الحكر عاى عقد ا جارتين ا  فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .2

 



  

 

 

 ( 1265المادة )   

 خاو ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يودفع لاواقوف او  خاوو ا نتفوا  : خاوو ا نتفوا  عقود يوؤجر بوه الوقوف عينواً مقابول قودر مون الموال .2
 . المتولي لالستعانة به عاى تعمير الوقف مع اجر ثابت   يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة

 

 

 ( 1266المادة )   

 خاو ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . لصاحب الخاو حق القرار في خاو  وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي

 

 

 ( 1267المادة )   

 خاو ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 



 . الخاو   يبا  ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل

 

 

 ( 1268المادة )   

 خاو ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . الخاو ان يجعل العين صالحة لالستغاللياتزم المستاجر بمقتضى عقد 

 

 

 ( 1269المادة )   

 خاو ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

لاوقف حق فسخ عقد الخاو بعد التنبيه رسمياً عاى صواحبه طبقواً لاقواعود الخاصوة با يجوار عاوى ان 
 . يرد له ما انفقه عاى المنش ت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاد  منها

 

 

 ( 1270المادة )   

 خاو ا نتفا 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 



اووو ا نتفووا  ا حكووام المتعاقووة بايجووار العقووارات الموقوفووة فيمووا   يتعووارض مووع تسووري عاووى عقوود خ
 . ا حكام السابقة

 

 

 ( 1271المادة )   

 إنشاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

  

 

 الفر  ا ول

 انشاء الحقوف المجردة

 

 

 . ر مماوك آلخرالحق المجرد هو ارتفاف عاى عقار لمنفعة عقا

 

 

 ( 1272المادة )   

 إنشاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . تكسب الحقوف المجردة با ذن او بالتصرف القانوني او بالميراث .1

وتكسب بالقدم الحقوف المجردة الياهرة ومنها المورور والمجورى والمسويل ا  اذا ثبوت ان الحوق  .2
 . غير مشرو  فانه يتعين رفع ضرر  مهما باش قدمه



 

 

 ( 1273المادة )   

 إنشاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . مماوك له ان يرجع في اذنه متى شاء من اذن في استخدام حق مجرد عاى عقار

 

 

 ( 1274المادة )   

 إنشاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

تعتبر القيود المفروضوة عاوى حوق مالوك العقوارات فوي البنواء حقوقواً مجوردة عاوى هوذ  العقوارات  .1
 . عاى غير ذلكلفاتدة العقارات التي فرضت لمصاحتها ما لم يتفق 

 .وكل تجاوز لهذ  القيود يستوجب المطالبة باصالحه عيناً او بالتضمين اذا ثبت موجبه .2

 

 

 ( 1275المادة )   

 إنشاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 



ل العقاران او احدهما الى اذا انشا مالك عقارين منفصاين حقاً مجرداً ياهراً بينهما بقي الحق اذا انتق
 . ايدي مالك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 1276المادة )   

 الحاتط المشترك

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثاني

 بعض الحقوف المجردة

 

 

الحاتط المشترك : اذا كان الحاتط مشتركاً بين اثنين او اكثر فال يجوز  ي مون الشوركاء فيوه ان  .1
 . يتصرف بزيادة في البناء عايه بغير اذن من اآلخرين

 

 

 ( 1277المادة )   

 الحاتط المشترك

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

كانت له مصاحة جدية في تعايته ان يعايه عاوى نفقتوه بشورط ا  لاشريك في الحاتط المشترك اذا  .1
ياحق بشريكه ضرراً بايغاً وعايه صيانة الحاتط وتهيتته لحمول العوبء الناشويء عون التعايوة دون ان 

 . يؤثر ذلك عاى قدرته

حاتط فاذا لم يكن الحاتط المشترك صالحاً لاتعاية فعاى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء ال .2
 . كاه عاى نفقته وحد 



 

 

 ( 1278المادة )   

 الحاتط المشترك

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

اذا وهى الحاتط المشترك ولم يعد صالحاً لاغرض الذي اقيم مون اجاوه فنفقوة اصوالحه وتجديود  عاوى 
 . جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه

 

 

 ( 1279المادة )   

 الحاتط المشترك

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

  يجوز لاجار ان يجبر جار  عاى اقامة حاتط او غير  عاوى حودود ماكوه و  عاوى النوزول عون  .1
 .جزء من حاتط او من ا رض القاتم عايها الحاتط

 الذي يستتر ماكه بالحاتطوليس لمالك الحاتط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار  .2
. 

 

 

 ( 1280المادة )   

 الحاتط المشترك

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 



 

الحاتط الذي يكون وقت انشاته فاصالً بين بناتين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل عاى غير 
 . ذلك

 

 

 ( 1281المادة )   

 حق الطريق

 وف المتفرعة عن حق الماكيةالحق -الباب الثاني 

 

 

 : حق الطريق .2

 

 . يجوز لكل مالك عاى طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعاقة بذلك

 

 

 ( 1282المادة )   

 حق الطريق

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . ترفع من الطريق العام ا شياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة .1

 . وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين وا نيمة الخاصة بالطرف العامة .2

 

 

 ( 1283المادة )   



 حق الطريق

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

م لمن يريود ان ياحقهوا بماكوه القواتم عاوى الطريوق يجوز لاساطة المختصة ان تبيع زواتد الطريق العا
 .بشرط عدم ا ضرار بالمارة وبالمالك المجاورين

 

 

 ( 1284المادة )   

 حق الطريق

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

الطريق الخا  كالماك المشترك لمن لهوم حوق المورور فيوه و  يجووز  حود اصوحاب الحوق فيوه ان 
 . تاً بغير اذن من الباقينيحدث شي

 

 

 ( 1285المادة )   

 حق الطريق

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .   يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخا  ا تفاف عاى بيعه او قسمته او سد مدخاه

 

 



 ( 1286المادة )   

 حق الطريق

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .   يجوز لغير الشركاء في الطريق الخا  فتح ابواب عايه او المرور فيه .1

 . انما يجوز لامارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخا  عند الضرورة .2

 

 

 ( 1287المادة )   

 حق الطريق

 حق الماكية الحقوف المتفرعة عن -الباب الثاني 

 

 

اذا قام احد الشركاء في الطريق الخوا  بسود بابوه المفتووي عايوه فوال يسوقط حوق مورور  ويجووز لوه 
 . ولخافه من بعد  ان يعيد فتحه

 ( 1288المادة )   

 حق الطريق

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . ما يعود عايه من فاتدة نفقات تعمير الطريق الخا  عاى كل من الشركاء فيه بنسبة

 

 

 ( 1289المادة )   



 حق المرور

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 : حق المرور .3

 

ا ذا ثبت  حد حق المرور في ارض مماوكة آلخور فاويس لصواحبها منعوه ا  اذا كوان مورور  عموالً 
 . من اعمال التسامح

 

 

 ( 1290المادة )   

 حق المرور

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

لصاحب العقار الذي   يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهيوة او مشوقة كبيورة  .1
 . حق المرور في ا رض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل

 . ضرر  عاى ان هذا الحق   يقوم ا  في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل .2

 

 

 ( 1291المادة )   

 حق المرور

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 



اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزتة العقار بناء عاى تصرف قانوني فال يجوز طاب الممر 
 . ا  في اجزاء هذا العقار

 

 

 ( 1292المادة )   

 حق الشرب

 عة عن حق الماكيةالحقوف المتفر -الباب الثاني 

 

 

 

 : حق الشرب .4

 

 . الشرب هو نوبة ا نتفا  بالماء سقياً لالرض او الغرس

 

 

 ( 1293المادة )   

 حق الشرب

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

لكل ان ينتفع بميا  ا نهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لموا تقضوي بوه القووانين 
 . وا نيمة الخاصة

 

 

 ( 1294المادة )   



 حق الشرب

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 .  باذنهمن انشا جدو ً او مجرى ماء لري ارضه فايس  حد غير  حق ا نتفا  به ا 

 

 

 ( 1295المادة )   

 حق الشرب

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . ليس  حد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدو ً آخر ا  باذن باقي الشركاء

 

 

 ( 1296المادة )   

 حق الشرب

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب عاى القيوام با صوالحات الضورورية لانهور المشوترك جواز الوزامهم 
 . بها بنسبة حصصهم بناء عاى طاب اي منهم

 

 

 ( 1297المادة )   



 حق الشرب

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . و  يوهب و  يؤجر حق الشرب يورث ويوصى با نتفا  به و  يبا  ا  تبعاً لالرض

 

 

 ( 1298المادة )   

 حق المجرى

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 : حق المجرى .5

 

حق المجرى هو حق مالك ا رض في جريوان مواء الوري فوي ارض غيور  لتصول مون موردهوا  . 1
 . البعيد الى ارضه

 . ي تجري فيها هذ  الميا  منعهفاذا ثبت  حد هذا الحق فايس لمالك ا راضي الت .2

 

 

 ( 1299المادة )   

 حق المجرى

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 



اذا ثبت  حد حق المجرى في ماوك آخور وتحقوق ضورر  فعاوى صواحب المجورى تعميور  واصوالحه 
 لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الماك ان يقوم به عاى نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف

. 

 

 

 ( 1300المادة )   

 حق المجرى

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

ر يريد ان يستعمل لري ارضه الميا  الطبيعية او ا صوطناعية التوي يكوون لوه حوق لكل مالك عقا .1
التصرف بها ان يحصل عاى مرور هذ  الميا  في ا راضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشورط ان 
يدفع عن ذلك تعويضاً معجالً وعاى شرط ان   يخل ذلوك بانتفوا  صواحب ا رض اخوال  بينواً واذا 

 من جراء ذلك فان لصاحب ا رض ان يطاب تعويضاً عما اصابه من ضرر اصاب ا رض ضرر
. 

وعاى صاحب ا رض ان يسمح بان تقام عاى ارضه ا نشواءات الالزموة لحوق المجورى  رض  .2
مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله ا نتفا  بهذ  المنش ت عاوى ان يتحمول مون مصوروفات اقامتهوا 

 . يتناسب مع ما يعود عايه من نفع ومقابل ا نتفا  بها قدراً 

 

 

 ( 1301المادة )   

 حق المجرى

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنش ت المشوار اليهوا فوي الموادة السوابقة ان يطاوب تضومين موا 
 . اتافته هذ  المنش ت ممن افادوا منها

 



 

 ( 1302المادة )   

 ق المسيلح

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

حق المسيل : المسيل هو طريق اسالة الميا  الطبيعية او تصريف الميا  غير الصالحة او الزاتودة  .6
 . عن الحاجة بمرورها في ارض الغير

 

 

 ( 1303المادة )   

 حق المسيل

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

تتاقى ا راضي المنخفضة الميا  الساتاة سويالً طبيعيواً مون ا راضوي العاليوة . دون ان يكوون ليود  .1
 . ا نسان دخل في اسالتها

 . و  يجوز لمالك ا رض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل .2

 . كما   يجوز لمالك ا رض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء ا رض المنخفضة .3

 

 

 ( 1304المادة )   

 حق المسيل

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 



 

لمالك ا رض الزراعية الذي يروي ارضه بالميا  الطبيعيوة او الصوناعية حوق تصوريف الميوا  غيور 
 . الصالحة او الزاتدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب

 

 

 ( 1305المادة )   

 المسيلحق 

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

لمالك ا راضي التي تجري فيها ميا  المسيل ان ينتفعوا بالمنش ت الخاصة بتصريف ميا  اراضويهم 
 . عاى ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنش ت وتعدياها وصيانتها بنسبة ما يعود عايه من فاتدة

 

 

 ( 1306المادة )   

 حق المسيل

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

  يجوز  حد اجراء مسيل ضار في ماك الغير او في الطريق العام او الخا  ويزال الضورر ولوو 
 ً  . كان قديما

 

 

 ( 1307المادة )   

 حق المسيل

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 



 

 

 . لجديدة تصريف مسياها الى ماك آخر دون اذن منه  يجوز  صحاب المنش ت ا

 

 

 ( 1308المادة )   

 حق المسيل

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

عاى مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها ميوا  ا مطوار فوي ارضوه او فوي الطريوق  .1
 .العامة ، مع مراعاة القوانين وا نيمة الخاصة

 .  يجوز له اسالة هذ  الميا  في ا رض المجاورةو  .2

 

 

 ( 1309المادة )   

 اثار الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الثالث

 آثار الحقوف المجردة

 

 



يتحدد نطاف الحوق المجورد بالسوند الوذي انشوا  وبوالعرف السواتد فوي الجهوة التوي يقوع بهوا العقوار كموا 
 . يخضع لالحكام التالية

 

 

 ( 1310المادة )   

 اثار الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

يقوم بما يازم  ستعمال حقه وصيانته لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان 
 . دون زيادة في عبء ا نتفا 

 

 

 ( 1311المادة )   

 اثار الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . نفقات ا عمال الالزمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته عاى عاتق صاحب العقار المنتفع .1

افعة ايضا لاعقار الخادم كانت نفقات الصويانة عاوى الطورفين بنسوبة موا يعوود فاذا كانت ا عمال ن .2
 . من نفع عاى كل منهما

 

 

 ( 1312المادة )   

 اثار الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 



 

 

  يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير عاى استعمال الحق المجورد او تغييور 
وضعه ا  اذا كان ا نتفا  في المكان القديم اصبح اشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن 

ى موضع يتمكن فيوه مون القيام با صالحات المفيدة ، وحينتذ لمالك هذا العقار ان يطاب نقل الحق ال
 . استعمال حقه بسهولة الموضع القديم

 

 

 ( 1313المادة )   

 اثار الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جوزء منوه عاوى ا  يزيود ذلوك فوي اعبواء  .1
 . العقار الخادم

 . ان الحق   يفيد ا  بعض هذ  ا جزاء فاصاحب العقار الخادم ان يطاب انهاء  عن باقيهافاذا ك .2

 

 

 ( 1314المادة )   

 اثار الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد عاى كل جزء منه .1

ر مسوتعمل فوي الواقوع عاوى بعوض هوذ  ا جوزاء و  يمكون ان يسوتعمل غير انه اذا كان الحق غي .2
 . عايها فاصاحب كل جزء منها ان يطاب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه

 



 

 ( 1315المادة )   

 انقضاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 الفر  الرابع

 انقضاء الحقوف المجردة

 

 

 . ينقضي الحق المجرد بانقضاء ا جل المحدد له او بزوال محاه

 

 

 ( 1316المادة )   

 انقضاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

ينقضووي الحووق المجوورد باجتمووا  العقووارين الخووادم والمنتفووع فووي يوود مالووك واحوود ويعووود اذا زال سووبب 
 . الماضيانقضاته زوا ً يرجع الى 

 

 

 ( 1317المادة )   

 انقضاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 



 

 

ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقوارين الخوادم والمنتفوع ويعوود اذا عواد 
 . الوضع الى ما كان عايه

 

 

 ( 1318المادة )   

 انقضاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -اب الثاني الب

 

 

ينقضووي الحووق المجوورد بابطووال صوواحبه  سووتخدامه واعالمووه لصوواحب العقووار الخووادم العوودول عوون 
 . تخصيصه

 

 

 ( 1319المادة )   

 انقضاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

ينقضووي الحووق المجوورد اذا زال الغوورض منووه لاعقووار المنتفووع او بقيووت لووه فاتوودة محوودودة   تتفووق مووع 
 . ا عباء الواقعة عاى العقار الخادم

 

 

 ( 1320المادة )   

 انقضاء الحقوف المجردة



 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

 . طع مرور الزمان لمصاحة الباقينانتفا  احد الشركاء عاى الشيو  بالحق المجرد يق

 

 

 ( 1321المادة )   

 انقضاء الحقوف المجردة

 الحقوف المتفرعة عن حق الماكية -الباب الثاني 

 

 

  تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت عاوى عودم اسوتعماله مودة خموس عشورة سونة فواذا 
 . كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثالثين سنة

 

 

 ( 1322المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

  

 

 

الرهن التاميني عقد به يكسب الداتن عاى عقار مخص  لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضوا  ان 
يتقدم عاى الداتنين العاديين والداتنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه مون ثمون ذلوك العقوار فوي 

 . اي يديكون

 



 

 ( 1323المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 لتأمينيالرهن ا -الباب ا ول 

 

 

 .   ينعقد الرهن التاميني ا  بتسجياه وياتزم الراهن نفقات العقد ا  اذا اتفق عاى غير ذلك

 

 

 ( 1324المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . يجب ان يكون الراهن مالكا لاعقار المرهون واهال لاتصرف فيه .1

 .فس المدين او كفيال عينيا يقدم رهنا لمصاحتهويجوز ان يكون الراهن ن .2

 

 

 ( 1325المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 .   يجوز رهن ماك الغير ا  اذا اجاز  المالك الحقيقي بسند موثق

 



 

 ( 1326المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

يجوز لالب ان يرهن ماله عند ولد  الصغير وفي حالة عدم وجوود ا ب ، لاجود ابوي ا ب رهون  .1
 . ماله عند ذلك الصغير

 . واذا كان لالب دين عند ابنه الصغير فاه ان يرتهن لنفسه مال ولد  .2

 . ولالب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين عاى الصغير نفسه .3

احد او د  الصغار  بنه اآلخر الصغير بدين له عايه عاى ان يؤخذ اذن  وله ايضا ان يرهن مال .4
 . 4و3و2المحكمة في الحا ت المبينة في الفقرات 

 . وليس لالب و  لاجد ان يرهن مال ولد  الصغير بدين  جنبي عاى ا ب .5

 

 

 ( 1327المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . جوز لاوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له عاى ايهماي .1

 . و  يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور و  ارتهان مال ايهما لنفسه .2

 

 

 ( 1328المادة )   



 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . ون رهنا تامينيا قاتما وموجودا عند اجراء الرهنيجب ان يكون العقار المره

 

 

 ( 1329المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 .   يجوز ان يقع الرهن التاميني ا  عاى عقار يصح التعامل فيه او حق عيني عاى عقار .1

 . ويجوز لامحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .2

 

 

 ( 1330المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

يشمل الرهن التاميني ماحقات العقوار المرهوون مون ابنيوة واغوراس وعقوارات بالتخصوي  وكول موا 
 . يه من انشاءت بعد العقديستحدث عا

 

 



 ( 1331المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

لاشريك في عقار شاتع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع  .1
 .في نصيبه مع مراعاة قيد  في داترة التسجيل

 . ن تعادل الحص  او ثمن العقار لسداد دين الرهنوتخص  المبالش التي تستحق له م .2

 

 

 ( 1332المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

يشوترط فوي مقابول الورهن التوواميني ان يكوون دينوا ثابتوا فوي الذمووة او موعوودا بوه محوددا او عينوا موون 
 . ا عيان المضمونة

 

 

 ( 1333المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

الرهن   يتجزا وكول جوزء مون العقوار المرهوون ضوامن لكول الودين وكول جوزء مون الودين مضومون 
 . بالعقار المرهون



 

 

 ( 1334المادة )   

 عقد الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . لذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجياه كالسيارة والسفينةتسري احكام الرهن التاميني عاى المنقول ا

 

 

 ( 1335المادة )   

 الراهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

  

 

 . لاراهن ان يتصرف في عقار  المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك عاى حقوف المرتهن

 

 

 ( 1336المادة )   

 الراهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 



لاراهن رهنا تامينيا حوق ادارة عقوار  المرهوون والحصوول عاوى غاتوه حتوى تواريخ نوز  ماكيتوه  .1
 . جبرا عند عدم وفاء الدين

 . وتاحق غاته بالعقار المرهون من تاريخ نز  الماكية .2

 

 

 ( 1337المادة )   

 الراهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

ينيا وهو مسؤول عن سالمته كامال حتوى تواريخ وفواء الودين يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تام
ولامرتهن ان يعترض عاى كل نق  في ضومانه وان يتخوذ مون ا جوراءات موا يحفوي حقوه عاوى ان 

 . يرجع بالنفقات عاى الراهن

 

 

 ( 1338المادة )   

 الراهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

و تعيب بخطا من الراهن كان لامرتهن ان يطاب وفاء دينه اذا هاك العقار المرهون رهنا تامينيا ا .1
 . فورا او تقديم ضمان كاف لدينه

فاذا كان الهالك او التعيب بسبب   يد لاراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضومانا كافيوا لاودين  .2
 . او وفاؤ  قبل حاول ا جل

اهوالك او التعيوب او تجعاوه غيور كواف فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقوار المرهوون ل .3
لاضمان كان لامرتهن ان يطاب مون المحكموة وقوف هوذ  ا عموال واتخواذ الوسواتل التوي تمنوع وقوو  

 .الضرر



 

 

 ( 1339المادة )   

 الراهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

ينتقل الرهن عند هالك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيبه الى المال الذي يحل محاه ولامرتهن ان 
 . يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته

 

 

 ( 1340المادة )   

 الراهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

س لوه ان يطاوب اذا كان الراهن كفيال عينيا فوال يجووز اقتضواء الودين مون غيور العقوار المرهوون ولوي
 . الرجو  عاى المدين قبل التنفيذ عاى عقار 

 

 

 ( 1341المادة )   

 المرتهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

لامرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه آلخر بشرط موافقة المودين ويسوجل سوند التفورغ فوي داتورة  
 . التسجيل



 

 

 ( 1342المادة )   

 المرتهن

 هن التأمينيالر -الباب ا ول 

 

 

لامرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه مون العقوار المرهوون عنود حاوول اجول الودين طبقوا لمرتبتوه  .1
 . وبعد اتخاذ ا جراءات المنصو  عايها في قانون ا جراء او القوانين الخاصة

 . فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجو  بباقي دينه عاى اموال المدين كداتن عادي .2

 

 

 ( 1343المادة )   

 المرتهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

اذا اشترط فوي عقود الورهن تمايوك العوين المرهونوة لامورتهن فوي مقابول دينوه ان لوم يوؤد  الوراهن فوي 
 . ا جل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل

 

 

 ( 1344المادة )   

 المرتهن

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 



 

ا جارة المنجزة الصوادرة مون الوراهن   تنفوذ فوي حوق المورتهن ا  اذا كانوت ثابتوة التواريخ قبول  .1
 . الرهن

اما ا جارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء ا جارة المنجزة فال تنفذ في حق المورتهن مطاقوا ا  اذا  .2
 . سجات في عقد الرهن

 

 

 ( 1345المادة )   

 النسبة لاغيرآثار الرهن التأميني ب

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

ينفذ الرهن التاميني فوي حوق غيور المتعاقودين مون تواريخ تسوجياه فوي داتورة التسوجيل قبول ان يكسوب 
 . الغير حقاً عينياً عاى العقار المرهون

 

 

 ( 1346المادة )   

 آثار الرهن التأميني بالنسبة لاغير

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

يقتصر اثر الرهن التاميني عاى المباش المحدد في سند الرهن والثابت في داترة التسجيل ما لم يون  
 . القانون او ا تفاف عاى غير ذلك

 

 

 ( 1347المادة )   

 آثار الرهن التأميني بالنسبة لاغير



 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

التنووازل عون درجتوه فوي حوق غيور المتعاقوودين ا    تنفوذ حوالوة الورهن التواميني و  التفورغ عنوه او 
 . بقيدها عاى سند الحق ا صاي وتسجياها

 

 

 ( 1348المادة )   

 حق التقدم

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

تؤدى ديون الداتنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محاوه  .1
ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم موا انفوق فوي هوذا الشوان طبقاً لمرتبة كل منهم 
 . في الدواتر المختصة

 

وتحدد هذ  المرتبة بالرقم التتابعي لاقيود فاذا تقدم اشخا  متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم  .2
 ء الوداتنون ضد مدين واحد وعاى عقار واحد فيكون قيد هوذ  الرهوون تحوت رقوم واحود ويعتبور هوؤ

 . عند التوزيع في مرتبة واحدة

 

 

 ( 1349المادة )   

 حق التقدم

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 



يجوز لاوداتن المورتهن ان ينوزل عون مرتبوة رهنوه بمقودار دينوه لوداتن مورتهن آخور عاوى ذات العقوار 
 . المرهون

 

 

 ( 1350المادة )   

 حق التقدم

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 .تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجياه في داترة التسجيل .1

 . ويحتفي بمرتبته حتى يقيد بداترة التسجيل ما يدل عاى انقضاته .2

 

 

 ( 1351المادة )   

 حق التقدم

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . قد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبتهيترتب عاى قيد الرهن ادخال مصروفات الع

 

 

 ( 1352المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 



لاداتن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حواتز لوه  سوتيفاء دينوه عنود حاوول  
 . اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته

 

 

 ( 1353المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

لاداتن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نز  ماكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين فوي 
ميعاد  وذلك بعد انذار المدين وحاتز العقار طبقواً لالجوراءات المنصوو  عايهوا فوي قوانون ا جوراء 

 . والقوانين الخاصة

 

 

 ( 1354المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

يعتبر حاتزاً لاعقار المرهون كل من انتقات اليه بعد الرهن ماكيته او حق عيني آخر عايه باي سوبب 
 . دون ان يازمه شخصياً دين الرهن

 

 

 ( 1355المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 



 

 

نياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذار  عاوى ان يرجوع بموا ادا  لحاتز العقار المرهون رهناً تامي
 . عاى المدين وله ان يحل محل الداتن الذي استوفى دينه فيما له من حقوف

 

 

 ( 1356المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

ه مون كول حوق عينوي ترتوب عايوه لحاتز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقوار الوذي آل اليو
توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون ا جوراء او 

 . القوانين الخاصة

 

 

 ( 1357المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

تووتم اجووراءات نووز  الماكيووة الجبووري عنوود عوودم وفوواء الوودين طبقوواً  حكووام قووانون ا جووراء والقوووانين 
 . الخاصة

 

 

 ( 1358المادة )   



 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

يجوز لحاتز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فواذا رسوا الموزاد 
 وادى الثمن اعتبر مالكاً لاعقار بمقتضى سند ماكيته ا صاي ويتحرر العقار من الحق المسجل عايه

. 

 

 

 ( 1359المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً عاى غير حاتز  فانه يكسوبه بمقتضوى قورار رسوو الموزاد 
 . عن الحاتزعايه ويتاقى حقه 

 

 

 ( 1360المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . يضمن الحاتز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب .1

 . وعايه رد غاة العقار من تاريخ انذار  بوفاء الدين .2

 



 

 ( 1361المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

اذا زاد ثمون العقوار المبيووع عاوى قيمووة الوديون الموثقوة كانووت الزيوادة لاحوواتز ، ولداتنيوه الموورتهنين ان 
 . يستوفوا ديونهم منها

 

 

 ( 1362المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

ل ما كوان يجووز لحاتز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض عاى الدين الذي بيع العقار بسببه بك
 . لامدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ماكية الحاتز

 

 

 ( 1363المادة )   

 حق التتبع

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

يرجع الحاتز بدعوى الضمان عاى المالوك السوابق فوي الحودود التوي يرجوع بهوا الخاوف عاوى مون  .1
 ً  . تاقى منه الماكية معاوضة او تبرعا



ويرجع الحاتز ايضا عاوى المودين بموا دفعوه زيوادة عاوى موا هوو مسوتحق فوي ذمتوه بمقتضوى سوند  .2
ماكيته ايا كان السبب في دفع هذ  الزيادة ، ويحل محل الداتنين الوذين وفواهم حقووقهم وبوجوه خوا  

 . ينيحل محاهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخ  آخر غير المد

 

 

 ( 1364المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

  

 

 . ينقضي الرهن بانقضاء ا لتزام الموثق به .1

فاذا زال سبب انقضاء ا لتزام عاد الرهن كموا كوان دون مسواس بحقووف الغيور حسون النيوة التوي  .2
 . اكتسبها بين زوال الحق وعودته

 

 

 ( 1365المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . لامدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وماحقاته قبل حاول ميعاد الوفاء به .1

وله ان يودعه داترة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية موا يسوتحق فوي ذموة المودين  .2
 .نهاء الرهن . عاى ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصةوتسايمه سند الوفاء وا

 

 



 ( 1366المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون ا جراء والقوانين الخاصوة ودفوع ثمنوه الوى الوداتنين 
 . ايداعهالمرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم او 

 

 

 ( 1367المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

ينقضي الرهن التاميني بانتقال ماكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الورهن الوى الوراهن 
 . عاى ان يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي

 

 

 ( 1368المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

ينقضي الرهن التاميني اذا تنازل الداتن المرتهن عنه تناز ً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع 
 . بقاء الدين

 



 

 ( 1369المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . بهالك محاه ينقضي الرهن التاميني .1

 . وتراعى احكام هالك الرهن المنصو  عايها في هذا القانون .2

 

 

 ( 1370المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 

 . اذا انقضت مدة التقادم عاى الدين الموثق بالرهن ، جاز لاراهن ان يطاب الحكم بفك الرهن .1

واذا انتقل العقار المرهون الى حاتز فاه ان يحتا بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عوذر عون رفوع  .2
 . دعوى الرهن عايه مدة خمس عشرة سنة

 

 

 ( 1371المادة )   

 إنقضاء الرهن التأميني

 الرهن التأميني -الباب ا ول 

 

 



 . لورثة  ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن ، ويبقى قاتماً عند ا

 

 

 ( 1372المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

  

 

  

 

الرهن الحيازي هو احتباس موال فوي يود الوداتن او يود عودل ضوماناً لحوق يمكون اسوتيفاؤ  منوه كاوه او 
 . بعضه بالتقدم عاى ساتر الداتنين

 

 

 ( 1373المادة )   

 الرهن الحيازي

 يازيالرهن الح -الباب الثاني 

 

 

 . يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسايم عند الرهن صالحاً لابيع

 

 

 ( 1374المادة )   

 الرهن الحيازي



 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتواً ثبوتواً صوحيحاً فوي الذموة او موعووداً بوه محودداً 
 . عند الرهن

 

 

 ( 1375المادة )   

 الرهن الحيازي

 التأمينات العينية -الباب ا ول 

 

 

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الداتن او العدل ولاراهن ان يرجوع عون الورهن قبول 
 . التسايم

 

 

 ( 1376المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

اى وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العودل كيود المورتهن لاراهن والمرتهن ان يتفقا ع
 . ويتم الرهن بقبضه

 

 

 ( 1377المادة )   



 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

  يجوز لاعدل ان يسام المرهون لاراهن او المرتهن دون رضا اآلخر ما دام الدين قاتماً ولوه ان  .1
 . يسترد  اذا كان قد سامه

 . واذا تاف المرهون قبل ا سترداد ضمن العدل قيمته .2

 

 

 ( 1378المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

ق الراهن والمرتهن عاوى ايودا  الورهن عنود غيور  جواز  يهموا ان يطاوب مون اذا توفي العدل ولم يتف
 . المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختار 

 

 

 ( 1379المادة )   

 الرهن الحيازي

 التأمينات العينية -الباب ا ول 

 

 

 تصرف فيهيشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عايه او غير  ان يكون مالكاً لامرهون واهال لا .1
. 



غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنهوا  .2
 .رهناً حيازياً بدين عايه او عاى غير 

 

 

 ( 1380المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 . ين بالرهن التامينيالمتعاقت 1327و  1326تسري عاى الرهن الحيازي احكام المادتين 

 

 

 ( 1381المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

تسووري عاووى رهوون المووال الشوواتع رهنوواً حيازيوواً احكووام الوورهن التوواميني المنصووو  عايهووا فووي المووادة 
 . من هذا القانون 1331

 

 

 ( 1382المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 



 

تسري عاى الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزتوة المرهوون ضوماناً لاودين المنصوو  عايهوا فوي 
 . من هذا القانون ويبقى كاه ضماناً لكل الدين او لجزء منه 1333المادة 

 

 

 ( 1383المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 . ماحقات متصاة بالمرهون يشمل الرهن الحيازي كل ما يشماه البيع من

 

 

 ( 1384المادة )   

 الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً  كثر من ديون بمرتبوة واحودة بشورط ان يوتم رهنوه بعقود  .1
 . واحد

 . ويكون كاه مرهوناً عند كل من الداتنين مقابل دينه .2

 

 

 ( 1385المادة )   

 الرهن الحيازي



 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 . يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه .1

 . وليس لامعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين .2

 

 

 ( 1386المادة )   

 اثار الرهن الحيازي عاى الراهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

  

 

 : او  : بين عاقديه

 : الراهن .1

  يجوز لاراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابالً لافسخ مثل البيع وا جارة والهبوة  .1
 . ا  بقبول المرتهن

 . فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .2

 

 

 ( 1387المادة )   

 هناثار الرهن الحيازي عاى الرا

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 



 . اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغير  فال يسري اقرار  في حق المرتهن .1

 . و  يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .2

 

 

 ( 1388المادة )   

 اثار الرهن الحيازي عاى الراهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

يضمن الراهن سالمة المرهون ولويس لوه ان يواتي عموالً يونق  مون ضومانه او يحوول دون مباشورة 
 . المرتهن لحقوقه

 

 

 ( 1389المادة )   

 اثار الرهن الحيازي عاى الراهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

راً تسووري عاووى الوورهن الحيووازي احكووام تاووف المرهووون او تعيبووه بسووبب خطووا الووراهن او قضوواء وقوود
 . ( من هذا القانون1338المنصو  عايها في المادة )

 

 

 ( 1390المادة )   

 اثار الرهن الحيازي عاى الراهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 



 

 

ينتقل الرهن عند هالك المرهون حيازياً او تعيبوه الوى الموال الوذي حول محاوه ولامورتهن ان يسوتوفي 
 . من هذا القانون( 1339حقه منه وفقاً  حكام المادة )

 

 

 ( 1391المادة )   

 آثار الرهن الحيازي عاى المرتهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

المرتهن : عاى المرتهن ان يحفي المرهون حيازيوا بنفسوه او بامينوه وان يعنوى بوه عنايوة الرجول  .2
المعتاد وهو مسؤول عن هالكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب   يد له فيه ، وعاى ان 

 . من هذا القانون 1396. و 94تراعى احكام المادتين 

 

 

 ( 1392المادة )   

 ن الحيازي عاى المرتهنآثار الره

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

ليس لامرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن و  يجوز له بيعه ا  اذا كان وكيالً في 
 . البيع

 

 

 ( 1393المادة )   

 آثار الرهن الحيازي عاى المرتهن



 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 . نتفع بالمرهون حيازياً منقو ً او عقاراً بغير اذن الراهن  يجوز لامرتهن ان ي .1

فاذا اذن الراهن واباي له ا نتفا  بنفسوه بوال شورط مون الوداتن فاوه ا نتفوا  بنفسوه و  يسوقط مون  .2
 . الدين شيء في مقابل ذلك

اة او  من ولامرتهن ان يستغاه استغال ً كامالً باذن الراهن عاى ان يحسم ما حصل عايه من الغ .3
 . النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين

 

 

 ( 1394المادة )   

 آثار الرهن الحيازي عاى المرتهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 .اذا اساء الداتن استعمال الشيء المرهون حق لاراهن ان يطاب وضع المرهون تحت يد عادل

 

 

 ( 1395المادة )   

 آثار الرهن الحيازي عاى المرتهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

لامرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل بوه مون ماحقوات او نفقوات 
 . وبعدتذ عايه ان يرد المرهون الى راهنه

 



 

 ( 1396المادة )   

 آثار الرهن الحيازي عاى المرتهن

 رهن الحيازيال -الباب الثاني 

 

 

 . اذا هاك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .1

 . فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهالك بتعدي المرتهن ام   .2

واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عون الوراهن وضومن المورتهن البواقي ان كوان الهوالك  .3
 . ير  في حفيهبتعديه او تقص

 .واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدر  ويرجع الداتن بما بقي له عاى الراهن .4

 

 

 ( 1397المادة )   

 آثار الرهن الحيازي عاى المرتهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

لامرتهن حيازياً حقوف المرتهن رهناً تامينياً في التنفيوذ عاوى المرهوون ثوم عاوى سواتر امووال المودين 
 . ( من هذا القانون1342عند عدم استيفاء كامل دينه المنصو  عايها في المادة )

 

 

 ( 1398المادة )   

 آثار الرهن الحيازي عاى المرتهن

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 



 

الورهن الحيوازي احكوام بطوالن ا تفواف عاوى تماوك المرهوون عنود عودم وفواء الودين فوي تسري عاوى 
 . من هذا القانون 1343الرهن التاميني المنصو  عايها في المادة 

 

 

 ( 1399المادة )   

 أثار الرهن الحيازي بالنسبة لاغير

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 ق التتبع وا ولويةثانيا : بانسبة الى الغير : حق الحبس وح

يجب لنفاذ عقد الرهن الحيوازي فوي حوق الغيور ان يكوون المرهوون فوي يود الوداتن المورتهن او العودل 
 . الذي ارتضا  الطرفان

 

 

 ( 1400المادة )   

 أثار الرهن الحيازي بالنسبة لاغير

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

دينه كامالً فاذا زالت يد  عنه دون ارادته كان لامرتهن حبس المال المرهون تحت يد  حتى يستوفي 
 . له حق استرداد 

 

 

 ( 1401المادة )   

 آثار الرهن التأميني بالنسبة لاغير



 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

يضوومن المرهووون حيازيوواً اصوول الوودين والنفقووات الضوورورية التووي يؤديهووا الموورتهن عاووى الووراهن 
 . ومصروفات عقد الرهن وتنفيذ 

 

 

 ( 1402المادة )   

 رهن العقار

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 رهن العقار -او  

 

  يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة لاغير ا  اذا سجل في داترة التسجيل الى جانب حيازة 
 . الداتن المرتهن

 

 

 ( 1403المادة )   

 رهن العقار

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

لاداتن المرتهن ان يعير المرهوون حيازيواً او يوؤجر  الوى راهنوه عاوى ان ييول المرهوون ضوامناً  .1
 . لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك عاى نفاذ الرهن في حق الغير

( من هذا القانون بشوان 1393ويتبع في شان ا يجار المدفو  من الراهن ما نصت عايه المادة ) .2
 . غاة العين المرهونة



 

 

 ( 1404المادة )   

 رهن العقار

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

يؤدي الداتن المرتهن النفقات الالزموة  صوالي المرهوون وصويانته وموا يسوتحق عايوه مون ضوراتب 
 . وتكاليف عاى ان يحسم ذلك من غاة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه

 

 

 ( 1405المادة )   

 رهن المنقول

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 : ثانيا

 

 : رهن المنقول

 

  يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير ا  اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الودين 
 والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن

 

 

 ( 1406المادة )   

 رهن المنقول



 الرهن الحيازي -ي الباب الثان

 

 

اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هالك او نق  في القيموة اعاون المورتهن الوراهن بوذلك . فواذا لوم 
يقدم الراهن لامرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطاب مون المحكموة بيوع المرهوون وحينتوذ ينتقول 

 . حق الداتن الى الثمن

 

 

 ( 1407المادة )   

 رهن المنقول

 الرهن الحيازي -ب الثاني البا

 

 

يجوز لاراهن ان يطاب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحوة 
ولو كان ذلك قبل حاول اجل الدين وتحودد المحكموة عنود ا ذن شوروط البيوع وتفصول فوي امور ايودا  

 . الثمن

 

 

 ( 1408المادة )   

 رهن المنقول

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 . تسري ا حكام السابقة بالقدر الذي   تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة

 

 



 ( 1409المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 : رهن الديون -ثالثا 

 

 . هذا الدينمن رهن دينا له يازمه ان يسام الى المرتهن السند المثبت ل

 

 

 ( 1410المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

  يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير ا  اذا اعان هذا الرهن رسومياً الوى المودين  .1
 . او رضي به

لاورهن مرتبتوه و  يكون نافذاً في حق الغير ا  بحيازة المرتهن لسند الدين المرهوون ، وتحسوب  .2
 . من التاريخ الثابت لالعالن او القبول

 

 

 ( 1411المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

يتم رهن ا سناد ا سمية او المحررة  مر بالطريقة الخاصة التي ن  عايها القانون لحوالتهوا عاوى 
 . ان يذكر ان الحوالة تمت عاى سبيل الرهن



 

 

 ( 1412المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 .   يجوز رهن الدين الذي   يقبل الحوالة او الحجز

 

 

 ( 1413المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

سوم لامرتهن ان يحصل عاى ا ستحقاقات الدورية لادين المرهون والتكواليف المتصواة بوه ولوه ان يح
 . ذلك من النفقات ثم من اصل دينه

 

 

 ( 1414المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 



عاى الداتن المرتهن المحافية عاى الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضوي شويتاً مون هوذا الودين دون 
ء وان يبوادر باخطوار تدخل من الراهن كان عايوه ان يقتضويه فوي الزموان والمكوان المعينوين لالسوتيفا

 . الراهن بذلك

 

 

 ( 1415المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

لاموودين فووي الوودين المرهووون ان يتمسووك قبوول الووداتن الموورتهن باوجووه الوودفع المتعاقووة بصووحة الحووق 
المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون لوه هوو قبول داتنوه ا صواي ، كول ذلوك بالقودر الوذي 

 . يجوز فيه لامدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذ  الدفو  قبل المحال اليه

 

 

 ( 1416المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

يجب عاى المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الوى الوراهن والمورتهن معواً اذا اسوتحق قبول  .1
 . استحقاف الدين المضمون بالرهن

 

ولاراهن والمرتهن ان يتفقا عاى ايدا  ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون  .2
 . وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه

 

 



 ( 1417المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كالهما مستحق ا داء ولم يستوف المورتهن حقوه 
ن ، هوذا اذا كوان جاز له ان يقبض من الودين المرهوون موا يكوون مسوتحقاً لوه ويورد البواقي الوى الوراه

 . المستحق له والدين المرهون من جنس واحد

 . وا  جاز له ان يطاب بيع الدين المرهون او تماكه بقيمته  ستيفاء حقه

 

 

 ( 1418المادة )   

 رهن الديون

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 . تسري احكام رهن المنقول حيازياً عاى رهن الدين بما   يتعارض مع ا حكام السابقة

 

 

 ( 1419المادة )   

 انقضاء الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 



ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الودين 
وف التي يكون الغير حسن النيوة قود كسوبها قانونوا فوي الفتورة موا بوين انقضواء الودين دون اخالل بالحق

 .وعودته

 

 

 ( 1420المادة )   

 انقضاء الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 . ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الداتن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او د لة

 

 

 ( 1421المادة )   

 نقضاء الرهن الحيازيا

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

ينقضي الرهن الحيوازي باتحواد  موع حوق الماكيوة فوي يود واحودة عاوى انوه يعوود اذا زال السوبب بواثر 
 . رجعي

 

 

 ( 1422المادة )   

 انقضاء الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 



 

 . ينقضي الرهن الحيازي بهالك الشيء او انقضاء الحق المرهون

 

 

 ( 1423المادة )   

 انقضاء الرهن الحيازي

 الرهن الحيازي -الباب الثاني 

 

 

 .   ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين

 

 

 ( 1424المادة )   

 حق ا متياز

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -لث الباب الثا

 

 

 

 

 

 ا متياز حق عيني تابع يخول الداتن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بن  القانون

 

 

 ( 1425المادة )   

 حق ا متياز



 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

اذا لم ين  القانون عاى مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية لاحقوف المنصو  عايها في هذا  .1
 . الباب

 

 . واذا كانت الحقوف في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك .2

 

 

 ( 1426المادة )   

 حق ا متياز

 (قانون )حقوف ا متيازالتوثيق العيني بن  ال -الباب الثالث 

 

يقع ا متياز العام لاداتن عاى جميع اموال المدين . اما ا متيواز الخوا  فيورد عاوى منقوول او عقوار 
 . معين

 

 

 ( 1427المادة )   

 حق ا متياز

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

 . اذا كان حسن النية  يؤثر ا متياز عاى حقوف حاتز المنقول  .1

 

ويعتبر حاتزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسوبة لامنقوو ت الموجوودة بوالعين الموؤجرة  .2
 . وصاحب الفندف بالنسبة  متعة النز ء



 

ولصوواحب ا متيوواز عاووى المنقووول اذا خشووي ضووياعه او التصوورف فيووه ان يطاووب وضووعه تحووت  .3
 . الحراسة

 

 

 ( 1428المادة )   

 حق ا متياز

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 . تسري احكام الرهن التاميني عاى حقوف ا متياز الواردة عاى العقار بما   يتنافى مع طبيعتها .1

 

نفقوات البيوو  عاى انه   محل لتسوجيل حقووف ا متيواز الموثقوة لحقووف خزانوة الدولوة ورسووم و .2
 القضاتية

 

 

 ( 1429المادة )   

 حق ا متياز

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

 . تسري احكام الرهن التاميني المتعاقة بهالك الشيء وتعيبه عاى حقوف ا متياز

 

 

 ( 1430المادة )   

 حق ا متياز



 (قانون )حقوف ا متيازالتوثيق العيني بن  ال -الباب الثالث 

 

 

ينقضي حق ا متياز بونفس الطورف التوي ينقضوي بهوا حوق الورهن التواميني والحيوازي ووفقوا  حكوام 
 . انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد ن  يقضي بغير ذلك

 

 

 ( 1431المادة )   

 الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 الفصل الثاني

 

 انوا  الحقوف الممتازة

 

الحقوف المبينة في النصو  التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيموا بينهوا بنسوبة كول منهوا 
 وذلك الى جانب حقوف ا متياز المقررة بنصو  خاصة

 

 

 ( 1432المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (نون )حقوف ا متيازالتوثيق العيني بن  القا -الباب الثالث 

 

 : او  : حقوف ا متياز العامة وحقوف ا متياز الخاصة عاى منقول

 



يكون لامصروفات القضاتية التي انفقت لمصاحة الوداتنين المشوتركة فوي حفوي امووال المودين وبيعهوا 
 حق امتياز عاى ثمن هذ  ا موال وتستوفى قبل اي حق آخر

 

 

 ( 1433المادة )   

 الممتازةانوا  الحقوف 

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

لاضوراتب والرسووم والحقووف ا خورى مون اي نوو  كانوت المسوتحقة لاحكوموة امتيواز بالشوروط  .1
 المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان

 

د كانوت قبول اي حوق آخور وتستوفى هذ  المستحقات من ثمن ا موال المتعاقة با متياز فوي ايوة يو .2
 عدا المصروفات القضاتية

 

 

 ( 1434المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

لانفقات التي صرفت في حفي المنقول او اصالحه امتياز عايه وتستوفى مون ثمنوه بعود المصوروفات 
 . القضاتية والمبالش المستحقة لاحكومة

 

 

 ( 1435المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة



 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

هو مستحق منها في الستة الشهور ا خيرة حق امتيواز عاوى جميوع يكون لاديون اآلتية ، بقدر ما  .1
 : اموال المدين من منقول وعقار

أ. المبالش المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكاف ت الخدم والكتواب والعموال وكول اجيور  
 . آخر

 . ب. المبالش المستحقة عما صرف لامدين ولمن يعوله من ماكل ومابس ودواء

 . ة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عايهج. النفق

وتستوفى هذ  المبالش مباشرة بعد المصروفات القضاتية والمبالش المستحقة لاخزينوة ومصوروفات  .2
 .الحفي وا صالي ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها

 

 

 ( 1436المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (لعيني بن  القانون )حقوف ا متيازالتوثيق ا -الباب الثالث 

 

 

يكون  ثموان البوذار والسوماد وغيور  مون موواد التخصويب والمبيودات الحشورية ونفقوات الزراعوة  .1
والحصاد امتياز عاى المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعود الحقووف السوابقة ان 

 . وجدت

 . صالحها امتياز عايها في نفس المرتبةكما يكون  ثمان اآل ت الزراعية ونفقات ا .2

 

 

 ( 1437المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 



 

 

 جرة العقارات وا راضوي الزراعيوة لسونتين او لمودة ا يجوار ان قاوت عون ذلوك ، ولكول حوق آخور 
لامؤجر بمقتضى عقد ا يجار امتياز عاى ما يكون موجوداً بالعين الموؤجرة ومماوكواً لامسوتاجر مون 

 . منقول قابل لاحجز او محصول زراعي

 

 

 ( 1438المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -لثالث الباب ا

 

 

يثبت امتياز ا جرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقو ت مماوكوة لزوجوة المسوتاجر او 
 . لاغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة ا حكام الخاصة بالمنقول المسروف او الضاتع

 

 

 ( 1439المادة )   

   الحقوف الممتازةانوا

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

يثبووت امتيوواز ديوون ا يجووار عاووى المنقووو ت والمحصووو ت الموجووودة بووالعين المووؤجرة والمماوكووة 
لامستاجر الثاني اذا ن  في العقد عاى منع المستاجر من التاجير لغير  فاذا لم يون  عاوى ذلوك فوال 

 . ا متياز ا  لامبالش المستحقة لامستاجر ا صاي في ذمة المستاجر منه عند المطالبةيثبت 

 

 

 ( 1440المادة )   



 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

غبته او بغير عامه ولم لامؤجر حق تتبع ا موال المثقاة با متياز اذا نقات من العين المؤجرة بغير ر
يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوف الممتازة وذلك دون اخالل بحقوف حسني النيوة مون الغيور 
عاى هذ  ا موال ويبقوى ا متيواز قاتمواً عاوى ا مووال التوي نقاوت ولوو اضور بحوق الغيور لمودة ثوالث 

ثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك سنوات من يوم نقاها اذا اوقع المؤجر عايها حجزاً في خالل ثال
اذا بيعت هذ  ا موال الى مشتر حسن النية في سوف عام او في مزاد عاني او ممن يتجور فوي مثاهوا 

 . وجب عاى المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري

 

 

 ( 1441المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

يستوفى دين ايجار العقوارات وا راضوي الزراعيوة مون ثمون ا مووال المثقاوة با متيواز بعود الحقووف 
 . الواردة في المواد السابقة ا  ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتبار  حاتزاً حسن النية

 

 

 ( 1442المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 



المبالش المستحقة لصاحب الفندف في ذمة النزيل عن اجرة ا قامة والمؤونة وما صرف لحسابه ،  .1
 . لها امتياز عاى ا متعة التي احضرها النزيل في الفندف او ماحقاته

عاى ا متعة ولو كانت غير مماوكة لانزيول . اذا لوم يثبوت ان صواحب الفنودف كوان  ويقع ا متياز .2
يعاووم وقووت ادخالهووا عنوود  بحووق الغيوور عايهووا بشوورط ان   تكووون تاووك ا متعووة مسووروقة او ضوواتعة ، 
ولصاحب الفندف ان يعوارض فوي نقول ا متعوة مون فندقوه موا دام لوم يسوتوف حقوه كوامالً ، فواذا نقاوت 

عارضته او دون عامه ، فان حق ا متياز يبقى قاتماً عايها دون اخالل بوالحقوف التوي ا متعة رغم م
 . كسبها الغير بحسن نية عاى هذ  ا موال

 

 

 ( 1443المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

فاذا اجتمع الحقان قودم اسوبقهما تاريخواً موا لوم يكون غيور يكون  متياز صاحب الفندف مرتبة المؤجر 
 نافذ في حق اآلخر

 

 

 ( 1444المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

 

1.  ً بذاتيتوه  لباتع المنقوول امتيواز عايوه بوالثمن وماحقاتوه ويبقوى هوذا ا متيواز موا دام المنقوول محتفيوا
وذلك دون اخالل بالحقوف التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة ا حكوام الخاصوة 

 . بالمواد التجارية

وياوي هوذا ا متيواز الحقووف المتقدموة والواقعوة عاوى منقوول ويسوري فوي حوق الموؤجر وصواحب  .2
 . الفندف اذا ثبت عامهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة او في الفندف

 



 

 ( 1445المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

اشركاء في المنقول اذا اقتسمو  امتياز عايوه ضوماناً لحوق كول مونهم فوي الرجوو  عاوى اآلخورين ل .1
 . بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل

 

 .و متياز المتقاسم مرتبة امتياز الباتع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا .2

 

 

 ( 1446المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة

 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -لثالث الباب ا

 

 : ثانيا . حقوف ا متباز الخاصة عاى عقار

 

موا يسوتحق لبواتع العقوار او مفرغوه ، مون الوثمن وماحقاتوه لوه حوق امتيواز عاوى العقوار المبيوع او  .1
 المفرغ

 

 ريخ تسجياهويجب تسجيل حق ا متياز في داترة تسجيل ا راضي وتكون مرتبته من تا .2

 

 

 ( 1447المادة )   

 انوا  الحقوف الممتازة



 (التوثيق العيني بن  القانون )حقوف ا متياز -الباب الثالث 

 

لاشركاء في العقار اذا اقتسمو  حق امتياز عايه ضماناً لحق رجو  ايهم عاى اآلخرين بما تخوله  .1
 القسمة من حق في اقتضاء معدلها

 

 ويجب تسجيل حق ا متياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجياه . 2

 

 

 ( 1448المادة )   

 ا لغاءات

 

 الفصل الثالث

 

 احكام ختامية

 

 ياغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجاة ا حكام العدلية .1

 

 الخاصة عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين .2

 

 

 ( 1449المادة )   

 المكافون بتنفيذ احكام القانون

 

 رتيس الوزراء والوزراء كل في نطاف اختصاصه مكافون بتنفيذ احكام هذا القانون

 



 

 


