
  القانون المدني
  ١٨/٥/١٩٤٩ تاريخ ٨٤الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  باب تمهيدي
  أحكام عامة

  الفصل األول 
  القانون وتطبيقه 

   القانون والحق -١
   ١المادة 

  . ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها١
  
ش         ٢ م يوجد نص ت م توجد،                    ـ فإذا ل إذا ل شريعة اإلسالمية، ف ادئ ال م القاضي بمقتضى مب ه، حك ريعي يمكن تطبيق

  . فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
  

   ٢المادة 
ى نص يتعارض مع              ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء، أو يشتمل عل

  . ص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريعن
  

   ٣المادة 
  . تحسب المواعيد بالتقويم الميالدي، ما لم ينص القانون على غير ذلك

  
   ٤المادة 

م    حيث ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وباإللصاق في بهو المحكمة،                 ما ل
  . ينص القانون على شكل خاص

  
   ٥المادة 

  . من استعمل حقه استعماال مشروعًا، ال يكون مسؤوًال عما ينشأ عن ذلك من ضرر
  

   ٦المادة 
  : يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية

  
  . أ ـ إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير

قها قليلة األهمية، بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر  ب ـ إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقي 
  . بسببها

  . ج ـ إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة
  
  تطبيق القانون تنازع القوانين من حيث الزمان -٢

   ٧المادة 
يهم ال      ١ ق عل ذين تنطب خاص ال ع األش ى جمي سري عل ة ت ة باألهلي صوص المتعلق ذه  ـ الن ي ه ررة ف شروط المق

  .النصوص
  
ك                  ٢ إن ذل دة، ف ـ وإذا عاد شخص، توافرت فيه األهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص األهلية بحسب نصوص جدي

  . ال يؤثر في تصرفاته السابقة
  

   ٨المادة 
  . ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل١
  
نصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة         ـ عـلى أن ال   ٢

  . السابقة على العمل بالنصوص الجديدة
  



   ٩المادة 
النص                                  ١ دة من وقت العمل ب دة الجدي ديم سرت الم رره النص الق ا ق ادم أقصر مم دة للتق ـ إذا قرر النص الجديد م

  . القديمة قد بدأت قبل ذلكالجديد، ولو آانت المدة 
  
ـ أما إذا آان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم                ٢

  . يتم بانقضاء هذا الباقي
  

   ١٠المادة 
 أو في الوقت الذي آان تسري في شأن األدلة التي تعد مقدمًا النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل         

  . ينبغي فيه إعداده
  

  تنازع القوانين من حيث المكان 
  

   ١١المادة 
ا                   ازع فيه ات في قضية تتن ذه العالق وع ه د ن دما يطلب تحدي ات عن القانون السوري هو المرجع في تكييف العالق

  . القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها
  

   ١٢المادة 
ة الم  ١ سيتهم            ـ الحال ا بجن ي ينتمون إليه ة الت انون الدول ا ق سري عليه تهم ي ة لألشخاص وأهلي ي    . دني ك، فف ومع ذل

ان نقص                    ة، وآ اقص األهلي ًا ن ان أحد الطرفين أجنبي ا، إذا آ ا فيه د في سوريا وتترتب آثاره ي تعق التصرفات الت
  . لسبب ال يؤثر في أهليتهاألهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر تبينه، فإن هذا ا

  
ه       ٢ سري علي ا، في  ـ أما النظام القانوني لألشخاص االعتبارية األجنبية، من شرآات وجمعيات ومؤسسات وغيره

ي سي الفعل ا الرئي ز إدارته ذه األشخاص مرآ ا ه ي اتخذت فيه ة الت انون الدول شاطها . ق إذا باشرت ن ك، ف ع ذل وم
  .  هو الذي يسريالرئيسي في سوريا، فإن القانون السوري

  
   ١٣المادة 

  . يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون آل من الزوجين
  

   ١٤المادة 
ا في          ١ زواج، بم د ال ا عق ي يرتبه ار الت ى اآلث  ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل

  . ذلك من أثر بالنسبة إلى المال
  
الق،     ٢ ـا الط ق         ـ أم ى التطلي سري عل الق، وي ت الط زوج وق ا ال ي إليه ي ينتم ة الت انون الدول ه ق سري علي  في

  . واإلنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى
  

   ١٥المادة 
سري                          زواج، ي اد ال زوجين سوريًا وقت إنعق ان أحد ال سابقتين إذا آ ادتين ال ا في الم في األحوال المنصوص عليه

  . ون السوري وحده فيما عدا شرط األهلية للزواجالقان
  

   ١٦المادة 
  . يسري على االلتزام بالنفقة فيما بين األقارب، قانون المدين بها

  
   ١٧المادة 

ة     نظم الموضوعة لحماي ن ال ا م ة وغيره ة والوصاية والقوام سائل الموضوعية الخاصة بالوالي ى الم سري عل ي
  . ص الذي تجب حمايتهالمحجورين والغائبين، قانون الشخ

  
   ١٨المادة 

انون المؤرث، أو الموصي،             ١ د الموت، ق ا بع ـ يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى م
  . أو من صدر منه التصرف وقت موته



  
ه الوصية،             ٢ ذي تمت في د ال انون البل صاء، أو ق انون الموصي وقت االي  ـ ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ق
  .آذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموتو
  
  

   ١٩المادة 
ار              ى    . يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية األخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعق سبة إل سري بالن وي

ه آسب ال               ذي ترتب علي ة أو   المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب ال ازة أو الملكي حي
  . الحقوق العينية األخرى أو فقدها

  
ار              ى    . يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية األخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعق سبة إل سري بالن وي

ة                  ازة أو الملكي ه آسب الحي ذي ترتب علي أو المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب ال
  . الحقوق العينية األخرى أو فقدها

  
   ٢٠المادة 

اً          ١ دا موطن دين، إذا اتح ا الموطن المشترك للمتعاق ي يوجد فيه . ـ يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة الت
د               ا التعاق م فيه ي ت ة الت ين من الظرو       . فإن اختلفا موطنًا، سرى قانون الدول دان، أو تب م يتفق المتعاق ذا إذا ل ف أن ه

  . قانونًا آخر هو الذي يراد تطبيقه
  
  . ـ على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار٢
  

   ٢١المادة 
سري      . العقود ما بين األحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه            ذي ي ويجوز، أيضًا، أن تخضع للقانون ال

  . آما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك. ةعلى أحكامها الموضوعي
  

   ٢٢المادة 
  . ـ يسري على االلتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لاللتزام١
  
سا                        ٢ رة ال ام الفق سري أحك ضار، ال ت ق بااللتزامات الناشئة عن الفعل ال ي     ـ على أنه فيما يتعل ائع الت ى الوق بقة عل

  . تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن آانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه
  

   ٢٣المادة 
دعوى،                  ه ال يسري على قواعد االختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاآمة، قانون البلد الذي تقام في

  . أو تباشر فيه اإلجراءات
  

   ٢٤المادة 
  . يسري في شأن األدلة، التي تعد مقدمًا، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل

  
   ٢٥المادة 

ذة في                ال تسري أحكام المواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية ناف
  . سورية

  
   ٢٦المادة 

  . ال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاصتتبع، فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحو
  

   ٢٧المادة 
م                   ١ ذين تثبت له سية، أو ال م جن ذين ال تعرف له ة األشخاص ال ه في حال ذي يجب تطبيق ـ يعين القاضي القانون ال

  . جنسيات متعددة في وقت واحد
  



سية ا          ٢ ة      ـ على أن األشخاص الذين لهم في وقت واحد، بالنسبة إلى سورية، الجن ة أجنبي ى دول سبة إل سورية وبالن ل
  . أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه

  
   ٢٨المادة 

ا                               دد فيه ة تتع ة معين انون دول ق هو ق انون الواجب التطبي ة أن الق واد المتقدم متى ظهر من األحكام الواردة في الم
  . ولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقهاالشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الد

  
   ٢٩المادة 

دولي            انون ال ق بالق إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق، فال يطبق منه إال أحكامه الداخلية، دون التي تتعل
  . الخاص

  
   ٣٠المادة 

آلداب         ال يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا آانت ه            ام أو ل ذه األحكام مخالفة للنظام الع
  . في سورية

  
  الفصل الثاني 

  األشخاص 
   الشخص الطبيعي -١

   ٣١المادة 
  .  ـ تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيًا، وتنتهي بموته١
  
  .  ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون٢
  

   ٣٢المادة 
  .  األحوال المدنية ـ تثبت الوالدة والوفاة بسجالت١
  
  .  ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت، جاز اإلثبات بأية طريقة أخرى٢
  

   ٣٣المادة 
  . إن سجالت األحوال المدينة، واإلجراءات المتعلقة بها، تخضع لقانون خاص

  
   ٣٤المادة 

  . فإن لم توجد فأحكام الشريعة اإلسالمية. نين خاصةيسري في شأن المفقود والغائب األحكام المقررة في قوا
  

   ٣٥المادة 
  . الجنسية السورية ينظمها قانون خاص

  
   ٣٦المادة 

  . ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه١
  
  . ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك٢
  

   ٣٧المادة 
  . ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين األصول والفروع١
  
  . ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا لآلخر٢
  

   ٣٨المادة 



ذا األصل                    د حساب    . يراعى في حساب درجة القرابة، اعتبار آل فرع درجة عند الصعود لألصل بخروج ه وعن
وآل فرع، فيما عدا . وًال منه للفرع اآلخر   درجة الحواشي تعد الدرجات صعودًا من الفرع لألصل المشترك، ثم نز          

  . األصل المشترك، يعتبر درجة
  

   ٣٩المادة 
  . أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر

  
   ٤٠المادة 

  . يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أوالده
  

   ٤١المادة 
  . األلقاب وتغييرهاينظم بتشريع خاص آيفية اآتساب 

  
   ٤٢المادة 

  .  ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة١
  
  . آما يجوز أال يكون له موطن ما.  ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أآثر من موطن٢
  

   ٤٣المادة 
ال   ١ ذه التجارة أو     ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلدارة األعم ة به المتعلق

  . الحرفة
  
  .  ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم٢
  
وطنهم موطن من               ٣ ر م ر، يعتب د الغي شتغلون عن ذين يخدمون أو ي ة، ال ى آامل األهلي ائزون عل  ـ األشخاص الح

  . يستخدمهم إذا آانوا يقيمون معه في منزل واحد
  

   ٤٤المادة 
  . ـ موطن القاصر، والمحجور عليه، والمفقود، والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤالء قانونًا ١
  
ال               ٢ ى األعم سبة إل ه، موطن خاص بالن نة، ومن في حكم غ خمس عشرة س ذي بل  ـ ومع ذلك، يكون للقاصر، ال

  . والتصرفات التي يعتبره القانون أهًال لمباشرتها
  

   ٤٥المادة 
  . مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ـ يجوز اتخاذ موطن ١
  
  .  ـ وال يجوز إثبات وجود الموطن المختار إال بالكتابة٢
  
ك              ٣ ا في ذل ل، بم ذا العم ق به ا يتعل ى آل م سبة إل  ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالن

  .  دون أخرىإجراءات التنفيذ الجبري، إال إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال
  

   ٤٦المادة 
  .  ـ آـل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون آامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية١
  
  .  ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميالدية آاملة٢
  

   ٤٧المادة 
  .  في السن، أو عته، أو جنون ـ ال يكون أهًال لمباشرة حقوقه المدنية من آان فاقدًا التمييز لصغر١
  
  .  ـ وآل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز٢



  
   ٤٨المادة 

آل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وآل من بلغ سن الرشد وآان سفيهًا، أو ذا غفلة، يكون ناقص األهلية،                      
  . وفقًا لما يقرره القانون

  
   ٤٩المادة 

ص   ة، وناق دو األهلي ضع فاق ًا     يخ شروط وفق ة، بال اية، أو القوام ة، أو الوص ام الوالي وال، ألحك سب األح وها، بح
  . للقواعد المقررة بالقانون

  
   ٥٠المادة 

  . ليس ألحد التنازل عن أهليته، وال التعديل في أحكامها
  

   ٥١المادة 
  . ليس ألحد التنازل عن حريته الشخصية

  
   ٥٢المادة 

داء مع        لكل من وقع عليه اعتداء غير مشرو       ذا االعت ع في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف ه
  . التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

  
   ٥٣المادة 

ا،                              ه، أو آليهم ر اسمه أو لقب رر، ومن انتحل الغي لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو آليهما، بال مب
  . ض عما يكون قد لحقه من ضرردون حق، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعوي

  
   الشخص االعتباري -٢

   ٥٤المادة 
  : األشخاص االعتبارية هي

  
شآت،              ١ ا من المن ة، وغيره انون؛ والمؤسسات العام ي يحددها الق شروط الت ديات، بال ة والمحافظات والبل  ـ الدول

  . التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية
  . عترف لها الدولة بشخصية اعتبارية ـ الهيئات والطوائف الدينية التي ت٢
  .  ـ األوقاف٣
  .  ـ الشرآات التجارية والمدنية٤
  .  ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لألحكام التي ستأتي فيما بعد٥
  .  ـ آل مجموعة من األشخاص، أو األموال، تثبت لها الشخصية االعتبارية بمقتضى نص في القانون٦
  

   ٥٥المادة 
ك في الحدود        ـ الشخ ١ ة، وذل سان الطبيعي صفة اإلن ص االعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إال ما آان منها مالزمًا ل

  . التي قررها القانون
  
  :  ـ فيكون له٢
  

  . أ ـ ذمة مالية مستقلة
  . ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون

  . ج ـ حق التقاضي
والشرآات التي يكون مرآزها الرئيسي في . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مرآز إدارته. د ـ موطن مستقل 

ه اإلدارة                            ذي توجد في ان ال داخلي، المك انون ال ى الق سبة إل ا بالن الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مرآز إدارته
  . المحلية

  
  .  ـ ويكون له نائب يعبر عن إرادته٣
  



   ٥٦المادة 
ت ال ن  ألغي واد م ى ٥٦م م    ٨٢ إل انون رق انون بالق ذا الق ن ه وز   ٩٣ م ي تم ؤرخ ف انون  ١٩٥٨ الم ضمن ق  المت
  . الجمعيات

  
  قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

  
  الكتاب األول 

  الجمعيات
  

  الباب األول الجمعيات عموما
  

  الفصل األول
  أحكام عامة 

ت تن  - ١ ة ذل ل جماع انون آ ذا الق ق ه ي تطبي ة ف ر جمعي ن   تعتب ألف م ة تت ر معين ة أو غي دة معين ستمر لم يم م ظ
  .أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي 

  
  
ا المساس                   - ٢ آلداب أو يكون الغرض منه وانين أو ل  آل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للق

  . لها بسالمة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة ال أثر
  
  
  .  يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين - ٣
  

سياسية           ويجب إال يشترط في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من األشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق ال
 .  
  

  : ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية 
  
  . رآز إدارتها على أن يكون هذا المرآز في الجمهورية العربية السورية  اسم الجمعية والغرض منها وم-أ 
  .  اسم آل من األعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه -ب
  .  موارد الجمعية وآيفية استغاللها والتصرف فيها -ج
  .  منهم وطرق عزلهم  الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات آل منها وتعيين األعضاء الذين تتكون-د
  .  حقوق األعضاء وواجباتهم -هـ
  .  طرق المراقبة والمالية -و
  .  آيفية تعديل نظام الجمعية وآيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها -ز
  .  قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها -ح
  

  .عيات إتباعه قي تحضير نظمها وتتضمن الالئحة التنفيذية نظاما نموذجيا يجوز للجم
  
  
تهم أو أسرهم ،            - ٤  ال يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى األعضاء أو إلى ورث

ى               سري عل ا ي صندوق المعاشات آم ة ل وال يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق اإلعانات المتبادل
  .الحصص في الجمعيات التعاونية 

  
  
يس                                       - ٥ ا في أي وقت ، ول سحب منه ة أن ين دة معين ة م اء في الجمعي د بالبق د تعه م يكن ق ا ل  يجوز لكل عضو م

االت   ي الح ة إال ف وال الجمعي ي أم ق ف صول أي ح ضو المف سحب وال للع ضو المن سحب وال للع ضو المن للع
  .المنصوص عليها في هذا القانون 

  
  



ة - ٦ وق ملكي ة حق ون للجمعي وز أن تك ق    ال يج ضروري لتحقي در ال ارات إال بالق ى عق رى عل وق أخ ة حق  أو آي
ه \الغرض ل ن أجل شئت م ذي أن ة  -ال ة والثقافي ات الخيري ى الجمعي م عل ذا الحك سري ه ى - وال ي ا يحظر عل  آم

ة                          ة اإلداري إذن من الجه إلدارة إال ب سنوية ل ال المصروفات ال الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثالثة أمث
  .صة المخت

  
  
  . ال تثبت الشخصية االعتبارية للجمعية إال إذا شهر نظامها وفقا الحكام هذا القانون - ٧
  
  
غ   - ٨ شهر بمبل م ال دد رس وال     ) ٥٠( يح ن األح ال م أي ح رد ب ورية وال ي رة س شهر   . لي م ال ن رس ستثنى م وي

ة اإلد                ى طلب الجه اء عل ى         التعديالت التي يتوجب إدخالها على األنظمة المشهرة بن تناد إل ة المختصة أو باالس اري
  .نص قانوني يصدر بعد شهر هذه األنظمة 

  
  
ر                   - ٩ دة الرسمية بغي د في الجري  يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك ، وينشر ملخص القي

  .روطه مقابل ، وتبين الالئحة التنفيذية الشروط واألوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وش
  
  

ا                       -١٠ ستون يوم إذا مضت ال ه ، ف اريخ طلب ا من ت شهر خالل ستين يوم إجراء ال  تقوم الجهة اإلدارية المختصة ب
د في                 . دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون         شأن إجراء القي ى طلب ذوي ال وعلى الجهة المذآورة بناء عل

  .السجل والنشر في الجريدة الرسمية 
  
  

ا         لذوي الش  -١١ شهر خالل ستين يوم رفض إجراء ال صادر ب أن التظلم إلى الجهة اإلدارية المختصة من القرار ال
اريخ وصوله                      . من تاريخ إبالغهم قرار الرفض       ا من ت رار مسبب خالل ستين يوم تظلم بق ويجب البت في هذا ال

  .إلى الجهة المختصة وإال اعتبر قرار الرفض آأن لم يكن
  
  

ا                لكل شخص حق اإلطال    -١٢ ى صورة منه شهر والحصول عل دم لل ي تق ستنداتها الت ة وم ع على سجالت الجمعي
  .مصدق عليها بمطابقتها لألصل بعد أداء الرسم المقرر 

  
  

  .ويعتبر التعديل آأن لم يكن ما لم يشهر .  تسري األحكام المتقدمة على آل تعديل في نظام الجمعية -١٣
  
  

  :  على الجمعية أن تتبع ما يلي -١٤
  
  .  أن تحتفظ في مرآز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة بها - أ

  . ويصدر ببيان هذه السجالت وآيفية إمساآها قرار من الجهة اإلدارية المختصة 
  
ة                          -ب ى الجمعي اريخ انضمامه إل ه وت ه وعنوان سيته ومهنت ه وسنه وجن أن تقيد في سجل خاص اسم آل عضو ولقب

  أ على هذه البيانات وآذلك آل تغيير يطر
  
ذلك -ج ا وآ ة ومجلس اإلدارة وقراراته ة العمومي سات الجمعي ذا الغرض محاضر جل دة له سجالت مع دون ب أن ت

  . ولكل عضو حق اإلطالع على هذه السجالت . القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس اإلدارة 
  
ه التف -د  ى وج ا عل ين فيه اتر تب ي دف ساباتها ف دون ح ك التبرعات أن ت ي ذل ا ف رادات بم صيل المصروفات واإلي

  . ومصدرها 
  .وللجهة اإلدارية المختصة حق اإلطالع على هذه السجالت والوثائق 

  



  
رة  -١٥ ه أو عشرة آالف لي سنوية ألف جني ة ال اوزت الميزاني نوية وإذا ج ة س ة ميزاني ل جمعي ون لك  يجب أن يك

ولين من                سورية حسب األحوال ، وجب عرض الحساب الختا        دين بالجدول أو المقب ى أحد المحاسبين المقي مي عل
ة             اد الجمعي ل انعق ه لفحصه قب دة ل ستندات المؤي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حسب األحوال ، مشفوعة بالم

ة                . في اجتماعها السنوي بشهر على األقل        ر الجمعي ارير مجلس اإلدارة والمحاسب في مق ة وتق وتعرض الميزاني
  .ولكل عضو حق اإلطالع عليها . عقادها بثمانية أيام على األقل ، وتظل آذلك حتى يتم التصديق عليها قبل ان

  
  

  . ال يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من اجله -١٦
  
  

ا              -١٧ أذن به ة   على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى ت  جه
صة  ا . اإلدارة المخت ه أمواله ودع ب ر المصرف الم د تغيي صة عن ة المخت ة اإلداري ة أن تخطر الجه ى الجمعي وعل

  .خالل أسبوع من تاريخ حصوله 
  
  

ورد ثابت في         .  على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها          -١٨ ضمان م ولها أن تستغل فائض إيراداتها ل
شاطها          أعمال مضمونة الكسب على إ     ك في ن ؤثر ذل ي يجوز              . ال ي شروط الت ة األحوال وال نظم الالئحة التنفيذي وت

  .بمقتضاها استغالل هذه األموال 
  
  

  . ال يجوز للجمعيات الدخول في مضاربات مالية -١٩
  
  

ا    -٢٠ جالتها ومحرراته ا وس ع دفاتره ي جمي شاطها ف رة ن هرها ودائ م ش ة ورق م الجمعي ذآر اس ب أن ي  يج
ا في                   .ومطبوعاتها   شترك معه ة أخرى ت ين جمعي ا وب بس بينه ى الل دعو إل  وال يجوز آلية جمعية أن تتخذ تسمية ت

  .دائرة نشاطها 
  
  

 ال يجوز ألي جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية                  -٢١
آما ال يجوز   .  يوما من تاريخ اإلبالغ دون اعتراض منها         السورية قبل إبالغ الجهة اإلدارية بذلك وانقضاء ثالثين       

ارج    اد خ ة أو ن ة أو هيئ ن شخص أو جمعي وع م ن أي ن الغ م وال أو مب ى أم سلم أو تحصل عل ة أن تت ة جمعي آلي
إذن من                             ى أشخاص أو منظمات في الخارج إال ب ا ذآر إل الجمهـورية العربيـــة السورية ، وال أن ترسل شيئا مم

  .رية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجالت العلمية والفنية الجهة اإلدا
  
  

ا                  -٢٢  ال يجوز جمع تبرعات من الجمهور إال عن طريق الجمعيات في األحوال وباألوضاع وبالشروط التي تبينه
سبة إل           . الالئحة التنفيذية    ى حدة إذا     ويجوز للجهة اإلدارية المختصة أن تضيف شروطا أخرى بالن ة عل ى آل حال

  .اقتضت األحوال بذلك 
  
  

ل                 -٢٣  يجب إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على األق
آما يجب إبالغ الجهة اإلدارية   . وبالمسائل الواردة في جدول األعمال ولهذه الجهة أن تنتدب من يحضر االجتماع             

  .ن محضر اجتماع الجمعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع بصور م
  
  

ذه  .  للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ آل منها بنشاطها وشخصيتها االعتبارية             -٢٤ ويكون له
ات           نظم الالئحة التنفيذي     . االتحادات الشخصية االعتبارية طبقا للشروط واألوضاع المقررة للجمعي ة االتحادات   وت

  .وتبين عالقاتها بالجمعيات 
  



  
ى أن       .  للجمعية أن تنشئ فروعا لها       -٢٥ ستقلة عل ة م ذ شخصية اعتباري ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئ

ة              سياسة العام ال يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالتزاماته قبل الجمعية األصلية وآذلك فيما يتعلق بال
  .  إال بموافقة الجمعية األصلية والتوجيه

  
ذلك      دت ضرورة ل داف إذا وج ي األه شابهة ف ات المت ج الجمعي ق دم ل ح ة والعم شؤون االجتماعي وزارة ال . و ل

  .ويصدر باإلدماج قرار يبين آيفية اإلدماج وآثاره 
  
  

  الفصل الثاني 
  مجلس اإلدارة 

٢٦-  
  
ة العام            - ١ ه الهيئ ة مجلس إدارة تنتخب ة اختصاص المجلس                  يدير الجمعي ين نظام الجمعي ين أعضائها ويب ة من ب

  . ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وآيفية انتهاء عضويتهم 
  
ة وتحدد صالحياته و                           - ٢ ر في مجلس إدارة الجمعي ا عضوا أو اآث رار منه  للجهة اإلدارية المختصة أن تعين بق

  . موظفي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من 
  
دة                         - ٣ دد أعضاء مجلس اإلدارة ، والم ى لع ى واألعل ا الحدين األدن رار منه  للجهة اإلدارية المختصة أن تحدد بق

  .القصوى التي يجوز لعضو مجلس اإلدارة تجديد عضويته خاللها 
  
  

ة         يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون متمتعا بحقوقه الم          -٢٧ دنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلب
يم      ا في أعضاء مجلس إدارة بعض                 . في معاهد التعل زم توافره ي يل شروط األخرى الت ة ال ين الالئحة التنفيذي وتب

  .الجمعيات لرفع مستوى اإلدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله 
  
  

في سبيل ذلك القيام بأي عمل من األعمال عدا تلك التي ينص   يتولى مجلس اإلدارة إدارة شؤون الجمعية وله  -٢٨
ا             رة آل      . عليها نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائه اد مجلس اإلدارة م ويكون انعق

  .شهرين على األقل للنظر في شؤون الجمعية 
  
  

شؤون          لمجلس اإلدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضا            -٢٩ ئه يفوضه التصرف في أي شأن من ال
  .الداخلة في اختصاصه 

  
  

زاءات        -٣٠ ع الج وظفين وتوقي ين الم اقتراح تعي ة آ ي الجمعي ة ف ة الداخلي ال التنفيذي ام باألعم دير القي ون للم  يك
ا                  ة ومجلس اإلدارة ، م ة العام رد   التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف واإلشراف على تنفيذ قرارات الهيئ م ي ل

  . نص في نظام الجمعية بخالف ذلك 
  
  

  الفصل الثالث 
  الهيئة العامة 

  
ة             -٣١  تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين الذين وفوا االلتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعي

ات الطلب           سنة أعضاء جمعي د   ، ومضى على عضويتهم مدة سنة على األقل ويستثنى من شرط مضي ال ة في معاه
ال                   . التعليم   ة في جدول األعم سائل المبين ومع ذلك ال تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إال إذا صدرت في الم

م     . الذي يجب إرفاقه بإعالن الدعوة       ا ل ك م وتتخذ قرارات الهيئة العامة باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين وذل
ا يختص     . يرد في نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم         ة فيم وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألعضاء الجمعي



ق                     ا يتعل ديل في نظامه ة أو بإدخال تع بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعي
ا                  ا فيه ا أو إدماجه ذا  بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة وآذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيره ، وه

  . ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أآثر من ذلك 
  

  .ويجوز للعضو أن ينيب عنه آتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية 
  
  

ي  -٣٢ ة للنظر ف ة للجمعي سنة المالي اء ال ة النته ة أشهر التالي نة خالل ثالث رة آل س ة م ة العام وة الهيئ  تجب دع
امي وتقري       ر مراقب الحسابات                   الميزانية والحساب الخت ذلك تقري سنة وآ ال ال وتجوز  . ر مجلس اإلدارة عن أعم

ك                  ة ذل ا اقتضت مصلحة الجمعي ة آلم ر عادي دعوة الجتماعات     . دعوتها الجتماعات غي ولى مجلس اإلدارة ال ويت
ى                      . الهيئة العامة    وا إل نهم أن يطلب ين م ة أو لمئت ة العام مجلس  ويجوز لعشر األعضاء الذين لهم حق حضور الهيئ

ذا الطلب خالل خمسة عشر                           ستجب المجلس له اإلدارة آتابة دعوتها لالنعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم ي
  .يوما جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية 

  
  

ع            -٣٣ ه أو رف   ال يجوز لعضو الجمعية االشتراك في التصويت إذا آان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق مع
ا                        رار المطروح فيم دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية ، وآذلك آلما آانت له مصلحة شخصية في الق

  .عدا انتخاب هيئات الجمعية 
  
  

ه                      -٣٤ ة يجوز أبطال انون أو لنظام الجمعي ا للق  آل قرار من الهيئة العامة أو مجلس اإلدارة أو المدير يصدر مخالف
ة  ة البدائي ن المحكم م م ة   بحك ز الجمعي ا مرآ ي دائرته ع ف ي يق د   .  الت ن أح بطالن م وى ال ع دع شترط أن ترف وي

رار                               اريخ صدور الق ة خالل ستة أشهر من ت ة العام وال . األعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النياب
  .ذآوريجوز توجيه دعوى البطالن قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد آسبوا حقوقا على أساس القرار الم

  
  

ة أو  -٣٥ صدر من مجلس إدارة الجمعي رار ي أي ق تعجال وقف العمل ب ة االس ي حال صة ف ة المخت ة اإلداري  للجه
آلداب                     ام أو ل انون أو للنظام الع م      . هيئتها العامة أو من مديرها إذا رأت انه مخالف للق أن ل رار الوقف آ ر ق ويعتب

سابقة أو                  يكن إذا لم ترفع دعوى البطالن خالل الثالثين يوما           ادة ال رهم في الم دم ذآ رار ممن تق التالية لصدور الق
  .من الجهة اإلدارية التي أصدرت قرار الوقف 

  
  

  الفصل الرابع 
  في حل الجمعية 

٣٦-  
  
  :  يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون االجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحاالت التالية - آ 
  
  . لمبينة في نظامها  خروج الجمعية عن أهدافها ا-١
  .  إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خالل ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خالل سنتين متتاليتين -٢
  .  ممارسة الجمعية نشاطا طائفيا أو عنصريا أو سياسيا يمس بسالمة الدولة -٣
  .  ممارسة الجمعية نشاطا يمس باألخالق واآلداب العامة -٤
  . ت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة  إذا آرر-٥
شئت من                         -٦ ي أن ر الت ـا إلغراض غي داتها أو تخصيص أمواله اء بتعه  عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوف

  . أجلها 
  .  إذا رأت الوزارة عدم الحاجة لخدمات الجمعية -٧
  

االت     ي الح ات ف ل الجمعي وز ح ن   ٦-٥-٢-١وال يج ذارها م د إن ذار دون أن    إال بع رة اإلن ضاء فت وزارة وانق ال
  . تستجيب الجمعية له على أن تقل فترة اإلنذار عن خمسة عشر يوما 

  



  .  يعتبر قار حل الجمعية قطعيا وال يقبل أي طريق من طرق المراجعة -ب
  
شؤون   في جميع الحاالت يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزار         -ج ة ال

  .االجتماعية والعمل 
  
  

ا           -٣٧ شاطها آم ا ممارسة ن ى موظفيه ا وعل  يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة آما يحظر على القائمين بإدارته
  .يحظر على آل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها 

  
  

  .درت قرار الحل  إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو اآثر ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أص-٣٨
  
  

م يوجد    .  بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع األموال الباقية وفقا لألحكام المقررة في نظام الجمعية      -٣٩ إذا ل ف
ى                       ة وجب عل ر ممكن في نظام الجمعية نص على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غي

ة أو المؤسسة           الجهة التي أصدرت قرار الحل متى أصبح نها        ئيا أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعي
  .التي يكون غرضها هو األقرب إلى غرض الجمعية 

  
  

ة                      -٤٠ ا بالفصل في آل دعوى مدني  تكون محكمة البداية التي يقع في دائرتها مرآز الجمعية مختصة دون غيره
  .ترفع من المصفي أو عليه 

  
  

   ذات النفع العام الباب الثاني في الجمعيات
ة                              -٤١ يس الجمهوري رار من رئ ة يصدر ق ق مصلحة عام ا تحقي ة يقصد به  تعتبر جمعية ذات نفع عام آل جمعي

  .باعتبارها آذلك آما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية 
  
  

  .ك األموال والعقارات  تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود األهلية المتعلقة بتمل-٤٢
  
  

دم                   -٤٣ ة آع سلطة العام  يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات ال
ة                  ام الجه دة وجواز قي وال بمضي الم ذه األم ك ه ذلك عدم جواز تمل جواز الحجز على أموالها آلها أو بعضها وآ

  .عة العامة التي تقوم بها الجمعية اإلدارية المختصة بنزع الملكية للمنف
  
  

ة                - ٤٤ تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة اإلدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعي
نهم                           شون يعي ة مفت ذه الرقاب ولى ه ة ويت ة العمومي رارات الجمعي ة وق وانين ونظام الجمعي ا للق والتحقق من مطابقته

  . فع تقاريرهم إلى الجهة اإلدارية المختصة الوزير المختص وتر
  
  

ام إذا آانت                    - ٤٥ للجهة اإلدارية المختصة أن تنشئ في أية نقطة اتحادا بقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع الع
. أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة آما يقوم بتوحيد مصادر جمع األموال وتوزيعها على اوجه النشاط              

رهم           ويتأ لف االتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات اإلدارية المختصة الموجودة فيها وغي
م  . من األشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري         وتشهر هذه الهيئات طبقا ألحكام هذا القانون وتعتبر في حك

  .الجمعيات 
  
  

ر  -٤٦ اج أآث رر إدم صة أن تق ة المخت ة اإلداري ق غرض   للجه سعى لتحقي ا ت رى أنه ام ي ع ع ة ذات نف ن جمعي م
مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا الحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو                 



ات             لغير ذلك من األسباب التي تراها آفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر اإلمكان رغب
  . ويصدر باإلدماج قرار مسبب يبين فيه آيفية اإلدماج.سسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات المؤ

  
  . وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع األموال والمستندات الخاصة 

  
  

ستبعاده من المرشحين النتخابات للجهة اإلدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى ا    - ٤٧
ة                   . هيئاتها التنفيذية    ا لنظام الجمعي ه يجري طبق ا  . آما يجوز لها أن تندب من يحضر االنتخاب للتحقق من ان وله

ذلك النظام أو                     ا ل ع مخالف ه وق ين ان ه إذا تب ا من إجرائ ك خالل خمسة عشر يوم رار مسبب وذل إلغاء االنتخاب بق
انون  ت العض. الق ة    وإذا آان الغ جه التعيين وجب إب تم ب ة ت ا التنفيذي ي هيئاته ة أو ف س إدارة الجمعي ي مجل وية ف

تبعاده       . اإلدارة المذآورة قبل التعيين بثالثين يوما بأسماء المرشحين للعضوية           رى اس تبعاد من ت ة اس ذه الجه وله
  .منهم 

  
  

ولى         للجهة اإلدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة           - ٤٨ ام يت ع الع ة ذات النف ا للجمعي  مؤقت
م     االختصاصات المخولة في نظامها بمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا اإلجراء ، ول
ذر                          ادا صحيحا أو إذا تع اده انعق ترى الجهة اإلدارية حلها أو إذا اصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يكفي النعق

عامة لسبب عدم تكامل األعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة اإلدارية المختصة ، وذلك     النعقاد الهيئة ال  
ا                        ذار دون إزالته اريخ اإلن ا من ت شر  . آله بعد إنذار الجمعية إلزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوم وين

اء       ولمحكمة البداية   . القرار الصادر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية          ذا اإلجراء بن ا به المختصة أن تصدر حكم
  . على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة 

  
  ٨٢المادة 

ن    واد م ت الم ى ٥٦ألغي م    ٨٢ إل انون رق انون بالق ذا الق ن ه وز   ٩٣ م ي تم ؤرخ ف انون  ١٩٥٨ الم ضمن ق  المت
  . الجمعيات

  
   ٨٣المادة 

  . ه، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محًال للحقوق المالية ـ آـل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعت١
  
م    .  ـ واألشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ٢ ا الخارجة بحك وأم

  . القانون، فهي التي ال يجيز القانون أن تكون محًال للحقوق المالية
  

   ٨٤المادة 
ار         ـ آل شيء مستقر بح ١ و عق ف، فه ه دون تل ه من ه ال يمكن نقل و        . يزه، ثابت في ك من شيء فه دا ذل ا ع وآل م

  . منقول
  
ذا                ٢ ة ه ى خدم ه، رصدًا عل ار يملك ذي يضعه صاحبه في عق ول ال ارًا بالتخصيص، المنق  ـ ومع ذلك، يعتبر عق

  . العقار أو استغالله
  

   ٨٥المادة 
  . آذلك آل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار ـ يعتبر عقارًا، آل حق عيني يقع على عقار، و١
  
  :  ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق العينية التالية٢
  
  . ـ الملكية) ١
  . ـ التصرف) ٢
  . ـ السطحية) ٣
  . ـ اإلنتفاع) ٤
  . ـ حق األفضلية على األراضي الخالية المباحة) ٥
  . ـ حقوق االرتفاق العقارية) ٦



  . قاريـ الرهن والتأمين الع) ٧
  . ـ االمتياز) ٨
  . ـ الوقف) ٩
  . ـ االجارتان) ١٠
  . ـ اإلجارة الطويلة) ١١
  . ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع) ١٢

  
   ٨٦المادة 

ة،             ١ ة محمي ارات متروآ ة، وعق ة مرفق ارات متروآ ة، وعق ارات أميري ك، وعق ارات مل ى عق  ـ تقسم العقارات إل
  . وعقارات خالية مباحة

  
  . هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق األماآن المبينة المحددة إداريًا: ارات الملك ـ العق٢
  
  . هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف:  ـ العقارات األميرية٣
  
ة   ٤ ة المرفق ا حق ا        :  ـ العقارات المتروآ ة، ويكون لجماعة م ي تخص الدول ه     هي الت ا تحدد مميزات ستعمال عليه

  . ومداه العادات المحلية أو األنظمة اإلدارية
  
ة   ٥ ة المحمي ديات، وتكون جزءًا من األمالك           :  ـ العقارات المتروآ ة أو المحافظات أو البل ي تخص الدول هي الت

  . العامة
  
ة المباحة، أو األراضي الموات       ٦ ـارات الخالي ي ت    :  ـ العق ة الت ر     هي األراضي األميري ا غي ة، إال أنه خص الدول

معينة وال محددة، فيجوز لمن يشغلها أوًال أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة        
  . في أنظمة أمالك الدولة

  
   ٨٧المادة 

   . ـ إن األشياء القابلة لالستهالك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهالآها أو إنفاقها١
  
  .  ـ فيعتبر قابًال لالستهالك آل ما أعد في المتاجر للبيع٢
  

   ٨٨المادة 
دد، أو                  اس بالع ين الن ادة في التعامل ب در ع اء، والتي تق د الوف األشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عن

  . المقاس، أو الكيل، أو الوزن
  

   ٨٩المادة 
  .  قوانين خاصةالحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها

  
   ٩٠المادة 

ة والتي تكون مخصصة        ١ ة العام  ـ تعتبر أمواًال عامة، العقارات والمنقوالت التي للدولة أو األشخاص االعتباري
  . لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم

  
  .  ـ وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم٢
  
   ٩١ادة الم

ة         انون أو مرسوم، أو            . تفقد األموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العام وينتهي التخصيص بمقتضى ق
  . بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك األموال لمنفعة عامة

  
   ٩٢المادة 

ابقتين، مع م             ين متط ر عن إرادت ان التعبي ك من        يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرف وق ذل انون ف رره الق ا يق اة م راع
  . أوضاع معينة إلنعقاد العقد



  
   ٩٣المادة 

دع ظروف         ١ اذ موقف ال ت ا يكون باتخ  ـ التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ وبالكتابة وباإلشارة المتداولة عرفًا، آم
  . الحال شكًا في داللته على حقيقة المقصود

  
  . ة ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا ـ ويجوز أن يكون التعبير عن اإلراد٢
  

   ٩٤المادة 
  .  ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد١
  
  .  ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة٢
  

   ٩٥المادة 
م يصدر        ـ إذا صـدر اإليجا ١ ه إذا ل ل من إيجاب ب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحل

  . وآذلك الحال إذا صدر اإليجاب من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل. القبول فورًا
  
ى أن الموجب       ٢ دل عل ا ي ه في       ـ ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورًا، إذا لم يوجد م د عدل عن إيجاب ق

  . الفترة ما بين اإليجاب والقبول، وآان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد
  

   ٩٦المادة 
م                            د، ول ا بع ا فيم ان عليه صيلية يتفق سائل تف ا بم د، واحتفظ ة في العق إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهري

اق    . اعتبر العقد قد تميشترطا أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها،           تم االتف م ي وإذا قام خالف على المسائل التي ل
  . عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقًا لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة

  
   ٩٧المادة 

  . دًاإذا اقترن القبول بما يزيد في اإليجاب، أو يقيد منه، أو يعّدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جدي
  

   ٩٨المادة 
اق أو نص              م يوجد اتف ا ل ول ، م ا القب ذين صدر فيهم ان الل يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزم

  . قانوني يقضي بغير ذلك
  

   ٩٩المادة 
تظر  ـ إذا آانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لين ١

  . تصريحًا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض اإليجاب في وقت مناسب
  
ل،أو إذا   ٢  ـ ويعتبر السكوت عن الرد قبوًال، إذا آان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل اإليجاب بهذا التعام

  . تمخض اإليجاب لمنفعة من وّجه إليه
  

   ١٠٠المادة 
  . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو آان باطًال. يدات إال باإلحالة القطعيةال يتم العقد في المزا

  
   ١٠١المادة 

  . القبول في عقود اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها
  

   ١٠٢المادة 
ع            ـ االتفاق الذي َيِعد بموجبه آال المتعاقدين، أو أحدهما، بإبرام         ١  عقد معين في المستقبل ال ينعقد إال إذا عينت جمي

  . المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها
  
ذي يتضمن                      ٢ اق ال ـ وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في االتف

  . الوعد بإبرام هذا العقد



  
   ١٠٣المادة 

د،        ام العق ة لتم شروط الالزم إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد اآلخر طالبًا تنفيذ الوعد، وآانت ال
  . وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم، متى حاز قوة القضية المقضية، مقام العقد

  
   ١٠٤المادة 

د أن لكل     ١ د يفي ر           ـ دفع العربون وقت إبرام العق اق بغي ه، إال إذا قضى االتف دول عن دين الحق في الع من المتعاق
  . ذلك

  
  . وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.  ـ فإذا عدل من دفع العربون، فقده٢
  

   ١٠٥المادة 
ار                   ١ وب     ـ إذا تم العقد بطريق النيابة، آان شخص النائب، ال شخص األصيل، هو محل االعتب د النظر في عي عن

  . اإلرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتمًا
  
ـ ومع ذلك، إذا آان النائب وآيًال ويتصرف وفقًا لتعليمات معينة صدرت له من موآله، فليس للموآل أن يتمسك         ٢

  . مهابجهل النائب لظروف آان يعلمها هو، أو آان من المفروض حتمًا أن يعل
  

   ١٠٦المادة 
ى         وق والتزامات يضاف إل إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدًا باسم األصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حق

  . األصيل
  

  ١٠٧المادة 
  

دنيًا،          إال إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا، فإن أثر العقد ال يضاف إلى األصيل دائنًا أو م
ع    ل م ده أن يتعام ستوي عن ان ي ة، أو آ ود النياب م بوج ب يعل ه النائ د مع ن تعاق ًا أن م روض حتم ن المف ان م إذا آ

  . األصيل أو النائب
  

   ١٠٨المادة 
ان أو                           ُا آ ه، حق ذي يبرم د ال ر العق إن أث ة، ف د انقضاء النياب إذا آان النائب، ومن تعاقد معه، يجهالن معًا وقت العق

  .  إلى األصيل أو خلفائهالتزامًا، يضاف
  

   ١٠٩المادة 
د لحسابه هو أم لحساب شخص آخر،               ان التعاق ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أآ

رخيص من األصيل د. دون ت ز التعاق ة، أن يجي ذه الحال ي ه ه يجوز لألصيل، ف ى أن ا . عل اة م ع مراع ذا م آل ه
  .  قواعد التجارةيخالفه، مما يقضي به القانون أو

  
   ١١٠المادة 

  . آل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون
  

   ١١١المادة 
  . وتكون جميع تصرفاته باطلة. ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله

  
   ١١٢المادة 

ى آانت ضارة     ـ إذا آان الصبي مميزًا آانت تصرفاته المالية صحيحة متى آانت نافعة ١  نفعًا محضًا، وباطلة مت
  . ضررًا محضًا

  
زول حق التمسك    .  ـ أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة لإلبطال لمصلحة القاصر   ٢ وي

ة،                ه، أو من المحكم د بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت اإلجازة من ولي باإلبطال إذا أجاز القاصر التصرف بع
  . حوال وفقًا للقانونبحسب األ



  
   ١١٣المادة 

إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله إلدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، آانت                    
  . أعمال اإلدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون

  
   ١١٤المادة 

ر    سفيه تحج ة وال وه وذو الغفل ون والمعت راءات    المجن د ولإلج ًا للقواع نهم وفق ر ع ع الحج ة، وترف يهم المحكم عل
  . المقررة في القانون

  
   ١١٥المادة 

  . ـ يقع باطًال تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر١
  
ه      ٢ ون أو العت ة الجن ائعة وقت   ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فال يكون باطًال، إال إذا آانت حال ش

  . التعاقد، أو آان الطرف اآلخر على بينة منها
  

   ١١٦المادة 
سري             ١ ا ي ذا التصرف م ى ه رار الحجر، سرى عل د شهر ق سفيه، بع  ـ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من ال

  . على تصرفات الصبي المميز من أحكام
  
ا    ٢ اطًال أو ق ان نتيجة استغالل أو      ـ أما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فال يكون ب بًال لإلبطال، إال إذا آ

  . تواطؤ
  

   ١١٧المادة 
  .  ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحًا، متى أذنته المحكمة في ذلك١
  
ه، صحيحة في الحدود       ٢ ي   ـ وتكون أعمال اإلدراة، الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أموال الت

  . رسمها القانون
  

   ١١٨المادة 
ه، جاز         ١ ر عن إرادت ك التعبي سبب ذل ه ب  ـ إذا آان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر علي

  . للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك
  
ن التص     ٢ صرف م ل ت ال آ ابًال لإلبط ون ق ن    ـ ويك ى صدر م ا، مت ضائية فيه ساعدة الق ررت الم ي تق رفات الت

  .الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيًا بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة
  
  

   ١١٩المادة 
  . التصرفات الصادرة من األولياء، واألوصياء، والقّوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون

  
   ١٢٠ة الماد

ة             ى طرق إحتيالي أ إل التعويض إذا لج ه ب يجوز لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم اإلخالل بإلزام
  . ليخفي نقص أهليته

  
   ١٢١المادة 

ط،                     ذا الغل إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن آان المتعاقد اآلخر قد وقع مثله في ه
  .  علم به، أو آان من السهل عليه أن يتبينهأو آان على

  
   ١٢٢المادة 

  . ـ يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ حدًا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط١
  



  : ـ ويعتبر الغلط جوهريًا على األخص٢
  

ار المتعا    د من         آ ـ إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتب ا يالبس العق ذلك، لم ا آ دين، أو يجب اعتباره ق
  . ظروف، ولما ينبغي في التعامل من حسن النية

ي      سي ف سبب الرئي صفة ال ذه ال ذات أو ه ك ال ي صفة من صفاته، وآانت تل د، أو ف ي ذات المتعاق ع ف ب ـ إذا وق
  . التعاقد

  
   ١٢٣المادة 

ذا               يكون العقد قابًال لإلبطال لغلط في القانون، إذا ت         سابقتين، ه ادتين ال ًا للم ع، طبق وافرت فيه شروط الغلط في الواق
  . ما لم يقِض القانون بغيره

  
   ١٢٤المادة 

  . ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، وال غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط
  

   ١٢٥المادة 
  . ضي به حسن النية ـ ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يق١
  
  .  ـ ويبقى باألخص ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف اآلخر استعداده لتنفيذ هذا العقد٢
  

   ١٢٦المادة 
ه، من الجسامة بحيث             ١ دين، أو نائب عن ا أحد المتعاق أ إليه ي لج ل الت  ـ يجوز إبطال العقد للتدليس إذا آانت الحي

  . ثاني العقدلوالها لما أبرم الطرف ال
  
ك           ٢ م بتل و عل د ل رم العق ان ليب ا آ ه م  ـ ويعتبر تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة أو مالبسة، إذا ثبت أن المدلس علي

  . الواقعة أو هذه المالبسة
  

   ١٢٧المادة 
م يثبت أن ا                       ا ل د، م د  إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العق لمتعاق

  . اآلخر آان يعلم، أو آان من المفروض حتمًا أن يعلم، بهذا التدليس
  

   ١٢٨المادة 
 ـ يجوز إبطال العقد لإلآراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد اآلخر في نفسه دون حق، وآانت  ١

  . قائمة على أساس
  
دقًا      ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا آانت ظروف الحال  ٢ دعيها أن خطرًا جسيمًا مح تصور للطرف الذي ي

  . يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال
  
ة والصحية، وآل ظرف           ٣ ه اإلجتماعي راه وسنه وحالت ذا اإلآ ه ه  ـ ويراعى في تقدير اإلآراه جنس من وقع علي

  . آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلآراه
  

   ١٢٩المادة 
د اآلخر                         إ م يثبت أن المتعاق ا ل د، م ذا صدر اإلآراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العق

  . آان يعلم، أو آان من المفروض حتمًا أن يعلم، بـهذا اإلآراه
  

   ١٣٠المادة 
 من فائدة بموجب العقد، أو مع  ـ إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد              ١

ًا،                   شًا بّين ه طي التزامات المتعاقد اآلخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل في
  . أو هوى جامحًا، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد

  
  . ب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد، وإال آانت غير مقبولةـ ويج٢



  
ع                  ٣ ًا لرف راه القاضي آافي ا ي ـ ويجوز في عقود المعاوضة أو يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال، إذا عرض م

  . الغبن
  

   ١٣١المادة 
  . بعض العقود أو بمعدل الفائدةيراعى في تطبيق المادة السابقة عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالغبن في 

  
   ١٣٢المادة 

  . ـ يجوز أن يكون محل االلتزام شيئًا مستقًال١
  
ا في                 ٢ ي نص عليه ان برضاه، إال في األحوال الت و آ ـ غير أن التعامل في ترآة إنسان على قيد الحياة باطل، ول

  . القانون
  

   ١٣٣المادة 
  . عقد باطًالإذا آان محل االلتزام مستحيًال في ذاته آان ال

  
   ١٣٤المادة 

  . ـ إذا لم يكن محل اإللتزام معينًا بذاته، وجب أن يكون معينًا بنوعه ومقداره، وإال آان العقد باطًال١
  
داره                  ٢ ين مق ه تعي دان       . ـ ويكفي أن يكون المحل معينًا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع ب م يتفق المتعاق وإذا ل

دين                على درجة الشيء من حيث جو      زم الم ك من العرف، أو من أي ظرف آخر، الت دته، ولم يمكن استخالص ذل
  . بأن يسلم شيئًا من صنف متوسط

  
   ١٣٥المادة 

ود أو                    ذه النق ة ه اع قيم إذا آان محل االلتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذآور في العقد دون أن يكون الرتف
  . ص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد األجنبيالنخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ين

  
   ١٣٦المادة 

  . إذا آان محل االلتزام مخالفًا للنظام العام، أو اآلداب، آان العقد باطًال
  

   ١٣٧المادة 
  . إذا لم يكن لإللتزام سبب، أو آان سببه مخالفًا للنظام العام أو اآلداب، آان العقد باطًال

  
   ١٣٨المادة 

  . تزام لم يذآر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا، ما لم يقم الدليل على غير ذلكـ آل ال١
  
ى        . ـ ويـعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك               ٢ دليل عل ام ال إن ق ف

  .ما يدعيهصورية السبب، فعلى من يدعي أن لإللتزام سببًا آخر مشروعًا أن يثبت 
  
  

   ١٣٩المادة 
  . إذا جعل القانون ألحد المتعاقدين حقًا في إبطال العقد فليس للمتعاقد اآلخر أن يتمسك بهذا الحق

  
   ١٤٠المادة 

  . ـ يزول حق إبطال العقد باإلجازة الصريحة أو الضمنية١
  
  .  ـ وتستند اإلجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخالل بـحقوق الغير٢
  

   ١٤١المادة 
  .  ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خالل سنة واحدة١



  
ط أو                     ٢ ة الغل سبب، وفي حال ذا ال ه ه زول في ذي ي وم ال ة من الي ة نقص األهلي دة، في حال ذه الم دأ سريان ه  ـ ويب

وم انقطاعه                 ـراه من ي ة اإلآ ه، وفي حال ذي ينكشف في ل حال ال يجوز التمسك بحق     وفي آ  . التدليس من اليوم ال
  . اإلبطال لغلط أو تدليس أو إآراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد

  
   ١٤٢المادة 

سها، وال                            ١ اء نف ه من تلق ة أن تقضي ب البطالن، وللمحكم ـ إذا آان العقد باطًال جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ب
  . يزول البطالن باإلجازة

  
  . ن بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقدـ وتسقط دعوى البطال٢
  

   ١٤٣المادة 
ستحيًال جاز   . ـ في حالتي إبطال العقد وبطالنه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد   ١ فإذا آان هذا م

  . الحكم بتعويض عادل
  
ذ             ـ ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما               ٢ سبب تنفي ة ب ه من منفع اد علي  ع

  . العقد
  

   ١٤٤المادة 
ان                      ا آ د م ين أن العق ذي يبطل، إال إذا تب إذا آان العقد في شق منه باطًال، أو قابًال لإلبطال، فهذا الشق وحده هو ال

  . ليتم بغير الشق الذي وقع باطًال أو قابًال لإلبطال، فيبطل العقد آله
  

   ١٤٥المادة 
ذي         إذا آان العقد ب    د ال اطًال، أو قابًال لإلبطال، وتوافرت فيه أرآان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحًا باعتباره العق

  . توافرت أرآانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين آانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد
  

   ١٤٦المادة 
ة              د، أو       ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخالل بالقواعد المتعلق ين من العق م يتب ا ل اإلرث، م ب

  . من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام
  

   ١٤٧المادة 
ات       ذه االلتزام إن ه اص، ف ف خ ى خل ك إل د ذل ل بع شيء انتق صل ب ًا شخصية تت ات وحقوق د التزام شأ العق إذا أن

ان الخلف الخاص                   والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذ        ستلزماته، وآ شيء، إذا آانت من م ه ال ي ينتقل في
  . يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه

  
   ١٤٨المادة 

  . ـ العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه وال تعديله إال بإتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون١
  
زام           ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم          ٢ ذ االلت ى حدوثها أن تنفي ا، وترتب عل يكن في الواسع توقعه

ًا للظروف                       التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيًال، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبع
خالف  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطًال آل اتفاق على   

  .ذلك
  
  

   ١٤٩المادة 
  . ـ يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية١
  
انون   ٢ ًا للق ستلزماته، وفق ن م و م ا ه ضًا م اول أي ن يتن ه، ولك ا ورد في د بم زام المتعاق ى إل د عل صر العق ـ وال يقت

  . والعرف والعدالة، بحسب طبيعة اإللتزام
  



   ١٥٠المادة 
شروط أو أن يعفي                         ذه ال دل ه سفية، جاز للقاضي أن يع د تضمن شروطًا تع ان ق إذا تم العقد بطريق اإلذعان، وآ

  . ويقع باطًال آل اتفاق على خالف ذلك. الطرف المذعن منها، وذلك وفقًا لما تقضي به العدالة
  

  ١٥١المادة 
  
  . فسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدينـ إذا آانت عبارة العقد واضحة، فال يجوز اإلنحراف من طريق ت١
  
ى                              ٢ د المعن دين دون الوقوف عن شترآة للمتعاق ة الم د، فيجب البحث عن الني سير العق ـ أما إذا آان هناك محل لتف

ًا                      دين، وفق ين المتعاق الحرفي لأللفاظ، مع اإلستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة ب
  . اري في المعامالتللعرف الج

  
   ١٥٢المادة 

  . ـ يفسر الشك في مصلحة المدين١
  
  . ـ ومع ذلك، ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعان ضارًا بمصلحة الطرف المذعن٢
  

   ١٥٣المادة 
  . ال يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًا

  
   ١٥٤المادة 

ده                ـ إذا ت  ١ ر بتعه زم الغي أمر، فال يل زم ب ى             . عهد شخص بأن يجعل الغير يلت زم، وجب عل ر أن يلت إذا رفض الغي ف
زام               . المتعهد أن يعوض من تعاقد معه      ذ اإللت سه بتنفي ويجوز له، مع ذلك، أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نف

  . الذي تعهد به
  
ه ال ين      ٢ ه قصد، صراحة أو           ـ أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبول ين أن م يتب ا ل رًا إال من وقت صدوره، م تج أث

  . ضمنًا، أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد
  

  ١٥٥المادة 
  
ذه اإللتزامات               ١ ذ ه ه في تنفي ان ل ر، إذا آ ـ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغي

  . أو أدبيةمصلحة شخصية مادية آانت 
  
ه،         ٢ ه بوفائ ـ ويترتب على هذا اإلشتراط أن يكسب الغير حقًا مباشرًا ِقَبل المتعهد بتنفيذ اإلشتراط يستطيع أن يطالب

  . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك ِقَبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. ما لم يتفق على خالف ذلك
  
ع وحده هو              ـ ويجوز آذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ        ٣ د أن المنتف ما اشترط لمصلحة المنتفع، إال إذا تبين من العق

  . الذي يجوز له ذلك
  

   ١٥٦المادة 
د أو المشترط                          ١ ى المتعه ع إل ل أن يصرح المنتف نقض المشارطة قب ه، أن ي ه أو ورثت ـ يجوز للمشترط، دون دائني

  . لعقدبرغبته في اإلستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفًا لما يقتضيه ا
  
ى      ٢ ق، صراحة أو ضمنًا، عل شترط، إال إذا اتف ل الم د قب ة المتعه رأ ذم شارطة أن تب ى نقض الم ـ وال يترتب عل

  . وللمشترط إحالل منتفع آخر محل المنتفع األول، آما له أن يستأثر لنفسه باإلنتفاع من المشارطة. خالف ذلك
  

   ١٥٧المادة 
آما يجوز أن يكون شخصًا،      .  المنتفع شخصًا مستقبًال أو جهة مستقبلة      يجوز في اإلشتراط لمصلحة الغير أن يكون      

  . أو جهة، لم يعينا وقت العقد، متى آان تعيينها مستطاعًا وقت أن ينتج العقد أثره طبقًا للمشارطة
  



   ١٥٨المادة 
د اآلخر                      ١ ه، جاز للمتعاق دين بالتزام دين أن       ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاق د إعذاره الم بع

  . يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن آان له مقتضى
  
م                 ٢ ا ل ان م سخ إذا آ رفض الف ه أن ي ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجًال إذا اقتضت الظروف ذلك، آما يجوز ل

  . يوف به المدين قليل األهمية بالنسبة إلى اإللتزام في جملته
  

   ١٥٩ة الماد
اء            دم الوف د ع ضائي، عن م ق ى حك ة إل سه، دون حاج اء نف ن تلق سوخًا م د مف ر العق ى أن يعتب اق عل وز االتف يج

  . وهذا االتفاق ال يعفي من اإلعذار، إال إذا اتفق المتعاقدان صراحة على االعفاء منه. بااللتزامات الناشئة عنه
  

   ١٦٠المادة 
سخ      في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقض  ه، وينف ة ل ه االلتزامات المقابل ى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت مع

  . العقد من تلقاء نفسه
  

   ١٦١المادة 
  . فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض. إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد

  
   ١٦٢المادة 

ع عن                   في العقود الملزمة للجانبين، إذا     دين أن يمتن  آانت االلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاق
  . تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد اآلخر بتنفيذ ما التزم به 

  
   ١٦٣المادة 

ه                      ١ ام ب ـ من وجه للجمهور وعدًا بجائزة، يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو ق
  . دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو دون علم بها

  
ـ وإذا لم يعين الواعد أجًال للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعالن للجمهور، على أال يؤثر ذلك في حق                        ٢

اريخ            . من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد          ع خالل ستة أشهر من ت م ترف ائزة إذا ل ة بالج سقط دعوى المطالب وت
  . العدول للجمهورإعالنه 

  
   ١٦٤المادة 

  . آل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
  

   ١٦٥المادة 
  .  ـ يكون الشخص مسؤوًال عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز١
  
ذر الحصول عل       ٢ ه، أو تع ى  ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن

  .تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيًا في ذلك مراآز الخصوم
  
  

   ١٦٦المادة 
أ من                               اهرة، أو خط وة ق اجئ، أو ق ه، آحادث مف ه في د ل ي ال ي شأ عن سبب أجنب إذا أثبت الشخص أن الضرر قد ن

  . لضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلكالمضرور، أو خطأ من الغير، آان غير ملزم بتعويض هذا ا
  

   ١٦٧المادة 
ر مسؤول      ان غي ه آ ى  . من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو مال عل

  . وإال أصبح ملزمًا بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. أال يجاوز في دفاعه القدر الضروري
  

   ١٦٨المادة 



ى آانت                     ال يكو  يس مت ن الموظف العام مسؤوًال عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا ألمر صدر إليه من رئ
ه،                          ع من ذي وق د مشروعية العمل ال ان يعتق ه آ ة، وأثبت أن ا واجب د أنه ان يعتق ه، أو آ إطاعة هذا األمر واجبة علي

  . نب الحيطةوآان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جا
  

   ١٦٩المادة 
راه القاضي                   ذي ي التعويض ال ًا إال ب ره ال يكون ملزم ه أو بغي دقًا ب ر مح َمن سبب ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أآب

  . مناسبًا
  

   ١٧٠المادة 
نهم     . إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر     ا بي وتكون المسؤولية فيم

  . ي، إال إذا عين القاضي نصيب آل منهم في التعويضبالتساو
  

   ١٧١المادة 
 مراعيًا في ذلك ٢٢٣ و ٢٢٢يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقًا ألحكام المادتين       

اً      . الظروف المالبسة ودون أن يتقيد بأي حد     ًا نهائي ين مدى التعويض تعيين م أن يع ه  فإن لم يتيسر له وقت الحك ، فل
  .أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير

  
  

   ١٧٢المادة 
رادًا       .  ـ يعين القاضي طريقة التعويض تبعًا للظروف  ١ ا يصح أن يكون إي سطًا، آم ويصح أن يكون التعويض مق

  . ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا. مرتبًا
  
ادة        .  ـ ويقدر التعويض بالنقد ٢ أمر بإع ى طلب المضرور، أن ي اء عل على أنه يجوز للقاضي، تبعًا للظروف، وبن

  . الحالة إلى ما آانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض
  

   ١٧٣المادة 
ه   ـ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن ا ١ لعمل غير المشروع بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم في

المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في آل حال بانقضاء خمس عشرة سنة                 
  . من يوم وقوع العمل غير المشروع

  
سق           ٢ م ت ة ل دعوى الجزائي ة، وآانت ال دعوى ناشئة عن جريم ذه ال د     ـ على أنه إذا آانت ه د انقضاء المواعي ط بع

  . المذآورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض ال تسقط إال بسقوط الدعوى الجزائية
  

   ١٧٤المادة 
ة       ١ ه العقلي سبب حالت سبب قصره أو ب  ـ آل من يجب عليه قانونًا، أو اتفاقًا، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، ب

ر المشروع               أو الجسمية، يكون ملزمًا بتعويض الضرر          ه غي ر بعمل ك الشخص للغي ه ذل ذي يحدث ذا   . ال ويترتب ه
  . االلتزام ولو آان من وقع منه العمل الضار غير مميز

  
ه    ٢ ى تربيت ائم عل .  ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وآان في آنف الق

م      وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المد        ا دام القاصر تحت إشراف المعل رسة، أو المشرف في الحرفة، م
  . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. أو المشرف

  
ان       ٣ ة، أو أثبت أن الضرر آ  ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقاب

  . واقعًا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العنايةال بد 
  

   ١٧٥المادة 
ة      ١ ه في حال تأدي  ـ يكون المتبوع مسؤوًال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى آان واقعًا من

  . وظيفته أو بسببها
  



ه وفي       ـ تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى آان ٢ ة في رقابت ت له عليه سلطة فعلي
  .توجيهه

  
  

   ١٧٦المادة 
  . للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤوًال عن تعويض الضرر

  
   ١٧٧المادة 

سرب                    وان أو ت م    . حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكًا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحي ا ل م
  . يثبت الحارس أن وقوع الحادث آان بسبب أجنبي ال يد له فيه

  
   ١٧٨المادة 

م      ١ ا ل ًا، م داماًً جزئي  ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكًا له، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو آان إنه
  . و عيب فيهيثبت أن الحادث ال يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أ

  
دابير الضرورية              ٢ زم من الت ا يل اذ م ك باتخ اء، أن يطالب المال صيبه من البن  ـ ويجوز، لمن آان مهددًا بضرر ي

  . فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه. لدرء الخطر
  

   ١٧٩المادة 
ذه             آل من تولى حراسة أشياء تتطلب        حراستها عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية يكون مسؤوال عما تحدثه ه

رد في          األشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر آان بسبب أجنبي ال يد له فيه ، هذا مع عدم اإلخالل بما ي
  . ذلك من أحكام خاصة 

  
   ١٨٠المادة 

ى حساب ش              ري دون سبب مشروع عل ز، يث ر ممي ه        آل شخص، ولو غي رى ب ا أث زم في حدود م خص آخر، يلت
  . ويبقى هذا االلتزام قائمًا ولو زال اإلثراء فيما بعد. بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة

  
   ١٨١المادة 

ه الخسارة                  ه من لحقت م في ذي يعل وم ال تسقط دعوى التعويض عن اإلثراء بال سبب بانقضاء ثالث سنوات من الي
ه                      وتسقط ال . بحقه في التعويض   شأ في ذي ين وم ال دعوى آذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الي

  . هذا الحق
  

   ١٨٢المادة 
  .  ـ آل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له، وجب عليه رده١
  
اقص األه       ٢ ه، إال أن يكون ن ا دفع زم بم ر مل ة، أو أن   ـ على أنه ال محل للرد إذا آان من قام بالوفاء يعلم أنه غي لي

  .يكون قد أآره على هذا الوفاء
  
  

   ١٨٣المادة 
د أن   ببه بع زام زال س ببه، أو اللت ق س م يتحق زام ل ذًا اللت م تنفي د ت اء ق ان الوف ستحق، إذا آ ر الم ترداد غي يصح اس

  . تحقق
  

   ١٨٤المادة 
م يحل    ١ ام       ـ يصح آذلك استرداد غير المستحق، إذا آان الوفاء قد تم تنفيذًا اللتزام ل اهًال قي وفي ج ان الم ه وآ أجل

  . األجل
  
.  ـ على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر   ٢

دة      فإذا آان االلتزام الذي له يحل أجله نقودًا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو االتفاقي عن الم
  . باقية لحلول األجلال



  
   ١٨٥المادة 

د                              ة، ق دائن، وهو حسن الني ه أن ال دين، وترتب علي ر الم ال محل السترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غي
ادم             سقط بالتق دين الحقيقي ت ل الم زم  . تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه ِقَب ويلت

  . ه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاءالمدين الحقيقي في هذ
  

   ١٨٦المادة 
  .  ـ إذا آان من تسلم غير المستحق حسن النية، فال يلتزم أن يرد إال ما تسلم١
  
شيء     ٢ ا من ال  ـ أما إذا آان سيئ النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضًا الفوائد واألرباح التي جناها، والتي قصَّر في جنيه

  . ق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النيةالذي تسلمه بغير ح
  
  .  ـ وعلى أي حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى٣
  

   ١٨٧المادة 
  . إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فال يكون ملتزمًا إال بالقدر الذي أثرى به

  
   ١٨٨لمادة ا

ه                        ر المستحق بحق تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غي
ذا                    ه ه شأ في ذي ين وم ال في االسترداد، وتسقط الدعوى آذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الي

  . الحق
  

   ١٨٩المادة 
  .  القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلكالفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد

  
   ١٩٠المادة 

اط ال                        شأنين من ارتب تتحقق الفضالة، ولو آان الفضولي، في أثناء توليه شأنًا لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين ال
  . يمكن معه القيام بأحدهما منفصًال عن اآلخر

  
   ١٩١المادة 

  .  أقر رب العمل ما قام به الفضوليتسري قواعد الوآالة إذا
  

   ١٩٢المادة 
سه                    ه      . يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنف ا يجب علي آم

  . أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك
  

   ١٩٣المادة 
ه      ـ يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص ال  ١ ادي، ويكون مسؤوًال عن خطئ ك   . ع ومع ذل

  . يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا آانت الظروف تبرر ذلك
  
رب          ٢ ا ل ه، دون إخالل بم ان مسؤوًال عن تصرفات نائب  ـ وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه، آ

  . العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب
  
  . ـ وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، آانوا متضامنين في المسؤولية ٣
  

   ١٩٤المادة 
  . يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوآيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به

  
   ١٩٥المادة 

  . ضالة، وتقديم حساب عما قام بهيلتزم الفضولي بما يلتزم به الوآيل من رد ما استولى عليه بسبب الف



  
   ١٩٦المادة 

  
م تتحقق النتيجة                          و ل ادي، ول ة الشخص الع ه عناي ذل في إدارت د ب يعتبر الفضولي نائبًا عن رب العمل، متى آان ق

دها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه               . المرجوة ي عق دات الت ذ التعه أن ينف وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزمًا ب
دها         عن التعهدات  ا فوائ  التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافًا إليه

ه إال    . من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل        ى عمل رًا عل وال يستحق الفضولي أج
  . أن يكون من أعمال مهنته

  
   ١٩٧المادة 

م تكن               ـ إذا لم تتوافر في الفض ١ ا ل ه، م رى ب ذي أث در ال ه إال بالق د، فال يكون مسؤوًال عن إدارت ولي أهلية التعاق
  . مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع

  
  .  ـ أما رب العمل فتبقى مسؤوليته آاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد٢
  

   ١٩٨المادة 
ه      تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من ا   ه آل طرف بحق م في ذي يعل ذلك   . ليوم ال سقط آ وت

  . في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق
  

   ١٩٩المادة 
  . االلتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها

  
   ٢٠٠المادة 

  . المدين ـ ينفذ االلتزام جبرًا على ١
  
  .  ـ ومع ذلك إذا آان االلتزام طبيعيًا فال جبر في تنفيذه٢
  

   ٢٠١المادة 
زام طبيعي               اك الت ان هن زام طبيعي                . يـقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا آ وم الت وفي آل حال، ال يجوز أن يق

  . يخالف النظام العام
  

   ٢٠٢المادة 
  .  يوفي التزامًا طبيعيًاال يسترد المدين ما أداه باختياره، قاصدًا أن

  
   ٢٠٣المادة 

  . االلتزام الطبيعي يصلح سببًا اللتزام مدني
  

   ٢٠٤المادة 
  .  على تنفيذ التزامه عينيا ، متى آان ذلك ممكنا٢٢١ و٢٢٠يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين -١
  
ه أن يقتصر عل           -٢ دين جاز ل ك ال      على أنه إذا آان في التنفيذ العيني إرهاق للم ان ذل دي ، إذا آ ع تعويض نق ى دف

  . يلحق بالدائن ضررا جسيما 
  

   ٢٠٥المادة 
ًا         يئًا معين زام ش ان محل االلت ذا الحق، إذا آ سه ه اء نف ل من تلق ي آخر، ينق ة، أو أي حق عين ل الملكي زام بنق االلت

  . بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل
  

   ٢٠٦المادة 
  .  ـ إذا ورد االلتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إال بنوعه، فال ينتقل الحق إال بإفراز هذا الشيء١
  



د                   ٢ دين، بع ة الم ى نفق ه عل وع ذات ى شيء من الن دائن أن يحصل عل ه، جاز لل ذ التزام دين بتنفي م الم م يق  ـ فـإذا ل
ر إخالل في       آ. استئذان القاضي، أو دون استئذانه في حالة االستعجال        ما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، من غي

  . الحالتين بحقه في التعويض
  

   ٢٠٧المادة 
  . االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم

  
   ٢٠٨المادة 

ه أن  ١ د أن        ـ إذا التزم المدين أن ينقل حقًا عينيًا، أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزام سليمه بع م بت م يق يئًا، ول سلم ش  ي
  . أعذر، فإن هالك الشيء يكون عليه، ولو آان الهالك قبل اإلعذار على الدائن

  
ا    ٢ ه، م  ـ ومع ذلك، ال يكون الهالك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء آان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إلي

  . دث المفاجئةلم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوا
  
  .  ـ على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة آانت، فإن تبعة الهالك تقع على السارق٣
  

   ٢٠٩المادة 
رفض                      دائن أن ي في االلتزام بعمل، إذا نص االتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين االلتزام بنفسه، جاز لل

  . الوفاء من غير المدين
  

   ٢١٠المادة 
زام    ١ ذ االلت  ـ في االلتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصًا من القضاء في تنفي

  . على نفقة المدين، إذا آان هذا التنفيذ ممكنًا
  
  .  ـ ويجوز، في حالة االستعجال، أن ينفذ الدائن االلتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء٢
  
زام    ١ ذ االلت  ـ في االلتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصًا من القضاء في تنفي

  . على نفقة المدين، إذا آان هذا التنفيذ ممكنًا
  
  .  ـ ويجوز، في حالة االستعجال، أن ينفذ الدائن االلتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء٢
  

   ٢١١ة الماد
  . في االلتزام بعمل، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة االلتزام

  
   ٢١٢المادة 

وخى       ١ ه، أو أن يت وم بإدارت شيء، أو أن يق ى ال  ـ في االلتزام بعمل، إذا آان المطلوب من المدين هو أن يحافظ عل
ه الشخص         الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفـى باالل  ا يبذل ة آل م ذه من العناي تزام، إذا بذل في تنفي

  . هذا ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك. العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود
  
  .  ـ وفي آل حال، يبقى المدين مسؤوًال عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم٢
  

   ٢١٣المادة 
زام                إذا التزم المدين باالمتناع عن عمل، وأخل         ًا لاللت ع مخالف ا وق ة م ه  . بهذا االلتزام، جاز للدائن أن يطلب إزال ول

  . أن يطلب من القضاء ترخيصًا في أن يقوم بهـذه اإلزالة على نفقة المدين
  

   ٢١٤المادة 
دائن أن يحصل ع      ١ سه، جاز لل دين نف ى   ـ إذا آان تنفيذ االلتزام عينًا غير ممكن، أو غير مالئم، إال إذا قام به الم ل

  . حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك
  



ة      ٢ د في الغرام ه أن يزي  ـ وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس آافيًا إلآراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز ل
  . آلما رأى داعيًا للزيادة

  
   ٢١٥المادة 

دي ي، أو أصر الم ذ العين م التنفي دين،  إذا ت ه الم زم ب ذي يل دار التعويض ال دد القاضي مق ذ، ح ى رفض التنفي ن عل
  . مراعيًا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين

  
   ٢١٦المادة 

م يثبت أن استحالة                ا ل ه، م اء بالتزام دم الوف التعويض لع ه ب إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينًا، حكم علي
  . ويكون الحكم آذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه. فيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيهالتن
  

   ٢١٧المادة 
داث    ترك بإح د اش ه ق دائن بخطئ ان ال ا، إذا آ ويض م م بتع ويض، أو ال يحك دار التع نقص مق يجوز للقاضي أن ي

  . الضرر أو زاد فيه
  

   ٢١٨المادة 
  . حمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة ـ يجوز االتفاق على أن يت١
  
شأ        ٢ ا ين دي، إال م ه التعاق ذ التزام  ـ وآذلك يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفي

أ الجسيم                       . عن غشه أو عن خطئه الجسيم       شترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخط دين أن ي ك، يجوز للم ومع ذل
  . من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهالذي يقع 

  
  .  ـ ويقع باطًال آل شرط يقضي باإلعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع٣
  

   ٢١٩المادة 
  . ال يستحق التعويض إال بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك

  
   ٢٢٠المادة 

دل،       ذار    يكون إعذار المدين بإنذاره بواسطة الكاتب الع ام اإلن وم مق ا يق ق      .  أو بم تم اإلعذار عن طري ويجوز أن ي
دين              . البريد، على الوجه المبين في القوانين الخاصة        أن يكون الم اق يقضي ب ى اتف ًا عل ا يجوز أن يكون مترتب آم

  . معذرًا بمجرد حلول األجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر
  

   ٢٢١المادة 
  : اآلتيةال ضرورة إلعذار المدين في الحاالت 

  
  . آ ـ إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل المدين
  . ب ـ إذا آان محل االلتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع

  . ج ـ إذا آان محل االلتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك
  .يد القيام بالتزامهد ـ إذا صرح المدين آتابة أنه ال ير

  
  

   ٢٢٢المادة 
ويشمل التعويض ما لحق  .  ـ إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره ١

أخر في                     االلتزام، أو للت اء ب دم الوف ة لع ذا نتيجة طبيعي شرط أن يكون ه ه من آسب، ب ا فات الدائن من خسارة، وم
  . لضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقولويعتبر ا. الوفاء به

  
أ جسيمًا إال بتعويض          ٢ م يرتكب غشًا أو خط ذي ل دين ال  ـ ومع ذلك، إذا آان االلتزام مصدره العقد، فال يلتزم الم

  . الضرر الذي آان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
  

   ٢٢٣المادة 



ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير، إال إذا تحدد بمقتضى   . لضرر األدبي أيضًا ـ يشمل التعويض ا ١
  . اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء

  
م من جراء موت                  ٢ صيبهم من أل ا ي ة عم ى الدرجة الثاني ارب إل ألزواج واألق م بتعويض إال ل  ـ وال يجوز الحك

  . المصاب
  

   ٢٢٤المادة 
ذه              يجوز للمتعاق  اق الحق، ويراعى في ه د، أو في اتف ه في العق النص علي دين أن يحددوا مقدمًا قيمة التعويض، ب

  . ٢٢١ إلى ٢١٦الحالة أحكام المواد 
  

   ٢٢٥المادة 
  .  ـ ال يكون التعويض اإلتفاقي مستحقًا، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر١
  
رة، أو أن        ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض،  ٢ ى درجة آبي ه إل ًا في ان مبالغ إذا أثبت المدين أن التقدير آ

  . االلتزام األصلي قد نفذ في جزء منه
  
  .  ـ ويقع باطًال آل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين٣
  

   ٢٢٦المادة 
دين   إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقي، فال يجوز للدائن أن يطالب بأآثر من هذه القيمة،         إال إذا أثبت أن الم

  . قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا
  

   ٢٢٧المادة 
ًا                    ان ملزم ه، آ اء ب دين في الوف إذا آان محل االلتزام مبلغًا من النقود، وآان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر الم

سائ                   ة في الم ة، وخمسة في       بأن يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخر، فوائد قدرها أربعة في المائ ل المدني
اق، أو العرف                   . المائة في المسائل التجارية    م يحدد االتف ا، إن ل وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية به

  . وهذا آله ما لم ينص القانون على غيره. التجاري، تاريخًا آخر لسريانها
  

   ٢٢٨المادة 
دل آخر للفوا    ١ ى مع ة             ـ يجوز للمتعاقدين أن يتفقا عل ة حال اء، أم في أي أخير الوف ل ت ك في مقاب ان ذل د، سواء أآ ئ

ة                    سعة في المائ ى ت دل عل ذا المع د ه ذا            . أخرى تشترط فيها الفوائد، على أال يزي ى ه د عل د تزي ى فوائ ا عل إذا اتفق ف
  . المعدل وجب تخفيضها إلى تسعة في المائة، وتعين رد ما دفع زائدًا على هذا المقدار

  
ة أو    ٢ ل عمول د       ـ وآ ى الح ا عل ق عليه دة المتف ي والفائ دائن، إذا زادت ه ترطها ال ا، اش ان نوعه ًا آ ة، أي  منفع

ا                     األقصى، المتقدم ذآره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة ال تقابله
  . خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، وال منفعة مشروعة

  
   ٢٢٩المادة 

  .ال يشترط الستحقاق فوائد التأخير، قانونية آانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن ضررًا لحقه من هذا التأخير
  
  

   ٢٣٠المادة 
د،    ضائي، فللقاضـي أن يخفض الفوائ زاع الق د الن ة أم ي إطال ه، ف ب بحق و يطال ة، وه سوء ني دائن، ب سبب ال إذا ت

  . طالقًا، عن المدة التي طال فيها النزاع بال مبررقانونية آانت أو اتفاقية، أو ال يقضي بها إ
  

   ٢٣١المادة 
ة،              ة القطعي د اإلحال ستحقين، بع ع م ون في التوزي دائنون المقبول عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرًا، ال يكون ال

ى   لفوائد تأخير عن األنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع، إال إذا آان المحال عليه ملزمًا بدفع              ثمن، عل  فوائد ال
سم    . أن ال يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل المحال عليه                  وهذه الفوائد تق

  . بين الدائنين جميعًا قسمة غرماء



  
   ٢٣٢المادة 

سبب    يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي، يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر، الذي يجاوز                د ت د، ق الفوائ
  . فيه المدين بسوء نية

  
   ٢٣٣المادة 

دائن              . ال يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد       وال يجوز، في أية حال، أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها ال
  . وذلك آله دون إخالل بالقواعد والعادات التجارية. أآثر من رأس المال

  
   ٢٣٤المادة 

اختالف الجهات            الفوائد التجارية الت   انوني ب دلها الق ى الحساب الجاري يختلف مع سري عل ة    . ي ت ع في طريق ويتب
  . حساب الفوائد المرآبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري

  
   ٢٣٥المادة 

نه         .  ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ١ ه م ان ل ضمان، إال من آ ذا ال ساوون في ه دائنين مت م وجميع ال
  . حق التقدم طبقًا للقانون

  
نهم          .  ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ٢ ه م ان ل ضمان، إال من آ ذا ال ساوون في ه دائنين مت وجميع ال

  . حق التقدم طبقًا للقانون
  

   ٢٣٦المادة 
دين،        ١ ذا الم وق ه ع حق ه جمي ا     ـ لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق األداء، أن يستعمل باسم مدين ان منه ا آ إال م

  . متصًال بشخصه خاصة، أو غير قابل للحجز
  
دم        ٢ وق، وأن ع ذه الحق ستعمل ه م ي دين ل ت أن الم وًال إال إذا أثب ه مقب وق مدين دائن لحق تعمال ال ون اس  ـ وال يك

ذا اإلعسار               ه          . استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره، أو أن يزيد في ه دين الستعمال حق شترط إعذار الم ، وال ي
  . ولكن يجب إدخاله خصمًا في الدعوى

  
   ٢٣٧المادة 

دين         ذا الم دخل في          . يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبًا عن ه وق ت ذه الحق تج من استعمال ه دة تن وآل فائ
  . أموال المدين وتكون ضمانًا لجميع دائنيه

  
   ٢٣٨المادة 

ه تصرف           ذا التصرف في         لكل دائن أصبح حقه مستحق األداء، وصدر من مدين اذ ه ه، أن يطلب عدم نف  ضار ب
ادة في                دين أو الزي ه إعسار الم حقه، إذا آان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب علي

  . إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية
  
  

   ٢٣٩المادة 
دين، وأن     ـ إذا آان تصرف المدين بعوض، اشترط  ١ لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويًا على غش من الم

د صدر             . يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش         ويكفي العتبار التصرف منطويًا على الغش أن يكون ق
دين آما يعتبر من صدر له التصرف عالمًا بغش المدين إذا آـان قد علم أن هذا الم            . من المدين وهو عالم أنه معسر     

  . معسر
  
و ثبت أن    ٢  ـ أما إذا آان التصرف تبرعًا، فإنه ال ينفذ في حق الدائن، ولو آان من صدر له التبرع حسن النية، ول

  . المدين لم يرتكب غشًا
  
دائن أن       ٣  ـ وإذا آان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فال يصح لل

ان                  يتمسك بعدم نفاذ     ذا الغش، إن آ م الخلف األول به دين، وعل م غش الم اني يعل ان الخلف الث التصرف، إال إذا آ



دين              المدين قد تصرف بعوض، أو آان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف األول إن آان الم
  . قد تصرف له تبرعًا

  
   ٢٤٠المادة 

سه أن يثبت        إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه        دين نف ى الم ون، وعل ه من دي إال أن يثبت مقدار ما في ذمت
  . أن له ماًال يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها

  
   ٢٤١المادة 

  . متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارًا بهم
  

   ٢٤٢المادة 
دين ا         ثمن هو ثمن                            إذا آان من تلقى حقًا من الم ذا ال ان ه ى آ دعوى، مت تخلص من ال ه ي ه، فإن دفع ثمن م ي لمعسر ل
  . المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة

  
   ٢٤٣المادة 

  .  ـ إذا لـم يقصد بالغش إال تفضيل دائن على آخر دون حق، فال يترتب عليه إال حرمان الدائن من هذه الميزة١
  
، قبل انقضاء األجل الذي عين أصًال للوفاء، فال يسري هذا الوفاء في حق    ـ وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه ٢

وآذلك ال يسري في حقهم الوفاء، ولو حصل بعد انقضاء هذا األجل، إذا آان قد تم نتيجة تواطؤ بين                 . باقي الدائنين 
  . المدين والدائن الذي استوفى حقه

  
   ٢٤٤المادة 

اذ             تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف، ب      سبب عدم نف دائن ب ه ال م في ذي يعل وم ال انقضاء ثالث سنوات من الي
ه التصرف المطعون                 . التصرف ذي صدر في نة، من الوقت ال وتسقط في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة س

  . فيه
  

   ٢٤٥المادة 
 بالعقد الصوري،  ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى آانوا حسني النية، أن يتمسكوا ١

  . آما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم
  
ستتر، آانت           ٢ د الم د الظاهر، وتمسك اآلخرون بالعق  ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعق

  . األفضلية لألولين
  

   ٢٤٦المادة 
  .قيقيًا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقيإذا ستر المتعاقدان عقدًا ح

  
  

   ٢٤٧المادة 
سبب           ١ ه ب التزام مترتب علي اء ب م يعرض الوف دائن ل ا دام ال  ـ لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، م

  . تأمين آاف للوفاء بالتزامه هذاالتزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم 
  
ه أن   ٢  ـ ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن ل

ر       ل غي ن عم ئًا ع الرد ناش زام ب ون االلت ه، إال أن يك ستحق ل و م ا ه ستوفي م ى ي شيء، حت ذا ال ن رد ه ع ع يمتن
  . مشروع

  
   ٢٤٨المادة 

  . لحق في حبس الشيء ال يثبت حق امتياز عليه ـ مجرد ا١
  
  .  ـ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقًا ألحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حسابًا عن غلته٢
  



ه          ٣ ى إذن من القضاء في بيع ف، فللحابس أن يحصـل عل  ـ وإذا آان الشيء المحبوس يخشى عليه الهالك أو التل
  . ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه١٠٣٩ليها في المادة وفقًا لألحكام المنصوص ع

  
   ٢٤٩المادة 

  .  ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه١
  
 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده، إذا      ٢

ل انقضاء سنة من وقت          هو قام بهذا الطلب خالل       ده وقب ثالثين يومًا من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من ي
  . خروجه

  
   ٢٥٠المادة 

  . يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا آانت أمواله ال تكفي لوفاء ديونه المستحقة األداء
  

  ٢٥١المادة 
  

سه أو  يكون شهر اإلعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موط   ن المدين، بناء على طلب المدين نف
  . وتنظر الدعوى على وجه السرعة. طلب أحد دائنيه

  
   ٢٥٢المادة 

ه،             ي أحاطت ب ع الظروف الت على المحكمة في آل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جمي
ستقبلة، وارده الم ى م ة أم خاصة، فتنظر إل ذه الظروف عام سؤوليته عن سواء أآانت ه ه الشخصية وم  ومقدرت

  . األسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وآل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية
  

   ٢٥٣المادة 
سجل استدعاءها في سجل خاص يرتب                   ١ ه دعوى اإلعسار أن ي د في ذي تقي وم ال ة في الي ى آاتب المحكم  ـ عل

سرين، وع ماء المع م   بحسب أس ل حك دعوى، وبك صادر بال الحكم ال ذآور ب سجيل الم امش الت ي ه ه أن يؤشر ف لي
  . يصدر بتأييده أو بإلغائه

  
ا في سجل            ٢ سجيالت والتأشيرات إلثباته ذه الت وزارة صورة عن ه وان ال  ـ وعلى الكاتب أيضًا أن يرسل إلى دي

  . عام ينظم وفقًا لقرار يصدره وزير العدل
  

   ٢٥٤المادة 
ذا الكاتب                     يجب على الم   ى ه سابق، وعل ه ال دين، إذا تغير موطنه، أن يخطر بذلك آاتب المحكمة التي يتبعها موطن

دين                         ة الم ى نفق ق آخر، أن يرسل عل ك من أي طري م ذل دين أم عل بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره الم
ى المح                      سجيل إل ا في هامش الت ات المؤشر به ا الموطن        صورة من حكم شهر اإلعسار ومن البيان ي يتبعه ة الت كم

  . الجديد لتقوم بقيدها في سجالتها
  

   ٢٥٥المادة 
ة        ١ ون مؤجل دين من دي ة الم ا في ذم ديون     .  ـ يترتب على الحكم بشهر اإلعسار أن يحل آل م ذه ال ويخصم من ه

  . مقدار الفائدة االتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط األجل
  
ضي أن يحكم، بناء على طلب المدين وفي مواجهـة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء األجل أو   ـ ومع ذلك يجوز للقا ٢

ة         ديون المؤجل ى ال سبة إل ذا                          . مده بالن ة إذا رأى أن ه ديون الحال ى ال سبة إل دين أجًال بالن نح الم ه أن يم ا يجوز ل آم
  .ًااإلجراء تبرره الظروف، وإنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميع

  
  

   ٢٥٦المادة 
  .  ـ ال يحول شهر اإلعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين١
  



سجيل استدعاء دعوى اإلعسار            ٢ ى ت ابقة عل وق س م حق ذي يكون له  ـ على أنه ال يجوز أن يحتج على الدائنين ال
  . بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل

  
   ٢٥٧المادة 

نقص من           متى سجل  أنه أن ي دين يكون من ش  استدعاء دعوى اإلعسار فال يسري في حق الدائنين أي تصرف للم
  . آما ال يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين. حقوقه أو يزيد في التزاماته

  
   ٢٥٨المادة 

ل                 ١ ثمن المث ك ب ـون ذل ى أن يك دائنين، عل ر رضاء ال و بغي ه، ول دين أن يتصرف في مال وم  ـ يجوز للم ، وأن يق
  . المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقـًا إلجراءات التوزيع

  
دائنين، إال إذا أودع           ٢ ر سار في حق ال ان التصرف غي ل، آ  ـ فإذا آان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المث

  . المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل
  

   ٢٥٩المادة 
دين،                         إذا   رر للم شهر اإلعسار أن يق ة المختصة ب رئيس المحكم ان ل دين، آ رادات الم أوقع الدائنون الحجز على إي

ذي يصدره                    رار ال ى الق راض عل ه المحجوزة، ويجوز االعت بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيرادات
رار   على هذه العريضة، في مدة ثالثة أيام من تاريخ صدوره، إن آان االعترا  غ الق ض من المدين، ومن تاريخ تبلي

  . للدائنين إن آان االعتراض منهم
  

   ٢٦٠المادة 
  : يعاقب المدين بعقوبة االحتيال في الحالتين اآلتيتين

  
دين    أ ـ إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد اإلعسار، بقصد اإلضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بال

  . وشهر إعساره
  

ًا صورية أو        ب ـ إذ  ا، أو اصطنع ديون ذ عليه ه ليحول دون التنفي ا آان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أموال
  . مبالغًا فيها وذلك آله بقصد اإلضرار بدائنيه

  
   ٢٦١المادة 

ى طلب ذي شأن،     ١  ـ تنتهي حالة اإلعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء عل
  :  الحالتين اآلتيتينفي
  

  . أ ـ متى ثبت أن ديون المدين أصبحت ال تزيد على أمواله
  

ا         ر في حلوله شهر اإلعسار أث ود     . ب ـ متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون ل ة تع ذه الحال وفي ه
  . ٢٦٣آجال الديون التي حلت بشهر اإلعسار إلى ما آـانت عليه من قبل وفقًا للمادة 

  
سجيل المنصوص       ٢ ى هامش الت  ـ ويؤشر آاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة اإلعسار عل

  . ٢٥٣عليه في المادة 
  

   ٢٦٢المادة 
  . تنتهي حالة اإلعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر اإلعسار

  
   ٢٦٣المادة 

تم                         يجوز للمدين ب   م ي سبب شهر اإلعسار ول د حلت ب ي آانت ق ديون الت ادة ال عد انتهاء حالة اإلعسار أن يطلب إع
  . دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر اإلعسار أثر في حلولها

  
   ٢٦٤المادة 



دائنين    ع ال انون ال يمن وة الق م أو بق سار بحك ة اإلع اء حال سك    انته ن التم دين وال م صرفات الم ي ت ن ف ن الطع  م
  . ٢٤٤ إلى ٢٣٦باستعمال حقوقه وفقًا للمواد من 

  
   ٢٦٥المادة 

  . يكون االلتزام معلقًا على شرط إذا آان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع
  

   ٢٦٦المادة 
ذا إذا        ـ ال يكون االلتزام قائمًا إذا علق على شرط غير ممك ١ ام، ه آلداب أو النظام الع ـالف ل ن، أو على شرط مخ

  . أما إذا آان فاسخًا، فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. آان الشرط واقفًا
  
شرط هو        ٢ ذا ال ان ه ام، إذا آ  ـ ومع ذلك ال يقوم االلتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف لآلداب أو النظام الع

  . السبب الدافع لاللتزام
  

   ٢٦٧ المادة
  .ال يكـون االلتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود االلتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم

  
  

   ٢٦٨المادة 
ون    ال يك شرط ف ق ال ل تحق ا قب شرط، أم ق ال ذًا إال إذا تحق ون ناف ال يك ى شرط واقف ف ًا عل زام معلق ان االلت إذا آ

على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من اإلجراءات ما يحافظ به على          . فيذ االختياري االلتزام قابًال للتنفيذ الجبري وال للتن     
  . حقه

  
   ٢٦٩المادة 

ا أخذه      ١ رد م ًا ب دائن ملزم سبب     .  ـ يـترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال االلتزام، ويكون ال رد ل إذا استحال ال ف
  . هو مسؤول عنه، وجب عليه التعويض

  
  . ي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط ـ على أن أعمال اإلدارة الت٢
  

   ٢٧٠المادة 
ة        ١ دين أو من طبيع ين من إرادة المتعاق زام، إال إذا تب  ـ إذا تحقق الشرط، استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه االلت

  . العقد أن وجود االلتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط
  
د     ـ ومع ذلك ال ٢ ي ال ي سبب أجنب  يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ االلتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن ل

  . للمدين فيه
  

   ٢٧١المادة 
  .  ـ يكون االلتزام ألجل، إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع١
  
  . لم يعرف الوقت الذي يقع فيه ـ ويعتبر األمر محقق الوقوع متى آان وقوعه محتمًا، ولو ٢
  

   ٢٧٢المادة 
ول     بًا لحل ادًا مناس ين القاضي ميع سرة، ع درة أو المي د المق ه إال عن وم بوفائ دين ال يق زام أن الم ن االلت ين م إذا تب
اء        ى الوف ريص عل ل الح ة الرج ه عناي ضيًا من ستقبلة، ومقت ة والم دين الحالي وارد الم ك م ي ذل ًا ف ل، مراعي األج

   .بالتزامه
  

   ٢٧٣المادة 
  : يسقط حق المدين في األجل

  
  .  ـ إذا شهر إفالسه أو إعساره وفقًا لنصوص القانون١
  



د الحق أو     ٢  ـ إذا أضعف بفعله إلى حد آبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو آان هذا التأمين قد أعطي بعق
ى سبب ال       . هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين    . بمقتضى القانون  أمين يرجع إل ان إضعاف الت أما إذا آ

  . دخـل إلرادة المدين فيه، فإن األجل يسقط ما لم يقدم المدين ضمانًا آافيًا
  
  .  ـ إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات٣
  

   ٢٧٤المادة 
ه األجل    ـ إذا آان االلتزام مقترنًا بأجل واقف، فإنه ال يكون نافذًا إال ١ ه يجوز    .  في الوقت الذي ينقضي في ى أن عل

ه                    ى حقوق ه عل ا يحافظ ب ه بوجه خاص أن يطالب         . للدائن، حتى قبل انقضاء األجل، أن يتخذ من اإلجراءات م ول
  . بتأمين، إذا خشي إفالس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول

  
  . زام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي ـ ويترتب على انقضاء األجل الفاسخ زوال االلت٢
  

   ٢٧٥المادة 
ا                   دًا منه ار    . يكون االلتزام تخييريًا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واح ويكون الخي

  . للمدين، ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك
  

   ٢٧٦المادة 
لمدين، وامتنع عن االختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من    ـ إذا آـان الخيار ل ١

  . القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفـق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي تعيين محل االلتزام
  
نهم، عين القاضي أجًال إن         ـ أما إذا آان الخيار للدائن وامتنع عن االختيار، أو تعدد ال  ٢ ا بي وا فيم م يتفق دائنون ول

  . طلب المدين ذلك، فإذا انقضى األجل انتقل الخيار إلى المدين
  

   ٢٧٧المادة 
دين                              ان الم زام، وآ ـا محل االلت ي اشتمل عليه ددة الت ياء المتع إذا آان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ آل من األش

ة أخر شيء استحال                        مسؤوًال عن هذه االستحالة ولو     دفع قيم أن ي ًا ب ان ملزم ياء، آ  فيما يتعلق بواحد من هذه األش
  . تنفيذه

  
   ٢٧٨المادة 

  . ـ يكون االلتزام بدليًا إذا لم يشمل محله إال شيئًا واحدًا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدًال منه شيئًا آخر١
  
ذي         ـ والشيء الذي يشمله محل االلتزام، ال البديل الذي        ٢ زام وهو ال ـو وحده محل االلت ه، ه دين بأدائ  تبرأ ذمة الم

  . يعين طبيعته
  

   ٢٧٩المادة 
  . التضامن بين الدائنين، أو بين المدينين، ال يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون

  
   ٢٨٠المادة 

  . ، إال إذا مانع أحدهم في ذلكـ إذا آان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين ألي منهم١
  
ل                       ٢ ر قاب دين غي ان ال ضامنين، إال إذا آ دائنين المت ـ ومع ذلك ال يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد ال

  . لالنقسام
  

   ٢٨١المادة 
ا يلحق ر        ١ ك م اء، ويراعى في ذل دين بالوف ابطة   ـ يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة الم

  . آل دائن من وصف يعدل من أثر الدين
  



دفع الخاصة                           ٢ دائن بأوجه ال ذا ال ى ه اء، أن يحتج عل ضامنين بالوف ـ وال يجوز للمدين، إذا طالبه أحد الدائنين المت
دفع                          دائن، وبأوجه ال ذا ال دفع الخاصة به بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه ال

  . آة بين الدائنين جميعًاالمشتر
  

   ٢٨٢المادة 
در                        ١ دائنين إال بق اقي ال ل ب ه قب ـ إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فال تبرأ ذمت

  . حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله
  
  .لدائنين اآلخرينـ وال يجوز ألحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عمًال من شأنه اإلضرار با٢
  
  

   ٢٨٣المادة 
  .  ـ آل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعًا ويتحاصون فيه١
  
  . إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.  ـ وتكون القسمة بينهم بالتساوي٢
  

   ٢٨٤المادة 
  . بالدين مبرئ لذمة الباقينإذا آان التضامن بين المدينين، فإن وفاء أحدهم 

  
   ٢٨٥المادة 

ردين    ١ ين أو منف ا يلحق رابطة آل        . ـ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمع ك م ويراعى في ذل
  . مدين من وصف يعدل من أثر الدين

  
ه        ـ وال يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من ا                ٢ دينين، ولكن يجوز ل لم

  . أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وباألوجه المشترآة بين المدينين جميعًا
  

   ٢٨٦المادة 
دائن           دينين، إال إذا احتفظ ال ـي الم ة باق رأ ذم يترتب على تجديد الدين، بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، أن تب

  . بحقه قبلهم
  

   ٢٨٧المادة 
دين ا   ذا              ال يجوز للم در حصة ه دين متضامن آخر، إال بق دائن وم ين ال ع ب ي تق لمتضامن أن يتمسك بالمقاصة الت

  . المدين
  

   ٢٨٨المادة 
در                           دينين، إال بق اقي الم ى ب سبـة إل دين ال ينقضي بالن إن ال ضامنين، ف ه المت إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مديني

  . حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن
  

   ٢٨٩ المادة
  . ـ إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فال تبرأ ذمة الباقين، إال إذا صرح الدائن بذلك١
  
د                    ٢ دين بع ا يبقى من ال ضامنين إال بم دينين المت اقي الم ه أن يطالب ب م يكن ل ـ فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، ل

ة يكون                 خصم حصة المدين الذي أبرأه، إال أن يكون قد احتفظ بحقه ف            ذه الحال دين وفي ه يهم بكل ال ي الرجوع عل
  . لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر اإلبراء لصالحه في الدين

  
   ٢٩٠المادة 

م يتفق                              ا ل دين، م اقين بكل ال ى الب ه في الرجوع عل إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حق
  . على غير ذلك

  
   ٢٩١المادة 



ي ج١ ن     ـ ف دين أم م ن ال راء م ان اإلب واء أآ ضامنين، س دينين المت د الم دائن أح ا ال رئ فيه ي يب وال الت ع األح مي
ًا                  نهم وفق صيبه في حصة المعسر م دين بن ذا الم ى ه ضاء عل د االقت التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عن

   . ٢٩٨للمادة 
  
ذا                ـ على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من آل          ٢ ذي يتحمل نصيب ه  مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو ال

  . المدين في حصة المعسر
  

   ٢٩٢المادة 
در                      ١ دينين إال بق اقي الم ك ب ستفيد من ذل ضامنين، فال ي دينين المت ى أحد الم سبة إل ادم بالن دين بالتق ـ إذا انقضـى ال

  . حصة هذا المدين
  
ادم أو وقف سريانه ب           ٢ دائن أن يتمسك           ـ وإذا انقطعت مدة التق ضامنين، فال يجوز لل دينين المت ى أحد الم سبة إل الن

  . بذلك قبل باقي المدينين
  

   ٢٩٣المادة 
  . ـ ال يكون المدين المتضامن مسؤوًال في تنفيذ االلتزام إال عن فعله١
  
اقي               ٢ ى ب سبـة إل ر بالن ذلك أث ضامنين أو قاضاه، فال يكون ل دينين المت دينين ـ وإذا أعذر الدائن أحد الم ا إذا  .  الم أم

  . أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا اإلعذار
  

   ٢٩٤المادة 
يلة                ة وس ه بأي ة من راءة الذم دين أو ب راء من ال إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح اإلب

م ملزمون            أما إذا آان م   . أخرى، استفاد منه الباقون    ا ه د فيم ًا أو يزي تهم التزام ن شأن هذا الصلح أن يرتب في ذم
  . به، فإنه ال ينفذ في حقهم إال إذا قبلوه

  
  ٢٩٥المادة 

  
  .  ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فال يسري هذا اإلقرار في حق الباقين١
  
  . لى الدائن يمينًا حلفها، فال يضار بذلك باقي الدائنين ـ وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين، أو وجه إ٢
  
ستفيدون          ٣ دينين اآلخرين ي إن الم ف، ف ضامنين فحل دينين المت  ـ وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد الم

  . من ذلك
  

   ٢٩٦المادةذ 
  . ن ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فال يحتج بهذا الحكم على الباقي١
  
ذي    ٢ دين ال  ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون، إال إذا آان الحكم مبنيًا على سبب خاص بالم

  . صدر الحكم لصالحه
  

   ٢٩٧المادة 
در حصته في            ١ اقين إال بق ى أي من الب ه أن يرجع عل  ـ إذا وفى أحد المدينين المتضامنين آل الدين، فال يجوز ل

  . ان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائنالدين، ولو آ
  
  .  ـ وينقسـم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصًا متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك٢
  

   ٢٩٨المادة 
دينين                    ائر الم دين وس ذي وفى ال  الموسرين،  إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا اإلعسار المدين ال

  . آل بقدر حصته
  



   ٢٩٩المادة 
  . إذا آـان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به آله نحو الباقين

  
   ٣٠٠المادة 

  : يكون االلتزام غير قابل لالنقسام
  

  . أ ـ إذا ورد على محل ال يقبل بطبيعته أن ينقسم
رض       ن الغ ين م ة      ب ـ إذا تب صرفت ني سمًا أو إذا ان ذه منق وز تنفي زام ال يج دان أن االلت ه المتعاق ى إلي ذي رم ال

  . المتعاقدين إلى ذلك
  

   ٣٠١المادة 
  .  ـ إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل لالنقسام آان آل منهم ملزمًا بوفاء الدين آامًال١
  
  . ل بقدر حصته، إال إذا تبين من الظروف غير ذلك ـ وللمـدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، آ٢
  

   ٣٠٢المادة 
ن أو وارث      -١ زام ، جاز لكل دائ إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل لالنقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا االلت

دين م                     ان الم ك ، آ زام      أن يطالب بأداء االلتزام آامال ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذل أداء االلت ا ب لزم
  . للدائنين مجتمعين أو في إيداع الشيء محل االلتزام 

  
  .  ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى االلتزام ، آل بقدر حصته -٢
  

   ٣٠٣المادة 
ة     دين أو طبيع اق المتعاق انون أو اتف ك نص الق ى شخص آخر ،اال إذا حال دون ذل ه ال دائن أن يحول حق يجوز لل

  . وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين . ام االلتز
  

   ٣٠٤المادة 
  . التجوز حوالة الحق اال بمقدار مايكون منه قابال للحجز 

  
   ٣٠٥المادة 

دين   . التكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير اال إذا قبلها المدين أو تبلغها     ول الم على أن نفاذها قبل الغير بقب
  .  هذا القبول ثابت التاريخ يستلزم أن يكون

  
   ٣٠٦المادة 

  . يجوز قبل تبليغ الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من اجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه 
  

   ٣٠٧المادة 
  . آما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط. تشمل حوالة الحق ضماناته، آالكفالة واالمتياز والرهن

  
   ٣٠٨المادة 

اق                   ١ م يوجد اتف ا ل ة، م ـت الحوال ه وق ل إال وجود الحق المحال ب ة بعوض، فال يضمن المحي  ـ إذا آانت الحوال
  . يقضي بغير ذلك

  
  .  ـ أما إذا آانت الحوالة بغير عوض، فال يكون المحيل ضامنًا حتى لوجود الحق٢
  

   ٣٠٩المادة 
  . جد اتفاق خاص على هذا الضمان ـ ال يضمن المحيل يسار المدين إال إذا و١
  
ر      ٢ ى غي م يتفق عل  ـ وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فال ينصرف هذا الضمان إال إلى اليسار وقت الحوالة، ما ل

  . ذلك



  
   ٣١٠المادة 

ه مع                              ا استولى علي رد م ل إال ب زم المحي سابقتين، فال يل ادتين ال إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للم
  . الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  
   ٣١١المادة 

  . يكون المحيل مسؤوًال عن أفعاله الشخصية، ولو آانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان
  

   ٣١٢المادة 
ة           اذ الحوال ل وقت نف ل المحي ا قب ه أن يتمسك به ه  للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي آان ل ا  .  في حق آم

  . يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة
  

   ٣١٣المادة 
  . إذا تعددت الحوالة بحق واحد، فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير

  
   ٣١٤المادة 

ة ١ ر، آانت الحوال ي حق الغي ذة ف ة ناف صبح الحوال ل أن ت ه حجز قب ال علي د المح ع تحت ي ى ـ إذا وق سبة إل  بالن
  . الحاجز بمثابة حجز آخر

  
ين الحاجز                       ٢ سم ب دين يق إن ال ر، ف ـ وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغي

المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن تؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال          
   .له قيمة الحوالة

  
   ٣١٥المادة 

  . تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين
  

   ٣١٦المادة 
  . ـ ال تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إال إذا أقرها١
  
م                ٢ ة، ث ر الحوال وًال ليق ه أجًال معق دائن، وعين ل ى ال ة إل إعالن الحوال دين األصلي ب ه أو الم ـ وإذا قام المحال علي

  .  األجل دون أن يصدر اإلقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضًا للحوالةانقضى
  

   ٣١٧المادة 
اء                     ١ دين األصلي بالوف ل الم ًا قب ه ملزم ـ ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارًا أو رفضًا، آان المحال علي

  .  ولو رفض الدائن الحوالةويسري هذا الحكم. للدائن في الوقت المناسب، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  
ه نحو                        ٢ زم ب ا الت م بم م يق ا دام هو ل دائن، م اء لل ه بالوف ـ على أنه ال يجوز للمدين األصلي أن يطالب المحال علي

   ١٥٣٢. المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة
  

   ٣١٨المادة 
  . تبقى للدين المحال به ضماناته -١
  
  .شخصيا ، ملتزما قبل الدائن اال إذا رضي بالحوالة ومع ذلك اليبقى الكفيل ، عينيا آان أو -٢
  

   ٣١٩المادة 
  . يضمن المدين األصلي أن يكون المحال عليه موسرًا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك

  
   ٣٢٠المادة 

ا   سك به دين األصلي أن يتم ان للم ي آ دفوع الت دائن بال ل ال سك قب ه أن يتم ال علي ا يجو. للمح سك آم ه أن يتم ز ل
  . بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة



  
   ٣٢١المادة 

دين األصلي          ١ ذا يحل محل الم ه أن ه رر في ه يتق  ـ يجوز أيضًا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال علي
  . في التزامه

  
  . ٣٢٠ و ٣١٨ ـ وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ٢
  

   ٣٢٢المادة 
ادة    ـ يصح الوفا ١ ء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالم

٢٠٩ .  
  
اء        ٢ ه مصلحة في الوف سابق ممن ليست ل دين أو      .  ـ ويصح الوفاء أيضًا مع التحفظ ال م الم ك دون عل ان ذل و آ ول

ر إذا اعت             . رغم إرادته  اء من الغي رفض الوف دائن أن ي ذا       على أنه يجوز لل دائن ه غ ال ك أو أبل ى ذل دين عل رض الم
  . االعتراض

  
   ٣٢٣المادة 

  .  ـ إذا قام الغير بوفاء الدين، آان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه١
  
 ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه، آًال أو بعضًا، إذا    ٢

  . مصلحة في االعتراض على الوفاءأثبت أن له أية 
  

   ٣٢٤المادة 
  .  ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه١
  
 ـ ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهًال للتصرف فيه ينقضي به االلتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضررًا    ٢

  . بالموفي
  
   ٣٢٥مادة ال
  .  ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، وأن يكـون ذا أهلية للتصرف فيه١
  
 ـ ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهًال للتصرف فيه ينقضي به االلتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضررًا    ٢

  . بالموفي
  

   ٣٢٦المادة 
ك، وال            للدائن الذي استوفى حقه      دين ذل ل الم م يقب و ل ه، ول من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محل

  . يصح أن يتأخر هذا االتفاق عن وقت الوفاء
  

   ٣٢٧المادة 
ر                           و بغي ه، ول ذي استوفى حق دائن ال دين أن يحل المقرض محل ال ه ال اًال وفى ب دين إذا اقترض م يجوز أيضًا للم

ان من                 رضاء هذا الدائن، على أن       اء آ صة أن الوف اء، وفي المخال يذآر في عقد القرض أن المال قد خصص للوف
  . هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد

  
   ٣٢٨المادة 

ع                   ه من    . من حل قانونًا أو اتفاقًا محل الدائن، آان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من تواب ا يكفل وم
  . ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن. تأمينات، وما يرد عليه من دفوع

  
   ٣٢٩المادة 

ه   ١  ـ إذا وفى الغير الدائن جزءًا من حقه وحل محله فيه، فال يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي ل
  . من حق مقدمًا على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك

  



در   ـ فإذا حل شخص آ ٢ خر محل الدائن فيما بقي له من حق، رجع من حل أخيرًا هو ومن تقدمه في الحلول آل بق
  . ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء

  
   ٣٣٠المادة 

دائن، إال إذا                    . يكون الوفاء للدائن أو نائبه     صة صادرة من ال دين مخال ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للم
  .  الوفاء يكون للدائن شخصيًاآان متفقًا على أن

  
   ٣٣١المادة 

ة                           ه منفع اء أو عادت علي إذا آان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فال تبرأ ذمة المدين إال إذا أقر الدائن هذا الوف
  . منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص آان الدين في حيازته

  
   ٣٣٢المادة 

تم             إذا رفض الدائن دون      ي ال ي ال الت ام باألعم ه عرضًا صحيحًا، أو رفض القي اء المعروض علي مبرر قبول الوف
رفض                   ذا ال ه ه الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين علي

  . بتبليغ رسمي
  

   ٣٣٣المادة 
شيء            إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هالك الشيء أ         و تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع ال

  . على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر
  

   ٣٣٤المادة 
ذر                 د أن يع إذا آان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات، وآان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بع

رخيص من القضاء في إيداعه        الدائن بتسليمه أن يحصل      اء         . على ت دًا للبق يئًا مع ارًا أو ش شيء عق ذا ال ان ه إذا آ ف
  . حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة

  
   ٣٣٥المادة 

ات      ١ ي تكلف نفق ف، أو الت  ـ يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني األشياء التي يسرع إليها التل
  . إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمةباهظة في 

  
ه             ٢ داوًال في البورصات، فال يجوز بيع ه مت ان التعامل في  ـ فإذا آان الشيء له سعر معروف في األسواق، أو آ

  . بالمزاد إال إذا تعذر البيع بالتراضي بالسعر المعروف
  

   ٣٣٦المادة 
ان              يكون اإليداع أو ما يقوم مقامه من إجراء          ه، أو آ دائن أو موطن دين يجهل شخصية ال ان الم ضًا، إذا آ ائزًا أي ج

الدائن عديم األهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو آان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص، أو                     
  . آانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا اإلجراء

  
  

   ٣٣٧المادة 
اله أي إجراء                   يقوم العرض الحقيقي بالنسب    ة، أو ت ة المحكم دين في خزان داع ال ة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تاله إي

  . مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته
  

   ٣٣٨المادة 
ا دام                 ١ ذا العرض م ه أن يرجع في ه ل، جاز ل إجراء مماث داع أو ب ع العرض بإي دين وأتب دين ال  ـ إذا عرض الم

م يق دائن ل صحته   ال ائي ب م نه صدر حك م ي ا دام ل ه، أو م ة    . بل دين وال ذم ي ال رآائه ف ة ش رأ ذم ال تب ع ف وإذا رج
  . الضامنين

  
 ـ فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن  ٢

  .  وتبرأ ذمة الشرآاء في الدين وذمة الضامنينلهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات،
  



   ٣٣٩المادة 
اء            ه يكون الوف ذي ب شيء               . الشيء المستحق أصًال هو ال ذا ال ان ه و آ ره، ول ول شيء غي ى قب دائن عل ر ال فال يجب

  . مساويًا له في القيمة أو آانت له قيمة أعلى
  

   ٣٤٠المادة 
  .  وفاء جزئيًا لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ـ ال يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل١
  
رفض                ٢ دين أن ي يس للم ه، فل ستوفي الجزء المعترف ب دائن أن ي ل ال ه وقب ًا في جزء من  ـ فإذا آان الدين متنازع

  . الوفاء بهذا الجزء
  

   ٣٤١المادة 
ات، خصم           إذا آان المدين ملزمًا بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وآان ما أ             ذه الملحق داه ال يفي بالدين مع ه

  . ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، آل هذا ما لم يتفق على غيره
  

   ٣٤٢المادة 
ديون                    ذه ال ي به دين ال يف ا أداه الم ان م إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وآانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وآ

اقي يحول دون                    جميعًا، جاز للمدي   انوني أو اتف انع ق م يوجد م ا ل ن عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، م
  . هذا التعيين

  
   ٣٤٣المادة 

ديون      . إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة، آان الخصم من حساب الدين الذي حل                 ددت ال إذا تع ف
  . فإذا تساوت الديون في الكلفة، فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن. مدينالحالة، فمن حساب أشدها آلفة على ال

  
   ٣٤٤المادة 

ر           ١ اق أو نص يقضي بغي م يوجد اتف ا ل دين، م ة الم  ـ يجب أن يتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب االلتزام نهائيًا في ذم
  . ذلك

  
ول،       ـ على أنه يجوز للقاضي في حاالت استثنائية، إذا لم يمنعه نص في ٢ ى أجل معق دين إل  القانون، أن يمهل الم

  . أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم
  

   ٣٤٥المادة 
ا   ١  ـ إذا آان محل االلتزام شيئًا معينًا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي آان موجودًا فيه وقت نشوء االلتزام، م
  . وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلكلم ي

  
ان        ٢ اء، أو في المك دين وقت الوف  ـ أما في االلتزامات األخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن الم

  . الذي يوجد فيه مرآز أعمال المدين إذا آان االلتزام متعلقًا بهذه األعمال
  

   ٣٤٦المادة 
  . ذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلكتكون نفقات الوفاء على المدين، إال إ

  
  ٣٤٧المادة 

  
اء    ١ ذا الوف إذا  .  ـ لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول ه ف

دائن أن      . وفى الدين آله، آان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه           ه أن يطلب من ال ان ل فإن آان السند قد ضاع، آ
  . قر آتابة بضياع السندي
  
  .  ـ فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يـودع الشيء المستحق إيداعًا قضائيًا٢
  

   ٣٤٨المادة 
  . إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابًال استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء



  
   ٣٤٩المادة 

ق                         يسري على  ا تعل األخص م ع، وب ام البي دين أحك ة ال  الوفاء بمقابل، فيما إذا آان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابل
ام           . منها بأهلية المتعاقدين وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية        دين أحك وتسري عليه من حيث أنه يقضي ال
   .الوفاء وباألخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات

  
   ٣٥٠المادة 

ق                           ا تعل األخص م ع، وب ام البي دين أحك ة ال يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا آان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابل
ام           . منها بأهلية المتعاقدين وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية        دين أحك وتسري عليه من حيث أنه يقضي ال

  . لدفع وانقضاء التأميناتالوفاء وباألخص ما تعلق منها بتعيين جهة ا
  

   ٣٥١المادة 
  .  ـ ال يتم التجريد إال إذا آان االلتزامان القديم والجديد قد خال آل منهما من أسباب البطالن١
  
د          ٢ زام الجدي د صحيحًا إال إذا قصد االلت  ـ أما إذا آان االلتزام القديم ناشئًا عن عقد قابل لإلبطال فال يكون التجدي

  . ن يحل محلهإجازة العقد وأ
  

   ٣٥٢المادة 
  .  ـ التجديد ال يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف١
  
ر ال     ٢ زام من تغيي  ـ وبوجه خاص، ال يستفاد التجديد من آتابة سند بدين موجود قبل ذلك، وال مما يحدث في االلت

ه، وال   ات أو سعر          يتناول إال زمان الوفاء أو مكانه أو آيفيت اول إال التأمين ديل ال يتن زام من تع دخل في االلت ا ي  مم
  . آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. الفائدة

  
   ٣٥٣المادة 

  .  ـ ال يكون تجديدًا مجرد تقييد االلتزام في حساب جار١
  
زا .  ـ وإنما يتجدد االلتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره ٢ إن     على أنه إذا آان االلت أمين خاص، ف وًال بت م مكف

  . هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك
  

   ٣٥٤المادة 
  .  ـ يترتب على التجديد أن ينقضي االلتزام األصلي بتوابعه، وأن ينشأ مكانه التزام جديد١
  
انون، أو إال إذا    ـ وال ينتقل إلى االلتزام الجديد التأمينات التي آانت تكفل تنفيذ االلتزام األصلي، إال بنص ٢  في الق

  . تبين من االتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك
  

   ٣٥٥المادة 
ى           ١ ات إل ذه التأمين ل ه ى نق اق عل إن االتف زام األصلي، ف  ـ إذا آانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة االلت

  : االلتزام الجديد تراعى فيه األحكام اآلتية
  
ي     آ  ـ إذا آان التجديد بتغيير الدين، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات لاللتزام الجديد في الحدود الت

  . ال تلحق ضررًا بالغير
ة دون حاجة          ات العيني تبقاء التأمين ى اس ا عل د أن يتفق ب ـ إذا آان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجدي

  . مدين القديمإلى رضاء ال
  . ج ـ إذا آان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثالثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات

  
د في وقت واحد     ٢ ذا مع   .  ـ وال يكون االتفاق على نقل التأمينات العينية نافذًا في حق الغير، إال إذا تم مع التجدي ه

  . مراعاة األحكام المتعلقة بالتسجيل
  

   ٣٥٦دة الما



دينون                      الء والم ذلك الكف ال ينتقل إلى االلتزام الجديد الكفالة، عينية آانت أو شخصية، وال التضامن، إال إذا رضي ب
  . المتضامنون

  
   ٣٥٧المادة 

  .  ـ تتم اإلنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين١
  
  .  تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين واألجنبي ـ وال تقتضي اإلنابة أن٢
  

   ٣٥٨المادة 
زام          ١ دًا لاللت ة تجدي ذه اإلناب دًا آانت ه ًا جدي  ـ إذا اتفق المتعاقدون في اإلنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزام

ه                اب لدي ل المن ة المنيب ِقَب ى أن يكون ا  . بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذم ضاه     عل ذي ارت د ال زام الجدي اللت
  . المناب صحيحًا وأال يكون المناب معسرًا وقت اإلنابة

  
ى جانب            .  ـ ومع ذلك ال يفترض التجديد في اإلنابة ٢ د إل زام الجدي ام االلت ـد ق ى التجدي اق عل اك اتف م يكن هن فإذا ل

  . االلتزام األول
  

   ٣٥٩المادة 
دفع          يكون التزام المناب ِقَبل المناب لديه صحي       زام خاضعًا ل حًا ولو آان التزامه ِقَبل المنيب باطًال، أو آان هذا االلت

  . آل هذا ما لم يوجد اتفاق بغيره. وال يبقى للمناب إال حق الرجوع على المنيب. من الدفوع
  

   ٣٦٠المادة 
دائن، و               ١ ذا ال ل ه ه ِقَب ا هو مستحق ل ه وم ه لدائن ا هو مستحق علي ين م و اختلف سبب     ـ للمدين حق المقاصة ب ل

زاع،                    ًا من الن ا خالي ان آل منهم الدينين، إذا آان موضوع آل منهما نقودًا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وآ
  . مستحق األداء، صالحًا للمطالبة به قضاء

  
  .  ـ وال يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أن تبرع بها الدائن٢
  

  ٣٦١المادة 
  
ة أن يعوض           . وز للمدين أن يتمسك بالمقاصة، ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين          ج ذه الحال ولكن يجب عليه في ه

الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه، بسبب المقاصة، من استيفاء ما له من حق، أو الوفاء بما عليه من دين، في                      
  . المكان الـذي عين لذلك

  
   ٣٦٢المادة 

  : ديون، أيًا آان مصدرها، وذلك فيما عدا األحوال اآلتيةتقع المقاصة في ال
  

  . أ ـ إذا آان أحد الدينين شيئًا نزع دون حق من يد مالكه وآان مطلوبًا رده
  . ب ـ إذا آان أحد الدينين شيئًا مودعًا أو معارًا عارية استعمال وآان مطلوبًا رده

  . ج ـ إذا آان أحد الدينين حقًا غير قابل للحجز
  
   ٣٦٣مادة ال
  . التقع المقاصة اال إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، واليجوز التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها -١
  
ه صالحين للمقاصة ،                           -٢ ذي يصبحان في ذ الوقت ال ا ، من  ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر االقل منهم

   . ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة آتعيينها في الوفاء
  

   ٣٦٤المادة 
ه رغم التمسك       إذا آان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فال يمنع ذلك من وقوع المقاصة ب

  . بالتقادم، ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة
  



   ٣٦٥المادة 
  . سبها الغير ـ ال يجوز أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق آ١
  
 ـ فإذا أوقع الغير حجزًا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنًا لدائنه، فال يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارًا    ٢

  . بالحاجز
  

   ٣٦٦المادة 
ه           ١ ل المحال ل دين أن يتمسك قب ذا الم ظ، فال يجوز له  ـ إذا حول الدائن حقه للغير، وقبل المدين الحوالة دون تحف

  . وال يكون له إال الرجوع بحقه على المحيل. صة التي آان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالةبالمقا
  
  .  ـ أما إذا آان المدين لم يقبل الحوالة، ولكن تبلغها، فال تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة٢
  

   ٣٦٧المادة 
ه                ه بحق ل ات       إذا وفى المدين دينًا، وآان له أن يطلب المقاصة في الغير، بالتأمين ، فال يجوز أن يتمسك، إضرارًا ب

  . التي تكفل حقه، إال إذا آان يجهل وجود هذا الحق
  

   ٣٦٨المادة 
ذي اتحدت      ١ در ال دين بالق  ـ إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا ال

  . فيه الذمة
  
سبة     ـ وإذا زال السبب الذي أدى التح ٢ ه بالن اد الذمة، وآان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقات

  . إلى ذوي الشأن جميعًا، ويعتبر اتحاد الذمة آأن لم يكن
  

   ٣٦٩المادة 
  . ويتم اإلبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده. ينقضي االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا

  
   ٣٧٠المادة 

  . ي على اإلبراء األحكام الموضوعية التي تسري على آل تبرع ـ يسر١
  
ه                  ٢ انون أو اتفق علي وافر شكل فرضه الق ه ت شترط لقيام زام ي ى الت ع عل و وق ه شكل خاص، ول شترط في  ـ وال ي

  . المتعاقدان
  

   ٣٧١المادة 
  . د له فيهينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيًال عليه لسبب أجنبي ال ي

  
  ٣٧٢المادة 

  
دا                             ا ع انون وفيم ا نص خاص في الق ي ورد عنه دا الحاالت الت ا ع يتقادم االلتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيم

  . االستثناءات التالية
  

   ٣٧٣المادة 
دل            ١ ة وب اني واألراضي الزراعي أجرة المب دين، آ ه الم ر ب و أق  ـ يتقادم بخمس سنوات آل حق دوري متجدد، ول

  . ، وآالفوائد واإليرادات المرتبة والرواتب واألجور والمعاشاتالحكم
  
ستحقين إال      ٢ اظر الوقف أداؤه للم ى ن  ـ وال يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية وال الريع الواجب عل

  . بانقضاء خمس عشرة سنة
  

   ٣٧٤المادة 



امين والمه  صيادلة والمح اء وال وق األطب نوات حق ادم بخمس س سماسرة تتق سة وال الء التفلي راء ووآ ين والخب ندس
دوه                  . واألساتذة والمعلمين  على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكب

  .من مصروفات
  
  

   ٣٧٥المادة 
  :  ـ تتقادم بسنة واحدة الحقوق اآلتية١
  

ا ألشخاص        ياء وّردوه صناع عن أش ادق        آ ـ حقوق التجار وال وق أصحاب الفن ياء، وحق ذه األش ال يتجرون في ه
  . والمطاعم عن أجر اإلقامة وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عمالئهم

  . ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. ب ـ حقوق العمال والخدم واألجراء من أجور يومية وغير يومية
  
ا   . اليمين على أنه أدى الدين فعًال ـ ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف  ٢ ين يوجهه وهذه اليم

دين أو                           أنهم ال يعلمون بوجود ال انوا قصرًا ب دين أو أوصيائهم إن آ ة الم ى ورث سه وتوجه إل اء نف القاضي من تلق
  . يعلمون بحصول الوفاء

  
   ٣٧٦المادة 

دماتهم      من ال٣٧٥ و ٣٧٤ ـ يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذآورة في المادتين  ١ دائنون تق ه ال تم في ذي ي . وقت ال
  . ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى

  
  .  ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فال يتقادم الحق إال بانقضاء خمس عشرة سنة٢
  

   ٣٧٧المادة 
  . وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. وال يحسب اليوم األول. تحسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات

  
   ٣٧٨المادة 

  .  ـ ال يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إال من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق األداء١
  
شرط             ٢ ه ال ذي يتحقق في ف، إال من الوقت ال ى شرط واق ق عل ن معل ى دي .  ـ وبخاصة ال يسري التقادم بالنسبة إل

ذي يث             ى ضمان االستحقاق، إال من الوقت ال ه االستحقاق   وبالنسبة إل دين المؤجل، إال من      . بت في ى ال سبة إل وبالن
  . الوقت الذي ينقضي فيه األجل

  
دائن من                  ٣ ه ال تمكن في ذي ي ادم من الوقت ال دائن، سرى التق ى إرادة ال ًا عل اء متوقف اد الوف د ميع ان تحدي  ـ وإذا آ

  . إعالن إرادته
  

   ٣٧٩المادة 
سري   . ه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو آان المانع أدبيًا ـ ال يسري التقادم آلما وجد مانع يتعذر مع ١ ذلك ال ي وآ

  . التقادم فيما بين األصيل والنائب
  
ب، أو    ٢  ـ وال يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من ال تتوافر فيه األهلية، أو في حق الغائ

  . له قانونًافي حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمث
  

   ٣٨٠المادة 
ذي          الحجز، وبالطلب ال ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وب
سير في إحدى             اء ال ه أثن دائن للتمسك بحق ه ال وم ب يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يق

  . الدعاوى
  

   ٣٨١المادة 
  . ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا ١
  



  .  ـ ويعتبر إقرارًا ضمنيًا أن يترك المدين تحت يد الدائن ماًال مرهونًا رهنًا حيازيًا تأمينًا لوفاء الدين٢
  

   ٣٨٢المادة 
ر المترت   ١ ه هي        ـ إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء األث ى سبب االنقطاع، وتكون مدت ب عل

  . مدة التقادم األول
  
سنة واحدة وانقطع                  ٢ ادم ب ا يتق دين مم ان ال وة األمر المقضي، أو إذا آ م ق دين وحاز الحك م بال ه إذا حك ى أن  ـ عل

ضمنًا            ه مت وم ب دين المحك ون ال نة، إال أن يك شرة س س ع د خم ادم الجدي دة التق ت م دين، آان إقرار الم ه ب تقادم
  . لتزامات دورية متجددة ال تستحق األداء إال بعد صدور الحكمال
  

   ٣٨٣المادة 
  . ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.  ـ يترتب على التقادم انقضاء االلتزام١
  
ذه                ٢ ادم الخاصة به دة التق م تكتمل م و ل ات، ول ا من الملحق د وغيره ه الفوائ ادم سقطت مع  ـ وإذا سقط الحق بالتق
  . لملحقاتا

  
   ٣٨٤المادة 

اء           ١ دين، أو بن ى طلب الم اء عل ك بن ل يجب أن يكون ذل  ـ ال يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، ب
  . على طلب دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه، ولو لم يتمسك به المدين

  
  . لمحكمة االستئنافية ـ ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة آانت عليها الدعوى ولو أمام ا٢
  

   ٣٨٥المادة 
دة تختلف عن        .  ـ ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ١ ادم في م تم التق ى أن ي آما ال يجوز االتفاق عل

  . المدة التي عينها القانون
  
على أن .  ـ وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو صمنًا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ٢

  . هذا النزول ال ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم
  

   ٣٨٦المادة 
  . البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي

  
   ٣٨٧المادة 

ذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه  ويعتبر العلم آافيًا إ.  ـ يجب أن يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا آافياً ١
  . األساسية بيانًا يمكن من تعرفه

  
ه إال إذا  .  ـ وإذا ذآر في عقد البيع أن المشتري عالمًا بالمبيع ٢ سقط حقه في طلب إبطـال البيع بدعوى عدم علمه ب

  . أثبت تدليس البائع
  

   ٣٨٨المادة 
  . يع مطابقًا لهاوجب أن يكون المب» بالعينة« ـ إذا آان البيع ١
  
شتريًا أن يثبت       » العينة« ـ وإذا تلفت  ٢ ان أو م ًا آ د بائع ى المتعاق أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ آان عل

  . أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق
  

   ٣٨٩المادة 
ع أو يرفضه     ١ ل المبي ائع أن يم  .  ـ في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقب ى الب ة   وعل ه من التجرب إذا  . كن ف

دة          . رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها           ي م دة فف ى الم اق عل اك اتف فإن لم يكن هن
  . فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبوًال. معقولة يعينها البائع

  



ع   ـ ويعتبر البيع بشرط التجربة مع ٢ لقًا على شرط واقف هو قبول البيع إال إذا تبين من االتفاق أو الظروف أن البي
  . معلق على شرط فاسخ

  
   ٣٩٠المادة 

ي                                   دة الت ول في الم ذا القب ن ه ه أن يعل ع أن شاء ولكن علي ل البي ان للمشتري أن يقب إذا بيع الشيء بشرط المذاق آ
  .  الوقت الذي يتم فيه هذا اإلعالنيعينها االتفاق أو العرف وال ينعقد البيع إال من

  
   ٣٩١المادة 

  .  ـ يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان األسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد١
  
ان               ٢ ان والزم سوق في المك ثمن سعر ال شك أن يكون ال سوق وجب عن ال  ـ وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر ال

سوق في                     . اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري      ى سعر ال سليم سوق وجب الرجوع إل فإذا لم يكن في مكان الت
  . المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية

  
   ٣٩٢المادة 

ا          . إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع      د نوي دين ق ين من الظروف أن المتعاق فال يترتب على ذلك بطالن البيع متى تب
  . ي التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهمااعتماد السعر المتداول ف

  
   ٣٩٣المادة 

ة    ١ ه األهلي وافر في ائع أن يطلب          .  ـ إذا بيع عقار مملوك لشخص ال تت ـد عن الخمس فللب ع غبن يزي ان في البي وآ
  . تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل

  
  . قوم العقار بحسب قيمته وقت البيع ـ ويجب لتقدير ما إذا آان الغبن يزيد على الخمس أن ي٢
  

   ٣٩٤المادة 
وم            ١ ة أو من الي وافر األهلي بن إذا انقضت ثالث سنوات من وقت ت  ـ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغ

  . الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع
  
  . عقار المبيع ـ وال تلحق هذه الدعوى ضررًا بالغير حسن النية إذا آسب حقًا عينيًا على ال٢
  

   ٣٩٥المادة 
  . ال يجوز الطعن بالغبن في بيع تم وفقًا للقانون بطريق المزاد العلني

  
   ٣٩٦المادة 

ل                  أنه أن يجعل نق ى المشتري وأن يكف عـن أي عمل من ش ل الحق إل يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنق
  . الحق مستحيًال أو عسيرًا

  
   ٣٩٧المادة 

ذات                إذا آان البيع ج    ين بال شيء المع ع    . زافًا انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في ال ويكون البي
  . جزافًا ولو آان تحديد الثمن موقوفًا على تقديـر المبيع

  
   ٣٩٨المادة 

ى أ       ١ ًا عل ى المشتري موقوف ة إل ل الملكي ثمن    ـ إذا آان البيع مؤجل األداء حاز للبائع أن يشترط أن يكون نق ه ال دائ
  . آله ولو تم تسليم المبيع

  
سخ             ٢ ه عن ف ضًا ل ه تعوي ائع جزءًا من ستبقي الب ى أن ي ا عل دين أن يتفق  ـ فإذا آان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاق

ساط       ًا                       . البيع إذا لم توف جميع األق ه وفق ًا للظروف أن يخفض التعويض المتفق علي ك يجوز للقاضي تبع ومع ذل
  . ٢٢٥ من المادة للفقرة الثانية

  
  .  ـ وإذا وفيت األقساط جميعًا، فإن انتقل الملكية إلى المشتري يعتبر مستندًا إلى وقت البيع٣



  
  .  ـ وتسري أحكام الفقرات الثالث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارًا٤
  

   ٣٩٩المادة 
  . ا وقت البيعيلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي آان عليه

  
   ٤٠٠المادة 

ة                     يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وآل ما أعد بصفة دائمة الستعمال هذا الشيء وذلك طبقًا لما تقضي به طبيع
  . األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين

  
   ٤٠١المادة 

در بحسب        ١ ذا الق م        ـ إذا عين في العقد مقدار المبيع، آان البائع مسؤوًال عن نقص ه ا ل ه العرف، م ا يقضي ب م
نقص                    . يتفق على غير ذلك    ذا ال على أنه ال يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع، إال إذا أثبت أن ه

  . من الجسامة بحيث لو أنه آان يعلمه لما أتم العقد
  
ان     ٢ د، وآ درًا بحسب الوحدة،      ـ أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذآر في العق ثمن مق ال

ه أن              ادة جسيمة فيجوز ل ثمن، إال إذا آانت الزي وجب على المشتري إذا آان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل ال
  . وآل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه. يطلب فسخ العقد

  
   ٤٠٢المادة 

ائع       إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن              د، وحق الب سخ العق ، أو في طلب ف
  . في طلب تكملة الثمن، يسقط آل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمًا فعليًا

  
   ٤٠٣المادة 

م      ١ و ل ائق، ول ه دون ع  ـ يكـون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع ب
شيء       . ء ماديًا، ما دام البائع قد أعلمه بذلك       يستولى عليه استيال   ة ال ذي يتفق مع طبيع ويحصل التسليم على النحو ال

  . المبيع
  
د   ٢  ـ ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا آان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو آان البائع ق

  . ملكيةاستبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير ال
  

   ٤٠٤المادة 
  . إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  
   ٤٠٥المادة 

د                           ان الهالك بع ثمن، إال إذا آ ع واسترد المشتري ال سخ البي ه، انف ائع في د للب سبب ال ي سليم ل ل الت ع قب إذا هلك المبي
  . م المبيعإعذار المشتري لتسل

  
   ٤٠٦المادة 

نقص جسيمًا                              ان ال ع إذا آ سخ البي ا أن يطلب ف سليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إم ل الت ع قب إذا نقصت قيمة المبي
  . بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن

  
  ٤٠٧المادة 

  
ه هو أو من             يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في االنتفاع بالم        ان التعرض من فعل بيع آله أو بعضه، سواء آ

ى المشتري          ان       . فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به عل و آ ضمان، ول ًا بال ائع ملزم ويكون الب
  . األجنبي قد ثبت حقه بعد البيع، إذا آان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه

  
   ٤٠٨المادة 



ًا          ـ إذا رفعت على ا ١ ائع بحسب األحوال ووفق ى الب ان عل ائع، آ ا الب لمشتري دعوى باستحقاق المبيع، وأخطر به
  . لقانون أصول المحاآمات المدنية أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري، أو أن يحل فيها محله

  
ضمان، إال       ٢ ه ال دعوى، وجب علي ائع في ال م    ـ فإذا تم اإلخطار في الوقت المالئم ولم يتدخل الب  إذا أثبت أن الحك

  . الصادر في الدعوى آان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه
  
د          ٣ ضية، فق وة القضية المق م حاز ق ه حك  ـ وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المالئم، وصدر علي

  . ض دعوى االستحقاقحقه بالرجوع بالضمان، إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى آان يؤدي إلى رف
  

   ٤٠٩المادة 
ذا الحق، دون           ى ه ه عل صالح مع يثبت حق المشتري في الضمان، ولو اعترف وهو حسن النية لألجنبي بحقه أو ت
ه                        اه أن يحل محل أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى آان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت المالئم ودع

  . ت البائع أن األجنبي لم يكن على حق في دعواهآل ذلك ما لم يثب. فيها فلم يفعل
  

   ٤١٠المادة 
تخلص                      ائع أن ي ان للب أداء شيء آخر، آ ود أو ب إذا توقى المشتري استحقاق المبيع آله أو بعضه بدفع مبلغ من النق

  . روفاتمن نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المص
  

   ٤١١المادة 
  : آان للمشتري أن يطلب من البائع. إذا استحق آل المبيع

  
  .  ـ قيمة المبيع وقت االستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت١
  .  ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع٢
ا        ٣ زم به ستطيع المشتري أن يل ي ال ي ة الت ان       ـ المصروفات النافع ة إذا آ ذلك المصروفات الكمالي  المستحق، وآ

  . البائع سيء النية
و أخطر           ٤ ا ل ه منه ستطيع أن يتقي ان المشتري ي ا آ دا م  ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى االستحقاق ع

  . ٤٠٨البائع طبقًا لمادة 
سـبب استحقاق    ٥ ع  ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من آسب ب م     . المبي ا ل ذا م آل ه

  . يكن رجوع المشتري مبنيًا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله
  

   ٤١٢المادة 
ا         ١ ه لم و علم درًا ل د بلغت ق ك ق  ـ إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقًال بتكليف، وآانت خسارة المشتري مـن ذل

  .  السابقة، على أن يرد له المبيع وما أفاده منهأتم العقد، آان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة
  
 ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن  ٢

  . له إال أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاق
  

   ٤١٣المادة 
  . تفاق خاص، أن يزيدا في ضمان االستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان ـ يجوز للمتعاقدين، با١
  
ان         ٢ د أب ائع ق ان الب ذا الحق ظاهرًا، أو آ  ـ ويفترض في حق االرتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا آان ه

  . عنه للمشتري
  
  . ئع قد تعمد إخفـاء حق األجنبي ـ ويقع باطًال آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، إذا آان البا٣
  

   ٤١٤المادة 
اق     .  ـ إذا اتفق على عدم الضمان، بقي البائع مع ذلك مسؤوًال عن أي استحقاق ينشأ عن فعله ١ اطًال آل اتف ع ب ويق

  . يقضي بغير ذلك
  



ع    ٢ ة المبي  وقت االستحقاق،    ـ أما إذا آان استحقاق المبيع قد نشأ بفعل الغير، فإن البائع يكون مسؤوًال عن رد قيم
  . إال إذا أثبت أن المشتري آان يعلم وقت المبيع سبب االستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار

  
   ٤١٥المادة 

ه، أو      ١ ا في ل للمشتري وجوده  ـ يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي آف
و من نفعه حسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو   إذا آان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أ       

  . ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده. ظاهر في طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له
  
و   ـ ومع ذلك، ال يضمن البائع العيوب التي آان المشتري يعرفها وقت المبيع، أو آان يستطيع أن يتبينه  ٢ ا بنفسه ل

ب، أو                         ذا العي ع من ه و المبي ه خل د ل د أآ ائع ق ادي، إال إذا أثبت المشتري أن الب أنه فحص المبيع بعناية الرجل الع
  . أثبت أن البائع قـد تعمد إخفاء العيب غشًا منه

  
   ٤١٦المادة 

  . ال يضمن البائع عيبًا جرى العرف على التسامح فيه
  

   ٤١٧المادة 
ألوف في التعامل          ـ إذا تسلم المشت ١ ًا للم ك وفق تمكن من ذل ه بمجرد أن ي . ري المبيع، وجب عليه التحقق من حالت

  . فإذا آشف عيبًا يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خالل مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابًال للمبيع
  
شفه ال         ٢ م آ اد، ث الفحص المعت ه ب ا ال يمكن الكشف عن ه       ـ أما إذا آان العيب مم ه أن يخطر ب شتري، وجب علي م

  . البائع بمجرد ظهوره، وإال اعتبر قابًال للمبيع بما فيه من عيب
  

   ٤١٨المادة 
  . ٤١٢إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت المالئم، آان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 

  
   ٤١٩المادة 

  سبب آان تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي 
  

  ٤٢٠المادة 
  
د         ١ ـم يكشف المشتري العيب إال بع و ل ع ول  ـ تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت التسليم المبي

  . ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول
  
  . لعيب غشًا منه ـ على أنه ال يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء ا٢
  

   ٤٢١المادة 
ضمان        ذا ال سقطا ه ى أن آل   . يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في الضمان، أو أن ينقصا منه، أو أن ي عل

  . شرط يسقط الضمان، أو ينقصه،يقع باطًال إذا آان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشًا منه
  

   ٤٢٢المادة 
  . وع القضائية، وال في البيوع اإلدارية إذا آانت بالمزادال ضمان للعيب في البي

  
   ٤٢٣المادة 

ذا                    ائع به ى المشتري أن يخطر الب ع، فعل ل في المبي إذا ضمن البائع صالحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خل
ه    قط حق ار، وإال س ذا اإلخط ن ه هور م تة ش دة س ي م دعوى ف ع ال وره وأن يرف ن ظه هر م دة ش ي م ل ف ي الخل ف

  . آل هذا ما لم يتفق على غيره. الضمان
  

   ٤٢٤المادة 
  .  ـ يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك١
  



ه موطن المشتري وقت      ٢  ـ فإذا لم يكن الثمن مستحقًا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد في
  . استحقاق الثمن

  
   ٤٢٥المادة 

  .  ـ يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك١
  
ع أن             ٢ ى المبي ائع، أو إذا خيف عل ل من الب ع، أو آي ى المبي ى حق سابق عل  ـ فإذا تعرض أحد للمشتري مستندًا إل

ه از ل شتري، ج د الم زع من ي زول ين ى ينقطع التعرض أو ي ثمن حت د، أن يحبس ال ي العق ه شرط ف م يمنع ا ل ، م
  . ومع ذلـك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم آفيًال. الخطر

  
  .  ـ ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا آشف المشتري عيبًا في المبيع٣
  

   ٤٢٦المادة 
شيء      ـ ال حق للبا ١ ذا ال ان ه ع وآ ئع في الفوائد القانونية عن الثمن، إال إذا أعذر المشتري، أو إذا سلم الشيء المبي

  . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. قابًال أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى
  
هذا ما لم يوجد  . وقت أيضًا ـ وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع، وعليه تكاليف المبيع مـن هذا ال ٢

  . اتفاق أو عرف يقضي بغيره
  

   ٤٢٧المادة 
ه       ١ ا هو مستحق ل ستوفي م  ـ إذا آان الثمن آله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيـع حتى ي

  . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجًال بعد البيع. ولو قدم المشتري رهنًا أو آفالة
  
ك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل األجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في األجل      ـ وآذل ٢

  . ٢٧٣طبقًا ألحكام المادة 
  

   ٤٢٨المادة 
  . إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، آان الهالك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع

  
   ٤٢٩المادة 

سوخًا دون         في بيع    ع مف ع، يكون البي سليم المبي العروض وغيرها من المنقوالت، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وت
  .وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره. حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك

  
  

   ٤٣٠المادة 
اق أو  نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل، وغي      ر ذلك من مصروفات، تكون على المشتري، ما لم يوجد اتف

  . عرف يقضي بغير ذلك
  

  ٤٣١المادة 
  

ذي يوجد           ان ال سلمه في المك إذا لم يعين االتفاق أو العرف مكانًا أو زمانًا لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يت
  . زمنفيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء، إال ما يقتضيه من 

  
   ٤٣٢المادة 

  . نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك
  

   ٤٣٣المادة 
  . إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خالل مدة معينة، وقع البيع باطًال

  
   ٤٣٤المادة 



  . شتري أن يطلب إبطال البيع ـ إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات، وهو ال يملكه، جاز للم١
  
  .  ـ وفي آل حال، ال يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة٢
  

   ٤٣٥المادة 
  .  ـ إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحًا في حق المشتري١
  
  . د صدور العقد ـ وآذلك ينقلب العقد صحيحًا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائـع بع٢
  

   ٤٣٦المادة 
ائع                  ان الب و آ إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وآان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض، ول

  . حسن النية
  

   ٤٣٧المادة 
ن      ١ تخلص م ازل ضده أن ي ى شخص آخر فللمتن ل إل ه صاحبه بمقاب زل عن د ن ه ق ازع في ان الحق المتن  ـ إذا آ

  . ة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفعالمطالب
  
  .  ـ ويعتبر الحق منازعًا فيه إذا آان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي٢
  

   ٤٣٨المادة 
  : ال تسري أحكام المادة السابقة في األحوال اآلتية

  
  . حق المتنازع فيه داخًال ضمن مجموعة أموال بيعت جزافًا بثمن واحد ـ إذا آان ال١
  .  ـ إذا آان الحق المتنازع فيه شائعًا بين ورثة أو مالَّك وباع أحدهم نصيبه لآلخر٢
  .  ـ إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته٣
  

   ٤٣٩المادة 
ساعدين  ضاة والم شتروا ال ال يجوز للق امين أن ي ضائية وال للمح دوائر الق اآم وال ي المح دليين والمحضرين ف الع

ة                 بأسمائهم وال باسم مستعار الحق المنازع فيه آله أو بعضه إذا آان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكم
  . أو الدائرة القضائيـة التي يباشرون أعمالهم في منطقتها وإال آان البيع باطًال

  
   ٤٤٠ادة الم

ا سواء    . ال يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موآليهم في الحقوق المتنازع فيها   دفاع عنه إذا آانوا هم الذين يتولون ال
  أآان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإال آان العقد باطًال

  
  

   ٤٤١المادة 
  . تفق على غير ذلكمن باع ترآه، دون أن يفصل مشتمالتها ال يضمن إال ثبوت وراثته ما لم ي

  
   ٤٤٢المادة 

ل آل حق اشتملت                            ة لنق إذا بيعت ترآة فال يسري البيع في حق الغير إال إذا استوفى المشتري اإلجراءات الواجب
ة  ه الترآ ذه         . علي ستوفي ه ضًا أن ت ب أي دين وج ين المتعاق ا ب ق فيم ل الح راءات لنق ى إج انون عل ص الق إذا ن ف
  . اإلجراءات

  
   ٤٤٣المادة 

ه              إذا آ  ا اشتملت علي يئًا مم اع ش ون أو ب ة من دي ا للترآ ا     . ان البائع قد استوفى بعض م رد للمشتري م وجب أن ي
  . استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد

  
   ٤٤٤المادة 



م يو              ا ل ة م ه للترآ اق يقضي    يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون الترآة ويحسب للبائع آل ما يكون دائنًا ب جد اتف
  . بغير ذلك

  
   ٤٤٥المادة 

سري      ١ ع ي إن البي  ـ إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت ف
  . في حق الورثة إذا آانت زيادة قيمة المبيع على الثمن ال تتجاوز ثلث الترآة داخًال فيها المبيع ذاته

  
روه      ـ أما إذا آانت هذه ال ٢ ة إال إذا أق زيادة تجاوز ثلث الترآة فإن البيع فيما يجاوز الثلث ال يسري في حق الورث

  . أو رد المشتري للترآة ما يفي بتكملة الثلثين
  
  . ٨٧٧ ـ ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ٣
  

   ٤٤٦المادة 
ين      ال تسري أحكام المادة السابقة إضرارًا بالغير حسن النية إذا      ى الع ًا عل ًا عيني آان هذا الغير قد آسب بعوض حق

  . المبيعة
  

   ٤٤٧المادة 
سه مباشرة أو                            شتري لنف سلطة المختصة أن ي اق أو نص أو أمر من ال ال يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتف

  . باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء
  

  . ومع عدم اإلخالل بما يكون منصوصًا عليه في قوانين أخرى
  

   ٤٤٨المادة 
ا سواء                             دير قيمته ا أو في تق يهم في بيعه ود إل وال المعه شتروا األم راء أن ي داللين وال للخب ال يجوز للسماسرة وال

  . أآان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار
  

  ٤٤٩المادة 
  

  . عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابهيصح العقد في األحوال المنصوص 
  

   ٤٥٠المادة 
  . المقايضة عقد يلتزم به آل من المتعاقدين أن ينقل إلى اآلخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود

  
   ٤٥١المادة 

دين  دير المتعاق ي تق ة ف يم مختلف ا ق ايض عليه ياء المتق ان لألش وي. إذا آ از تع ون ج ود يك ن النق غ م رق بمبل ض الف
  . معادًال

  
   ٤٥٢المادة 

ا المتقايضان مناصفة                 ات األخرى يتحمله ا من النفق اق يقضي          . مصروفات عقد المقايضة وغيره م يوجد اتف ا ل م
  . بغير ذلك

  
   ٤٥٣المادة 

شيء     ويعتبر آل من المتق   . تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة           ًا لل ايضين بائع
  . الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه

  
   ٤٥٤المادة 

  .  ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض١
  
  .  ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين٢
  



   ٤٥٥المادة 
  .  إذا قبلها الموهوب له أو نائبه ـ ال تتم الهبة إال١
  
  .  ـ فإذا آان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب٢
  

  ٤٥٦المادة 
  
  . وإال وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.  ـ تكون الهبة بسند رسمي١
  
  . دون حاجة إلى سند رسمي.  ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض٢
  

   ٤٥٧المادة 
  . إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فال يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا

  
   ٤٥٨المادة 

  الوعد بالهبة ال ينعقد إال إذا آان بورقة رسمية 
  

   ٤٥٩المادة 
  . ٤٣٥ و ٤٣٤سرت عليها أحكـام المادتين . للواهبإذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك 

  
   ٤٦٠المادة 

  . تقع هبة األموال المستقبلة باطلة
  

   ٤٦١المادة 
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك األحكام المتعلقة                

  . بتسليم المبيع
  

   ٤٦٢المادة 
ة بعوض   ـ ال يضمن الو ١ وفي  . اهب استحقاق الشيء الموهوب، إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو آانت الهب

ن ضرر   ا أصابه م ادًال عم ضًا ع ه تعوي در القاضي للموهوب ل ى بق ة األول ضمن . الحال ة ال ي ة الثاني ي الحال وف
  . غيرهآل هذا ما لم يتفق على . الواهب االستحقاق إال بقدر ما أداه الموهوب له من عوض

  
  .  ـ وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوي٢
  

   ٤٦٣المادة 
  .  ـ ال يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب١
  
اء العيب   ٢ د الواهب إخف ه إذا تعم ى أن ًا بتعويض .  ـ عل ان ملزم وب آ شيء الموهوب من العي و ال أو ضمن خل

ى إال يجاوز             .  الضرر الذي يسببه العيب    الموهوب له عن   ويكون آذلك ملزمًا بالتعويض إذا آانت الهبة بعوض عل
  . التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض

  
   ٤٦٤المادة 

  . ال يكون الواهب مسؤوًال إال عن فعله العمد أو خطئه الجسيم
  

   ٤٦٥المادة 
أداء م  ه ب زم الموهوب ل صلحة   يلت صلحة الواهب أم لم ذا العوض لم ترط ه واء اش ن عوض س ه م ترط علي ا اش

  . الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة
  

   ٤٦٦المادة 



ذا     . إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط    ؤدي من ه أن ي فال يكون الموهوب له ملزمًا ب
   .العوض إال بقدر قيمة الشيء الموهوب

  
   ٤٦٧المادة 

ه     ١ اء ديون ة وف ي آانت          .  ـ إذا اشترط الواهب عوضا عن الهب ديون الت اء ال ًا إال بوف ه ملزم فال يكون الموهوب ل
  . موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره

  
ب  ـ وإذا آان الشيء الموهوب مثقال بحق عيني ضمانًا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر فإن الموهو ٢

  . ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. له يلتزم بوفاء هذا الدين
  

   ٤٦٨المادة 
  .  ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك١
  
متى آان يستند في ذلك .  ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع ٢

  . مانع من الرجوعولم يوجد . إلى عذر مقبول
  

   ٤٦٩المادة 
  . يعتبر بنوع خاص عذرا مقبوال للرجوع في الهبة

  
رًا  . آ ـ إن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب  أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا اإلخالل جحودًا آبي

  . من جانبه
 مع مكانته االجتماعية أو أن يصبح غير ب ـ إن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق 

  . قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولدًا يظل حيًا إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولدًا يظنه ميتًا وقت الهبة فإذا  

  . به حي
  

   ٤٧٠المادة 
  :  وجد مانع من الموانع اآلتيةيرفض طلب الرجوع في الهبة إذا

  
  . فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. أ ـ إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته

  . ب ـ إذا مات أحد طرفي عقد الهبة
فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز    . ج ـ إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا نهائياً 

  . أن يرجع في الباقيللواهب 
  . د ـ إذا آانت الهبة من أحد الزوجين لآلخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية

  . هـ ـ إذا آانت الهبة لذي رحم محرم
سبب      . و ـ إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له  ه أو ب ه في د ل ي ال ي سواء أآان الهالك بفعله أو بحادث أجنب

  . ا لم يهلك إال بعض الشيء جاء الرجوع في الباقيفإذ. االستعمال
  . ز ـ إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة

  . ح ـ إذا آانت الهبة صدقة أو عمًال من أعمال البر
  

   ٤٧١المادة 
  .  ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة آان لـم تكن١
  
ى الرجوع      ـ وال يرد الموهوب له الثم  ٢ اق عل دعوى    . رات إال من وقت االتف ع ال ه أن يرجع   . أو من وقت رف ول

ذي زاد في            . بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية      در ال ا الق ة فال يجاز في الرجوع به أما المصروفات النافع
  . قيمة الشيء الموهوب

  
   ٤٧٢المادة 

التقاضي آان مسؤوًال قبل الموهوب له عن هالك   ـ إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير التراضي أو  ١
  . الشيء سواء آان الهالك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي ال يد له فيه أو بسبب االستعمال



  
ه     ٢  ـ أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب ل

  . ن الهالك بسبب أجنبيولو آا. مسؤوًال عن هذا الهالك
  

   ٤٧٣المادة 
ال أو عمل                         الشرآة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أآثر بأن يساهم آل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من م

  القتس 
  

   ٤٧٤المادة 
ا    ١ ا شخصا اعتباري رد تكوينه شرآة بمج ر ال تيفاء  .  ـ تعتب د اس ر إال بع ى الغي ذه الشخصية عل تج به ن ال يح ولك

  .  النشر التي يقررها القانونإجراءات
  
  . ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشرآة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها٢
  

   ٤٧٥المادة 
ديالت         .  ـ يجب أن يكون عقد الشرآة مكتوبا وإال آان باطالً ١ د من تع ى العق دخل عل ا ي اطًال آل م وآذلك يكون ب

  . ذلك العقددون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه 
  
ر   ٢ ل الغي سهم إال        .  ـ غير أن هذا البطالن ال يجوز أن يحتج به الشرآاء قب شرآاء أنف ين ال ا ب ر فيم ه أث وال يكون ل

  . من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطالن
  

   ٤٧٦المادة 
، ما لم يوجد اتفاق     تعتبر حصص الشرآاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال إال على مجرد االنتفاع به              

  . أو عرف يقضي بغير ذلك
  

   ٤٧٧المادة 
  . ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية

  
   ٤٧٨المادة

قاق ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت االستح        . إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة مبلغًا من النقود          
  . وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند االقتضاء. من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار

  
   ٤٧٩المادة 

فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان  .  ـ إذا آانت حصة الشريك حق ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر ١
  . و نقضالحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أ

  
  . فإن أحكام اإليجار هي التي تسري في آل ذلك.  ـ أما إذا آانت الحصة مجرد االنتفاع بالمال٢
  

   ٤٨٠المادة 
ا             ١ د به ي تعه وم بالخدمات الت ه أن يق ًال وجب علي شرآة عم دم حصته في ال دم  .  ـ إذا تعهد الشريك بأن يق وأن يق

  . ولته العمل الذي قدمه حصة لهحسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزا
  
اق يقضي          ٢ راع، إال إذا وجد اتف ه من حق اخت  ـ على أنه ال يكون ملزمًا بأن يقدم للشرآة ما يكون قد حصل علي

  . بغير ذلك
  

   ٤٨١المادة 
ذ              شرآة إال إذا استوفيت ه ه لل ه إذا آانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فال ينقضي التزام

  . ويكون الشريك فوق ذلك مسؤوًال عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها. الديون
  

  ٤٨٢المادة 



  
 ـ إذا لم يبين في عقد الشرآة نصيب آل من الشرآاء في األرباح والخسائر، آان نصيب آل منهم في ذلك بنسبة  ١

  . حصته في رأس المال
  
ضاً   ـ فإذا اقتصر العقد على تعيين نص ٢ ذلك  . يب الشرآاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أي وآ

  . الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فـي الخسارة
  
ده        ٣ ا تفي ًا لم ربح والخسارة تبع  ـ وإذا آانت حصة أحد الشرآاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في ال

وق عم     . الشرآة من هذا العمل    دم ف ه                     فإذا ق ا قدم ه نصيب عن العمل وآخر عم ان ل ـودًا أو أي شيء آخر، آ ه نق ل
  . فوقه

  
   ٤٨٣المادة 

  .  ـ إذا اتفق على أحد الشرآاء ال يساهم في أرباح الشرآة أو في خسائرها آان عقد الشرآة باطًال١
  
ساهمة في الخسائر، ب            ٢ ه من الم ر عمل دم غي م يق ذي ل شريك ال د    ـ ويجوز االتفاق على إعفاء ال شرط أال يكون ق

  . تقرر له أجر عن عمله
  

   ٤٨٤المادة 
ال             ١ شرآاء بأعم ائر ال الرغم من معارضة س وم ب شرآة أن يق د ال  ـ للشريك المنتدب لإلدارة بنص خاص في عق

وال يجوز عزل  . اإلدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشرآة متى آانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش       
  . إلدارة دون مسوغ مادامت الشرآة باقيةهذا الشريك من ا

  
  . آما يجوز في التوآيل العادي.  ـ وإذا آان انتداب الشريك لإلدارة الحقا لعقد الشرآة، جاز الرجوع فيه٢
  
  .  ـ أما المديرون من غير الشرآاء فهم دائما قابلون للعزل٣
  

   ٤٨٥المادة 
راد        ـ إذا تعدد الشرآاء المنتدبون لإلدارة دون أن ي ١ ى عدم جواز انف نهم ودون أن ينص عل عين اختصاص آل م

شرآاء        اقي ال أي منهم باإلدارة آان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال اإلدارة على أن يكون لكل من ب
ذا           دبين رفض ه شرآاء المنت ة ال ق أغلبي ن ح ون م ى أن يك ه وعل ل إتمام ل قب ى العم رض عل دبين أن يعت المنت

  . إذا تساوي الجانبان آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعًاف. االعتراض
  
ك  ٢ إال .  ـ أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشرآاء المنتدبين باإلجماع أو باألغلبيـة، فال يجوز الخروج على ذل

  . أن يكون ألمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة ال تستطيع الشرآة تعويضها
  

   ٤٨٦المادة 
راد                          ١ ى عدم جواز انف نهم ودون أن ينص عل ـ إذا تعدد الشرآاء المنتدبون لإلدارة دون أن يعين اختصاص آل م

شرآاء        اقي ال أي منهم باإلدارة آان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال اإلدارة على أن يكون لكل من ب
ق       ن ح ون م ى أن يك ه وعل ل إتمام ل قب ى العم رض عل دبين أن يعت ذا    المنت دبين رفض ه شرآاء المنت ة ال  أغلبي

  . فإذا تساوي الجانبان آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعًا. االعتراض
  
ك  ٢ إال .  ـ أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشرآاء المنتدبين باإلجماع أو باألغلبـية، فال يجوز الخروج على ذل

  . مة ال تستطيع الشرآة تعويضهاأن يكون ألمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسي
  

   ٤٨٧المادة 
ستنداتها               . الشرآاء غير المديرين ممنوعون من اإلدارة      شرآة وم اتر ال ى دف سهم عل ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنف

  . وآل اتفاق على غير ذلك باطل
  

   ٤٨٨المادة 



شرآة اعتبر آل شريك مفوضا من اآلخرين ف   . إذا لم يوجد نص خاص على طريقة اإلدارة        ه أن   . ي إدارة ال ان ل وآ
ى   . يباشر أعمال الشرآة دون رجوع إلى غيره من الشرآاء     راض عل على أن يكون لهؤالء أو ألي منهم حق االعت

  . وألغلبية الشرآاء الحق في رفض هذا االعتراض. أي عمل قبل تمامه
  

   ٤٨٩المادة 
  . يكون مخالفًا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه ـ على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشرآة، أو ١
  
دبير مصالحة الخاصة          ٢ ه في ت ا يبذل شرآة م دبير مصالح ال دبًا   .  ـ وعليه أن يبذل من العناية في ت ان منت إال إذا آ

  . لإلدارة بأجر فال يجوز أن ينزل في ذلك عـن عناية الرجل المعتاد
  

   ٤٩٠المادة 
ى         ـ إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغًا  ١ ر حاجة إل وم أخذه أو احتجازه، بغي من المال، لزمته فوائد هذا المبلغ من ي

  . مطالبة قضائية أو اعذار وذلك من دون إخالل بما قد يستحق للشرآة من تعويض تكميلي عند االقتضاء
  
ة      ٢ ة عن حسن ني  وتبصر   ـ وإذا أمد الشريك الشرآة من ماله، أو اتفق في مصلحتها شيئًا من المصروفات التافه

  . وجبت له على الشرآة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها
  

   ٤٩١المادة 
سبة    .  ـ إذا لم تف أموال الشرآة بديونها، آان الشرآاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ١ نهم بن آل م

شرآة     . نصيبه في خسائر الشرآة  صيبه في خسائر ال سبة ن م يوج   . ما لم يوجد اتفاق على ن ا ل سبة    م ى ن اق عل د اتف
  . ويكـون باطًال آل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشرآة. أخرى

  
اح      ٢ ي أرب ه ف ي تخصصت ل در الحصة الت ل بق شرآة، آ ة ال شرآة حق مطالب دائني ال ون ل ال يك ل ح ي آ  ـ وف

  . الشرآة
  

   ٤٩٢المادة 
  . آة ما لم يتفق على خالف ذلك ـ ال تضامن بين الشرآاء فيما يلزم آال منها من ديون الشر١
  
  .  ـ غير أنه إذا أعسر أحد الشرآاء وزعت حصته في الدين على الباقين آل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة٢
  

   ٤٩٣المادة 
شريك                     ك ال إذا آان ألحد الشرآاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشرآة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذل

ا         . ما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من األرباح       وإن. في رأس المال   تنزال ديونه د اس ومع  . أما بعد تصفية الشرآة بع
  . ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز على نصيب هذا المدين

  
   ٤٩٤المادة 

  . أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.  ـ تنتهي الشرآة بانقضاء الميعاد المعين لها١
  
ا            ـ فإذا انقضت ا ٢ ي تألفت له ال الت وع األعم شرآاء يقومون بعمل من ن لمدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر ال

  . الشرآة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها
  
  .  ـ ويجوز لدائن أحد الشرآاء أن يعترض على هذا االمتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه٣
  

   ٤٩٥المادة 
  . ك جميع مالها أو جزء آبير منه بحيث ال تبقى فائدة في استمرارها ـ تنتهي الشرآة بهال١
  
ه، أصبحت                  ٢ ل تقديم شيء قب ذا ال ك ه ذات وهل ًا بال يئًا معين دم حصته ش أن يق د ب د تعه شرآاء ق  ـ وإذا آان أحد ال

  . الشرآة منحلة في حق جميع الشرآاء
  

   ٤٩٦المادة 



  . ليه أو بإعساره أو بإفالسه ـ تنتهي الشرآة بموت أحد الشرآاء أو بالحجر ع١
  
  .  ـ ومع ذلك يجوز االتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء تستمر الشرآة مع ورثته ولو آانوا قاصرين٢
  
ام         ٣ ًا إلحك سحب وفق ه أو أعسر أو أفلس أو ان  ـ ويجوز أيضًا االتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء أو حجر علي

شرآة في       ستمر ال ة ت شرآاء     المادة التالي اقين من ال ين الب ا ب ه إال        . م شريك أو لورثت ذا ال ة ال يكون له ذه الحال وفي ه
شرآة      . نصيبه في أموال الشرآة    ى خروجه من ال ذي أدى إل ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث ال

ات   إال بقدر ما تكون تلك الحق. ويدفع له نقدا وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق  وق ناتجة من عملي
  . سابقة على ذلك الحادث

  
   ٤٩٧المادة 

سحاب      ١ ه في االن شريك إرادت  ـ تنتهي الشرآة بانسحاب أحد الشرآاء، إذا آانت مدتها غير معينة على أن يعلن ال
  . وأال يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير الئق. إلى سائر الشرآاء قبل حصوله

  
  . شرآاء على حلها ـ وتنتهي أيضًا بإجماع ال٢
  

   ٤٩٨المادة 
شرآاء  ١ ه أو ال ي       .  ـ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشرآة بناء على طلب أحد ال د ب ا تعه شريك بم اء ال دم وف لع

  . ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. سبب آخر ال يرجع إلى الشرآاء
  
  .  ـ ويكون باطًال آل اتفاق يقضي بغير ذلك٢
  

   ٤٩٩المادة 
ار       ١ د أث شرآة ق ي ال وده ف ون وج شرآاء يك ن ال صل أي م م بف ضاء الحك ن الق ب م ريك أن يطل ل ش وز لك  ـ يج

شرآة              اره سبب مسوغا لحل ال ا يمكن اعتب شرآة    . اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مم ى أن تظل ال عل
  . قائمة فيما بين الباقين

  
تند       إذا .  ـ ويجوز أيضًا ألي شريك ٢ ى اس شرآة مت آانت الشرآة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من ال

  . وفي هذه الحالة تنحل الشرآة ما لم يتفق باقي الشرآاء على استمرارها. في ذلك إلى أسباب معقولة
  

   ٥٠٠المادة 
  :  األحكام اآلتيةتتم تصفية أموال الشرآة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع

  
   ٥٠١المادة 

ديرين          شرآة سلطة الم ذه                     . تنتهي عند حل ال ى أن تنتهي ه صفية وإل الزم للت در ال شرآة فتبقى بالق ا شخصية ال أم
  . التصفية

  
   ٥٠٢المادة 

  .  ـ يقوم بالتصفية عند االقتضاء، أما جميع الشرآاء، وأما مصف واحد أو أآثر تعينهم أغلبية الشرآاء١
  
  . ا لم يتفق الشرآاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم ـ وإذ٢
  
ى طلب       .  ـ وفي الحاالت التي تكون فيها الشرآة باطلة تعين المحكمة المصفي  ٣ اء عل صفية، بن ة الت وتحدد طريق

  . آل ذي شأن
  
  . لمصفين ـ وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم ا٤
  

   ٥٠٣المادة 
  .  ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعماًال جديدة للشرآة، إال أن تكون الزمة إلتمام أعمال سابقة١
  



ى        .  ـ ويجوز له أن يبيع مال الشرآة منقوًال أو عقارًا أمابالمزاد، وأمابالتراضي ٢ ه عل رار تعيين م ينص في ق ا ل م
  . تقييد هذه السلطة

  
   ٥٠٤المادة 

وقهم          ـ تقسم أمو ١ دائنين لحق تيفاء ال د اس ك بع ًا وذل شرآاء جميع ين ال شرآة ب ة     . ال ال الغ الالزم تنزال المب د اس وبع
ي يكون أحد         . لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها         ي يكون الت وبعد رد المصروفات أو القروض الت

  . الشرآاء قد باشرها في مصلحة الشرآة
  
د     . رآاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ـ ويختص آل واحد من الش ٢ ة في العق ا هي مبين . آم

ه                            ديم عمل ى تق د اقتصر عل أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك ق
  . أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد االنتفاع فيه

  
  . ـ وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشرآاء بنسبة نصيب آل منهم في األرباح ٣
  
شرآاء     ٤ اء بحصص ال شرآة للوف سبة        .  ـ وإذا لم يكف صافي مال ال ًا بحسب الن يهم جميع وزع عل إن الخسارة ت ف

  . المتفق عليها في توزيع الخسائر
  

   ٥٠٥المادة 
  .  بقسمة المال الشائعتتبع في قسمة الشرآات القواعد المتعلقة

  
   ٥٠٦المادة 

ي آخر                       ود أو أي شيء مثل رد   . القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النق ى أن ي عل
  . إليه المقترض عند نهاية القرض شيئًا مثله في مقداره ونوعه وصفته

  
  ٥٠٧المادة 

  
د          ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إ ١ ل إال عن رد المث ه ب ه أن يطالب ى المقترض وال يجوز ل ل

  . انتهاء القرض
  
  .  ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض آان الهالك على المقرض٢
  

   ٥٠٨المادة 
  . فإن آان القرض بأجر سرت أحكام البيع وإال فأحكام العارية. إذا استحق الشيء

  
   ٥٠٩المادة 

رد  . ب خفي ـ إذا ظهر في الشيء عي ١ وآان القرض بغير أجر، واختار المقتـرض استبقاء الشيء، فال يلزمه أن ي
  . إال قيمة الشيء معيبًا

  
ب، فيكون للمقرض أن يطلب        ٢ اء العي د إخف  ـ أما إذا آان القرض بأجر أو آان بغير أجر، ولكن المقرض قد تعم

  . وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب. أما إصالح العيب
  
   ٥١٠لمادة ا

على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر      
  . القرض بغير أجر

  
   ٥١١المادة 

  . ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه
  

   ٥١٢المادة 



تة أشهر ع  دين إذا انقضت س ان للم د، آ ى الفوائ ق عل ا  إذا اتف د ورد م اء العق ي إلغ ه ف ن رغبت ى القرض أن يعل ل
أداء    . اقترضه، على أن يتم الرد في أجل ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا اإلعالن   دين ب زم الم وفي هذه الحالة يل

ابًال من  . الفوائد المستحقة عن ستة األشهر التالية لإلعالن     وال يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مق
  . وال يجوز االتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه. أي نوع بسبب تعجيل الوفاء

  
   ٥١٣المادة 

ًا         ١ ًا يكون مبلغ ده دخًال دوري ه من بع  ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائ
ق       من النقود أو مقدارًا معينًا من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذ           ا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطري

  . الوصية
  
 ـ فإذا آان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري على  ٢

  . القرض ذي الفائدة
  

   ٥١٤المادة 
ًا         ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خل ١ ًا يكون مبلغ ده دخًال دوري ه من بع فائ

ق                  من النقود أو مقدارًا معينًا من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطري
  . الوصية

  
ى  ـ فإذا آان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري عل ٢

  . القرض ذي الفائدة
  

   ٥١٥المادة 
  : يجبر المدين على استبدال في األحوال اآلتية

  
  . أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره

  . ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديًال عنها
  . ج ـ إذا أفلس أو أعسر

  
   ٥١٦ المادة
  .  ـ إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم االستبدال برد المبلغ بتمامـه، أو رد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك١
  
  .  ـ وفي الحاالت األخرى يتم االستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل٢
  

   ٥١٧المادة 
اً     الصلح عقد يحسم به      ًا قائم ان نزاع ى وجه                       . الطرف ا عل زل آل منهم أن ين ك ب تمًال، وذل ًا مح ه أنواع ان ب أو يتوقي

  . التقابل عن جزء من ادعائه
  

   ٥١٨المادة 
  . يشترط قيمن يعقد صلحًا أن يكون أهًال للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح

  
   ٥١٩المادة 

ة      ال يجوز الصلح في المسائل المتعلقة با       ى المصالح المالي صلح عل لحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز ال
  . التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشـأ عن ارتكاب إحدى الجرائم

  
   ٥٢٠المادة 

  . ال يثبت الصلح إال بالكتابة أو بمحضر رسمي
  

   ٥٢١المادة 
  .  ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها١
  



  . تب عليه انقضاء الحقوق واالدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزوًال نهائيًاـ ويتر٢
  

   ٥٢٢المادة 
  . ويقتصر هذا األثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. للصلح أثر آاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق

  
   ٥٢٣المادة 

وأيا آانت تلك العبارات فإن التنازل ال ينصب         . فسيرًا ضيقاً يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح ت        
  . إال على الحقوق التي آانت وحدها بصفة جلية محًال للنزاع الذي حسمه الصلح

  
   ٥٢٤المادة 

  . ال يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون
  

   ٥٢٥المادة 
  .  ـ الصلح ال يتجزأ، فبطالن جزء منه يقتضي بطالن العقد آله١
  
ى أن أجزاء     ٢ ا عل  ـ على أن هذا الحكم ال يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفق

  .العقد مستقلة بعضها عن بعض
  
  

   ٥٢٦المادة 
  . اإليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من االنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم

  
   ٥٢٧المادة 

سلطة       ن ال رخيص م نوات إال بت الث س ى ث ه عل د مدت ارًا تزي د إيج ق اإلدارة أن يعق ك إال ح ن ال يمل وز لم ال يج
دة ثالث سنوات               . المختصة ك، انقضت الم م يوجد نص يقضي              . فإذا عقد اإليجار لمدة أطول مـن ذل ا ل ذا م آل ه

  . بغيره
  

   ٥٢٨المادة 
ة تنقض  ه حق المنفع ن ل صادرة مم ارة ال ة اإلج ك الرقب ا مال م يجزه ذا الحق إذا ل ضاء ه ى أن تراعى . ي بانق عل

  . المواعيد المقررة للتنبيه باإلخالء والمواعيد الالزمة لنقل محصول السنة
  

   ٥٢٩المادة 
  . يجوز أن تكون األجرة نقودًا آما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى

  
   ٥٣٠المادة 

ديرها      إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار األجرة أ         ة تق ى آيفي دار األجرة         . و عل ات مق ذر إثب ار    . أو إذا تع وجب اعتب
  . أجر المثل

  
   ٥٣١المادة 

دا                     . إذا عقد اإليجار دون اتفاق على مدة       ر اإليجار منعق دعاة اعتب دة الم ات الم ذر إثب ة أو تع ر معين دة غي أو عقد لم
ى              وينتهي بانقضاء هذه المدة   . للمدة التي دفعت أو حددت عنها األجرة       ه عل دينإذا هو نب  بناء على طلب أحد المتعاق

  : المتعاقد اآلخر باإلخالء قبل نصفها األخير مع مراعاة األحكام التالية
  

ة أشهر مع    . أ ـ في األراضي الزراعية تعتبر مدة اإليجار لسنة زراعية على األقل  ويكون التنبيه قبل انتهائها بثالث
  . للعرفمراعاة حق المستأجر في المحصول وفقًا 

  
سنة واحدة         دة اإليجار ل ر م ك تعتب ب ـ في المنازل والدآاآين والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذل

  . على األقل ويكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر
  

  . ج ـ في المساآن والغرف المفروشة تعتبر مدة اإليجار شهرًا واحدًا على األقل



  
   ٥٣٢المادة 
ة                   يلتزم   ه من المنفع المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها ألن تفي بما أعدت ل

  . وفقًا لما تم عليه االتفاق أو لطبيعة العين
  

   ٥٣٣المادة 
ذا      ١ ه أو إذا نقض ه ن أجل ـرت م ذي أج اع ال ا صالحة لالنتف ون فيه ة ال تك ي حال ؤجرة ف ين الم لمت الع  ـ إذا س

ع        االنت اع م ن االنتف ا نقص م در م رة بق اص األج د أو إنق سخ العق ب ف ستأجر أن يطل از للم رًا، ج صًا آبي اع نق ف
  . التعويض في الحالتين إذا آان لذلك مقتضى

  
ستخدميه أو     ٢ ه أو م شون مع  ـ فإذا آانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعي

  . ولو آان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق. تأجر أن يطلب فسخ العقدعماله لخطر جسيم جاز للمس
  

   ٥٣٤المادة 
ى األخص               . يسري على االلتزام بتسليم العين المؤجرة      ام وعل ة من أحك ما يسري على االلتزام بتسليم العين المبيع

  . اما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاته
  

   ٥٣٥المادة 
اء اإلجارة     .  ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمـت بها ١ وم في أثن وأن يق

  . بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية
  
ار وا       ٢ زح اآلب ـوم بن اض وأن يق ن تجصيص أو بي طح م ة لألس ال الالزم ري األعم ه أن يج راحيض  ـ وعلي لم

  . ومصارف المياه
  
ان   .  ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً ٣ إذا آ ف

ه      . آان على المستأجر  » بالعداد«تقديره   أما ثمـن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص باالستعمال الشخصي فيتحمل
  . المستأجر

  
  . لم يقض االتفاق بغيره ـ آل هذا ما ٤
  

   ٥٣٦المادة 
سابقة    ١ ادة ال ستأجر أن يحصل    .  ـ إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ االلتزامات المبينة في الم جاز للم

ه خصمًا من األجرة                   ه       . على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفق ذا دون إخالل بحق وه
  . إنقاص األجرةفي طلب الفسخ أو 

  
ستعجلة والترميمات               ٢ إجراء الترميمات الم وم ب رخيص من القضاء أن يق ى ت ستأجر دون حاجة إل  ـ ويجوز للم

د    . سواء آان العيب موجودًا وقت بدء االنتفاع أو طرأ بعد ذلك . البسيطة مما يلتزم به المؤجر     م المؤجر بع إذا لم يق
  . على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصمًا من األجرة. سباعذاره بتنفيذ هذا االلتزام في ميعاد منا

  
   ٥٣٧المادة 

  .  ـ إذا هلكت العين المؤجرة أثناء اإليجار هالآا آليًا انفسخ العقد من تلقاء نفسه١
  
ه      .  ـ أما إذا آان هالك العين جزئياً ٢ ذي أجرت من أجل اع ال ـها لالنتف . أو إذا أصبحت العين في حالة ال تصلح مع

اد                               أو   م المؤجر في ميع م يق ه، إذا ل ك فيجوز ل د في شيء من ذل ستأجر ي م يكن للم رًا ول ضًا آبي نقص االنتفاع نق
ه                     سخ اإليجار ذات ا إنقاص األجرة أو ف مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي آانت عليها أن يطلب تبعًا للظروف أم

  . لمؤجر وفقًا ألحكام المادة السابقةدون إخالل بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام ا
  
د        ٣ ى سبب ال ي ـالك أو التلف يرجع إل  ـ وال يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضًا إذا آان اله

  . للمؤجر فيه
  



   ٥٣٨المادة 
ظ ال        ١ ون ضرورية لحف ي تك ستعجلة الت ات الم راء الترميم ن إج ؤجر م ع الم ستأجر أن يمن وز للم ين  ـ ال يج ع

العين     . المؤجرة اع ب ي باالنتف ستأجر أن يطلب    . على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخالل جزئي أو آل جاز للم
  . تبعًا للظروف أما فسخ اإليجار أو انقاض األجرة

  
  .  ـ ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ٢
  

   ٥٣٩المادة 
العين المؤجرة      ١ ستأجر ب اع الم ه أن   .  ـ على المؤجر أن يمتنع عن آل ما من شأنه أن يحول دون انتف وال يجوز ل

  . يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يحل بهذا االنتفاع
  
بـل يمتد هذا الضمان إلى آل تعرض   .  ـ وال يقتصر ضمان المؤجر على األعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ٢

  . إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجرأو 
  

   ٥٤٠المادة 
د اإليجار           ١ وق بمقتضى عق ستأجر من حق ا للم ًا يتعارض مع م ستأجر أن    .  ـ إذا ادعى أجنبي حق ى الم وجب عل

ذلك ؤجر ب ى أخطار الم ادر إل دعوى. يب ه أن يخرج من ال ان ل ذه الحال. وآ ي ه ى وف ة ال توجه اإلجراءات إال إل
  . المؤجر

  
د اإليجار        ٢ ه بموجب عق ذي ل اع ال ًا    .  ـ فإذا ترتب على هذا االدعاء أن حرم المستأجر فعًال من االنتف ه تبع جاز ل

  . للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص األجرة مـع التعويض أن آان له مقتضى
  

   ٥٤١المادة 
ار       ـ إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ١ ستأجر عق ان م إذا آ  فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ف

ه         قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإن
  . هو الذي يفضل

  
   ٥٤٢المادة 

تفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعًا إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص آبير في االن        
وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا آان عمل الجهة الحكومية قد      . للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة       

  . آل هذا ما لم يقض االتفاق بغيره. صدر لسبب يكون المؤجر مسؤوًال عنه
  

   ٥٤٣المادة 
اً    ـ ال يضمن المؤجر للمستأجر التعرض ال ١ دعي حق ذا ال   . مادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض ال ي لكن ه

  . يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعوى وضع اليد
  
ه       ٢ ستأجر في د للم سبب ال ي ادي ل ذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم        .  ـ على أنه إذا وقع التعرض الم ان ه وآ
  . جاز لـه تبعًا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة. ستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرةالم
  

   ٥٤٤المادة 
ا      ١ اع به وب تحـول دون انتف نقص من   .  ـ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عي أو ت

ين      . جرى العرف بالتسامح فيها   ولكنه ال يضمن العيوب التي      . هذا االنتفاع انتقاصًا آبيراً    وهو مسؤول عن خلو الع
ا                  اع به ضيها االنتف اق       . مـن صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقت م يقض االتف ا ل ذا م آل ه

  . بغيره
  
  .  ـ ومع ذلك ال يضمن المؤجر العيب إذا آان المستأجر قد أخطر به أو آان يعلم به وقت التعاقد٢
  

   ٥٤٥المادة 



د أو      ١ سخ العق ب ف ًا للظروف أن يطل ستأجر تبع از للم ضمان ج ه ال ق مع ؤجرة عيب يتحق العين الم د ب  ـ إذا وج
رة اص األج ذا       . إنق ان ه ؤجر إذا آ ة الم ى نفق و بإصالحه عل وم ه ب أو أن يق ب إصالح العي ذلك أن يطل ه آ ول

  . اإلصالح ال يبهظ المؤجر
  
  . ما لم يثبت أنـه آان يجهل وجود العيب. لمؤجر بتعويضه ـ فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم ا٢
  

   ٥٤٦المادة 
يقع باطًال آل اتفاق يتضمن اإلعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا آان المؤجر قد أخفى عن غش سبب        

  . هذا الضمان
  

   ٥٤٧المادة 
ين          فإذ. يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه          ا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل الع

  . بحسب ما أعدت له
  

   ٥٤٨المادة 
  
ه أي    ١ شأ عن  ـ ال يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرًا بدون إذن المؤجـر إال إذا آان هذا التغيير ال ين

  . ضرر للمؤجر
  
سابقة جاز          ـ فإذا أحدث المستأجر تغييرًا في العين المؤجرة مجاوزًا في ذ ٢ رة ال وارد في الفق زام ال ك حدود االلت ل

  . وبالتعويض إن آان له مقتضى. إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي آانت عليها
  

   ٥٤٩المادة 
ى       ١ ا إل و وم ون والرادي ائي والتلف  ـ يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهرب

ة              ذلك ما دامت الطريق     زة ال تخالف األصول المرعي ذه األجه ا ه ي توضع به م يثبت المؤجر أن      . ة الت ا ل ك م وذل
  . وضع هذه األجهزة يهدد سالمة العقار

  
دخل  .  ـ فإذا آان تدخل المؤجر الزمًا إلتمام شيء من ذلك ٢ ذا الت ل   . جاز للمستأجر أن يقتضي منه ه ى أن يتكف عل

  . بما ينفقه المؤجر
  

   ٥٥٠المادة 
  . المستأجر بإجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلكيلتزم 

  
   ٥٥١المادة 

ه الشخص          ١ ا يبذل ا م ين المؤجرة وفي المحافظة عليه  ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال الع
  . المعتاد

  
تعماًال            ـ وهو غير مسؤول عما يصيب العين أثناء انتف ٢ تعمالها اس ـر ناشئ عن اس ا من تلف أو هالك غي اعه به

  . مألوفًا
  

   ٥٥٢المادة 
  .  ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إال إذا أثبت أن الحريق ناشئ عن سبب ال يد له فيه١
  
ك   . يشغلهآان آل منهم مسؤوًال عن الحريق بنسبـة الجزء الذي .  ـ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ٢ اول ذل ويتن

ستأجرين                           . المؤجر إذا آان مقيما في العقار      شغله أحد الم ذي ي شوبها في الجزء ال دأ ن ار ابت م يثبت أن الن ا ل ذا م ه
  . فيكون وحده مسؤوًال عن الحريق

  
   ٥٥٣المادة 

ه  ستوجب تدخل ر ي ل أم ؤجر بك ار الم ى إخط ادر إل ستأجر أن يب ى الم ى ترمي. يجب عل ين إل اج الع ان تحت ات آ م
  . أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها. أو يقع اغتصاب عليـها. مستعجلة أو ينكشف عيب بها



  
   ٥٥٤المادة 

ا       ١ د المتفق عليه اء األجرة في المواعي اء        .  ـ يجب على المستأجر أن يقوم بوف اق وجب وف اك اتف ـم يكن هن إذا ل ف
  . األجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة

  
  .  ـ ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك٢
  

   ٥٥٥المادة 
  . الوفاء بقسط من األجرة قرينة على الوفاء باألقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

  
   ٥٥٦المادة 

د اإل      ١ ضى عق ه بمقت ت ل ل حق يثب ؤجر ضمانًا لك ون للم ز   ـ يك ة للحج والت القابل ع المنق بس جمي ار أن يح يج
وللمؤجر الحق في أن   . الموجودة في العين المؤجرة باعتبارها مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوآة للمستأجر     

ان حسن   . يمانع في نقلها، فـإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه  آان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو آ
  .  مع عدم اإلخالل بما يكون لهذا الحائز من حقوق.النية

  
ة                  ٢ ضته حرف را اقت ياء أم ـذه األش ل هـ ان نق ه في الحبس أو في االسترداد إذا آ ستعمل حق يس للمؤجر أن ي  ـ ول

م استردادها                . المستأجر أو المألوف في شؤون الحياة      ي ت ين المؤجرة أو الت أو آانت المنقوالت التي ترآت في الع
  . ان األجرة وفاء تامًاتفي بضمـ

  
   ٥٥٧المادة 

دفع      . يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء اإليجار         ًا أن ي ان ملزم ده دون حق آ فإذا أبقاها تحت ي
  . للمؤجر تعويضًا يراعي في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر

  
   ٥٥٨المادة 

ؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إال ما يكون قد أصاب العين من هالك أو تلف  ـ على المستأجر أن يرد العين الم ١
  . لسبب ال يد له فيه

  
ى              ٢ دليل عل وم ال ى يق ين افترض حت ذه الع ان بأوصاف ه ة بي م دون آتاب د ت  ـ فإذا آان تسليم العين للمستأجرين ق

  . العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة
  

   ٥٥٩المادة 
 إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بموافقة المؤجر بناء أو غراسا أو غيـر ذلك من التحسينات مما يزيد في   ـ ١

ة                              ا زاد في قيم ذه التحسينات أو م ه في ه ا أنفقت قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء اإليجار م
  . العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك

  
ه أن         . فإذا آانت التحسينات قد استحدثت دون موافقة المؤجر ـ  ٢ ا ول ستأجر إزالته ضًا أن يطلب من الم ه أي ان ل آ

  . يطلب فوق ذلك تعويضًا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه اإلزالة أن آان للتعويض مقتضى
  
ة أن      ـ فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد أحد مـن القيمت ٣ ا جاز للمحكم دم ذآرهم ين المتق

  . تمهله للوفاء بهما
  

   ٥٦٠المادة 
م يقض                          ا ل للمستأجر حق التنازل عن اإليجار أو عقد إيجار ثانوي من الغير وذلك عن آل ما استأجره أو بعضه م

  . االتفاق بغير ذلك
  

   ٥٦١المادة 
  . ن اإليجار وآذلك العكس ـ منع المستأجر من عقد إيجار ثانوي يقتضي منعه من التنازل ع١
  



ستأجر          ٢ ع الم ه مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبي شئ ب  ـ ومع ذلك إذا آان األمر خاصًا بإيجار عقار أن
ر  صنع أو المتج ذا الم ق     . ه م يلح ار إذا ل اء اإليج ضي بإبق انع أن تق شرط الم ود ال ن وج الرغم م ة ب از للمحكم ج

  . المؤجر من ذلك ضرر محقق
  

   ٥٦٢المادة 
  . في حالة التنازل عن اإليجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته

  
   ٥٦٣المادة 

ستأجر األصلي وقت أن         ١ ه للم ًا في ذمت  ـ يكون المستأجر الثانوي ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابت
  . ينذره المؤجر

  
ما لم يكن . ؤجر بما يكون قد عجله من األجرة للمستأجر األصلي ـ ال يجوز للمستأجر الثانوي أن يتمسك قبل الم ٢

  . ذلك قد ثم قبل اإلنذار وفقًا للعرف أو التفاق ثابت ثم وقت عقد اإليجار الثانوي
  

   ٥٦٤المادة 
تبرأ ذمة المستأجر األصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن اإليجار أن فيما   

  . تعلق بما يفرضه عقد اإليجار األصلي من التزامات في حالة اإليجار الثانويي
  

  . أوال ـ إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن اإليجار أو باإليجار الثانوي
  

دي أي تحفظ في               انوي دون أن يب ستأجر الث ه أو من الم ازل ل ثانيا ـ إذا استوفى المؤجر األجرة مباشرة من المتن
  . شأن حقوقه قبل المستأجر األصلي

  
   ٥٦٥المادة 

  . ـ ينتهي اإليجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء
  

   ٥٦٦المادة 
ر اإليجار     ـ إذا انتهى عقد اإل ١ ه اعتب يجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض من

  . ٥٣١وتسري على اإليجار إذا تمدد على هذا الوجه أحكام المادة . قد تمدد بشروطه األولى ولكن لمدة غير معينة
  
د        ٢ ستأجر ق ان الم ي آ ة الت ات العيني اة قواعد         ـ تنتقل إلى اإليجار المدد التأمين ديم مع مراع دمها في اإليجار الق ق

  . الشهر العقاري أما الكفالة شخصية آانت أو عينية فال تنتقل إلى اإليجار الممدد إال إذا رضي الكفيل بذلك
  

   ٥٦٧المادة 
فترض  إذا نبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعًا بالعيـن بعد انتهاء اإليجار فال ي       

  . أن اإليجار قد تمدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
  

   ٥٦٨المادة 
  .  ـ ال ينتهي اإليجار بموت المؤجر وال يموت المستأجر١
  
اء   ٢  ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه سبب موت مؤرثهم أصبحت أعب

وارد ا م ن أن تتحمله ل م د أثق ة يجب أن تراعى  . همالعق ذه الحال ي ه اجتهم وف دود ح ازا ح ار مج أو أصبح اإليج
 وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على األآثر من وقت         ٥٣١مواعيد التنبيه باإلخالء المبينة في المادة       

  . موت المستأجر
  

   ٥٦٩المادة 
خرى تتعلق بشخصـه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر       إذا لم يعقد اإليجار إال بسبب حرفة المستأجر أو العتبارات أ          

  . أن يطلبوا إنهاء العقد
  

   ٥٧٠المادة 



  .  ـ ال يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق١
  
األجرة          ٢ اء ب ل الوف ات تكف اد مناسب تأمين ه في ميع  ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ اإليجار إذا لم تقدم ل

انوي أن يطلب      التي لم تحل، وآذ  د إيجار ث لك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن اإليجاز أو في عق
  . الفسخ علـى أن يدفع تعويضًا عادًال

  
   ٥٧١المادة 

فال يكون اإليجار نافذا في حق هذا الشخص .  ـ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر ١
  . ثابت سابق على التصـرف الذي نقل الملكيةإذا لم يكن له تاريخ 

  
  .  ـ ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد اإليجار ولو آان هـذا العقد غير نافذ في حقه٢
  

   ٥٧٢المادة 
ى اإل   ١ ستأجر عل خالء   ـ ال يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن اإليجار نافذا في حقه أن يجبر الم

  . ٥٣١إال بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 
  
م          .  ـ فإذا نبَّه على المستأجر باإلخالء قبل انقضاء اإليجار  ٢ ا ل ضًا م ستأجر تعوي دفع للم أن ي ـزم ب إن المؤجر يلت ف

ه   وال يجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد أن يتقاضى التعويض من المؤ    . يتفق على غير ذلك    جر أو من انتقلت إلي
  . الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين آاف للوفاء بهذا التعويض

  
   ٥٧٣المادة 

ستأجر وقت                             ذا أن الم ة إذا أثبت ه ه الملكي ل من انتقلت إلي ه من األجرة قب ال يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجل
ات         . وض حتمًا أن يعلمالدفع آان يعلم بانتقال الملكية أو آان من المفر        ة عن اإلثب ه الملكي إذا عجز من انتقلت إلي ف

  . فال يكون له إال الرجوع على المؤجر
  

   ٥٧٤المادة 
ذا الحق             إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال ه

  .  ما لم يقض االتفاق بغير ذلك٥٣١ينة في المادة أن ينبه على المستأجر باإلخالء في المواعيد المب
  

   ٥٧٥المادة 
ه إذا جدت ظروف     .  ـ إذا آان اإليجار معين المدة  ١ جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدت

ا      اء سريانه مرهق ى  . خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعـل تنفيذ اإليجار من مبدأ األمر أو في أثن أن يراعي  عل
  .  وعلى أن يعوض الطرف اآلخر تعويضًا عادًال٥٣١من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه باإلخالء المبينة بالمادة 

  
د    ٢ اء العق ب إنه ذي يطل و ال ؤجر ه ان الم إذا آ ستوفي  .  ـ ف ى ي ؤجرة حت ين الم ى رد الع ستأجر عل ر الم ال يجب ف

  . التعويض أو يحصل على تأمين آاف
  

   ٥٧٦المادة 
ذا     ان ه سكنه إذا آ ار م اء إيج ب إنه ه أن يطل ل إقامت ر مح ه أن يغي ضى عمل ستخدم إذا اقت وز للموظف أو الم يج

  .  ويقع باطًال آل اتفاق على غير ذلك٧٦١على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة . اإليجار معين المدة
  

   ٥٧٧المادة 
ة        ين المؤجرة أرضا زراعي ة      فال يكون الم   . إذا آان الع ستأجر المواشي واألدوات الزراعي سليم الم ًا بت ؤجر ملزم

  . التي توجد في األرض إال إذا آان اإليجار يشملها
  

   ٥٧٨المادة 
صيانة بحسب                           دها بال ـاها ويتعه ه أن يرع ة للمؤجر وجب علي ة مملوآ ستأجر مواشي وأدوات زراعي إذا تسلم الم

  . المألوف في استغاللها
  

   ٥٧٩المادة 



د                         إذا ذآر في     ه ق ك أن ان المقصود من ذل عقد إيجار األراضي الزراعية أن اإليجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات آ
  . عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات

  
   ٥٨٠المادة 

ستأجر          ١ ى الم ألوف وعل ًا لمقتضيات االستغالل الم ة موافق  ـ يجب أن يكون استغالل المستأجر لألرض الزراعي
  . على أن تبقى األرض صالحة لإلنتاجبوجه خاص أن يعمل 

  
ره           ٢ د أث ر جوهري يمت ة في استغاللها أي تغيي ة المتبع ى الطريق  ـ وال يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل عل

  . إلى ما بعد انقضاء اإليجار
  

   ٥٨١المادة 
األرض الم       ١ ألوف ب اع الم ضيها االنتف ي يقت زم بوجه    ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء اإلصالحات الت ؤجرة ويلت

راوي والمصارف           ساقي والم ة والم ادة للطرق            . خاص بتطهير وصيانة االقني صيانة المعت ال ال ام بأعم ذلك القي وآ
اق أو العرف     . والجسور والقناطر واألسوار واآلبار والمباني المعدة للسكن أو لالستغالل    م يقض االتف آل هذا ما ل

  . بغيره
  
م              ـ أما إقامة المباني واإلصال ٢ ا ل ا المؤجر م زم به ين فيلت ات الع ا من ملحق ة وغيره اني القائم رى للمب حات الكب

اه                        ة ومجاري المي ار واألقني ة لآلب م في اإلصالحات الالزم ذلك يكون الحك ك وآ ر ذل يقض االتفاق أو العرف بغي
  . والخزانات

  
   ٥٨٢المادة 

اهرة      إذا منع المستأجر من تهيئة األرض للزراعة أو من بذرها أو هلك   وة ق سبب ق ك ب ان ذل البذر آله أو أآثره وآ
  . آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. برئت ذمة المستأجر من األجرة آلها أو بعضهـا بحسب األحوال

  
   ٥٨٣المادة 

ستأجر أن يطلب إسقاط            ١ اهرة جاز للم وة ق سبب ق ل حصاده ب ه قب  ـ إذا بذر المستأجر األرض ثم هلك الزرع آل
  . األجرة

  
 ـ أما إذا لم يهلك إال بعض الزرع ولكن ترتب على الهالك نقص آبير في ريع األرض آان للمستأجر أن يطلب   ٢

  . إنقاص األجرة
  
 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط األجرة أو إنقاصها إذا آان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من   ٣

  . ن طريق التأمين أو من أي طريق آخرأرباح في مدة اإلجارة آلها أو بما حصل عليـه م
  

   ٥٨٤المادة 
ى               العين المؤجرة حت ه أن يبقى ب ه في د ل سبب ال ي اء اإليجار ب د انته ة األرض عن يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غل

  . تنضج الغلة على أن يؤدي األجرة المناسبة
  

   ٥٨٥المادة 
نقص أو             ه     ال يجوز للمستأجر أن يأتي عمًال يكون من شأنه أن ي اع من يخلف ؤخر انتف ه بوجه خاص     .  ي ويجب علي

  . قبيل إخالء األرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة األرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك
  

   ٥٨٦المادة 
يجوز أن تعطى األرض الزراعية واألرض المغروسة باألشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءًا              

  . معينًا من المحصول
  

   ٥٨٧دة الما
  . تسري أحكام اإليجار على الزراعة مع مراعاة األحكام اآلتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها

  
   ٥٨٨المادة 



  . آانت المدة دورة زراعية سنوية. إذا لم تعين مدة الزراعة
  

   ٥٨٩المادة 
ة    اإليجار في الزراعة تدخل فيه األدوات الزراعية والمواشي التي توجد في األرض وق        د إذا آانت مملوآ ت التعاق

  .للمؤجر
  
  

   ٥٩٠المادة 
  .  ـ يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه١
  
ا وفي            ٢ ذل في المحافظة عليه ه ب اع إال إذا أثبت أن اء االنتف  ـ وهو مسؤول عما يصيب األرض من التلف في أثن

  .  يبذله الشخص المعتادصيانتها ما
  
  .  ـ وال يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي وال ما بلي من األدوات الزراعية بال خطأ منه٣
  

   ٥٩١المادة 
ان  .  ـ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التـي يعينها العرف ١ فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف آ

  . لةلكل منهما نصف الغ
  
ا          .  ـ فإذا هلكت الغلة آلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ٢ ذا الهالك وال يرجع أحد منهم ة ه ًا تبع ان مع تحمل الطرف

  . على اآلخر
  

  ٥٩٢المادة 
  

  . ال يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن اإليجار أو أن يؤجر األرض إيجارًا ثانويًا إال برضاء المؤجر
  

   ٥٩٣المادة 
  . ولكنها تنقضي بموت المستأجر.  الزراعة بموت المؤجرال تنقضي

  
   ٥٩٤المادة 

ى   .  ـ إذا انتهت الزراعة قبل انقضاء مدتها  ١ ستأجر عل وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه الم
  . المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل

  
ستأجر    ـ ومع ذلك إذا ان ٢ ات          . تهت الزراعة بموت الم م في استرداد النفق ه عوضا عن استعمال حقه جاز لورثت

ه            ى الوج ذلك عل ام ب ستطيعون القي وا ي ا دام صول م ضج المح ى ين ؤرثهم حت ل م وا مح ا أن يحل دم ذآره المتق
  . المرضي

  
   ٥٩٥المادة 

  .  ـ للمتولي والية إجارة الوقف١
  
و     ٢ ه ول ة             ـ فال يملكها الموقوف علي ه والي ًا ل ل الواقف أو مأذون ًا من قب ان معين ه االستحقاق إال إذا آ انحصر في

  . اإلجارة من متول أو قاض
  

   ٥٩٦المادة 
  . والية قبض األجرة للناظر ال للموقوف عليه إال أن أذن له الناظر في قبضها

  
   ٥٩٧المادة 

  .  ـ ال يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل١
  
  . جوز له أن يؤجر الوقف ألصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل ـ وي٢



  
   ٥٩٨المادة 

. ال تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إال إذا آان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له والية التصرف في الوقف                 
  . فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه ال في حق من يليه من المستحقين

  
   ٥٩٩المادة 

التغيير    ١ د ب د اإليجار وال يعت ه عق رم في ذي أب ل بالوقت ال دير أجر المث ي تق رة ف ارة الوقف تكون العب ي إج  ـ ف
  . الحاصل بعد ذلك

  
  . وجب على المستأجر تكملة األجرة إلى أجر المثل وإال فسخ العقد.  ـ وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش٢
  

   ٦٠٠المادة 
ة   ـ ال يجوز للمت ١ ود مترادف . ولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثالث سنوات ولو آان ذلك بعق

  . فإذا عقدت اإلجارة لمدة أطول أنقصت المـدة إلى ثالث سنوات
  
ى ثالث سنين      .  ـ ومع ذلك إذا آان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد ٢ د عل دة تزي جاز له أن يؤجر الوقف م

  . وهذا دون إخالل بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثالث سنين. ى إذن القاضيبال حاجة إل
  

   ٦٠١المادة 
  . تسري أحكام عقد اإليجار على إجارة الوقف إال إذا تعارضت مع النصوص السابقة

  
   ٦٠٢المادة 

ة أو في              العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئًا غير قابل لالستهالك             دة معين ستعملـه بال عوض لم  لي
  . غرض معين على أن يرده بعد االستعمال

  
   ٦٠٣المادة 

ة      ـقاد العاري ا وقت انع ستعير   . يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليه ه للم وأن يترآ
  . طول مدة العارية

  
   ٦٠٤المادة 

د   ـ ال ضمان على المعير في استحقا ١ ق الشيء المعار إال أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير ق
  . تعمد إخفاء سبب االستحقاق

  
ه        ٢ ه لزم شيء من  ـ وال ضمان عليه آذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سالمة ال

  تعويض المستعير عن آل ضرر يسببه ذلك 
  

   ٦٠٥المادة 
در المحدد     ـ ليس  ١ ين وبالق د أو      . للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إال على الوجه المع ه العق ا بين ًا لم ك طبق وذل

ى سبيل                 . تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف      و عل وال يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن االستعمال للغير ول
  . التبرع

  
  . أو تلف يسببه االستعمال الـذي تبيحه العارية ـ وال يكون مسؤوًال عما يلحق الشيء من تغيير ٢
  

   ٦٠٦المادة 
شيء          ١ صيانة ال ة ل ة الالزم ه استردادها وهو مكلف بالنفق  ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس ل

  . صيانة معتادة
  
  . لته األصليةعلى أن يعيد الشيء إلى حا.  ـ وله أن ينزع من الشي المعار آل ما يكون قد أضافه إليه٢
  

   ٦٠٧المادة 



زل في      ١ ه دون أن ين ى مال  ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة عل
  . ذلك عن عناية الرجل المعتاد

  
ان في وسعه أ      ٢ اهرة، وآ وة ق ن  ـ وفي آل حال يكون ضامنًا لهالك الشيء إذا نشأ الهالك عن حادث مفاجئ أو ق

ا            ذ م ار أن ينق ار فاخت شيء المع ه أو ال ًا ل يئًا مملوآ يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو آان بين أن ينقذ ش
  . يملكه

  
   ٦٠٨المادة 

ك دون               ١ ا، وذل ي يكون عليه ة الت سلمه بالحال ذي ت شيء ال رد ال ستعير أن ي ى الم ة، وجب عل  ـ متى انتهت العاري
  . لتلفإخالل بمسؤوليته عن الهالك أو ا

  
  .  ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك٢
  

   ٦٠٩المادة 
  . فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.  ـ تنتهي العارية بانقضاء األجل المتفق عليه١
  
  . مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين ٢
  
ة           ٣ اء العاري ل انته ار قب شيء المع رد ال ستعير أن ي رد يضر       .  ـ وفي آل حال، يجوز للم ذا ال ان ه ه إذا آ ر أن غي

  . المعير فال يرغم على قبوله
  

   ٦١٠المادة 
  : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في األحوال اآلتية

  
  . أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة

  . ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في االحتياط الواجب للمحافظـة عليه
  ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو آان معسرًا قبل ذلك دون علم من المعير 

  
   ٦١١المادة 

  . ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيرهتنتهي العارية بموت المستعير، 
  

   ٦١٢المادة 
  . المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا، أو أن يؤدي عمًال، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر

  
   ٦١٣المادة 

ستخدمه        ١ ي ي ادة الت دم رب العمل الم ى أن يق ه، عل ستعين   ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمل ا أو ي
  . بها في القيام بعمله

  
  .  ـ آما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معًا٢
  

   ٦١٤المادة 
  . إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل، آلها أو بعضها، آان مسؤوًال عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل

  
   ٦١٥المادة 

ادة   ١ دم الم ن في استخدامه           ـ إذا آان رب العمل هو الذي ق ا ويراعي أصول الف اول أن يحرص عليه ى المق ، فعل
ا                 ي منه ا بق ر          . لها، وأن يؤدي حسابًا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه م ادة غي ذه الم إذا صار شيء من ه ف

  . صالح لالستعمال بسب إهماله أو قصور آفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل
  
ه          ـ وعلى  ٢ ى نفقت ك عل . المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية، ويكون ذل

  . هذا ما لم يقض االتفاق، أو عرف الحرفة، بغيره



  
   ٦١٦المادة 

أن           ١ ذره ب رب العمل أن ين د، جاز ل اف للعق  ـ إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو من
دل ه   يع ه ل ول يعين ل معق الل أج ذ خ ة التنفي ن طريق ة   .  م ى الطريق اول إل ع المق ل دون أن يرج ضى االج إذا انق ف

اول            الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يتعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المق
  . ٢١٠األول، طبقًا ألحكام المادة 

  
ذ من      ـ على أنه يجوز طلب فسخ ال ٢ ة التنفي عقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا آـان اصالح ما في طريق

  . عيب مستحيًال
  

   ٦١٧المادة 
ا             ١ ي فيم ي أو جزئ دم آل ا يحدث خالل عشر سنوات من ته ضامنين م  ـ يضمن المهندس المعماري والمقاول مت

ان     شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو آان التهد           ا، أو آ م ناشئًا عن عيب في األرض ذاته
دة         . رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة       شآت م ذه المن د أراد أن تبقى ه ة ق ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحال

  . أقل من عشر سنوات
  
وب يترتب           ٢ شآت في عي اني والمن ا يوجد في المب سابقة م ا   ـ ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة ال عليه

  . تهديد متانة البناء وسالمته
  
  .  ـ وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل٣
  
  .  ـ ول اتسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الثانويين٤
  

   ٦١٨المادة 
ى التن        ة عل صميم، دون أن يكلف الرقاب م يكن مسؤوًال إال عن      إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع الت ذ، ل في

  . العيوب التي أتت من التصميم
  

   ٦١٩المادة 
  . يكون باطًال آل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه

  
   ٦٢٠المادة 

  . تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب
  
   ٦٢١ادة الم

سلمه في أقرب وقت                                ى ت ادر إل ذا أن يب ى ه ل، وجب عل متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العم
ر أن                . ممكن بحسب العرف   ذار رسمي، اعتب ك بان ى ذل ه إل سلم، رغم دعوت ع دون سبب مشروع عن الت فإذا امتن

  . العمل قد سلم إليه
  

   ٦٢٢المادة 
  .  إال إذا قضى العرف أو االتفاق بغير ذلك.يستحق دفع اآلجر عند تسلم العمل

  
   ٦٢٣المادة 

ذ التصميم               ١ اء العمل أن من الضروري لتنفي ين في أثن ى أساس الوحدة، وتب سة عل  ـ إذا أبرم عقد بمقتضى مقاي
ذلك           المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل ب

  . فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة.  مقدار مـا يتوقعه من زيادة في الثمنمبينًا
  
ذ           ٢ د ويقف التنفي ل من العق ـل أن يتحل رب العم  ـ فإذا آانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز ل

ا أنجزه             ة م اول قيم درة        على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المق ه من المصروفات مق ا أنفق ال، وم  من األعم
  . وفقًا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما آان يستطيع آسبه لو أنه أتم العمل

  



   ٦٢٤المادة 
ادة        ١ ة زي اول أن يطالب بأي يس للمق  ـ إذا أبرم العقد بأجر اجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فل

ل، أو أن         في اآلجر، ولو حدث في هذا الت       أ من رب العم ى خط ًا إل ك راجع صميم تعديل أو إضافة، إال أن يكون ذل
  . يكون مأذونًا به منه واتفق مع المقاول على أجره

  
  .  ـ ويجب أن يحصل هذا االتفاق آتابة، إال إذا آان العقد األصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة٢
  

   ٦٢٥المادة 
  .  في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاولإذا لم يحدد اآلجر سلفًا، وجب الرجوع

  
   ٦٢٦المادة 

  .  ـ يستحق المهندس المعماري أجرًا مستقًال عن وضع التصميم وعمـل المقايسة، وآخر عن إدارة األعمال١
  
  .  ـ فإن لم يحدد في العقد هذه األجور وجب تقديرها وفقًا للعرف الجاري٢
  
تم العمل بمقت        ٣ م ي ه إذا ل ر أن ذي            ـ غي زمن ال دير األجر بحسب ال دس وجب تق ذي وضعه المهن ضى التصميم ال

  . استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل
  

   ٦٢٧المادة 
ك شرط        ١ ه من ذل م يمنع انوي، إذا ل  ـ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته، أو في جزء منه، إلى مقاول ث

  . تفترض االعتماد على آفايته الشخصيةفي العقد، أو لم تكن طبيعة العمل 
  
  .  ـ ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤوًال عن المقاول الثانوي قبل رب العمل٢
  

   ٦٢٨المادة 
ل   ة رب العم ل، حق مطالب ذ العم ي تنفي اول ف شتغلون لحساب المق ذين ي ال ال انويين، وللعم اولين الث ون للمق  ـ يك

دعوى             مباشرة بما ال يجاوز القدر الذي يكون       ع ال اولين      .  مدينًا به للمقاول االصلي من وقت رف ال المق ويكون لعم
  . الثانويين مثل هذا الحق قبل آل من المقاول االصلي ورب العمل

  
ستحقة             ٢ الغ الم ى المب از عل اول األصلي امتي د رب العمل أو المق  ـ ولهم في حالة إلقاء الحجز من أحدهم تحت ي

اول ال      اء الحجز       للمقاول االصلي أو للمق انوي وقت إلق ه           . ث سبة حق نهم بن از لكل م ذه     . ويكون االمتي ويجوز أداء ه
  . المبالغ إليهم مباشرة

  
اول           ٣ ه المق ازل ل وق من يتن ى حق ة عل ادة، مقدم ذه الم  ـ وحقوق المقاولين الثانويين والعمال، المقررة بمقتضى ه

  . عن دينه قبل رب العمل
  

   ٦٢٩المادة 
ا           ـ لرب العمل أن يتحل ١ ع م اول عن جمي ى أن يعوض المق ه، عل ل اتمام ل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قب

  . أنفقه من المصروفات وما أنجزه عن األعمال وما آان يستطيع آسبه لو أنه أتم العمل
  
 ـ على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول مـن آسب، إذا آانت الظروف تجعل    ٢

ل رب                         . التخفيض عادالً هذا   صده من جراء تحل د اقت اول ق ا يكون المق ه م ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص من
  . العمل من العقد وما يكون قد آسبه باستخدام وقته في أمر آخر

  
   ٦٣٠المادة 

  . ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه
  

   ٦٣١المادة 
رد         ـ إذا هلك الشيء بسبب ح ١ ه وال ب ثمن عمل اول أن يطالب ال ب يس للمق ل، فل ادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العم

  . ويكون هالك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين. نفقاته



  
ه، وجب    ٢  ـ أما إذا آان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء، أو آان هالك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعًا إلى خطئ

  .  العمل عما يكون هذا قـد ورده من مادة العملعليه أن يعوض رب
  
ه أو         ٣ أ من ى خط ًا إل ه راجع شيء أو تلف  ـ فإذا آان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أو إذا آان هالك ال

د                          إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، فإن هالك المادة عليه، وآان للمقاول الحق في األجر وفي التعويض عن
  . ضاءاالقت

  
   ٦٣٢المادة 

ار،  . ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا آانت مؤهالته الشخصية محل اعتبار في التعاقد         فإن لم تكن محل اعتب
ادة                   م  ٦٢٩فال ينتهي العقد من تلقاء نفسه وال يجوز لرب العمل فسخه في غير الحاالت التي تطبق فيها الم  اال إذا ل

  . نات الكافية لحسن تنفيذ العملتتوافر في ورثة المقاول الضما
  

   ٦٣٣المادة 
  
 ـ إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للترآة قيمة ما تم من األعمال، وما أنفق لتنفيذ  ١

  . ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه مـن هذه األعمال والنفقات
  
ذها،        ـ ويجوز لرب العمل، في نظير ذلك، أن ٢ دء في تنفي ي ب  يطالب بتسليم المواد التي يتـم اعدادها والرسوم الت

  . على أن يدفع عنها تعويضًا عادًال
  
  .  ـ وتسري هذه األحكام أيضًا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب ال يد له فيه٣
  

   ٦٣٤المادة 
ه     صادية    التزام المرافق العامة عقد الغرض من ام ذي صفة إقت ة اإلدارة      . إدارة مرفق ع ين جه د ب ذا العق ويكون ه

  . المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شرآة يعهد إليها باستغالل المرفق فترة معينة من الزمن
  

   ٦٣٥المادة 
ى الوجه الم                    ل، عل ذا العمي ؤدي له ألوف، الخدمات  ملتزم المرفق يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن ي

ضيها              ي تقت شروط الت ه، ولل زام وملحقات د االلت ا في عق المقابلة لألجر الذي يقبضه، وفقًا للشروط المنصوص عليه
  . طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين

  
   ٦٣٦المادة 

اة بين عمالئه، سواء في الخدمات    ـ إذا آان ملتزم المرفق محتكرًا قانونيًا أو فعليًا، وجب عليه أن يحـقق المساو ١
  . العامة أو في تقاضي األجور

  
ى أن    ٢ ا، عل  ـ وال تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض االجور أو االعفاء منه

ام              زم بوجه ع ساواة تحرم ع   . ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممـن توافرت فيه شروط يعينها الملت ى  ولكن الم ل
  . الملتزم أن يمنح أحد عمالئه ميزات يرفض منحها لآلخرين

  
د                ٣ ذي ق زم أن يعوض الضرر ال ى الملت سابقة، يوجب عل رة ال ه الفق ا تقضي ب ى خالف م  ـ وآل تمييز يمنح عل

  . يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخالل بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة
  

   ٦٣٧المادة 
زم مع             ١ ا الملت ي يبرمه ود الت ى العق سبة إل انون بالن وة الق ة ق سلطة العام  ـ يكون لتعريفات االسعار التي قررتها ال

  . عمالئه، فال يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها
  
ديل          ٢ ى التع ـها وصدق عل إذا عدلت االسعار المعمول ب ديلها، ف ، سرت   ـ ويجوز عادة النظر في هذه القوائم وتع

ديل من   . االسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها          وما يكون جاريًا وقت التع



د                 دة بع ي من الم ا بق ك فيم اشتراآات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في األجور وذل
  . التاريخ المعين لسريان االسعار الجديدة

  
   ٦٣٨المادة 

  .  ـ آل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة األسعار على العقود الفردية يكون قابًال للتصحيح١
  
عار     ٢ ي األس ادة ف ه زي ا دفع ترداد م ي اس ه الحق ف ان ل ل، آ ط ضد مصلحة العمي ع االنحراف أو الغل إذا وق  ـ ف

ررة      وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العـام، آان له الحق       . المقررة ا نقص من األسعار المق . في استكمال م
ي ال تتفق        . ويكون باطًال آل اتفاق يخالف ذلك     ويسقط الحق في الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض االجور الت

  . مع االسعار المقررة
  

   ٦٣٩المادة 
ك، أن           ١ شابه ذل ة وم وى المحرآ اء والق اه والكهرب ع المي ة بتوزي الزم     ـ على عمالء المرافق المتعلق ا ي وا م يتحمل

  . أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، آهذا الذي تقتضيه صيانة االدوات التي يدار بها المرفق
  
ألوف في             ٢ ى الم د عل ل يزي ا يصيب المرفق من عطل أو خل  ـ ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عم

ع في           مدته و جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوه          اجىء وق ى حادث مف اهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إل  ق
  . هذه اإلدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه

  
ه          ه، وأن أ من ويعتبر االضراب حادثًا مفاجئًا إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع االضراب آان دون خط

  . ن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتالفى نتيجة إضرابهم بأية وسلية أخرىلم يك
  

   ٦٤٠المادة 
ل                      ه أو إشرافه مقاب د اآلخر وتحت إدارت ة المتعاق عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدم

  . أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر
  

   ٦٤١المادة 
شريعات        ـ ال تس ١ ه، صراحة أو ضمنًا، مع الت ري األحكام الواردة في هذا الفصل إال بالقدر الذي ال تتعارض في

  . الخاصة التي تتعلق بالعمل
  
  .  ـ وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين ال تسري عليهم هذه األحكام٢
  

   ٦٤٢المادة 
دوبي    ـ تسري أحكام عقد العمل على العالقة بين أرباب العمل ١  وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومن

اب                 ة من أرب ون لحساب جمل انوا يعمل ة، أو آ ق العمال أجورين بطري انوا م و آ رهم من الوسطاء، ول التأمين وغي
  . األعمال، ما دام هؤالء األشخاص تابعين ألرباب العمل وخاضعين لرقابتهم

  
اري أو       ٢ ل التج دمات الممث ت خ د        ـ وإذا انته ي عق ة ف دة المعين اء الم ك بانته ان ذل و آ واب، ول دوب الج  المن

ه العرف                ذي يقضي ب ه أو ال ة أو الخصم المتفق علي استخدامه، آان له الحق أن يتقاضى على سبيل االجر العمال
ى آانت                       ه، مت عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل اال بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمت

دة خدمتهم                   ه اء م ه ال    . ذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤالء المستخدمون من سعي لدى العمالء أثن ى أن عل
  . يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إال خالل المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى آل مهنة

  
   ٦٤٣المادة 

  . ين والقرارات اإلدارية على خالف ذلكال يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوان
  

   ٦٤٤المادة 
  . آما يجوز أن يكون غير معين المدة.  ـ يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة١
  
  .  ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو ألآثر مـن خمس سنوات، باطل حكمًا٢



  
   ٦٤٥المادة 

  . آما يجوز أن يكون غير معين المدة. د العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ـ يجوز أن يبرم عق١
  
  .  ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو ألآثر من خمس سنـوات، باطل حكمًا٢
  

   ٦٤٦المادة 
  .  ـ إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين، انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه١
  
د تجدد        ـ فإذا آان العم ٢ ر العق ه، اعتب ـل المتفق علي ل قابًلا بطبيعته ألن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العم

  . تجديدًا ضمنيًا المدة الالزمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى
  

   ٦٤٧المادة 
ه                      التبرع ب ادة ب ًال      يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا آان قوام هذه الخدمة عمًال لم تجر الع ًال داخ ، أو عم

  . في مهنة من أداه
  

   ٦٤٨المادة 
 ـ إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو نظام العمل أو النظام األساسي للعمال على األجر الذي يلتزم   ١

ة وعرف                        ًا لعرف المهن در األجر طبق وع إن وجد، وإال ق به صاحب العمل، أخذ باألجر المقدر لعمل من ذات الن
  . فإن لم يوجد عرف، تولى القاضي تقدير األجر وفقًا لمقتضيات العدالة. لجهة التي يؤدى فيها العملا

  
  .  ـ ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها٢
  

   ٦٤٩المادة 
  :  الجائز الحجز عليهتعتبر المبالغ اآلتية جزءًا ال يتجزأ من األجر، وتحسب في تعيين القدر

  
  .  ـ العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين١
  
م             ٢ ي تصرف له ه، والعالوات الت ا يبيعون ة عن ثمن م  ـ النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجاري

  . بسبب غالء المعيشة
  
ة          ـ آل منحة تعطى للعامل عالوة على المرتب ٣ ه العائلي ادة أعبائ ل زي ـه أو في مقاب ه جزاء أمانت ، وما يصرف ل

ال أو                       وما شابه ذلك، إذا آانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو نظام المعمل أو النظام االساسي للعم
اً                  ا جزءًا من األجر ال تبرع ذه      . جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المعمل يعتبرونه ى أن تكون ه الغ   عل  المب

  . معلومة المقدار قبل الحجز
  

   ٦٥٠المادة 
ة         ١ دفع وهب ا العرف ب ي جرى فيه  ـ ال يلتحق باألجر ما يعطى على سبيل الوهبة، إال في الصناعة أو التجارة الت

  . تكون لها قاعدة تسمح بضبطها
  
ستخدمي      ٢ ى م الء إل ا العم ه منه ا يدفع ان م ر، إذا آ ن اآلج زءًا م ة ج ر الوهب ي  ـ وتعتب ع ف د يجم المتجر الواح

  . صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤالء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه
  
ا يحصل        ٣  ـ ويجوز في بعض الصناعات، آصناعة الفنادق والمقاهي والمشارب، أال يكون للعامل أجر سوى م

  . عليه من وهبة وما يتناوله من طعام
  

   ٦٥١المادة 
  : ى العامليجب عل

  
  . أ ـ أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد



م يكن في            ل، إذا ل ة العام دخل في وظيف ذي ي ه ال ب ـ أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق علي
  . اعتها ما يعرض للخطرهذه األوامر ما يخالف العقد أو القانون أو اآلداب، ولم يكن في إط

  . جـ أن يحرص على حفظ األشياء المسلمة إليه لتأدية عمله
  . د ـ أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد

  
   ٦٥٢المادة 

ان            ١ ه، آ ى سر أعمال االطالع عل ل، أو ب ة عمالء رب العم ه بمعرف سمح ل  ـ إذا آان العمل الموآول إلى العامل ي
وم    للطرفين أن يتفقا على أال يجوز للعامل بعـد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، وال أن يشترك في أي مشروع يق

  . بمنافسته
  
  :  ـ غير أنه يشترط لصحة هذا االتفاق أن يتوافر فيه مايأتي٢
  

  . أ ـ أن يكون العامل بالغًا رشده وقت إبرام العقد
ة مصالح رب العمل          ب ـ أن يكون القيد محدودًا من حيث   در الضروري لحماي وع العمل بالق ان ون ان والمك  الزم

  . المشروعة
  
رر         ٣ ا يب ع من العامل م ده دون أن يق  ـ وال يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا االتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجدي

  . آما ال يجوز له التمسك باالتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد. ذلك
  

   ٦٥٣المادة 
ار      يلة إلجب ه وس إذا اتفق على شرط جزائي في حالة اإلخالل باالمتناع عن المنافسة، وآان في الشرط مبالغة تجعل
سحب                                 اطًال، وين شرط ب ذا ال ان ه ا، آ دة المتفق عليه دة أطول من الم العامل على البقاء في صناعة رب العمل م

  . بطالنه أيضًا إلى شرط عدم المنافسة في جملته
  

   ٦٥٤المادة 
و      ١ راع، ول ك االخت  ـ إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أاثناء خدمته رب العمل، فال يكون لهـذا أي حق في ذل

  . آان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل
  
ال     ـ على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حـق رب ا ٢ ة األعم لعمل، إذا آانت طبيع

د صراحة أن                    د اشترط في العق التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في االبتداع، أو إذا آان رب العمل ق
  . يكون له الـحق فيما يهتدي إليه من المخترعات

  
ها في الفقرات السابقة أن  ـ وإذا آان االختراع ذا أهمية إقتصادية جدية، جاز للعامل في الحاالت المنصوص علي ٣

دمها رب               . يطالب بمقابل خاص يقدر وفقًا لمقتضيات العدالة       ي ق ة الت دار المعون ل مق ذا المقاب دير ه ويراعى في تق
  . العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته

  
   ٦٥٥المادة 

وم با                   سابقة، أن يق واد ال ة في الم وانين        يجب على العامل، إلى جانب االلتزامات المبين ي تفرضها الق اللتزامات الت
  . الخاصة

  
   ٦٥٦المادة 

ا تقضي                      يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة م
  . به القوانين الخاصة بذلك

  
   ٦٥٧المادة 

ل،    ـ إذا نص العقد على أن يكون للعامل، فوق األجر المتفق عليه أو ١ اح رب العم  بدًال منه، حق في جزء من أرب
ك، وجب               ا شاآل ذل ر، أو م أو في نسبة مئوية من جملة اإليراد أو من مقدار االنتاج، أو من قيمة ما يتحقق من وف

  . على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد آل جرد بيانًا بما يستحقه من ذلك
  



دم إل   ٢ ه          ـ ويجب على رب العمل، فوق هذا، أن يق شأن أو يعين ه ذوو ال ه يعين وق ب ى شخص موث ل، أو إل ى العام
  . القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك باالطالع على دفاتره

  
   ٦٥٨المادة 

ن أن                   ل، أو أعل د العم ا عق ه به ي يلزم ة الت رة اليومي ه في الفت ة عمل ستخدم لمزاول ستعد  إذا حضر العامل أو الم ه م
ك                                    ه الحق في أجر ذل ان ل ل، آ ى رب العم ه عن العمل إال سبب راجع إل م يمنع لمزاولة عمله في هذه الفترة، ول

  . اليوم
  

   ٦٥٩المادة 
وانين             ي تفرضها الق وم بااللتزامات الت سابقة، أن يق تجب على رب العمل، إلى جانب التزاماته المبينة في المواد ال

  . الخاصة
  

   ٦٦٠المادة 
ادتين              ـ ١ ام الم ك دون اإلخالل بأحك ه، وذل رم من أجل ذي أب ه، أو بإنجاز العمل ال  ينتهي عقد العمل بانقضاء مدت

  . ٦٤٥ و ٦٤٤
  
ه     ٢ دًا لعالقت  ـ فإن لم تعين مدة العقد، باالتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع ح

ذ   تعمال ه ي اس ر، ويجب ف د اآلخ ع المتعاق ار م سبقه إخط وانين  . ا الحق أن ي ا الق ه تبينه ار ومدت ة اإلخط وطريق
  . الخاصة

  
   ٦٦١المادة 

ل انقضاء           ١ اد االخطار، أو قب اة لميع دين دون مراع ة، ونقضه أحد المتعاق  ـ إذا آان العقد قد أبرم لمدة غير معين
وق   . دة الباقية منه هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد اآلخر عن مدة هذا الميعاد، أو عن الم              ويشمل التعويض، ف

ا                            اة م ة، مع مراع ة ومعين ي تكون ثابت ات األجر الت ع ملحق دة، جمي ذه الم األجر المحدد الذي آان يستحق خالل ه
  . تقضي به القوانين الخاصة

  
ستحق            ٢ ذي يكون م ى جانب التعويض ال د اآلخر إل ان للمتعاق دين، آ ه   ـ فإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاق ًا ل

سفياً                    سخًا تع د ف سخ العق سبب ف ر  . بسبب عدم مراعاة ميعاد اإلخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر ب ويعتب
د          التسريح تعسفيًا إذا وقع بسبب حجوز وقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا التسريح بسبب ديون يكون العامل ق

  . التزم بها للغير
  

   ٦٦٢المادة 
ع         ـ يجوز الحكم بالتعوي ١ د دف ر ق ذا األخي ان ه ل، إذا آ ض عن التسريح، ولو لم يصدر هذا التسريح من رب العم

العامل بتصرفاته، وعلى األخص بمعاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى    
  . العقد

  
سفيًا    ـ ونقل العامل إلى مرآز أقل ميزة أو مالئمة من المرآز الذي آان يشغله  ٢ ًال تع لغير ما ذنب جناه ال يعد عم

  . بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد آذلك إذا آان الغرض منه إساءة العامل
  

   ٦٦٣المادة 
د  ١ اة     .  ـ ال يفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العق د بوف سخ العق ولكن ينف

  . العامل
  
ع العامل          ٢ أنه أن يمن اهر آخر من ش سبب ق  ـ ويراعى في فسخ العقد لوفاة العامل، أو لمرضه مرضًا طويًال أو ل

  . من االستمرار في العمل، األحكام التي نصت عـليها القوانين الخاصة
  

   ٦٦٤المادة 
اء ا  ١ ة      ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انته ق بالعمال ا يتعل د، إال فيم لعق

ه رب                           سلم في ذي ي دأ إال من الوقت ال والمشارآة في األرباح والنسب المئوية في جملة اإليراد، فإن المدة فيها ال تب
  . العمل إلى العامل بيانًا بما يستحقه بحسب آخر جرد



  
ـرار التجارية، أو بتنفيذ نصوص عقد  ـ وال يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة األس ٢

  . العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه األسرار
  

   ٦٦٥المادة 
  . الوآالة عقد بمقتضاه يلتزم الوآيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموآل

  
   ٦٦٦المادة 

ذي يكون محل الوآ                   انوني ال م يوجد نص          يجب أن يتوافر في الوآالة الشكل الواجب توافره في العمل الق ا ل ة، م ال
  . يقضي بغير ذلك

  
   ٦٦٧المادة 

ل، ال تخول           ١ ه التوآي انوني الحاصل في وع العمل الق ى لن ا، حت  ـ الوآالة الواردة في ألفاظ عامة ال تخصيص فيه
  . الوآيل صفة إال في أعمال اإلدارة

  
وق      ـ ويعد من أعمال اإلدارة اإليجار إذا لم تزد مدته على ثالث سنوات وأعمال  ٢ تيفاء الحق صيانة واس الحفظ وال

ويدخل فيها أيضًا آل عمل من أعمال التصرف تقتضيه اإلدارة، آبيع المحصول وبيع البضاعة أو       . ووفاء الديوان 
  . المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوآالة من أدوات لحفظه واستغالله

  
   ٦٦٨المادة 

ة خا      ١ د من وآال ال اإلدارة        ـ ال ب يس من أعم رهن والتبرعات       . صة في آل عمل ل ع وال وبوجه خاص في البي
  . والصلح واالقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعـة أمام القضاء

  
ى وجه                ٢ ذا العمل عل ين محل ه م يع و ل ة تصح ول ال القانوني واع األعم ين من أن  ـ والوآالة الخاصة في نوع مع

  . عمل من التبرعاتالتخصيص، إال إذا آان ال
  
 ـ والوآالة الخاصة ال تجعل للوآيل صفة إال في مباشرة األمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه األمور من توابع  ٣

  . ضرورية، وفقًا لطبيعة آل أمر وللعرف الجاري
  

   ٦٦٩المادة 
  .  ـ الوآيل ملزم بتنفيذ الوآالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة١
  
له أن يخرج عن هذه الحدود متى آان من المستحيل عليه إخطار الموآل سلفًا وآانت الظروف يغلب    ـ على أنه  ٢

إبالغ الموآل            . فيها الظن بأن الموآل ما آان اال ليوافق على هذا التصرف           ادر ب ة أن يب وعلى الوآيل في هذه الحال
  . خروجه عن حدود الوآالة

  
   ٦٧٠المادة 

ه الخاصة، دون     ـ إذا آانت الوآالة بال أجر ١ ، وجب على الوآيل أن يبذل في تنفيذها العناية التـي يبذلها في أعمال
  . أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد

  
  .  ـ فإذا آانت بأجر، وجب على الوآيل أن يبذل دائمًا في تنفيذها عناية الرجل المعتاد٢
  

   ٦٧١المادة 
  . ات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوآالة وأن يقدم له حسابًا عنهاعلى الوآيل أن يوافي الموآل بالمعلوم

  
   ٦٧٢المادة 

  .  ـ ليس للوآيل أن يستعمل مال الموآل لصالح نفسه١
  
ه من                ٢ ا تبقى في ذمت د م ضًا فوائ ـه أي صالحه من وقت استخدامها، وعلي ي استخدمها ل  ـ وعليه فوائد المبالغ الت

  . عذرحساب الوآالة من وقت أن ي



  
   ٦٧٣المادة 

ذي     ١ ضرر ال ان ال سام، أو آ ة لالنق ر قابل ة غي ى آانت الوآال ضامن، مت سؤولين بالت انوا م وآالء آ دد ال  ـ إذا تع
اوزًا                    . أصاب الموآل نتيجة خطأ مشترك     ه أحدهم مج ا فعل سألون عم ضامنين، ال ي انوا مت و آ على أن الوآالء، ول
  . حدود الوآالة أو متعسفًا في تنفيذها

  
ين، اال     ٢ وا مجتمع يهم أن يعمل  ـ وإذا عين الوآالء في عقد واحد، دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، آان عل

  . إذا آان العمل مما ال يحتاج فيه إلى تبادل الرأي آقبض الدين أو وفائه
  

   ٦٧٤المادة 
ك، آان مسؤوًال عن عمل النائب     ـ إذا أناب الوآيل عنه غيره في تنفيذ الوآالة، دون أن يكون مرخصًا له في ذل ١

  . ويكون الوآيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية. آما لو آان هذا العمل قد صدر منه هو
  
ل ال يكون مسؤوًال إال عن           ٢ إن الوآي ب، ف ين شخص النائ ه دون أن يع  ـ أما إذا رخص للوآيل في إنابة نائب عن

  . يما أصدر له من تعليماتخطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه ف
  
  .  ـ ويجوز في الحالتين السابقتين للموآل ولنائب الوآيل أن يرجع آل منهما مباشرة على االخر٣
  

   ٦٧٥المادة 
  .  ـ الوآالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص ضمنًا من حالة الوآيل١
  
  .  خاضعًا لتقدير القاضي، إال إذا دفع طوعًا بعد تنفيذ الوآالة ـ فإذا اتفق على أجر للوآالة، آان هذا االجر٢
  

   ٦٧٦المادة 
ان                    ا آ ك مهم اق، وذل د من وقت االتف على الموآل أن يرد للوآيل ما أنفقه في تنفيذ الوآالة التنفيذ المعتاد مع الفوائ

دم الم         . حظ الوآيل من النجاح في تنفيذ الوآالة       ة أن يق ذ الوآال ا في            فإذا اقتضى تنفي اق منه الغ لالنف ل مب وآل للوآي
  . شؤون الوآالة، وجب على الموآل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوآيل ذلك

  
   ٦٧٧المادة 

  . يكون الموآل مسؤوًال عما أصاب التوآيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوآالة تنفيذًا معتادًا
  

   ٦٧٨المادة 
ذ                      إذا وآل أشخاص متعددون وآيًال واحداً      ل في تنفي ل الوآي ضامنين قب وآلين مت ع الم ان جمي  في عمل مشترك، آ

  . الوآالة، ما لم يتفق على غير ذلك
  

   ٦٧٩المادة 
  .  الخاصة بالنيابة في عالقة الموآل والوآيل بالغير الذي يتعامل مع الوآيل١٠٨ إلى ١٠٥تطبق المواد من 

  
   ٦٨٠المادة 

  . وتنتهي أيضًا بموت الموآل أو الوآيل. يه، أو بانتهاء االجل المعين للوآالةتنتهي الوآالة بإتمام العمل الموآل ف
  

   ٦٨١المادة 
أجر،     .  ـ يجوز للموآل، في أي وقت، أن ينهي الوآالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ١ ة ب إن آانت الوآال ف

ه من جراء عز      ر       فإن الموآل يكون ملزمًا بتعويض الوآيل عن الضرر الذي لحق ر مناسب أو بغي ه في وقت غي ل
  . عذر مقبول

  
ة أو                ٢ ي، فال يجوز للموآل أن ينهي الوآال صالح أجنب ل، أو ل صالح الوآي ة صادرة ل ه إذا آانت الوآال  ـ على أن

  . يقيدها دون رضاء من صدرت الوآالة لصالحه
  

   ٦٨٢المادة 



اق  ١ ك   ـ يجوز للوآيل أن يتنازل في أي وقت عن الوآالة، ولو وجد اتف ازل بإبالغه للموآل    .  يخالف ذل تم التن . وي
ازل في                            ذي لحق من جراء التن فإذا آانت الوآالة بأجر، فإن الوآيل يكون ملزمًا بتعويض الموآل عن الضرر ال

  . وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول
  
ي، إال إذا    ٢ صالح أجنب ة     ـ غير أنه ال يجوز للوآيل أن يتنازل عن الوآالة متى آانت صادرة ل وجدت أسباب جدي

  . تبرر ذلك، على أن يخطر األجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتًا آافيًا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه
  

   ٦٨٣المادة 
ا        ١ ة ال تتعرض معه ى حال دأها إل ي ب  ـ على أي وجه آان انتهاء الوآالة، يجب على الوآيل أن يصل باألعمال الت

  . للتلف
  
ة،         ـ وفي حالة انتهاء ال ٢ م بالوآال ى عل انوا عل ة وآ يهم األهلي وافرت ف وآالة بموت الوآيل، يجب على ورثته إذا ت

  . أن يبادروا إلى إخطار الموآل بموت مؤرثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموآل
  

   ٦٨٤المادة 
  . ذا الشيء، وعلى أن يرده عينًاالوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئًا من آخر، على أن يتولى حفظ ه

  
   ٦٨٥المادة 

  .  ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة١
  
  .  ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمنًا٢
  

   ٦٨٦المادة 
ظ ما           ١ ه في حف ا يبذل شيء م ظ ال ة في حف ذل من العناي ه،   ـ إذا آانت الوديعة بغير أجر، وجب على الوديع أن يب ل

  . دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد
  
  .  ـ أما إذا آانت الوديعة بأجر، فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد٢
  

   ٦٨٧المادة 
ك                             ى ذل ودع، إال أن يكون مضطرًا إل ة دون إذن صريح من الم ظ الوديع ه في حف ره محل ليس للوديع أن يحل غي

  . ئة عاجلةبسبب ضرورة ملج
  

   ٦٨٨المادة 
ع                     . يجب على الوديع أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إال إذا ظهر من العقد أن األجل عين لمصلحة الودي

  . وللوديع أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إال إذا ظهر من العقد أن األجل عين لمصلحة المودع
  

   ٦٨٩المادة 
ه عن               إذا باع وارث الوديع ال     ازل ل ثمن، أو التن ا قبضه من ال ا إال رد م وديعة، وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه
  . وأما إذا تصرف فيها تبرعًا، فإنه يلتزم بقيمتها وقت التبرع. حقوقه على المشتري

  
   ٦٩٠المادة 

ا    فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه وقت ا           . األصل في الوديعة أن تكون بغير أجر       ة، م اء الوديع نته
  . لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  
   ٦٩١المادة 

  . وعليه أن يعوضه عن آل ما لحقه من خسارة بسببها. على المودع أن يرد إلى الوديع ما أنفقه في حفظ الوديعة
  

   ٦٩٢المادة 
ع                    ان الودي ك باالستعمال، وآ ا يهل تعماله،     إذا آانت الوديعة مبلغًا من النقود، أو أي شيء آخر مم ه في اس ًا ل  مأذون

  . اعتبر العقد قرضًا



  
   ٦٩٣المادة 

ا             ١ أتي به ي ي ياء الت ظ األش ة بحف ن عناي يهم م ب عل ا يج ا، فيم ا ماثله ات وم ادق والخان ون أصحاب الفن  ـ يك
  . المسافرون والنزالء، مسؤولين حتى عن المترددين على الفندق أو الخان

  
ا     ٢ سؤولين فيم ون م م ال يكون ر أنه اوز    ـ غي ويض يج ن تع ة ع ياء الثمين ة واألش النقود واالوراق المالي ق ب  يتعل

أو يكونوا رفضوا . خمسمائة ليرة سورية، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه األشياء وهم يعرفون قيمتها  
نهم أ                       أ جسيم م وع الضرر بخط و من أحد   دون مسوغ أن يسلموها عهدة في ذمتهم، أو أن يكونوا قد تسببوا في وق

  . تابعيهم
  

   ٦٩٤المادة 
وع شيء        ١ ه بوق ه بمجرد علم ـه أو تلف  ـ على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياع

  . فإن أبطأ في اإلخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. من ذلك
  
دق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من             ٢ ل صاحب الفن سافر قب ادم دعوى الم ه      ـ وتسقط بالتق ادر في ذي يغ وم ال الي

  . الفندق أو الخان
  

   ٦٩٥المادة 
زاع،                         أنه ن وم في ش ال يق الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من الم
ه                    ى من يثبت ل ه المقبوضة إل رده مع غلت ه وب ذا الشخص بحفظه وبإدرات أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل ه

  . الحق فيه
  

   ٦٩٦المادة 
  : يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة

  
  .  ـ في األحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة١
ه خطرًا عاجًال     ٢  ـ إذا آان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من األسباب المعقولة ما يخشى مع

  . من بقاء المال تحت يد حائزه
  .  ـ في األحوال األخرى المنصوص عليها في القانون٣
  

   ٦٩٧المادة 
  : تجوز الحراسة القضائية على األموال الموقوفة في األحوال االتية

  
ولي           ١ ـزل المت اك دعوى مرفوعة بع ف، أو آانت هن ى وق ولين عل ين المت ين أن    .  ـ إذا قام نزاع ب ذا إذا تب وآل ه

ذه األحوال إذا        . ظة على ما قد يكون لذوي الشأن من حقوق        الحراسة إجراء ال بد منه للمحاف      وتنتهي الحراسة في ه
  . عين متوٍل على الوقف، سواء أآان بصفة مؤقتة أم آان بصفة نهائية

  
  .  ـ إذا آان الوقف مدينًا٢
  
ى حصته    ـ إذا آان أحد المستحقين مدينًا معسرًا، وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين، فتقرر ٣  عل

  . وحدها إن أمكن فرزها، وإال فعلى الوقف آله
  

   ٦٩٨المادة 
اً               شأن جميع اق ذوي ال ضائية، باتف ة أم ق ين الحارس، سواء أآانت الحراسة اتفاقي ولى     . يكون تعي وا، ت م يتفق إذا ل ف

  . القاضي تعيينه
  

   ٦٩٩المادة 
وق وسلطة      يحدد االتفاق، أو الحكم، القاضي بالحراسة ما على الحارس من ا  ه من حق ا ل ق  . لتزامات وم وإال فتطب

  . أحكام الوديعة وأحكام الوآالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع األحكام اآلتية
  



   ٧٠٠المادة 
وال   ١ ذه األم ذل في آل     .  ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على األموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة ه ويجب أن يب

  . ذلك عناية الرجل المعتاد
  
شأن دون   ٢  ـ واليجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته آلها أو بعضها أحد ذوي ال

  . رضاء اآلخرين
  

   ٧٠١المادة 
  . ال يجوز للحارس، في غير أعمال اإلدارة، أن يتصرف إال برضاء ذوي الشأن جميعًا أو بترخيص من القضاء

  
   ٧٠٢المادة 

  . أجرًا، ما لم يكن قد تنازل عنهللحارس أن يتقاضى 
  

   ٧٠٣المادة 
  . ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.  ـ يلنزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة١
  
ك من                  ٢ ا يثبت ذل ززًا بم ه، مع ا أنفق سلمه وبم ا ت ر، حسابًا بم ى األآث شأن، آل سنة عل ذوي ال  ـ ويلتزم أن يقدم ل

م                        . مستندات ذا الحساب قل ودع صورة من ه ه أن ي ك آل وق ذل ه ف وإذا آان الحارس قد عينته المحكمة، وجب علي
  . آتابها

  
   ٧٠٤المادة 

  .  ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعًا، وبحكم القضاء١
  
شأن،        ٢ اره ذوو ال ى من يخت ه حراسته إل ه    ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إلي أو من يعين

  . القاضي
  

   ٧٠٥المادة 
  .  ـ يكون باطًال آل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان١
  
 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خالل ثالث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو  ٢

  . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق. آان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك
  

  : مالحظة
ن    و واد م ت الم ث انتظم ام بحي ات الع انون العقوب ي ق ان ف امرة والره ريم المق ى ٦١٨رد تح انون ٦٢٠ إل ن ق  م

ذه الجرائم                      ررة له ات المق امرة، والعقوب ـحالت المق ا وم ار وأواعه دو أن   . العقوبات العام موضوع ألعاب القم ويب
ذا الفصل      االجتهاد القضائي سواء السوري أو المصري خاليا من أي اجتهاد في م            ام ه ق بأحك دني يتعل . وضوع م

  . ألن القضايا المتعلقة به تحال جزائيا إلى القضاء الجزائي وعليه اقتضى التنويه
  

   ٧٠٦المادة 
ولكن .  ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيًا في األلعاب الرياضية ١

  . الرهان إذا آـان مبالغًا فيهللقاضي أن يخفض قيمة هذا 
  
  .  ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانونًا من أوراق اليانصيب٢
  

   ٧٠٧المادة 
  .  ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبًا دوريًا مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض١
  
  .  ـ ويكون هذا االلتزام بعقد أو وصية٢
  

   ٧٠٨المادة 



  . ون المرتب مقررًا مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملزم، أو مدى حياة شخص آخر ـ يجوز أن يك١
  
  .  ـ ويعتبر المرتب مقررًا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك٢
  

   ٧٠٩المادة 
ه القانون من شكل خاص       وهذا دون إخالل بما يتطلب    . العقد الذي يقرر المرتب ال يكون صحيحًا إال إذا آان مكتوباً          

  . لعقود التبرع
  

   ٧١٠المادة 
  . ال يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، إال إذا آان قد قرر على سبيل التبرع

  
   ٧١١المادة 

  .  ـ ال يكون للمستحق حق في المرتب إال عن األيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته١
  
  . قدمًا، آان للمستحق حق في القسط الذي حل ـ على أنه إذا اشترط الدفع م٢
  

   ٧١٢المادة 
سخه   . إذا لم يقم المدين بالتزامه آان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد   فإن آان العقد بعوض، جاز له أيضًا أن يطلب ف

  . مع التعويض إن آان له محل
  

   ٧١٣المادة 
ًا      التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له،    صالحه، مبلغ أمين ل ـذي اشترط الت أو إلى المستفيد ال

د                    ك  . من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعق وذل
  . لقاء قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

  
   ٧١٤المادة 

  . التي لم يرد ذآرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصةاألحكام المتعلقة بعقد التأمين، 
  

   ٧١٥المادة 
  . يكون محًال للتأمين آل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين

  
   ٧١٦المادة 

  : يقع باطًال ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط اآلتية
  
ى        ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بال ١ ة عل ذه المخالف ة، إال إذا انطوت ه وانين واألنظم تأمين بسبب مخالفة الق

  . جناية أو جنحة قصدية
  
سلطات، أو في        ٢ ى ال ه إل  ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن من

  . تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر آان لعذر مقبول
  
  . ل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلقًا بحالة من األحوال التي تؤدي إلى البطالن أو السقوط ـ آ٣
  
اق خاص منفصل عن                 ٤ ة المطبوعة، ال في صورة اتف ين شروطها العام ة ب يم إذا ورد في الوثيق  ـ شرط التحك

  . الشروط العامة
  
  . في وقوع الحادث المؤمن منه ـ آل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر ٥
  

   ٧١٧المادة 
ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إال عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط أال يجاوز ذلك           

  . قيمة التأمين



  
   ٧١٨المادة 

ة         ١ أمين بانقضاء ثالث سنوات من وقت حدوث الواقع دت    ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الت ي تول  الت
  . عنها هذه الدعاوى

  
  :  ـ ومع ذلك ال تسري هذه المدة٢
  

ذا الخطر،     أ ـ في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن ه
  . إال من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك

  . م الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعهب ـ في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إال من اليو
  

   ٧١٩المادة 
ذا الفصل                  واردة في ه ام النصوص ال ه، أو             . يقع باطًال آل اتفاق يخالف أحك ك لمصلحة المؤمن ل إال أن يكون ذل

  . لمصلحة المسنفيد
  

   ٧٢٠المادة 
ى الم ه، أو إل ؤمن ل ى الم دفعها إل اة ب ى الحي أمين عل ي الت ؤمن ف زم الم ي يلت الغ الت وع الحادث المب د وق ستفيد، عن

وع الحادث، أو وقت                        المؤمن منه أو حلول االجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وق
  . حلول االجل ، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد

  
   ٧٢١المادة 

وافر      . ر عليه آتابة قبل إبرام العقد ـ يقع باطًال التأمين على حياة الغير، ما لم يوافق الغي ١ ر ال تت ذا الغي ان ه إذا آ ف
  . فيه األهلية، فال يكون العقد صحيحًا إال بموافقة من يمثله قانونًا

  
  .  ـ وتكون هذه الموافقة الزمة لصحة حوالة الحق في االستفادة من التأمين، أو لصحة رهن هذا الحق٢
  

   ٧٢٢المادة 
زم المؤمن   . لتزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته  ـ تبرأ ذمة المؤمن من ا ١ ومع ذلك يلت

  . أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي قيمة احتياطي التأمين
  
ه    ٢ ًا بأآمل ى المؤمن أن يثبت    .  ـ فإذا آان سبب االنتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائم وعل

  . مؤمن على حياته آان وقت انتحاره فاقد اإلرادةأن ال
  
ان انتحار الشخص عن إدراك            ٣ و آ أمين، ول غ الت دفع مبل زم المؤمن ب  ـ وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يل

  . واختيار، فال يكون هذا الشرط نافذًا اال إذا وقع االنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد
  

   ٧٢٣المادة 
دًا   ـ إذا آان ال ١ تأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عم

  . في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه
  
سبب              ٢ أمين إذا ت ذا الشخص من الت ستفيد ه ه، فال ي ر المؤمن ل صالح شخص غي  ـ وإذا آان التأمين على الحياة ل

ه                    عمدًا في وفاة     ى تحريض من اء عل اة بن ه، أو وقعت الوف ى حيات ذا        . الشخص المؤمن عل ع من ه ا وق ان م إذا آ ف
ان                           و آ ستفيد شخصًا آخر، ول ستبدل بالم ه الحق في أن ي ان للمؤمن ل اة، آ الشخص مجرد شروع في إحداث الوف

  . المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من التأمين
  

   ٧٢٤المادة 
ى أشخاص          ـ يجوز في التأمين ع ١ ا إل ين، وإم ى أشخاص معين ا إل أمين إم لى الحياة االتفاق على أن يدفع مبلغ الت

  . يبينهم المؤمن له فيما بعد
  



ود لمصلحة          ٢ أمين معق ة أن الت ه في الوثيق  ـ ويعتبر التأمين معقودًا لمصلحة مستفيدين معينين، إذا ذآر المؤمن ل
م   ن ل نهم وم د م ن ول ه م ه أو أوالده أو فروع مائهمزوج ر أس ه دون ذآ د، أو لورثت صالح . يول أمين ل ان الت إذا آ ف

ذا الحق                     م ه الورثة دون ذآر أسمائهم، آان لهؤالء الحق في مبلغ التأمين آل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبـت له
  . ولو تنازلوا عن االرث

  
ه   ٣ ذين يثبت    ويقصد ب  .  ـ ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن ل روع ال األوالد الف

  . لهم في ذلك الوقت حق االرث
  

   ٧٢٥المادة 
ى    له إل ابي يرس د بإخطار آت ن العق ت م ي أي وق ل ف ة، أن يتحل ساط دوري دفع أق زم ب ذي الت ه، ال ؤمن ل يجوز للم

  . وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من األقساط الالحقة. المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية
  

   ٧٢٦المادة 
ود      ١ ع العق ي جمي ة، وف ـدة معين ًا م ه حي ى حيات ؤمن عل اء الم تراط بق اة دون اش دى الحي ة م ود المبرم ي العق  ـ ف

ساط سنوية           ة أق ع ثالث د دف المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين مـن السنين، يجوز للمؤمن له، متى آان ق
ى              على األقل، أن يستبدل بالوثيقة األصلية وثيقة مدفوعة في           و اتفق عل أمين، ول غ الت ة مبل ل تخفيض في قيم  مقاب

  . آل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. غير ذلك
  
  .  ـ وال يكون قابًال للتخفيض التأمين على الحياة إذا آان مؤقتًا٢
  

   ٧٢٧المادة 
  : إذا خفض التأمين، فال يجوز أن ينزل عن الحدود اآلتية

  
ه    أ ـ في العقود ا  ستحقها المؤمن ل لمبرمة مدى الحياة، ال يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي آان ي

ه   يض مخصومًا من اريخ التخف ي ت أمين ف اطي الت ادل احتي ا يع ع م د دف ان ق و آ أمين االصلي% ١ل غ الت ن مبل . م
أمي                          رة واحدة في ت ه م ذي يجب دفع أمين ال ل الت غ هو مقاب ذا المبل ة          باعتبار أن ه ًا لتعريف وع، وطبق ن من ذات الن

  التأمين التي آانت مرعية في عقد التأمين االصلي 
  

ب ـ في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، ال يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض  
  . عن جزء من مبلغ التأمين االصلي بنسبة ما دفع من أقساط

  
   ٧٢٨المادة 

شرط أن يكون          ـ  ١ أمين، ب ل، أن يصفي الت ى األق ساط سنوية عل يجوز أيضًا للمؤمن له، متى آان قد دفع ثالثة أق
  . الحادث المؤمن منه محقق الوقوع

  
  .  ـ وال يكون قابًال للتصفية، التأمين على الحياة إذا آان مؤقتًا٢
  

   ٧٢٩المادة 
  . ة للتأمين، ويجب أن تذآر في وثيقة التأمينتعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العام

  
   ٧٣٠المادة 

ه، بطالن      ١ ى حيات أمين عل د الت ذي عق شخص ال ي سن ال ط ف ى الغل ة، وال عل ات الخاطئ ى البيان ب عل  ـ ال يترت
  . التأمين، إال إذا آانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعرفة التأمين

  
سط             ـ وفي  ٢ ل من الق ه أق سط المتفق علي ط أن الق ة أو الغل ات الخاطئ ى البيان غير ذلك من األحوال، إذا ترتب عل

سط الواجب            ه والق سط المتفق علي ين الق سبة ب ادل مع الن الذي آان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتع
  . أداؤه على أساس السن الحقيقية

  



ه،            ـ أما إذا آان القسط المتفق عل ٣ ى حيات ة للمؤمن عل سن الحقيق ى أساس ال ه عل ان يجب دفع ى دفعه أآبر مما آ
ذي      ى الحد ال ة، إل ساط التالي ا، وأن يخفض االق ي حصل عليه ادة الت د الزي رد، دون فوائ ؤمن أن ي ى الم وجب عل

  . يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه
  

   ٧٣١المادة 
ستفيد في            في التأمين على الحياة، ال يكون للمؤمن ا      ه أو الم ول محل المؤمن ل أمين حق في الحل غ الت ع مبل لذي دف

  . حقوقه ِقَبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو ِقَبل المسؤول عن هذا الحادث
  

   ٧٣٢المادة 
ق              ١ ة حري ق، أو عن بداي ة األضرار الناشئة عن حري  ـ في التأمين من الحريق، يكون المؤمن مسؤوًال عن آاف

  . بح حريقًا آامًال، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحققيمكن أن يص
  
ي تكون نتيجة          ٢ ضًا األضرار الت اول أي ل يتن ق، ب  ـ وال يقتصر التزامه على األضرار الناشئة مباشرة عن الحري

داد      ع امت اذ أو لمن ائل االنق اذ وس سبب اتخ ن ضرر ب ا م ؤمن عليه ياء الم ا يلحق األش األخص م ذلك، وب ة ل حتمي
  . الحريق

  
ان نتيجة                ٣ ك آ م يثبت أن ذل ا ل ق، م اء الحري ا أثن ا أو اختفائه ياء المؤمن عليه  ـ ويكون مسؤوًال عن ضياع األش

  . آل هذا ولو اتفق على غيره. سرقته
  

   ٧٣٣المادة 
  . يضمن المؤمن تعويض االضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه

  
   ٧٣٤المادة 

د            ١ ر المتعم ه غي أ المؤمن ل ذلك يكون مسؤوًال عن     .  ـ يكون المؤمن مسؤوًال عن االضرار الناشئة عن خط وآ
  . األضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة

  
ى         ٢ و اتفق عل ا ول  ـ أما الخسائر واألضرار التي يحدثها المؤمن له عمدًا أو غشًا، فال يكون المؤمن مسؤوًال عنه

  . غير ذلك
  
   ٧٣٥لمادة ا

وع خطئهم                  يسأل المؤمن عن األضرار التي تسببفيها األشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤوًال عنهم، مهما يكن ن
  . ومداه

  
   ٧٣٦المادة 

ى    ١ وق إل  ـ إذا آان الشيء المؤمن عليه مثقًال برهن، أو تأمين، أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحق
  . لمدين بمقتضى عقـد التأمينالتعويض المستحق ل

  
ه للمؤمن    ٢  ـ فإذا شهرت هذه الحقوق، أو أبلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون، فال يجوز له أن يدفع ما في ذمت

  . له إال برضاء الدائنين
  
ى   ٣  ـ فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فال يجوز للمؤمن، إذا أبلغ ذلك عل
  . لوجه المبين في الفقرة السابقة، أن يدفع للمؤمن له شيئًا مما في ذمتها

  
   ٧٣٧المادة 

ه في                           سبب بفعل ل من ت ه ِقَب يحل المؤمن قانونًا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن ل
ون         الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبًا أو صهر                ه ممن يكون ًا للمؤمن ل

  . معه في معيشة واحدة، أو شخصًا يكون المؤمن له مسؤوًال عن أفعاله
  

   ٧٣٨المادة 
  . الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم يف به المدين نفسه



  
   ٧٣٩المادة 

  . و آان من الجائز إثبات االلتزام األصلي بالشهادةال تتثبت الكفالة إال بالكتابة، ول
  

   ٧٤٠المادة 
ل                      دم عوضًا عن الكفي ه أن يق ًا في سورية، ول رًا أو مقيم إذا التزم المدين بتقديم آفيل، وجب أن يقدم شخصًا موس

  . تأمينًا عينيًا آافيًا
  

   ٧٤١المادة 
  . وتجوز أيضًا رغم معارضته. تجوز آفالة المدين بغير علمه

  
   ٧٤٢المادة 

  . ال تكون الكفالة صحيحة، إال إذا آان االلتزام المكفول صحيحًا
  

   ٧٤٣المادة 
دين                          ذه الم م ينف زام إذا ل ذ االلت ًا بتنفي ان ملزم ة، آ سبب نقص األهلي ة ب من آفل التزام ناقص األهلية، وآانت الكفال

  . المكفول
  

   ٧٤٤المادة 
  . آما تجوز الكفالة في الدين المعلق على شرط. ا حدد مقدمًا المبلغ المكفول ـ تجوز الكفالة في الدين المستقبل، إذ١
  
دين           ٢ ا دام ال ا، م ه أي وقت أن يرجع فيه ان ل ة، آ دة للكفال  ـ على أنه إذا آان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين م

  . المكفول لم ينشأ
  

   ٧٤٥المادة 
  . لو آان الكفيل قاصرًا ـ آفالة الدين التجاري تعتبر عمًال مدنيًا، و١
  
ًا        ٢ ر دائم ناد، تعتب ذه األس ر ه  ـ على أن الكفالة الناشئة عن ضمان األسناد التجارية ضمانًا احتياطيًا، أو عن تظهي

  . عمًال تجاريًا
  

   ٧٤٦المادة 
  .  ـ ال تجوز الكفالة في مبلغ أآبر مما هو مستحق على المدين، وال بشرط أشد من شروط الدين المكفول١
  
  .  ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف٢
  

   ٧٤٧المادة 
ستجد من                    ا ي ى، وم ة األول دين، ومصروفات المطالب ات ال شمل ملحق ة ت إن الكفال اق خاص، ف اك اتف إذا لم يكن هن

  . المصروفات بعد إخطار الكفيل
  

   ٧٤٨المادة 
  . ألوجه التي يحتج بها المدينوله أن يتمسك بجميع ا.  ـ يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين١
  
ه       ٢ يس ل د، فل ذلك وقت التعاق  ـ على أنه إذا آان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وآان الكفيل عالمًا ب

  . أن يحتج بهذا الوجه
  

   ٧٤٩المادة 
  . ءإذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشي

  
   ٧٥٠المادة 

  .  ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات١



  
رر    ٢ أمين مق  ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة، آل تأمين يخصص لضمان المدين ولو تقرر بعد الكفالة، وآل ت

  . بحكم القانون
  

   ٧٥١المادة 
  . اذ اإلجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها ـ ال تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخ١
  
ل                  ٢ ذار الكفي دين خالل ستة أشهر من إن اذ اإلجراءات ضد الم دائن باتخ م ال م يق رأ إذا ل ل تب ة الكفي  ـ على أن ذم

  . للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانًا آافيًا
  

   ٧٥٢المادة 
ا            إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة          در م ل بق ى الكفي ه في الرجوع عل دين، وإال سقط حق  بال

  . أصاب هذا األخير من ضرر بسبب إهمال الدائن
  

   ٧٥٣المادة 
  .  ـ يلـتزم الدائن بأن يسلم للكفيل، وقت وفائه الدين، المستندات الالزمة الستعمال حقه في الرجوع١
  
  .  وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيلـ فإذا آان الدين مضمونًا بمنقول، أو مرهون، أو محبوس،٢
  
أمين،              ٣ ذا الت ل ه ة لنق اإلجراءات الالزم وم ب زم أن يق دائن يلت إن ال اري، ف أمين عق  ـ أما إذا آان الدين مضمونًا بت

  . ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين
  

   ٧٥٤المادة 
  . ه إال بعد رجوعه على المدين ـ ال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحد١
  
ة أن  .  ـ وال يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إال بعد تجريده المدين من أمواله ٢ ويجب على الكفيل في هذه الحال

  . يتمسك بهذا الحق
  

   ٧٥٥المادة 
  . تفي بالدين آله ـ إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم، على نفقته، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين ١
  
واًال   ٢  ـ وال عبرة باألموال التي يدل عليها الكفيل إذا آانت مدة األموال تقع خارج االراضي السورية، أو آانت أم

  . متنازعًا فيها
  

   ٧٥٦المادة 
دين ال             ذي في آل األحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسؤوًال قبل الكفيل عن إعسار الم

  . يترتب على عدم اتخاذه اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب
  

   ٧٥٧المادة 
م يكن               ه، ول إذا آان هناك تأمبن عيني خصص، قانونًا أو اتفاقًا، لضمان الدين، وقدمت آفالة بعد هذا التأمين أو مع

ذ               د التنفي ل إال بع وال الكفي ى أم ذا      الكفيل متضامنًا مع المدين، فال يجوز التنفيذ عل ي خصصت له وال الت ى األم  عل
  . التأمين 

  
   ٧٥٨المادة 

يهم  ١ دائن   .  ـ إذا تعدد الكفالء لدين واحد وبعقد واحد، وآانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عل وال يجوز لل
  . أن يطالب آل آفيل إال بقدر نصيبه في الكفالة

  
د        ـ أما إذا آان الكفالء قد التزموا بعقود متوالية،  ٢ ان ق ه، إال إذا آ دين آل فإن آل واحد منهم يكون مسؤوًال عن ال

  . احتفظ لنفسه بحق التقسيم
  



   ٧٥٩المادة 
  . ال يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد

  
   ٧٦٠المادة 

  . يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين
  

   ٧٦١ة الماد
  . في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفالء دائمًا متضامنين

  
   ٧٦٢المادة 

اقين بحصته                           ى آل الب ه أن يرجع عل ان ل إذا آان الكفالء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، آ
  . في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم

  
  ٧٦٣المادة 

ل، إال إذا               و. تجوز آفالة الكفيل   ى الكفي ل رجوعه عل ل قب ل الكفي ى آفي في هذه الحالة، ال يجوز للدائن أن يرجع عل
  . آان آفيل الكفيل متضامنًا مع الكفيل

  
   ٧٦٤المادة 

ان         ١ دين إذا آ ى الم ه في الرجوع عل  ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإال سقط حق
  . انت عنده وقـت االستحقاق أسباب تقضي ببطالن الدين أو بانقضائههذا قد وفى الدين أو آ

  
دين، أو آانت         ٢ ع ال د دف دين ق ان الم  ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو آ

  . لديه أسباب تقضي ببطالنه أو بانقضائه
  

   ٧٦٥المادة 
ه أن يحل مح     دين         إذا وفى الكفيل الدين، آان ل ل الم وق قب ه من حق ا ل ع م دائن في جمي م يوف إال    . ل ال ولكن إذا ل

  . بعض الدين، فال يرجع بما وفاه إال بعد أن يستوفي الدائن آل حقه من المدين
  

   ٧٦٦المادة 
  .  ـ للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء آانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه١
  
اره       . ل الدين وبالفوائد والمصروفات ـ ويرجع بأص ٢ ه وقت إخب ذي دفع على أنه في المصروفات ال يرجع إال بال

  . المدين األصلي باإلجراءات التي اتخذت ضده
  
  .  ـ ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن آل ما قام بدفعه، ابتداء من يوم الدفع٣
  

   ٧٦٧المادة 
ا                إذا تعدد المدينون في دين واحد،      ع م  وآانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعًا أن يرجع على أي منهم بجمي

  . وفاه من الدين
  

   ٧٦٨المادة 
  . لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغالله والتصرف فيه

  
   ٧٦٩المادة 

ة، بحيث ال يمكن فصله عن            ١ د من عناصره الجوهري ا يع ك أو يتلف أو    ـ مالك الشيء يملك آل م ه دون أن يهل
  . يتغير

  
  .  ـ وملكية األرض تشمل ما فوقها وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًا أو عمقًا٢
  
  .  ـ ويجوز بمقتضى القانون أو االتفاق أن تكون ملكية سطح األرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها٣



  
   ٧٧٠المادة 

  . ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلكلمالك الشيء الحق في آل 
  

   ٧٧١المادة 
ل        . ال يجوز أن يحرم أحد ملكه إال في األحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها                ك في مقاب ويكون ذل

  . تعويض عادل
  

   ٧٧٢المادة 
  ميرية، ما لم ينص القانون على خالف ذلك تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على التصرف األراضي األ

  
   ٧٧٣المادة 

ة أو                      ة بالمصلحة العام رارات المتعلق على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والق
  : وعليه أيضًا مراعاة األحكام اآلتية. بالمصلحة الخاصة

  
   ٧٧٤المادة 

  . نشئ عليه وقفًا ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ي١
  
  .  ـ آل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطًال٢
  

   ٧٧٥المادة 
  . يسقط حق التصرف في العقارات األميرية بعدم حراثة األرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات

  
   ٧٧٦المادة 

  .  ـ على المالك أال يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار١
  
ذه  .  أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي ال يمكن تجنبها ـ وليس للجار ٢ وإنما له أن يطلب إزالة ه

سبة   . المضار إذا تجاوزت الحد المألوف     ا بالن على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموضع آل منه
صادر عن الجهات ال         . إلى اآلخر، والغرض الذي خصصت له      ذا       وال يحول الترخيص ال مختصة دون استعمال ه

  . الحق
  

   ٧٧٧المادة 
ة في                         سافات المبين ى الم شأ عل الجيران، يجب أن تن المصانع واآلبار واآلالت البخارية، وجميع المحال المضرة ب

  . القوانين واألنظمة والقرارات اإلدارية، وبالشروط التي تفرضها
  

   ٧٧٨المادة 
ى        ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي  ١ ًا عل م يكن مبني ا ل شرط م بمنع التصرف في مال، فال يصح هذا ال

  . باعث مشروع، ومقصورًا على مدة معقولة
  
صرف، أو        ٢ شروعة للمت صلحة م ة م صرف حماي ن الت المنع م راد ب ان الم ى آ شروعًا، مت ون الباعث م  ـ ويك

  . للمتصرف إليه، أو الغير
  
  .  المتصرف، أو للمتصرف إليه ، أو الغير ـ والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة٣
  

   ٧٧٩المادة 
سابقة، فكل تصرف                          ادة ال ام الم ًا ألحك إذا آان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحًا، طبق

  . مخالف له يقع باطًال
  

   ٧٨٠المادة 



ساوية  .  الشيوعإذا ملك إثنان أو أآثر شيئًا، غير مفرزة حصة آل منهم فيه، فهم شرآاء على            وتحسب الحصص مت
  . إذا لم يقم دليل على غير ذلك

  
   ٧٨١المادة 

ستعملها      ١ ا، وأن ي ى ثماره ستولي عل  ـ آل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا، وله أن يتصرف فيها، وأن ي
  . بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشرآاء

  
رز من          ٢ ى جزء مف صبًا عل ان التصرف من سمة في نصيب            ـ وإذا آ د الق ذا الجزء عن ع ه م يق شائع، ول ال ال الم

سمة     ة الق ى المتصرف بطريق ذي آل إل ى الجزء ال ه من وقت التصرف إل ل حق المتصرف إلي . المتصرف، انتق
  . وللمتصرف إليه، إذا آان يجهل أن المتصرف ال يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف

  
   ٧٨٢المادة 
  . دارة المال الشائع من حق الشرآاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلكتكون إ

  
   ٧٨٣المادة 

ع          ١ ًا للجمي ادة يكون ملزم ال اإلدارة المعت شرآاء في أعم ة ال ى    .  ـ ما يستقر عليه رأي أغلبي ة عل وتحسب األغلبي
ى طلب أحد ال                       اء عل ة، بن ة فللمحكم ة أغلبي ا          أساس قيمة األنصباء، فإن لم تكن ثم دابير م شرآاء، أن تتخذ من الت

  . ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. تقتضيه الضرورة
  
ى           ٢ سري حت ًا ي شائع نظام ال ال اع بالم إلدارة ولحسن االنتف  ـ ولألغلبية أيضًا أن تختار مديرًا، آما لها أن تضع ل

   .على خلفاء الشرآاء جميعًا، سواء أآان الخلف عامًا أم خاصًا
  
  .  ـ وإذا تولى أحد الشرآاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين عدَّ وآيًال عنهم٣
  

   ٧٨٤المادة 
ال        ١ ذا الم اع به  ـ للشرآاء، الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين االنتف

ا يخرج                 ه م ذي أعد ل ادة       من التغييرات األساسية والتعديل في الغرض ال وا     .  عن حدود اإلدارة المعت ى أن يبلغ عل
ى             . قراراتهم إلى باقي الشرآاء بكتاب مضمون، أو بطريقة رسمية أخرى          ولمن خالف من هؤالء حق الرجوع إل

  . المحكمة خالل شهرين من تاريخ التبليغ
  
دابير     ـ وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار تلك األغلبية، أن تقرر مع هذا ما  ٢ بًا من الت راه مناس . ت

  . ولها بوجه خاص أن تقرر اعطاء المخالف من الشرآاء آفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات
  

   ٧٨٥المادة 
اقي                    ة ب ر موافق ك بغي ان ذل و آ شيء، ول زم لحفظ ال ا يل شيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل م لكل شريك في ال

  . الشرآاء
  

   ٧٨٦المادة 
ى         نفقات   إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة عل

  . المال الشائع يتحملها جميع الشرآاء آل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
  

   ٧٨٧المادة 
رروا ال                     شائع، أن يق ال ال اع الم ة أرب ل ثالث ى األق ذين يملكون عل ى             للشرآاء ال ك إل تندوا في ذل ه إذا اس تصرف في

ادة                     . أسباب قوية  ا ورد في الم شرآاء آم اقي ال ى ب رارتهم إل وا ق ى أن يبلغ ولمن خالف من هؤالء حق      . ٧٨٤عل
شائع ضارة بمصالح            . الرجوع إلى المحكمة خالل شهرين من تاريخ التبليغ        ال ال وللمحكمة، عندما تكون قسمة الم

  .  ما إذا آان التصرف واجبًاالشرآاء، أن تقدر تبعًا للظروف
  

   ٧٨٨المادة 



اق                            شيوع بمقتضى نص أو اتف اء في ال ى البق رًا عل وال . لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع، ما لم يكن مجب
ذ                    دة نف ذه الم ذا األجل ال يجاوز ه ان ه يجوز بمقتضى االتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا آ

  . الشريك وفي حق من يخلفهاالتفاق في حق 
  

   ٧٨٩المادة 
ة،  . للشرآاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها           فإذا آان بينهم من هو ناقص األهلي

  . وجبت مراعاة اإلجراءات التي يفرضها القانون
  

   ٧٩٠المادة 
ى م     ١ شائع، فعل ال ال ام          ـ إذا اختلف الشرآاء في اقتسام الم ذلك أم دعوى ب يم ال شيوع أن يق د الخروج من ال ن يري

  . قاضي الصلح
  
ل     ٢ ال يقب ان الم  ـ وتندب المحكمة، إن رأت وجها لذلك، خبيرًا أو أآثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصًا، إن آ

  . القسمة عينًا دون أن يلحقه نقص آبير من قيمته
  

   ٧٩١المادة 
ذا    . س أصغر نصيب، حتى لو آانت القسمة جزئية ـ يكّون الخبير الحصص على أسا ١ ى ه سمة عل فإن تعذرت الق

  . األساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته
  
  .  ـ وإن تعذر أن يختص أحد شرآاء بكامل نصيبه عينًا، عّوض بمعدل عما نقص من نصيبه٢
  

   ٧٩٢المادة 
وين الحص   ١ دخل        ـ يفصل قاضي الصلح في المنازعات التي تتعلق بتك ي ت ص، وفي آل المنازعات األخرى الت

  . في اختصاصه
  
ة ذات                ٢ ى المحكم ل الخصوم إل ه أن يحي ان علي ك القاضي، آ دخل في اختصاص ذل إذا قامت منازعات ال ت  ـ ف

  . وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيًا في تلك المنازعات. االختصاص
  

   ٧٩٣المادة 
ًا          ـ متى انتهى الفصل في المنازعات،  ١ صلح حكم ب، أصدر قاضي ال ق التجني د عينت بطري وآانت الحصص ق

  . بإعطاء آل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه
  
راع           ٢ ق االقت سمة بطري ب، أجريت الق ق التجني ين بطري م تع إن آانت الحصص ل ي    .  ـ ف ك ف ة ذل وتثبت المحكم

  . محضرها، وتصدر حكمًا بإعطاء آل شريك نصيبه المفرز
  

   ٧٩٤المادة 
صلح أن يطلب من   ى قاضي ال ة، وجب عل ه األهلي وافر في م تت نهم من ل ان بي ب، أو آ شرآاء غائ ين ال ان ب إذا آ

  . المحكمة ذات االختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة، وذلك وفقًا لما يقرره القانون
  

   ٧٩٥المادة 
ر في قيم                     أنها إحداث نقص آبي ع             إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو آان من ش رر القاضي بي سمته، يق راد ق ال الم ة الم

  . وتقتصر المزايدة على الشرآاء إذا طلبوا هذا باإلجماع. المال بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في قانون التنفيذ
  

   ٧٩٦المادة 
دخلهم      ١ ر ت المزاد العلني بغي ال ب معارضة  وتكون ال .  ـ لدائني آل شريك أن يعارضوا في القسمة عينًا، أو بيع الم

ذ            رة التنفي ام دائ ة، أو أم دائنين في المحكم دخل ال ذار      . في حالة القسمة القضائية بت سمة الرضائية بإن ة الق وفي حال
ع اإلجراءات،      . رسمي يبلغ إلـى جميع الشرآاء    ى جمي دائنين إل ويترتب على الشرآاء أن يدعوا من عارض من ال

اري                ويجب على آ  . وإال آانت القسمة غير نافذة في حقهم       سجل العق وقهم في ال دائنين المسجلة حق ل حال إدخال ال
  . قبل رفع دعوى القسمة

  



  .  ـ أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليهـا إال في حالة الغش٢
  

   ٧٩٧المادة 
  . م يملك غيرها شيئًا في بقية الحصصيعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه ل

  
   ٧٩٨المادة 

سمة          ١ ى الق سبب سابق عل ع من تعرض أو استحقاق ل د يق ويكون آل   .  ـ يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما ق
ضمان  ستحق ال سبة حصته، أن يعوض م ًا، بن نهم ملزم ت  . م ه وق شيء بقيمت ر ال ي تقري رة ف ون العب ى أن تك عل

ر                   فإذا آان أحد المت   . القسمة ع المتقاسمين غي ضمان وجمي ى مستحق ال ه عل ذي يلزم در ال قاسمين معسرًا، وزع الق
  . المعسرين

  
ا         ٢ شأ عنه ي ن ة الخاصة الت ه في الحال اء من .  ـ غير أنه ال محل للضمان إذا آان هناك اتفاق صريح يقضي باإلعف

  . ويمتنع الضمان أيضًا إذا آان االستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه
  

   ٧٩٩المادة 
ى الخمس           ١ د عل ا غبن يزي ه منه د لحق ه ق .  ـ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي، إذا أثبت أحد المتقاسمين أن

  . على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة
  
سمة         ٢ ة للق سنة التالي دعوى في خالل ال ع ال ع ال     .  ـ ويجب أن ترف ه أن يقف سيرها، ويمن سمة من   وللمدعى علي ق

  . جديد، إذا أآمل للمدعي نقدًا أو عينًا ما نقص من حصته
  

   ٨٠٠المادة 
شائع،    ١ ال ال  ـ في قسمة المهايأة، يتفق الشرآاء على أن يختص آل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في الم

إذا  . تزيد على خمس سنين   وال يصح هذا االتفاق لمدة      . متنازًال لشرآائه في مقابل ذلك عن االنتفاع بباقي األجزاء         ف
غ        م يبل لم تشترط لها مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، آانت مدتها سنة واحدة، تتجدد إذا ل

  .  قبل انتهاء السنة الجارية بثالثة أشهر أنه ال يرغب في التجديد٧٨٤الشريك شرآائه على الوجه المبين في المادة 
  
ة،    ـ في المنقول، و ٢ سمة نهائي في العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت ق

وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءًا مفرزًا من المال الشائع مدة خمس عشرة               . ما لم يتفق الشرآاء على غير ذلك      
  .سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة

  
   ٨٠١المادة 

دة                         ت نهم لم ال المشترك، آل م ع الم اع بجمي اوبوا االنتف ى أن يتن شرآاء عل أن يتفق ال ضًا، ب أة، أي كون قسمة المهاي
  . تتناسب مع حصته

  
   ٨٠٢المادة 

اتهم                    وقهم والتزام تخضع قسمة المهايأة، من حيث جواز االحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحق
  .  اإليجار، ما دامت هذه األحكام ال تتعارض مع طبيعة القسمةوطرق اإلثبات، ألحكام عقد

  
   ٨٠٣المادة 

نهم  ١ سمة    .  ـ للشرآاء أن يتفقوا، أثناء إجراءات القسمة النهائية، على أن يقسم المال الشائع مهايأة بي ذه الق وتظل ه
  . نافذة حتى تتم القسمة النهائية

  
م          ـ فإذا تعذر اتفاق الشرآاء على قسمة المهاي ٢ شرآاء، أن يحك ك أحد ال ه ذل صلح، إذا طلب من أة، جاز لقاضي ال

  . بها بعد االستعانة بخبير إذا اقتضى األمر ذلك
  

   ٨٠٤المادة 
  . تبقى نافذة النصوص الواردة في القوانين الخاصة بشأن المهايأة في األراضي الزراعية

  
   ٨٠٥المادة 



ًا                ليس للشرآاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا           ه يجب أن يبقى دائم ال أن تبين من الغرض الذي أعد له هذا الم
  . على الشيوع

  
   ٨٠٦المادة 

رة    ة لألس شاء ملكي ى إن ة عل وا آتاب صلحة، أن يتفق ل أو الم دة العم م وح ذين تجمعه دة، ال رة الواح . ألعضاء األس
ال آخر       وتكون هذه الملكية، إما من ترآة ورثوها واتفقوا على جعلها آلها أو بعضها مل      ا من أي م ًا لألسرة، وإم ك

  . مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية
  

   ٨٠٧المادة 
ى خمس عشرة سنة          ١ د عل دة ال تزي ة لألسرة لم شاء ملكي ى أن يجوز لكل شريك أن     .  ـ يجوز االتفاق على إن عل

وي    يطلب من المحكمة اإلذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنقضاء األجل             رر ق المتفق عليه إذا وجد مب
  . لذلك

  
غ   ٢  ـ وإذا لم يكن للملكية المذآورة أجل معين، آان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يبل

  . ، رغبته في إخراج نصيبه٧٨٤الشرآاء، على الوجه المبين في المادة 
  

   ٨٠٨المادة 
ة    ـ ليس للشرآاء أن يطلبوا القسمة ما دام  ١ ة األسرة قائم صيبه      . ت ملكي وال يجوز ألي شريك أن يتصرف في ن

  . ألجنبي عن األسرة إال بموافقة الشرآاء جميعًا
  
 ـ وإذا تملك أجنبي عن األسرة حصة أحد الشرآاء، برضاء هذا الشريك أو جبرًا عنه، فال يكون األجنبي شريكًا   ٢

  . في ملكية األسرة إال برضائه ورضاء باقي الشرآاء
  

   ٨٠٩المادة 
ر              ١ دًا أو أآث إلدارة واح نهم ل وا من بي ة الحصص، أنيعين ر من قيم در األآب شرآاء، أصحاب الق دير أن  .  ـ لل وللم

ذا                  اع به ه طرق االنتف ا يحسن ب ال المشترك م ه الم ذي أعد ل ر في الغرض ال يدخل على ملكية األسرة من التغيي
  . المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك

  
ى     . ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها، ولو اتفق على غير ذلك ـ  ٢ اء عل ه بن ة أن تعزل آما يجوز للمحكم

  . طلب أي شريك، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل
  

   ٨١٠المادة 
  . فيما عدا األحكام السابقة،تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوآالة على ملكية األسرة

  
   ٨١١المادة 

اء           ١ ة أجزاء البن ة األرض، وملكي دون شرآاء في ملكي إنهم يع ة، ف  ـ إذا تعدد مّالك طبقات الدار أو شققها المختلف
ة،       داخل، واألقني سية، والم دران الرئي ات، والج اص األساس ه خ ع، وبوج ين الجمي شترك ب تعمال الم دة لالس المع

دهاليز، وقواعد األرضيات، رات، وال ا داخل واألسطح، والمصاعد، والمم ان منه ا آ واع األنابيب إال م  وآل أن
  . آل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه. الطبقة أو الشقة

  
ه في      ٢ ذي ل  ـ وهذه األجزاء المشترآة من الدار ال تقبل القسمة، ويكون نصيب آل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء ال

  .  عن الجزء الذي يملكهوليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقًال. الدار
  
  .  ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشترآة بين أصحاب هاتين الشقتين٣
  

   ٨١٢المادة 
ا أعدت          ١ شترآة فيم ستعمل األجزاء الم دار، حر في أن ي  ـ آل مالك، في سبيل االنتفاع بالجزء الذي يملكه في ال

  . ء لحقوقهمله، على أال يحول دون استعمال باقي الشرآا
  



ان              ٢ اء، إال إذا آ د البن د تجدي ع المالك عن ة جمي ر موافق شترآة بغي ديل في األجزاء الم  ـ وال يجوز إحداث أي تع
ر من                     ك األجزاء دون أن يغي سهل استعمال تل أنه أن ي ه الخاصة من ش التعديل الذي يقوم به أحد المالك على نفقت

  . تخصيصها أو يلحق الضرر بالمالك اآلخرين
  

   ٨١٣المادة 
ذه                 ١ صيبه في ه ا، ويكون ن شترآة وصيانتها وإدراته ظ األجزاء الم اليف حف شترك في تك ك أن ي ى آل مال  ـ عل

  . التكاليف بنسبة الجزء الذي له في الدار، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك
  
تخلص من االشتراك في ا              ٢ شترآة لل صيبه في األجزاء الم ى عن ن ك أن يتخل ة    ـ وال يحق لمال اليف المتقدم لتك

  . الذآر
  

   ٨١٤المادة 
  .  ـ على صاحب السفل أن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو١
  
سفل    ٢ ع ال أمر ببي ويجوز في آل حال لقاضي األمور       .  ـ فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن ي

   .المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة
  

   ٨١٥المادة 
سفلي،        .  ـ إذا انهدم البناء وجب على صاجب السفلي أن يعيد بناء سفله ١ ع ال أمر ببي ع، جاز للقاضي أن ي إذا امتن ف

  . إال إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفلي على نفقة صاحبه
  
سكنى واال         ٢ سفل من ال ع صاحب ال و أن يمن ا في       ـ وفي الحالة األخيرة، يجوز لصاحب العل ؤدي م ى ي اع حت نتف

  . ذمته، ويجوز له أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه
  

   ٨١٦المادة 
  . ال يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل

  
   ٨١٧المادة 

  . وا اتحادًا فيما بينهم ـ حيثما وجدت ملكية مشترآة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للمالك أن يكّون١
  
  .  ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين االتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها٢
  

   ٨١٨المادة 
  . لإلتحاد أن يضع، بموافقة جميع األعضاء، نظامًا لضمان حسن االنتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته

  
   ٨١٩المادة 

شترآة من حق      إذا لم يوج   د نظام لإلدارة، أو إذا خال النظام من النص على بعض األمور، تكون إدارة األجزاء الم
اع، وأن                            ى اإلجتم اب مضمون إل شأن بكت ع ذوي ال دعى جمي شرط أن ي ة ب ك ملزم اإلتحاد، وتكون قراراته في ذل

  . تصدر القرارات من أغلبية المالك محسوبة على أساس قيمة األنصباء
  

   ٨٢٠ المادة
ي                أمين مشترك من األخطار الت سابقة، أن يفرض أي ت ادة ال لالتحاد، بأغلبية األصوات المنصوص عليها في الم
ة           تهدد العقار أو الشرآاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو ترآيبات مما يترتب عليها زيادة في قيم

ه من ا                 ة من يطلب ى نفق ك عل ا يفرضه من                 العقار آله أو بعضه، وذل اد من شروط، وم ا يضعه االتح لمالك، وبم
  . تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشرآاء

  
  ٨٢١المادة 

  
ة،   . ٨١٩ ـ يكون لإلتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته، ويعين باألغلبية المشار إليها في المادة  ١ فإذا لم تتحقق األغلبي

ستعجلة في ال                رار يصدر عن قاضي األمور الم ى طلب أحد             عين بق اء عل ار، بن ا العق ائن في منطقته ة الك محكم



ا          . الشرآاء بعد تبليغ المالآين اآلخرين لسماع أقوالهم       سه بم اء نف وم من تلق وعلى المدير، إذا اقتضى الحال، أن يق
ذه اإللتزامات       ذ ه آل  . يلزم لحفظ جميع األجزاء المشترآة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب آل ذي شأن بتنفي

  . ذا ما لم يوجد نص في نظام االتحاد يخالفهه
  
  .  ـ ويمثل المدير االتحاد أمام القضاء، حتى في مخاصمة المالك إذا اقتضى األمر٢
  

   ٨٢٢المادة 
  .  ـ أجر المدير يحدده القرار الصادر بتعيينه١
  
ادة            ٢ ا في الم ة المشار إليه ه األغلبي وافر في رار تت ه بق رار ٨١٩ ـ ويجوز عزل  يصدر من قاضي األمور     ، أو بق

  . المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار بعد تبليغ الشرآاء لسماع أقوالهم في هذا العزل
  

   ٨٢٣المادة 
ة           ١ اد باألغلبي رره االتح ا يق ده م وا من حيث تجدي شرآاء أن يلتزم  ـ إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى ال

  . ، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك٨١٩المنصوص عليها في المادة 
  
د، دون           ٢ ال التجدي ار ألعم سبب هالك العق ستحق من تعويض ب د ي  ـ فإذا قرر اإلتحاد تجديد البناء، خصص ما ق

  . إخالل بحقوق أصحاب الديون المسجلة في السجل العقاري
  

   ٨٢٤المادة 
ام ب   ١ ى الجزء        ـ آل قرض يمنحه االتحاد إلى أحد الشرآاء، لتمكينه من القي از عل ه، يكون مضمونًا بامتي التزامات

  . المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في األجزاء المشترآة من العقار
  
  .  ـ وتحسب مرتبة هذا االمتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري٢
  

   ٨٢٥المادة 
  .  ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري١
  
  .  ـ ويكتسب أيضًا حق الملكية وحق التصرف بااللتصاق وفاقًا للنصوص المتعلقة به٢
  
ذا   .  ـ آل من اآتسب عقارًا باإلرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكًا له قبل تسجيله ٣ ر ه على أن أث

  .االآتساب ال يبدأ إال اعتبارًا من التسجيل
  
  

   ٨٢٦المادة 
  : في السجل العقاري باألسباب اآلتيةيكتسب حق التسجيل 

  
  . أ ـ باإلرث

  . ب ـ بالهبات فيما بين األحياء أو بالوصية
  . ج ـ باالستيالء

  . د ـ بالتقادم المكسب
  . هـ ـ بالعقد

  
   ٨٢٧المادة 

  . آثار التسجيل معينة في القانون المتعلق بالسجل العقاري
  

   ٨٢٨المادة 
  .  بنية تملكه، ملكهمن وضع يده على منقول ال مالك له

  
   ٨٢٩المادة 



  .  ـ يصبح المنقول ال مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته١
  
ه         .  ـ وتعتبر الحيوانات غير األليفة ال مالك لها ما دامت طليقة ٢ ك ل اد ال مال ق، ع م أطل ا ث ـيوان منه ل ح وإذا اعتق

ه   . هإذا لم يتبعه المالك فورًا، أو إذا آف عن تتبع        وما روض من الحيوانات وَأِلف الرجوع إلى المكان المخصص ل
  . ثم فقد هذه العادة يرجع ال مالك له

  
   ٨٣٠المادة 

ه                       ذي وجد في الكنز المدفون والمخبوء، الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون ثالثة أخماسه لمالك العقار ال
ة        ر لخزين شفه، والخمس األخي ة         الكنز، وخمسه لمكت وانين واألنظم واردة في الق اة النصوص ال ة، مع مراع  الدول

  . الخاصة بالمناجم واآلثار
  

   ٨٣١المادة 
  . الحق في صيد البحر والبر واللقطة واألشياء األثرية تنظمه قوانين خاصة

  
   ٨٣٢المادة 

  .  ـ األراضي غير المزرةعة التي ال مالك لها تكون ملكًا للدولة١
  
  .  هذه األراضي أو وضع اليد عليها إال بترخيص من الدولة وفقًا للقوانين ـ وال يجوز تملك٢
  

   ٨٣٣المادة
ساب حق                          ى من سواه الآت ضيله عل االستيالء على عقار يخول أول من أشغله بترخيص قانوني من الدولة حق تف

  . التصرف في العقارات المحلولة الخالية
  

   ٨٣٤المادة 
ة، أو غرس     ـ إذ أثبت صاحب حق األفضلية،  ١ ا أبني بعد انقضاء مدة ثالث سنوات، أنه أحيى أرضًا، أو بنى عليه

سجيل                      ًا حق ت ه يكتسب مجان ة، فإن فيها أغراسًا، أو رتبها ضمن الشروط العينية في األنظمة الخاصة بأمالك الدول
  . التصرف على القسم الذي أحياه، أو غرسه، أو أنشأ عليه أبنية، أو رتبه

  
د حق التصرف إذ توقف بعد التسجيل وفي خالل العشر السنوات التالية للتسجيل عن استعمال حقه  ـ على أنه يفق ٢

  . مدة ثالث سنوات متوالية
  

   ٨٣٥المادة 
إدارة أمالك                                اري أو ب سجل العق ار مسجل في ال ى عق ة عل وق العيني ساب أي حق من الحق ال يخول االستيالء اآت

  . تروآة المرفقة أو المحميةالدولة وال على الغابات والعقارات الم
  

   ٨٣٦المادة 
شريعة                 ١ ام ال أنها أحك سري في ش يهم، ت ة إل وال الترآ ال أم صبائهم في اإلرث، وانتق د أن ة، وتحدي ين الورث  ـ تعي

  . اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأن اإلرث واالنتقال
  
  . بالده تمنح مثل ذلك السوريين ـ ال يمنح األجنبي حق اإلرث في العقارات، إال إذا آانت قوانين ٢
  
  .  ـ وتتبع في تصفية الترآة األحكام اآلتية٣
  

   ٨٣٧المادة 
ًا           صلح إذا رأى موجب ا، عين قاضي ال ين مصف له إذا لم يعين المورث وصيًا لترآته، وطلب أحد ذوي الشأن تعي

ولى القاضي                   ى أن يكون         لذلك من تجمع الورثة على اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد ت ار المصفي عل اختي
  . بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤالء

  
   ٨٣٨المادة 

  .  ـ لمن عين مصفيًا أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقًا ألحكام الوآالة١



  
لعامة أو دون طـلب عزل المصفي واستبدال غيره به  ـ وللقاضي أيضًا، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة ا ٢

  . متى وجدت أسباب تبرر ذلك
  

   ٨٣٩المادة 
  .  ـ إذا عين المؤرث وصيًا للترآة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين١
  
  .  ـ ويسري على وصي الترآة ما يسري على المصفي من أحكام٢
  

   ٨٤٠المادة 
ة في سجل     ـ على آاتب المحكمة أن يقيد يومًا في  ١ ومًا القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء الترآ

سجل                        ة، ويجب أن يؤشر في هامش ال عام تدون فيه أسماء المؤرثين بحسـب األوضاع المقررة للفهارس االبجدي
  . بكل قرار يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل

  
ارات        ـ ويكون لقيد القرار الصادر بتعيين المصفي من االث ٢ ة في شأن عق ر في حق الغير الذي يتعامل مع الورث

  . ٨٧٥الترآة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 
  

   ٨٤١المادة 
ة القاضي   ١ ى      .  ـ يستلم المصفي أموال الترآة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقاب ادًال عل رًا ع ه أن يطلب أج ول

  . قيامه بمهمته
  
  . الترآة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية ـ ونفقات التصفية تتحملها ٢
  

   ٨٤٢المادة 
على القاضي أن يتخذ، عند االقتضاء، جميع ما يجب من االحتياطات المستعجلة للمحافظة على الترآة، وذلك بناء           

ه بوجه خاص أن يقرر وضع األختام       ول. على طلب ذوي الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو دون طلب ما             
  . وإيداع النقود واألوراق المالية واألشياء ذات القيمة

  
   ٨٤٣المادة 

ا               ١ ه بم ات مأتم ز الميت ونفق ات تجهي سديد نفق ة لت ال الترآ  ـ على المصفي أن يقوم، في الحال، بالصرف من م
ى       وعليه أيضًا أن يستصدر قرارًا من القاضي بصرف نفقة    . يناسب حالته  ال، إل ذا الم ول من ه در المقب آافية، بالق

ا آل وارث                 ستولي عليه ي ي ة الت آل من آان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفق
  . من نصيبه في االرث

  
  .  ـ وآل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها القاضي٢
  

   ٨٤٤المادة 
ا ال يجوز   . صادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي اجراء على الترآة ـ ال يجوز، من وقت قيد القرار ال ١ آم

  . لهم أن يستمروا في أي اجراء اتخذوه إال في مواجهة المصفي
  
ى            ٢ ة، مت ون الترآ ع دي سوية جمي تم ت ى ت ه حت ة، يجب وقف  ـ وآل توزيع فتح ضد المؤرث ولم تقفل قائمته النهائي

  . طلب ذلك أحد ذوي الشأن
  

   ٨٤٥دة الما
ادة                   ا في الم ة    ٨٦٢ال يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة االرث المنصوص عليه ال الترآ .  أن يتصرف في م

  . آما ال يجوز له أن يستوفي ما للترآة من ديون، أو أن يجعل دينًا عليه قصاصًا بدين الترآة
  

   ٨٤٦المادة 
ه أم   ١ زم         ـ على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلب ا يل وم بم ة، أو أن يق ة من الوسائل التحفظي وال الترآ

  . وعليه أيضًا أن ينوب عن الترآة في الدعاوى، وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت. من أعمال اإلدارة



  
أجور    ٢ ل الم ديم حساب     .  ـ ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجورًا، مسؤوًال مسؤولية الوآي ه بتق وللقاضي أن يطالب

  . ه في مواعيد دوريةعن إدارت
  

   ٨٤٧المادة 
 ـ على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني الترآة ومدينيها يدعوهم فيها ألن يقدموا بيانًا بما لهم من حقوق وما   ١

  . عليهم من ديون، وذلك خالل ثالثة أشهر من التاريخ الذي تنتشر فيه الدعوة
  
ة الت    ٢ ة المحكم ى لوح دعوة عل صق ال ي   ـ ويجب أن تل شر ف ؤرث، وأن تنت وطن للم ا آخر م ي منطقته ع ف ي يق

  . صحيفة من الصحف اليومية الواسعة االنتشار
  

   ٨٤٨المادة 
وال         ١ ة من أم ا للترآ ين م ة تب ه، قائم وم تعيين ة اشهر من ي ة، خالل أربع م المحكم ودع قل ى المصفي أن ي  ـ عل

ون       بنوعيها الملك واألميري، وتقدير قيمة آل نوع منهما في يوم ا           ضًا    . لوفاة، وتبين ما على الترآة من دي ه أي وعلي
  . أن يخطر بكتاب مضمون في الميعاد آل ذي شأن بحصول هذا االيداع

  
  .  ـ ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك٢
  

   ٨٤٩المادة 
  . ر، أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة ـ للمصفي أن يستعين في الجرد، وفي تقدير قيمة أموال الترآة، بخبي١
  
وق            ٢ ة من حق سجالت العام ا هو ثابت في ال ه أوراق المؤرث، وم  ـ ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عن

ى            . وديون، وما يصل إلى علمه عنه من أي طريق آان          ون عل وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من دي
  . الترآة وحقوق لها

  
  ٨٥٠المادة 

  
  . يعاقب بعقوبة إساءة األمانة آل من استولى غشًا على شيء من مال الترآة ولو آان وارثًا

  
   ٨٥١المادة 

ع                     ا، ترف ا أو بإثباته ة أو عليه وق للترآ ان أو حق ال أعي ًا بإغف ان متعلق ا آ آل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة م
  . الل ثالثين يومًا من تاريخ إيداع قائمة الجردبعريضة أمام المحكمة ذات االختصاص بحسب القواعد العامة خ

  
   ٨٥٢المادة 

ون    اء دي تئذان القاضي بوف د اس وم المصفي بع الجرد، يق ة ب ع المنازعات المتعلق ين لرف اد المع ضاء الميع د انق بع
  . أما الديون التي نوِزع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائيًا. الترآة التي لم يقم في شأنها نزاع

  
   ٨٥٣المادة 

أنه                على المصفي، في حالة إعسار الترك،ة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في ش
  . نزاع، حتى يفصل نهائيًا في جميع المنازعات المتعلقة بديون الترآة

  
   ٨٥٤المادة 

د باعه    ـ يقوم المصفي بوفاء ديون الترآة مما يحصله من حقوقها وما تشتمل ١  عليه من نقود ومن ثمن ما يكون ق
فإن لم يكن آل ذلك آافيًا، فمن ثمن ما في الترآة     . بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في الترآة من منقول           

  . من عقار
  
وع        ٢ ا في البي د المنصوص عليه  ـ وتباع منقوالت الترآة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقًا لالجراءات وفي المواعي

ة أخرى                         ع بطريق تم البي ى أن ي ة عل ع الورث ذ، إال إذا اتفق جمي ة      . الجبرية الواردة في قانون التنفي إذا آانت الترآ ف
  . وللورثة في جميع األحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد. معسرة، لزمت أيضًا موافقة جميع الدائنين

  



   ٨٥٥المادة 
ًا      للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم ب         دائن، مراعي ستحقه ال حلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي ي

  . ٥١٢في ذلك حكم المادة 
  

   ٨٥٦المادة 
وال        ١ ع أم ة وتوزي ديون المؤجل ع ال ولى القاضي توزي دين المؤجل، ت ول ال ى طلب حل ة عل م يجمع الورث  ـ إذا ل

ا                 ة أمواله ة ومن جمل ون الترآ صافي             الترآة، بحيث يختص آل وارث من جملة دي ادًال ل ه مع ا يكون في نتيجت  بم
  . حصته في االرث

  
أمين    ٢ ه ت  ـ ويرتب القاضي لكل دائن من دائني الترآة تأمينًا آافيًا على عقار أو منقول، على أن يحتفظ لمن آان ل

الهم الخاص أو       . خاص بنفس هذا التأمين  ة من م ه الورث ي يقدم فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميل
  . االتفاق على أية تسوية أخرى، رتب القاضي التأمين على أموال الترآة جميعهاب
  

   ٨٥٧المادة 
ادة                                   ًا للم ل أن يحل األجل، طبق ه قب ذي اختص ب در ال دفع الق ة، أن ي ديون المؤجل ع ال د توزي يجوز لكل وارث، بع

٨٥٥ .  
  

   ٨٥٨المادة 
ة، ال        دائنو الترآة، الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في         وال الترآ ى أم ات عل  قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمين

سبب          ة ب يجوز لهم أن يرجعوا على من آسب بحسن نية حقًا عينيًا على تلك األموال، وإنما لهم الرجوع على الورث
  . إثرائهم

  
   ٨٥٩المادة 

  . يتولى المصفي، بعد تسوية ديون الترآة، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف
  

   ٨٦٠ة الماد
شرعي،              ١ إلرث ال ة ل وال تابع ى أم انوني، وعل إلرث الق ة ل ة تابع ارات أميري ى عق شتمل عل  ـ في الترآات التي ت

يتحمل ورثة آل من هذين النوعين من األموال تجاه بعضهم الديون التي على الترآة بنسبة القيمة المقدرة لكل من                    
  . ٨٤٨النوعين المذآورين وفاقًا للمادة 

  
د تن   ٢ ول                  ـ بع شرعي في المنق صيبه ال ة آل بحسب ن ى الورث ا إل ي من أمواله ا بق ؤول م ة، ي ذ التزامات الترآ في

  . والعقارات والملك، وبحسب نصيبه القانوني في العقارات االميرية
  

   ٨٦١المادة 
  . يسلم المصفي الى الورثة ما آل اليهم من أموال الترآة -١
  
ه        ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد ا   -٢ صفة مؤقت سلموا ب أن يت ة ب الجرد ، المطالب ة ب لمقرر للمنازعات المتعلق

دون                   ة أو ب ديم آفال األشياء أو النقود التي اليحتاج لها في تصفية الترآة ، أو أن يتقاسموا بعضا منها وذلك مقابل تق
  . تقديمها 

  
   ٨٦٢المادة 

ك، شهادة              يسلم القاضي إلى آل وارث يقدم حجة باالرث الشرعي، أو حكمًا             ام ذل وم مق ا يق انوني، أو م باإلرث الق
  . تقرر حقه في اإلرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال الترآة

  
   ٨٦٣المادة 

اء في                       ًا بالبق وارث ملزم ذا ال ان ه رزًا، إال إذا آ صيبه في االرث مف سلمه ن لكل وارث أن يطلب من المصفي أن ي
  .  نص في هذا القانونالشيوع بناء على اتفاق أو

  
   ٨٦٤المادة 



سمة            ١ ذه الق ى أال تصبح ه ة، عل ة ودي سمة بطريق ولى المصفي إجراء الق  ـ إذا آان طلب القسمة واجب القبول، ت
  . نهائية إال بعد أن يقرها الورثة باإلجماع

  
انون،    ـ فإذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة الترآة دعوى بالقس ٢ ام الق مة وفقًا ألحك

  . وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين
  

   ٨٦٥المادة 
تسري على قسمة الترآة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض واالستحقاق،              

  : وبالغبن، وبامتياز المتقاسم، وتسري عليها أيضًا األحكام اآلتية
  

  ٨٦٦المادة 
  
رر القاضي                        إ ة نحو المورث، ق ة الورث ذا لم يتفق الورثة على قسمة االوراق العائلية أو األشياء التي تتصل بعاطف

تنزال      راث أو دون اس ي المي صيبه ف ن ن ا م تنزال قيمته ع اس ة م د الورث ا ألح ياء، أو إعطاءه ذه األش ع ه ا بي . إم
  .  شخصيةويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف

  
   ٨٦٧المادة 

ذاتها، وجب              ة ب صادية قائم ر وحدة اقت ا يعتب إذا آان بين أموال الترآة مشغل زراعي أو صناعي أو تجاري، مم
ه                  ى االطالع ب درهم عل ان أق ة إذا آ ه            . تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورث ّوم بحسب قيمت ذا المشغل يق وثمن ه

ساوت قدرة الورثة على االضطالع بالمشغل، خصص لمن يعطي      فاذا ت . ويستنزل من نصيب الوارث في الترآة     
  . من بينهم أعلى قيمة، بحيث ال تقل عن ثمن المثل

  
   ٨٦٨المادة 

سمة،                 د الق دين إذا هو أعسر بع إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للترآة، فإن باقي الورثة ال يضمنون له الم
  . ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  
   ٨٦٩المادة

صيبه                   ة ن بعض الورث ين لكل وراث أو ل ة الموصي، بحيث يع ى ورث ة عل ان الترآ إن  . تصح الوصية بقسمة أعي ف
  . زادت قيمة ما عين ألحدهم على استحقاقه في الترآة، آانت الزيادة وصية

  
   ٨٧٠المادة 

  . وصيالقسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائمًا، وتصبح الزمة بوفاة الم
  

   ٨٧١المادة 
ى                        ائعة إل ؤول ش سمة ت دخل في الق م ت ي ل وال الت إن األم ه، ف وال المؤرث وقت وفات ع أم سمة جمي شمل الق إذا لم ت

  . الورثة طبقًا لقواعد الميراث
  

  ٨٧٢المادة 
  

إن الحصة المف                      سمة، ف ي   إذا مات قبل وفاة المؤرث واحدًا أو أآثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في الق رزة الت
  . وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقًا لقواعد الميراث

  
   ٨٧٣المادة 

  . تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن
  

   ٨٧٤المادة 
ديون   إذا لم تشمل القسمة ديون الترآة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه ا        سوية ال لقسمة، جاز عند عدم ت

ي         ٨٥٦باالتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة الترآة طبقًا للمادة             ، على أن تراعى بقدر االمكان القسمة الت
  . أوصى بها المؤرث واالعتبارات التي بنيت عليها

  



   ٨٧٥المادة 
ا   إذا لم تكن الترآة قد صفيت وفقًا ألحكام النصوص السابقة، جاز ل          وقهم، أو بم دائني الترآة العاديين أن ينفذوا بحق

ر، إذا                    أوصى به لهم، علىعقارات الترآة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغي
  . أشروا بديونهم وفقًا ألحكام القانون

  
   ٨٧٦المادة 

  . رة في شأنها ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الصاد١
  
  .  ـ ال يمنح األجنبي حق االستفادة من الوصية العقارية إال إذا آانت قوانين بالده تمنح مثل ذلك للسوريين٢
  

   ٨٧٧المادة 
ى                       - ١ ر تصرفا مضافا إل رع ، يغتب ه التب  آل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا ب

  .ية أيا آانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوص
  
م                           - ٢ ورثهم وهو في مرض الموت ، وله د صدر من م انوني ق وا آن العمل الق  وعلى ورثة من تصرف أن يثبت

  .اثبات ذلك بجميع الطرق ، وال يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا 
  
ر                         وعلى ورثة من تصرف آن يثبتوا      - ٣ ورثهم وهو في مرض الموت ، اعتب د صدر من م انوني ق  آن العمل الق

ام                                     م توجد أحك ا ل ذا م ك آل ه ه التصرف عكس ذل م يثبت من صدر ل التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما ل
  .خاصة تخالفه

  
  

   ٨٧٨المادة 
ا،                    ي تصرف فيه ين الت ا      إذا تصرف شخص ألحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة آانت بحيازة الع اع به ه باالنتف وبحق

  . مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك
  

   ٨٧٩المادة 
اء، يكون                          ى األرض المجاورة لمجرى م ر محسوسة عل ة غي ة تدريجي إن الطمي، أي التراب الذي يتجمع بطريق

  . ملكًا لمالك هذه األرض
  

   ٨٨٠ المادة
ان من                        ا إذا آ ا، يجوز لمالكه أ منه ى أرض أوط ع قضاء إل إن االراضي التي تتحول عن أماآنها بسبب حادث وق

ي الحادث                 ي تل سنة الت اء ال ه في                 . الممكن معرفتها أن يطالب بها في أثن ا سقط حق ّدع به م ي سنة ول وإذا انقضت ال
  . االدعاء

  
   ٨٨١المادة 

اه، تكون جزءًا من           إن الجزر الكبيرة والصغيرة، التي     ة في مجرى األنهر أو مجاري المي  تتكون بصورة طبيعي
  . أمالك الدولة الخاصة

  
   ٨٨٢المادة 

إن الجزر الكبيرة والصغيرة والطمي، التي تتكون في داخل البحيرات، وآذلك طمي البحيرات والبحر، هي جزء                   
  . من أمالك الدولة الخاصة

  
  ٨٨٣المادة 

  
شفها، تكون                إن األراضي المكتشفة     رخيص مسبق لمكت دون ت ستنقعات، ب دران أو الم رات أو الغ من البحر والبحي

  . جزءًا من أمالك الدولة الخاصة
  

   ٨٨٤المادة 



ارات المجاورة الحصول      ١  ـ إذا اتخذ نهر آبير أو صغير مجرى جديدًا بترآه مجراه القديم، فيحق ألصحاب العق
  . قسم الذي يتكون أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط النهرعلى ملكية المجرى القديم آل واحد في ال

  
  .  ـ يحدد ثمن المجرى القديم خبراء يعينهم رئيس المحكمة البدائية المدنية في منطقة العقار٢
  
سبة      ٣ د بن  ـ يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على أصحاب األراضي التي أشغلها المجرى الجدي

  . حد منهم من األراضيقيمة ما خسر آل وا
  

   ٨٨٥المادة 
ذار   ١ ة الب .  ـ يصبح مالك األرض مالكًا بطريقة االلتصاق للبذار الذي بذره الغير في أرضه، بشرط أن يدفع له قيم

  . غير أنه يحق له، إذا شاء، ترك المحصوالت لهذا الغير مقابل دفع أجر المثل عن سنة واحدة
  
ذار      ٢ ات زمن الب د ف دون            ـ إذا لم يكن ق ذاره ب زع ب ى ن ذرها، عل ذي يب ر، ال ك األرض أن يحمل الغي ، فيحق لمال

  . تعويض عليه عن أعمال الحراثة والبذار
  

   ٨٨٦المادة 
م       م يق آل بناء، أو غرس، أو عمل قائم على األرض، يعتبر أن مالك األرض قد أقامه على نفقته، وأنه يخصه، ما ل

  . الدليل على عكس ذلك
  

   ٨٨٧المادة 
واد أو   إذا  ذه الم ى رد ه ر عل ره، فال يجب وب غي ذرها بحب ره، أو ب اء لغي واد بن ى أرضه بم ك األرض عل ى مال بن

  . الحبوب، ولكن عليه أن يدفع قيمتها ألصحابها
  

   ٨٨٨المادة 
ر، يصبح                         ذلك الغي واد أو أغراس، هي ل ًا بم ا أغراس ة، أو غرس فيه ر أبني ا الغي إن مالك األرض التي يبني عليه

  : اق مالكًا لهذه األبنية أو االغراس ضمن الشروط التاليةبااللتص
  

   ٨٨٩المادة 
ار عن             ١ ك العق اه مال ة حسنة، فال يكون مسؤوًال تج  ـ إذا آان الغير الذي شيد األبنية، أو غرس األغراس، ذا ني

  . الثمار التي استوفاها، وال تقع عليه إال تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه
  
ا، وال                ـ وإذا  ٢ ي بناه ة الت زع األبني ى ن ر عل وب استرجاعها، فال يجب ى األرض المطل ى أو غرس عل د بن ان ق آ

  . األغراس التي غرسها، ويدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل لألرض بسبب هذه األبنية واالغراس
  
ة األرض، فلصاحب األغراس واألبي     ٣ وق قيم ك      ـ وإذا آانت األبنية واألغراس ذات قيمة تف ة الحق في أن يتمل ن

  . األرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك
  

   ٨٩٠المادة 
ار          ١ ة الثم ك األرض قيم ه أن يرجع لمال يئة، فعلي ة س  ـ إذا آان الغير، الذي شيد االبنية أو غرس االغراس، ذا ني

  . التي استوفاها
  
ه مسؤول عن التلف أو العطل وإن      . سقوط األسعار  ـ وهو غير مسؤول عن الخسارة التي حصلت بسبب  ٢ إال أن

  . لم يحصال بسببه
  
اء       ٣ ا لق ك األرض إبقاءه م يفضل مال  ـ وإذا آان هذا الغير قد بنى أوغرس، فيلزم بهدم البناء وقلع األغراس، ما ل

ي يت                   د حسم المصاريف الت و        دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء واالغراس قبل البناء والغرس بع ا ل ر فيم دها الغي كب
  . ألزم بنزعها

  
ى    ٤ ًا عل ة أو غرس أغراس يد أبني د ش ذي يكون ق ع ال ى المنتف اع عل اء أجل االنتف د انته ام عن ذه األحك ق ه  ـ تطب

  . األرض المنتفع بها



  
   ٨٩١المادة 

ة   إذا آانت األغراس، أو األبنية، قد غرسها، أو شيدها، الغير بمواد ليست له، فال يحق لصاحب هذه                   المواد المطالب
ي                        ة الت دار القيم ضًا، ولكن بمق ك األرض أي بها، بل له الحق بتعويض، يترتب على ذلك الغير آما يترتب على مال

  . تكون باقية في ذمة هذا األخير
  

  ٨٩٢المادة 
  

دون رخصة               ار، ب ذا العق شرآاء في ه ار مشترك أحد ال ى عق يدها عل إذا آانت األغراس واألبنية قد غرسها أو ش
ى آل حصة من الحصص                                ق عل م يطب د القاضي ث ى ي ضاء عل د االقت ار عن سمة العق شرآائه اآلخرين، فتجري ق

  . ٨٨٩أحكام المادة 
  

   ٨٩٣المادة 
الكين، قضت            ين الم إذا التصق منقوالن لمالكين مختلفين، بحيث ال يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق ب

ة آل                المحكمة في األمر مسترشدة بقواعد ال      عدالة، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن ني
  . منهما

  
   ٨٩٤المادة 

ادة                ًا للم د طبق وك لواضع الي ى محل ممل ى ورد عل د مت ول بالعق تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنق
٢٠٥ .  

  
   ٨٩٥المادة 

  . ٢٠٦ بإفرازه، طبقًا للمادة المنقول الذي لم يعين إال بنوعه، ال تنتقل ملكيته إال
  

   ٨٩٦المادة 
  .  ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود١
  
  .  ـ وتطبق األحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات األميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات٢
  

   ٨٩٧المادة 
ة                   إن االلتزام بإعطاء العقار يتضمن اإل      ل تحت طائل ذا النق ى ه صيانته حت اري وب لتزام بنقل ملكيتة في السجل العق

  . دفع العطل والضرر للدائن
  

   ٨٩٨المادة 
ذلك بالنصوص             ات وآ ازات والتأمين ع واالمتي إن االلتزام بنقل ملكية العقار في السجل العقاري خاضع ألحكام البي

  . المتعلقة بالسجل العقاري
  

   ٨٩٩المادة 
اد   ـ ال  ١ يكون الوعد بالبيع صحيحًا ما لم يكن اتفاق الطرفين جاريًا في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميع

  . الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره
  
اد يجاوز الخمس عشرة سنة         .  ـ ال يجوز أن يتجاوز هذا الميعاد خمس عشرة سنة ٢ ى ميع ان عل وإذا اتفق الطرف

  . د صحيحًا إنما ال يكون له مفعول إال في مدة خمس عشرة سنة فقطفيكون الوع
  
ين   ٣ البيع لشخص مع ضًا أن يكون .  ـ يجوز أن يكون الوعد ب ه ) ألمر(ويجوز أي ة يجوز انتقال ذه الحال ي ه وف

البيع     ه                    . بتظهير سند الوعد ب ع حروف ًا بجمي اريخ مكتوب ى الت شمل عل م ي اطًال إذا ل ر ب ى تو  . ويكون التظهي ع  وعل قي
  . وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب العدل. المتنازل

  
  . »لحامله« ـ ال يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع ٤
  



   ٩٠٠المادة 
ا          ة ومنه يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع األحكام التي تجري على الحقوق العيني

  . لعقاري التي تطبق أيضًا على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرهاالنصوص القانونية المتعلقة بالسجل ا
  

   ٩٠١المادة 
اد    ي الميع ك ف أمين وذل ر الت ه غي ي علي شاء حق عين ن ان ار أو م ع العق ن بي د م ع الواع ار يمن ع العق د ببي إن الوع

  . المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره
  

   ٩٠٢المادة 
  . ى العقار في الميعاد نفسه ـ يحق للواعد أن يعقد تأمينًا عل١
  
دل             ٢ اره حل ب رر الشخص الموعود اختي إذا ق وق الشخص الموعود ف  ـ غير أن هذه التأمينات ال تحول دون حق

  . البيع حلوًال قانونيًا محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين أصحاب التأمين إلى هذا البدل
  

   ٩٠٣المادة 
ارًا       ٩٠٢ و٩٠١بيع ال سيما نتائجه المحددة في المادتين  ـ إن الوعد بال ١ ة إال اعتب ر حسن الني ى الغي سري عل  ال ي

  . من تسجيله تسجيًال احتياطيًا في السجل العقاري
  
شخص      ٢ وان ال م وعن ه واس ق علي اد المتف ثمن والميع ه ال ذآر في م ي اطًال إذا ل اطي ب سجيل االحتي ذا الت ون ه  ـ يك

  . »ألمر«ء لفظة الموعود وعند االقتضا
  

   ٩٠٤المادة 
ع      ار فال يكون دف وع االختي البيع ووق اطي للوعد ب سجيل االحتي ين الت ة ب دة الواقع ي الم أمين ف سجيل ت إذا جرى ت

ادة       ًا للم  ٩٠٢الشاري لثمن العقار صحيحًا إال إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن وفق
  . رى القانونية النافذةولجميع النصوص األخ

  
   ٩٠٥المادة 

ائي                ع النه يحفظ     . إذا رفض البائع في أثناء الميعاد تلبية دعوة الشاري ليعقد ويسجل صك البي شاري ل ى ال وجب عل
  : مفعول التسجيل االحتياطي إلى ما بعد ميعاد الخيار أن يتخذ اإلجراءات اآلتية

  
  . ر للبائع ولرئيس المكتب العقاري معًا برغبته في تقرير خياره ـ أن يصرح آتابة قبل انقضاء الميعاد المذآو١
  
ائي  ١٥ ـ أن يرفع في أثناء الـ  ٢ الفراغ النه .  يومًا التي تلي تقرير الخيار إلى المحكمة دعواه بطلب صدور الحكم ب

  . وتقام الدعوى على البائع ويجب إدخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى
  

   ٩٠٦المادة 
إجراء              يجري رئي  م القاضي ب د أن يصبح الحك اًال بع شاري ح س المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب ال

  . هذا الفراغ مكتسبًا قوة القضية المقضية
  

   ٩٠٧المادة 
ى سبيل     ١  ـ ال تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير عل

  . التسامح
  
راه أو أخفيت            ـ و ٢ ه اإلآ ع علي ل من وق ر ِقَب ا أث إذا اقترنت بإآراه أو حصلت خفية أو آان فيها لبس فال يكون له

  . إال من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب. عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها
  

   ٩٠٨المادة 
  . يجوز لغيرالمميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية

  
   ٩٠٩مادة ال



  .  ـ تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعماًال اعتياديًا وبصورة منتظمة١
  
  .  ـ يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه٢
  
  . هم أن يدعوا بالتقادم ـ ال يجوز للمزارع، والمنتفع، والوديع، والمستعير وال لورثت٣
  

   ٩١٠المادة 
أوامره     ١ ار ب ه باالئتم  ـ تصح الحيازة بالوساطة متى آان الوسيط يباشر باسم الحائز وآان متصًال به اتصاًال يلزم

  . فيما يتعلق بهذه الحيازة
  
سه     ٢ ا يحوز لنف ازة إنم ابقة اف     .  ـ وعند الشك يفترض أن مباشر الحي ازة س إن آانت استمرارًا لحي ذا   ف ترض أن ه

  . االستمرار هو لحساب البادئ بها
  

   ٩١١المادة 
ى                             سيطر عل ازة أن ي ه الحي تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وآان في استطاعة من انتقلت إلي

  . ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق. الحق الواردة عليه الحيازة
  

   ٩١٢المادة 
ازة أو استمر                  يجوز أن    ه في الحي ده لحساب من يخلف ائز واضعًا ي يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الح

  . الخلف واضعًا يده ولكن لحساب نفسه
  

   ٩١٣المادة 
سليم       ١ ام ت وم مق ازن يق ي المخ ة ف ل المودوع ين النق ى أم ا إل ود به ضائع المعه اة عن الب سندات المعط سلم ال  ـ ت

  . البضائع ذاتها
  
ضلية               ٢ إن األف ة ف ا حسن الني ان آالهم ا وآ سلم آخر البضاعة ذاته ستندات وت ذه الم  ـ على أنه إذا تسلم شخص ه

  . تكون لمن تسلم البضاعة
  

  ٩١٤المادة 
  
سليم       ١ ام ت وم مق ازن يق ي المخ ة ف ل المودوع ين النق ى أم ا إل ود به ضائع المعه اة عن الب سندات المعط سلم ال  ـ ت

  . البضائع ذاتها
  
ضلية              ـ  ٢ إن األف ة ف ا حسن الني ان آالهم ا وآ سلم آخر البضاعة ذاته ستندات وت ذه الم  على أنه إذا تسلم شخص ه

  . تكون لمن تسلم البضاعة
  

   ٩١٥المادة 
  . تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى

  
   ٩١٦المادة 

  . لحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ـ ال تنقضي ا١
  
ائز      .  ـ ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة آاملة ٢ دة وقعت رغم إرادة الح ازة جدي وآان ناشئًا عن حي

اً  دأت علن دة إذا ب ازة الجدي ه الحي دأت في ذي ب ن الوقت ال داء م سنة ابت ه وتحسب ال م أو. أو دون علم ن وقت عل  م
  . الحائز األول بها إذا بدأت خفية

  
   ٩١٧المادة 

ول أو                 ى منق ًا عل ًا عين من حاز منقوًال أو عقارًا غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكًا له، أو حاز حق
ه أن يكسب م                             ان ل ه آ ذا الحق خاصًا ب ة  حقًا عينيًا على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون ه لكي

  . الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة



  
   ٩١٨المادة 

ة       ١ ة بحسن الني ت مقترن سابقة وآان ادة ال ي الم ة ف ة المبين وق العيني ارات أو الحق ى العق ازة عل  ـ إذا وقعت الحي
  . تومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوا

  
  .  ـ وال يشترط توافر حسن النية إال وقت تلقي الحق٢
  
ة    ٣ ائل التالي ار بإحدى الوس ازة العق ادث يثبت حي ند أو ح و س صحيح ه سبب ال ى األراضي :  ـ وال تيالء عل االس

  . البيع أو الفراغ. الهبة بين األحياء بدون عوض أو بعوض. انتقال الملك باإلرث أو الوصية. الموات
  

   ٩١٩المادة 
ة بمرور عشر سنوات من                    ر الخاضعة إلدارة أمالك الدول ة غي يكتسب حق تسجيل التصرف باألراضي األميري

  . تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائمًا بزراعة األرض
  

   ٩٢٠المادة 
ة        . وآانت قائمة حاالً  . إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين        ك يكون قرين ين            فإن ذل ا ب دة م ا في الم ى قيامه عل

  . ما لم يقم الدليل على العكس. الزمنين
  

   ٩٢١المادة 
ه وال األصل   .  ـ ليس ألحد أن يكسب بالتقادم على خالف سنده ١ فال يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازت

  . الذي تقوم عليه هذه الحيازة
  
ر معارضة لحق          ـ ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة  ٢ ه يعتب ا بفعل من ر وإم حيازته إما بفعل الغي

  . ولكن في هذه الحالة ال يبدأ سريان التقادم إال من تاريخ هذا التغيير. المالك
  

   ٩٢٢المادة 
ه                   ادم وانقطاعه والتمسك ب دة ووقف التق ق بحساب الم ا يتعل تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيم

دة      أمام القضاء و   ة                  . التنازل عنه واالتفاق على تعديل الم ذه القواعد مع طبيع ه ه ذي ال تتعارض في در ال ك بالق وذل
  . وعم مراعاة األحكام اآلتية. التقادم المكسب

  
   ٩٢٣المادة 

  . أيًا آانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه
  

   ٩٢٤المادة 
  . ئز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير ـ ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحا١
  
  .  ـ غير أن التقادم ال ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خالل سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد٢
  

   ٩٢٥المادة 
  . ال يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أمالك الدولة

  
   ٩٢٦دة الما

  . ال يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروآة المحمية والمرفقة
  

   ٩٢٧المادة 
ة  .  ـ من حاز بسبب صحيح منقوًال أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله ١ فإنه يصبح مالكًا له إذا آان حسن الني

  . وقت حيازته
  
وافرا        ٢ د ت سبب الصحيح ق ة وال ود           ـ فإذا آان حسن الني اليف والقي ًا من التك شيء خالي اره ال ائز في اعتب دى الح ل

  . فإنه يكسب الملكية خالصة منها. العينية



  
  .  ـ والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك٣
  

   ٩٢٨المادة 
د أو سرق م   ١ ك           ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فق ة وذل ه بحسن ني ائزًا ل سترده ممن يكون ح ه، أن ي ن

  . خالل ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة
  
زاد أو اشتراه          ٢ ة في سوق أو م د اشتراه بحسن ني  ـ فإذا آان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته ق

  . من الذي دفعهممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الث
  

   ٩٢٩المادة 
  .  ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية١
  
  . أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يومًا فيوم.  ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها٢
  

  ٩٣٠المادة 
  

ضها  يكون الحائز السيء النية مسؤوًال من وقت أن يصبح سيء الني        . ة عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قب
  . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار

  
   ٩٣١المادة 

  .  ـ على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية١
  
  . ٨٨٩ ـ أما المصروفات النافعة فتسري في شأنها أحكام المادة ٢
  
ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من  .  ـ فإذا آانت المصروفات آمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ٣

  . منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته األولى إال إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة
  

   ٩٣٢المادة 
ك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب   إذا تلقى شخص الحيازة من مال     

  . بها المسترد
  

   ٩٣٣المادة 
ادتين          ا في الم اء بالمصروفات المنصوص عليه يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبًا للوف

ة ب        . السابقتين ساط دوري ة   وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أق ضمانات الالزم ديم ال ل   . شرط تق ك أن يتحل وللمال
د         ة مواعي من هذا اإللتزام إذا هو عجل مبلغًا يوازي قيمة هذه األقساط مخصومًا منها فوائدها بالمعدل القانوني لغاي

  . استحقاقها
  

   ٩٣٤المادة 
ه فال يكون مسؤ          ١ ا يحسبه من حق ًا لم شيء وفق رد       ـ إذا آان الحائز حسن النية وانتفع بال زم ب ل من هو مل وًال قب

  . الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا االنتفاع
  
ذا    ٢ ى ه  ـ وال يكون الحائز مسؤوًال عما يصيب الشيء من هالك أو تلف إال بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت عل

  . الهالك أو التلف
  

  ٩٣٥المادة 
  

إال إذا . ء أو تلفه ولو آان ذلك ناشئًا عن حادث مفاجئ إذا آان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤوًال عن هالك الشي          
  . أثبت أن الشيء آان يهلك أو يتلف ولو آان باقيًا في يد من يستحقه

  



   ٩٣٦المادة 
  . هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغالله.  ـ االنتفاع١
  
  .  ـ ويسقط هذا الحق حتمًا بموت المنتفع٢
  
  . فاع لصالح شخص اعتباري ـ وال يجوز إنشاء حق انت٣
  

   ٩٣٧المادة 
  . ويمكن إنشاؤه ألجل أو بشرط. ينشأ حق االنتفاع بمجرد أراده اإلنسان

  
   ٩٣٨المادة 

  : إنشاء حق االنتفاع على الحقوق التالية. يجوز في األمور العقارية
  
  .  ـ الملكية١
  .  ـ التصرف٢
  .  ـ السطحية٣
  .  ـ اإلجارتين٤
  . ة ـ اإلجارة الطويل٥
  

   ٩٣٩المادة 
  :  ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته االنتفاع١
  
  . ـ أن ينظم آشفًا بالعقارات) أ  
  . ـ أن يقدم آفيًال قديرًا على الدفع) ب
  
  .  ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين اإللتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق االنتفاع٢
  

   ٩٤٠المادة 
ة  ـ يجب تنظيم الكشف بالعق ١ ى    . ارات بحضور المالك أو بعد أن يدعى إلى ذلك بطريقة قانوني ره عل ويجب تحري

  . الشكل المتبع لدى الكاتب بالعدل على نفقة المنتفع
  
على وضع  ) بشرط أن يكون الطرفان حائزين على أهلية التعاقد( ـ على أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك الرقبة  ٢

  . الكشف بالتراضي وبدون نفقة
  
   ٩٤١لمادة ا
  . فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع.  ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة١
  
  .  ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر آافية٢
  

   ٩٤٢المادة 
ة وال ضمانة أخرى  ع آفال دم المنتف م يق ارات الج. إذا ل ؤجر العق ارس  فت ى ح سلم إل اع أو ت ا حق االنتف اري عليه

  . قضائي وتؤخذ أجرة هذا الحارس من ثمار العقار
  

   ٩٤٣المادة 
صالحه الشخصي                ذاتي أو ل تمتاعه ال ار الس ائم باستخدام العق امًال     . للمنتفع حق االستعمال الق ذا الحق ش ويكون ه

م يكن صاحب        . ذلك حق الصيد والقنص    ويدخل في ذلك استعمال حقوق االرتفاق وآ      . شمول حق مالك العقار    ا ل م
  . العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق االنتفاع

  
   ٩٤٤المادة 



دون      ١ ة ب ة منظم رات معين  ـ للمنتفع الحق بثمار العقار أي بالحاصالت الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فت
  ). ذه الحاصالت بدل تأجير حق الصيد والقنصويدخل في ه(أن تنقص تلك الثمار شيئًا من جوهر العقار 

  
الع          ٢ ستورة والمق اجم الم اجم المكشوفة والمن ار حاصالت المن م الثم ذه الحاصالت    .  ـ ويدخل في حك إذا آانت ه

ار      اع                   (عائدة لمالك العق دء االنتف ل ب تح قب د ف ع ق نجم أو المقل شرط أن يكون الم واألشجار إذا آانت تغل بآجال         ) ب
  ). الك حطبها أو بيعهاالسته(منتظمة 

  
   ٩٤٥المادة 

دون جمع       .  ـ في بدء االنتفاع وعند نهايته ١ ا ب ًا منه ان باقي ا آ د أو م . يصير توزيع الثمار التي لم تكن قدجمعت بع
دة           اة م بين المنتفع ومالك العقار بنسبة المدة التي آان فيها حق االنتفاع قائمًا والمدة التي لم يكن قائمًا فيها مع مراع

  . اإلنتاج السنوية أو غير السنوية المقابلة للثمار
  
ة            ٢ ات الحراث ار حق استرداد شيء من نفق ك العق ى مال ع عل ع وال للمنتف ا  .  ـ ليس لمالك العقاري على المنتف وإنم

اع أو                      داء االنتف د ابت يحسب له ثمن األسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الثمار القائمة على األرض عن
  . ند نهايتهع
  

   ٩٤٦المادة 
  .  ـ على المنتفع أن يحترم عقود اإليجار التي يكون قد عقدها مالك العقار قبل ابتداء االنتفاع١
  
ع   ٢ دها المنتف ي يعق ار الت ود اإليج ا عق اء حق .  ـ أم د ثالث سنوات من انته ار بع ك العق اه مال ا تج فيقف مفعوله

  . االنتفاع
  

   ٩٤٧المادة 
  . ما لم يكن في صك إنشاء االنتفاع أحكام تخالف ذلك.  أن يتنازل عن حقه مجانًا أو ببدل ـ يحق للمنتفع١
  
اه         .  ـ ويظل حق االنتفاع بعد التنازل قائمًا في شخص المتنازل ٢ ه تج ازل في حل من التزام ذلك ال يكون المتن ول

  . مالك الرقبة
  
  . هال بموت المتنازل ل.  ـ ويسقط حق االنتفاع بموت المتنازل٣
  

   ٩٤٨المادة 
دم      .  ـ على المنتفع أن يستغل العقارات آمالك معتن مجتهد ١ ي يق ديات الت ك بالتع م المال وعليه على األخص أن يعل

  ). وإال آان مسؤوًال عن الضرر الذي يلحق بمالكها(عليها الغير على العقارات 
  
  . أن يسدد أقساط التأمين المترتبة عليه ـ وعليه أيضًا أن يتابع العمل بصكوك التأمين المعقودة سابقًا و٢
  
سابقون        ٣ ار ال اده مالك العق ا اعت ًا لم ا   .  ـ وعلى المنتفع في استعماله العقار واستغالله، أن يعمل وفق يما فيم وال س

الع                   تثمار األحراج والمق ة زراعة األراضي واس ة وطريق ه زراعة        . يتعلق بالغاية المعدة لهل األبني ه يمكن ر أن غي
  . البور أو بصورة أعم تحسين طريقة الزراعةاألراضي 

  
  ٩٤٩المادة 

  
  . وآذلك الترميمات الالزمة لصيانة العقار. الضرائب العقارية المختلفة:  ـ تكون على عاتق المنتفع١
  
رة  ٢ ة           .  ـ أما التصليحات الكبي ر عادي ستوجب مصاريف غي ار وت م من العق سم مه د ق ق بتجدي ي تتعل ا  . أي الت فإنه

  .  مالك الرقبةتترتب على
  

   ٩٥٠المادة 
  .  ـ إن مالك الرقبة والمنتفع غير ملزمين بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه أو قضاء وقدرًا١
  



فيجوز بناء على طلب مالك .  ـ إال أنه إذا حدث االنهدام على أثر آارثة وآان العقار المهدوم آله أو بعضه مؤمناً ٢
  . المدفوع لتجديد بناء العقار أو ترميمهالرقبة أو المنتفع استعمال التعويض 

  
   ٩٥١المادة 

ال                سديده تضحية في رأس الم ن يقتضي لت دين بتخفيض           . إذا وجب تسديد دي سديد ال ساهم في ت ع أن ي ى المنتف فعل
  : إيراداته تخفيضًا نسبيًا على الصورة التالية

  
  .  يحسب له فوائد تدفع ما بقي االنتفاعوعلى المنتفع أن. ـ على مالك العقار أن يدفع رأس المال الالزم) آ
ه        . ـ بيد أنه يبقى للمنتفع الخيار في أن يسلف رأس المال   ) ب رد إلي ار أن ي ك العق ى مال ة يتوجب عل وفي هذه الحال

  . رأس المال بدون فائدة عند انتهاء االنتفاع
  

   ٩٥٢المادة 
  :  مذآور في المادة السابقة هيإن النفقات التي يشترك في دفعها مالك الرقبة والمنتفع آما هو

  
  . آ ـ نفقات التصليحات الكبرى

  
اع     اء االنتف الحرب والتعويضات     (ب ـ التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار في أثن آالضرائب الخاصة ب

  ..). التي تدفع لملتزم تجفيف المستنقعات عندما يفرض التجفيف بأمر السلطة العامة الخ
  

ـ ـ الحصة الت    وروثج دين الم ن ال ارات م ارات  . ي تلحق العق ع عق ى جمي ًا عل اع جاري ان حق االنتف ا إذا آ فيم
ة مجموع                   . المتوفي ى قيم ولتعيين هذه الحصة تقدر إذا اقتضى األمر قيمة العقارات التي يستغلها المنتفع بالنسبة إل
  . الترآة

  
   ٩٥٣المادة 

  . جار على العقار الذي يستغلهال يلزم المنتفع مبدئيًا بالدين المضمون بتأمين 
  

   ٩٥٤المادة 
امالً .  ـ يسقط حق االنتفاع بانتهاء أجله ١ ه    . أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفًا آ ع عن ازل المنتف أو بتن

  . أو بإسقاطه منه لسوء االستعمال أو باالتحاد أي بجمع صفتي المنتفع ومالك العقار في شخص واحد
  
  .  لهذا السقوط أثر قانوني إال بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري ـ ال يكون٢
  
  .  ـ ينتقل حق االنتفاع عند االقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو عن االستمالك لمنفعة عامة٣
  

   ٩٥٥المادة 
  . لذي لحق بالعقار بسببه ـ عند انقضاء مدة االنتفاع يكون المنتفع مسؤوًال تجاه مالك العقار عن العطل ا١
  
  .  ـ وال يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها في العقار بدون رضاء المالك٢
  
  .  ـ على أنه إذا آان قد حدث تحسين وعطل في وقت واحد فيعادل بينهما٣
  
ع        ٤ د أحدثها المنتف ي يكون ق دة الت د غرسها      .  ـ أما اإلنشاءات الجدي ي يكون ق ام    واألغراس الت ا أحك ق عليه فتطب

  . ٨٩١المادة 
  

   ٩٥٦المادة 
أو أنها سقطت . وحدث أن تلفت هذه البناية بحريق أو بحادث آخر.  ـ إذا لم يكن حق االنتفاع جاريًا إال على بناية ١

  . من القدم فال يحق للمنتفع أن يستغل األرض وال مواد البناء
  
اع ي     ٢ ان االنتف ق في             ـ ويكون األمر بالعكس فيما إذا آ م تطب ا ل ه م ة جزءًا من ذي تكون البناي ار ال ام العق شمل تم

  . ٩٥٠الحالتين المذآورتين الفقرة الثانية من المادة 



  
  ٩٥٧المادة 

  
ة           ١ ك الرقب ى طلب مال اء عل م قضائي بن ه بحك ع من حق ع في استغالل      .  ـ يجوز إسقاط المنتف اءة المنتف سبب إس ب

  . و إذا ترآه يخرب إلهماله العناية فيهالعقار ال سيما إذا أحدث فيه تخريبًا أ
  
دعوى     ٢ دخلوا في ال ع أن يت ا تخرب       .  ـ وفي هذه الحالة يجوز لدائني المنتف ولي إصالح م نهم أن يعرضوا ت ويمك

  . وتقديم ضمانات للمستقبل
  
اً  .  ـ وللقاضي ٣ قاطًا مطلق د   . حسب خطورة الظروف إما أن يحكم بإسقاط حق اإلنتفاع اس أمر بع ا أن ي سليم  وإم م ت

العقار إلى مالك الرقبة إال على شريطة أن يدفع سنويًا للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغًا معينًا حتى األجل المحدد       
  . االنتهاء حق االنتفاع

  
   ٩٥٨المادة 

ع           . إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق االنتفاع         ر في حق المنتف ى تغيي ع أدن ك البي ل . فال يحدث ذل  يظل  ب
  . يشغل العقار ما لم يتنازل عن حقه تنازًال صريحًا

  
   ٩٥٩المادة 

  . يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق االنتفاع إذا آان هذا التنازل قد تم إضرارًا بمصالحهم
  

   ٩٦٠المادة 
ر             ١ ة شخص غي ين جار في ملكي ار مع ة عق ين لمنفع ار مع ى عق ار    ـ االرتفاق هو تكليف مفروض عل ك العق مال

  . األول
  
ه التكليف           ٢ ار المفروض علي ال تصرفية في العق  ـ ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعم

  . وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه
  

   ٩٦١المادة 
ان              ودة         ينتج االرتفاق إما عن الوضعية الطبيعية لألماآن وإما عن التزامات مفروضة بالق ات معق ا عن اتفاق ون وإم

  . بين مالك العقارات
  

   ٩٦٢المادة 
ة              ١ اق الناتجة عن الوضعية الطبيعي وق االرتف شهر حق اري تعفى من ال سجل العق ة بال  ـ خالفًا للنصوص المتعلق

  . لألماآن وعن االلتزامات المفروضة بالقانون
  
ى         ـ بيد أن االرتفاق المختص بحق المرور العائد ألرض محاطة ٢ اء عل ده بوضوح بن أرض أخرى يمكن تحدي  ب

  . طلب مالك العقار المرتفق
  

   ٩٦٣المادة 
ة   ١  ـ إن األراضي الواطئة مسخرة تجاه األراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيًال طبيعيًا من األراضي العالي

  . بدون أن يكون ليد اإلنسان دخل في إسالتها
  
  . اطئة أن يقيم سدًا ليمنع هذا السيل ـ وال يجوز لمالك األرض الو٢
  
  .  ـ وال يجوز لمالك األرض العالية أن يعمل عمًال يزيد عبء االرتفاق على األرض الواطئة٣
  

   ٩٦٤المادة 
  .  ـ لكل مالك عقار الحق في أن يستعمل مياه األمطار الساقطة في أرضه وأن يتصرف بها١
  



اتج      ـ أما إذا آان استعمال هذه المياه أو ا ٢ اق الطبيعي الن إلتجاه الذي يوجه إليه من شأنه أن يزيد من عبء االرتف
  . عن السيل والمذآور في المادة السابقة، فيجب التعويض على صاحب األرض الواطئة

  
  .  ـ وتطبق األحكام نفسها على مياه العيون النابعة في أرض ما٣
  
ا أو  ٤ ى أصحاب األرض       ـ وإذا فجر مالك أرض مياهًا في أرضه بسبر غوره ات في جوف األرض، فعل  بحفري

  . الواطئة أن يتلقوها، إنما يكون لهم حق بتعويض فيما إذا ألحق بهم مسيلها أضرارًا
  
ي األحوال    ٥ ساآن ال تخضع ف سورة المالصقة للم ائن والعرصات الم ساتين والجن وت، والباحات والب  ـ إن البي

  . يادة في ارتفاق مسيل الماءالمنصوص عليها في الفقرات السابقة ألدنى ز
  
 ـ ترفع الخالفات الناشئة عن أحداث أو استعمال االرتفاق المنصوص عنه في الفقرات السابقة وعن التعويضات  ٦

ة             ذا القاضي أن يوفق في           . التي تتوجب عند االقتضاء لمالكي األراضي الواطئة إلى قاضي صلح المنطق ى ه وعل
  .  وبين االحترام الواجب لحق الملكيةحكمه بين مصالح الزراعة والصناعة

  
   ٩٦٥المادة 

  . إال إذا آان هذا التسوير يحول دون استعمال االرتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور. لكل مالك أن يسور ملكه
  

   ٩٦٦المادة 
  . يكون محل االرتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة

  
  . نفعة العامةآ ـ في االرتفاق القانوني العائد للم

  
   ٩٦٧المادة 

ن         تمكن م ه ال ة من ت الغاي واء أآان ة س ة العام د للمنفع انوني العائ اق الق ة االرتف ة الخاص وانين واألنظم دد الق تح
ة              . الوصول إلى شواطئ البحر وضفاف مجاري المياه       شآت العام سالك أو المن ة إعداد الم . أو تأمين أو تسهيل مهم

  . لى األخص المنشآت العسكرية البرية أو البحريةوالعناية بها أو استعمالها وع
  

  . ب ـ في االرتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة
  

   ٩٦٨المادة 
اة           على آل مالك عقار يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه األمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراع

  . ة هذه المياه في األرض المجاورةوال يجوز له إسال. األنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات
  

   ٩٦٩المادة 
يتحتم على آل مالك عقار يريد أن يباشر في أرضه أعماًال من شأنها أن تلحق ضررًا باألراضي المجاورة آالنقب          
دد    ي تح ة الت ة المحلي د باألنظم صحة أن يتقي ة أو مضرة بال ستودعات خطرة أو مزعج ة م ر وإقام سبر والحف وال

  .  حفظها بينه وبين تلك األراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينهاالمسافة الواجب
  

   ٩٧٠المادة 
ى أرض                ١ وءات عل ك من النت ذ أو شرفات أو سوى ذل ستقيم أو نواف ه مطل م ار أن يكون ل ك عق  ـ ال يجوز لمال

ذا المطل أو             ه ه ذي يحدث في ين الحائط ال ين    مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن ب شرفات وب ذه ال  ه
  . تلك األراضي مسافة مترين

  
رين ونصف من أرض              ٢ و مت ى عل شبابيك إال عل ذ أو ال تح النواف سافة موجودة فال يجوز ف  ـ وإذا لم تكن هذه الم

ة إذا آانالطابق                           نتمترًا من أرض الغرف سعين س ر وت و مت ى عل الغرفة المراد إضاءتها إذا آان الطابق أرضيًا وعل
  . علويًا

  
   ٩٧١مادة ال



ك المجاور                   ر مسورة للمال . ال يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غي
  . ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين األرض المذآورة مسافة نصف متر

  
   ٩٧٢المادة 

  .  المفتوحة على الطرقات العامة على األسطحة وعلى النوافذ٩٧١ و ٩٧٠ال يسري المنع الوارد في المادتين 
  

   ٩٧٣المادة 
ذ      ٩٧١ و   ٩٧٠تحسب المسافة المعينة في المادتين       شأن   .  ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النواف ا ب أم

  . الشرفات وما سواها من النتوءات، فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين
  

   ٩٧٤المادة 
  . مالك حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه ـ ال يجوز ل١
  
ك من        ٢ شآت أو سوى ذل ه جسورًا أو من  ـ إنما يجوز أن يضع من جهة عقاره من الحائط المشترك أو أن يسند إلي

  . األبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط
  

   ٩٧٥المادة 
  .  حقه المشترك في الحائط ـ ال يلزم أحد بالتنازل لجاره عن١
  
فيحق للشريك اآلخر إذا لم يكن قد .  ـ إنما إذا زاد أحد الشرآاء بالشيوع علو الحائط وذلك برضاء الشريك اآلخر ٢

ذه      تحمل شيئًا من النفقة أن يكتسب حق الشرآة في القسم المنشأ حديثًا في الحائط المشترك بشرط أن يدفع نصف ه
  . ذا اقتضى األمر نصف قيمة األرض المستعملة لزيادة آثافة الحائطالنفقة وأن يدفع أيضًا إ

  
   ٩٧٦المادة 

ًا من حدود األرض المجاورة     ١ ذه     .  ـ يجوز أن يكون لمالك أرض أشجار آبيرة وصغيرة قريب ك ه ا يحق لمال إنم
  . األرض المجاورة أن يقطع األغصان التي تعلو أرضه

  
ه           ـ ويمكن غرس أشجار آبيرة وصغيرة من  ٢ ة من جهت ى آل جه واع مالصقة للحائط الفاصل وعل ع األن . جمي

  . غير أنه ال يجوز أن تتجاوز هذه األغراس قمة الحائط. دون ترك أية مسافة آانت بين الحائط والغروسات
  
  .  ـ وإذا لم يكن الحائط مشترآًا فلمالكه فقط الحق في اسناد أغراس إليه٣
  

   ٩٧٧المادة 
ًا من حدود األرض المجاورة     ـ يجوز أن يكون لمال ١ ذه     . ك أرض أشجار آبيرة وصغيرة قريب ك ه ا يحق لمال إنم

  . األرض المجاورة أن يقطع األغصان التي تعلو أرضه
  
ه           ٢ ة من جهت ى آل جه واع مالصقة للحائط الفاصل وعل ع األن .  ـ ويمكن غرس أشجار آبيرة وصغيرة من جمي

  . غير أنه ال يجوز أن تتجاوز هذه األغراس قمة الحائط. اتدون ترك أية مسافة آانت بين الحائط والغروس
  
  .  ـ وإذا لم يكن الحائط مشترآًا فلمالكه فقط الحق في اسناد أغراس إليه٣
  

   ٩٧٨المادة 
  .  ـ يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من األرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر ما يمكن١
  
  . الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك األرض التي يمنح الممر فيها ـ إنما يجب أن يعين ٢
  

   ٩٧٩المادة 
د آخر         ١ سمة أو أي عق ع أو مقايضة أو ق ر بي ا أث سبب تجزئته فال  .  ـ إذا أصبحت األرض محاطة من آل جانب ب

  . يجوز طلب ممر إال في األراضي التي تكون هذه المعامالت قد جرت عليها
  



  . ٩٧٧ ـ ولكن إذا تعذر فتح ممر آاف في األراضي المقسومة، فتطبق عندئذ المادة ٢
  

   ٩٨٠المادة 
ه حق التصرف                             ي يكون ل ة أو اإلصطناعية الت اه الطبيعي ري أرضه المي يمكن لكل مالك عقار يريد أن يستعمل ل

ضًا     أن يحصل على مرور هذه المياه في األرضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشر            . فيها ك تعوي ط أن يدفع عن ذل
  . معجًال

  
   ٩٨١المادة 

سيل من أرضه                  ي ت يمكن أيضًا لمالك العقار المذآور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة ألمراره المياه الت
  . بعد ريها على هذه الصورة في األراضي التي تكون تحتها

  
   ٩٨٢المادة 

اه يم   اه          مع االحتفاظ بالنصوص المتعلقة بمآخذ المي اء إذا أراد استعمال المي ار مجاور لمجرى م ك عق كن لكل مال
ى                               اء إل ة مآخذ الم ة إلقام ة الالزم شاءات الفني ناد اإلن ى إجازة بإس لري أرضه أن يحصل لقاء تعويض معجل عل

  . األرض الواقعة مقابل أرضه على ضفة المجرى
  

   ٩٨٣المادة 
شاءات    ١ ناد اإلن ه أن يتحمل           ـ إذا طلب مالك العقار المراد إس سد فعلي ى أرضه االشتراك في استعمال ال ة إل الفني

  . نصف مصاريف اإلنشاء والصيانة
  
ى أرضه       ٢ سد إل ناد ال ل إس ضًا     .  ـ وال يحق له في هذه الحال أن يطالب بأي تعويض مقاب د قبض تعوي ان ق وإذا آ

  . فعلليه أن يرده
  

   ٩٨٤المادة 
الة     ١ ل           ـ لكل مالك عقار يريد إصالح أرضه بإس اه مقاب ذه المي ة أخرى للتجفيف أن يجر ه ة طريق ا أو بأي مياهه

اء أو أي                              ين مجرى م ين أرضه وب ر األراضي الفاصلة ب ا عب دفع تحت األرض أو فوقه تعويض عادل معجل ال
  . خندق آخر لمسيل المياه

  
  . اورة للمساآن ـ ويستثنى من هذا االرتفاق البيوت والباحات والحدائق والجنائن والعرصات المسورة المج٢
  

  ٩٨٥المادة 
  

الة          . يحق لمالكي العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه        سابقة إلس أن يستعملوا المنشآت المحدثة عمًال بالمادة ال
  : مياه أراضيهم وفي هذه الحال يلزمهم

  
  . آ ـ قسم من أآالف المنشآت بنسبة استفادتهم منها

  . التي قد يترتب إحداثها الستعمال هذا الحقب ـ النفقات الناجمة عن التحويرات 
  . ج ـ الحصة التي تصيبهم فيما بعد، من أآالف هذه المنشآت التي تصبح مشترآة

  
   ٩٨٦المادة 

اه       د ممر المي ذا وعن تحدي ة     . إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق االرتفاق ه ام باألشغال الالزم وعن القي
ه                إلسالة المياه أو للتجفيف أو       ذي يتوجب علي ة ال ى قاضي صلح المنطق عن التعويضات وأآالف الصيانة ترفع إل

  . عند إصدار حكمه أن يوفق بين مصالح المشروع وبين االقدام الواجب لحق الملكية
  

   ٩٨٧المادة 
ص  ـ يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاءوا من االرتفاقات بشرط أن ال تفرض على شخ  ١

  . وإال تخالف النظام العام. أو لمنفعة شخص بل على أرض لمنفعة أرض
  
  .  ـ ويحدد استعمال هذه االرتفاقات ومداها بالسند الذي يحدثها وإذا لم يكن هناك سند بالقواعد التالية٢
  



   ٩٨٨المادة
  .  ـ من أحدث ارتفاقًا فقد منح ضمنًا ما هو الزم الستعماله١
  
  .  عين يتضمن حتمًا حق المرور في األرض التي تقع فيها العين ـ فحق االستفادة من٢
  

   ٩٨٩المادة 
اق        ذا االرتف تعمال ه ة الس شآت الالزم ل المن ه آ ق ب ار المرتف ي العق يم ف ي أن يق ق ف ق الح ار المرتف ك العق لمال

  . وصيانته
  

   ٩٩٠المادة 
  . مالك العقار المرتفقإن أآالف المنشآت الالزمة الستعمال االرتفاق وصيانته هي على عاتق 

  
   ٩٩١المادة 

ى             ١ ك عل د العبء من جراء ذل ه دون أن يزي اق لكل جزء من أجزائ  ـ إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق االرتف
  . العقار المرتفق به

  
  .  ـ ففي حق المرور يتحتم على جميع الشرآاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع٢
  

   ٩٩٢المادة 
  .  العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال االرتفاق أو إلى جمله أآثر مشقة ـ ال يجوز لمالك١
  
  .  ـ فال يجوز له أن يغير وضعية األماآن، أو أن يحول االرتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديمًا٢
  
ك ال   ٣ ًا لمال ام         ـ إنما إذا آان االرتفاق في مكانه القديم قد اصبح أشد إرهاق ه عن القي ان يمنع ه أو آ ار المرتفق ب عق

وال يحق  . فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانًا بسهولة المكان األول الستعمال حقوقه            . بإصالحات مفيدة 
  . لهذا األخير أن يرفض العرض

  
ه أن .  ـ وآذلك من آان له حق ارتفاق  ٤  يحدث في أرضه أو    ال يمكنه استعماله إال وفقًا لمنطوق سنده وال يجوز ل

  . في العقار المرتفق به أي تعديل من شأنه إرهاق ذلك العقار
  

   ٩٩٣المادة 
  . يسقط االرتفاق بالترقين- ١
  
  
  . ويتم الترقين بمفعول العقود أو األحكام - ٢
  
  . ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا آان االرتفاق غير مجد آو آان غير ممكن االنفاذ- ٣
  
  

  ٩٩٤المادة 
  

  . حق السطحية هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر
  

   ٩٩٥المادة 
  .  ـ يجوز التفرغ عن حق السطحية واجراء تأمين عليه١
  
ي              ٢ ك إال ضمن الحدود الت ا ال يكون ذل سطحية إنم ا حق ال ارات الجاري عليه ى العق  ـ ويجوز فرض ارتفاق عل

  . ل حق السطحيةتأتلف مع استعما
  

   ٩٩٦المادة 



  : يسقط حق السطحية
  
  .  ـ باتحاده مع حقوق أخرى في شخص واحد١
  .  ـ بهدم األبنية أو المنشآت أو نزع األغراس القائمة على األرض٢
  

   ٩٩٧المادة 
  . يظل ممنوعًا إنشاء حق سطحية جديد

  
   ٩٩٨المادة 

  .  ـ ال يجوز بيع العقار الموقوف١
  
  . التفرغ عنه مجانًا وال ببدل وال انتقاله بطريق االرث ـ وال يجوز ٢
  
  .  ـ وال يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله واجراء االجارتين والمقاطعة عليه٣
  

   ٩٩٩المادة 
د الوقف في ا                 ل قي ار قب ى العق ا عل ة والمحتفظ به الطرق القانوني سبة ب ة المكت سجل  ال يضر الوقف الحقوق العيني ل

  . العقاري
  

   ١٠٠٠المادة 
  . ال يكون للوقف أثر قانوني إال من يوم قيده في السجل العقاري

  
   ١٠٠١المادة 

  . يشمل الوقف جميع األشياء التي آانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع الالزمة له
  

   ١٠٠٢المادة 
ارات  ى العق ادم أي حق عل سب بالتق دًا  ال يكت شفيات أو معه سًا أو مست سة أو آني سجدًا أو آني ستعملة م ة الم  الوقفي

  . تعليميًا أو المخصصة إلستعمال العموم
  

   ١٠٠٣المادة 
  .  ـ ال يجوز انشاء وقف إال لجهة خيرية١
  
تبدالها منصوص              ٢ ه واس سمته وإيجار عقارات ه وق ري وبصحته وغايت شاء الوقف الخي ة بإن  ـ إن القواعد المتعلق

  .عنها في قوانين خاصة
  
  

   ١٠٠٤المادة 
. االجارتين عقد يكتسب بموجبه شخص ما، بصورة دائمة، حق استعمال عقار موقوف واستغالله مقابل تأدية ثمنه               

ك     . ويقوَّم هذا الثمن بمبلغ معين من المال يعتبر آبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه                ى ذل ويضاف إل
دل  المبلغ مرتب دائم ب   ة             ٣مع ًا لجباي التخمين المتخذ أساس ذآورة ب ة الم ار حسبما تحدد القيم ة العق األلف من قيم  ب
  . الضريبة العقارية

  
   ١٠٠٥المادة 

  .  قسطًا سنويًا٣٠لصاحب حق االجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 
  

   ١٠٠٦المادة 
  . ازة من القاضي قبل عقد االجارتينيجب الحصول مسبقًا على اج

  
   ١٠٠٧المادة 

  .  ـ لصاحب االجارتين الحق في استعمال العقار واستغالله آمالك حقيقي١



  
دون          ٢ دل أو ب ه بب رغ عن يما أن يتف ة ال س ق الحري ه بمطل  ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه في

  . يفرض عليه جميع الحقوق العينيةبدل وأن يرهنه وأن يجري تأمينًا عليه وأن 
  

  ١٠٠٨المادة 
  

  . إن حق االجارتين قابل لالنتقال باإلرث أو بالوصية وفقًا لألحكام المطبقة على العقارات األميرية
  

   ١٠٠٩المادة 
  . يشمل حق االجارتين آل ما يغله العقار وآل ما يتحد به عرفًا سواء آان االتحاد طبيعيًا أو اصطناعيًا

  
   ١٠١٠دة الما

شاء                      لصاحب حق االجارتين أن يغرس في العقار بإذن من متولي الوقف ما شاء من األغراس وأن ينشىء فيه ما ي
  من البناء بشرط أن يراعي النصوص المتعلقة بالضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط 

  
   ١٠١١المادة 

شر                 ه، ب ى أي عمق شاء ل ة     لصاحب حق االجارتين أن يجري فيه حفريات إل ة المتعلق وانين واألنظم اة الق ط مراع
اء           واد البن شاء من م ا ي ات م ذه الحفري بالمناجم والمقالع واآلثار القديمة والضابطة والطرقات ـ أن يستخرج من ه

  . دون سائر المواد األخرى
  

   ١٠١٢المادة 
د          ٨٨٨تطبق أحكام المادة     ة أو غرس     وما يليها في جميع األحوال التي يكون صاحب حق االجازتين ق  أحدث أبني

  .أغراسًا دون إذن سابق من متولي الوقف
  

   ١٠١٣المادة 
  .  ـ إن صاحب حق االجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار١
  
  .  ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم٢
  
  . وال بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه ـ وال يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ٣
  

   ١٠١٤المادة 
  .  ـ يتوجب على صاحب حق االجارتين أن يؤدي المرتب الدائم١
  
  .  ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات األخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية٢
  

   ١٠١٥المادة 
  . في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذآور إال أنه يعود إلى الوقف ـ يبقى حق االجارتين على الوقف ١
  
  .  ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات٢
  

   ١٠١٦المادة 
  .  ـ ال يزول حق االجارتين بتلف األبنية أو األغراس تلفًا تامًا بل يبقى جاريًا على األرض١
  
  . وع والقسمة على حقوق االجارتين ـ تطبق األحكام المتعلقة بالشي٢
  

   ١٠١٧المادة 
ا شاء                     ١ ة وغرس م ا شاء من األبني ين حق إحداث م دل مع ل ب ه صاحبه مقاب د يكتسب ب ة عق  ـ االجارة الطويل

  . األغراس في عقار موقوف
  



  . ١٠٢٠ ـ ويمكنه أيضًا أن يكتسب ملكية هذه األبنية واألغراس ضمن الشروط المعينة في المادة ٢
  
   ١٠١٨مادة ال

  . دون أي عقد سواها) أي بالبدل السنوي المقطوع(ال يرخص بعقد االجارة الطويلة إال بالمقاطعة 
  

   ١٠١٩المادة 
دل             ١ م بمع غ مرتب دائ ك المبل ى ذل ه مضافًا إل رغ عن ة الحق المتف  ـ يكون البدل مبلغًا معينًا من المال موازيًا لقيم

  . ا هي محددة في التخمين المتخذ اساسًا لجباية الضريبة العقاريةاثنين ونصف باأللف من قيمة العقار آم
  
ابقاً        ٢ صودة س ة، والمق ر المقاطع ة بغي ارة الطويل ود االج ن عق ئة ع وق الناش ا الحق ًا  .  ـ أم تبدالها وفق فيجب اس

  . للنصوص النافذة في هذا الموضوع
  

   ١٠٢٠المادة 
  . ر مقابل بدل معادل لقيمة ثالثين قسطًا سنويًاملكية العقا. لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت

  
   ١٠٢١المادة 

  . يجب الحصول على اجازة من القاضي قبل إجراء عقد المقاطعة
  

   ١٠٢٢المادة 
وف           ١ ار الموق ي العق ة ف راس المغروس ل األغ شيدة ولك ة الم ل األبني ك لك و مال ة ه ق المقاطع  ـ إن صاحب ح

  .  الحرية تصرف المالكفيستعملها ويستغلها ويتصرف بها بملء
  
ا أو يفرض         ٢ ا، وأن يقفه ًا عليه ا أو يجري تأمين دل، وأن يرهنه  ـ وله بنوع خاص أن يتفرغ عنها ببدل أو بدون ب

  . عليها أي حق عيني آخر أو ارتفاق ضمن حدود حقه
  

   ١٠٢٣المادة 
األغراس المغروسة فيه             ة في          تعتبر األرض الموقوفة ملحقة باألبنية المشيدة عليها وب ذلك تكون األرض داخل ا وب

  . التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق على خالف ذلك
  

   ١٠٢٤المادة 
  . إن حق المقاطعة قابل لالنتقال باإلرث أو بالوصية وفقًا للنصوص المطبقة على العقارات الملك

  
   ١٠٢٥المادة 

ة        ـ إذا لم يبق في األرض أي أثر لالبنية أو لالغراس، فيسقط عن صاحب الم ١ ذه االبني م يجدد ه ه إذا ل ة حق قاطع
سنوي          ب ال ة المرت نوات قيم الث س دة ث دفع م م ي ف أو إذا ل ولي الوق ن مت ه م ه إلي ذار موج د إن راس بع أو األغ

  . المتوجب
  
  .  ـ ويحكم بسقوط الحق في هاتين الحالتين بحكم قضائي٢
  

   ١٠٢٦المادة 
  . وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثةـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد ١
  
  .  ـ وفي هذه األحوال الثالث يعود الحق إلى الوقف٢
  

   ١٠٢٧المادة 
  ). المقاطعة(تطبق األحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق االجارة الطويلة 

  
   ١٠٢٨المادة 

  . ي، بتأمين التزام مارهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول، مادي أو غير ماد
  



   ١٠٢٩المادة 
وانين      ة والق وانين التجاري ع الق ه صراحة أو ضمنًا م ارض في ذي ال تتع در ال اب إال بالق ذا الب ام ه سري أحك ال ت
  . المتعلقة بحاالت خاصة في الرهن والقوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن المنقول

  
  ١٠٣٠المادة 

  
  . رهن الشيء المادي بأن يسلم المدين ـ أو شخص آخر بالنيابة عنه ـ هذا الشيء إلى الدائن تأمينًا لدين ما ـ يتم ١
  
ى وجه ال             ٢ شترآة عل د الحراسة الم ان أو أن يوضع قي اره الفريق ى شخص آخر يخت  ـ ويجوز أن يسلم الشيء إل

  . يمكن للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن
  
  .  التسليم بأداء سند يحصر في متسلمه حق التصرف في ذلك الشيء ـ ويجوز أن يتم٣
  
ازة                 ٤ شأن حي انون التجارة ب ا في ق ول القواعد الخاصة المنصوص عليه شاء رهن المنق ى ان ضًا عل ق أي  ـ وتطب

  . األسناد المنشأة لحاملها
  

   ١٠٣١المادة 
آما يخوله حق االمتياز في استيفاء دينه من  . إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين        

  . قيمة المرهون
  

   ١٠٣٢المادة 
أمور     ١ ام م  ـ إذا آانت قيمة المرهون تجاوز المئة ليرة سورية فال يترتب االمتياز إال إذا آان هناك سند محرر أم

  . وماهيتهارسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين نوع األشياء المرهونة 
  
  .  ـ يجوز أن يلحق بالسند بيان يشتمل على نوع األشياء المرهونة وماهيتها٢
  
ة             ٣ ا يجاوز مئ ان مجموع قيمته دين واحد وآ ًا ل ة تأمين ياء مقدم  ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا آان المرهون عدة أش

  . ليرة سورية
  

   ١٠٣٣المادة 
  .  من يد الشخص اآلخر الذي اختاره الفريقانيفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو

  
   ١٠٣٤المادة 

وى          يم دع ك أن يق ا للمال ق فيه ي يح وال الت ي األح ه ف ب ب ون أن يطال ن المره ده ع ت ي ذي نزع دائن ال ق لل يح
  . االستحقاق

  
   ١٠٣٥المادة 

  .  ـ الدائن مسؤول مبدئيًا عما يصيب الشيء من هالك أو تعيب١
  
  . نفقه الدائن لصيانة هذا الشيء ـ والراهن ملزم بما أ٢
  

   ١٠٣٦المادة 
  .  ـ إذا آان الشيء المرهون مما ينتج ثمارًا فيفترض أن للدائن حق امتالآها١
  
م يتفق              ٢ ا ل ال م م من رأس الم ه ث ة ل ات المترتب د والنفق دار الفوائ  ـ يخصم الدائن قيمة الدخل الصافي أوًال من مق

  . على غير ذلك
  

   ١٠٣٧المادة 
  . ال يجوز للدائن المرتهن أن يستعمل المرهون في سبيل منفعته إال إذا رخص له الراهن في ذلك ـ ١
  



م من     ٢ ه ث  ـ وتخصم قيمة النفع الذي جناه الدائن المرتهن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة ل
  . رأس المال

  
   ١٠٣٨المادة 

  . حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس. هونإذا أساء الدائن استعمال الشيء المر
  

   ١٠٣٩المادة 
ستأذن     ١ دائن أن ي ان لل  ـ إذا تعيَّب الشيء المرهون أو نقصت قيمته حتى خيف أن يصبح غير آاف لتأمين الدين آ

  . القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا
  
  . البيع قرر ايداع الثمن في مصرف رسمي ليبقى مخصصًا لتأمين الدين ـ وإذا أجاز القاضي ٢
  
  .  ـ ويحق للراهن أن يعترض على البيع ويسترد الشيء لقاء تقديمه تأمينًا آخر يراه القاضي آافيًا٣
  

   ١٠٤٠المادة 
ًا من القاضي في الب           ١ ه ليستصدر اذن نقص قيمت شروط     ـ للراهن أيضًا أن يحتج بتعيَّب المرهون أو ب ًا لل ع وفاق ي

  . المنصوص عليها في المادة السابقة
  
  .  ـ ويمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأمينًا آخر يراه القاضي آافيًا٢
  

   ١٠٤١المادة 
  .  ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصًا في البيع١
  
  .  هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن ـ وإذا منح القاضي٢
  

  ١٠٤٢المادة 
  
اء            ١ د ايف شيء إال بع رد ـ ال سابقة ـ أن يطالب ب واد ال  ـ ال يحق للراهن فيما خال األحوال المنصوص عليها في الم

  . الدين آله أصًال وفائدة وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند االقتضاء
  
دين      ـ وإذا وجد لنف ٢ اء ال ل ايف س الدائن على نفس المدين دين آخر عقد بعد انشاء الرهن وأصبح مستحق األداء قب

  . األول، حق للدائن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين معًا
  

   ١٠٤٣المادة 
المزاد العلني أ   ١ سعر البورصة    ـ للدائن عند عدم االيفاء أن يطلب من القاضي ترخيصًا في بيع المرهون أما ب و ب

  . أو السوق إذا وجدتا
  
  .  ـ وله أيضا أن يطلب من القاضي اصدار أمر باستيفاء المرهون له اليفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء٢
  
دم     ٣ امالت المتق دون اجراء المع ه ب ك المرهون أو أن يتصرف في دائن أن يتمل ز لل اق يجي اطًال آل اتف ع ب  ـ ويق

  . ذآرها
  

   ١٠٤٤ المادة
  .  ـ يبقى المرهون مؤمنًا للدين إلى أن يتم الوفاء وان يكن االلتزام قابًال للتجزئة١
  
  .  ـ فال يحق لشريك المدين وال لوارثه أن يطلبا اعادة جزء من المرهون بعد أن يوفيا نصيبهما من الدين٢
  
دين أن      ٣ تيفاء حصتهما من ال ائر       ـ وال يحق لشريك الدائن وال لوارثه بعد اس ردا المرهون فيعرضا للضرر س ي

  . الدائنين الذين لم يستوفوا حصصهم
  



   ١٠٤٥المادة 
فللقاضي بناء . إذا آان المرهون يشتمل على عدة أشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته             

  . يفاء الدينعلى طلب الراهن ـ أن يقصر البيع الذي يأمر به على األشياء التي يكفي ثمنها ال
  

   ١٠٤٦المادة 
  . من رهن دينًا له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين

  
   ١٠٤٧المادة 

  .  ـ ال يترتب االمتياز على الدين المقدم تأمينًا إال إذا أبلغ المدين انشاء الرهن أو رضي به في سند ثابت التاريخ١
  
فإن رهنها يتم على طريقة النقل الخاص المعين في قانون التجارة مع » ألمر « ـ أما االسناد االسمية أو المحررة ٢

  . إيضاح مفاده أن النقل أجري على سبيل التأمين وال يحتاج إلى ابالغ
  
 ـ وإذا آان الدين المقدم تأمينًا يجاوز مئة ليرة سورية فإن االمتياز ال يترتب إال إذا آان الرهن مثبتًا بسند رسمي  ٣

  .  عادي ثابت التاريخأو بسند
  

   ١٠٤٨المادة 
دة    ١ اء م  ـ من ارتهن دينًا يلزمه أن يستوفي الفوائد وسائر التكاليف المؤقتة التي تختص بهذا الدين وتستحق في أثن

  . الرهن على أن تخصم أوًال من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس مال المدين المؤمن عليه
  
  . نة الدين المقدم تأمينًا ـ ويجب على الدائن أيضًا صيا٢
  

   ١٠٤٩المادة 
رق                            ضاء الف راهن عن االقت ى ال رد إل د استحقاقه وي ًا عن دم تأمين دين المق ستوفي ال ضًا أن ي رتهن أي على الدائن الم

  . الزائد بين المبلغ الذي قبضه والمبلغ المترتب له
  

   ١٠٥٠المادة 
د            دين المق ه ال ا في             للدائن عند عدم االيفاء، أن يطلب تمليك شروط المنصوص عنه ستوفى وفاقًالل ر الم ًا وغي م تأمين

  . ١٠٤٣المادة 
  

   ١٠٥١المادة 
ًا              ه وفاق سه أو بيع تبقاءه لنف د قبضه أن يطلب اس رتهن بع دائن الم ود فلل ر النق إذا آان محل الدين المرهون شيئًا غي

  . ١٠٤٣ألحكام المادة 
  

   ١٠٥٢المادة 
ي                    للمدين بالدين المقدم تأمينًا أن يت      دفع الت دين وبأوجه ال دفع المختصة بصحة ال مسك ِقَبل الدائن المرتهن بأوجه ال

  . يحق له التمسك بها ِقَبل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها ِقَبل شخص متفرغ له
  

   ١٠٥٣المادة 
وق وبمق               ذه الحق ل ه ة لنق صيغ المطلوب دين ـ بحسب ال ا خال ال ة ـ م ر المادي وق غي ًا    يتم رهن الحق ند وفاق تضى س

  . ١٠٤٧ من المادة ٣ألحكام الفقرة 
  

   ١٠٥٤المادة 
  . تطبق أحكام الفصل األول على جميع األحوال التي لم ينص عليها في هذا الفصل

  
  ١٠٥٥المادة 

  
دائن حق       . الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقارًا في يد دائنه   ان ويخول ال ه الطرف أو في يد شخص آخر يتفق علي

بس العق اً ح ه تمام ه دين دفع ل ى أن ي دين. ار إل دفع ال م ي الطرق   . وإذا ل ة ب ة مدني زع ملكي ة ن ي مالحق ه الحق ف فل
  . القانونية



  
   ١٠٥٦المادة 

  . ال يجوز تخصيص الرهن لضمان التزام بعمل شيء أو بعدم عمله
  

   ١٠٥٧المادة 
  . تتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحًا

  
   ١٠٥٨المادة 

  . عقار جاز بيعه جاز رهنهآل 
  

   ١٠٥٩المادة 
  . يمكن رهن العقار ضمانًا لدين على غير الراهن

  
   ١٠٦٠المادة 

  . لذلك ال يحق للمدين أن يطلب استغالل عقاره قبل وفاء الدين. يضمن آامل العقار المرهون آل جزء من الدين
  

   ١٠٦١المادة 
  . ي حالة عدم وفاء الدين ملكًا للدائنال يجوز االتفاق على أن يبقى العقار المرهون ف

  
   ١٠٦٢المادة 

  
  . إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة. يكون العقار باشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته

  
   ١٠٦٣المادة 

ة           ة قانوني ا  (ال يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريق سج       ) والمحتفظ به رهن في ال د ال ل قي ار قب ى العق ل عل
  . العقاري

  
   ١٠٦٤المادة 

  . شمل الرهن جميع األشياء التي آانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو منتفعاته أو ملحقاته الضرورية
  

   ١٠٦٥المادة 
  .شمل الرهن جميع األشياء التي آانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو منتفعاته أو ملحقاته الضرورية

  
  

   ١٠٦٦المادة 
ئن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من  ـ على الدا ١

  . الثمار جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها باالفضلية من ثمن العقار
  
  .  ـ وله دائمًا أن يرفع هذه االلتزامات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن٢
  

   ١٠٦٧المادة 
  .  الرهن ال يتجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المدين وورثة الدائن ـ١
  
  .  ـ فوريث المدين إذا أدى نصيبه من الدين ال يمكنه المطالبة باستالم العقار المرهون٢
  
راث             ٣ ار فيضر بمصلحة شرآائه في المي سليم العق ه ت دين ال يمكن صيبه من ال  ـ وآذلك وريث الدائن إذا قبض ن

  . وا حصصهمالذين لم يقبض
  

   ١٠٦٨المادة 
  .  ـ ليس للمدين وال للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل١



  
  .  ـ وآل عقد يجري خالفًا لهذه القواعد باطل حكمًا٢
  

   ١٠٦٩المادة 
  . ينالعقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن إلى المدين أو يؤجره منه يبقى مخصصًا لضمان وفاء الد

  
   ١٠٧٠المادة 

  . أو بمجرد إرادة المرتهن.  ـ يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو باالتفاق بين المدين والدائن المرتهن١
  
  .  ـ وال يكون لزوال الرهن أثر قضائي إال بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري٢
  

   ١٠٧١المادة 
ارات الم ى العق ي عل أمين هو حق عين زامالت اء الت ضمان وف ى . خصصة ل ة ويبق ل للتجزئ ر قاب ه غي وهو بطبيعت

ارات              ذه العق سم من ه ى آل ق ا وعل ار منه د     . بكامله على العقارات المخصصة له وعلى آل عق ة ي ا في أي ويتبعه
  . تنتقل إليها العقارات

  
   ١٠٧٢المادة 

  : يمكن عقد التأمين على األشياء اآلتية فقط
  
  . وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات ـ العقارات المبنية ١
  .  ـ حق االنتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق٢
  .  ـ حقوق االجارتين والمقاطعة٣
  .  ـ حق السطحية٤
  

   ١٠٧٣المادة 
 اذن من شرآائه يحول بعد القسمة إلى الحصة التي تقع في   ـ إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون ١

  . نصيبه
  
ار          ٢ ن العق ن ثم ه م ستحق ل ي ت الغ الت يم الحصص أو المب ادل ق ن تع أمين م د الت صيب عق ي ت الغ الت ا المب  ـ أم

  . فتخصص لتسديد مال التأمين
  

   ١٠٧٤المادة 
  . بعد عقد التأمين في العقار المؤمنيشمل التأمين المكتسب االبنية واالغراس والتحسينات المحدثة 

  
   ١٠٧٥المادة 

ة                ١ ساطه نفس رتب ده وأق ين لفوائ ة الحق في أن تع دة أو ذي استحقاقات دوري دائن المسجل برأسمال ذي فائ  ـ لل
سه              د نف دل     . التأمين المعينة لرأس المال بشرط أن يكون هذا الحق متولدًا عن العق وأن يكون مسجًال وأن يكون مع

  .  مذآورًاالفائدة
  
سنة      ٢ ذ ولل ب التنفي اريخ طل ستحقة بت سنة الم تحقاقات لل د واالس ود الفوائ ذا الحق أن تع ة ه ي ممارس شترط ف  ـ ي

  . الجارية على أن ال يتجاوز المجموع مقدار فوائد سنتين
  

   ١٠٧٦المادة 
ا حاجة إل                  ى      آل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون م دة إل ة جدي ى معامل

  . أن يقيد في نفس السجل بصورة قانونية عقد االبراء
  

   ١٠٧٧المادة 
  . وفي آال الحالين ال يكون له أثر قانوني إال بعد تسجيله. يكون التأمين جبريًا أو رضائيًا

  
  ١٠٧٨المادة 



  
دها         وسواء أآانت جبرية أو رضائية فإن رتبته      . يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد       اريخ قي ين بحسب ت ا تع

  . في السجل العقاري
  

   ١٠٧٩المادة 
  . يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزًا على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين

  
   ١٠٨٠المادة 

  . يقع باطًال التأمين على الشيء المستقبل
  

   ١٠٨١المادة 
اً      ـ التأمين الجبري هو التأم    ١ سجل حكم ذي ي ار وفي األحوال              . ين ال ك العق ر رضاء مال ان برضاء أم بغي سواء آ

  . المعينة فيما يلي
  
  .  ـ وال يكون هذا التأمين إال باسم معين٢
  
  :  ـ الحقوق والديون التي يعقد التأمين الجبري لضمانها هي٣
  
  . ى أموال أوليائهم وأوصيائهم وقوَّامهمـ حقوق وديون فاقدي األهلية وناقصيها فيضمنها التأمين الجبري عل) آ

  
وق ) ب ة والحق زوج من أجل البائن ارات ال ى عق ري عل أمين الجب ضمنها الت رأة المتزوجة في ون الم وق ودي ـ حق

  . الزوجية والتعويض عن االلتزامات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدتها
  
ارات المحاسبين      ـ حقوق وديون الدولة والبلديات واالدارات العامة      ) ج ى عق ري عل ذلك  .  فيضمنها التأمين الجب وآ

  . حقوق وديون الدولة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات مدينيها
  
م ) د ايض والمقاس ائع والمق ون الب وق ودي ه أو  . ـ حق ايض ب ع أو المق ار المبي ى العق ري عل أمين الجب ضمنها الت في

  .  ثمن المبيع أو التعويض العدل للمقايضة أو القسمةالمقسوم عندما ال يحتفظ بتأمين رضائي لضمان
  
ة ضمانًا لفصل                       ) هـ ارات الترآ ى عق ري عل أمين الجب ـ حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بترآة، يضمنها الت

  . ترآة المؤرث عن أموال الوارث
  

   ١٠٨٢المادة 
  . ت الجاري عليها التأمينيجب أن يعين دائمًا في التأمين الجبري المبالغ المضمونة والعقارا

  
  ١٠٨٣المادة 

  
أمين         روط الت دى وش رح وم ذ مط شريع الناف ب الت ياء بموج ى إدارة األوص راف عل ة باالش سلطة المكلف ين ال تع

  . الجبري المعقود لمصلحة فاقدي األهلية وناقصيها
  

   ١٠٨٤المادة 
د       ـ يجوز تحديد مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة ال ١ مرأة المتزوجة بنص صريح في عق

  . الزواج المحرر أمام السلطات ذات الصالحية ووفقًا للشكل والشروط المقررة في القوانين النافذة
  
ة         ٢ رره محكم ري فتق أمين الجب ر الت ة لتقري  ـ وإذا لم يحرر عقد زواج أو إذا آان العقد خلوًا من النصوص الالزم

  . تها موطن الطرفينالبداية المدنية التي يقع في منطق
  

   ١٠٨٥المادة 
يمكن         ١ ة ف ر آافي ة غي رأة المتزوج صيها أو للم ة وناق دي األهلي اة لفاق ة المعط ضمانات التأميني ر أن ال  ـ إذا ظه

  . توسيعها بقرار من السلطات المعينة في المادتين السابقتين آل منها في نطاق اختصاصه



  
ة المعط   ٢ ا          ـ وإذا ظهر أن الضمانات التأميني يمكن تخفيفه ة ف رأة المتزوجة ثقيل صيها أو للم ة وناق دي األهلي اة لفاق

  . بالطرق المعينة في الفقرة السابقة
  

   ١٠٨٦المادة 
ه                        وم مقام ذي يق ة أو من الموظف ال ر المالي رار من وزي ى    . يفرض التأمين على عقارات المحاسبين بق ذلك عل وآ

  . عقارات المدين للدولة
  

   ١٠٨٧المادة 
ى    ـ يحق  ١ سمة عل للبائع والمقايض والمقاسم ألموال غير منقولة، أن يوجبوا في عقد البيع أو عقد المقايضة أو الق

ا   رغ عنه ا أو المتف ايض به ة أو المق ارات المبيع ى العق ًا عل ر تأمين م اآلخ ايض أو المقاس شتري أو المق ك . الم وذل
  . الناتج عن المقايضة أو القسمةلضمان تسديد الثمن بكامله أو بعضه أو لضمان التعويض المعدل 

  
أمين رضائي   ٢ ري       .  ـ وإذا لم يكن هناك نص يقضي بعقد ت أمين الجب سجل الت ايض أو المقاسم أن ي ائع أو المق فللب

  . على العقارات بموجب حكم من محكمة البداية المدنية التي تقع في منطقتها العقارات المذآورة
  

  ١٠٨٨المادة 
  
دائنين وللموصى ل   ١ ي  ـ لل سجل ف ري ي د جب ة بقي وال الورث ة عن أم وال الترآ وقهم بفصل أم م أن يحفظوا حق ه

  . السجل العقاري في خالل الستة أشهر التي تلي فتح الترآة
  
  .  ـ وإذا لم يتم التقيد في المدة المذآورة فال يكون لهذا الحق أثر على العقارات٢
  
  . رة وبطلب من ذوي العالقة وبعد مطالبة النيابة العامة ـ ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاآ٣
  
اطي                  ٤ د االحتي بقه القي د س م يكن ق ا ل ة م سجالت العقاري ه في ال اريخ تدوين ارًا من ت د اعتب ذا العق  ـ وتعين رتبة ه

  . المنصوص عنه في المادة التالية
  
نهم       ـ إن التأمين سواء أآان مدونًا بناء على مراجعة أحد الدائنين أو ا ٥ ق م ة فري ى مراجع اء عل لموصى لهم أو بن

د                  ي ق از الت م دون مساس بأسباب االمتي دائنين والموصى له ع ال في آن واحد أو على التعاقب تعود فائدته إلى جمي
  . توجد فيما بينهم قبل القيد وال احداث أسباب جديدة لالمتياز

  
ا ي   ٦ ى الموصى        ـ ويسري هذا التأمين على الدائني الوارث الشخصيين، آم ي المورث وعل ى دائن ضًا عل سري أي

  . لهم منه إذا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء الميعاد المعين في الفقرة األولى من هذه المادة
  
  .  ـ لمصفي الترآة الحق في طلب وضع قيود التأمين على العقارات العائدة للترآة ضمن حدود اختصاصه٧
  

   ١٠٨٩المادة 
االت ا   ١ ي مختلف ح ري ـ ف أمين الجب ى  . لت اء عل أمر بن ستعجل أن ي ود سبب م د وج ة عن رئيس المحكم ن ل يمك

  . استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود تحفظية أو احتياطية
  
  .  ـ وال يكون لهذه القيود أثر إال لغاية صدور الحكم النهائي المقتضي تسجيله٢
  
اريخ      ـ فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت جميع القيود أو بعضها ٣ ه من ت  فقط، فإن التأمين المحدد بالحكم يأخذ رتبت

  . القيد التحفظي أو االحتياطي
  

   ١٠٩٠المادة 
ده في الصحيفة                  ذلك أو قي د ل أمين الرضائي العائ إذا عقد قرض أو فتح اعتماد ألجل قصير، يجوز تأجيل شهر الت

اء هذا التأجيل لفقدان الرتبة التي له بل يحتفظ         العقارية لمدة ال تتجاوز تسعين يومًا بدون أن يتعرض الدائن من جر           
  . بها له بشرط أن يتقيد باألحكام التالية



  
   ١٠٩١المادة 

  .  ـ يحرر سند التأمين بالشكل المعتاد وتسلم صورته االصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له١
  
اري ويحظر      ٢ سجيل          ـ يعمد الدائن إلى ايداعها المكتب العق ة أي طلب ت أ اجاب اري خط يس المكتب العق ى رئ عل

  . يضر بحقه في أثناء مدة ال تتجاوز تسعين يومًا
  
ومي  ٣ شار   .  ـ إن هذا االيداع الذي يعتبر في أثناء المدة المذآورة بمثابة اعتراض، يجري قيده في السجل الي ا ي آم

د تثنائية ال ي ة وبصورة اس صحيفة العقاري ي ال د مؤقت ف ه بقي وظ بالمكتب إلي ة المحف ند الملكي ي س د ف ذا القي ون ه
  . العقاري

  
   ١٠٩٢المادة 

ى       ١ اري أوًال إل يس المكتب العق د رئ  ـ إذا تقدم طلب قيد جديد في أثناء المدة المعينة ألثر االعتراض المذآور يعم
  .  بمثابة االعتراضويعطى هذا التأمين رتبته من تاريخ ايداع المعاملة. قيد التأمين المؤجل قيدًا قانونيًا

  
انوني     ٢ سجيل الق  ـ ويتوجب على الدائن عند انقضاء مدة التسعين يومًا، أن يسحب أوراق المعاملة أو أن يطلب الت

  . النقطاع الضمانة التي آانت له من ايدع المعاملة بمثابة االعتراض
  

   ١٠٩٣المادة 
دين الصريح     ال يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إال            د       .  برضاء الم م يكن في العق ا ل م

  ). آأن يذآر في العقد أن التأمين هو ألمر(نص واضح يخوله ذلك 
  

   ١٠٩٤المادة 
  .  ـ يتم التفرغ عن الحق أن بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد١
  
  .  رسميًا وفقًا لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق امضاء المظهر٢
  

   ١٠٩٥المادة 
ة                إن الدائنين الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي يد ينتقل إليها ويستوفون دينهم، آل بحسب المرتبة المعين

  . في القيود
  

  ١٠٩٦المادة 
  

ار     يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفًا مط           ذلك العق ًا ب اه، أن           . لق ة أدن ًا للقواعد المعين ه وفق ول
  . يتحرر من التزامه قبل حلول االجل دون اذن من الدائنين أصحاب التأمين

  
   ١٠٩٧المادة 

ار                                ه العق ل إلي أمين فللشخص المنتق ه الت ار أو الحق الجاري علي دين عن العق رغ الم أمين إذا تف بعد اجراء عقد الت
ضية ي الق دخل ف ين أن والم دة ومصاريف وب ال وفائ امًال من رأس م ه آ دائن المالحق دين ي ال ين أن يف ار ب  الخي

  . يتحمل معامالت نزع الملكية الجبري التي يباشرها الدائن
  

   ١٠٩٨المادة 
ضمان حق      ١ ة ل ر آافي ات فأصبحت غي أمين أو أصابها تخريب ا الت اري عليه ارات الج ار أو العق  ـ إذا تلف العق

  .  له أن يطلب استيفاء ماله فورًا بعد صدور قرار بذلك من القضاء أو ينال تأمينًا اضافيًاالدائن، جاز
  
ى                ٢ ه إل ة العادت شرط أن تكون آافي ار ب رميم العق ره لت ق وغي أمين ضد الحري دئيًا تعويضات الت  ـ وتخصص مب

  . حالته السابقة
  
دائن      ٣ دائن أو ال ا        ـ ويجري الترميم وانفاق المال تحت اشراف ال شروط المتفق عليه أمين ضمن ال ين أصحاب الت

  . فيما بينهم وبين المدين فإذا لم يتم االتفاق في هذا الشأن يقرر ذلك القاضي



  
ار           ٤ رميم العق ه في ت دين عن حق ى الم ة أو إذا تخل ر آافي  ـ وإذا آانت تعويضات التأمين ضد الحريق أو غيره غي

ديون الم         ة                  يوزع مبلغ التعويضات على أصحاب ال ع آل بحسب رتب داخلين في التوزي أمين ال ازة وأصحاب الت مت
  . ويسقط حق المدين من االستفادة من االجل بقدر هذا المبلغ. دينه

  
  

   ١٠٩٩المادة 
ه أو تحدث              ١ تج عن عمل ي تن ات الت إن التخريب ه ف رًا في قوام أمين تغيي ه الت  ـ إذا أحدث الغير للعقار الجاري علي

  . لدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بالتضمينباهماله وتلحق ضررًا با
  
  .  ـ وله بدوره أن يطالب بالنفقات التي رأى لزومًا لصرفها لصيانة العقار واالعتناء به٢
  

  ١١٠٠المادة 
  

  : ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل باحدى الصورتين التاليتين
  
  . مين ضامنًا له ـ بانقضاء االلتزام الذي يكون التأ١
  .  ـ بتنازل الدائن عن حقه٢
  

   ١١٠١المادة 
ذلك      ١ ة ل صفة الالزم ى ال ائزين عل رفين الح ود برضاء الط رقن القي ضية  .  ـ ت وة الق سب ق م مكت أو بموجب حك

  . المقضية
  
  .  ـ ويمكن ترقينها بدون رضاء الدائنين إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفض قبوله٢
  
اً    ٣ دين عرضًا حقيقي دين   .  ـ إن هذا االيداع الذي يجري بعد عرض دفع ال ة الم رئ ذم ام     . يب ه مق سبة إلي وم بالن ويق

  . الوفاء إذا جرى العرض بصورة قانونية
  
  . فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.  ـ أما المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة٤
  

   ١١٠٢المادة 
  : حقيقي أثر في ترقين قيود التأمين يجبلكي يكون للعرض ال

  
  .  ـ أن يكون العرض قد جرى على الشخص المسجل باسمه التأمين١
  
ات     ٢ ستحقة والنفق د الم ة أو الفوائ ساط الدوري ب واالق زام المترت وع االلت ى مجم شتمًال عل ون العرض م  ـ أن يك

  . وعند االقتضاء التعويضات المشروطة. المقررة
  
  . شروط المعينة قد تحققت ـ أن تكون ال٣
  
اء        ٤ ه للوف ان المتفق علي ي الموطن          .  ـ أن يجري العرض في المك دفع فف ى محل ال اق خاص عل م يكن اتف وإذا ل

  . المختار لتنفيذ العقد
  

   ١١٠٣المادة 
تحفظ ب       ١ داع ل وم االي ى ي د حت اسم  ـ يسلم المدين عند االيداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائ

  . الدائن ولحسابه
  
  .  ـ يحرر محضر بااليداع وبنوع النقود المعروضة٢
  

   ١١٠٤المادة 



  .  ـ يضم المحضر المحرر وفقًا للمادة السابقة إلى طلب الترقين١
  
 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقًا للقانون بمعامالت التسجيل بابالغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع اعذاره   ٢

  . لشيء المودعباستالم ا
  

   ١١٠٥المادة 
  .  ـ يكون التبليغ صحيحًا إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد١
  
  . فيكون التبليغ صحيحًا إذا جرى في مرآز المكتب العقاري.  ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص٢
  

   ١١٠٦المادة 
داع            ١ ى محضر االي اري عل سجل العق ع الموظف المكلف مسك ال د أن يطل الغ     و.  ـ بع د أن يتحقق من أن المب بع

داع                   دائن باالي ابالغ ال ذآور ب المودعة معادلة للمبالغ المستحقة المنصوص عليها في عقد التأمين يقوم الموظف الم
ى        . الذي أجراه المدين وفقًا للقواعد المعينة في قانون أصول المحاآمات الحقوقية           ه إل وإذا لم يعترض الدائن بالتجائ

  . يد القانونية يرقن الموظف قيد التأمينالمحاآم في المواع
  
ة إال بواسطة     ٢  ـ أما إذا آان القيد يتضمن شروطًا أو بنودًا خاصة ال يمكن ثبوت تنفيذها بصورة صحيحة وقانوني

  . فال يجري الترقين إال بعد االطالع على الحكم القضائي المثبت تنفيذ الشروط أو البنود المذآورة. القضاء
  

   ١١٠٧المادة 
ادة                ة في الم شروط المعين سجالت     ١١٠٣إن تعادل المبالغ التي أودعها المدين ضمن ال د في ال دين المقي غ ال .  ومبل

  . يعتبر صحيحًا عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء
  

   ١١٠٨المادة 
أمين مه    ١ رتهن أو صاحب ت د االستحقاق            ـ يحق لكل دائن م اء عن ه أن يالحق في حال عدم الوف ا آانت درجت م

  . المبالغ المضمونة ببيع العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية الجبري
  
  .  ـ تقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية الجبري وفاقًا لنصوص قانون اإلجراء٢
  

   ١١٠٩المادة 
  . قانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته ـ االمتياز أولوية يقررها ال١
  
  .  ـ وال يكون للحق امتياز إال بمقتضى نص في القانون٢
  

   ١١١٠المادة 
انون      ١ از يحددها الق ة االمتي ازه          .  ـ رتب ة امتي ى رتب از وعل ى حق ممت م ينص صراحة عل إذا ل ذا الحق    . ف ان ه آ

  . متأخرًا في الرتبة عن آل امتياز ورد في المواد التالية
  
ر         .  ـ وإذا آانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة ٢ م يوجد نص يقضي بغي ا ل ا م فإنها تستوفى بنسبة قيمة آل منه

  . ذلك
  

   ١١١١المادة 
ار      ول وعق ن منق دين م وال الم ع أم ى جمي ة عل از العام وق االمتي رد حق ون   . ت ة فتك از الخاص وق االمتي ا حق أم

  . محصورة على منقول أو عقار معين
  

   ١١١٢المادة 
  .  ـ ال يحتج بحق االمتياز على من حاز المنقول بحسن نية١
  
ين المؤجرة وصاحب        ٢ والت الموجودة في الع  ـ ويعتبر حائزًا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنق

  . الفندق بالنسبة إلى االمتعة التي يودعها النزالء في فندقه



  
ه أن يطلب وضعه تحت           ـ وإذا خشي الدائن ألسباب معقولة ٣ از لمصلحته جاز ل ل بحق امتي  تبديد المنقول المثق

  . الحراسة
  

   ١١١٣المادة 
ار   ١ ى عق ه مع          .  ـ تسري حقوق االمتياز الواقعة عل ذي ال تتعارض في در ال اريين بالق أمين العق رهن والت ام ال أحك

  . طبيعة هذه الحقوق
  
  : ة ـ تعفى من التسجيل حقوق االمتياز العامة اآلتي٢
  
  .  من قانون تحديد وتحرير العقارات٤٤ـ الرسوم المذآورة في المادة ) أ
  . ـ الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه) ب
  . ـ رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع) ج
  

   ١١١٤المادة 
  . متياز ما يسري على الرهن والتأمين العقاري من أحكام متعلقة بهالك الشيء أو تلفهيسري على اال

  
   ١١١٥المادة 

ين                      ذين الحق ام انقضاء ه ًا ألحك اري ووفق . ينقضي حق االمتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن والتأمين العق
  . ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك

  
   ١١١٦المادة 

  .  في المواد اآلتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق االمتياز المقررة بنصوص خاصةالحقوق المبينة
  

   ١١١٧المادة 
ى ثمن         ١ از عل ا امتي ا له دين وبيعه وال الم  ـ المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أم

  . هذه األموال
  
ا     ٢ ان ممت و آ دائنين         ـ وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ول وق ال ك حق ا في ذل رهن بم زًا أو مضمونًا ب

ي أنفقت في                         ك الت ى تل وال عل ع األم الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بي
  . اجراءات التوزيع

  
   ١١١٨المادة 

ون        ١ ان يك وع آ ن أي ن رى م وق أخ وم وحق ن ضرائب ورس ة م ة العام ستحقة للخزان الغ الم از  ـ المب ا امتي له
  . بالشروط المقررة في القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشان

  
ازًا        ٢ ان ممت و آ ل أي حق آخر ول  ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن األموال المثقلة بهذا االمتياز في أية يد آانت قب

  . أو مضمونًا برهن عدا المصروفات القضائية
  

   ١١١٩المادة 
  . في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز عليه آله ـ المبالغ التي صرفت ١
  
ستحقة        ٢ الغ الم ضائية والمب د المصروفات الق از بع  ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق االمتي

  . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة قيمة آل منها. للخزانة العامة مباشرة
  

   ١١٢٠المادة 
  : كون للحقوق اآلتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ـ ي١
  
ر آخر              ) آ ال وآل أجي ة والعم ستة                 . ـ المبالغ المستحقة للخدم والكتب ان عن ال وع آ بهم من أي ن من أجرهم وروات

  . األشهر األخيرة



  . ة األشهر األخيرةـ المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأآل وملبس في الست) ب
  . ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين ألفراد أسرته وأقاربه) جـ
  
 ـ وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ    ٢

  . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة آل منها. والترميم
  

   ١١٢١المادة 
الغ     ١ شرات        ـ المب ة للح واد المقاوم صيب والم واد التخ ن م ره م سماد وغي ذر وال ي الب صروفة ف الغ . الم والمب

ا                      . المصروفة في أعمال الزراعة والحصاد     ذي صرفت في انتاجه وتكون له ى المحصول ال از عل ا امتي يكون له
  . جميعًا رتبة واحدة

  
  . متقدمة الذآر ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق ال٢
  
  .  ـ وآذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه اآلالت٣
  

   ١١٢٢المادة 
ك   ١ وآل حق آخر للمؤجر بمقتضى      .  ـ أجرة المباني واالراضي الزراعية لسنتين أو لمدة اإليجار إن قلت من ذل

ًا امتي       ل            عقد اإليجار يكون لها جميع ول قاب ستأجر من منق ًا للم العين المؤجرة ومملوآ ا يكون موجودًا ب ى م از عل
  . للحجز ومن محصول زراعي

  
م يثبت أن المؤجر            ٢ ر ول ة للغي ستأجر أو آانت مملوآ ة لزوجة الم والت مملوآ  ـ ويثبت االمتياز ولو آانت المنق

المنقوالت        وذل. آان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها           ة ب ك دون اخالل باألحكام المتعلق
  . المسروقة أو الضائعة

  
د اشترط                ٣ ان المؤجر ق انوي إذا آ ستأجر الث ة للم والت والمحصوالت المملوآ ى المنق ضًا عل از أي ع االمتي  ـ ويق

انوي دم اإليجار الث ستحقة ل. صراحة ع ي تكون م الغ الت از إال للمب ك فال يثبت االمتي شترط ذل م ي إذا ل ستأجر ف لم
  . األصلي في ذمة المستأجر الثانوي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر

  
إال ما آان من هذه .  ـ وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن األموال المثقلة باالمتياز بعد الحقوق المتقدمة الذآر ٤

  . الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزًا حسن النية
  
ه     ـ وإذا نقلت  ٥ م من ر عل األموال المثقلة باالمتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غي

ي نقلت دون أن يضر             وال الت ولم يبقى في العين أموال آافية لضمان الحقوق الممتازة بقي االمتياز قائمًا على األم
دة ثالث سنوات         ويبقى االمتياز   . ذلك بالحق الذي آسبه حسن النية على هذه األموال         ر لم قائمًا ولو أضر بحق الغي

انوني                   اد الق رًا استحقاقيًا في الميع ا حج ى             . من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليه وال إل ذه األم ك إذا بيعت ه ومع ذل
ذا                   مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ه

  . المشتري
  

   ١١٢٣المادة 
ا صرف لحسابه         ١ ة وم ة والمؤون از   .  ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة االقام ا امتي له

  . على االمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته
  
ا   ـ ويقع االمتياز على االمتعة ولو آانت غير مملوآة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق آان ٢  يعلم وقت ادخاله

ل           . عنده بحق الغير عليها بشرط أن ال تكون تلك االمتعة مسروقة أو ضائعة               دق أن يعارض في نق ولصاحب الفن
از                 . االمتعة من فندقه ما دام لم بستوف حقه آامالً         إن حق االمتي ه ف ة رغم معارضته أو دون علم فإذا نقلت االمتع

  . ي آسبها الغير حسن النيةيبقى قائمًا عليها دون اخالل بالحقوق الت
  
  .  ـ والمتياز صاحب الفندق نفس الرتبة التي المتياز المؤجر٣
  

   ١١٢٤المادة 



ع    .  ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ١ شيء المبي ى ال از عل ا دام     . يكون له امتي ًا م از قائم ويبقى االمتي
المواد     . ي آسبها الغير بحسن نيةالمبيع محتفظًا بذاتيته وهذا دون اخالل بالحقوق الت    ام الخاصة ب اة األحك مع مراع

  . التجارية
  
سري في           ٢ ه ي ول، إال ان ى منق ة عل از الواقع وق االمتي  ـ ويكون هذا االمتياز تاليًا في الرتبة لما تقدم ذآره من حق

  . رة أو الفندقحق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما آانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤج
  

   ١١٢٥المادة 
سمة      ١ سبب الق ى اآلخرين ب .  ـ للشرآاء الذين اقتسموا منقوًال حق امتياز عليه تأمينًا لحق آل منهم في الرجوع عل

  . وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل
  
  . سبق في التاريخفإذا تزاحم الحقان قدم اال.  ـ وتكون المتياز المتقاسم نفس الرتبة التي المتياز البائع٢
  

   ١١٢٦المادة 
  . يكون له امتياز على العقار المبيع. ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته١
  
  . وتكون رتبته من وقت القيد .  ـ ويجب أن يقيد االمتياز٢
  

   ١١٢٧المادة 
شي       ١ يهم في ت د إل ذين عه اريين ال شآت أخرى أو في      ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعم ة أو من يد أبني

سبب                         دًا ب ا يكون زائ در م اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بق
  . هذه االعمال في قيمة العقار وقت بيعه

  
  . وتكون رتبته من وقت القيد.  ـ ويجب أن يقيد هذا االمتياز٢
  

   ١١٢٨المادة 
ار المرهون ومن          يستوفي الدائ  اديين في ثمن العق دائنين الع ل ال نون أصحاب الرهن والتأمين العقاريين حقوقهم قب

  . المال الذي حل محل هذا العقار بحسب رتبة آل منهم ولو آانوا قد أجروا القيد في يوم واحد
  

   ١١٢٩المادة 
  . تحسب رتبة الرهن والتأمين من وقت قيده

  
   ١١٣٠المادة 

ة                         يترتب على قيد   ع وفي الرتب اًال ضمنيًا في التوزي د ادخ د والفوائ د والقي  الرهن أو التأمين ادخال مصروفات العق
 .نفسها


