أو ًل ا  :القانــونًالمدنــــي ً
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القانون المدني ()1
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل األول
القانون وتطبيقاته
 -1القانون والحق
مادة (  ) 1أصول القانون
 -1تسري النصوص التشريعية على مجيع املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها أو يف فحواها.

 -2فإإا ا ي يوجإإن إإر تشإريعت بيإإ ،تكمياإإاض يإإض الاا إإت ات إإى مإإا ا الشإريعة ايةإإإ ية فإإا ا ي
توجنض فممات ى العرفض فا ا ي يوجنض فممات ى ما ا الاا ون الكميعت وقواعن العنالة.
مادة (  ) 2إلغاء القوانين
ال جيوز إلغاء ر تشريعت إال بتشريع ال ق ينر صرا ة على هذا ايلغاء أو يشإتمل علإى إر يتعإا
ع ر التشريع الانميض أو ينظض  ،جنين املو وع الذي ةمق أن قر قواعنه لك التشريع.
مادة (  ) 3اعتماد التقويم الميالدي

حتسب املواعين ابلتاومي امليإ يض ا ي ينر الاا ون على غري لك.
مادة (  ) 4استعمال الحق المشروع
 ،اةتعمل اا اةتعمإاالا شروعإا ال ييون سئإوالا عما ينشأ ع ،لك  ،ر .

 -1شر يف اجلرينة الرمسية بتا يخ  20فرباير 1954م .ويعمل بإا بعإن ةسإة عشإر يو إ ا إ ،ش يإخ شإره يف اجلريإنة الرمسيإةض
ويلغى كل ا خيالفا  ،أ يام.
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مادة (  ) 5االستعمال غير المشروع للحق
ييون اةتعمال احلق غري شروع يف األ وال اآلتية:

أ) إ ا ي ياصن با ةوى اي را ابلغري.

ب) إ ا كا ت املصاحل اليت ير ت إىل حتاياها قليلة األمهيةض حبيث ال تتناةب المتة ع ا يصإيب الغإري إ،
ر بسممها.

ج) إ ا كا ت املصاحل اليت ير ت إىل حتاياها غري شروعة.
 -2تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان:

مادة (  ) 6األهلية القانونية

 -1النصوص املتعلاة ابألهلية تسري على مجيع األشخاص الذي ،تنكمإق علإيهض الشإرومل املاإر ة يف هإذه
النصوص.
 -2وإ ا عا شخر توافرت فيا األهلية حبسب صوص قنبةض انقر األهليإة حبسإب صإوص جنيإنةض
فان لك ال يؤثر يف تصرفاتا الساباة.
مادة (  ) 7التقادم النافذ األثر
 -1تسري النصوص اجلنينة املتعلاة ابلتاا م  ،وقت العمل هبا على كإل تاا م ي ييتمل.

 -2على أن النصوص الانبة هت اليت تسري على املسائل اخلاصة بمنء التاا م ووقفا وا اكاعإاض و لإك
ع ،املنة الساباة على العمل ابلنصوص اجلنينة.

ما (  ) 8تخفيض مدة التقادم
 -1إ ا قر النر اجلنين نة للتاا م أقصر مما قر ه النر الاإنمي ةإرت املإنة اجلنيإنة إ ،وقإت العمإل
ابلنر اجلنينض ولو كا ت املنة الانبإة قن بنأت قمل لك.
 -2أ ا إ ا كان الماقت  ،املنة اليت ر عليها الاا ون الانمي أقصر  ،املنة اليت قر هإا الإنر اجلنيإنض
فان التاا م يتض اب ا اء هذا الماقت.
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مادة (  ) 9األدلة التي تعد مقدما
تسإإري يف شإإأن األ لإإة الإإيت تعإإن اإإن ا النصإإوص املعمإإول هبإإا يف الوقإإت الإإذي أعإإن فيإإا الإإنليلض أو يف
الوقت الذي كان ينمغت فيا إعنا ه.
تنازع القوانين من حيث المكان:

مادة (  ) 10القانون الليبي مرجع عند التنازع
الاإإا ون الليإإي هإإو املرجإإع يف تيييإإق العإقإإات عنإإن ا يكلإإب حتنيإإن إإوع هإإذه العإقإإات يف ق إإية تتنإإازع
فيها الاوا نيض ملعرفة الاا ون الواجب تكمياا  ،بينها.
مادة (  ) 11األهلية القانونية لألجنبي
 -1احلالة املن ية لألشخاص وأهليتهض يسري عليها قا ون النولة اليت ينتمون إليها جبنسإيتهضض و إع لإك
ففإإت التصإإرفات املاليإإة الإإيت تعاإإن يف ليميإإا وتهتإإب ا هإإا فيهإإاض إ ا كإإان أ إإن الكإإرفني أجنميإ ا انقإإر
األهلية وكان ار األهلية يرجع إىل ةإمب فيإا افإاء ال يسإهل علإى الكإرف اآلاإر تمينإاض فإان هإذا
السمب ال يؤثر يف أهليتا.
 -2أ إإا النظ إإام الا إإا وا لألش إإخاص االعتما ي إإة األجنمي إإةض إإ ،ش إإركات ومجعي إإات و ؤةس إإات وغريه إإاض
فيسإإري عليإإا قإإا ون النولإإة الإإيت اذإإذت فيهإإا هإإذه األشإإخاص رك إ إ ا هتإإا الرئيسإإت الفعلإإتض و إإع
لك فا ا ابشرت شاطها الرئيست يف ليمياض فان الاا ون الليي هو الذي يسري.
مادة (  ) 12الزواج
يرجع يف الشرومل املو وعية لصحة ال واج إىل قا ون كل  ،ال وجني.
[مادة (  ) 13العالئق الزوجية والطالق
والتطليق واالنفصال
 -1يسري فا ون النولة اليت ينتمت إليها ال وج وقإت ا عاإا الإ واج علإى اآل الإيت يرتمهإا عاإن الإ واجض
ا يف لك  ،أثر ابلنسمة إىل املال.
 -2أ إا الكإإف فيسإري عليإا قإا ون النولإة الإيت ينتمإإت إليهإا الإ وج وقإت الكإإف ويسإري علإى التكليإإق
واال فصال قا ون النولة اليت ينتمت إليها ال وج وقت فع النعوى.
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مادة (  ) 14إذا كان أحد الزوجين ليبيا
يف األ وال املنصوص عليها يف املا تني الساباتني إ ا كان أ ن ال وجني ليميإا وقإت ا عاإا الإ واجض يسإري
الاا ون الليي و نهض فيما عنا شرمل األهلية لل واج.
مادة (  ) 15النفقة
يسري على االلت ام ابلنفاة فيما بني األقا بض قا ون املني ،هبا.
مادة (  ) 16حماية القصر
يسإإري علإإى املسإإائل املو إإوعية اخلاصإإة ابلواليإإة والوصإإاية والاوا إإة وغريهإإا إإ ،النظ إض املو وعإ إة حلمايإإة
احملجو ي ،والغائمنيض قا إون الشخر الذي جتب محايتا.
مادة (  ) 17الميراث والوصية
 -1يسري على املإريا والوصإية وةإائر التصإرفات امل إافة إىل إا بعإن املإوت قإا ون املإو

أو املوصإت

أو  ،صن نا التصرف وقت وتا.
 -2و ع لك يسري على شيل الوصيةض قإا ون املوصإت وقإت اييصإاءض أو قإا ون الملإن الإذي يإت فيإا
الوصيةض وكذلك احليض يف شيل ةائر التصرفات امل افة إىل ا بعن املوت.
مادة (  ) 18الحيازة والحقوق العينية
يسري علإى احليإازة وامللييإة واحلاإوف العينيإة األاإرىض قإا ون الوقإع فيمإا خيإتر ابلعاإا ض ويسإري ابلنسإمة
إىل ناإولض قإإا ون اجلهإإة الإإيت يوجإإن فيهإإا هإإذا املناإول وقإإت حتاإإق السإإمب الإإذي ترتإإب عليإإا كسإإب
احليازة أو املليية أو احلاوف العينية األارى أو فانها.
مادة (  ) 19االلتزامات التعاقدية
 -1يسري على االلت ا ات التعاقنيةض قا ون النولة اليت يوجن فيها املوط ،املشهك للمتعاقإني ،إ ا احتإنا
وطناض فان ااتلفا وطنا ةرى قا ون النولة اليت مت فيها العانض هذا ا يتفق املتعاقنان أو يتمني إ،
الظروف أن قا وانا اار هو الذي يرا تكمياا.

 -2على أن قا ون وقع العاا هو الذي يسري على العاو اليت أبر ت يف شأن هذا العاا .
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مادة (  ) 20شكلية العقود
العاو ا بني األ ياء ذ ع يف شيلها لاا ون الملن الذي يت فياض وجيإوز أي إا أن ذ إع للاإا ون الإذي
يسإإري علإإى أ يا هإإا املو إإوعيةض كمإإا جيإإوز أن ذ إإع لاإإا ون إإوط ،املتعاقإإني ،أو قا و مإإا الإإوط
املشهك.
مادة (  ) 21االلتزامات غير التعاقدية
 -1يسري على االلت ا ات غري التعاقنية قا إون الملن الذي وقع فيا الفعإل املنشئ لإلت ام.
 -2علإإى أ إإا فيمإإا يتعلإإق اباللت ا إإات الناشإإئة عإإ ،الفعإإل ال إإا ض ال تسإإري أ يإإام الفاإإرة السإإاباة علإإى
الوقائع الإيت حتإن يف اخلإا ج وتيإون شإروعة يف ليميإا وإن كا إت تعإن غإري شإروعة يف الملإن الإذي
وقعت فيا.
مادة (  ) 22قواعد االختصاص واإلجراءات
يسري على قواعن االاتصاص ومجيع املسائل اخلاصة ابيجراءات قا ون الملن الذي تاام فيا الإنعوى أو
تماشر فيا ايجراءات.

مادة (  ) 23القوانين الخاصة
والمعاهدات الدولية

ال تسري أ يام املوا الساباة إال يث ال يوجإن إر علإى اإإف لإك يف قإا ون اإاص أو يف عاهإنة
ولية انفذة يف ليميا.

مادة (  ) 24تطبيق مبادئ القانون
الدولي الخاص

تتمع فيما ي ير يف شأ ا ر يف املوا الساباة  ،أ وال تنازع الاوا ني ما ا الاا ون النويل اخلاص.
مادة (  ) 25تعدد الجنسيات واألشخاص
الذين ال تعرف جنسيتهم
 -1يعإني الاا إت الاإا ون الإذي جيإب تكمياإا يف الإة األشإخاص الإذي ،ال تعإرف هلإض جنسإيةض أو الإإذي،
تثمت هلض جنسيات تعن ة يف وقت وا ن.
 -2علإإى أن األشإإخاص الإإذي ،تثمإإت هلإإض يف وقإإت وا إإن ابلنسإإمة إىل ليميإإا اجلنسإإية الليميإإةض وابلنسإإمة إىل
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ولة أجنمية أو عنة ول أجنمية جنسية تلك النولض فالاا ون الليي هو الذي جيب تكمياا.
مادة (  ) 26تعدد الشرائع
ىت ظهر  ،األ يام الوا ة يف املوا املتان ة أن الاا ون الواجإب التكميإق هإو قإا ون ولإة عينإة تتعإن
فيها الشرائعض فان الاا ون الناالت لتلك النولة هو الذي يار أية شريعة  ،هذه جيب تكمياها.
مادة (  ) 27مدى تطبيق القانون األجنبي
إ ا تاإإر أن قإإا وانا أجنمي إا هإإو الواجإإب التكميإإقض فإإإ يكمإإق نإإا إال أ يا إإا النااليإإةض ون الإإيت تتعلإإق
ابلاا ون النويل اخلاص.

مادة (  ) 28النظام العام
ال جيإإوز تكميإإق أ يإإام قإإا ون أجنإإي عينتإإا النصإإوص السإإاباةض إ ا كا إإت هإإذه األ يإإام الفإإة للنظإإام أو
لآل اب يف ليميا.
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الفصل الثاني
األشخاص
 - 1الشخص الطبيعي
مادة (  ) 29بدء الشخصية قانونا وانتهاؤها
 -1تمنأ شخصية اي سان بتمام وال تا ياض وتنتهت وتا.
 -2و ع لك فحاوف احلمل املستي ،يعينها الاا ون.
مادة (  ) 30ثبوت الوالدة والوفاة
 -1تثمت الوال ة والوفاة ابلسجإت الرمسية املعنة لذلك.
 -2فا ا ي يوجن هذا النليلض أو تمني عنم صحة ا أ ج ابلسجإت جاز ايثمات أبية طرياة أارى.
مادة (  ) 31دفاتر المواليد والوفيات
فاتر املوالين والوفيات والتمليغات املتعلاة هباض ينظمها قا ون ااص.
مادة (  ) 32المفقود والغائب
يس إإري يف ش إإأن املفا إإو والغائ إإب األ ي إإام املا إإر ة يف ق إإوا ني ااص إإةض ف إإان ي توج إإن فأ ي إإام الشإ إريعة
ايةإ ية.
مادة (  ) 33الجنسية الليبية
اجلنسية الليمية ينظمها قا ون ااص.
مادة (  ) 34األسرة
 -1تتيون أةرة الشخر  ،وي قرابه.
 -2ويعترب  ،وي الارىب كل  ،جيمعهض أصل شهك.
مادة (  ) 35القرابة
 -1الارابة املماشرة هت الصلة ا بني األصول والفروع.
 -2وقرابإإة احلواشإإت هإإت الرابكإإة إإا بإإني أشإإخاص جيمعهإإض أصإإل شإإهك ون أن ييإإون أ إإنهض فرع إ ا
لآلار.
مادة (  ) 36درجة القرابة

يراعى يف ساب جة الارابإة املماشإرةض اعتمإا كإل فإرع جإة عنإن الصإعو لألصإل اإروج هإذا األصإلض
وعنإإن سإإاب جإإة احلواشإإت تعإإن الإإن جات صإإعو ا إإ ،الفإإرع لألصإإل املشإإهكض
الفرع اآلارض وكل فرع فيما عنا األصل املشهك يعترب جة.

إ والا نإإا إىل
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مادة (  ) 37قرابة األصهار

أقا ب أ إن ال وجني يعتربون يف فس الارابإة والن جة ابلنسمة إىل ال وج اآلار.
مادة (  ) 38االسم واللقب

ييون ليل شخر اةض ولابض ولاب الشخر يلحق أوال ه.

مادة (  ) 39اكتساب األلقاب وتغييرها

ينظض بتشريع ااص كيفية اكتساب األلااب وتغيريها.
مادة (  ) 40الموطن

 -1املوط ،هو امليان الذي يايض فيا الشخر عا ة.
 -2وجيوز أن ييون للشخر يف وقت وا ن أكثر  ،وط،ض كما جيوز أال ييون لا وط ،ا.
مادة (  ) 41الموطن المختار
لمباشرة تجارة أو حرفة

يعتإإرب امليإإان الإإذي يماشإإر فيإإا الشإإخر جتإإا ة أو رفإإة وطن إا ابلنسإإمة إىل إ ا ة األعمإإال املتعلاإإة هبإإذه
التجا ة أو احلرفة.
مادة (  ) 42موطن القاصر والمحجور
عليه والمفقود والغائب

 -1وط ،الااصر واحملجو عليا واملفاو والغائب هو وط ، ،ينوب ع ،هؤالء قا وانا.
 -2و إإع لإإك ييإإون للااصإإر الإإذي بل إ إإاا عشإإرة ةإإنة و إإ ،يف يمإإا إإوط ،اإإاصض ابلنسإإمة إىل
األعمال والتصرفات اليت يعتربه الاا ون أهإا ملماشرهتا.
مادة (  ) 43اتخاذ موطن مختار

 -1جيوز اذا وط ،تا لتنفيذ عمل قا وا عني.

 -2وال جيوز إثمات وجو املوط ،املختا إال ابليتابة.

 -3واملإإوط ،املختإإا لتنفيإإذ عمإإل قإإا وا ييإإون هإإو املإإوط ،ابلنسإإمة إىل كإإل إإا يتعلإإق هبإإذا العمإإلض إإا يف
لك إجراءات التنفيذ اجلربيض إال إ ا اشهمل صرا ة قصر هذا املوط ،على أعمال ون أارى.
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مادة (  ) 44توفر األهلية وبلوغ
سن الرشد

 -1كل شخر بل ة ،الرشن تمتعا باواه العاليةض وي حيجر عليإاض ييإون كا إل األهليإة ملماشإرة اوقإا
املن ية.
 -2وة ،الرشن هت إ نى وعشرون ةنة يإ ية كا لة.
مادة (  ) 45انعدام األهلية

 -1ال ييون أهإا ملماشرة اوقا املن ية  ،كان فاقن التميي لصغر يف الس ،أو عتا أو جنون.
 -2وكل  ،ي يمل السابعة يعترب فاقنا للتميي .
مادة (  ) 46نقصان األهلية

كإل إإ ،بلإ ةإإ ،التمييإ وي يملإ ةإإ ،الرشإإنض وكإل إإ ،بلإ ةإإ ،الرشإن وكإإان ةإإفيها أو ا غفلإإةض ييإإون
انقر األهلية وفاا ملا يار ه الاا ون.

مادة (  ) 47حماية فاقدي األهلية وناقصيها

خي إإع فاقإإنو األهليإإة وانقصإإوها حبسإإب األ إإوال أل يإإام الواليإإة أو الوصإإاية أو الاوا إإة ابلشإإرومل ووفاإ ا
للاواعن املار ة يف الاا ون.
مادة (  ) 48حماية األهلية

ليس أل ن الن ول ع ،أهليتا وال التعنيل يف أ يا ها.

مادة (  ) 49حماية الحرية الشخصية

ليس أل ن الن ول ع ،ريتا الشخصية.

مادة (  ) 50حماية الحقوق
المالزمة للشخصية

ليإإل إإ ،وقإإع عليإإا اعتإإناء غإإري شإإروع يف إإق إإ ،احلاإإوف املإز إإة لشخصإإيتا أن يكلإإب وقإإق هإ إذا
االعتناء ع التعويض عما ييإون قن حلاا  ،ر .
مادة (  ) 51حماية االسم

ليإل إ ،انزعإا الغإإري يف اةإتعمال امسإا بإإإ إرب ض و إ ،ا تحإإل الغإري امسإا ون إإقض أن يكلإب وقإق هإإذا
االعتناء ع التعويض عما ييون قن حلاا  ،ر .
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 -2الشخص االعتباري

مادة (  ) 52األشخاص االعتبارية

األشخاص االعتما ية هت:
 -1النولة وكذلك املنيرايت واملنن والارى ابلشرومل الإيت حيإن ها الاإا ونض واي ا ات واملصإاحل وغريهإا
 ،املنشآت العا ة اليت بنحها الاا ون شخصية اعتما ية.
 -2اهليئات والكوائق النينية اليت تعهف هلا النولة بشخصية اعتما ية.
 -3األوقاف.
 -4اجلمعيات واملؤةسات املنشأة وفاا لأل يام اليت ةتأيت فيما بعن.
 -5كل جمموعة  ،األشخاص أو األ وال تثمت هلا الشخصية االعتما ية ات ى ر يف الاا ون.
مادة (  ) 53حقوق الشخص االعتباري

 -1الشخر االعتما ي يتمتع جبميع احلاوف إال إا كإان نهإا إز إ ا لصإفة اي سإان الكميعيإةض و لإك يف
احلنو اليت قر ها الاا ون.

 -2فييون لا:

أ) ة الية ستالة.

ب) أهلية يف احلنو اليت يعينها ةنن إ شائاض أو اليت يار ها الاا ون.
ج) ق التاا ت.

) وط ،ستالض ويعترب وطنا امليان الذي يوجن فيا رك إ ا تا.

والشإإركات الإإيت ييإإون رك هإإا الرئيسإإت يف اخلإإا ج وهلإإا شإإامل يف ليميإإا يعتإإرب رك إ إ ا هتإإاض ابلنسإإمة إىل
الاا ون الناالتض امليان الذي توجن فيا اي ا ة احمللية.

 -3وييون لا انئب يعرب ع ،إ ا تا.

مادة ( )1() 54
مادة ( ) 55
مادة ( ) 56
مادة ( ) 57
مادة ( ) 58

1ض - املوا  54 ،إىل  68لغاة ابلاا ون قض  111لسنة 1970م .املنشو ابجلرينة الرمسية عن  64لسنة 1970م.
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مادة ( ) 59
مادة ( ) 60
مادة ( ) 61
مادة ( ) 62
مادة ( ) 63
مادة ( ) 64
مادة ( ) 65
مادة ( ) 66
مادة ( ) 67

مادة ( ) 68
المؤسسات:

مادة (  ) 69تعريف

املؤةسإإة شإإخر اعتمإإا ي ينشإإأ بتخصإإير إإال إإنة غإإري عين إةض لعمإإل ي صإإفة إ سإإا ية أو ينيإإة أو
علمية أو فنية أو اي ية أو ألي عمل ااإر إ ،أعمإال الإرب أو النفإع العإامض ون قصإن إىل أي بإ
ا ي.
مادة (  ) 70دستور المؤسسة

 -1ييون إ شاء املؤةسة بسنن مست أو بوصية.
 -2ويعترب هذا السنن أو هذه الوصية ةتو ا للمؤةسةض وجيب أن يشتمل على المياانت اآلتية:
أ) اةض املؤةسة و رك هاض على أن ييون هذا املرك يف ليميا.

ب) الغر الذي أ شئت املؤةسة لتحاياا.

ج) بيان قيق لأل وال املخصصة هلذا العمل.
) تنظيض إ ا ة املؤةسة.

 -3وتثمت الشخصية االعتما ية للمؤةسة جإر االعهاف هبا  ،السلكة املختصإة.
مادة (  ) 71صفة المؤسسة بالنسبة للغير

يعترب إ شاء املؤةسة ابلنسمة إىل ائ املنشئ وو ثتا ثابة همة أو وصيةض فا ا كا ت املؤةسة قن أ شإئت

أ را ا حباوقهضض جاز هلض ماشرة النعاوي اليت يار ها الاا ون يف ثل هذه احلالة ابلنسمة إىل اهلمإات

والوصااي.
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مادة (  ) 72العدول عن إنشاء المؤسسة

ىت كان إ شاء املؤةسة بسنن مست جاز ملإ ،أ شإأها أن يعإنل عنهإا بسإنن مسإت ااإرض و لإك إىل أن يإتض
االعهاف هبا  ،السلكة املختصة.
مادة (  ) 73الشهر

 -1يتض شهر املؤةسة بناء على طلب نشئها أو أول نير هلا أو اجلهة املختصة برقابة املؤةسات.
 -2ويتعإإني علإإى اجلهإإة املختصإإة ابلرقابإإة أن تتخإإذ ايج إراءات الإز إإة للشإإهر إإ ،وقإإت علمهإإا ء شإإاء
املؤةسة.
 -3وتسري على املؤةسات أ يام املوا  58و 59و.60
مادة (  ) 74رقابة الدولة

للنولة ق الرقابة على املؤةسات.

مادة (  ) 75واجبات المديرين
بالنسبة لجهة الرقابة

على نيري املؤةسإة وفإاة جهإة الرقابإة ي ا يإة املؤةسإة و سإاهبا السإنوي إع املسإتننات املؤيإنة هلمإاض
وعليهض أي اَ اً تانمي أية علو ات أو بياانت أارى تكلمها هذه اجلهة.
مادة (  ) 76سلطات المحكمة االبتدائية

جيإإوز للمحيمإإة االبتنائيإإة التإإابع هلإإا ركإ املؤةسإإة أن تا إإت ابيجإراءات اآلتيإإة بنإإاء علإإى طلإإب تان إإا
جهة الرقابة يف صو ة عوى:
أ) عإ ل املإإنيري ،الإإذي ،يثمإإت علإإيهض إمهإإال أو عجإ ض والإإذي ،ال يوفإإون اباللت ا إإات الإإيت يفر إإها علإإيهض
الاا ون أو يفر ها ةنن املؤةسةض والذي ،يستعملون أ وال املؤةسة فيما ال يتفق ع حتايإق غر إها
أو قصن نشئهاض والذي ،يرتيمون يف أت ية وظائفهض أي اكأ جسيض اار.
ب) تعنيل ظام إ ا ة املؤةسة أو ذفيق التياليق والشرومل املاإر ة يف ةإنن إ شإاء املؤةسإة أو تعإنيلها
أو إلغاؤهاض إ ا كان هذا الز ا للمحافظة علإى أ إوال املؤةسإةض أو كإان إرو ايا لتحايإق الغإر إ،
إ شائها.

13

ج) احليض ءلغاء املؤةسة إ ا أصمحت يف الإة ال تسإتكيع عهإا حتايإق الغإر الإذي أ شإئت إ ،أجلإاض
أو أصم هذا الغر غري ممي ،التحايق أو صا الفا للاا ون أو لآل اب أو للنظام العام.
) إبكال التصرفات اليت قام هبا املنيرون جماوزي ،نو ااتصاصاهتض أو الفني أ يإام الاإا ون أو ظإام
املؤةسةض وجيب يف هذه احلالة أن ترفع عوى المكإن اإل ةنتني إ ،ش يإخ العمإل املكعإون فيإاض
و لك ون إ را ابلغري سىن النية الذي ،كسموا اوقا على أةاس لك التصرف.
مادة (  ) 77تصفية المؤسسة

 -1تعإإني احمليمإإة عنإإن احليإإض ءلغإإاء املؤةسإإة صإإفيا أل واهلإإا وتاإإر صإإري إإا يتماإإى إإ ،األ إإوال بعإإن
التصفيةض وفا ا ملا ر عليا يف ةنن إ شاء املؤةسة.
 -2فا ا كان ا تاال املال إىل اجلهة املنصوص عليها غري مميإ ،أو إ ا كا إت اجلهإة ي تمإني يف ةإنن إ شإاء
املؤةسإإةض فإإان احمليمإإة تاإإر لأل إإوال ص إريا ياإإرب باإإن اي يإإان إإ ،الغإإر الإإذي أ ش إئت لإإا

املؤةسة.

مادة (  ) 78الوقف

ال تسري األ يام اخلاصة ابملؤةسات الوا ة يف هذا الاا ون على ا أ شئ نها بكريق الوقق.
أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات:
مادة (  ) 79الجمعيات والمؤسسات
كمصالح عامة

 -1اجلمعيإإات الإإيت ياصإإن هبإإا حتايإإق صإإلحة عا إإة واملؤةسإإات جي إوزض بنإإاء علإإى طلمهإإاض أن تعتإإرب هيئإإة
تاوم صلحة عا ةض و لك رةوم يصن ابعتما ظا ها.
 -2وجيإإوز أن يإإنر يف هإإذا املرةإإوم علإإى اةإإتثناء اجلمعيإإة إإ ،قيإإو األهليإإة املنصإإوص عليهإإا يف املإإا ة
.57
 -3وجيوز أن يفر املرةوم اذا إجراءات ااصة للرقابةض كتعيني إنير أو أكثإر إ ،اجلهإة احليو يإة أو
اذا أي إجراء يرى الز ا.
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مادة (  ) 80الجمعيات الخيرية والتعاونية
والمؤسسات االجتماعية والنقابات

اجلمعيإات اخلرييإة والتعاو ية واملؤةسإات االجتماعية والنااابت ينظمها الاا إون.
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الفصل الثالث
تقسيم األشياء واألموال
مادة (  ) 81األشياء القابلة للتعامل
والخارجة عنه

 -1كل شتء غري اا ج ع ،التعا ل بكميعتا أو حبيض الاا ون يص أن ييون حمإا للحاوف املالية.
 -2واألشياء اليت ذرج ع ،التعا ل بكميعتهإا هإت الإيت ال يسإتكيع أ إن أن يسإتأثر حبيازهتإاض وأ إا اخلا جإة
حبيض الاا ون فهت اليت ال جيي الاا ون أن تيون حمإا للحاوف املالية.
مادة (  ) 82العقار والمنقول

 -1كل شتء ستار حبي ة بت فيا ال بي ،الا نا ون تلقض فهو عاا وكل ا عإنا لإك إ ،شإتء
فهو ناول.
 -2و ع لإك يعتإرب عاإا ا ابلتخصإيرض املناإول الإذي ي إعا صإا ما يف عاإا بليإاض صإنا علإى ان إة
هذا العاا أو اةتغإلا.
مادة (  ) 83حقوق عينية في حكم العقار

 -1يعترب االا عاا ّايا كل إق عيإ ياإع علإى عاإا ض إا يف لإك إق امللييإةض وكإذلك كإل عإوى تتعلإق
حبق عي على عاا .
 -2ويعترب االا ناوالا ا عنا لك  ،احلاوف املالية.
مادة (  ) 84األشياء القابلة لالستهالك

 -1األش إياء الاابلإإة لإةإإتهإك هإإت الإإيت ينحصإإر اةإإتعماهلاض حبسإإب إإا أعإإنت لإإاض يف اةإإتهإكها أو
إ فاقها.
 -2فيعترب قابإا لإةتهإك كل ا أعن يف املتاجر للميع.
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مادة (  ) 85األشياء المثلية

األشياء املثلية هت اليت ياوم بع ها اام بعض عنن الوفاءض واليت تان عا ة يف التعا ل بني النإاس ابلعإن
أو املااس أو الييل أو الوزن.
مادة (  ) 86الحقوق الواردة على غير مادي

احلاوف اليت تر على شتء غري ا ي تنظمها قوا ني ااصة.
مادة (  ) 87األموال العامة

()1

 -1تعتإإرب أ إإواالا عا إإةض العاإإا ات واملناإإوالت الإإيت للنولإإة أو األشإإخاص االعتما يإإة العا إإة والإإيت تيإإون
صصإإة للمنفعإإة العا إإة ابلفعإإل أو ات إإى قإإا ون أو ق إرا ض إإ ،جملإإس قيإإا ة الثإإو ة أو إإ ،جملإإس
الوز اء أو  ،الوزير املختر.
 -2وهذه األ وال ال جيوز التصرف فيها أو احلج عليها أو يليها ابلتاا م.
مادة (  ) 88فقدان األموال العامة لصفتها

تفاإإن األ إإوال العا إإة صإإفتها اب تهإإاء ذصيصإإها للمنفعإإة العا إإةض وينتهإإت التخصإإير ات إإى قإإا ون أو
رةومض أو ابلفعلض أو اب تهاء الغر الذي  ،أجلا اصصت تلك األ وال للمنفعة العا ة.

 -1عنلة ابلاا ون قض  138لسنة 1970م .املنشو ابجلرينة الرمسية قض  1لسنة 1971م.
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القسم األول
االلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب األول
االلتزامات بوجه عام
الباب األول
مصادر االلتزام
الفصل األول
العقد

 -1أركان العقد
الرضاء:
مادة (  ) 89إتمام العقد

يتض العان جر أن يتما ل طرفإان التعمإري عإ ،إ ا تإني تكإاباتنيض إع راعإاة إا ياإر ه الاإا ون فإوف لإك
 ،أو اع عينة ال عاا العان.
مادة (  ) 90التعبير عن اإلرادة

 -1التعمري ع ،اي ا ة ييون ابللفظ وابليتابة وابيشا ة املتناولإة عرفإاض كمإا ييإون ابذإا وقإق ال تإنع
ظروف احلال شيا يف اللتا على اياة املاصو .
 -2وجيإإوز أن ييإإون التعمإإري عإإ ،اي ا ة إإمنياض إ ا ي يإإنر الاإإا ون أو يتفإإق الكرفإإان علإإى أن ييإإون
صرحيا.

مادة (  ) 91أثر التعبير عن اإلرادة

ينإت التعمإإري عإإ ،اي ا ة أثإإره يف الوقإإت الإذي يتصإإل فيإإا بعلإإض إإ ،وجإا إليإإاض ويعتإإرب وصإإول التعمإإري قرينإإة
على العلض باض ا ي ياض النليل على عيس لك.
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مادة (  ) 92موت من صدر منه التعبير
عن اإلرادة أو فقدانه األهلية

إ ا ات  ،صن نا التعمري ع ،اي ا ة أو فاإن أهليتإا قمإل أن ينإت التعمإري أثإرهض فإان لإك ال بنإع إ،
ترتإإب هإإذا األثإإر عنإإن اتصإإال التعمإإري بعلإإض إإ ،وجإإا إليإإا هإإذا إإا ي يتمإإني العيإإس إإ ،التعمإإري أو إإ،
طميعة التعا ل.
مادة (  ) 93أجل القبول

 -1إ ا عني يعا للامول الت م املوجب ابلمااء على إجيابا إىل أن ينا ت هذا امليعإا .
 -2وقن يستخلر امليعا  ،ظروف احلال أو  ،طميعة املعا لة.
مادة (  ) 94اإليجاب في مجلس العقد

 -1إ ا صن ايجياب يف جملس العانض ون أن يعني يعا للامولض فإان املوجإب يتحلإل إ ،إجيابإا إ ا ي

يصإإن الامإإول فإإو اض وكإإذلك احلإإال إ ا صإإن ايجيإإاب إإ ،شإإخر إىل ااإإر بكريإإق التليفإإون أو أبي
طريق مماثل.

 -2و ع لك يتض العانض ولو ي يصن الامول فو اض إ ا ي يوجإن إا يإنل علإى أن املوجإب قإن عإنل عإ،
إجيابا يف الفهة ا بني ايجياب والامولض وكان الامول قن صن قمل أن ينفض جملس العان.
مادة (  ) 95االتفاق على المسائل
الجوهرية فقط

إ ا اتفق الكرفان على مجيع املسائل اجلوهرية يف العانض وا تفظا سائل تفصإيلية يتفاإان عليهإا فيمإا بعإن وي
يشإإهطا أن العاإإن ال يإإتض عنإإن عإإنم االتفإإاف عليهإإاض اعتإإرب العاإإن قإإن مت .وإ ا قإإام اإإإف علإإى املسإإائل
الإإيت ي يإإتض االتفإإاف عليهإإاض فإإان احمليمإإة تا إإت فيهإإا طما إا لكميعإإة املعا لإإة وأل يإإام الاإإا ون والعإإرف

والعنالة.
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مادة (  ) 96اقتران القبول بما
يغير اإليجاب

إ ا اقهن الامول ا ي ين يف ايجياب أو ياين نا أَو يعنل فياض اعترب ف ا يت م ،أو إجياابا جنين ا.
مادة (  ) 97التعاقد ما بين الغائبين

 -1يعتإرب التعاقإن إا بإني الغإائمني قإن مت يف امليإإان ويف ال إان اللإذي ،يعلإض فيهمإا املوجإب ابلامإولض إإا ي
يوجن اتفاف أو ر قا وا يا ت بغري لك.
 -2ويُفه أن املوجب قن علض ابلامول يف امليان ويف ال ان اللذي ،وصل إليا فيهما هذا الامول.
مادة (  ) 98القبول الضمني

 -1إ ا كا ت طميعة املعا لة أو العرف التجا ي أو غري لك  ،الظإروف تإنل علإى أن املوجإب ي ييإ،
لينتظر تصرحيا ابلامولض فان العان يعترب قن متض إ ا ي يرفض ايجياب يف وقت ناةب.
 -2ويعتإإرب السإإيوت عإإ ،الإإر قمإإوالاض إ ا كإإان هنإإاك تعا إإل ةإإابق بإإني املتعاقإإني ،واتصإإل ايجيإإاب هبإإذا
التعا لض أو إ ا يخض ايجياب ملنفعة  ،وجا إليا.
مادة (  ) 99المزاد العلني

ال يتض العان يف امل اينات إال برةو امل ا ض ويساط العكاء بعكاء ي ين عليا ولو كان ابطإا.
مادة (  ) 100القبول في عقود اإلذعان

الامول يف عاو اي عان ياتصر على جمر التسليض بشرومل ار ة ي عها املوجب وال يامل ناقشة فيها.
مادة (  ) 101التعاقد التمهيدي

 -1االتفاف الإذي يعإن وجمإا كإإ املتعاقإني ،أو أ إنمها ءبإرام عاإن عإني يف املسإتامل ال ينعاإنض إال إ ا
عينت مجيع املسائل اجلوهرية للعان املرا إبرا اض واملنة اليت جيب إبرا ا فيها.
 -2وإ ا اشإإهمل الاإإا ون لتمإإام العاإإن اةإإتيفاء شإإيل عإإني فهإإذا الشإإيل جتإإب راعاتإإا أي إ ا يف االتفإإاف
الذي يت م ،الوعن ءبرام هذا العان.
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مادة (  ) 102آثار االتفاق إلبرام العقد

إ ا وعإن شإخر ءبإرام عاإن يإل وقا إاه املتعاقإإن اآلاإر طالمإ ا تنفيإذ الوعإنض وكا إت الشإرومل الإز إإة
لتمإإام العاإإن وااصإإة إإا يتعلإإق نهإإا ابلشإإيل تإإوافرةض قإإام احليإإض إإىت إإاز قإإوة الشإإتء املا إإت بإإا
اام العان.
مادة (  ) 103العربون

 -1فإإع العربإإون وقإإت إب إرام العاإإن يفيإإن أن ليإإل إإ ،املتعاقإإني ،احلإإق يف العإإنول عنإإاض إال إ ا ق إإى
االتفاف بغري لك.
عفاض هإذا ولإو ي يهتإب علإى العإنول
 -2فا ا عنل  ،فع العربونض فانه .وإ ا عنل  ،قم اض
أي ر .
مادة (  ) 104اإلنابة

 -1إ ا مت العاإن بكريإإق النيابإةض كإإان شإخر النائإإب ال شإخر األصإإيل هإو حمإإل االعتمإا عنإإن النظإإر يف
عيوب اي ا ةض أو يف أثر العلض بمعض الظروف اخلاصةض أو افها العلض هبا تما.
 -2و إإع لإإك إ ا كإإان النائإإب وكإإيإا ويتصإإرف وفا إ ا لتعليمإإات عينإإة صإإن ت لإإا إإ ،وكلإإاض فلإإيس
تما أن يعلمها.
للموكل أن يتمسك جبهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان  ،املفرو
مادة (  ) 105آثار العقد الذي يبرمه النائب

إ ا أبإرم النائإب يف إنو يابتإا عاإنا ابةإإض األصإيلض فإان إا ينشإأ عإإ ،هإذا العاإن إ ،اإوف والت ا إإات
ي اف على األصيل.
مادة (  ) 106عدم إعالن صفة النيابة

إ ا ي يعلإإ ،العاقإإن وقإإت إبإرام العاإإن أ إإا يتعاقإإن بصإإفتا انئمإ اض فإإان أثإإر العاإإن ال ي إإاف إىل األصإإيل ائنإ ا أو
إإنين اض إال إ ا كإإان إإ ،املف إرو تمإ ا أن إإ ،تعاقإإن عإإا النائإإب يعلإإض بوجإإو النيابإإةض أو كإإان يسإإتوي
عننه أن يتعا ل ع األصيل أو النائب.
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مادة (  ) 107الجهل بانتهاء النيابة

إ ا كان النائب و  ،تعاقن عا جيهإن عا وقت ا ا اء النيابةض فإان أثإر العاإن الإذي يرب إاض اإا كإان أو
الت ا اض ي اف إىل األصيل أو الفائا.
مادة (  ) 108حظر تعاقد النائب مع نفسه

ال جيوز لشخر أن يتعاقن ع فسا ابةض  ،ينوب عناض ةواء أكان التعاقإن حلسإابا أم حلسإاب شإخر
اارض ون تراير  ،األصيلض على أ ا جيوز لألصيل يف هذه احلالإة أن جييإ التعاقإنض كإل هإذا إع
راعاة ا خيالفاض مما يا ت با الاا ون أو قواعن التجا ة.
مادة (  ) 109أهلية التعاقد

كل شخر أهل للتعاقن ا ي تسلب أهليتا أو حين نها حبيض الاا ون.
مادة (  ) 110بطالن عقود الصغير

ليس للصغري غري املمي

ق التصرف يف الاض وتيون مجيع تصرفاتا ابطلة.
مادة (  ) 111تصرفات الصبي المميز

 -1إ ا كإان الصإي مميإ ا كا إت تصإرفاتا املاليإة صإحيحة إىت كا إت انفعإة فعإ ا حم إ اض وابطلإة إىت كا إإت
ا ة ر ا حم ا.
 -2أ ا التصرفات املالية النائرة بني النفإع وال إر ض فتيإون قابلإة للبكإال ملصإلحة الااصإرض ويإ ول إق
التمسإإك ابيبكإإال إ ا أجإإاز الااصإإر التصإإرف بعإإن بلوغإإا ةإإ ،الرشإإنض أو إ ا صإإن ت ايجإإازة إإ،
وليا أو  ،احمليمة حبسب األ وال وفا ا للاا ون.
مادة (  ) 112تصرفات الصبي المميز
البالغ الثامنة عشرة

إ ا بل الصي املمي الثا نة عشرة  ،عمره وأ ن لا يف تسلض أ والإا ي ا هتإاض أو تسإلمها حبيإض الاإا ونض
كا ت أعمال اي ا ة الصا ة نا صحيحة يف احلنو اليت مسها الاا ون.
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مادة (  ) 113المجنون والمعتوه
وذو الغفلة والسفيه

اجملنون واملعتوه و و الغفلة والسفيا حتجر عليهض احمليمةض وترفع احلجر عنهضض وفاإا للاواعإن وللجإراءات
املار ة يف الاا ون.
مادة (  ) 114تصرفات المجنون والمعتوه

 -1ياإإع ابطإإا تصإإرف اجملنإإون واملعتإإوهض إ ا صإإن التصإإرف بعإإن قيإإن قإرا احلجإإر أو قيإإن عري إإة إ شإإاء
الوالية.
 -2أ إإا إ ا صإإن التصإإرف قمإإل هإإذا الايإإن فإإإ ييإإون ابطإإا إال إ ا كا إإت الإإة اجلنإإون أو العتإإا شإإائعة
وقت التعاقنض أو كان الكرف اآلار على بينة نها.
مادة (  ) 115تصرفات ذي الغفلة والسفيه

 -1إ ا صإإن تصإإرف إإ ،ي الغفلإإة أو إ ،السإإفيا بعإإن قيإإن قإرا احلجإإرض ةإإري علإإى هإإذا التصإإرف إإا
يسري على تصرفات الصي املمي  ،أ يام.
 -2أ ا التصرف الصا قمل قين احلجإر فإإ ييإون ابطإإا أو قإابإا للبكإال إال إ ا كإان تيجإة اةإتغإل
أو تواطؤ.
مادة (  ) 116تصرفات المحجور
عليه بالوقف أو الوصية

 -1ييون تصرف احملجو عليا لسفا أو غفلة ابلوقق أو ابلوصية صحيح اض ىت أ تا احمليمة يف لك.
 -2وتيون أعمال اي ا ة الصا ة  ،احملجو عليا لسفاض املأ ون لا بتسلض أ والاض صحيحة يف احلإنو
اليت مسها الاا ون.
مادة (  ) 117تعيين مساعد قضائي

 -1إ ا كان الشخر أصض أبيضض أو أعمى أصضض أو أعمإى أبيإضض وتعإذ عليإا بسإمب لإك التعمإري عإ،

إ ا تاض جاز للمحيمإة أن تعإني لإا سإاعنا ق إائيا يعاو إا يف التصإرفات الإيت تات إت صإلحتا فيهإا
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لك.

 -2وييون قابإا للبكال كل تصرف  ،التصرفات اليت تار ت املساعنة الا ائية فيهاض إىت صإن إ،
الشإإخر الإإذي تاإإر ت سإإاعنتا ق إإائي ا بغإإري عاو إإة املسإإاعنض إ ا صإإن التصإإرف بعإإن قيإإن ق إرا

املساعنة.

مادة (  ) 118تصرفات األولياء
واألوصياء والقوام

التصرفات الصا ة  ،األولياء واألوصياء والاوامض تيون صحيحة يف احلنو اليت مسها الاا ون.
مادة (  ) 119حق ناقص األهلية
بطلب إبطال العقد

جيوز لناقر األهلية أن يكلب إبكال العانض وهإذا إع عإنم اياإإل ءل ا إا ابلتعإويضض إ ا جلإأ إىل طإرف
ا تيالية ليخفت ار أهليتا.
مادة (  ) 120آثار الغلط

إ ا وقع املتعاقن يف غلط جوهري جاز لا أن يكلب إبكال العانض إن كان املتعاقن اآلاإر قإن وقإع ثلإا يف
هذا الغلطض أو كان على علض باض أو كان  ،السهل عليا أن يتمينا.
مادة (  ) 121الغلط الجوهري

ن ا  ،اجلسا ة حبيث بتنع عإا املتعاقإن عإ ،إبإرام العاإن لإو ي ياإع يف

 -1ييون الغلط جوهرايا إ ا بل
هذا الغلط.
 -2ويعترب الغلط جوهرايا على األار:
أ) إ ا وقع يف صفة للشتء تيون جوهرية يف اعتما املتعاقني،ض أو جيإب اعتما هإا كإذلك ملإا يإبإس العاإن
 ،ظروف وملا ينمغت يف التعا ل  ،س ،النية.
ب) إ ا وق إإع يف ات املتعاق إإن أو يف ص إإفة إإ ،ص إإفاتاض وكا إإت تل إإك ال إإذات أو ه إإذه الص إإفة الس إإمب
الرئيست يف التعاقن.
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مادة (  ) 122الغلط من حيث القانون

ييإإون العاإإن قإإابإا للبكإإال لغلإإط يف الاإإا ونض إ ا تإإوافرت فيإإا شإإرومل الغلإإط يف الواقإإع طما إا للمإإا تني
الساباتنيض هذا ا ي ياض الاا ون بغريه.

مادة (  ) 123الغلط في الحساب
أو غلطات القلم

ال يؤثر يف صحة العان جمر الغلط يف احلسابض وال غلكات الالضض ولي ،جيب تصحي الغلط.
مادة (  ) 124الغلط وحسن النية

ع ا يا ت با س ،النية.
 -1ليس مل ،وقع يف غلط أن يتمسك با على وجا يتعا
 -2ويماإإى ابألاإإر ل إ ا ابلعاإإن الإإذي قصإإن إبرا إإاض إ ا أظهإإر الكإإرف اآلاإإر اةإإتعنا ه لتنفيإإذ هإإذا
العان.
مادة (  ) 125إبطال العقد للتدليس

 -1جيوز إبكال العان للتنليس إ ا كا ت احليل اليت جلأ إليها أ ن املتعاقني ،أو انئإب عنإاض إ ،اجلسإا ة
حبيث لوالها ملا أبرم الكرف الثاا العان.
 -2ويعترب تنليسا السإيوت عمإنا عإ ،واقعإة أو إبسإةض إ ا ثمإت أن املإنلس عليإا إا كإان ليإربم العاإن
لو علض بتلك الواقعة أو هذه املإبسة.
مادة (  ) 126صدور التدليس من الغير

إ ا صن التنليس  ،غري املتعاقني،ض فلإيس للمتعاقإن املإنلس عليإا أن يكلإب إبكإال العاإنض إا ي يثمإت
تما أن يعلض هبذا التنليس.
أن املتعاقن اآلار كان يعلض أو كان  ،املفرو
مادة (  ) 127اإلكراه

 -1جيإإوز إبكإإال العاإإن للكإراه إ ا تعاقإإن شإإخر حتإإت ةإإلكان همإإة بعثهإإا املتعاقإإن اآلاإإر يف فسإإا ون
قض وكا ت قائمة على أةاس.
 -2وتيإإون الرهمإإة قائمإإة علإإى أةإإاس إ ا كا إإت ظإإروف احلإإال تصإإو للكإإرف الإإذي يإإنعيها أن اك إرا
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جسيم ا حمنق ا يهن ه هو أو غريه يف النفس أو اجلسض أو الشرف أو املال.
 -3ويراعإى يف تاإنير ايكإراه جإنس إ ،وقإع عليإا هإذا ايكإراه وةإنا و التإا االجتماعيإة والصإحية وكإإل
ظرف اار  ،شأ ا أن يؤثر يف جسا ة ايكراه.
مادة (  ) 128اإلكراه الصادر من الغير

إ ا صإإن ايك إراه إإ ،غإإري املتعاقإإني،ض فلإإيس للمتعاقإإن امليإإره أن يكلإإب إبكإإال العاإإنض إإا ي يثمإإت أن
تما أن يعلض هبذا ايكراه.
املتعاقن اآلار كان يعلض أو كان  ،املفرو
مادة (  ) 129إبطال العقد أو تعديله

 -1إ ا كا ت الت ا ات أ ن املتعاقني ،ال تتعا ل المتة ع ا صل عليا هذا املتعاقن إ ،فائإنة وجإب
العان أو ع الت ا ات املتعاقن اآلارض وتمني أن املتعاقإن املغمإون ي يإربم العاإن إال ألن املتعاقإن اآلاإر
قن اةتغل فيا ا غلإب عليإا إ ،طإي أو هإوىض جإاز للاا إت بنإاء علإى طلإب املتعاقإن املغمإون أن
يمكل العان أو أن ينار الت ا ات هذا املتعاقن.
 -2وجيب أن ترفع النعوى بذلك اإل ةنة  ،ش يخ العانض وإال كا ت غري امولة.
 -3وجيوز يف عاإو املعاو إة أن يتإوقى الكإرف اآلاإر عإوى ايبكإالض إ ا عإر إا يإراه الاا إت كافيإ ا
لرفع الغنب.
مادة (  ) 130أحكام خاصة

()1

يراعى يف تكميق املا ة الساباة عنم اياإل ابأل يام اخلاصة ابلغنب يف بعض العاو أو بسعر الفائنة.
مادة (  ) 131األشياء المستقبلة

 -1جيوز أن ييون حمل االلت ام شيئا ستامإا.
 -2غري أن التعا ل يف تركة إ سان على قين احلياة ابطلض ولو كان بر اه إال يف األ وال اليت ر عليهإا
يف الاا ون.
 -1تعترب لغاة عما ة (بسعر الفائنة) فيما يتعلق ابملعا إت املن ية بإني األشإخاص الكميعيإني وجإب الاإا ون قإض  74لسإنة
1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا ية بني األشخاص الكميعيني (األفرا ) وبتعإنيل بعإض أ يإام الاإا ون
املنا والاا ون التجا يض املنشو ابجلرينة الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة.
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مادة (  ) 132استحالة محل االلتزام

إ ا كان حمل االلت ام ستحيإا يف اتا كان العان ابطإا.

مادة (  ) 133تعيين محل االلتزام

 -1إ ا ي يي ،حمل االلت ام عينا بذاتاض وجب أن ييون عينا بنوعا و انا ه وإال كان العان ابطإا.
 -2وييفإت أن ييإإون احملإإل عينإا بنوعإا فاإإط إ ا ت إإم ،العاإإن إإا يسإتكاع بإإا تعيإإني اإإنا ه وإ ا ي يتفإإق
املتعاقإإنان علإإى جإإة الشإإتءض إإ ،يإإث جو تإإا وي بيإإ ،اةإإتخإص لإإك إإ ،العإإرف أو إإ ،أي
ظرف اارض الت م املني ،أبن يسلض شيئ ا  ،صنق توةط.
مادة (  ) 134االلتزام بالنقود

إ ا كان حمل االلت ام او اض الت م املإني ،باإن عإن ها املإذكو يف العاإن ون أن ييإون ال تفإاع قيمإة هإذه
الناو أو الخنفا ها وقت الوفاء أي أثر.
مادة (  ) 135مخالفة النظام العام أو اآلداب

إ ا كان حمل االلت ام الفا للنظام العام أو اآل اب كان العان ابطإا.

السبب:

مادة (  ) 136التعاقد لسبب غير مشروع

إ ا الت م املتعاقن لسمب غري شروع كان العان ابطإا.

مادة (  ) 137افتراض مشروعية السبب

 -1كل الت ام ي يذكر لا ةمب يف العان يفه أن لا ةمما شروعاض ا ي ياض النليل على غري لك.
 -2ويعترب السمب املذكو يف العان هو السمب احلايات ىت ياوم النليل على ا خيالق لكض فإا ا قإام
النليل على صو ية السمب فعلى  ،ينعت أن لإلت ام ةمم ا اار شروع ا أن يثمت ا ينعيا.

اإلبطال والبطالن:

مادة (  ) 138حق اإلبطال

إ ا جعل الاا ون أل ن املتعاقني ،ا ا يف إبكال العان فليس للمتعاقن اآلار أن يتمسك هبذا احلق.
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مادة (  ) 139زوال حق اإلبطال

 -1ي ول ق إبكال العان ابيجازة الصرحية أو ال منية.

 -2وتستنن ايجازة إىل التا يخ الذي مت فيا العانض ون إاإل حباوف الغري.
مادة (  ) 140سقوط حق اإلبطال

 -1يساط احلق يف إبكال العان إ ا ي يتمسك با صا ما اإل ثإ ةنوات.
 -2ويمإإنأ ةإإراين هإإذه املإإنةض يف الإإة اإإر األهليإإةض إإ ،اليإإوم الإإذي يإ ول فيإإا هإإذا السإإمبض ويف الإإة
الغلط أو التنليسض  ،اليوم الذي ينيشق فياض ويف الة ايكراهض  ،يإوم ا اكاعإاض ويف كإل إال
ال جيوز التمسك حبق ايبكال لغلط أو تنليس أو إكراه إ ا ا ا ت ةس عشرة ةنة  ،وقإت يإام
العان.

مادة (  ) 141التمسك بالبطالن

 -1إ ا كإإان العاإإن ابط إإا جإإاز ليإإل ي صإإلحة أن يتمسإإك ابلإإمكإنض وللمحيمإإة أن تا إإت بإإا إإ،
تلااء فسهاض وال ي ول المكإن ابيجازة.
 -2وتساط عوى المكإن ت ةس عشرة ةنة  ،وقت العان.
مادة (  ) 142أثر اإلبطال والبطالن

 -1يف اليت إبكال العاإن وبكإ إا يعإا املتعاقإنان إىل احلالإة الإيت كإاان عليهإا قمإل العاإنض فإا ا كإان هإذا
ستحيإا جاز احليض بتعويض عا ل.
 -2و ع لك ال يل م انقر األهليةض إ ا أبكل العان لإنار أهليتإاض أن يإر غإري إا عإا عليإا إ ،نفعإة
بسمب تنفيذ العان.
مادة (  ) 143العقد الباطل أو القابل
لإلبطال في شق منه

إ ا كإإان العاإإن يف شإإق نإإا ابطإإا أو قإإابإا للبكإإالض فهإإذا الشإإق و إإنه هإإو الإإذي يمكإإلض إال إ ا تمإإني أن
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العان ا كان ليتض بغري الشق الذي وقع ابطإا أو قابإا للبكال فيمكل العان كلا.
مادة (  ) 144إبدال العقد الباطل أو
القابل لإلبطال بعقد آخر

إ ا كان العان ابطإا أو قابإا للبكال وتإوافرت فيإا أ كإان عاإن ااإرض فإان العاإن ييإون صإحيحا ابعتمإا ه
العان الذي توافرت أ كا اض إ ا تمني أن ية املتعاقني ،كا ت تنصرف إىل إبرام هذا العان.
 -2آثار العقد
مادة (  ) 145آثار العقد من حيث األشخاص

ينصإإرف أثإر العاإإن إىل املتعاقإإني ،واخللإإق العإإامض ون إاإإإل ابلاواعإإن املتعلاإإة ابملإريا ض إإا ي يتمإإني إإ،
العان أو طميعة التعا ل أو  ،ر الاا ون أن هذا األثر ال ينصرف إىل اخللق العام.
مادة (  ) 146آثار العقد بالنسبة
للخلف الخاص

إ ا أ شإإأ العاإإن الت ا إإات و اوق إا شخصإإية تتصإإل بش إتء ا تاإإل بعإإن لإإك إىل الإإق اإإاصض فإإان هإإذه
االلت ا إإات واحلا إإوف تنتا إإل إىل ه إإذا اخلل إإق يف الوق إإت ال إإذي ينتا إإل في إإا الش إإتء إ ا كا إإت إإ،
ستل اتا وكان اخللق اخلاص يعلض هبا وقت ا تاال الشتء إليا.
مادة (  ) 147العقد شريعة المتعاقدين

 -1العاإإن ش إريعة املتعاقإإني،ض فإإإ جيإإوز ا إإا وال تعنيلإإا إال ابتفإإاف الكإإرفنيض أو لألةإإماب الإإيت يار هإإا
الاا ون.
 -2و ع لك إ ا طرأت وا اةتثنائية عا ة ي يي ،يف الوةع توقعهإا وترتإب علإى إنوثها أن تنفيإذ
االلتإ ام التعاقإإنيض وإن ي يصإإم سإإتحيإاض صإإا رهاإ ا للمإإني ،حبيإإث يهإإن ه اسإإا ة فا إإةض جإإاز
للاا إإت تمعإ ا للظإإروف وبعإإن املواز إإة بإإني صإإلحة الكإإرفني أن يإإر االلتإ ام املرهإإق إىل احلإإنض املعاإإول
وياع ابطإا كل اتفاف على اإف لك.
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مادة (  ) 148تنفيذ العقد

 -1جيب تنفيذ العان طماا ملا اشتمل عليا وبكرياة تتفق ع ا يوجما س ،النية.
 -2وال ياتصإإر العاإإن علإإى إل إ ام املتعاقإإن إإا و فيإإاض وليإإ ،يتنإإاول أي إا إإا هإإو إإ ،سإإتل اتا وفاإإا
للاا ون والعرف والعنالة حبسب طميعة االلت ام.
مادة (  ) 149الغبن في عقود االذعان

إ ا مت العاإن بكريإإق اال عإإانض وكإإان قإن ت إإم ،شإإروطا تعسإإفيةض جإاز للاا إإت أن يعإإنل هإإذه الشإإرومل أو

أن يعفت الكرف املذع ،نهاض و لك وفاإا ملإا تا إت بإا العنالإة وياإع ابطإإا كإل اتفإاف علإى اإإف
لك.

مادة (  ) 150الشروط التي يضعها
أحد المتعاقدين

تسإري علإى الكإرف اآلاإر شإرومل العاإن العا إة الإإيت ي إعها أ إن املتعاقإني ،إ ا كإإان علإى علإض هبإا وقإإت
إبرام العان أو كان  ،املفرو أن يعلمها تم ا لو أعا ها ا تماه الشخر العا ي.
وعلى كل ال ال أثر لشرومل حتن  ،املسئولية أو حتلل  ،العاإن أو توقإق تنفيإذه إ ا كا إت لصإاحل إ،
و إإعهاض وال أث إإر لش إإرومل تف إإر عل إإى املتعاق إإن اآلا إإر ة إإاومل امل إإن وحتني إإن ص إإإ ية االعإ إها
ابلنفوع أو قيإو يإس ريإة التعاقإن يف العإقإات إع الغإري وينيإن العاإن أو جتنيإنهض وال أثإر كإذلك
لشرومل التملك أو احلن  ،صإ ية الا اءض إ ا ي يتض االتفاف على حتنينها اكي ا.
مادة (  ) 151العقود المبرمة بالتوقيع
على نماذج جاهزة

يف العاو املرب ة ابلتوقيع على منا ج جاه ة لتو ين تنظيض عإقات تعاقنية فان الشرومل امل افة إىل تلإك
النما ج تتغلب على الشرومل األصلية إ ا تنافت عها ىت ولو ي تشكب تلك الشرومل املنافية.
مادة (  ) 152تفسير العقود

 -1إ ا كا إإت عمإإا ة العاإإن وا إإحةض فإإإ جيإإوز االت إراف عنهإإا إإ ،طريإإق تفسإإريها للتعإإرف علإإى إ ا ة
املتعاقني.،
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 -2أ إإا إ ا كإان هنإإاك حمإإل لتفسإإري العاإإنض فيجإإب المحإإث عإإ ،النيإإة املشإإهكة للمتعاقإإني ،ون الوقإإوف
عنإن املعإإىن احلإريف لأللفإإا ض إع االةإإتهناء يف لإك بكميعإإة التعا إلض و إإا ينمغإت أن يتإإوافر إ ،أ ا إإة
وثاة بني املتعاقني ،وفا ا للعرف اجلا ي يف املعا إت.
مادة (  ) 153تفسير الشك في العقود

 -1يفسر الشك يف صلحة املني.،
 -2و إإع لإإك ال جيإإوز أن ييإإون تفسإإري العمإإا ات الغا إإة يف عاإإو اال عإإان إإا ا صإإلحة الكإإرف
املذع.،
مادة (  ) 154آثار العقد بالنسبة للغير

ال يرتب العان الت ا ا يف ة الغريض ولي ،جيوز أن ييسما ا ا.

مادة (  ) 155التعهد إللزام الغير

 -1إ ا تعهن شخر أبن جيعل الغري يلت م أب ر فإ يل م الغإري بتعهإنهض فإا ا فإض الغإري أن يلتإ مض وجإب
علإإى املتعهإإن أن يعإإو إإ ،تعاقإإن عإإاض وجيإإوز لإإا إإع لإإك أن يإإتخلر إإ ،التعإإويض أبن ياإإوم هإإو
فسا بتنفيذ االلت ام الذي تعهن با.
 -2أ إإا إ ا قمإإل الغإإري هإإذا التعهإإنض فإإان قمولإإا ال ينإإت أثإإرا إال إإ ،وقإإت صإإنو هض إإا ي يتمإإني أ إإا قصإإن
صرا ة أو من ا أن يسن أثر هذا الامول إىل الوقت الذي صن فيا التعهن.
مادة (  ) 156التعاقد لمصلحة الغير

 -1جيإإوز للشإإخر أن يتعاقإإن ابمسإإا علإإى الت ا إإت يشإإهطها ملصإإلحة الغإإريض إ ا كإإان لإإا يف تنفيإإذ هإإذه
االلت ا ات صلحة شخصية ا ية كا ت أو أ بية.
 -2ويهتإب علإى هإذا االشإهامل أن ييسإب الغإري اإا ماشإرا قمإل املتعهإن بتنفيإذ االشإهامل يسإإتكيع أن
يكالمإإا بوفائإإاض إإا ي يتفإإق علإإى اإإإف لإإك .وييإإون هلإإذا املتعهإإن أن يتمسإإك قمإإل املنتفإإع ابلإإنفوع
اليت تنشأ ع ،العان.
 -3وجيإإوز كإإذلك للمشإإهمل أن يكالإإب بتنفيإإذ إإا اشإإهمل ملصإإلحة املنتفإإعض إال إ ا تمإإني إإ ،العاإإن أن
املنتفع و نه هو الذي جيوز لا لك.
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مادة (  ) 157نقض المشارطة لمصلحة الغير

 -1جي إإوز للمش إإهمل ون ائني إإا أو و ثت إإا أن ي إإناض املش إإا طة قم إإل أن يعل إإ ،املنتف إإع إىل املتعه إإن أو إىل
املشهمل غمتا يف االةتفا ة نهاض ا ي يي ،لك الفا ملا يات يا العاإن.
 -2وال يهتب على اض املشا طة أن تربأ ة املتعهن قمل املشهملض إال إ ا اتفق صرا ة أو إمنا علإى
اإف لك .وللمشهمل ا إإل نتفإع ااإر حمإل املنتفإع األولض كمإا لإا أن يسإتأثر لنفسإا ابال تفإاع
 ،املشا طة.
مادة (  ) 158االشترط لمصلحة الغير

جيوز يف االشهامل ملصلحة الغإري أن ييإون املنتفإع شخصإا سإتامإا أو جهإة سإتاملةض كمإا جيإوز أن ييإون
شخص ا أو جهة ي يعينهما وقإت العاإنض إىت كإان تعيينهمإا سإتكاع ا وقإت أن ينإت العاإن أثإره طماإ ا
للمشا طة.
 -3انحالل العقد
مادة (  ) 159حل العقود الملزمة للجانبين

 -1يف العاإإو املل إإة للجإإا منيض إ ا ي يإإوف أ إإن املتعاقإإني ،ابلت ا إإا جإإاز للمتعاقإإن اآلاإإر بعإإن اعإإذا ه
املني ،أن يكالب بتنفيذ العان أو بفسخاض ع التعويض يف احلالتني إن كان لا اتض.
 -2وجيوز للاا ت أن بإن املإني ،أجإإا إ ا اقت إت الظإروف لإكض كمإا جيإوز لإا أن يإرفض الفسإخ إ ا
كان ا ي يوف با املني ،قليل األمهيإة ابلنسمة إىل االلت ام يف مجلتا.
مادة (  ) 160اشتراط فسخ العقد حكما

جيوز االتفاف على أن يعترب العان فسوا ا  ،تلاإاء فسإا ون اجإة إىل يإض ق إائت عنإن عإنم الوفإاء
اباللت ا إات الناشإئة عنإإاض وهإذا االتفإإاف ال يعفإت إ ،األعإإذا ض إال إ ا اتفإق املتعاقإإنان صإرا ة علإإى
ايعفاء نا.
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مادة (  ) 161انفساخ العقد بسبب
استحالة تنفيذه

يف العاإإو املل إإة للجإإا مني إ ا ا ا إإى التإ ام بسإإمب اةإإتحالة تنفيإإذه ا ا إإت عإإا االلت ا إإات املاابلإإة لإإا
وينفسخ العان  ،تلااء فسا.

مادة (  ) 162آثار فسخ العقد

إ ا فسإإخ العاإإن أعيإإن املتعاقإإنان إىل احلالإإة الإإيت كإإاان عليهإإا قمإإل العاإإنض فإإا ا اةإإتحال لإإك جإإاز احليإإض
ابلتعويض.

مادة (  ) 163حق االمتناع عن التنفيذ

يف العاو املل ة للجا مني إ ا كا ت االلت ا ات املتاابلة ستحاة الوفاء جاز ليل  ،املتعاقإني ،أن بتنإع
ع ،تنفيذ الت ا ا إ ا ي ياض املتعاقن اآلار بتنفيذ ا الت م با.
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الفصل الثاني
اإلرادة المنفردة
مادة (  ) 164االلتزام الناتج
عن العرض للجمهور

 ، -1وجا للجمهو وعنا جبائ ة يعكيها ع ،عمل عإني التإ م ءعكإاء اجلإائ ة ملإ ،قإام هبإذا العمإلض ولإو
قام با ون ظر إىل الوعن ابجلائ ة أو ون علض هبا.
 -2وإ ا ي يعإإني الواعإإن أجإإا للايإإام ابلعمإإلض جإإاز لإإا الرجإإوع يف وعإإنه ءعإإإن للجمهإإو ض علإإى أال يإإؤثر
لك يف ق  ،أمت العمل قمل الرجوع يف الوعنض وتساط عوى املكالمة ابجلإائ ة إ ا ي ترفإع اإإل

ةتة أشهر  ،ش يخ إعإ ا العنول للجمهو .

مادة (  ) 165أحكام اإلرادة المنفردة

 -1إ ا إإر الاإإا ون علإإى أن تيإإون اي ا ة املنفإإر ة صإإن ا لإلتإ ام ةإإرى عليهإإا إإا يسإإري علإإى العاإإن
 ،أ يام إال إ ا كا ت هذه األ يام يات يها تعن اي ا ة أو كا ت تتعا

ع ر الاا ون.

 -2وتسري بوجا عام أ يام العاإن علإى اي ا ة املنفإر ة ابعتما هإا تصإرف ا قا و يإ ا يرتإب ا ا أاإرى غإري
إ شاء االلت ام.

الفصل الثالث

العمل غير المشروع

 -1المسئولية عن األعمال الشخصية
مادة (  ) 166قاعدة عامة

كل اكأ ةمب ر ا للغري يل م  ،ا تيما ابلتعويض.

مادة (  ) 167المسئولية عن األعمال
غير المشروعة

 -1ييون الشخر سئوالا ع ،أعمالا غري املشروعة ىت صن ت نا وهو ممي .
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 -2و ع لك إ ا وقع ال ر  ،شخر غري ممي وي يي ،هناك  ،هو سئول عنإاض أو تعإذ احلصإول
على تعويض  ،املسئولض جاز للاا ت أن يل م  ،وقع نا ال ر بتعويض عا لض راعيإا يف لإك
رك اخلصوم.
مادة (  ) 168الضرر الناتج
عن سبب أجنبي

فإاجئ أو قإوة قإاهرة أو
إ ا أثمت الشإخر أن ال إر قإن شإأ عإ ،ةإمب أجنإي ال يإن لإا فيإاض كحإا
اكأ  ،امل رو أو اكأ  ،الغريض كإان غإري لإ م بتعإويض هإذا ال إر ض إا ي يوجإن إر أو اتفإاف
على غري لك.
مادة (  ) 169الدفاع الشرعي

إإر ا وهإإو يف الإإة فإإاع شإإرعت عإإ ،فسإإا أو الإإا أو عإإ ،فإإس الغإإري أو الإإاض كإإان غإإري
إإ ،أ إإن
سئولض على أال جياوز يف فاعإا الاإن ال إرو يض وإال أصإم ل إ ا بتعإويض تراعإت فيإا ات إيات
العنالة.
مادة (  ) 170مساءلة الموظف العام

ال ييون املوظق العام سئوالا ع ،عملإا الإذي أ إر ابلغإري إ ا قإام بإا تنفيإذا أل إر صإن إليإا إ ،ئإيسض
ىت كا ت إطاعة هذا األ ر واجمإة عليإاض أو كإان يعتاإن أ إا واجمإةض وأثمإت أ إا كإان يعتاإن شإروعية

العمل الذي وقع ناض وكان اعتاا ه منيّا على أةماب عاولة وأ ا اعى يف عملا جا ب احليكة.
مادة (  ) 171حالة الضرورة

إإ ،ةإإمب إإر ا للغإإري ليتفإإا ى إإر ا أكإإربض حمإإنقا بإإا أو بغإإريهض ال ييإإون ل إا إال ابلتعإإويض الإإذي يإراه
الاا ت ناةم ا.
مادة (  ) 172التضامن في المسئولية

إ ا تعإإن املسإإئولون عإإ ،عمإإل إإا كإإا وا ت إإا نني يف التإ ا هض بتعإإويض ال إإر ض وتيإإون املسإإئولية فيم إا
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بينهض ابلتساويض إال إ ا عني الاا ت صيب كإل نهض يف التعويض.
مادة (  ) 173التعويض

يان الاا ت نى التعويض ع ،ال ر الذي حلق امل رو طماا أل يإام املإا تني  224و 225راعيإا يف
لك الظإروف املإبسإةض فإان ي يتيسإر لإا وقإت احليإض أن يعإني إنى التعإويض تعيينإا ائيإاض فلإا أن
حيتفظ للم رو ابحلق يف أن يكالب اإل نة عينة ءعا ة النظر يف التانير.
مادة (  ) 174طريقة التعويض

 -1يعني الاا ت طرياة التعويض تمع ا للظروفض ويصإ أن ييإون التعإويض اسإك ا كمإا يصإ أن ييإون
إيرا ا رتم اض وجيوز يف هاتني احلالتني إلإ ام املني ،أبن يانم أت ين ا.
 -2وياإإن التعإإويض ابلناإإنض علإإى أ إإا جيإإوز للاا إإتض تمعإ ا للظإإروف وبنإإاء علإإى طلإإب امل إإرو ض أن إإر
ءعإإا ة احلالإإة إىل إإا كا إإت عليإإاض أو أن حييإإض أب اء أ إإر عإإني تصإإل ابلعمإإل غإإري املشإإروعض و لإإك
على ةميل التعويض.
مادة (  ) 175التقادم

 -1تسإإاط ابلتاإإا م عإإوى التعإإويض الناشإإئة عإإ ،العمإإل غإإري املشإإروع اب ا إإاء ثإإإ ةإإنوات إإ ،اليإإوم
الإإذي علإإض فيإإا امل إإرو حبإإنو ال إإر وابلشإإخر املسإإئول عنإإاض وتسإإاط هإإذه الإإنعوىض يف كإإل
الض اب ا اء ةس عشرة ةنة  ،يوم وقوع العمل غري املشروع.
 -2علإإى أ إإا إ ا كا إإت هإإذه الإإنعوى انشإإئة عإإ ،جربإإةض وكا إإت الإإنعوى اجلنائيإإة ي تسإإاط بعإإن ا ا إإاء
املواعين املذكو ة يف الفارة الساباةض فان عوى التعويض ال تساط إال بساومل النعوى اجلنائية.
 -2المسئولية عن عمل الغير
مادة (  ) 176مسئولية المراقب

 -1كل  ،جيب عليا قا وانا أو اتفاقا قابة شخر يف اجإة إىل الرقابإةض بسإمب قصإره أو بسإمب التإا
العاليإإة أو اجلسإإميةض ييإإون ل إا بتعإإويض ال إإر الإإذي حينثإإا لإإك الشإإخر للغإإري بعملإإا غإإري
املشروعض ويهتب هذا االلت ام ولو كان  ،وقع نا العمل ال ا غري ممي .

 -2ويعترب الااصر يف اجة إىل الرقابة إ ا ي يمل ةس عشرة ةإنةض أو بلغهإا وكإان يف كنإق الاإائض علإى
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تربيتاض وتنتال الرقابة على الااصر إىل علما يف املن ةة أو املشرف يف احلرفإةض إا ام الااصإر حتإت

إش إراف املعلإإض أو املشإإرف وتنتاإإل الرقابإإة علإإى ال وجإإة الااصإإر إىل زوجهإإا أو إىل إإ ،يتإإوىل الرقابإإة

على ال وج.

 -3ويسإإتكيع امليلإإق ابلرقابإإة أن خيلإإر إإ ،املسإإئولية إ ا أثمإإت أ إإا قإإام بواجإإب الرقابإإةض أو أثمإإت أن
ال إر كان البن واقع ا ولو قام هبذا الواجب إا ينمغت  ،العناية.
مادة (  ) 177مسئولية المتبوع

 -1ييون املتموع سئوالا ع ،ال ر الإذي حينثإا شبعإا بعملإا غإري املشإروعض إىت كإان واقعإا نإا يف إال
أت ية وظيفتا أو بسممها.
 -2وتاإإوم ابكإإة التمعيإإةض ولإإو ي ييإإ ،املتم إوع إرا يف ااتيإإا شبعإإاض إإىت كا إإت لإإا عليإإا ةإإلكة فعليإإة يف
قابتا ويف توجيها.

مادة (  ) 178حق الرجوع

للمسإإئول عإإ ،عمإإل الغإإري إإق الرجإإوع عليإإا يف احلإإنو الإإيت ييإإون فيهإإا هإإذا الغإإري سإإئوالا عإإ ،تعإإويض
ال ر .
 -3المسئولية الناشئة عن األشياء

مادة (  ) 179المسئولية الناشئة عن الحيوان

ا س احليوانض ولو ي يي ،اليا لاض سئول عما حينثا احليإوان إ ،إر ض ولإو إل احليإوان أو تسإربض
ا ي يثمت احلا س أن وقوع احلا كان بسمب أجني ال ين لا فيا.
مادة (  ) 180األضرار الناتجة
عن انهدام البناء

 -1الك المناء أو ا ةا إ ا ي يي ،المناء يف راةة املالكض سئول عمإا حينثإا ا إنام المنإاء إ ،إر
ولو كان ا نا ا ج ئياض ا ي يثمإت أن احلإا

ال يرجإع ةإمما إىل إمهإال يف الصإيا ة أو قإنم يف المنإاء
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أو عيب فيا.

 -2وجيوز مل ،كان هن ا ب ر يصيما  ،المنإاء أن يكالإب املالإك ابذإا إا يلإ م إ ،التإنابري ال إرو ية
لن ء اخلكرض فان ي ياض املالك بذلك جاز احلصول على إ ن  ،احمليمة يف اذا هإذه التإنابري علإى
سابا.

مادة (  ) 181المسئولية عن حراسة األشياء

كل  ،توىل راةة أشياء تتكلب راةإتها عنايإة ااصإة أو راةإة االت ييا يييإة ييإون سإئوالا عمإا
حتنثا هذه األشياء  ،ر ض ا ي يثمإت أن وقإوع ال إر كإان بسإمب أجنإي ال يإن لإا فيإاض هإذا إع

عنم اياإل ا ير يف لك  ،أ يام ااصة.

الفصل الرابع

اإلثراء بال سبب
مادة (  ) 182تعريف

كل شخرض ولو غري ممي ض يثري ون ةمب شروع علإى سإاب شإخر ااإر يلتإ م يف إنو إا أثإرى
با بتعويض هذا الشخر عما حلاا  ،اسا ةض ويماى هذا االلت ام قائما ولو زال ايثراء فيما بعن.
مادة (  ) 183التقادم

تسإإاط عإإوى التعإإويض عإإ ،ايث إراء بإإإ ةإإمب اب ا إإاء ثإإإ ةإإنوات إإ ،اليإإوم الإإذي يعلإإض فيإإا إإ ،حلاتإإا
اخلسإإا ة حباإإا يف التعإإويضض وتسإإاط الإإنعوى كإإذلك يف مجيإإع األ إإوال اب ا إإاء ةإإس عشإإرة ةإإنة إإ،
اليوم الذي ينشأ فيا هذا احلق.

 -1دفع غير المستحق

مادة (  ) 184دفع غير المستحق

 -1كل  ،تسلض على ةميل الوفاء ا ليس ستحاا لا وجب عليا ه.
 -2علإإى أ إإا ال حمإإل للإإر إ ا كإإان إإ ،قإإام ابلوفإإاء يعلإإض أ إإا غإإري ل إ م إإا فعإإاض إال أن ييإإون انقإإر
األهليةض أو ييون قن أكره على هذا الوفاء.
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مادة (  ) 185استرداد غير المستحق

يص اةه ا غإري املسإتحق إ ا كإان الوفإاء قإن مت تنفيإذا اللتإ ام ي يتحاإق ةإمما أو اللتإ ام زال ةإمما بعإن
أن حتاق.
مادة (  ) 186الوفاء بالتزام قبل حلول أجله

 -1يص إ كإإذلك اةإإه ا غإإري املسإإتحق إ ا كإإان الوفإإاء قإإن مت تنفيإإذ ا اللت إ ام ي حيإإل أجلإإا وكإإان املإإويف
جاهإا قيام األجل.
 -2على أ ا جيوز للإنائ ،أن ياتصإر علإى إا اةإتفا ه بسإمب الوفإاء املعجإل يف إنو إا حلإق املإني،
ر )1(.
،
مادة (  ) 187الوفاء من غير المدين

ال حمل الةه ا غري املستحق إ ا صل الوفاء  ،غري املني ،وترتإب عليإا أن الإنائ،ض وهإو سإ ،النيإة
قن جتر  ،ةنن الني،ض أو مما صل عليا  ،التأ ينات أو تإرك عإواه قمإل املإني ،احلاياإت تسإاط
ابلتاا مض ويلت م املني ،احلايات يف هذه احلالة بتعويض الغري الذي قام ابلوفاء.
مادة (  ) 188حدود الرد

 -1إ ا كان  ،تسلض غري املستحق س ،النية فإ يلت م أن ير إال ا تسلض.
 -2أ إإا إ ا كإإان ةإإئ النيإإةض فا إإا يلت إ م أن يإإر أي إ ا الثم إرات الإإيت جناهإإاض أو الإإيت قصإإر يف جنيهإإا إإ،
الشتء الذي تسلما بغري قض و لك  ،يوم الوفاءض أو  ،اليوم الذي أصم فيا ةتء النية (.)2
 -1هذا النر عنل ابلاا ون قض ( )74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلرينة الرمسية
العإن ( )37يف  5أغسإكس 1972م .أ إإا ابلنسإمة للمعإا إت بإإني غإريهض إ ،األشإإخاص فيسإري علإيهض الإإنر الاإنمي وهإإو
النر التايل ( *:ا ة ( )186الوفاء ابلت ام قمل لول أجلا )  -1-يص كذلك اةإه ا غإري املسإتحق إ ا كإان الوفإاء قإن
مت تنفيذا اللت ام ي حيل أجلا وكان املويف جاهإا قيإام األجإل  -2-علإى أ إا جيإوز للإنائ ،أن ياتصإر علإى إا اةإتفا ه بسإمب
الوفإاء املعجإل يف إنو إا حلإق املإني ،إ ،إر ض فإا ا كإان االلتإ ام الإذي ي حيإل أجلإا اإو اض التإ م الإنائ ،أن يإر للمإإني،
فائنهتا بسعرها الاا وا أو االتفاقت ع ،املنة الماقية حللول األجل.
2ض -2عنلة ابلاا ون قض ( )74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلرينة الرمسية العإن
( )37يف  5أغسإكس 1972م .أ إا ابلنسإمة للمعإإا إت بإني غإريهض إإ ،األشإخاص فيسإري علإيهض الإإنر الاإنمي وهإو الإإنر
التإإايل ( *:إإا ة ( )188إإنو الإإر ) -2 .............. -1-أ إإا إ ا كإإان ةإإتء النيإإةض فا إإا يلت إ م أن يإإر أي إا الفوائإإن
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 -3أ ا إ ا كان الشتء الذي تسلما او ا أل م بإر إا اةإتفا ه نإا يف إنو إا حلإق الإنافع إ ،إر ض
وعلى أي ال يل م  ،تسلض غري املستحق بر الثمرات  ،يوم فع النعوى)1(.
مادة (  ) 189عدم توافر أهلية المستلم

إ ا ي تتوفر أهلية التعاقن فيم ،تسلض غري املستحق فإ ييون لت ا إال ابلان الذي أثرى با.
مادة (  ) 190التقادم

تسإإاط عإإوى اةإإه ا إإا فإإع بغإإري إإق اب ا إإاء ثإإإ ةإإنوات إإ ،اليإإوم الإإذي يعلإإض فيإإا إإ ،فإإع غإإري
املستحق حباا يف االةه ا ض وتسإاط الإنعوى كإذلك يف مجيإع األ إوال اب ا إاء ةإس عشإرة ةإنة إ،
اليوم الذي ينشأ فيا هذا احلق.
 -2الفضالة
مادة (  ) 191تعريف الفضالة

الف الة هت أن يتوىل شخر عإ ،قصإن الايإام بشإأن عاجإل حلسإاب شإخر ااإرض ون أن ييإون ل إا
بذلك.
مادة (  ) 192ارتباط المصالح في الفضالة

تتحاإإق الف إإالة ولإإو كإإان الف إإويلض يف أثنإإاء توليإإا شإإأانا لنفسإإاض قإإن تإإوىل شإإأن غإإريهض ملإإا بإإني الشإإأ ني إإ،
ا تمامل ال بي ،عا الايام أب نمها نفصإا ع ،اآلار.
مادة (  ) 193األحكام التي تخضع لها
الفضالة عند إقرارها

تسري قواعن الوكالة إ ا أقر ب العمل ا قام با الف ويل.
واأل ابح اليت جناهاض أو اليت قصإر يف جنيهإا إ ،الشإتء الإذي تسإلما بغإري إقض و لإك إ ،يإوم الوفإاءض أو إ ،اليإوم الإذي
أصم فيا ةتء النية -3 .وعلى أي ال يلت م  ،تسلض غري املستحق بر الفوائن والثمرات  ،يوم فع النعوى.
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مادة (  ) 194وجوب المضي في العمل

جيب على الف ويل أن ب إت يف العمإل الإذي بإنأه إىل أن يإتمي ،ب العمإل إ ،ماشإرتا بنفسإاض كمإا جيإب
عليا أن خيكر بتنالا ب العمل ىت اةتكاع لك.
مادة (  ) 195واجبات الفضولي

 -1جيإب علإى الف إويل أن يمإذل يف الايإإام ابلعمإل عنايإة الشإخر العإإا يض وييإون سإئوالا عإ ،اكئإإاض
و ع لك جيوز للاا ت أن ينار التعويض املهتب على هذا اخلكأض إ ا كا ت الظروف ترب لك.
 -2وإ ا عهن الف ويل إىل غريه بيل العمإل أو بمع إا كإان سإئوالا عإ ،تصإرفات انئمإاض ون إاإإل إا
لرب العمل  ،اجلوع ماشرة على هذا النائب.
 -3وإ ا تعن الف وليون يف الايام بعمل وا نض كا وا ت ا نني يف املسئولية.
مادة (  ) 196التزام الفضولي
بالرد وتقديم حساب

يلت م الف ويل ا يلت م با الوكيل ،

ا اةتوىل عليا بسمب الف الة وتانمي ساب عما قام با.
مادة (  ) 197وفاة الفضولي
أو رب العمل

 -1إ ا ات الف ويل الت م و ثتا ا يلت م با و ثة الوكيل طما ا أل يام املإا ة  717فارة (.)2
 -2وإ ا ات ب العمل بات الف ويل لت ا تو الو ثة ا كان لت ا با تو و ثهض.
مادة (  ) 198التزامات رب العمل

يعتإإرب الف إإويل انئمإ ا عإإ ،ب العمإإل إإىت كإإان قإإن بإإذل يف إ ا تإإا عنايإإة الشإإخر العإإا يض ولإإو ي تتحاإإق
النتيجإإة املرجإإوةض ويف هإإذه احلالإإة ييإإون ب العمإإل ل إ ا أبن ينفإإذ التعهإإنات الإإيت عاإإنها الف إإويل

حلسإإاباض وأن يعو إإا عإإ ،التعهإإنات الإإيت الت إ م هبإإاض وأن يإإر لإإا النفاإإات ال إإرو ية والنافعإإة الإإيت
ةإإوغتها الظإإروفض وأن يعو إإا عإإ ،ال إر الإإذي حلا إا بسإإمب قيا إإا ابلعمإإلض وال يسإإتحق الف إإويل
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أجرا على عملا إال أن ييون  ،أعمال هنتا.

()1

مادة (  ) 199األهلية للتعاقد والفضالة

 -1إ ا ي تتوافر يف الف ويل أهلية التعاقن فإ ييإون سإئوالا عإ ،إ ا تإا إال ابلاإن الإذي أثإرى بإاض إا ي
تي ،سئوليتا انشئة ع ،عمل غري شروع.
 -2أ ا ب العمل فتماى سئوليتا كا لة ولو ي تتوافر فيا أهلية التعاقن.
مادة (  ) 200التقادم

تسإإاط الإإنعوى الناشإإئة عإإ ،الف إإالة اب ا إإاء ثإإإ ةإإنوات إإ ،اليإإوم الإإذي يعلإإض فيإإا كإإل طإإرف حباإإاض
وتساط كذلك يف مجيع األ وال اب ا اء ةس عشرة ةنة  ،اليوم الذي ينشأ فيا هذا احلق.
الفصل الخامس
القانون
مادة (  ) 201االلتزامات الناشئة
عن القانون

االلت ا ات اليت تنشأ ماشرة ع ،الاا ون و نه تسري عليها النصوص الاا و ية اليت أ شأهتا.

 -1هإإذا الإإنر عإإنل ابلاإإا ون قإإض ( )74لسإإنة 1972م .بتحإإرمي اب النسإإيئة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني املنشإإو ابجلريإإنة
الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة أ ا ابلنسمة للمعا إت بني غريهض  ،األشخاص فيسري علإيهض
النر الانمي وهو النر التايل (* :ا ة ( )198الت ا ات ب العمل )-يعترب الف ويل انئم ا ع ،ب العمل ىت كان قن بإذل
يف إ ا تا عناية الشخر العا يض ولو ي تتحاق النتيجة املرجوةض ويف هذه احلالإة ييإون ب العمإل ل إ ا أبن ينفإذ التعهإنات
اليت عانها الف ويل حلساباض وأن يعو ا ع ،التعهإنات الإيت التإ م هبإاض وأن يإر لإا النفاإات ال إرو ية والنافعإة الإيت ةإوغتها
الظروف اف ا إليها فوائنها  ،يوم فعهاض وأن يعو ا ع ،ال إر الإذي حلاإا بسإمب قيا إا ابلعمإلض وال يسإتحق الف إويل
أجرا على عملا إال أن ييون  ،أعمال هنتا.
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الباب الثاني
آثار االلتزام
مادة (  ) 202تنفيذ االلتزام

 -1ينفذ االلت ام جربا على املني.،
 -2و ع لك إ ا كان االلت ام طميعيا فإ جرب يف تنفيذه.

مادة (  ) 203االلتزام الطبيعي

يا إإن الاا إإتض عن إإن ع إإنم ال إإنرض إإا إ ا ك إإان هن إإاك التإ إ ام طميع إإت يا إإوم عل إإى أة إإاس واج إإب أ
اجتماعتض ويف كل ال ال جيوز أن ياوم الت ام طميعت خيالق النظام العام.

أو

مادة (  ) 204الوفاء بااللتزام الطبيعي

ال يسه املني ،ا أ اه اباتيا هض قاصنا أن يويف الت ا ا طميعيا.

مادة (  ) 205صفة االلتزام الطبيعي

االلت ام الكميعت يصل ةمم ا اللت ام نا.
الفصل األول
التنفيذ العيني
مادة (  ) 206تنفيذ االلتزامات عينيا

 -1جيإرب املإإني ،بعإإن إعإإذا ه طماإا للمإإا تني  222و 223علإإى تنفيإذ الت ا إإا تنفيإإذا عينيإا إإىت كإإان لإإك
ممينا.
 -2علإإى أ إإا إ ا كإإان يف التنفيإإذ العيإ إ هإإاف للمإإني ،جإإاز لإإا أن ياتصإإر علإإى فإإع تعإإويض اإإنيض إ ا
كان لك ال يلحق ابلنائ ،ر ا جسيما.
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مادة (  ) 207نقل الملكية

االلت ام بنال املليية أو أي ق عي اار ينال  ،تلااء فسا هذا احلق إ ا كان حمل االلت ام شإيئ ا عينإ ا
بليا امللت مض و لك ع راعاة أ يام النظام العاا ي اخلاصة ابلشهر العاا ي.
مادة (  ) 208االلتزام بنقل حق
عيني على شيء لم يعين

 -1إ ا و االلت ام بنال ق عي على شتء ي يعني إال بنوعا فإ ينتال احلق إال ءفراز هذا الشتء.
 -2فا ا ي ياض املني ،بتنفيذ الت ا اض جإاز للإنائ ،أن حيصإل علإى شإتء إ ،النإوع اتإا علإى فاإة املإني،
بعن اةإتئذان الاا إت أو ون اةإتئذا ا يف الإة االةإتعجالض كمإا جيإوز لإا أن يكالإب بايمإة الشإتء
 ،غري إاإل يف احلالتني حباا يف التعويض.
مادة (  ) 209تسليم العين والمحافظة عليها

االلت ام بناإل إق عي يت م ،االلت ام بتسليض الشتء واحملافظة عليا ىت التسليض.
مادة (  ) 210هال ك الشيء قبل تسليمه

 -1إ ا الت م املني ،أن ينال ّاا عينيّا أو أن ياوم بعملض وت م ،الت ا ا أن يسلض شيئا وي ياإض بتسإليما
بعن أن أعذ ض فان هإك الشتء ييون عليا ولو كان اهلإك قمل ايعذا على النائ.،
 -2و إإع لإإك ال ييإإون اهلإإإك علإإى املإإني،ض ولإإو أعإإذ ض إ ا أثمإإت أن الشإإتء كإإان يهلإإك كإإذلك عنإإن
النائ ،لو أ ا ةلض إلياض ا ي يي ،املني ،قن قمل أن يتحمل تمعة احلوا املفاجئة.
 -3على أن الشتء املسروف إ ا هلك أو اع أبية صو ة كا ت فان تمعة اهلإك تاع على السا ف.
مادة (  ) 211التنفيذ الشخصي

يف االلت ام بعملض إ ا ر االتفاف أو اةتوجمت طميعإة الإني ،أن ينفإذ املإني ،االلتإ ام بنفسإا جإاز للإنائ،
أن يرفض الوفاء  ،غري املني.،
مادة (  ) 212التنفيذ على نفقة المدين

 -1يف االلت إ ام بعمإإلض إ ا ي ياإإض املإإني ،بتنفيإإذ الت ا إإاض جإإاز للإإنائ ،أن يكلإإب ترايص إا إإ ،الا إإاء يف
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تنفيذ االلت ام على فاة املني ،إ ا كان هذا التنفيذ ممينإا.
 -2وجيوز يف الة االةتعجال أن ينفذ النائ ،االلت ام على فاة املني،ض ون تراير  ،الا اء.
مادة (  ) 213قيام الحكم مقام التنفيذ

يف االلت ام بعمإل ياإوم يض الاا ت اام التنفيذض إ ا مسحت هبإذا طميعة االلت ام.
مادة (  ) 214شرط بذل العناية

 -1يف االلت ام بعملض إ ا كان املكلإوب إ ،املإني ،هإو أن حيإافظ علإى الشإتء أو أن ياإوم ء ا تإا أو أن
يتواى احليكة يف تنفيذ الت ا ا فإان املإني ،ييإون قإن ول اباللتإ ام إ ا بإذل يف تنفيإذه إ ،العنايإة كإل
ا يمذلا الشخر العا يض ولو ي يتحاق الغر املاصإو ض هإذا إا ي يإنر الاإا ون أو االتفإاف علإى
غري لك.
 -2ويف كل ال يماى املني ،سئوالا عما تيا  ،غ أو اكأ جسيض.
مادة (  ) 215اإلخالل باالمتناع عن العمل

إ ا الت إ م املإإني ،ابال تنإإاع عإإ ،عمإإل وأاإإل هبإإذا االلت إ امض جإإاز للإإنائ ،أن يكلإإب إزالإإة إإا وقإإع الف إ ا
لإلت امض ولا أن يكلب  ،الا اء ترايصا يف أن ياوم هبذه ايزالة على فاة املني.،
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مادة (  ) 216تغريم المدين عن عدم الوفاء

 -1إ ا كان تنفيذ االلت ام عينا غري ممي ،أو غري إئض إال إ ا قام با املني ،فسا جاز للإنائ ،أن حيصإل
على يض ءل ام املني ،هبذا التنفيذ وينفع غرا ة هتنينية إن ا تنع ع ،لك.
 -2وإ ا أى الاا ت أن انا الغرا ة ليس كافيإا يكإراه املإني ،املمتنإع عإ ،التنفيإذ جإاز لإا أن ي يإن يف
الغرا ة كلما أى اعي ا لل اي ة.
مادة (  ) 217التعويض

إ ا مت التنفيذ العي أو أصر املني ،على فض التنفيذ ن الاا ت انا التعويض الذي يل م بإا املإني،
راعيا يف لك ال ر الذي أصاب النائ ،والعنت الذي بنا  ،املني.،
الفصل الثاني
التنفيذ بطريق التعويض
مادة (  ) 218استحالة التنفيذ عينا

إ ا اةإإتحال علإإى املإإني ،أن ينفإإذ االلتإ ام عينإا يإإض عليإإا ابلتعإإويض لعإإنم الوفإإاء ابلت ا إإا إإا ي يثمإإت أن
اةتحالة التنفيذ قن شأت عإ ،ةإمب أجنإي اليإن لإا فيإاض وييإون احليإض كإذلك إ ا أتاإر املإني ،يف
تنفيذ الت ا ا.
مادة (  ) 219اشتراك الدائن
في إحداث الضرر

جيإإوز للاا إإت أن يإإنار اإإنا التعإإويض أو أال حييإإض بتعإإويض إإا إ ا كإإان الإإنائ ،اكئإإا قإإن اشإإهك يف
إ نا ال ر أو زا فيا.
مادة (  ) 220اإلعفاء من المسئولية

 -1جيوز االتفاف على أن يتحمل املني ،تمعة احلا املفاجئ والاوة الااهرة.
 -2وكذلك جيوز االتفاف على إعفاء املني ، ،أية سئولية تهتإب علإى عإنم تنفيإذ الت ا إا التعاقإني إال
إإا ينشإإأ عإإ ،غشإإا أو عإإ ،اكئإإا اجلسإإيضض و إإع لإإك جيإإوز للمإإني ،أن يشإإهمل عإإنم سإإئوليتا عإإ،
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الغ أو اخلكأ اجلسيض الذي ياع  ،أشخاص يستخن هض يف تنفيذ الت ا ا.
 -3وياع ابطإإا كل شإرمل يا ت ابيعفاء إ ،املسئولية املهتمة على العمل غري املشروع.
مادة (  ) 221شرط إعذار المدين

ال يستحق التعويض إال بعن إعذا املني،ض ا ي ينر على غري لك.
مادة (  ) 222طريقة اإلعذار

ييون إعذا املني ،ء ذا ه أو ا ياإوم اإام اي إذا ض وجيإوز أن يإتض ايعإذا عإ ،طريإق الربيإن علإى الوجإا
املمإإني يف قإإا ون املرافعإإاتض كمإإا جيإإوز أن ييإإون هتم إ ا علإإى اتفإإاف يا إإت أبن ييإإون املإإني ،عإإذ ا
جر لول األجل ون اجة إىل أي إجراء اار.
مادة (  ) 223االستغناء عن اإلعذار

ال رو ة يعذا املني ،يف احلاالت اآلتية-:
أ) إ ا أصم تنفيذ االلت ام غري ممي ،أو غري جمن بفعل املني.،
ب) إ ا كان حمل االلت ام تعوي ا ترتب على عمل غري شروع.
ج) إ ا كان حمل االلت ام شتء يعلض املني ،أ ا سروف أو شتء تسلما ون ق وهو عاي بذلك.
) إ ا صرح املني ،كتابة أ ا ال يرين الايام ابلت ا ا.
مادة (  ) 224تقدير التعويض

 -1إ ا ي يي ،التعويض ان ا يف العان أو بنر يف الاا ون فالاا ت هو الذي يان هض ويشمل التعإويض
إإا حلإإق الإإنائ ،إإ ،اسإإا ة و إإا فاتإإا إإ ،كسإإبض بشإإرمل أن ييإإون هإإذا تيجإإة طميعيإإة لعإإنم الوفإإاء
اباللت إ ام أو للتإإأار يف الوفإإاء بإإاض ويعتإإرب ال إإر تيجإإة طميعيإإة إ ا ي ييإإ ،يف اةإإتكاعة الإإنائ ،أن
يتوقاه بمذل جهن عاول.
 -2و ع لك إ ا كان االلت ام صن ه العانض فإ يلت م املني ،الذي ي يرتيب غشإ ا أو اكإأ جسإيم ا إال
بتعويض ال إر الذي كإان بي ،توقعا عإا ة وقت التعاقن.
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مادة (  ) 225الضرر األدبي

 -1يشإإمل التعإإويض ال إإر األ أي إاض وليإإ ،ال جيإإوز يف هإإذه احلالإإة أن ينتاإإل إىل الغإإري إال إ ا حتإإن
ات ى اتفافض أو طالب النائ ،با أ ام الا اء.
 -2و إع لإك ال جيإوز احليإض بتعإإويض إال لإألزواج واألقإا ب إىل الن جإة الثا يإإة عمإا يصإيمهض إ ،أي إإ،
جراء وت املصاب.
مادة (  ) 226تحديد قيمة التعويض
في العقد

جيوز للمتعاقني ،إ ا ي ييإ ،حمإل االلتإ ام اإو ا إ أن حيإن ا اإن ا قيمإة التعإويض ابلإنر عليهإا يف العاإنض
أو يف اتفاف ال قض ويراعى يف هذه احلالة أ يام املوا  218 ،إىل  ، 223الاا ون املنا.

()1

مادة (  ) 227عدم استحقاق
التعويض االتفاقي

 -1ال ييون التعويض االتفاقت ستح ّاا إ ا أثمت املني ،أن النائ ،ي يلحاا أي ر .
 -2وجيوز للاا ت أن خيفض هإذا التعإويض إ ا أثمإت املإني ،أن التاإنير كإان مالغإا فيإا إىل جإة كمإريةض
أو أن االلت ام األصلت قن فذ يف ج ء نا.
 -3وياع ابطإا كل اتفاف خيالق أ يام الفارتني الساباتني.
مادة (  ) 228تجاوز الضرر قيمة
التعويض االتفاقي

إ ا جاوز ال ر قيمة التعويض االتفإاقت فإإ جيإوز للإنائ ،أن يكالإب أبكثإر إ ،هإذه الايمإة إال إ ا أثمإت
أن املني ،قن ا تيب غشا أو اكأ جسيما.

 - 1هإإذا الإإنر عإإنل ابلاإإا ون قإإض ( )74لسإإنة 1972م .بتحإإرمي اب النسإإيئة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني املنشإإو ابجلريإإنة
الرمسيإإة العإإن ( )37يف  5أغسإإكس 1972م .السإإنة العاشإإرةض أ إإا ابلنسإإمة للمعإإا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيسإإري
علإيهض الإنر الاإنمي وهإو الإنر التإايل (* :إا ة ( )226حتنيإن قيمإة التعإويض يف العاإن ) جيإوز للمتعاقإني ،أن حيإن ا اإإن ا
قيمة التعويض ابلنر عليها يف العان أو يف اتفاف ال ق ويراعى يف هذه احلالة أ يام املوا  218إىل .223
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مادة (  ) 229التعويض عن التأخر

()1

إ ا كان حمل االلت ام ملغإا إ ،الناإو وكإان علإوم املاإنا وقإت الكلإب وأتاإر املإني ،يف الوفإاء بإاض كإان
ل إا أبن يإإنفع للإإنائ ،علإإى ةإإميل التعإإويض عإإ ،التإإأار فوائإإن قإإن ها أ بعإإة يف املائإإة يف املسإإائل
املن ية وةسة يف املائة يف املسائل التجا يةض وتسري هذه الفوائن  ،ش يخ املكالمة الا إائية هبإاض إن
ي حين االتفاف أو العرف التجا ي ش خيا اار لسراي اض وهذا كلا ا ي ينر الاا ون على غريه.
مادة (  ) 230الفوائد االتفاقية

()2

 -1جيوز للمتعاقني ،أن يتفاا على ةعر ااإر للفوائإن ةإواء أكإان لإك يف اابإل أتاإري الوفإاء أم يف أيإة
الإإة أاإإرى تشإإهمل فيهإإا الفوائإإنض علإإى أال ي يإإن هإإذا السإإعر علإإى عشإإرة يف املائإإةض فإإا ا اتفاإإا علإإى
فوائإإن ت يإإن علإإى هإإذا السإإعر وجإإب ذفي إإها إىل عشإإرة يف املائإإة وتعإإني
الان .

إإا فإإع زائإإن ا علإإى هإإذا

 -2وكل عمولة أو نفعةض أايا كان وعهاض اشهطها النائ ،إ ا زا ت هت والفائنة املتفق عليهإا علإى احلإن
األقصى املتانم كره تعترب فائنة ستهة.
وتيون قابلإة للتخفإيضض إ ا إا ثمإت أن هإذه العمولإة أو املنفعإة ال تاابلهإا ان إة ايايإة ييإون الإنائ،
قن أ اها وال نفعة شروعة.
مادة (  ) 231حق الدائن في الفوائد

()3

ال يشهمل الةتحااف فوائن التأاري قا و ية كا ت أو اتفاقية أن يثمت النائ ،ر ا حلاا  ،هذا التأاري.
1ض -2ال ينكمق يض هذه املا ة على املعا إت بني األشإخاص الكميعيإني و لإك وجإب املإا ة الثالثإة إ ،الاإا ون
لسنة 1972م املشا إليا.

قإض 74

3ض3ض -2ال ينكمق يض هذه املإا ة علإى املعإا إت بإني األشإخاص الكميعيإني و لإك وجإب املإا ة الثالثإة إ ،الاإا ون قإض
 74لسإإنة 1972م .بتحإإرمي اب النسإإيئة يف املعإإا إت املن يإإة والتجا يإإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني (األفإإرا ) وبتعإإنيل بعإإض
أ يام الاا ون املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة.
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مادة (  ) 232سلطة المحكمة
في تخفيض الفوائد

()1

إ ا تسإإمب الإإنائ ،بسإإوء يإإةض وهإإو يكالإب حباإإا يف إطالإإة أ إإن النإ اع فللاا إإت أن خيفإإض الفوائإإن قا و يإإة
كا ت أو اتفاقية أو ال يا ت هبا إطإق ا ع ،املنة اليت طال فيها الن اع بإ رب .
مادة (  ) 233فوائد تأخير عند
ي()2
البيع الجبر

عنإن توزيإع إإ ،الشإتء الإإذي بيإع جإربا ال ييإون الإإنائنون املامولإون يف التوزيإإع سإتحاني بعإإن ةإو املإ ا
لفوائن أتاري ع ،األ صمة اليت تار ت هلض يف هذا التوزيع إال إ ا كان الراةت عليإا املإ ا ل إا بإنفع
فوائن الثم،ض أو كا ت ا ا ة احمليمة ل ة هبذه الفوائإن بسإمب إيإناع الإثم ،فيهإاض علإى أال يتجإاوز
ا يتاا اه النائنون  ،فوائن يف هذه احلالإة إا هإو سإتحق نهإا قمإل الراةإت عليإا املإ ا أو ا ا إة
احمليمةض وهذه الفوائن تاسض بني النائنني مجيعا قسمة غر اء.

مادة (  ) 234التعويض التكميلي

()3

جيوز للنائ ،أن يكالب بتعويض تيميلت ي اف إىل الفوائنض إ ا ثمإت أن ال إر الإذي جيإاوز الفوائإن قإن
تسمب فيا املني ،بسوء ية.
مادة (  )235فوائد على متجمد الفوائد

()4

الجيإوز تاا إت فوائإن علإى تجمإإن الفوائإنض وال جيإوز يف أيإة إال أن ييإإون جممإوع الفوائإن الإيت يتاا إإاها
النائ ،أكثر  ،أس املال و لك كلا ون إاإل ابلاواعن والعا ات التجا ية.

3ض -2ال ينكمق يض هذه املا ة على املعا إت بني األشإخاص الكميعيإني و لإك وجإب املإا ة الثالثإة إ ،الاإا ون قإض 74
لسنة 1972م .بتحإرمي اب النسإيئة يف املعإا إت املن يإة والتجا يإة بإني األشإخاص الكميعيإني (األفإرا ) وبتعإنيل بعإض أ يإام
الاا ون املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة.

50

مادة (  ) 236الفوائد التجارية
على الحساب الجاري

الفوائإإن التجا يإإة الإإيت تسإإري علإإى احلسإإاب اجلإإا ي خيتلإإق ةإإعرها الاإإا وا اباإإتإف اجلهإإاتض ويتمإإع يف
طرياة ساب الفوائن املركمة يف احلساب اجلا ي ا يا ت با العرف التجا ي.
الفصل الثالث

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل
تنفيذ ووسائل ضمان

مادة (  ) 237حقوق الدائن
على أموال المدين

 – 1أ وال املني ،مجيعها ا نة للوفاء بنيو ا.
 – 2ومجيع النائنني تساوون يف هذا ال مان إال  ،كان لا نهض إق التانم طماا للاا ون.
 – 1وسائل التنفيذ

مادة (  ) 238دعوى الحلول

 – 1ليل ائ ،ولو ي يي ،اا ستحق األ اء أن يستعمل ابةض نينا مجيع اوف هإذا املإني،ض إال إا
كان نها تصإا بشخصا ااصة أو غري قابل للحج .
 – 2وال ييون اةتعمال النائ ،حلاوف نينا اموالا إال إ ا أثمت أن املني ،ي يسإتعمل هإذه احلاإوف وأن
عإإنم اةإإتعمالا هلإإا إإ ،شإإأ ا أن يسإإمب عسإإره أو أن ي يإإن يف هإإذا العسإإرض وال يشإإهمل إعإإذا املإإني،
الةتعمالا اا ولي ،جيب إ االا اصما يف النعوى.
مادة (  ) 239آثار الحلول

يعترب النائ ،يف اةتعمالا اوف نينإا انئمإ ا عإ ،هإذا املإني،ض وكإل فائإنة تنإت
تنال يف أ وال املني ،وتيون ماانا جلميع ائنيا.

إ ،اةإتعمال هإذه احلاإوف
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مادة (  ) 240دعوى إبطال تصرف المدين

ليإإل ائإإ ،أصإإم اإإا سإإتحق األ اءض وصإإن إإ ،نينإإا تصإإرف إإا بإإا أن يكلإإب عإإنم فإإا هإإذا
التصإإرف يف اإإاض إ ا كإإان التصإإرف قإإن أ اإإض إإ ،اإإوف املإإني ،أو زا يف الت ا اتإإا وترتإإب عليإإا
عسر املني ،أو ال اي ة يف عسرهض و لك ىت توافرت الشرومل املنصوص عليها يف املا ة التالية.
مادة (  ) 241شروط التمسك بدعوى اإلبطال

 – 1إ ا كإان تصإإرف املإني ،بعإإو ض اشإإهمل لعإنم فإإا ه يف إإق الإنائ ،أن ييإإون نكإإوايا علإى غإ إإ،
املإإني،ض وأن ييإإون إإ ،صإإن لإإا التصإإرف علإإى علإإض هبإإذا الغإ ض وييفإإت العتمإإا التصإإرف نكإإوايا
علإإى الغإ أن ييإإون قإإن صإإن إإ ،املإإني ،وهإإو عإإاي بعسإإره كمإإا يعتإإرب إإ ،صإإن لإإا التصإإرف عاملإا
بغ املني ،إ ا كان قن علض أن هذا املني ،يف الة عسر.
 – 2أ إا إ ا كإإان التصإرف تربعإ اض فا إا ال ينفإإذ يف إق الإإنائ،ض ولإو كإإان إ ،صإإن لإا التإإربع سإ ،النيإإة
ش ا.
ولو ثمت أن املني ،ي يرتيب غ ّ
 – 3وإ ا كإإان اخللإإق الإإذي ا تاإإل إليإإا الشإإتء إ ،املإإني ،قإإن تصإإرف فيإإا بعإإو إىل الإإق ااإإرض فإإإ
يص إ للإإنائ ،أن يتمسإإك بعإإنم فإإا التصإإرف إال إ ا كإإان اخللإإق الثإإاا يعلإإض غ إ املإإني،ض وعلإإض
اخللق األول هبإذا الغإ ض إن كإان املإني ،قإن تصإرف بعإو ض أو كإان هإذا اخللإق الثإاا يعلإض عسإر
املني ،وقت تصرفا للخلق األول إن كان املني ،قن تصرف لا تربعا.
مادة (  ) 242إعسار المدين

إ ا ا عى النائ ،عسر املإني ،فلإيس عليإا إال أن يثمإت اإنا إا يف تإا إ ،يإونض وعلإى املإني ،فسإا أن
يثمت أن لا االا يساوي قيمة النيون أو ي ين عليها.
مادة (  ) 243آثار إبطال التصرف

ىت تار عنم فا التصرف اةتفا  ،لك مجيع النائنني الذي ،صن هذا التصرف إ را ا هبض.
مادة (  ) 244التخلص من الدعوى

إ ا كان  ،تلاى اا  ،املني ،املعسر ي ينفع ناض فا ا يتخلر  ،الإنعوى إىت كإان هإذا الإثم ،هإو
 ،املثلض وقام ءيناعا ا ا ة احمليمة.
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مادة (  ) 245حاالت خاصة بالغش

إال تف إإيل ائإإ ،علإإى ااإإر ون إإقض فإإإ يهتإإب عليإإا إال ر إإان الإإنائ ،إإ،

 – 1إ ا ي ياصإإن ابلغإ
هذه املي ة.
 – 2وإ ا ويف املإإني ،املعسإإر أ إإن ائنيإإا قمإإل ا ا إإاء األجإإل الإإذي عإإني أصإإا للوفإإاءض فإإإ يسإإري هإإذا
الوفاء يف ق ابقت النائننيض وكذلك ال يسري يف اهض الوفاء ولو صل بعن ا ا إاء هإذا األجإلض
إ ا كان قن مت تيجة تواطؤ بني املني ،والنائ ،الذي اةتول اا.
مادة (  ) 246التقادم

تساط ابلتاا م عوى عنم فا التصرف اب ا اء ثإ ةنوات  ،اليوم الإذي يعلإض فيإا الإنائ ،بسإمب
عإإنم فإإا التصإإرفض وتسإإاط يف مجيإإع األ إإوال اب ا إإاء ةإإس عشإإرة ةإإنة إإ ،الوقإإت الإإذي صإإن
فيا التصرف املكعون فيا.
مادة (  ) 247التعاقد الصوري وآثاره

 – 1إ ا أبإإرم عاإإن صإإو ي فلإإنائ املتعاقإإني ،وللخلإإق اخلإإاصض إإىت كإإا وا س إ النيإإةض أن يتمسإإيوا
ابلعان الصو يض كما أن هلض أن يتمسإيوا ابلعاإن املسإته ويثمتإوا جبميإع الوةإائل صإو ية العاإن الإذي
أ ر هبض.
 – 2وإ ا تعا إإت ص إإاحل وي الش إإأنض فتمس إإك بع إإهض ابلعا إإن الظ إإاهر ويس إإك اآلا إإرون ابلعا إإن
املستهض كا ت األف لية لألولني.
مادة (  ) 248تغلب العقد الحقيقي على العقد الظاهر

إ ا ةه املتعاقإنان عاإن ا ايايّإ ا بعاإن ظإاهرض فالعاإن النافإذ فيمإا بإني املتعاقإني ،واخللإق العإام هإو العاإن
احلايات.
 – 2إحدى وسائل الضمان :الحق في الحبس
مادة (  ) 249حق الحبس

 – 1ليل  ،الت م أب اء شتء أن بتنع ع ،الوفاء باض ا ام النائ ،ي يعإر الوفإاء ابلتإ ام هتإب عليإا
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بسمب الت ام املني ،و رتمط باض أو ا ام النائ ،ي ياض بتانمي أت ني كاف للوفاء ابلت ا ا هذا.
 – 2وييإإون لإإك بوجإإا اإإاص حلإإائ الشإإتء أو حمإإرزهض إ ا هإإو أ فإإق عليإإا صإإروفات إإرو ية أو انفعإإةض
فإإان لإإا أن بتنإإع عإإ ،هإإذا الشإإتء إإىت يسإإتول إإا هإإو سإإتحق لإإاض إال أن ييإإون االلت إ ام ابلإإر
انشئ ا ع ،العمل غري شروع.
مادة (  ) 250آثار الحبس

 – 1جمر احلق يف مس الشتء ال يثمت ق ا تياز عليا.
 – 2وعلى احلابس أن حيافظ على الشتء وفا ا أل يام ه ،احليازةض وعليا أن يانم ساابا ع ،غلتا.
 – 3وإ ا كان الشتء احملموس خيشإى عليإا اهلإإك أو التلإقض فللحإابس أن حيصإل علإى إ ن إ ،الا إاء
يف بيعا وفاا لأل يام املنصوص عليها يف املا ة  1123وينتال احلق يف احلمس  ،الشتء إىل نا.
مادة (  ) 251انقضاء الحق في الحبس

 – 1ينا ت احلق يف احلمس اروج الشتء  ،ين ائ ه أو حمرزه.
 – 2و ع لك جيوز حلإابس الشإتءض إ ا اإرج الشإتء إ ،يإنه افيإة أو ابلإرغض إ ،عا إتاض أن يكلإب
اةه ا هض إ ا هو قام هبإذا الكلإب اإإل ثإثإني يو إ ا إ ،الوقإت الإذي علإض فيإا اإروج الشإتء إ،
يإنهض وقمل ا ا إاء ةنة  ،وقت اروجا.
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الباب الثالث

األوصاف المعدلة ألثر االلتزام
الفصل األول

الشرط واألجل

*  - 1الشرط
مادة (  ) 252االلتزام المعلق على شرط

ييون االلت ام علاا على شرمل إ ا كان وجو ه أو زوالا هتما على أ ر ستامل غري حماق الوقوع.
مادة (  ) 253االلتزام المعلق على شرط
غير ممكن أو غير مشروع

 – 1ال ييإإون االلت إ ام قائم إ ا إ ا علإإق علإإى شإإرمل غإإري مميإإ،ض أو علإإى شإإرمل إإالق لإإآل اب أو النظإإام
العامض هذا إ ا كان الشرمل واقفاض أ ا إ ا كان فاةخا فهو فسا الذي يعترب غري قائض.
 – 2و إع لإإك ال ياإوم االلتإ ام الإإذي علإق علإإى شإإرمل فاةإخ إإالق لإإآل اب أو النظإام العإإامض إ ا كإإان
هذا الشرمل هو السمب النافع لإلت ام.
مادة (  ) 254االلتزام المعلق على شرط واقف

ال ييون االلت ام قائما إ ا علق على شرمل واقق جيعل وجو االلت ام توقفا على حمض إ ا ة امللت م.
مادة (  ) 255نفاذ االلتزام المعلق على شرط واقف

إ ا كان االلت ام علا ا على شرمل واققض فإ ييون انفذ ا إال إ ا حتاق الشرملض أ ا قمل حتاق الشإرملض فإإ
ييإإون االلت إ ام قإإابإا للتنفيإإذ الاهإإري وال للتنفيإإذ االاتيإإا يض علإإى أ إإا جيإإوز للإإنائ ،أن يتخإإذ إإ،
ايجراءات ا حيافظ با على اا.
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مادة (  ) 256الشرط الفاسخ

 – 1يهتب علإى حتاإق الشإرمل الفاةإخ زوال االلتإ امض وييإون الإنائ ،ل إا بإر إا أاإذهض فإا ا اةإتحال
الر لسمب هو سئول عنا وجب عليا التعويض.
 -2على أن أعمال اي ا ة اليت تصن  ،النائ ،تماى انفذة غض حتاق الشرمل.
ماد (  ) 257األثر الرجعي للشرط

 – 1إ ا حتاإإق الشإإرمل اةإإتنن أثإإره إىل الوقإإت الإإذي شإأ فيإإا االلتإ ام إال إ ا تمإإني إإ ،إ ا ة املتعاقإإني ،أو
 ،طميعة العان أن وجو االلت ام أو زوالا إمنا ييون يف الوقت الذي حتاق فيا الشرمل.
 – 2و ع لك ال ييون للشرمل أثر جعتض إ ا أصم تنفيذ االلت ام قمل حتاق الشإرمل غإري مميإ ،لسإمب
أجني ال ين للمني ،فيا.
 – 2األجل
مادة (  ) 258تعريف

 – 1ييون االلت ام ألجل إ ا كان فا ه أو ا ا اؤه هتما على أ ر ستامل حماق الوقإوع.
 – 2ويعترب األ ر حماق الوقوع ىت كان وقوعا حمتماض ولو ي يعرف الوقت الذي ياع فيا.
مادة ( ) 259تعيين القاضي لألجل

إ ا تمإإني إإ ،االلت إ ام أن املإإني ،ال ياإإوم بوفائإإا إال عنإإن املاإإن ة أو امليسإإرةض عإإني الاا إإت يعإإا ا ناةإإما
حللإول األجإإلض راعيإ ا يف لإك إإوا املإإني ،احلاليإة واملسإإتاملةض و ات إإي ا نإا عنايإإة الرجإإل احلإرير
على الوفاء ابلت ا ا.
مادة (  ) 260سقوط حق التمسك باألجل

يساط ق املني ،يف األجل:
 – 1إ ا شهر إفإةا وفاا لنصوص الاا ون.
 – 2إ ا أ إعق بفعلإإا إىل إإن كمإإري إا أعكإإى الإإنائ ،إإ ،أت إني اإإاصض ولإإو كإإان هإذا التإإأ ني قإإن أعكإإى
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بعاإإن ال إإق أو ات إإى الاإإا ونض هإإذا إإا ي يإإؤثر الإإنائ ،أن يكالإإب بتيملإإة التإإأ نيض أ إإا إ ا كإإان
أ إإعاف التإإأ ني يرجإإع إىل ةإإمب ال اإإل ي ا ة املإإني ،فيإإاض فإإان األجإل يسإإاط إإا ي ياإإنم املإإني،
للنائ ،ماانا كافيا.
 – 3إ ا ي يانم للنائ ،ا وعن يف العان بتانبا  ،التأ ينات.
مادة (  ) 261آثار األجل

 – 1إ ا كإإان االلتإ ام اإإهانا أبجإإل واقإإقض فا إإا ال ييإإون انفإإذا إال يف الوقإإت الإإذي ينا إإت فيإإا األجإإلض
على أ ا جيوز للنائ،ض ىت قمل ا ا اء األجلض أن يتخذ إ ،ايجإراءات إا حيإافظ بإا علإى اوقإاض
ولإإا بوجإإا اإإاص أن يكالإإب بتإإأ ني إ ا اشإإت إفإإإس املإإني ،أو عسإإره واةإإتنن يف لإإك إىل ةإإمب
عاول.
 – 2ويهتب على ا ا اء األجل الفاةخ زوال االلت امض ون أن ييون هلذا ال وال أثر جعت.
الفصل الثاني

تعدد محل االلتزام
 – 1االلتزام التخييري

مادة (  ) 262تعريف

ييإإون االلت إ ام ذيإإريّايا إ ا مشإإل حملإإا أشإإياء تعإإن ة ت إربأ إإة املإإني ،ب إراءة ش إإة إ ا أ ى وا إإنا نهإإاض وييإإون
اخليا للمني ،ا ي ينر الاا ون أو يتفق املتعاقنان على غري لك.
مادة (  ) 263االمتناع أو عدم
االتفاق على االختيار

 – 1إ ا كان اخليا للمني ،وا تنع ع ،االاتيا ض أو تعإن املإنينون وي يتفاإوا فيمإا بيإنهض جإاز للإنائ ،أن
يكلب  ،الاا ت تعيني أجل خيتا فيا املني ،أو يتفق فيا املإنينونض فإا ا ي يإتض لإك تإوىل الاا إت
بنفسا تعيني حمل االلت ام.
 – 2أ ا إ ا كان اخليا للنائ ،وا تنع ع ،االاتيإا أو تعإن الإنائنون وي يتفاإوا فيمإا بيإنهض عإني الاا إت
أجإا إن طلب املني ،لكض فا ا ا ا ى األجل ا تال اخليا إىل املني.،
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مادة (  ) 264استحالة الوفاء

إ ا كان اخليا للمني،ض اةتحال تنفيذ كل  ،األشإياء املتعإن ة الإيت اشإتمل عليهإا حمإل االلتإ امض وكإان
املإإني ،سإإئوالا عإإ ،هإإذه االةإإتحالة ولإإو فيمإإا يتعلإإق بوا إإن إإ ،ه إذه األشإإياءض كإإان ل إإا أبن يإإنفع

قيمة ااإر شتء اةتحال تنفيذه.

 – 2االلتزام البدلي
مادة (  ) 265تعريف

 – 1ييإإون االلت إ ام بإإنليا إ ا ي يشإإتمل حملإإا إال شإإيئا وا إإناض وليإإ ،ت إربأ إإة املإإني ،إ ا أ ى بإإنالا نإإا
شيئا اار.
 – 2والشتء الذي يشملا حمل االلت ام – ال المنيل الذي تربأ إة املإني ،أب ائإا هإو و إنه حمإل االلتإ ام
وهو الذي يعني طميعتا.

الفصل الثالث
تعدد طرفي االلتزام
 – 1التضامن
مادة (  ) 266عدم افتراض التضامن

الت ا  ،بني النائنني أو بني املنينني ال يفه ض وإمنا ييون بناء على اتفاف أو ر يف الاا ون.
مادة (  ) 267تضامن الدائنين

 – 1إ ا كإإان الت إإا  ،بإإني الإإنائننيض جإإاز للمإإني ،أن يإإويف الإإني ،ألي إإنهضض إال إ ا إإا ع أ إإنهض يف
لك.
 – 2و إإع لإإك ال حيإإول الت إإا  ،ون ا اسإإام الإإني ،بإإني و ثإإة أ إإن الإإنائنني املت إإا ننيض إال إ ا كإإان
الني ،غري قابل لإ اسام.
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مادة (  ) 268حق الدعوى على
المدين وأوجه الدفع

 – 1جيإإوز للإإنائنني املت إإا ننيض جمتمعإإني أو نفإإر ي،ض كالمإإة املإإني ،ابلوفإإاءض ويراعإإى يف لإإك إإا يلحإإق
ابكة كل ائ ، ،وصق يعنل  ،أثر الني.،
 – 2وال جيوز للمني ،إ ا طالما أ ن الإنائنني املت إا نني ابلوفإاء أن حيإت علإى هإذا الإنائ ،أبوجإا الإنفع
اخلاصإة بغإإريه إإ ،الإنائننيض وليإإ ،جيإإوز لإا أن حيإإت علإإى الإنائ ،املكالإإب أبوجإإا الإنفع اخلاصإإة هبإإذا
النائ،ض وأبوجا النفع املشهكة بني النائنني مجيعا.
مادة (  ) 269براءة المدين

 – 1إ ا برئت ة املني ،قمل أ ن النائنني املت ا نني بسمب غري الوفاءض فإ تربأ ة ابقت الإنائنني إال
بان صة النائ ،الذي برئت ة املني ،قملا.
 – 2وال جيوز أل ن النائنني املت ا نني أن يت عمإا  ،شأ ا اي إرا ابلنائنني اآلاإري.،
مادة (  ) 270تحاص الدائنين المتضامنين

 – 1كل ا يستوفيا أ ن النائنني املت ا نني  ،الني ،يصري  ،ق النائنني مجيع ا ويتحاصون فيا.
 – 2وتيون الاسمة بينهض ابلتساويض إال إ ا وجن اتفاف أو ر يا ت بغري لك.
مادة (  ) 271تضامن المدينين

إ ا كان الت ا  ،بني املنينني فان وفاء أ نهض ابلني ،ربا لذ ة الماقني.
مادة (  ) 272مطالبة المدينين المتضامنين بالدين

 -1جيوز للنائ ،كالمة املنينني املت ا نني ابلني ،جمتمعني أو نفر ي،ض ويراعى يف لك إا يلحإق ابكإة
كل ني ، ،وصق يعنل  ،أثر الني.،

 – 2وال جيوز للمني ،الذي يكالما النائ ،ابلوفاء أن حيت أبوجا النفع اخلاصة بغريه إ ،املإنيننيض وليإ،
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جيوز لا أن حيت أبوجا النفع اخلاصة با وابألوجا املشهكة بني املنينني مجيع ا.
مادة (  ) 273تجديد الدين

يهتإإب علإإى جتنيإإن الإإني ،بإإني الإإنائ ،وأ إإن املإإنينني املت إإا نني أن ت إربأ إإة ابقإإت املإإنيننيض إال إ ا ا إإتفظ
النائ ،حباا قملهض.
مادة (  ) 274المقاصة

ال جيوز للمني ،املت ا  ،أن يتمسك ابملااصة اليت تاع بني النائ ،و ني ،ت إا  ،ااإرض إال باإن
هذا املني.،

صإة

مادة (  ) 275اتحاد الذمة

إ ا احتنت الذ ة بني النائ ،وأ ن نينيا املت ا ننيض فان الني ،ال ينا ت ابلنسإمة إىل ابقإت املإنيننيض إال
بان صة املني ،الذي احتنت تا ع النائ.،
مادة (  ) 276إبراء الذمة

 – 1إ ا أبرأ النائ ،أ ن املنينني املت ا ننيض فإ تربأ ة الماقنيض إال إ ا صرح النائ ،بذلك.
 – 2فإإا ا ي يصإإن نإإا هإإذا التص إري ض ي ييإإ ،لإإا أن يكالإإب ابقإإت املإإنينني املت إإا نني إال إإا يماإإى إإ،
الإإني ،بعإإن اصإإض صإإة املإإني ،الإإذي أب إرأهض إال أن ييإإون قإإن ا إإتفظ حباإإا يف الرجإإوع علإإيهض بيإإل
الإإني،ض ويف هإإذه احلالإإة ييإإون هلإإض إإق الرجإإوع علإإى املإإني ،الإإذي صإإن ايب إراء لصإإاحلا حبصإإتا يف
الني.،
مادة (  ) 277اإلبراء من التضامن

إ ا أبرأ النائ ،أ ن املنينني املت ا نني  ،الت ا ،ض بات اإا يف الرجإوع علإى المإاقني بيإل الإني،ض إا ي
يتفق على غري لك.
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مادة (  ) 278آثار إبراء الذمة أو التضامن

 – 1يف مجيإع األ إإوال الإإيت يإإربا فيهإإا الإإنائ ،أ إإن املإنينني املت إإا نني ةإإواء أكإإان ايبإراء إإ ،الإإني ،أم
إإ ،الت إإا ،ض ييإإون لمإإاقت املإإنينني أن يرجعإإوا عنإإن االقت إإاء علإإى هإإذا املإإني ،بنصإإيما يف صإإة
املعسر نهض وفاا للما ة .285
 – 2علإإى أ إإا إ ا أالإإى الإإنائ ،املإإني ،الإإذي أب إرأه إإ ،كإإل سإإئولية عإإ ،الإإني،ض فإإان الإإنائ ،هإإو الإإذي
يتحمل صيب هذا املني ،يف صة املعسر.
مادة (  ) 279التقادم

 – 1إ ا ا ا ى الني ،ابلتاا م ابلنسمة إىل أ ن املنينني املت ا ننيض فإإ يسإتفين إ ،لإك ابقإت املإنينني
إال بان صة هذا املني.،
 -2وإ ا ا اكعإت إنة التاإا م أو وقإق ةإراي ا ابلنسإمة إىل أ إن املإنينني املت إا ننيض فإإ جيإوز للإإنائ،
أن يتمسك بذلك قمل ابقت املنينني.
مادة (  ) 280الوفاء واألعذار

 – 1ال ييون املني ،املت ا  ،سئوال يف تنفيذ االلت ام إال ع ،فعلا.

 – 2وإ ا أع إإذ ال إإنائ ،أ إإن امل إإنينني املت إإا نني أو قا إإاهض ف إإإ يي إإون ل إإذلك أث إإر ابلنس إإمة إىل ابق إإت
املإإنيننيض أ إإا إ ا أعإإذ أ إإن املإإنينني املت إإا نني ال إإنائ،ض فإإان ابقإإت املإإنينني يسإإتفينون إإ ،ه إإذا

ايعذا .

مادة (  ) 281التصالح

إ ا تصاحل النائ ،إع أ إن املإنينني املت إا نني وت إم ،الصإل ايبإراء إ ،الإني ،أو بإراءة الذ إة نإا أبيإة
وةإيلة أاإإرىض اةإإتفا نإا المإإاقون أ إا إ ا كإإان إ ،شإإأن هإإذا الصإل أن يرتإإب يف إإتهض الت ا إا أو
ي ين فيما هض لت ون باض فا ا ال ينفذ يف اهض إال إ ا قملوه.
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مادة (  ) 282إقرار المدين بالدين

 – 1إ ا أقر أ ن املنينني املت ا نني ابلني،ض فإ يسري هذا ايقرا يف ق الماقني.
 – 2وإ ا يل أ ن املنينني املت ا نني ع ،اليمني أو وجا إىل النائ ،بين ا لفهاض فإ ي إا بإذلك ابقإت
املنينني.
 – 3وإ ا اقتصإإر الإإنائ ،علإإى توجيإإا اليمإإني إىل أ إإن املإإنينني املت إإا نني فحلإإق فإإان امل إنينني اآلا إري،
يستفينون  ،لك.
مادة (  ) 283آثار الحكم
على أحد المدينين

 – 1إ ا صن يض على أ ن املنينني املت ا ننيض فإ حيت هبذا احليض على الماقني.
 – 2أ ا إ ا صن احليض لصاحل أ نهضض فيستفين نا الماقون إال إ ا كان احليض مني ا على ةإمب اإاص
ابملني ،الذي صن احليض لصاحلا.
مادة (  ) 284رجوع المدين
على المدينين اآلخرين

 – 1إ ا ول أ إإن املإإنينني املت إإا نني كإإل الإإني،ض فإإإ جيإإوز لإإا أن يرجإإع علإإى أي إإ ،المإإاقني إال باإإن
صتا يف الني،ض ولو كان ا لا  ،ق احللول قن جع بنعوى النائ.،
 – 2ويناسض الني ،إ ا وفاه أ ن املنينني صص ا تسإاوية بإني اجلميإع إا ي يوجإن اتفإاف أو إر يا إت
بغري لك.
مادة (  ) 285عدم يسار أحد
المدينين المتضامنين

إ ا ثمإإت عإإنم يسإإا أ إإن املإإنينني املت إإا نني حتمإإل تمعإإة لإإك املإإني ،الإإذي ول ابلإإني،ض وةإإائر املإإنينني
املوةري،ض كل بان

صتا.
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مادة (  ) 286انفراد أحد المدينين
بالمصلحة في الدين

إ ا كإإان أ إإن املإإنينني املت إإا نني هإإو و إإنه صإإا ب املصإإلحة يف الإإني ،فهإإو الإإذي يتحمإإل بإإا كلإإا تإإو
الماقني.
 – 2عدم القابلية لالنقسام
مادة (  ) 287تعريف

ييون االلت ام غري قابل لإ اسام:

أ) إ ا و على حمل ال يامل بكميعتا أن يناسض.

ب) إ ا تمإإني إإ ،الغإإر الإإذي إإى إليإإا املتعاقإإنان أن االلتإ ام ال جيإإوز تنفيإإذه ناسإإم اض أو إ ا ا صإإرفت
ية املتعاقني ،إىل لك.

مادة (  ) 288تعدد المدينين

 -1إ ا تعن املنينون يف االلت ام غري قابل لإ اسام كان كل نهض ل ا بوفاء الني ،كا إا.
 -2وللمني ،الذي ول ابلني ،ق الرجوع علإى المإاقنيض كإل باإن صإتا إال إ ا تمإني إ ،الظإروف غإري
لك.

مادة (  ) 289تعدد الدائنين

 – 1إ ا تعإإن الإإنائنون يف التإ ام غإإري قابإإل لإ اسإإامض أو تعإإن و ثإإة الإإنائ ،يف هإإذا االلتإ امض جإإاز ليإإل
ائ ،أو وا

أن يكالب أب اء االلتإ ام كإا إ فإا ا اعإه أ إن الإنائنني أو الو ثإة علإى لإكض كإان

املني ،ل ا أب اء االلت ام للنائنني جمتمعني أو ءيناع الشتء حمل االلت ام.

 – 2ويرجع النائنون على النائ ،الذي اةتول االلت امض كل بان

صتا.
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الباب الرابع
انتقال االلتزام
الفصل األول
حوالة الحق
مادة (  ) 290الحقوق القابلة للحوالة

جيوز للنائ ،أن حيول اا إىل شخر ااإرض إال إ ا إال ون لإك إر الاإا ون أو اتفإاف املتعاقإني ،أو
طميعة االلت امض وتتض احلوالة ون اجة إىل إاء املني.،
مادة (  ) 291تحديد الحق القابل للحوالة

ال جتوز والة احلق إال انا ا ييون نا قابإا للحج .

مادة (  ) 292آثار الحوالة

ال تيون احلوالة انفذة قمإل املإني ،أو قمإل الغإري إال إ ا قملهإا املإني ،أو أعلإ ،هبإاض علإى أن فا هإا قمإل الغإري
بامول املني ،يستل م أن ييون هذا الامول بت التا يخ.
مادة (  ) 293اإلجراءات التحفظية

جيوز قمل إعإن احلوالة أو قموهلا أن يتخذ الإنائ ،احملإال لإا إ ،ايجإراءات إا حيإافظ بإا علإى احلإق الإذي
ا تال إليا.
مادة (  ) 294الحقوق التبعية

تشمل والة احلق ماانتاض كاليفالة واال تياز والره،ض كما تعترب شا لة ملا ل  ،فوائن وأقسامل.

()1

 - 1تعترب لغاة كلمة (فوائن) فيما يتعلق ابملعإا إت بإني األشإخاص الكميعيإني و لإك وجإب املإا ة الثالثإة إ ،الاإا ون قإض
 74لسإإنة 1972م .بتحإإرمي اب النسإإيئة يف املعإإا إت املن يإإة والتجا يإإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني (األف إرا ) وبتعإإنيل بعإإض
أ يام الاا ون املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسيةض العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة.
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مادة (  ) 295مدى التزام المحيل

فإ ي م ،احمليل إال وجو احلإق احملإال بإا وقإت احلوالإةض إا ي يوجإن اتفإاف

 – 1إ ا كا ت احلوالة بعو
يا ت بغري لك.
 – 2أ ا إ ا كا ت احلوالة بغري عو ض فإ ييون احمليل ا ن ا ىت لوجو احلق.
مادة (  ) 296يسار المدين

ال ي م ،احمليل يسا املني ،إال إ ا وجن اتفاف ااص على هذا ال مان.
مادة (  ) 297مدى الضمان

إ ا جإع احملال لا ابل مان على احمليل طماإا للمإا تني السإاباتنيض فإإ يلإ م احمليإل إال بإر إا اةإتوىل عليإا إع
()1
الفوائن واملصروفإاتض ولو وجإن اتفاف يا ت بغري لك.
مادة (  ) 298مسئولية المحيل

ييون احمليل سئإوالا ع ،أفعالا الشخصيإةض ولو كا ت احلوالة بغري عو
مادة (  ) 299دفوع المدين

أو لو اشهمل عنم ال مان.

للمني ،أن يتمسك قمل احملال لا ابلنفوع اليت كان لا أن يتمسك هبإا قمإل احمليإل وقإت فإا احلوالإة يف اإاض
كما جيوز لا أن يتمسك ابلنفوع املستمنة  ،عان احلوالة.

مادة (  ) 300تعدد الحوالة

إ ا تعن ت احلوالة حبق وا ن ف لت احلوالة اليت تصم قمل غريها انفذة يف ق الغري.

 -1تعترب لغاة عما ة ( ع الفوائن) فيما يتعلق ابملعإا إت بإني األشإخاص الكميعيإني و لإك وجإب املإا ة الثالثإة إ ،الاإا ون
قض  74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا يإة بإني األشإخاص الكميعيإني (األفإرا ) وبتعإنيل بعإض

أ يام الاا ون املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسيةض العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة.
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مادة (  ) 301آثار الحجز

 – 1إ ا وقع حتت ين احملال عليا ج قمل أن تصم احلوالة انفذة يف إق الغإريض كا إت احلوالإة ابلنسإمة
إىل احلاج ثابة ج اار.
 – 2ويف هذه احلالةض إ ا وقع ج اار بعن أن أصمحت احلوالة انفإذة يف إق الغإريض فإان الإني ،ياسإض
بني احلاج املتانم واحملال لا واحلاج املتأار قسمة غر اءض على أن يؤاذ  ،صإة احلإاج املتإأار
ا يستيمل با احملال لا قيمة احلوالإة.
الفصل الثاني
حوالة الدين

مادة (  ) 302حوالة الدين

تتض والة الني ،ابتفاف بني املني ،وشخر اار يتحمل عنا الني.،
مادة (  ) 303إقرار الدائن للحوالة

 – 1ال تيون احلوالة انفذة يف ق النائ ،إال إ ا أقرها.
 – 2وإ ا قام احملال عليا أو املني ،األصلت ءعإن احلوالة إىل النائ،ض وعني لا أجإا عاوالا لياإر احلوالإة
ا ا ى األجل ون أن يصن ايقرا ض اعترب ةيوت النائ ،ف ا للحوالة.
مادة (  ) 304التزامات المحال عليه

 – 1ا ام النائ ،ي حين وقفا  ،احلوالة إقرا ا أو ف اض كان احملال عليإا ل إ ا قمإل املإني ،األصإلت
ابلوفإإاء للإإنائ ،يف الوقإإت املناةإإب إإا ي يوجإإن اتفإإاف يا إإت بغإإري لإإكض ويسإإري هإإذا احليإإض ولإإو
فض النائ ،احلوالة.
 – 2على أ ا ال جيوز للمني ،األصإلت أن يكالإب احملإال عليإا ابلوفإاء للإنائ،ض إا ام هإو ي ياإض إا التإ م
با تو احملال عليا ات ى عان احلوالة.
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مادة (  ) 305توابع الدين المحال

 – 1تماى للني ،احملال با ماانتا.
 – 2و ع لك ال يماى اليفيلض عيني ا كان أو شخصي اض لت ا قمل النائ ،إال إ ا

ت ابحلوالة.

مادة (  ) 306ضمان اليسار

ي م ،املني ،األصلت أن ييون احملال عليا وةرا وقت إقرا النائ ،للحوالة ا ي يتفق على غري لك.
مادة (  ) 307الدفوع التي للمحال
عليه التمسك بها

للمحال عليا أن يتمسك قمل النائ ،ابلنفوع الإيت كإان للمإني ،األصإلت أن يتمسإك هبإاض كمإا ال جيإوز لإا
أن يتمسك ابلنفوع املستمنة  ،عان احلوالة.
مادة (  ) 308االتفاق بين الدائن
والمحال عليه

 – 1جيإإوز أي إ ا أن تإإتض والإإة الإإني ،ابتفإإاف بإإني الإإنائ ،واحملإإال عليإإا يتاإإر فيإإا أن هإإذا حيإإل حمإإل املإإني،
األصلت يف الت ا ا.
 -2وتسري يف هذه احلالة أ يام املا تني  305و.307
مادة (  ) 309بيع العقار المرهون

 -1ال يسري بيع العاا املرهون هنا اتفاقيا ا تاال الني ،امل إمون ابلإره ،إىل إة املشإهي إال إ ا كإان
هناك اتفاف على لك.

 – 2فإإا ا اتفإإق المإإائع واملشإإهي علإإى والإإة الإإني ،وقيإإن عاإإن الميإإع تعإإني علإإى الإإنائ ،إإىت أعلإإ ،مسيإإا
ابحلوالة أن يارها أو يرف ها يف يعإا ال يتجإاوز ةإتة أشإهرض فإا ا ا ا إى هإذا امليعإا ون أن يمإت

برأي اعترب ةيوتا إقرا ا.
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الباب الخامس
انقضاء االلتزام
الفصل األول
الوفاء
 – 1طرفا الوفاء
مادة (  ) 310وفاء الدين

 – 1يص الوفاء  ،املني ،أو  ،انئما أو  ،أي شخر اار لا صلحة يف الوفاءض و لإك إع راعإاة
ا جاء ابملا ة 211.
 -2ويص الوفاء أي إا إع الإتحفظ السإابق ممإ ،ليسإت لإا صإلحة يف هإذا الوفإاءض ولإو كإان لإك ون
علض املني ،أو غض إ ا تاض على أ إا جيإوز للإنائ ،أن يإرفض الوفإاء إ ،الغإري إ ا اعإه املإني ،علإى
لك وأبل النائ ،هذا االعها .
مادة (  ) 311وفاء الغير للدين

 – 1إ ا قام الغري بوفاء الني،ض كان لا ق الرجوع على املني ،بان ا فعا.
 – 2و إإع لإإك جيإإوز للمإإني ،الإإذي صإإل الوفإإاء بغإإري إ ا تإإا أن بنإإع جإإوع املإإويف إإا وفإإاه عنإإا كإإا أو
بع اض إ ا أثمت أن لا أية صلحة يف االعها على الوفاء.
مادة (  ) 312شروط صحة الوفاء

 – 1يش إهمل لصإإحة الوفإإاء أن ييإإون املإإويف الي إا للشإإتء الإإذي ويف بإإاض وأن ييإإون ا أهليإإة للتصإإرف
فيا.
 – 2و إإع لإإك فالوفإإاء ابلشإإتء املسإإتحق ممإإ ،لإإيس أهإإا للتصإإرف فيإإا ينا إإت بإإا االلتإ ام إ ا ي يلحإإق
الوفاء ر ا ابملويف.
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مادة (  ) 313الحلول

إ ا قام ابلوفاء شخر غري املني،ض ل املويف حمل النائ ،الذي اةتويف اا يف األ وال اآلتية-:
أ) إ ا كان املويف ل ا ابلني ،أو ل ا بوفائا عنا.
ب) إ ا كان املويف ائنا وويف ائنا اار ان ا عليا ا لا  ،أت ني عي ض ولو ي يي ،للمويف أي أت ني.
ج) إ ا كان املويف قن اشهى عاا ا و فع نا وفاء لنائنني ه ،العاا ل مان اوقهض هنا قا و يا.
) إ ا كان هناك ر يار للمويف ق احللول.
مادة (  ) 314إحالل الغير محل الدائن

للنائ ،الذي اةتول اا  ،غري املني ،أن يتفإق إع الغإري علإى أن حيإل حملإاض ولإو ي يامإل املإني ،لإكض
وال يص أن يتأار هذا االتفاف ع ،وقت الوفاء.
مادة (  ) 315إحالل المقرض محل الدائن

جيوز أي ا للمني ،إ ا اقه االا ويف با الني ،أن حيل املار حمل النائ ،الإذي اةإتول اإاض ولإو بغإري
إإاء هإإذا الإإنائ،ض علإإى أن يإإذكر يف عاإإن الاإإر أن املإإال قإإن اصإإر للوفإإاء ويف املخالصإإة أن
الوفاء كان  ،هذا املال الذي أقر ا النائ ،اجلنين.
مادة (  ) 316آثار الحلول

 ،ل قا وانا اتفاق ا حمل النائ ،كان لا اا ا هلذا احلق  ،اصإائر و إا يلحاإا إ ،توابإعض و إا ييفلإا
 ،أت يناتض و ا ير عليإا إ ،فإوعض وييإون هإذا احللإول ابلاإن الإذي أ اه إ ،الإا إ ،إل حمإل
النائ.،
مادة (  ) 317الحلول الجزئي

 – 1إ ا ويف الغري النائ ،ج ء ا  ،اا و ل حملا فياض فإ ي ا النائ ،هبذا الوفإاءض وييإون يف اةإتيفاء
ا بات لا  ،ق ان ا على  ،وفاهض ا ي يوجن اتفاف يا ت بغري لك.
 – 2فإإا ا إإل شإإخر ااإإر حمإإل الإإنائ ،فيمإإا باإإت لإإا إإ ،إإق جإإع إإ ،إإل أاإريا هإإو و إإ ،تان إإا يف
احللول كل بان ا هو ستحق لا وتاامسا قسمة الغر اء.
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مادة (  ) 318حلول حائز العقار
المرهون محل الدائنين

إ ا ويف ائ العاا املرهون كإل الإني،ض و إل حمإل الإنائننيض فإإ ييإون لإا ات إى هإذا احللإول أن يرجإع
علإإى إإائ لعاإإا ااإإر رهإإون يف ات الإإني ،إال باإإن

صإإة هإإذا احلإإائ حبسإإب قيمإإة إإا إإازه إإ،

عاا .
مادة (  ) 319لمن يكون الوفاء

ييإإون الوفإإاء للإإنائ ،أو لنائمإإاض ويعتإإرب ا صإإفة يف اةإإتيفاء الإإني ،إإ ،ياإإنم للمإإني ،الصإإة صإإا ة إإ،
النائ،ض إال إ ا كان تفاا على أن الوفاء ييون للنائ ،شخصيا.

مادة (  ) 320الوفاء لغير الدائن أو نائبه

إ ا كان الوفاء لشخر غري النائ ،أو انئماض فإ تربأ ة املإني ،إال إ ا أقإر الإنائ ،هإذا الوفإاء أو عإا ت
عليا نفعة ناض وبان هذه املنفعة أو مت الوفاء حبس ،ية لشخر كان الني ،يف يازتا.
مادة (  ) 321رفض الدائن قبول الوفاء

إ ا فض النائ ،ون رب قمول الوفاء املعإرو عليإا عر إ ا صإحيح اض أو فإض الايإام ابألعمإال الإيت ال
يإإتض الوفإإاء بإإنو اض أو أعلإإ ،أ إإا لإإ ،يامإإل الوفإإاء اعتإإرب أ إإا قإإن مت إعإإذ اه إإ ،الوقإإت الإإذي يسإإجل
املني ،عليا هذا الرفض ءعإن مست.
مادة (  ) 322آثار الرفض

()1

إ ا مت إعذ النائ،ض حتمل تمعة هإإك الشإتء أو تلفإاض وأصإم للمإني ،احلإق يف إيإناع الشإتء علإى فاإة
النائ ،واملكالمة بتعويض ا أصابا  ،ر .
 -1هذا النر عنل ابلاا ون قض  74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسإيئة بإني األشإخاص الكميعيإني املنشإو ابجلريإنة الرمسيإة
العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرةض أ ا ابلنسمة للمعا إت بني غريهض  ،األشإخاص فيسإري علإيهض الإنر
الانمي وهو النر التايل (*:ا ة( )322ا الرفض) -إ ا مت إعذا النائ،ض حتمل تمعة هإك الشتء أو تلفاض ووقإق ةإراين
الفوائنض وأصم للمني ،احلق يف إيناع الشتء على فاة النائ ،واملكالمة بتعويض ا أصابا  ،ر .
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مادة (  ) 323اإليداع والحراسة

إ ا كان حمل الوفاء شإيئا عينإا ابلإذاتض وكإان الواجإب أن يسإلض يف امليإان الإذي يوجإن فيإا جإاز للمإني،
بعإن أن ينإإذ الإنائ ،بتسإإلما أن حيصإإل علإى تإإراير إإ ،الا إاء يف إيناعإإاض فإإا ا كإان هإإذا الشإإتء
عاا ا أو شيئا عنا للمااء يث وجنض جاز للمني ،أن يكلب و عا حتت احلراةة.
مادة (  ) 324البيع بالمزاد العلني

 – 1جيإوز للمإني ،بعإإن اةإتئذان الا إاء أن يميإإع ابملإ ا العلإ األشإإياء الإيت يسإرع إليهإإا التلإقض أو الإإيت
تيلق فاات ابهظة يف إيناعها أو راةتها وأن يو ع الثم ،ا ا ة احمليمة.

 – 2فا ا كان الشتء لا ةإعر عإروف يف األةإوافض أو كإان التعا إل فيإا تإناوالا يف المو صإات فإإ جيإوز
بيعا ابمل ا إال إ ا تعذ الميع مما ةة ابلسعر املعروف.

مادة (  ) 325أسباب أخرى مبررة لإليداع

ييون اييناع أو ا ياوم اا إا إ ،إجإراء جإائ ا أي إ اض إ ا كإان املإني ،جيهإل شخصإية الإنائ ،أو وطنإاض

أو كإإان الإإنائ ،عإإنمي األهليإإة أو انقصإإها وي ييإإ ،لإإا انئإإب يامإإل عنإإا الوفإإاءض أو كإإان الإإني ،تنازعإا
عليا بني عنة أشخاص أو كا ت هناك أةماب جنية أارى ترب هذا ايجراء.
مادة (  ) 326أثر العرض الحقيقي

ياوم العر احلايات ابلنسمة إىل املني ،اام الوفاءض إ ا تإه إيناع يتض وفاا أل يام قا ون املرافعإاتض أو
تإه أي إجراء مماثلض و لك إ ا قملا النائ ،أو صن يض ائت بصحتا.
مادة (  ) 327الرجوع عن العرض

 – 1إ ا عر املني ،الني ،واتمع العر ءيناع أو ءجراء مماثلض جاز لا أن يرجع يف هذا العر إا ام
النائ ،ي ياملاض أو إا ام ي يصإن يإض إائت بصإحتا وإ ا جإع فإإ تإربأ إة شإركائا يف الإني ،وال
ة ال ا نني.
 – 2فإإا ا ج إع املإإني ،يف العإإر بعإإن أن قملإإا الإإنائ،ض أو بعإإن أن يإإض بصإإحتا وقمإإل الإإنائ ،نإإا هإإذا
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الرجوعض ي يي ،هلذا النائ ،أن يتمسك بعن لك إا ييفإل اإا إ ،أت ينإات وتإربأ إة الشإركاء يف
الني ،و ة ال ا نني.
 -2محل الوفاء
مادة (  ) 328محل الوفاء

الشتء املستحق أصإا هو الإذي بإا ييإون الوفإاءض فإإ جيإرب الإنائ ،علإى قمإول شإتء غإريهض ولإو كإان هإذا
الشتء ساوايا لا يف الايمة أو كا ت لا قيمة أعلى.
مادة (  ) 329الوفاء الجزئي

 – 1ال جيوز للمني ،أن جيرب النائ ،على أن يامل وفاء ج ئيا حلااض ا ي يوجن اتفاف أو ر يا ت بغإري
لك.
 – 2فإإا ا كإإان الإإني ،تنازعإ ا يف جإ ء نإإا وقمإإل الإإنائ ،أن يسإإتول اجلإ ء املعإإهف بإإاض فلإإيس للمإإني ،أن
يرفض الوفاء هبذا اجل ء.
مادة (  ) 330وفاء الدين وملحقاته

()1

إ ا كإان املإني ،ل إ ا أبن يإويف إع الإني ،صإإروفاتض وكإان إا أ اه ال يفإت ابلإني ،إع هإذه املصإإروفاتض
اصض ا أ ى  ،ساب املصروفات  ،أصل الني،ض كل هذا ا ي يتفق على غريه.
مادة (  ) 331تعدد الديون

إ ا تعإإن ت الإإنيون يف إإة املإإني،ض وكا إإت لإإنائ ،وا إإن و إإ ،جإإنس وا إإنض وكإإان إإا أ اه املإإني ،ال يفإإت
هبذه النيون مجيعإاض جإاز للمإني ،عنإن الوفإاء أن يعإني الإني ،الإذي يريإن الوفإاء بإاض إا ي يوجإن إا ع
قا وا أو اتفاقت حيإول ون هإذا التعيني.
 - 1هذا النر عنل ابلاا ون قض  74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيإني املنشإو ابجلريإنة الرمسيإة
العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرةض أ ا ابلنسمة للمعا إت بني غريهض  ،األشإخاص فيسإري علإيهض الإنر
الانمي وهو النر التايل (*:ا ة (( )330وفاء الني ،و لحااتا) إ ا كان املني ،ل ا أبن يإويف إع الإني ،صإروفات وفوائإنض
وكان ا أ اه ال يفت ابلني ،ع هذه امللحااتض اصض ا أ ى  ،ساب املصروفات  ،الفوائن  ،أصل الإني،ض كإل
هذا ا ي يتفق على غريه.
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مادة (  ) 332ترتيب الوفاء
على مختلف الديون

إ ا ي يعإإني الإإني ،علإإى الوجإإا املمإإني يف املإإا ة السإإاباةض كإإان اخلصإإض إإ ،سإإاب الإإني ،الإإذي إإلض فإإا ا
تعن ت النيون احلالة فم ،ساب أشنها كلفة على املإني،ض فإا ا تسإاوت الإنيون يف اليلفإة فمإ،
ساب الني ،الذي يعينا النائ.،
مادة (  ) 333حلول أجل الوفاء

 – 1جيب أن يتض الوفاء فو ا جر ترتيب االلت ام ائيا يف ة املني،ض ا ي يوجإن اتفإاف أو إر يا إت
بغري لك.
 – 2علإإى أ إإا جيإإوز للاا إإت يف إإاالت اةإإتثنائيةض إ ا ي بنعإإا إإر يف الاإإا ونض أن ينظإإر املإإني ،إىل أجإإل
عاإإول أو اجإإال ينفإإذ فيهإإا الت ا إإاض إ ا اةإإتنعت التإإا لإإك وي يلحإإق الإإنائ ،إإ ،هإإذا التأجيإإل
ر جسيض.

مادة (  ) 334مكان الوفاء

 – 1إ ا كإإان حمإإل االلت إ ام شإإيئا عين إا ابلإإذات وجإإب تسإإليما يف امليإإان الإإذي كإإان وجإإو ا فيإإا وقإإت
شوء االلت امض ا ي يوجن اتفاف أو ر يا ت بغري لك.
 – 2أ ا يف االلت ا ات األاإرى فييإون الوفإاء يف امليإان الإذي يوجإن فيإا إوط ،املإني ،وقإت الوفإاءض أو
يف امليان الذي يوجن فيا رك أعمال املني ،إ ا كان االلت ام تعلا ا هبذه األعمال.
مادة (  ) 335نفقات الوفاء

تيإون فاات الوفإاء على املني،ض إال إ ا وجإن اتفاف أو ر يا ت بغري لك.
مادة (  ) 336المخالصة

 – 1مل ،قام بوفاء جإ ء إ ،الإني ،أن يكلإب الصإة إا وفإاه إع التأشإري علإى ةإنن الإني ،حبصإول هإذا
الوفاءض فا ا ويف الني ،كلا كان لا أن يكلب ةنن الني ،أو إلغاءهض فان كان السنن قن اع كإان
لا أن يكلب  ،النائ ،أن يار كتابة ب ياع السنن.
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 – 2فإإا ا فإإض الإإنائ ،الايإإام إإا فر إإتا عليإإا الفاإإرة السإإاباةض جإإاز للمإإني ،أن يإإو ع الشإإتء املسإإتحق
إيناعا ق ائيا.
الفصل الثاني

انقضاء االلتزام بما يعادل الوفاء
 – 1الوفاء بمقابل
مادة (  ) 337ما يقوم مقام الوفاء

إ ا قمل النائ ،يف اةتيفاء اا اابإا اةتعا

با ع ،الشتء املستحق قام هذا اام الوفاء.

مادة (  ) 338األحكام الخاصة بالوفاء بمقابل

يسري على الوفاء اابلض فيما إ ا كان ينال ليية شتء أعكى يف اابلة الني ،أ يام الميإعض وابألاإر
ا تعلق نها أبهلية املتعاقني ،و مان االةتحااف و مان العيإوب اخلفيإةض ويسإري عليإا إ ،يإث
أ ا يا ت الني ،أ يام الوفاءض وابألار ا تعلق نها بتعيني جهة النفع وا ا اء التأ ينات.
 - 2التجديد واإلنابة

مادة (  ) 339تجديد االلتزام
بتجدد االلتزام:

أوال  :بتغيري الني ،إ ا اتفق الكرفان على أن يستمنال اباللت ام األصلت الت ا إا جنيإنا خيتلإق عنإا يف حملإا
أو يف صن ه.

ثانيا :بتغيري املني ،إ ا اتفإق الإنائ ،إع أجنإي علإى أن ييإون هإذا األجنإي إنين ا يإان املإني ،األصإلتض
وعلإإى أن ت إربأ إإة املإإني ،األصإإلت ون اجإإة لر إإائاض أو إ ا صإإل املإإني ،علإإى إإاء الإإنائ،
بشخر أجني قمل أن ييون هو املني ،اجلنين.
ثالثا :بتغري النائ ،إ ا اتفق النائ ،واملني ،وأجني على أن ييون هذا األجني هو النائ ،اجلنين.
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مادة (  ) 340شروط التجديد

 – 1ال يتض التجنين إال إ ا كان االلت ا ان الانمي واجلنين قن اإ كل نهما  ،أةماب المكإن.
 – 2أ ا إ ا كان االلت ام الانمي انشئا ع ،عان قابل للبكإالض فإإ ييإون التجنيإن صإحيحا إال إ ا قصإن
اباللت ام اجلنين إجازة العان وأن حيل حملا.

مادة (  ) 341افتراض التجديد

 – 1التجنين ال يفه ض بل جيب أن يتفق عليا صرا ةض أو أن يستخلر بو وح  ،الظروف.
 – 2وبوجإإا اإإاص ال يسإإتفا التجنيإإن إإ ،كتاب إة ةإإنن بإإني ،وجإإو إإ ،قمإإل لإإكض وال ممإإا حيإإن يف
االلت ام  ،تغيري ال يتناول إال ز ان الوفاء أو يا ا أو كيفيتا وال مما ينال على االلتإ ام إ ،تعإنيل
ال يتناول إال التأ ينات أو ةعر الفائنة كل هذا ا ي يوجن اتفاف يا ت بغريه.

()1

مادة (  ) 342الحساب الجاري

 – 1ال ييون جتنينا جمر تايين االلت ام يف ساب جا ي.
 – 2وإمنإإا يتجإإن االلتإ ام إ ا قكإإع صإإين احلسإإاب ومت إقإرا هض علإإى أ إإا إ ا كإإان االلتإ ام يفإإوالا بتإإأ ني
ااصض فان هذا التأ ني يماى ا ي يتفق على غري لك.
مادة (  ) 343آثار التجديد

 – 1يهتب على التجنين أن ينا ت االلت ام األصلت بتوابعا وأن ينشأ يا إا الت ام جنين.
 – 2وال ينال إىل االلت ام اجلنين التأ ينات اليت كا ت تيفل تنفيذ االلت ام األصلت إال بإنر يف الاإا ونض
أو إال إ ا تمني  ،االتفاف أو  ،الظروف أن ية املتعاقني ،قن ا صرفت إىل لك.

 - 1تعترب لغاة عما ة (ةعر الفائنة) فيما يتعلق ابملعا إإت املن ية بإني األشإخاص الكميعيإني وجإب الاإا ون قإض  74لسإنة
 1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا ية بني األشخاص الكميعيني (األفرا ) وبتعنيل بعض أ يام الاإا ون
املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسيةض العن ( )37يف  5أغسكس  1972م.ض السنة العاشرة .
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مادة (  ) 344التأمينات العينية

 – 1إ ا كا إت هنإاك أت ينإات عينيإة قإإن ها املإني ،ليفالإة االلتإ ام األصإلتض فإإان االتفإاف علإى اإل هإإذه
التأ ينات إىل االلت ام اجلنين تراعى فيا األ يام اآلتية-:
أ ) إ ا كان التجنين بتغيري الني،ض جاز للنائ ،واملني ،أن يتفاا علإى ا تاإال التأ ينإات لإلتإ ام اجلنيإن يف
احلنو اليت ال تلحق ر ا ابلغري.
ب ) إ ا كان التجنين بتغيري املني،ض جاز للنائ ،واملني ،اجلنين أن يتفاا على اةتمااء التأ ينإات العينيإةض
ون اجة إىل اء املني ،الانمي.
ج ) إ ا كان التجنين بتغيري النائ،ض جاز للمتعاقني ،ثإثتهض أن يتفاوا على اةتمااء التأ ينات.
 – 2وال ييإإون االتفإإاف علإإى اإإل التأ ينإإات العينيإإة انفإإذا يف إإق الغإإري إال إ ا مت إإع التجنيإإن يف وقإإت
وا نض هذا ع راعاة األ يام املتعلاة ابلاين.
مادة (  ) 345رضاء الكفالء
والمدينين المتضامنين

ال ينتاإل إىل االلتإ ام اجلنيإن اليفالإإة عينيإة كا إإت أو شخصإية وال الت إإا ،ض إال إ ا

إت بإإذلك اليفإإإء

واملنينون املت ا نون.
مادة (  ) 346اإلنابة

 – 1تتض ايانبة إ ا صل املني ،على اء النائ ،بشخر أجني يلت م بوفاء الني ،يان املني.،
 – 2وال تات ت ايانبة أن تيون هناك نيو ية ةاباة ا بني املني ،واألجني.
مادة (  ) 347آثار اإلنابة

 – 1إ ا اتفإإق املتعاقإإنون يف ايانبإإة علإإى أن يسإإتمنلوا ابلت إ ام ةإإابق الت ا إ ا جنيإإن اض كا إإت هإإذه ايانبإإة
جتنيإإنا لإلتإ ام بتغيإإري املإإني،ض ويهتإإب عليهإإا أن تإربأ إإة املنيإإب قمإإل املنإإاب لنيإإاض علإإى أن ييإإون
االلت ام اجلنين الذي ا ت اه املناب صحيحا وأال ييون املناب عسرا وقت ايانبة.
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 – 2و ع لك ال يفه التجنين يف ايانبةض فا ا ي يي ،هناك اتفاف علإى التجنيإن قإام االلتإ ام اجلنيإن
إىل جا ب االلت ام األول.

مادة (  ) 348صحة التزام المناب
قبل المناب لديه

ييإإون الت إ ام املنإإاب قمإإل املنإإاب لنيإإا صإإحيحا ولإإو كإإان الت ا إإا قمإإل املنيإإب ابط إإا أو كإإان هإإذا االلت إ ام
اا ع ا لنفع  ،النفوعض وال يماى للمناب إال ق الرجوع على املنيبض كل هإذا إا ي يوجإن اتفإاف

يا ى بغريه.

 – 3المقاصة
مادة (  ) 349الديون القابلة للمقاصة

 – 1للمإإني ،إإق املااصإإة بإإني إإا هإإو سإإتحق عليإإا لنائنإإا و إإا هإإو سإإتحق لإإا قمإإل هإإذا الإإنائ،ض ولإإو
ااتلق ةمب النيننيض إ ا كإان و إوع كإل نهمإا اإو ا أو ثليإات تحإنة يف النإوع واجلإو ة وكإان
كل نهما االيا  ،الن اع ستحق األ اءض صاحلا للمكالمة با ق اء.
 – 2وال بنع املااصة أن يتأار يعا الوفاء ملهلة نحها الاا ت أو تربع هبا النائ.،
مادة (  ) 350اختالف مكان الوفاء في الدينين

جيوز للمني ،أن يتمسك ابملااصة ولو ااتلق يان الوفاء يف النينني ولي ،جيإب عليإا يف هإذه احلالإة أن
يعو النائ ،عما حلاا  ،ر لعنم يينا بسمب املااصة إ ،اةإتيفاء الإا إ ،إق أو الوفإاء إا
عليا  ،ي ،يف امليإان الذي عني لذلك.
مادة (  ) 351متى ال تجوز المقاصة

تاع املااصة يف النيون ّأايا كان صن ها و لك فيما عنا األ وال اآلتية -:
أ ) إ ا كان أ ن النينني شيئا ع ون ق  ،ين اليا وكان كلوابا ه.

ب ) إ ا كان أ ن النينني شيئا و عا أو عا ا عا ية اةتعمال وكان كلوابا ه.
ج ) إ ا كان أ ن النينني ّاا غري قابل للحج .
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مادة (  ) 352شرط التمسك بالمقاصة

 – 1ال تاع املااصة إال إ ا يسك هبا  ،لا صلحة فيهاض وال جيوز الن ول عنها قمل ثموت احلق فيها.
 – 2ويهتإإب علإإى املااصإإة ا ا إإاء الإإنينني باإإن األقإإل نهمإإاض نإإذ الوقإإت الإإذي يصإإمحان فيإإا صإإاحلني
للمااصةض وييون تعيني جهة النفإع يف املااصة كتعيينها يف الوفإاء.
مادة (  ) 353الديون التي وقع
عليها التقادم

إ ا كان الني ،قن ت عليا نة التاا م وقت التمسإك ابملااصإةض فإإ بنإع لإك إ ،وقإوع املااصإة بإا
غإإض التمسإإك ابلتاإإا م ا ا إإت هإإذه املإإنة ي تيإإ ،قإإن يإإت يف الوقإإت الإإذي أصإإمحت فيإإا املااصإإة
ممينة.
مادة (  ) 354حقوق الغير

 – 1ال جيوز أن تاع املااصة ا را ا حباوف كسمها الغري.
 – 2فإإا ا أوقإإع الغإإري ج إ ا حتإإت يإإن املإإني،ض أصإإم املإإني ،ائن إا لنائنإإاض فإإإ جيإإوز لإإا أن يتمسإإك
ابملااصة ا را ا ابحلاج .
مادة (  ) 355حوالة الديون

 - 1إ ا ول الإنائ ،اإا للغإري وقمإل املإني ،احلوالإة ون حتفإظ فإإ جيإوز هلإذا املإني ،أن يتمسإك قمإل
احملال لا ابملااصة اليت كان لا أن يتمسك هبا قمإل قمولإا للحوالإة وال ييإون لإا إال الرجإوع حباإا علإى
احمليل.
 – 2أ ا إ ا كان املني ،ي يامل احلوالة ولي ،أعل ،هباض فإ ينعا هذه احلوالة  ،أن يتمسك ابملااصة.
مادة (  ) 356التأمينات المالزمة للدين

إ ا ول املني ،ينا وكان لا أن يكلب املااصة فيا حبق لاض فإ جيوز أن يتمسك إ را ا ابلغري ابلتأ ينات الإيت
تيفل ااض إال إ ا كان جيهل وجو هذا احلق.
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 – 4اتحاد الذمة
مادة (  ) 357آثار اتحاد الذمة

 – 1إ ا اجتمع يف شخر وا ن صفتا النائ ،واملني ،ابلنسمة إىل ي ،وا نض ا ا ى هإذا الإني ،ابلاإن
الذي احتنت فيا الذ ة.
 – 2وإ ا زال السإإمب الإإذي أ ى الحتإإا الذ إإةض وكإإان ل وال إإا أثإإر جعإإتض عإإا الإإني ،إىل الوجإإو ه إإو
و لحااتا ابلنسمة إىل وي الشأن مجيعاض ويعترب احتا الذ ة كأن ي يي.،
الفصل الثالث

انقضاء االلتزام دون الوفاء به
 – 1اإلبراء

مادة (  ) 358آثار اإلبراء

ينا ت االلت ام إ ا أبرأ النائ ،نينا تا اض ويتض ايبراء ىت وصل إىل علض املني،ض ويرتن بر ه.
مادة (  ) 359أحكام اإلبراء

 – 1يسري على ايبراء األ يام املو وعية اليت تسري على كل تربع.
 – 2وال يشهمل فيا شيل ااصض ولو وقع على الت ام يشهمل لايا ا توافر شيل فر إا الاإا ون أو اتفإق
عليا املتعاقنان.
 – 2استحالة الوفاء
مادة (  ) 360استحالة الوفاء

ينا ت االلت ام إ ا أثمت املني ،أن الوفاء با أصم

ستحيإا عليا لسمب أجني ال ين لا فيا.
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 – 3التقادم المسقط
مادة (  ) 361التقادم العام

()1

تتاا م عوى املكالمة اباللت ام اب ا اء ةس عشرة ةنة فيما عنا احلإاالت الإيت و عنهإا إر اإاص يف
الاا ون وفيما عنا االةتثناءات التالية -:
مادة (  ) 362التقادم بمضي
خمس سنوات

()2

 – 1تتاا م امس ةنوات النعاوى بيل إق و ي تجإن ولإو أقإر بإا املإني ،كإأجرة املمإاا واأل ا إت
ال اعية و اابل احلير واييرا ات املرتمة واملهااي واألجو واملعاشات.
 – 2وال تسإإاط عإإوى الريإإع املسإإتحق يف إإة احلإإائ ةإإتء النيإإة وال عإإوى الريإإع الواجإإب علإإى تإإويل
الوقق أ اؤه للمستحاني إال اب ا اء ةس عشرة ةنة.
مادة (  ) 363أحوال خاصة بالتقادم

()3

تتاا م امس ةنوات النعاوى حباوف األطماء والصيا لة واحملا ني واملهننةني واخلإرباء و إأ و ي التفليسإة
والسماةرة واألةاتذة واملعلمني على أن تيون هذه احلاوف واجمة هلض ج اء عمإا أ وه إ ،عمإل إ،
أعمال هنتهض و ا تيمنوه  ،صروفات.
مادة (  ) 364التقادم بثالث سنوات

()4

 – 1تتا إإا م ب إإثإ ة إإنوات ع إإاوى ال إ إرائب والرة إإوم املس إإتحاة للنول إإةض ويم إإنأ ة إإراين التا إإا م يف
 -1عنلة ابلاا ون قض  86لسنة  1972م.يف شأن حترمي بعض عاو الغر يف الاا ون املنا وتعنيل بعإض أ يا إا إا يتفإق
ع الشريعة ايةإ ية  .املنشو ابجلرينة الرمسية العن قض  40لسنة  1972م.
2ض -2عنلتان ابلاا ون قض  86لسنة  1972م.يف شأن حترمي بعض عاو الغر يف الاا ون املنا وتعنيل بعض أ يا ا ا
يتفق ع الشريعة ايةإ ية  .املنشو ابجلرينة الرمسية العن قض  40لسنة  1972م.

 -3عنلة ابلاا ون قض  86لسنة 1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية عن قض  40لسنة 1972م.
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ال إرائب والرةإإوم السإإنوية إإ ،ايإإة السإإنة الإإيت تسإإتحق عنهإإاض ويف الرةإإوم املسإإتحاة عإإ ،األو اف

الا إإائية إإ ،ش ي إإخ ا تهإ إاء املرافع إإة يف ال إإنعوى ال إإيت إإر ت يف ش إإأ ا ه إإذه األو اف أو إإ ،ش ي إإخ

حتريرها إ ا ي حتصل رافعة.

 – 2وتتاإإا م بإإثإ ةإإنوات أي إ ا عإإاوى املكالمإإة بإإر ال إرائب والرةإإوم الإإيت فعإإت بغإإري إإقض ويمإإنأ
ةراين التاا م  ،يوم فعها.
 – 3وال ذل األ يام الساباة أب يام النصوص الوا ة يف الاوا ني اخلاصة.
مادة (  ) 365التقادم بسنة

()1

تتاا م بسنة وا نة النعاوى ابحلاوف اآلتية -:
أ ) اإإوف التج إا والصإإناع عإإ ،أشإإياء و وهإإا ألشإإخاص ال يتجإإرون يف هإإذه األشإإياء و اإإوف أصإإحاب
الفنا ف واملكاعض ع ،أجر ايقا ة و  ،الكعام وكل ا صرفوه حلساب عمإئهض.
ب ) اوف العمال واخلنم واألجراء  ،أجو يو ية وغري يو ية و  ، ،ا قإا وا بإا إ ،تو يإنات وجيإب
علإى إ ،يتمسإك أبن الإإنعوى ابحلإق قإن تاا إإت بسإنة أن حيلإق اليمإني علإإى أ إا أ ى الإني ،فعإإا
وهإإذه اليمإإني يوجههإإا الاا إإت إإ ،تلاإإاء فسإإا وتوجإإا إىل و ثإإة املإإني ،أو أوصإإيائهض إن كإإا وا قصإرا
أب ض ال يعلمون بوجو الني ،أو يعلمون حبصول الوفاء.
مادة (  ) 366مدى سريان التقادم
في أحوال خاصة

()2

 – 1يمنأ ةإراين التاإا م يف عإاوى احلاإوف املإذكو ة يف املإا تني 336ض  365إ ،الوقإت الإذي يإتض فيإا
النائنون تان اهتض ولو اةتمروا يان ون تان ات أارى.
 –2وإ ا ر ةنن حبق  ،هذه احلاوف فإ تتاا م النعوى با إال اب ا اء ةس عشرة ةنة.
مادة (  ) 367حساب مدة التقادم

حتسب نة التاا م ابألايم ال ابلساعات وال حيسب اليوم األولض وتيمل املنة اب ا اء اار يوم نها.
1ض  -2عنلتان ابلاا ون قض  86لسنة 1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية عن قض  40لسنة 1972م.
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مادة (  ) 368سريان التقادم

 – 1ال يمإإنأ ةإإراين التاإإا م فيمإإا ي يإإر فيإإا إإر اإإاص إال إإ ،اليإإوم الإإذي يصإإم فيإإا الإإني ،سإإتحق
األ اء.
 – 2وااصة ال يسري التاا م ابلنسمة إىل ي ،علإق علإى شإرمل واقإق إال إ ،الوقإت الإذي يتحاإق فيإا
الشإرملض وابلنسإمة إىل إمان االةإتحااف إال إ ،الوقإت الإذي يثمإت فيإا االةإتحاافض وابلنسإإمة إىل
الني ،املؤجل إال  ،الوقت الذي ينا ت فيا األجل.
 – 3وإ ا كان حتنين يعا الوفاء توقفإ ا علإى إ ا ة الإنائ،ض ةإرى التاإا م إ ،الوقإت الإذي يإتمي ،فيإا
النائ ، ،إعإن إ ا تا.
مادة (  ) 369توقف التقادم

 – 1ال يسإإري التاإإا م كلمإإا وجإإن إإا ع يتعإإذ عإإا علإإى الإإنائ ،أن يكالإإب حباإإا ولإإو كإإان امل إا ع أ بي إ ا.
وكذلك ال يسري التاا م فيما بني األصيل والنائب.
 – 2وال يسري التاا م الذي ت ين نتا علإى ةإس ةإنوات يف إق إ ،ال تتإوافر فيإا األهليإة أو يف إق
الغائب أو يف ق احمليوم عليا بعاوبة جناية إ ا ي يي ،لا انئب بثلا قا وانا.
مادة (  ) 370انقطاع التقادم

يناكع التاا م ابملكالمة الا ائية ولو فعت الإنعوى إىل حميمإة غإري تصإة وابلتنميإاض وابحلجإ ض وابلكلإب
الذي يتانم با النائ ،لامول اإا يف تفلإيس أو يف توزيإع وأبي عمإل ياإوم بإا الإنائ ،للتمسإك حباإا
أثناء السري يف إ نى النعاوى.
مادة (  ) 371انقطاع التقادم
بإقرار المدين

 – 1يناكع التاا م إ ا أقر املني ،حبق النائ ،إقرا ا صرحي ا أو مني ا.
 – 2ويعترب إقرا ا منيا أن يهك املني ،حتت ين النائ ،االا لا رهوانا هنا يازايا أت ينا لوفاء الني.،
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مادة (  ) 372آثار االنقطاع

()1

 – 1إ ا ا اكإإع التاإإا م بإإنأ تاإإا م جنيإإن يسإإري إإ ،وقإإت ا تهإإاء األثإإر املهتإإب علإإى ةإإمب اال اكإإاع
وتيون نتا هت نة التاا م األول.
 – 2وإ ا كا ت النعوى ابلني ،مما يتاا م بسنة وا نة وا اكع تاا ها ءقإرا املإني ،كا إت إنة التاإا م
اجلنين للنعوى ةس عشرة ةنة.
 – 3علإإى أ إإا إ ا يإإض ابلإإني ،و إإاز احليإإض قإإوة األ إإر املا إإت فإإإ جيإإوز التنفيإإذ بإإا بعإإن إإت ةإإس
عشإإرة ةإإنة إال أن ييإإون الإإني ،احمليإإوم بإإا ت إإمنا اللت ا إإات و يإإة تجإإن ة ال تسإإتحق األ اء إال
بعن صنو احليض.
مادة (  ) 373آثار التقادم

()2

 – 1يهتب على التاا م عنم مساع النعوى اباللت امض و ع لك يماى االلت ام يف ة املني ،اي ة.
 – 2وإ ا ةإاكت ابلتاإإا م الإنعوى ابحلإإق ةإإري لإك علإإى لحااتإا ولإإو ي تيتمإإل إنة التاإإا م اخلاصإإة
هبذه امللحاات.
مادة (  ) 374وجوب المطالبة بقيام التقادم

 – 1ال جيإإوز للمحيمإإة أن تا إإت ابلتاإإا م إإ ،تلاإإاء فسإإهاض بإإل جيإإب أن ييإإون لإإك بنإإاء علإإى طلإإب
املني ،أو بناء على طلب ائنيا أو أي شخر لا صلحة فيا ولو ي يتمسك با املني.،
 – 2وجيوز التمسك ابلتاا م يف أية الة كا ت عليها النعوى ولو أ ام احمليمة االةتئنافية.
مادة (  ) 375النزول عن التقادم

 – 1ال جيإإوز النإ ول عإإ ،التاإإا م قمإإل ثمإإوت احلإإق فيإإاض كمإإا الجيإإوز االتفإإاف علإإى أن يإإتض التاإإا م يف إإنة
ذتلق ع ،املنة اليت عينها الاا ون.
 – 2وإمنإا جيإإوز ليإإل شإخر بلإإك التصإإرف يف اوقإا أن ينإ ل ولإإو إمنا عإإ ،التاإإا م بعإن ثمإإوت احلإإق
فياض على أن هذا الن ول ال ينفذ يف ق النائنني إ ا صن إ را ا هبض.
 - 2 ،1عنلة ابلاا ون قض  86لسنة 1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية عن قض  40لسنة 1972م.
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الباب السادس
إثبات االلتزام
مادة (  ) 376إثبات االلتزام
أو التخلص منه

على النائ ،إثمات االلت ام وعلى املني ،إثمات التخلر نا.
الفصل األول

اإلثبات بالكتابة
مادة (  ) 377الورقة الرسمية

 – 1الو قة الرمسية هت اليت يثمت فيها وظق عام أو شخر يلق ان إة عا إةض إامت علإى ينيإا أو إا
تلااه  ،وي الشأنض و لك طماا لألو اع الاا و ية ويف نو ةلكتا وااتصاصا.
 – 2فا ا ي تيسب هذه الو قة صفة الرمسيةض فإ ييون هلإا إال قيمإة الو قإة العرفيإة إىت كإان وو الشإأن
ق إإن وقعوه إإا ء إإاءاهتض أو بمص إإمات أص إإابعهضض وينمغ إإت يثم إإات ص إإحة بص إإمة ايص إإمع أن تو إإع
حب و شاهني ،يوقعان على الو قة.
مادة (  ) 378حجية الورقة الرسمية

الو قة الرمسية جة على الناس كافة ا ون فيها إ ،أ إو قإام هبإا حمر هإا يف إنو همتإا أو وقعإت إ،
وي الشأن يف و ه اي يتمني ت ويرها ابلكرف املار ة قا وانا.
مادة (  ) 379الصورة الرسمية للورقة الرسمية

 – 1إ ا كإإان أصإإل الو قإإة الرمسيإإة وجإإو ا فإإان صإإو هتا الرمسيإإة اكيإإة كا إإت أو فوتوغرافيإإة تيإإون جإإة
ابلان الذي تيون فيا كاباة لألصل.
 – 2وتعتإإرب الصإإو ة كاباإإة لألصإإلض إإا ي ينإإازع يف لإإك أ إإن الكإإرفنيض ويف هإإذه احلالإإة تراجإإع الصإإو ة
على األصل.
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مادة (  ) 380حجية الصورة

إ ا ي يوجن أصل الو قة الرمسيةض كا ت الصو ة جة على الوجا اآليت -:
أ ) ييون للصو ة الرمسية األصلية تنفيذية كا ت أو غري تنفيذيإة جيإة األصإل إىت كإان ظهرهإا اخلإا جت
ال يسم ابلشك يف كاباتها لألصل.
ب ) وييون للصو الرمسية املأاو ة  ،الصو األصلية احلجية اهتا وليإ ،جيإوز يف هإذه احلالإة ليإل إ،
الكرفني أن يكلب راجعتها على الصو ة األصلية اليت أاذت نها.
ج ) أ ا ا يؤاذ  ،صو مسية للصو املأاو ة  ،الصو األصلية فإ يعتن با إال جملإر االةإتئناس تمعإا
للظروف.
مادة (  ) 381الورقة العرفية

تعترب الو قة العرفية صا ة مم ،وقعها اي ينير صرا ة ا هو نسوب إليا إ ،اإط أو إ إاء أو بصإمةض
أ إإا الإإوا أو اخللإإق فإإإ يكلإإب نإإا اي يإإا ض وييفإإت أن حيلإإق بين إ ا أب إإا ال يعلإإض أن اخلإإط أو
اي اء أو المصمة هت مل ،تلاى عنا احلق.
مادة (  ) 382حجية الورقة العرفية

 – 1ال تيون الو قة العرفية جة على الغإري يف ش خيهإا إال نإذ أن ييإون هلإا ش يإخ بإتض وييإون ش يإخ
الو قة بت ا -:
أ )  ،يوم أن تاين أو تسجل ابلسجل املعن لذلك.
ب )  ،يوم أن يثمت مو ا يف و قة أارى بتة التا يخ.
ج )  ،يوم أن يؤشر عليها وظق عام تر.
) إإ ،يإإوم وفإإاة أ إإن ممإإ ،هلإإض علإإى الو قإإة أثإإر عإإهف بإإا إإ ،اإإط أو إ إإاء أو بصإإمةض أو إإ ،يإوم أن
يصم ستحيإا على أ ن  ،هؤالء أن ييتب أو يمصض لعلإة يف جسإماض وبوجإا عإام إ ،يإوم وقإوع
أي ا اار ييون قاطعا يف أن الو قة قن صن ت قمل وقوعا.
 – 2و ع لك جيوز للاا ت تمع ا للظروف أال يكمق يض هذه املا ة على املخالصات.
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مادة (  ) 383الرسائل والبرقيات

 – 1تيون للرةائل املوقع عليها قيمة الو قة العرفية  ،يث ايثمات.
 – 2وتيإإون للربقي إإات هإإذه الايم إإة أي إ إ ا إ ا كإإان أص إإلها املإإو ع يف يت إإب التص إإنير وقع إ ا علي إإا إإ،
رةلهاض وتعترب الربقية كاباة ألصلها ىت ياوم النليل على عيس لك.
 – 3وإ ا أعنم أصل الربقيةض فإ يعتن ابلربقية إال جملر االةتئناس.
مادة (  ) 384دفاتر التجار

 – 1فاتر التجا ال تيون جة على غري التجا ض غري أن المياانت املثمتإة فيهإا عمإا و ه التجإا تصإل
أةاةا جيي للاا ت أن يوجا اليمني املتممة إىل أي  ،الكرفني و لك فيما جيوز إثماتا ابلمينة.
 – 2وتيون فاتر التجا جة على هإؤالء التجإا ض وليإ ،إ ا كا إت هإذه الإنفاتر نتظمإة فإإ جيإوز ملإ،
يرين أن يستخلر نها ليإا لنفسا أن جي ا ا و فيهاض ويستمعن نا ا كان ناق ا لنعواه.
مادة (  ) 385الدفاتر واألوراق المنزلية

ال تيون النفاتر واألو اف املن لية جة على  ،صن ت نا إال يف احلالتني اآلتيتني-:
أ ) إ ا كر فيها صرا ة أ ا اةتول ينا.
ب ) إ ا كر صرا ة أ ا قصن ا و ا يف هذه األو اف أن تاوم اام السنن مل ،أثمتت ّاا ملصلحتا.
مادة (  ) 386التأشير على السند

 – 1التأشري على ةنن ا يستفا نا براءة ة املني ،جة على النائ ،إىل أن يثمإت العيإسض ولإو ي ييإ،
التأشري وقعا نا ا ام السنن ي خيرج قط  ،يازتا.
 – 2وكإإذلك ييإإون احليإإض إ ا أثمإإت الإإنائ ،اكإإا ون توقيإإع إإا يسإإتفا نإإا ب إراءة إإة املإإني ،يف سإإخة
أصلية أارى للسننض أو يف الصةض وكا ت النسخة أو املخالصة يف ين املني.،
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الفصل الثاني
اإلثبات بالبينة
مادة (  ) 387اإلثبات بالبينة

 – 1يف غإإري املإإوا التجا يإإة إ ا كإإان التصإإرف الاإإا وا ت يإإن قيمتإإا علإإى عشإإرة جنيهإإاتض أو كإإان غإإري
حمإإن الايمإإةض فإإإ جتإإوز المينإإة يف إثمإإات وجإإو ه أو ا ا إإائا إإا ي يوجإإن اتفإإاف أو إإر يا إإت بغإإري
لك.
 – 2ويان االلتإ ام ابعتمإا قيمتإا وقإت صإنو التصإرفض وجيإوز ايثمإات ابلمينإة إ ا كا إت زاي ة االلتإ ام
ض الفوائن وامللحاات إىل األصل)1(.
على عشرة جنيهات ي أتت إال ،
 – 3وإ ا اشتملت النعوى على طلمات تعن ة انشئة عإ ،صإا تعإن ةض جإاز ايثمإات ابلمينإة يف كإل
طلإإب ال ت يإإن قيمتإإا علإإى عش إرة جنيهإإات ولإإو كا إإت هإإذه الكلمإإات يف جمموعهإإا ت يإإن علإإى هإإذه
الايمإإةض ولإإو كإإان نشإإؤها عإقإإات بإإني اخلصإإوم أ فسإإهض أو تصإإرفات إإ ،طميعإإة وا إإنةض وكإإذلك
احليض يف كل وفاء ال ت ين قيمتا على عشرة جنيهات.
مادة (  ) 388عدم جواز اإلثبات بالبينة

ال جيوز ايثمات ابلمينة ولو ي ت الايمة على عشرة جنيهات -:
أ ) فيما خيالق أو جياوز ا اشتمل عليا ليل كتا .
ب ) إ ا كان املكلوب هو الماقت أو هو ج ء  ،ق ال جيوز إثماتا إال ابليتابة.
ج ) إ ا طالب أ ن اخلصوم يف النعوى إا ت يإن قيمتإا علإى عشإرة جنيهإات عإنل عإ ،طلمإا إىل إا ال
ي ين على هذه الايمة.
مادة (  ) 389مبدأ الثبوت بالكتابة

 – 1جيوز ايثمات ابلمينة فيما كان جيب إثماتا ابليتابة إ ا وجن منأ ثموت ابليتابة.
 -1تعتإإرب لغإإاة كلمإإة (الفوائإإن) فيمإإا يتعلإإق ابملعإإا إت املن يإإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني وجإإب الاإإا ون قإإض  74لسإإنة
1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا ية بني األشخاص الكميعيني (األفرا ) وبتعإنيل بعإض أ يإام الاإا ون
املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسيةض العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة.
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 – 2وكل كتابة تصن  ،اخلصض وييون  ،شإأ ا أن جتعإل وجإو التصإرف املإنعى بإا قريإب اال تمإال
تعترب منأ ثموت ابليتابة.
مادة (  ) 390االتفاق اإلضافي

إ ا ا عإإى صإإول اتفإإاف إ إإايف يتعلإإق بوثياإإة مت و إإعها أو صإإول اتفإإاف خيإإالق

إإمو اض فإإإ جيإإوز

للا إإاء قم إإول إثم إإات ل إإك ابلش إإهو إال إ ا تم إإني إ ي إإان ص إإول تل إإك اي إإافات أو التغيإ إريات
الشفوية ظرا لوصق املتعاقني ،وطميعة العان وأية ظروف أارى.
مادة (  ) 391قواعد استثنائية لقبول البيئة

جيوز أي ا ايثمات ابلمينة فيما كان جيب إثماتا ابليتابة -:
أ ) إ ا وجن ا ع ا ي أو أ

حيول ون احلصول على ليل كتا .

ب ) إ ا فان النائ ،ةننه اليتا لسمب أجني ال ين لا فيا.
الفصل الثالث
القرائن

مادة (  ) 392آثار القرينة

الارينة الاا و ية تغ  ،تار ت ملصلحتا ع ،أية طرياة أارى  ،طرف ايثمات على أ ا جيوز اإض هإذه
الارينة ابلنليل العيست اي يوجن ر يا ت بغري لك.
مادة (  ) 393القرينة الناشئة عن
حكم حائز قوة األمر المقضي

 – 1األ يإإام الإإيت إإازت قإإوة األ إإر املا إإت تيإإون جإإة إإا فصإإلت فيإإا إإ ،احلاإإوفض وال جيإإوز قمإإول
ليإإل يإإناض هإإذه الارينإإةض وليإإ ،ال تيإإون لتلإإك األ يإإام هإإذه احلجيإإة إال يف إ اع قإإام بإإني اخلصإإوم
وأ فسهض أو و ثتهض أو الفهضض ون أن تتغري صفاهتضض وتعلق بذات احلق حمإا وةمما.
 – 2وال جيوز للمحيمة أن أتاذ هبذه الارينة  ،تلااء فسها.
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مادة (  ) 394آثار الحكم الجنائي
على القضية المدنية

ال ي إرتمط الاا إإت املإإنا ابحليإإض اجلنإإائت إال يف الوقإإائع الإإيت فصإإل فيهإإا هإإذا احليإإض وكإإان فصإإلا فيهإإا
رو ايا.
مادة (  ) 395سلطة القاضي في
استنباط القرائن

يهك لتانير الاا إت اةإتنمامل كإل قرينإة ي يار هإا الاإا ونض وال جيإوز ايثمإات هبإذه الاإرائ ،إال يف األ إوال
اليت جيي فيها الاا ون ايثمات ابلمينة.
الفصل الرابع
اإلقرار
مادة (  ) 396تعريف

ايقإرا هإإو اعإهاف اخلصإإض أ إإام الا إإاء بواقعإإة قا و يإإة إإنعى هبإإا عليإإاض و لإإك أثنإإاء السإإري يف الإإنعوى
املتعلاة هبذه الواقعة.
مادة (  ) 397آثار اإلقرار

 – 1ايقرا جة قاطعة على املار.
 – 2وإ ا اقإهن ايقإرا الصإا إ ،أ إإن الكإرفني عإ ،وقإائع ليسإإت لصإاحلا ابلتصإري بوقإائع أاإإرى أو
بظروف يرا نها احلن  ،أثر الواقعة املاإر هبإا أو تغيريهإا أو إزالإة ا هإا فليا إل ايقإرا و إا اقإهن
با  ،قوة المينة اليا لة إ ا ي يكع ،الكرف اآلار يف صإحة إا أ إيق إ ،وقإائع أو ظإروف ويإهك
للاا تض عنن االاتإفض تانير قوة ايقرا كمينة.
مادة (  ) 398اإلقرار خارج مجلس القضاء

ايق إرا الإإذي يا إإى بإإا للخصإإض أو ملإإ ،بثلإإا اإإا ج جملإإس الا إإاء يعإإن إق إرا ا ق إإائي ا يف فإإس الن جإإة
واملفعولض وإ ا أف ى ابيقرا لشخر لث أو وجن ايقرا يف وصية فتهك رية المإت فيإا لتاإنير
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الاا تض وال جيوز إثمات ايقرا املنيل با اا ج جملس الا اء ع ،طريق شهو إ ا كان نصإما علإى
و وع ال يسم الاا ون إثماتا بشهو .
الفصل الخامس
اليمين
مادة (  ) 399اليمين الحاسمة

 – 1ال جيإإوز توجيإإا اليمإإني وال هإإا حلسإإض ق إإية تتعلإإق حباإإوف لإإيس للخصإإوم إإق التصإإرف فيهإإا وال
بواقعإإة غإإري شإإروعة وال بعاإإن يتكلإإب الاإإا ون إثمإإات صإإحتا كتابإإة وال ء يإإا واقعإإة يتمإإني إإ ،و قإإة
مسية أ ا جرت حب و وظق عمو ت ر الو قة فسها.
 – 2ومل ،وجهت إليا اليمني أن ير ها على اصماض على أ ا ال جيوز الر إ ا ا صمت اليمإني علإى واقعإة
ال يشهك فيها اخلصمانض بل يستال هبا شخر  ،وجهت إليا اليمني.
مادة (  ) 400محل اليمين

 – 1ال جيوز توجيا اليمني احلامسة يف واقعة الفة للنظام العام وجيب أن تيون الواقعة اليت ينصإب عليهإا
اليمني تعلاة بشخر  ،وجهت إليا اليمني فان كا ت غإري شخصإية لإا ا صإمت اليمإني علإى جمإر
علما هبا.
 – 2وجيوز أن توجا اليمني احلامسة يف أية الة كا ت عليها النعوى.
مادة (  ) 401الرجوع عن اليمين

ال جيوز مل ،وجا اليمني أو ها أن يرجع يف لك ىت قمل اصما أن حيلق.
مادة (  ) 402إثبات كذب اليمين

ال جيوز للخصض أن يثمت كذب اليمإني بعإن أن يؤ يهإا اخلصإض الإذي وجهإت إليإا أو ت عليإاض علإى أ إا
إ ا ثمت كذب اليمني حبيإض جنإائت فإان للخصإض الإذي أصإابا إر نهإا أن يكالإب ابلتعإويض ون
إاإل ا قن ييون لا  ،ق يف الكع ،على احليض الذي صن نه.
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مادة (  ) 403النكول عن اليمين

كإإل إإ ،وجهإإت إليإإا اليمإإني فنيإإل عنهإإا ون أن ير هإإا علإإى اصإإماض وكإإل إإ ،ت عليإإا اليمإإني فنيإإل
عنهاض اسر عواه.
مادة (  ) 404اليمين المتممة

 – 1للاا إإت أن يوجإإا اليمإإني إإ ،تلاإإاء فسإإا إىل أي إإ ،اخلصإإمني ليمإ علإإى لإإك يمإإا يف و إإوع
النعوى أو يف قيمة ا حييض با.
 – 2ويشإهمل يف توجيإا هإذه اليمإني أال ييإون يف الإنعوى ليإل كا إل وأال تيإون الإنعوى االيإة إإ ،أي
ليل.
مادة (  ) 405رد اليمين المتممة

ال جيوز للخصض الذي وجا إليا الاا ت اليمني املتممة أن ير ها على اخلصض اآلاإر.
مادة (  ) 406اليمين المتممة
لتحديد قيمة الشيء

 – 1ال جيوز للاا ت أن يوجا إىل املنعت اليمني املتممة لتحنيإن قيمإة املإنعى بإا إال إ ا اةإتحال حتنيإن
هذه الايمة بكرياة أارى.
 – 2وحين الاا ت ىت يف هإذه احلالة ن ا أقصى للايمة اليت يصإنف فيها املنعى بيمينا.
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الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب األول
العقود التـي تقع على الملكية
الفصل األول
البيع
 – 1البيع بوجه عام
أركان البيع
مادة (  ) 407تعريف

الميع عان يلت م با المائع أن ينال للمشهي ليية شتء أو ا ا الي ا اار يف اابل  ،اني.
مادة (  ) 408العلم بالمبيع

 – 1جيإإب أن ييإإون املشإإهي عامل إا ابملميإإع علم إا كافي إاض ويعتإإرب العلإإض كافي إا إ ا اشإإتمل العاإإن علإإى بيإإان
املميع وأوصافا األةاةية بياانا بي ، ،تعريفا.
 – 2وإ ا كر يف عان الميع أن املشهي عاي ابلميعض ةاط اا يف طلب إبكال الميع بنعوى عإنم علمإا
با إال إ ا أثمت تنليس المائع.
مادة (  ) 409البيع بالعينة

 – 1إ ا كان الميع ( ابلعينة ) وجب أن ييون املميع كابا ا هلا.
 – 2وإ ا تلفإإت ( العينإإة ) أو هليإإت يف يإإن أ إإن املتعاقإإني ،ولإإو ون اكإإأض كإإان علإإى املتعاقإإن ابئعإا أو
شهايا أن يثمت أن الشتء كابق للعينة أو غري كابق.
مادة (  ) 410البيع بالتجربة

 – 1يف المي إإع بش إإرمل التجرب إإة جي إإوز للمش إإهي أن يام إإل املمي إإع أو يرف إإاض وعل إإى الم إإائع أن بين إإا إإ،
التجربةض فا ا فض املشهي املميع وجإب أن يعلإ ،الإرفض يف املإنة املتفإق عليهإاض فإان ي ييإ ،هنإاك
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اتفاف على املنة ففت نة عاولة يعينها المائعض فا ا ا ا ت هإذه املإنة وةإيت املشإهي إع يينإا
 ،جتربة املميع اعترب ةيوتا قمإوالا.
 - 2ويعتإإرب الميإإع بشإإرمل التجربإإة علاإ ا علإإى شإإرمل واقإإق هإإو قمإإول املميإإع إال إ ا تمإإني إإ ،االتفإإاف أو
الظروف أن الميع علق على شرمل فاةخ.
مادة (  ) 411البيع بالمذاق

إ ا بيع الشتء بشرمل املإذاف كإان للمشإهي أن يامإل الميإع إن شإاءض وليإ ،عليإا أن يعلإ ،هإذا الامإول يف
املنة اليت يعينها االتفاف أو العرف وال ينعان الميع إال  ،الوقت الذي يتض فيا هذا ايعإن.
مادة (  ) 412تقدير الثمن

 – 1جيوز أن ياتصر تانير الثم ،على بيان األةس اليت حين ات اها فيما بعن.
 – 2وإ ا اتفإإق علإإى أن الإإثم ،هإإو ةإإعر السإإوفض وجإإب عنإإن الشإإكض أن ييإإون الإإثم ،ةإإعر السإإوف يف
امليإإان وال إإان اللإإذي ،جيإإب فيهمإإا تسإإليض املميإإع للمشإإهيض فإإا ا ي ييإإ ،يف يإإان التسإإليض ةإإوفض
وجب الرجوع إىل ةعر السوف يف امليان الذي يا ت العرف أن تيون أةعا ه هت السا ية.
مادة (  ) 413عدم تحديد الثمن

إ ا ي حين املتعاقنان نا للميإعض فإإ يهتإب علإى لإك بكإإن الميإع إىت تمإني إ ،الظإروف أن املتعاقإني،
قن واي اعتما السعر املتناول يف التجا ة أو السعر الذي جرى عليا التعا ل بينهما.
مادة (  ) 414بيع عقار القاصر

 -1إ ا بيع عاا مملوك لشخر ال تتوافر فيا األهلية وكان يف الميإع غإنب ي يإن علإى اخلمإسض فللمإائع أن
يكلب تيملة الثم ،إىل أ بعة أةاس  ،املثل.
 – 2وجيب لتانير ا إ ا كان الغنب ي ين على اخلمس أن ياوم العاا حبسب قيمتا وقت الميع.
مادة (  ) 415التقادم

 – 1تساط ابلتاا م عوى تيملة الثم ،بسمب الغنب إ ا ا ا ت ثإ ةنوات  ،وقت توافر األهليإة
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أو  ،اليوم الذي بوت فيا صا ب العاا املميع.
 – 2وال تلحق هذه النعوى ر ا ابلغري سإ ،النية إ ا كسب ااًّ عينياًّ على العاا املميع.
مادة (  ) 416الطعن في البيع
بالمزاد العلني

ال جيوز الكع ،ابلغنب يف بيع مت كنر الاا ون بكريق امل ا العل .
التزامات البائع-:
مادة (  ) 417التزام البائع بنقل المبيع

يلتإ م المإائع أن ياإوم إا هإو إرو ي لناإل احلإق املميإع إىل املشإهي وأن ييإق عإ ،أي عمإل إ ،شإإأ ا أن
جيعل ال احلق ستحيإا أو عسريا.
مادة (  ) 418البيع جزافا

إ ا كإان الميإإع ج افإاض ا تالإإت امللييإإة إىل املشإإهي علإإى النحإإو الإإذي تنتاإإل بإإا يف الشإإتء املعإإني ابلإإذاتض
وييون الميع ج اف ا ولو كان حتنين الثم ،وقوف ا على تانير املميع.
مادة (  ) 419البيع المؤجل الثمن

 – 1إ ا كان الميع ؤجل الإثم،ض جإاز للمإائع أن يشإهمل أن ييإون اإل امللييإة إىل املشإهي وقوفإا علإى
اةتيفاء الثم ،كلا ولو مت تسليض املميع.
 – 2فا ا كان الثم ،يإنفع أقسإاطاض جإاز للمتعاقإني ،أن يتفاإا علإى أن يسإتمات المإائع جإ ءا نإا تعوي إا
لإإا عإإ ،فسإإخ الميإإع إ ا ي تإإوف مجيإإع األقسإإاملض و إإع لإإك جيإإوز للاا إإت تمعإإا للظإإروف أن خيفإإض
التعويض املتفق عليا وفاا للفارة الثا ية  ،املا ة .227
 – 3وإ ا وفيت األقسامل مجيعاض فان ا تاال املليية إىل املشهي يعترب ستننا إىل وقت الميع.
 – 4وتسري أ يام الفارات الثإ الساباة ولو مسى املتعاقنان الميع إجيا ا.
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مادة (  ) 420تسليم المبيع

يلت م المائع بتسليض املميع للمشهي ابحلالة اليت كان عليها وقت الميع.
مادة (  ) 421ملحقات المبيع

يشمل التسليض الشإتء املميإع وكإل إا أعإن بصإفة ائمإة الةإتعمال هإذا الشإتء و لإك طماإا ملإا تا إت بإا
طميعة األشياء وعرف اجلهة وقصن املتعاقني.،
مادة (  ) 422مقدار المبيع

 – 1إ ا عني يف العان انا املميع كان المائع سئوالا ع ،اإر هإذا الاإن حبسإب إا يا إت بإا العإرف
اي يتفق على غري لإكض علإى أ إا ال جيإوز للمشإهي أن يكلإب فسإخ العاإن لإنار يف املميإع إال إ ا
أثمت أن هذا النار  ،اجلسا ة حبيث لو أ ا كان يعلما ملا أمت العان.
 – 2أ إإا إ ا تمإإني أن الاإإن الإإذي يش إتمل عليإإا املميإإع ي يإإن علإإى إإا كإإر يف العاإإن وكإإان الإإثم ،اإإن ا
حبسإإاب الو إإنةض وجإإب علإإى املشإإهيض إ ا كإإان املميإإع غإإري قابإإل للتمعإإيضض أن ييمإإل الإإثم ،إال إ ا
كا ت ال اي ة جسيمةض فيجوز لا أن يكلب فسخ العان وكل هذا اي يوجن اتفاف خيالفا.
مادة (  ) 423التقادم عند وجود عجز
أو زيادة في المبيع

إ ا وجن يف املميع عج أو زاي ةض فان ق املشهي يف طلب إ ااص الثم ،أو يف طلإب فسإخ العاإن و إق
المإإائع يف طلإإب تيملإإة الإإثم ،يسإإاط كإإل نهمإإا ابلتاإإا م إ ا ا ا إإت ةإإنة إإ ،وقإإت تسإإليض املميإإع
تسليما فعلياًّ.
مادة (  ) 424كيفية التسليم

 – 1ييون التسليض بو ع املميع حتت تصإرف املشإهي حبيإث يإتمي ،إ ،يازتإا واال تفإاع بإا ون عإائق
ولو ي يسإتول عليإا اةإتيإء إا اي إا ام المإائع قإن أعلمإا بإذلكض وحيصإل هإذا التسإليض علإى النحإو
الذي يتفق ع طميعة الشتء املميع.
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 – 2وجيوز أن يتض التسإليض جإر ترا إت املتعاقإني ،إ ا كإان املميإع يف يإازة املشإهي قمإل الميإع أو كإان
المائع قن اةتماى املميع يف يازتا بعن الميع لسمب اار غري املليية.
مادة (  ) 425تصدير المبيع

إ ا وجب تصنير املميع للمشهيض فإ يتض التسليض إال إ ا وصل إليا اي يوجن اتفاف يا ت بغري لك.
مادة (  ) 426هالك المبيع

إ ا هلإإك املميإإع قمإإل التسإإليض لسإإمب ال يإإن للمإإائع فيإإاض ا فسإإخ الميإإع واةإإه املشإإهي الإإثم ،إال إ ا كإإان
اهلإك بعن إعذا املشهي لتسلض املميع.
مادة (  ) 427تلف المبيع قبل تسليمه

إ ا اصإإت قيمإإة املميإإع قمإإل التسإإليض لتلإإق أصإإاباض جإإاز للمشإإهي إ إإا أن يكلإإب فسإإخ الميإإع إ ا كإإان
النار جسيما حبيث لو طرأ قمل العان ملا مت الميع وإ ا أن يمات الميع ع إ ااص الثم.،
مادة (  ) 428ضمان البائع

ي م ،المائع عنم التعر للمشهي يف اال تفاع ابملميإع كلإا أو بع إا ةإواء كإان التعإر

إ ،فعلإا هإو أم

إإ ،فعإإل أجنإإي ييإإون لإإا وقإإت الميإإع إإق علإإى املميإإع حيإإت بإإا علإإى املشإإهيض وييإإون المإإائع ل إا
ابل مان ولو كان األجني قن ثمت اا بعن الميع إ ا كان هذا احلق قن ال إليا  ،المائع فسا.
مادة (  ) 429دعوى االستحقاق

 – 1إ ا فع إإت عل إإى املش إإهي ع إإوى ابة إإتحااف املمي إإع وأاك إإر هب إإا الم إإائعض ف إإان عل إإى الم إإائع حبس إإب
األ والضض ووفا ا لاا ون املرافعات أن يتنال يف النعوى إىل جا ب املشهي أو أن حيل فيها حملا.

 – 2فا ا مت اياكا يف الوقت املإئإض وي يتإنال المإائع يف الإنعوىض وجإب عليإا ال إمان إال إ ا أثمإت
أن احليض الصا يف النعوى كان تيجة لتنليس  ،املشهي أو خلكأ جسيض نا.
 – 3وإ ا ي خيكر املشهي المائع ابلنعوى يف الوقت املإئإض وصإن عليإا يإض إاز قإوة األ إر املا إتض
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فاإإن اإإا يف الرجإإوع ابل إإمان إ ا أثمإإت المإإائع أن تنالإإا يف الإإنعوى كإإان يإإؤ ي إىل فإإض عإإوى
االةتحااف.
مادة (  ) 430حق المشتري في الضمان

يثمت ق املشهي يف ال مان ولإو اعإهف وهإو سإ ،النيإة لألجنإي حباإا أو تصإاحل عإا علإى هإذا احلإق
ون أن ينتظإإر يف لإإك صإإنو يإإض ق إإائت إإىت كإإان قإإن أاكإإر المإإائع ابلإإنعوى يف الوقإإت املإئإإض

و عإإاه أن حيإإل حملإإا فيهإإا فلإإض يفعإإلض كإإل لإإك إإاي يثمإإت المإإائع أن األجنإإي ي ييإإ ،علإإى إإق يف
عواه.

مادة (  ) 431توقي المشتري استحقاق المبيع

إ ا توقى املشهي اةتحااف املميع كلا أو بع ا بنفع مل  ،الناو أو أب اء شتء اارض كان للمإائع أن
يتخلر  ،تائ ال مان أبن ير للمشهي اململ الذي فعا أو قيمة ا أ اه إع الفوائإن الاا و يإة

ومجيع املصروفات.

()1

مادة (  ) 432االستحقاق الكلي

إ ا اةتحق كل املميع كان للمشهي أن يكلب  ،المائع -:
أ ) قيمة املميع وقت االةتحااف ع الفوائن الاا و ية  ،لك الوقت.
ب ) قيمة الثما اليت أل م املشهي بر ها مل ،اةتحق املميع.
ج ) املصإروفات النافعإة الإيت ال يسإتكيع املشإهي أن يلإ م هبإا املسإتحق وكإذلك املصإروفات اليماليإإة إ ا
كان المائع ةتء النية.
) مجيع صروفات عوى ال مان و عوى االةتحااف عنا إا كإان املشإهي يسإتكيع أن يتايإا نهإا لإو
 -1تعتإإرب لغإإاة عمإإا ة (الفوائإإن الاا و يإإة) فيمإإا يتعلإإق ابملعإإا إت املن يإإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني وجإإب الاإإا ون قإإض 74
لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن يإة والتجا يإة بإني األشإخاص الكميعيإني (األفإرا ) وبتعإنيل بعإض أ يإام
الاا ون املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة .

97

أاكر المائع ابلنعوى طماا للما ة .429
هإ ) وبوجا عامض تعويض املشهي عما حلاا  ،اسا ة أو فاتا  ،كسب بسمب اةتحااف املميع.
كل هذا اي يي ،جوع املشهي منيا على املكالمة بفسخ الميع أو إبكالا.
مادة (  ) 433االستحقاق الجزئي

 – 1إ ا اةتحق بعض املميعض أو وجن ثاإ بتيليقض وكا إت اسإا ة املشإهي إ ،لإك قإن بلغإت قإن ا
لو علما ملا أمت العانض كان لا أن يكالب المائع ابملمال املمينة يف املا ة الساباة على أن ير لإا املميإع

و ا أفا ه نا.

 – 2فإإا ا ااتإإا املشإإهي اةإإتمااء املميإإعض أو كا إإت اخلسإإا ة الإإيت حلاتإإا ي تمل إ الاإإن املمإإني يف الفاإإرة
الساباةض ي يي ،لا إال أن يكالب ابلتعويض عما أصابا  ،ر بسمب االةتحااف.
مادة (  ) 434تعديل ضمان االستحقاق

 – 1جيإوز للمتعاقإإني ،ابتفإإاف اإإاص أن ي يإإنا إإمان االةإإتحاافض أو أن يناصإإا نإإاض أو أن يسإإاكا هإإذا
ال مان.
 – 2ويفه يف ق اال تفاف أن المائع قن اشهمل عنم ال مان إ ا كإان هإذا احلإق ظإاهرا أو كإان المإائع
قن أابن عنا للمشهي.
 – 3وياع بكإ كل شرمل يساط ال مان أو يناصا إ ا كان المائع قن تعمن إافاء ق األجني.
مادة (  ) 435االستحقاق مع عدم الضمان

 – 1إ ا اتفإإق علإإى عإإنم ال إإمان باإإت المإإائع إإع لإإك سإإئوالا عإإ ،أي اةإإتحااف ينشإإأ إإ ،فعلإإاض وياإإع
ابطإا كل اتفاف يا ت بغري لك.
 – 2أ إا إ ا كإإان اةإإتحااف املميإإع قإإن شإإأ إإ ،فعإإل الغإإريض فإإان المإإائع ييإإون سإإئوال عإإ ،قيمإإة املميإإع
وقت االةتحاافض إال إ ا أثمت أن املشهي كان يعلض وقإت الميإع ةإمب االةإتحاافض أو أ إا اشإهي
ةاقط اخليا .
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مادة (  ) 436عدم توافر صفات المبيع

 – 1ييإإون المإإائع ل إإا ابل إإمان إ ا ي يتإإوافر يف املميإإع وقإإت التسإإليض الصإإفات الإإيت كفإإل للمشإإهي
وجو ها فياض أو إ ا كان ابملميع عيب ينار  ،قيمتا أو  ،فعا حبسإب الغايإة املاصإو ة سإتفا ة
مما هو مني يف العان أو مما هو ظاهر  ،طميعة الشتء أو الغر الذي أعن لاض وي م ،المائع هإذا
العيب ولو ي يي ،عاملا بوجو ه.
 – 2و ع لك ال ي م ،المائع العيوب اليت كان املشهي يعرفها وقت الميعض أو كان يسإتكيع أن يتمينهإا
بنفسا لإو أ إا فحإر املميإع بعنايإة الرجإل العإا يض إال إ ا أثمإت املشإهي أن المإائع قإن أكإن لإا الإو
املميع  ،هذا العيبض أو أثمت أن المائع قن تعمن إافاء العيب غشا نا.
مادة (  ) 437العيوب المتسامح فيها عرفا

ال ي م ،المائع عيما جرى العرف على التسا

فيا.

مادة (  ) 438إلزام المشتري
بالتحقق من المبيع

 - 1إ ا تسلض املشهي املميعض وجب عليا التحاق  ،التا جإر أن يإتمي ،إ ،لإكض وفاإا للمإألوف
يف التعا لض فا ا كشق عيما ي منا المائع وجب عليا أن خيكره بإا اإإل إنة عاولإةض فإان ي يفعإل
اعترب قابإا للمميع.
 – 2أ إإا إ ا كإإان العيإإب ممإإا ال بيإإ ،اليشإإق عنإإا ابلفحإإر املعتإإا كشإإفا املشإإهيض وجإإب عليإإا أن
خيكر با المائع جر ظهو هض وإال اعترب قابإإ للمميع ا فيا  ،عيب.
مادة (  ) 439إخطار البائع بالعيب

إ ا أاكر املشهي المائع ابلعيب يف الوقت املإئضض كان لا أن يرجع ابل مان علإى النحإو املمإني يف املإا ة
(.)433

مادة (  ) 440بقاء دعوى الضمان

تماى عوى ال مان ولو هلك املميع أبي ةمب كان.
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مادة (  ) 441التقادم ودعوى الضمان

 – 1تسإإاط ابلتاإإا م عإإوى ال إإمان إ ا ا ا إإت ةإإنة إإ ،وقإإت تسإإليض املميإإع ولإإو ي ييشإإق املشإإهي
العيب إال بعن لك اي يامل المائع أن يلت م ابل مان ملنة أطإول.
 – 2على أ ا ال جيوز للمائع أن يتمسك ابلسنة لتمام التاا م إ ا ثمت أ ا تعمن إافاء العيب غشا نا.
مادة (  ) 442تعديل الضمان

جيوز للمتعاقني ،ابتفاف ااص أن ي ينا يف ال مان أو أن يناصا نا أو أن يساكا هذا ال إمانض علإى أن
كل شرمل يساط ال مان أو يناصا ياع ابطإ إ ا كان المائع قن تعمإن إافإاء العيإب يف املميإع غشإ ا
نا.
مادة (  ) 443الضمان والمبيع بالمزاد

ال مإان للعيب يف الميإوع الا ائيةض وال يف الميإوع اي ا ية إ ا كا ت ابملإ ا .
مادة (  ) 444صالحية المبيع للعمل

إ ا م ،المائع صإ ية املميع للعمل نة علو ة ظهر الإل يف املميإعض فعلإى املشإهي أن خيكإر المإائع
هبإإذا اخللإإل يف إإنة شإإهر إإ ،ظهإإو ه وأن يرفإإع الإإنعوى يف إإنة ةإإتة أشإإهر إإ ،هإإذا اياكإإا ض وإال
ةاط اا يف ال مانض كل هذا اي يتفق على غريه.
التزامات المشتري-:
مادة (  ) 445مكان الوفاء

 – 1ييون الثم ،ستحق الوفاء يف امليان الذي ةلض فيا املميعض إاي يوجإن اتفإاف أو عإرف يا إت بغإري
لك.
 – 2فا ا ي يي ،الإثم ،سإتحاا وقإت تسإليض املميإعض وجإب الوفإاء بإا يف امليإان الإذي يوجإن فيإا إوط،
المائع وقت اةتحااف الثم.،
مادة (  ) 446وقت الوفاء وحبس الثمن

 – 1ييون الثم ،ستحق الوفاء يف الوقت الذي يسلض فيا املميع إاي يوجإن اتفإاف أو عإرف يا إت بغإري
100

لك.
 – 2فا ا تعر أ ن للمشإهي سإتننا إىل إق ةإابق علإى الميإع أو ايإل إ ،المإائعض أو إ ا ايإق علإى
املميع أن ين ع  ،ين املشهيض جاز لا اي بنعا شرمل يف العان أن حيمس الثم ،ىت يناكإع التعإر
أو ي إ ول اخلكإإرض و إإع لإإك جيإإوز للمإإائع يف هإإذه احلالإإة أن يكالإإب ابةإإتيفاء الإإثم ،علإإى أن ياإإنم
كفيإا.
 – 3ويسري يض الفارة الساباة يف الة ا إ ا كشق املشهي عيما يف املميع.
مادة (  ) 447ثمار المبيع وتكاليفه

()1

للمشهي ر املميع ومناؤه  ،وقت يام الميعض وعليا تياليق املميع  ،هذا الوقت أي اض هإذا إاي يوجإن
اتفاف أو عرف يا ت بغريه.
مادة (  ) 448ضمان الوفاء بالثمن

 – 1إ ا كإإان الإإثم ،كلإإا أو بع إإا سإإتحق الإإنفع يف احلإإال فللمإإائع أن حيإإمس املميإإع إإىت يسإإتول إإا هإإو
ستحق لا ولو قنم املشهي هنا أو كفالةض هذا اي بن المائع املشهي أجإا بعن الميع.
 – 2وكذلك جيوز للمائع أن حيمس املميع ولو ي حيإل األجإل املشإهمل لإنفع الإثم ،إ ا ةإاط إق املشإهي
يف األجل طماا أل يام املا ة .260
مادة (  ) 449هالك المبيع وهو محبوس

إ ا هلإإك املميإإع يف يإإن المإإائع وهإإو إابس لإإا كإإان اهلإإإك علإإى املشإإهي إإاي ييإإ ،املميإإع قإإن هلإإك بفعإإل
المائع.
 - 1هذا النر عنل ابلاا ون قض  74لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلرينة الرمسيإة
العإإن ( )37يف  5أغسإإكس 1972م .السإإنة العاشإإرة ض أ إإا ابلنسإإمة للمعإإا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيسإإرى علإإيهض
النر الانمي وهو النر التايل ( * -:ا ة  ) 447الفوائن عإ ،الإثم –1 – ) ،ال إق للمإائع يف الفوائإن الاا و يإة عإ ،الإثم،
إال إ ا أعذ املشهي أو إ ا ةإلض الشإتء املميإع وكإان هإذا الشإتء قإابإا أن ينإت إرات أو إيإرا ات أاإرىض هإذا إا ي يوجإن
اتفاف أو عإرف يا إت بغإريه – 2 .وللمشإهي إر املميإع ومنإاؤه إ ،وقإت يإام الميإعض وعليإا تيإاليق املميإع إ ،هإذا الوقإت
أي اض هذا ا ي يوجن اتفاف أو عرف يا ت بغريه .
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مادة (  ) 450بيع العروض

يف بيع العرو وغريها  ،املناوالت إ ا اتفق على يعا لنفع الثم ،وتسإلض املميإع ييإون الميإع فسإواا
ون اجإإة إىل أعإإذا إن ي يإإنفع الإإثم ،عنإإن لإإول امليعإإا إ ا ااتإإا المإإائع لإإك وهإإذا إإاي يوجإإن
اتفاف على غريه.

مادة (  ) 451نفقات عقد البيع

فاات عان الميع و ةوم (الن غة) والتسجيل والايإن وغإري لإك إ ،صإروفات تيإون علإى املشإهي إاي
يوجن اتفاف أو عرف يا ى بغري لك.
مادة (  ) 452وقت التسليم ومكانه
إذا لم يعينا

إ ا ي يعإإني االتفإإاف أو العإإرف يإإاانا أو ز إإاانا لتسإإليض املميإإع وجإإب علإإى املشإإهي أن يتسإإلما يف امليإإان
الذي يوجن فيا املميع وقت الميع وأن ينالا ون إبكاء إال ا يات يا النال  ،ز .،
مادة (  ) 453نفقات تسليم المبيع

فاات تسلض املميع على املشهي اي يوجن عرف أو اتفاف يا ى بغري لك.
بيع الوفاء:

 – 2بعض أنواع البيوع
مادة (  ) 454بطالن بيع الوفاء

إ ا ا تفظ المائع عنن الميع حبق اةه ا املميع اإل نة عينة وقع الميع ابطإإا.
بيع ملك الغير:
مادة (  ) 455أثر بيع ملك الغير

 – 1إ ا ابع شإإخر شإإيئ ا عينإ ا ابلإإذات وهإإو ال بليإإاض جإإاز للمشإإهي أن يكلإإب إبكإإال الميإإعض ويي إون
األ ر كذلك ولو وقع الميع على عاإا ض قين العان أو ي ياين.
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 – 2ويف كل إال ال يسري هذا الميع يف ق املالك للعني املميعة ولو أجإاز املشهي العان.
مادة (  ) 456إقرار المالك للبيع

 – 1إ ا أقر املالك الميع ةرى العان يف اا وا الب صحيح ا يف ق املشهي.

 – 2وكذلك ينالب العان صحيح ا يف ق املشهي إ ا الت ليية املميع إىل المائع بعن صنو العان.
مادة (  ) 457التعويض

إ ا يض للمشهي ءبكال الميع وكان جيهل أن املميع غري مملوك للمائعض فلإا أن يكالإب بتعإويض ولإو كإان
المائع س ،النية.

بيع احلاوف املتنازع عليها -:
مادة (  ) 458عدم جواز بيع الحقوق
المتنازع عليها

()1

 – 1ال جيوز بيع احلاوف املتنازع عليها.
 – 2ويعترب احلق تنازع ا فيا إ ا كان و وعا قن فعت با عوى أو قام يف شأ ا اع جني.
مادة (  ) 459حاالت استثنائية

ال تسري أ يام املا ة الساباة يف األ وال اآلتية -:
أ ) إ ا كان احلق املتنازع فيا ااإ م ،جمموعة أ وال بيعت ج افا بثم ،وا ن.

ب) إ ا كان احلق املتنازع فيا شائع ا بني و ثة أو إك وابع أ نهض صيما لآلار.
ج ) إ ا ل املني ،للنائ ،ع ،ق تنازع فيا وفاء للني ،املستحق يف تا.
) إ ا كان احلق املتنازع فيا يثال عاا ا وبيع احلق حلائ العاا .

 - 1عنلة ابلاا ون قض  86لسنة  1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية قض  40لسنة  1972م .
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مادة (  ) 460متى يحظر شراء الحقوق
المتنازع فيها

ال جيوز للا اة وال ألع اء النيابة وال للمحإا ني وال ليتمإة احملإاكض وال للمح إري ،أن يشإهوا ال أبمسإائهض
وال ابة إإض س إإتعا احل إإق املتن إإازع في إإا كل إإا أو بع إإا إ ا ك إإان النظ إإر يف النإ إ اع ي إإنال يف ااتص إإاص
احمليمة اليت يماشرون أعماهلض يف ائرهتا وإال كان الميع ابطإا.

مادة (  ) 461حظر المحامين من
التعامل مع موكليهم

يف احلاوف املتنازع فيها:
ال جيوز للمحا ني أن يتعا لوا ع وكليهض يف احلاوف املتنازع فيها إ ا كا وا هض الذي ،يتولون الإنفاع عنهإا
ةواء أكان التعا ل أبمسائهض أم ابةض ستعا وإال كان العان ابطإا.

بيع الهكة:
مادة (  ) 462بيع التركة

()1

ال جيوز بيع الهكة إال بعن تفصيل شتمإهتا أو ابلتخا ج بني الو ثة.
مادة (  ) 463أثر بيع التركة

يف ق الغري
إ ا بيعإإت تركإإة فإإإ يسإإري الميإإع يف إإق الغإإري إال إ ا اةإإتول املشإإهي ايجإراءات الواجمإإة لناإإل كإإل إإق

اشتملت عليا الهكة .فا ا ر الاا ون علإى إجإراءات لناإل احلإق فيمإا بإني املتعاقإني،ض وجإب أي إا
أن تستول هذه ايجإراءات.
مادة (  ) 464التزامات البائع

إ ا كإإان المإإائع قإإن اةإإتول بعإإض إإا للهكإإة إإ ،الإإنيون أو ابع شإإيئا ممإإا اشإإتملت عليإإاض وجإإب أن يإإر
 - 1عنلة ابلاا ون قض  86لسنة  1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية قض  40لسنة  1972م .
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للمشهي ا اةتوىل عليا ا ي يي ،عنن الميع قن اشهمل صرا ة عنم الر .
مادة (  ) 465التزامات المشتري

يإر املشإهي للمإائع إا وفإإاه هإذا إ ،يإنون الهكإة وحيسإإب للمإائع كإل إا ييإون ائنإا بإا للهكإة إاي يوجإإن
اتفاف يا ت بغري لك.
الميع يف ر املوت :
مادة (  ) 466أثر البيع في مرض الموت

 – 1إ ا ابع املريض ر املوت لوا أو لغري وا بثم ،يال ع ،قيمة املميع وقإت املإوت فإان الميإع
يسري يف ق الو ثة إ ا كا إت زاي ة قيمإة املميإع علإى الإثم ،ال جتإاوز ثلإث الهكإة ااإإا فيهإا املميإع
اتا.
 – 2أ ا إ ا كا ت هذه ال اي ة جتاوز ثلث الهكة فان الميع فيمإا جيإاوز الثلإث ال يسإري يف إق الو ثإة إال
إ ا أقإروه أو املشهي للهكإة إا يفت بتيملة الثلثني.
 – 3ويسري على بيع املريض ر املوت أ يام املا ة (.)920
مادة (  ) 467حكم خاص بالغير الحسن النية

ال تسري أ يام املا ة الساباة إ را ا ابلغإري سإ ،النيإة إ ا كإان هإذا الغإري قإن كسإب بعإو
على العني املميعة.
بيع النائب لنفسا:

اإا عينيإا

مادة (  ) 468قاعدة عامة

ال جيإإوز ملإإ ،ينإإوب عإإ ،غإإريه ات إإى اتفإإاف أو إإر أو أ إإر إإ ،السإإلكات املختصإإة أن يشإإهي بنفسإإا
ماشرة أو ابةض سإتعا ولإو بكريإق املإ ا العلإ إا يط بإا بيعإا وجإب هإذه النيابإة إاي ييإ ،لإك
ء ن الا اء أو ء ن  ،املوكل و ع عنم اياإل ا ييون نصوص عليا يف قوا ني أارى.
مادة (  ) 469السماسرة والخبراء

ال جيوز للسماةرة وال للخرباء أن يشهوا األ إوال املعهإو إلإيهض يف بيعهإا أو يف تاإنير قيمتهإا ةإواء أكإان

105

الشراء أبمسائهض أو ابةض ستعا .
مادة (  ) 470إجازة صاحب الشأن

يص العان يف األ وال املنصوص عليها يف املا تني الساباتني إ ا أجازه  ،مت الميع حلسابا.
الفصل الثاني
المقايضة

مادة (  ) 471تعريف

املااي إإة عاإإن بإإا يلتإ م كإإل إإ ،املتعاقإإني ،أن يناإإل إىل اآلاإإرض علإإى ةإإميل التمإإا ل لييإإة إإال لإإيس إإ،
الناو .

مادة (  ) 472التعويض عند تباين القيم

إ ا كان لألشياء املتاايض فيها قيض تلفة يف تانير املتعاقني،ض جاز تعويض الفرف مل إ ،الناإو ييإون
عنال.
مادة (  ) 473مصروفات عقد المقايضة

صإإروفات عاإإن املااي إإة وغريهإإا إإ ،النفاإإات األاإإرى يتحملهإإا املتااي إإان ناصإإفة إإاي يوجإإن اتفإإاف
يا ت بغري لك.

مادة (  ) 474أحكام المقايضة

تسري على املااي ة أ يام الميعض ابلان الذي تسم با طميعة املااي ةض ويعترب كل  ،املتااي إني ابئعإا
للشتء الذي قايض با و شهايا للشتء الذي قايض عليا.
الفصل الثالث
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الهبة

 – 1أركان الهبة
مادة (  ) 475تعريف

 – 1اهلمة عان يتصرف ات اه الواهب يف ال لا ون عو .
 – 2وجيوز للواهبض ون أن يتجر ع ،ية التربعض أن يفر على املوهوب لا الايام ابلت ام عني.
مادة (  ) 476قيام الهبة

 – 1ال تتض اهلمة إال إ ا قملها املوهوب لا أو انئما.
 – 2فا ا كان الواهب هو ويل املوهوب لا أو وصيا انب عنا يف قمول اهلمة وقمض الشتء املوهوب.
مادة (  ) 477شكل الهبة

 – 1تيون اهلمة بو قة مسيةض وإال وقعت ابطلة اي تتض حتت ةتا عان اار.
 – 2و ع لك جيوز يف املناول أن تتض اهلمة ابلامضض ون اجة إىل و قة مسية.
مادة (  ) 478تنفيذ الهبة الباطلة اختيا ار

إ ا قام الواهب أو و ثتا تا ي ،بتنفيذ همة ابطلة لعيب يف الشيلض فإ جيوز هلض أن يسه وا ا ةلموه.
مادة (  ) 479الوعد بالهبة

الوعن ابهلمة ال ينعان إال إ ا كان بو قة مسية.
مادة (  ) 480هبة ملك الغير

إ ا و ت اهلمة على شتء عني ابلذاتض غري مملوك للواهبض ةرت عليها أ يام املا تني 455ض .456
مادة (  ) 481هبة األموال المستقبلة

تاع همة األ وال املستاملة ابطلةض ا عنا همة الثما اليت ي جت ،بعن.
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 – 2آثار الهبة
مادة (  ) 482تسليم الموهوب

إ ا ي ييإإ ،املوهإإوب لإإا قإإن تسإإلض الشإإتء املوهإإوبض فإإان الواهإإب يلت إ م تسإإليما إايهض وتسإإري يف لإإك
األ يام املتعلاة بتسليض املميع.
مادة (  ) 483ضمان الواهب استحقاق الموهوب

 – 1ال ي م ،الواهب اةتحااف الشتء املوهوبض إال إ ا تعمن إافاء ةمب االةتحااف أو كا إت اهلمإة
بعإإو ض ويف احلالإإة األوىل ياإإن الاا إإت للموهإإوب لإإا تعوي إ ا عإإا الا عمإإا أصإإابا إإ ،ال إإر ض ويف
احلالة الثا ية ال ي م ،الواهإب االةإتحااف إال باإن إا أ اه املوهإوب لإا إ ،عإو ض كإل هإذا إا ي
يتفق على غريه.
 – 2وإ ا اةتحق الشتء املوهوب إل املوهوب لا حمل الواهب فيما لا  ،اإوف و عاوى.
مادة (  ) 484التزامات الواهب

 – 1ال ي م ،الواهب الو الشتء املوهوب  ،العيب.
 – 2علإإى أ إإا إ ا تعمإإن الواهإإب إافإإاء العيإإبض أو إإم ،الإإو الشإإتء املوهإإوب إإ ،العيإإوب كإإان ل إا
بتعويض املوهوب لا ع ،ال ر الذي يسمما العيبض وييإون كإذلك ل إ ا ابلتعإويض إ ا كا إت اهلمإة
بعو على أال جياوز التعويض يف هذه احلالة قن ا أ اه املوهوب لا  ،هذا العو .
مادة (  ) 485مدى مسئولية الواهب

ال ييون الواهب سئوال إال ع ،فعلا العمن أو اكئا اجلسيض.
مادة (  ) 486التزامات الموهوب له

يلت م املوهوب لا أب اء ا اشهمل عليا  ،عو

ةإواء اشإهمل هإذا العإو

ملصإلحة الواهإب أم ملصإلحة

أجني أم للمصلحة العا ة.
مادة (  ) 487نقصان قيمة الموهوب
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إ ا تمني أن الشتء املوهوب أقل يف الايمة  ،العإو
 ،هذا العو إال بان قيمة الشتء املوهوب.

املشإهملض فإإ ييإون املوهإوب لإا ل إا أبن يإؤ ي

مادة (  ) 488التزام الموهوب له بوفاء الدين

 – 1إ ا اشهمل الواهب عو ا ع ،اهلمة وفاء يو اض فإإ ييإون املوهإوب لإا ل إا إال بوفإاء الإنيون الإيت
كا ت وجو ة وقت اهلمة هذا اي يتفق على غريه.

 – 2وإ ا كان الشتء املوهوب إثاإا حبإق عيإ

إماان لإني ،يف إة الواهإبض أو يف إة شإخر ااإرض

فان املوهوب لا يلت م بوفاء هذا الني،ض اي يوجن اتفاف على غري لك.
 – 3الرجوع في الهبة

مادة (  ) 489أسباب الرجوع

 – 1جيوز للواهب أن يرجع يف اهلمة إ ا قمل املوهوب لا لك.
 – 2فإإا ا ي يامإإل املوهإإوب لإإا جإإاز للواهإإب أن يكلإإب إإ ،الا إإاء الهاإإير لإإا يف الرجإإوعض إإىت كإإان
يستنن يف لك إىل عذ امولض وي يوجن ا ع  ،الرجوع.

مادة (  ) 490أعذار مقبولة للرجوع

يعترب بنوع ااص عذ ا اموالا للرجوع يف اهلمة -:
أ ) أن خيإإل املوهإإوب لإإا إإا جيإإب عليإإا تإإو الواهإإبض أو تإإو أ إإن إإ ،أقا بإإاض حبيإإث ييإإون هإإذا اياإإإل
جحو ا كمريا  ،جا ما.
ب ) أن يصم الواهب عاج ا ع ،أن يوفر لنفسا أةماب املعيشة ا يتفق إع يا تإا االجتماعيإةض أو أن
يصم غري قا على الوفاء ا يفر ا عليا الاا ون  ،النفاة على الغري.
ج ) أن يإإرزف الواهإإب بعإإن اهلمإإة ولإإنا يظإإل يإإا إىل وقإإت الرجإإوعض أو أن ييإإون للواهإإب ولإإن يظنإإا يتإإا
وقت اهلمة فا ا با ت.
مادة (  ) 491موانع الرجوع

يرفض طلب الرجوع يف اهلمة إ ا وجن ا ع  ،املوا ع اآلتية-:
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ق الرجوع.

أ ) إ ا صل للشتء املوهوب زاي ة تصلة وجمة ل اي ة قيمتا فا ا زال املا ع عا
ب ) إ ا ات أ ن طريف عان اهلمة.
ج ) إ ا تصرف املوهوب لا يف الشتء املوهوب تصرفا ائياض فا ا اقتصر التصرف على بعض املوهإوبض
جاز للواهب أن يرجع يف الماقت.
) إ ا كا ت اهلمة  ،أ ن ال وجني لآلار ولو أ ا الواهب الرجإوع بعن ا ا اء ال وجية.
هإ ) إ ا كا ت اهلمة لنى ض حمرم.
و ) إ ا هلك الشتء املوهوب يف يإن املوهإوب لإاض ةإواء كإان اهلإإك بفعلإا أو حبإا أجنإي ال يإن لإا أو
بسمب االةتعمالض فا ا ي يهلك إال بعض الشتءض جاز الرجوع يف الماقت.
ز ) إ ا قنم املوهوب لا عو ا ع ،اهلمة.
ح ) إ ا كا ت اهلمة صنقة أو عمإا  ،أعمال الرب.
مادة (  ) 492آثار الرجوع

 – 1يهتب يل الرجوع يف اهلمة ابلها ت أو ابلتاا ت أن تعترب اهلمة كأن ي تي.،
 – 2وال يإإر املوهإإوب لإإا الثمإرات إال وقإإت االتفإإاف علإإى الرجإإوعض أو إإ ،وقإإت فإع الإنعوىض ولإإا أن
يرجع جبميع ا أ فاا  ،صروفات رو يةض أ ا املصإروفات النافعإة فإإ جيإاوز يف الرجإوع هبإا الاإن
الذي زا يف قيمة الشتء املوهإوب.
مادة (  ) 493مسئولية الواهب
والموهوب له

 – 1إ ا اةتوىل الواهب على الشتء املوهوبض بغري الها ت أو التاا تض كان سئوال قمل املوهإوب لإا
ع إإ ،ه إإإك الش إإتء ة إإواء ك إإان اهل إإإك بفع إإل الواه إإب أو بس إإمب أجن إإي ال ي إإن ل إإا في إإا أو بس إإمب
االةتعمال.
 – 2أ ا إ ا صن يض ابلرجوع يف اهلمة وهلك الشتء يف ين املوهوب لإا بعإن إعإذا ه ابلتسإليضض فييإون
املوهوب لا سئوالا ع ،هذا اهلإكض ولو كان اهلإك بسمب أجني.
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الفصل الرابع
الشركة
مادة (  ) 494تعريف

الشركة عان ات اه يلت م شخصان أو أكثر أبن يساهض كل إنهض يف شإروع اقتصإا ي بتاإنمي صإة إ،
ال أو  ،عملض القتسام ا قن ينشأ ع ،هذا املشروع  ،ب .
مادة (  ) 495المشاركة لالنتفاع فقط

املشا كة اليت تتيون أو حيتفظ هبا جملر اال تفإاع بشإتء أو أكثإر تنظمهإا أ يإام املإا ة  825و إا يليهإا إ،
هذا الاا ون.

مادة (  ) 496أنواع الشركات المدنية

الشركات اليت ييون غر ها الايام بعمل خيتلق ع ،املشا يع التجا ية تنظمهإا األ يإام التاليإة إا ي يتفإق
الشركاء على أتةيس الشركة على منط أ ن أ واع الشركات التجا يإة احمل إةض ويف هإذه احلالإة ذ إع
الشإإركة أل يإإام الاإإا ون التجإإا ي اخلاصإإة بإإذلك النإإوع الإإذي وقإإع عليإإا االاتيإإا ض ويإإنال يف لإإك
الاين يف السجل التجا ي إال أ ا ال ذ ع للتفليس.
 – 1أركان الشركة
مادة (  ) 497الشركة المدنية البسيطة

ال خي ع عان الشركة املن يإة المسإيكة لشإيليات أو إجإراءات عينإة ابةإتثناء إا تتكلمإا طميعإة إا يان إا
الشركاء  ،أ وال صصا يف الشركة.

مادة (  ) 498تغيير عقد الشركة

ال جيوز إ اال تغيري على عان الشركة إال وافاة مجيع األع اءض اي يتفق على اإف لك.
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مادة (  ) 499الحصص

تعترب صر الشركاء تساوية الايمإةض وأ إا وا ة علإى لييإة املإال جمإر اال تفإاع بإاض إا ي يوجإن اتفإاف
أو عرف يا ت بغري لك.
مادة (  ) 500الحصص المحظورة

ال جيوز أن تاتصر صة الشريك على ا ييون لا  ،فو ض أو على ا يتمتع با  ،ثاة الية.
مادة (  ) 501الحصة النقدية

()1

إ ا تعهن الشريك أبن يانم صإتا يف الشإركة ملغإا إ ،الناإو ض وي ياإنم هإذا اململإ ض ل إا التعإويض عنإن
االقت اء.
مادة (  ) 502الحصة العينية

 – 1إ ا كا إإت صإإة الشإريك إإق لييإإة أو إإق نفعإإة أو أي إإق عيإ ااإإرض فإإان أ يإإام الميإإع هإإت
اليت تسري يف مان احلصة إ ا هليتض أو اةتحات أو ظهر فيها عيب أو ار.
 – 2أ ا إ ا كا ت احلصة جمر اال تفاع ابملالض فان أ يام ايجيا هت اليت تسري يف كل لك.
مادة (  ) 503الحصة عمال في الشركة

 – 1إ ا تعهإإن الشإريك أبن ياإإنم صإإتا يف الشإإركة عمإإا وجإإب عليإإا أن ياإإوم ابخلإإن ات الإإيت تعهإإن هبإإا
وأن يانم ساابا عما ييون قن كسما  ،وقت قيام الشركة اولتا العمل الذي قن ا صة لا.
 – 2علإإى أ إإا ال ييإإون ل إ ا أبن ياإإنم للشإإركة إإا ييإإون قإإن صإإل عليإإا إإ ،إإق ااإهاع إال إ ا وجإإن
اتفاف يا ت بغري لك.
 -1هذا النر عنل ابلاا ون قض  74لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلرينة الرمسيإة
العإإن ( )37يف  5أغسإإكس 1972م .السإإنة العاشإإرة ض أ إإا ابلنسإإمة للمعإإا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيسإإري علإإيهض

النر الانمي وهو النر التايل ( * -:ا ة (  ) 501احلصة النانية ) – إ ا تعهن الشريك أبن يانم صإتا يف الشإركة ملغإ ا
 ،الناو ض وي يانم هذا اململ ض ل تإا فوائإنه إ ،وقإت اةإتحااقا إ ،غإري اجإة إىل كالمإة ق إائية أو اعإذا ض و لإك ون
إاإل ا قن يستحق  ،تعويض تيميلت عنن االقت اء .
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مادة (  ) 504الحصة الدين في ذمة الغير

إ ا كا إإت احلصإإة الإإيت قإإن ها الش إريك هإإت يإإون لإإا يف إإة الغإإريض فإإإ ينا إإت الت ا إإا للشإإركة إال إ ا
اةتوفيت هذه النيونض وييون الشريك فإوف لإك سإئوالا عإ ،تعإويض ال إر ض إ ا ي تإوف الإنيون

عنن لول أجلها.

مادة (  ) 505تقسيم األرباح والخسائر

 – 1إ ا ي يمني عان الشركة صيب كل  ،الشركاء يف األ ابح واخلسائر كإان صإيب كإل إنهض يف لإك
بنسمة صتا يف أس املال.
 – 2فإإا ا اقتصإإر العاإإن علإإى تعيإإني صإإيب الشإإركاء يف ال إرب ض وجإإب اعتمإإا هإإذا النصإإيب يف اخلسإإا ة
أي اض وكذلك احلال إ ا اقتصر العان على تعيني النصيب يف اخلسا ة.
 – 3وإ ا كا ت صة أ ن الشركاء اصإو ة علإى عملإاض وجإب أن ياإن صإيما يف الإرب واخلسإا ة تمعإا
ملا تفينه الشركة  ،هذا العمل .فا ا قنم فوف عملإا اإو ا أو أي شإتء ااإرض كإان لإا صإيب عإ،
العمل واار عما قن ا فوقا.
مادة (  ) 506بطالن عقد الشركة

 – 1إ ا اتف إإق عل إإى أن أ إإن الش إإركاء ال يس إإاهض يف أ ابح الش إإركة أو يف اس إإائرهاض ك إإان عا إإن الش إإركة
ابطإا.
 – 2وجيوز االتفاف على إعفاء الشريك الذي يانم غري عملا  ،املسامهة يف اخلسإائرض بشإرمل أال ييإون
قن تار لا أجر  ،عملا.
مادة (  ) 507استعمال أموال الشركة في غير أهدافها

ال جيوز للشريك أن يستعمل شيئ ا  ،أ وال الشركة يف أغرا
اآلاري.،

اا جة ع ،أهنافها ون وافاإة األع إاء
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 – 2إدارة الشركة
مادة (  ) 508اإلدارة المنفردة

 – 1ليل شريك احلق يف اال فرا ء ا ة الشركة إال إ ا اشهمل اإف لك.

 – 2وإ ا ا إإت إ ا ة الش إإركة عل إإى ا فإ إرا ألكث إإر إإ ،شإ إريكض فلي إإل شإ إريك ق إإائض ابي ا ة احل إإق يف
االعها على ا يعت م الشريك اآلار الايام با  ،عمل قمل إجنإازه.
 – 3وتفصل يف االعها أكثرية الشركاء وتيون على أةاس سمة صصهض يف األ بإاح.
مادة (  ) 509اإلدارة المشتركة

 – 1إ ا تعن الشركاء املنتنبون لل ا ة فإ تتض أعمال الشركة إال وافاة مجيع أولئك الشركاء.
 – 2وإ ا اشإإهمل أن تيإإون إ ا ة أعمإإال عينإإة اا إإعة ملوافاإإة األكثريإإة تيإإون هإإذه األكثريإإة اا إإعة
للفارة األارية  ،املا ة الساباة.
 – 3ويف احلإإاالت املنصإإوص عليهإإا يف هإإذه املإإا ة ال جيإإوز للشإإركاء املنتإإنبني لإإل ا ة أن تإإوا أي عمإ إل
على ا فرا إال ل إرو ة االةتعجال اتااء نو إر للشركة.
مادة (  ) 510عزل الشريك المدير

 – 1ال جيوزض ون ةمب عاولض ع ل الشريك املنتنب لل ا ة يف عان الشركة.
 – 2أ إإا إ ا كإإان ا تإإناب الش إريك لإإل ا ة وجإإب إج إراء ال إإقض فاال تإإناب اا إإع للفسإإخ سإإب
أ يام الوكالة.
 – 3وجيوز ليل شريك أن يكلب إىل الا اء الع لض إ ا تمني ةمب عاول.
مادة (  ) 511حقوق القائمين باإلدارة وواجباتهم

 – 1تنظض أ يام الوكالة اوف الاائمني ابي ا ة وواجماهتض.
 – 2املنتإإنبون لإإل ا ة سإإئولون ابلت إإا  ،قمإإل الشإإركة للوفإإاء ابلواجمإإات الإإيت يفر إإها علإإيهض الاإإا ون
وعان الشركة.
 – 3و ع لك ال تشمل هذه املسئولية  ،يثمت الوه  ،اخلكأ.
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مادة (  ) 512مراقبة الشركاء
غير المديرين

 – 1للشإإركاء غإإري املنتإإنبني لإإل ا ة إإق احلصإإول إإ ،املإإنيري ،علإإى علو إإات عإإ ،ةإإري أعمإإال الشإإركةض
وهلإإض إإق االطإإإع علإإى سإإتنناهتا اخلاصإإة ابي ا ة وعلإإى الميإإان احلسإإا إ ا أجنإ ت األعمإإال الإإيت
تشيلت الشركة على أةاةها .وكل اتفاف على غري لك ابطل.
 – 2وإ ا زا ت نة الايام أبعمإال الشإركة علإى ةإنة فللشإركاء احلإق يف احلصإول علإى بيإان عإ ،اي ا ة
يف اية كل ةنة إ ا ي ينر العان على أجل اار.
مادة (  ) 513الحق في تسليم األرباح

حيق ليل شريك أن يسإتلض صإيما إ ،األ ابح بعإن التصإنيق علإى بيإان احلسإاابت إاي يتفإق علإى اإإف
لك.
 -3آثار الشركة
مادة (  ) 514واجبات الشركاء

 – 1على الشريك أن بتنع ع ،أي شامل يلحق ال ر ابلشركةض أو ييإون الفإا للغإر الإذي أ شإئت
لتحاياا.
 – 2وعليا أن يمذل إ ،العنايإة يف تإنبري صإاحل الشإركة إا يمذلإا يف تإنبري صإاحلا اخلاصإةض إال إ ا كإان
نتنابا لل ا ة أبجر فإ جيوز أن ين ل يف لك ع ،عناية الرجل العا ي.
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مادة (  ) 515تعويض الشركة عن
()1
المبالغ المستحقة لها

إ ا أاذ الشريك أو ا تج ملغ ا  ،ال الشركةض ل ا التعويض بان ا يصيب الشركة  ،ر .
مادة (  ) 516مسئولية الشركاء
عن ديون الشركة

إ ا ي تإإق أ إإوال الشإإركة بإإنيو اض كإإان الشإإركاء سإإئولني عإإ ،هإإذه الإإنيون يف أ إإواهلض اخلاصإإةض كإإل إإنهض
بنسمة صيما يف اسائر الشركةض اي يوجإن اتفإاف علإى سإمة أاإرىض وييإون ابطإإا كإل اتفإاف يعفإى

الشريك  ،املسئولية ع ،يون الشركة.

مادة (  ) 517تمسك الدائن بحقه
على أموال الشركة

 – 1جيوز لنائ الشركة أن يتمسيوا حباوقهض على أ واهلاض وييون الشإركاء الإذي ،تعإا لوا ابةإض الشإركة
وعلإإى سإإاهبا سإإئولني ابلت إإا  ،شخصإإيا عإإ ،الت ا إإات الشإإركة وييإإون سإإئوالا أي إا الشإإركاء
اآلارون اي يوجإن اتفاف يا ت اإف لك.

 – 2وجيإب أن يعإإىن ءعإإم الغإإري بإذلك االتفإإاف ابلكإرف املفيإإنة وإال فاإن قإإوة اال تجإاج بإإا علإى إإ ،ي
يعلما.

مادة (  ) 518تجريد أموال الشركة

عنن ا يكلب  ،الشريك الوفاء بإنيون الشإركة حيإق لإا أن يتمسإك ابملكالمإة بتجريإن أ إوال الشإركة أوالاض
 -1هذا النر عنل ابلاا ون قض  74لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيإني املنشإو ابجلريإنة الرمسيإة
العإإن ( )37يف  5أغسإإكس 1972م .السإإنة العاشإإرة ض أ إإا ابلنسإإمة للمعإإا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيسإإري علإإيهض
الإإنر الاإإنمي وهإإو الإإنر التإإايل ( * -:إإا ة (  ) 515فوائإإن املمإإال املسإإتحاة للشإإركة وعليهإإا)  – 1إ ا أاإإذ الش إريك أو
ا تجإ ملغإ ا إ ،إال الشإركةض ل تإا فوائإن هإذا اململإ إ ،يإوم أاإذه أو ا تجإازهض بغإري اجإة إىل كالمإة ق إائية أو أعإإذا
و لك ون إاإل ا قن يستحق للشركة  ،تعويض تيميلت عنإن االقت إاء  – 2 .وإ ا أ إن الشإريك الشإركة إ ،الإاض أو
أ فق يف صلحتها شيئا  ،املصروفات النافعة ع ،س ،ية وتمصرض وجمت لا على الشركة فوائن هذه املمال  ،يوم فعهإا
.
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ولو كا ت الشركة حتت التصفية مينا او اهتا اليت يستكيع النائ ،اةتيفاء اا نها بإ صعوبة.
مادة (  ) 519مسئولية الشريك الجديد

 ،ال شريي ا يف شركة مت أتةيسإها ييإون سإئوال إع الشإركاء اآلاإري ،عإ ،الت ا إات الشإركة السإاباة
الكتسابا صفة الشريك.

مادة (  ) 520دائن الشريك الشخصي

 – 1جيإإوز لإإنائ ،الش إريك الشخصإإت أن يتمسإإك حباإإا يف األ ابح املسإإتحاة للمإإني ،ا ا إإت الشإإركة
قائمةض وأن يتخذ ايجراءات التحفظية على احلصة اليت تؤول ملنينا  ،التصفية.
 – 2وإ ا ي تيإإ ،أ إإوال املإإني ،األاإإرى كافيإإة الةإإتيفاء اوقإإا فيجإإوز للإإنائ ،الشخصإإت أن يكالإإب
كإإذلك يف أي وقإإت بتصإإفية صإإة نينإإاض وجيإإب أن تصإإفى احلصإإة اإإإل ثإثإإة أشإإهر إإ ،ش يإإخ
الكلب ا ي يتار ل الشركة.
مادة (  ) 521المقاصة

ال جتري املااصة بني ا تكلما الشركة إ ،يإون علإى شإخر أجنإي عإ ،الشإركة و إا يكلمإا هإو إ ،يإون
على الشريك.
 – 4انقضاء الشركة

مادة (  ) 522أسباب الحل

تنحل الشركة لألةماب اآلتية -:
أ ) اب ا اء امليعا املعني هلا.
ب ) بملوغ غر ها املشهك أو اةتحالة حتاياا.
ج ) هبإك اهلا كلي ا أو بان جسيض حبيث ال يماى فائنة يف اةتمرا ها.
) ءمجاع الشركاء على لها.

هإ ) إ ا زال تعن الشركاء وي تيون  ،جنين اإل ةتة أشهر.
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و ) لألةماب األارى املنصوص عليها يف عان الشركة.
مادة (  ) 523امتداد أجل الشركة ضمنا

 – 1يتن الشركة منا وألجل غري عني إ ا اةتمر الشركاء يف الايإام أبعمإال الشإركة بعإن ا ا إاء املإنة
اليت عينت هلا.
 – 2وجيوز لنائ ،أ ن الشركاء أن يعه على هذا اال تنا ض ويهتب على اعها ا وقق أثره يف اا.
مادة (  ) 524متى يحكم بحل الشركة

جيإإوز أن تنكإإق حبإإل الشإإركة السإإلكة الا إإائية بنإإاء علإإى طلإإب أ إإن الشإإركاء و لإإك إ ا أاإإل الشإإركاء
اآلاإإرون بواجمإإاهتض أو ألةإإماب جسإإيمة أاإإرى ال يإإن للش إركاء فيهإإا وياإإع ابطإإإ كإإل شإإرمل يا إإت
اإف لك.
 – 5انتهاء العالقة المشتركة
بالنسبة لشريك فقط
مادة (  ) 525وفاة الشريك

يف الإإة وفإإاة شإريك جيإإب علإإى الشإإركاء اآلاإري ،أن يصإإفوا صإإتا لو ثتإإا إإا ي يف إإلوا إإل الشإإركة أو
االةتمرا فيهإا إع الو ثإة أ فسإهض إ ا وافاإوا عليإاض إا ي يوجإن إر يف عاإن الشإركة يا إت اإإف
لك.

مادة (  ) 526انسحاب الشريك

 – 1جيإإوز ليإإل شإريك أن ينسإإحب إإ ،الشإإركة إ ا كا إإت إإنهتا غإإري حمإإن ة بإ  ،أو وقوفإإة علإإى يإإاة
أ ن الشركاء.
 – 2وجيوز لا أي ا أن ينسحب  ،الشركة يف األ وال اليت ينر عليها عاإن الشإركة أو إ ا ظهإر ةإمب
إرب لإذلك .ويف احلإالتني املنصإوص عليهمإا يف الفاإإرة األوىل إ ،هإذه املإا ة جيإب علإى الشإريك أن
يعل ،إ ا تا إىل الشركاء اآلاري ،قمل ثإثة أشهر على األقل  ،ا سحابا.
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مادة (  ) 527فصل الشريك
واإلجراء المتعلق بالفصل

 – 1جيوز أن يفصإل الشإريك ألةإماب جسإيمة تتعلإق ءاإلإا اباللت ا إات الإيت يفر إها الاإا ون أو عاإن
الشإإركة أو لفاإإنان الشإريك أهليتإإا الاا و يإإة أو ر ا إإا إإ ،اولإإة هنتإإا أو أي أ و يإإة أو لصإإنو
يض بعاوبة يهتب عليها ر ا ا ولو ؤقتا  ،الوظائق العا ة.
 – 2وكذلك جيوز فصل الشريك إ ا قإنم صإتا عمإإ يف الشإركة أو علإى أةإاس اال تفإاع بشإتء إا إ ا
أصم غري صاحل للايام بعملا أو هلك الشتء الذي قن ا لسمب اا ج ع ،املنيري.،
 – 3كمإإا جيإإوز فصإإل الش إريك الإإذي الت إ م بتاإإنمي لييإإة شإإتء إ ا هلإإك ل إك الشإإتء قمإإل اكتسإإاب
لييتا  ،قمل الشركة.
 – 4وتاإإر فصإإل الشإريك أغلميإإة الشإإركاءض وال حيسإإب يف هإإذه األغلميإإة الشإريك املإرا فصإإلاض ويسإإري
الفصل بعن ا ا اء ثإثني يو ا  ،ش يخ تمليغا إىل الشريك املفصول.
 – 5وجيإإوز للشإريك املفصإإول أن يرفإإع اعها إإا علإإى الفصإإل إىل احمليمإإة االبتنائيإإة وجيإإوز للمحيمإإة أن
أت ر بوقق تنفيذ الفصل.
مادة (  ) 528الفصل بقوة القانون

 – 1يفصل باوة الاا ون كل شريك أشهر إفإةا.
 – 2وكإإذلك يفصإإل باإإوة الاإإا ون كإإل ش إريك حتصإإل ائإإ ،إإ ،ائنيإإا اخلصوصإإيني علإإى تصإإفية صإإتا
ات ى املا ة .520
مادة (  ) 529تصفية حصة الشريك الخارج
ومسئوليته ومسئولية ورثته

 – 1إ ا ا تهت العإقة املشهكة إزاء شريك وا إن فاإطض ال حيإق لإا أو لو ثتإا إال ملإ إ ،الناإو يعإا ل
قيمة صتا .وجترى تصفية احلصة على أةاس الة الشركة املالية يوم ا تهاء العإقة.
 – 2وإ ا وجإإنت أعمإإال ازالإإت قائمإإة يإإنال الش إريك أو و ثتإإا يف األ ابح أو اخلسإإائر املهتمإإة علإإى
األعمإإال اهتإإا .وجيإإب أن يإإتض فإإع احلصإإة املسإإتحاة للش إريك اإإإل ةإإتة أشإإهر اعتمإإا ا إإ ،اليإإوم
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الذي ا تهت فيا العإقة املشهكة .ويظل الشريك أو و ثتا سئولني قمل الغإري عإ ،الت ا إات الشإركة
إىل اليوم الذي تعن فيا العإقة نتهية .وجيب أن يمل هذا إىل علض الغري ابلوةائل املإئمإة وإال فاإن
قوة اال تجاج با على الغري الذي جهلا ون اكأ نا.
 – 6تصفية الشركة وقسمتها
مادة (  ) 530أحكام التصفية

تتض تصفية أ وال الشركة وقسإمتها ابلكرياإة املمينإة يف العاإنض وعنإن الإوه إ ،يإض اإاص تتمإع األ يإام
اآلتية - :

مادة (  ) 531احتفاظ المديرين
بمناصبهم عند الحل

عنإإن ا حتإإل الشإإركة حيإإتفظ الشإإركاء املإإنيرون ناصإإمهض يف اي ا ة يف إإنو العمليإإات املسإإتعجلة إىل أن
تتخذ ايجراءات الإز ة للتصفية.
مادة (  ) 532من يقوم بالتصفية

 – 1يا إإوم ابلتص إإفية عن إإن االقت إإاءض إ إإا مجي إإع الش إإركاءض وإ إإا ص إإق وا إإن أو أكث إإر تعي إإنهض أغلمي إإة
الشركاء.
 – 2وإ ا ي يتفق الشركاء على تعيني املصفتض توىل الاا ت تعييناض بناء على طلب أ نهض.
 – 3ويف احلاالت اليت تيون فيها الشركة ابطلة تعإني احمليمإة املصإفتض وحتإن طرياإة التصإفيةض بنإاء علإى
طلب كل ي شأن.
 – 4و ىت يتض تعيني املصفت يعترب املنيرون ابلنسمة إىل الغري يف يض املصفني.
مادة (  ) 533سلطة المصفي

 – 1ليس للمصفت أن يمنأ أعماال جنينة للشركةض إال أن تيون الز ة ييام أعمال ةاباة.
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 – 2وجيإوز لإإا أن يميإإع إإال الشإإركة ناإإوال أو عاإإا ا إ إا ابملإ ا ض وإ إإا ابملما ةإإةض إإاي يإإنر يف أ إإر تعيينإإا
على تايين هذه السلكة.
مادة (  ) 534قسمة أموال الشركة

 – 1تاسض أ وال الشركة بإني الشإركاء مجيعإا و لإك بعإن اةإتيفاء الإنائنني حلاإوقهضض وبإن اةإتن ال املمإال
الإز إإة لوفإإاء الإإنيون الإإيت ي حتإإل أو الإإنيون املتنإإازع فيهإإاض وبعإإن

املصإإروفات أو الاإإرو

الإإيت

ييون أ ن الشركاء قن ابشرها يف صلحة الشركة.
 - 2وخيتر كل وا ن  ،الشركاء مل يعا ل قيمة احلصة اليت قإن ها يف أس املإالض كمإا هإت مينإة يف
العانض أو ا يعا ل قيمة هذه احلصة وقت تسليمها إ ا ي تمني قيمتها يف العانض إا ي ييإ ،الشإريك
قإإن اقتصإإر علإإى تاإإنمي عملإإا أو اقتصإإر فيمإإا قن إإا إإ ،شإإتء علإإى إإق املنفعإإة فيإإا أو علإإى جمإإر
اال تفاع با.
 – 3وإ ا بات شتء بعن لك وجمت قسمتا بني الشركاء بنسمة صيب كل نهض يف األ ابح.
 – 4أ ا إ ا ي ييق صايف ال الشركة للوفاء حبصر الشإركاءض فإان اخلسإا ة تإوزع علإيهض مجيعإا حبسإب
النسمة املتفق عليها يف توزيع اخلسائر.

مادة (  ) 535حق االسترداد

 – 1حيق للشركاء الذي ،ةامهوا بتانمي أشياء جملر اال تفاع هبا اةه ا ها ابحلالة اليت هت عليها.
 – 2أ إإا إ ا هليإإت األشإإياء أو ت إإر ت لسإإمب يرجإإع إىل الاإإائمني ابي ا ة فيحإإق للشإإركاء أن يكإإالموا
ابلتعويض ع ،ال ر على ساب أ وال الشركة ون املساس ابحلق يف إ اة املنيري.،
مادة (  ) 536أحكام القسمة

تتمع يف قسمة الشركات الاواعن املتعلاة باسمة املال الشائع.
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الفصل الخامس

القرض والدخل الدائم
 – 1القرض

مادة (  ) 537تعريف

الار عان يلت م با املاإر أن يناإل إىل املاإه

لييإة ملإ إ ،الناإو أو أي شإتء ثلإت ااإرض علإى

أن ير إليا املاه عنن اية الار شيئا ثلا يف انا ه و وعا وصفتا.
مادة (  ) 538تسليم موضوع العقد

 – 1جيب على املار أن يسلض الشتء و وع العان إىل املاإه ض وال جيإوز لإا أن يكالمإا بإر املثإل إال
عنن ا تهاء الار .
 – 2وإ ا هلك الشتء قمل تسليما إىل املاه كان اهلإك على املار .
مادة (  ) 539األحكام التي يخضع لها القرض

()1

فيما يتعلق ابملعا إت املن ية والتجا ية بني األفرا الكميعيني إ اةتحق الشتء ةرت أ يام العا ية.
مادة (  ) 540العيوب الخفية

()2

 – 1إ ا ظهإر يف الشإإتء عيإإب افإإت وااتإا املاإإر اةإإتيفاء الشإإتء فإإ يل إإا أن يإإر إال قيمإإة الشإإتء
عيم ا.
 – 2أ إإا إ ا كإإان املاإإر قإإن تعمإإن إافإإاء العيإإب فييإإون للماإإه أن يكلإإب إ إإا إصإإإح العيإإب وإ إإا
اةتمنال شتء ةليض ابلشتء املعيب.

 -1عنلة ابلاا ون قض  86لسنة  1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية العن  40يف  16أغسكس لسنة 1972م.
 -1عنلة ابلاا ون قض  86لسنة  1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية العن  40يف  16أغسكس لسنة 1972م.
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مادة (  ) 541الفوائد

()1

على املاه أن ينفع الفوائن املتفق عليها عنن لول واعين اةتحااقهاض فا ا ي ييإ ،هنإاك اتفإاف علإى
فوائن اعترب الار بغري أجر.
مادة (  ) 542انتهاء القرض

ينتهت الار اب تهاء امليعا املتفق عليا.
مادة (  ) 543إلغاء القرض

()2

إ ا اتفإإق علإإى الفوائإإنض كإإان للمإإني ،إ ا ا ا إإت ةإإتة أشإإهر علإإى الاإإر أن يعلإإ ،غمتإإا يف إلغإإاء العاإإن
و

ا اقه ا على أن يتض الر يف أجل ال جياوز ةتة أشهر  ،ش يخ هذا ايعإإنض ويف هإذه احلالإة

يل إ م املإإني ،أب اء الفوائإإن املسإإتحاة عإإ ،ةإإتة األشإإهر التاليإإة للعإإإنض وال جيإإوز بوجإإا إإ ،الوجإإوه
إل ا ا أبن يإؤ ي فائإنة أو اإابإا إ ،أي إوع بسإمب تعجيإل الوفإاءض وال جيإوز االتفإاف علإى إةإاامل
ق املاه يف الر أو احلن نا.
 – 2الدخل الدائم

مادة (  ) 544إنشاء الدخل الدائم

()3

جيوز أن يتعهإن شإخر أبن يإؤ ي علإى الإنوام إىل شإخر ااإر وإىل الفائإا إ ،بعإنه اإإا و ايا ييإون
ملغ ا  ،الناو أو انا ا عين ا  ،أشياء ثيلة أارىض وييون هذا التعهن تربع ا أو بكريق الوصية.
قإض 74

1ض -3ال ينكمق يض هذه املا ة على املعا إت بني األشخاص الكميعيإني و لإك وجإب املإا ة الثالثإة إ ،الاإا ون
لسإإنة  1972م .بتحإإرمي اب النسإإيئة يف املعإإا إت املن يإإة والتجا يإإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني وبتعإإنيل بعإإض أ يإإام الاإإا ون
املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة .
 -3عنلة ابلاا ون قض  86لسنة  1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية العن قض  40لسنة 1972م.السنة العاشرة .

 -3،4،2لغاة ابلاا ون قض  86لسنة 1972م .املشا إليا .
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مادة ( ) 545

()1

مادة ( ) 546

()2

مادة ( ) 547

()3

الفصل السادس
الصلح
* أركان الصلح
مادة (  ) 548تعريف

الصل عان حيسض با الكرفان اع ا قائما أو يتوقيان با اعا حمتمإض و لك أبن ين ل كإل نهإا علإى وجإا
التاابل ع ،ج ء  ،ا عائا.
مادة (  ) 549أهلية عقد الصلح

يشهمل فيم ،يعان صلحا أن ييون أهإ للتصرف بعو

يف احلاوف اليت يشملها عان الصل .

مادة (  ) 550متى ال يجوز الصلح

ال جيإوز الصإل يف املسإائل املتعلاإة ابحلالإة الشخصإية أو ابلنظإام العإام .وليإ ،جيإوز الصإل علإى املصإإاحل
املالية اليت تهتب على احلالة الشخصيةض أو اليت تنشأ ع ،ا تياب إ نى اجلرائض.
مادة (  ) 551البينة

ال يثمت الصل إال ابليتابة أو ح ر مست.
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 – 2آثار الصلح
مادة (  ) 552انقضاء الحقوق واالدعاءات

 – 1تنحسض ابلصل املنازعات اليت تناوهلا.
 -2ويهتب عليا ا ا اء احلاوف واال عاءات اليت ل عنها أي إ ،املتعاقني ،وال ائيا.
مادة (  ) 553األثر الكاشف

للصل أثر كاشإق ابلنسإمة إىل إا تناولإا إ ،احلاإوفض وياتصإر هإذا األثإر علإى احلاإوف املتنإازع فيهإا ون
غريها.
مادة (  ) 554تفسير التنازل

جيب أن تفسر عما ات التنازل اليت يت منها الصل تفسإريا إيا ا .وأاي كا إت تلإك العمإا ات فإان التنإازل
ال ينصب إال على احلاوف اليت كا ت و نها بصفة جلية حمإا للن اع الذي سما الصل .
 – 3بطالن الصلح

مادة (  ) 555بطالن الصلح

 – 1ال جيوز الكع ،يف الصل بسمب غلط يف الاا ون.
 – 2وييإإون ابطإإإ الصإإل الإإذي مت علإإى أةإإاس و ئإإق تمإإني فيمإإا بعإإن أ إإا إ و ةض كإإذلك الصإإل الإإذي
ا صب على اصو ة مت الفصل فيها حبيض واجب التنفيذ وجهل لك أ ن املتعاقني.،
مادة (  ) 556تجزئة الصلح

 – 1الصل ال يتج أض فمكإن ج ء نا يات ت بكإن العان كلا.
 – 2على أن هذا احليض ال يسري إ ا تمإني إ ،عمإا ات العاإنض أو إ ،الظإروفض أن املتعاقإني ،قإن اتفاإا
على أن أج اء العان ستالة بع ها ع ،بعض.
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الباب الثاني
العقود الواردة على االنتفاع بالشيء
الفصل األول
اإليجار

أركان اإليجار:

 – 1اإليجار بوجه عام
مادة (  ) 557تعريف

ايجيا عان يلت م املؤجر ات اه أن بي ،املستأجر  ،اال تفاع بشتء عني نة عينة لااء أجر علوم.
مادة (  ) 558اإلجارة من المدير

ال جيإوز ملإ ،بلإك إال إق اي ا ة أن يعاإإن إجيإا ا ت يإن نتإا علإى ثإإإ ةإنوات إال بهاإير إ ،السإإلكة
املختصإإةض فإإا ا عاإإن ايجيإإا ملإإنة أطإإول إإ ،لإإكض أ اصإإت املإإنة إىل ثإإإ ةإإنواتض كإإل هإإذا إإا ي
يوجن ر يا ت بغريه.
مادة (  ) 559اإلجارة من المنتفع

ايجا ة الصا ة ممإ ،لإا إق املنفعإة تنا إت اب ا إاء هإذا احلإق إ ا ي جي هإا الإك الرقمإةض علإى أن تراعإى
املواعين املار ة للتنميا ابياإء واملواعين الإز ة لنال حمصول السنة.
مادة (  ) 560األجرة

جيوز أن تيون األجرة او ا كما جيوز أن تيون أي تان ة أارى.
مادة (  ) 561تقدير األجرة

إ ا ي يتفق املتعاقنان على انا األجرة أو على كيفية تانيرهاض أو إ ا تعذ إثمات انا األجإرةض وجإب
اعتما أجرة املثل.
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مادة (  ) 562مدة اإليجار

إ ا ي حين األطراف نة للجيا عن ايجيا نعانا للفهات التالية -:

أ ) يف املنإإازل غإإري املؤثثإإة ويف احملإإال املعإإنة مل اولإإة هنإإة أو جتإإا ة أو صإإناعة ملإإنة ةإإنة إإع راعإإاة العإإرف
احمللت.

ب ) يف املساك ،والغرف املؤثثةض للفهة املعينة لنفع األجرة.
ج ) يف األشياء املناولةض للمنة املعينة لنفع األجرة.
) يف األ

آثار اإليجار:

الذي يان ا املؤجر لتأثيث احملل اليائ ،يف املننض للمنة املعينة يجيا احملل فسا.
مادة (  ) 563تسليم العين المؤجرة

يلت م املؤجر أن يسلض املستأجر العإني املإؤجرة و لحااهتإا يف الإة تصإل
املنفعةض وفا ا ملا مت عليا االتفاف أو لكميعة العني.

عهإا ألن تفإت إا أعإنت لإا إ،

مادة (  ) 564العيوب في العين المؤجرة

 – 1إ ا ةلمت العني املؤجرة يف الة ال تيون فيها صاحلة لإ تفاع الذي أجرت إ ،أجلإا أو إ ا اإر
هذا اال تفاع اصا كمرياض جاز للمستأجر أن يكلب فسخ العان أو إ ااص األجرة بان ا ار إ،
اال تفاع ع التعويض يف احلالتني إ ا كان لذلك ات ى.
 – 2فإإا ا كا إإت العإإني املإإؤجرة يف الإإة إإ ،شإإأ ا أن تعإإر صإإحة املسإإتأجر أو إإ ،يعيشإإون عإإا أو
ستخن يا أو عمالا خلكر جسيضض جاز للمستأجر أن يكلب فسخ العاإنض ولإو كإان قإن ةإمق لإا أن
ل ع ،هذا احلق.
مادة (  ) 565األحكام الخاصة
بتسليم العين المؤجرة

يسري على االلت ام بتسليض العني املإؤجرة إا يسإري علإى االلتإ ام بتسإليض العإني املميعإة إ ،أ يإامض وعلإى
األار ا يتعلق نها ب ان التسليض و يان وحتنين انا العني املؤجرة وحتنين لحااهتا.
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مادة (  ) 566التزامات المؤجر

 – 1علإإى املإإؤجر أن يتعهإإن العإإني املإإؤجرة ابلصإإيا ة لتماإإى علإإى احلالإإة الإإيت ةإإلمت هبإإا وأن ياإإوم يف أثنإإاء
ايجا ة جبميع اله يمات ال رو ية ون اله يمات التأجريية.

 – 2وعليإإا أن جيإإري األعمإإال الإز إإة لألةإإك
و صا ف املياه.

إإ ،جتصإإير أو بيإإا

وأن ياإإوم بنإ ح اآلاب واملإرا يض

 – 3ويتحمل املإؤجر التيإاليق وال إرائب املسإتحاة علإى العإني املإؤجرة .أ إا إ ،اليهإرابء والغإاز واملإاء
وغري لك مما هو ااص ابالةتعمال الشخصت فيتحملا املستأجر.
 – 4كل هذا ا ي ياض االتفاف بغريه.
مادة (  ) 567تقصير المؤجر

 – 1إ ا أتار املؤجر بعإن إعإذا ه عإ ،الايإام بتنفيإذ االلت ا إات املمينإة يف املإا ة السإاباةض جإاز للمسإتأجر
أن حيصل على تراير  ،الا اء يف إجراء لإك بنفسإا ويف اةإتيفاء إا أ فاإا اصإما إ ،األجإرةض

وهذا ون إاإل حباا يف طلب الفسخ أو إ ااص األجرة.
 – 2وجيإإوز للمس إإتأجر ون اج إإة إىل تإإراير إإ ،الا إإاء أن ياإإوم ءجإ إراء اله يم إإات املس إإتعجلة أو
اله يمإإات المسإإيكة ممإا يلتإ م بإإا املإإؤجرض ةإإواء كإإان العيإإب وجإإو ا وقإإت بإإنء اال تفإإاع أو طإرأ بعإإن
لك بغإري اكإأ املسإتأجر إ ا ي ياإض املإؤجر بعإن إعإذا ه بتنفيإذ هإذا االلتإ ام يف يعإا ناةإبض علإى
أن يستويف املستأجر ا أ فاا اصما  ،األجرة.
مادة (  ) 568هالك العين المؤجرة

 – 1إ ا هليت العني املؤجإرة أثناء ايجيا هإكا كليإاض ا فسخ العاإن  ،تلااء فسا.
 – 2أ ا إ ا كان هإك العني ج ئي ا أو إ ا أصإمحت العإني يف الإة ال تصإل عهإا لإ تفإاع الإذي أجإرت
 ،أجلاض أو اإر هإذا اال تفإاع اصإا كمإريا وي ييإ ،للمسإتأجر يإن يف شإتء إ ،لإكض فيجإوز لإاض
إ ا ي ياض املؤجر يف يعا ناةب ءعا ة العني إىل احلالإة الإيت كا إت عليهإا أن يكلإب تمعإا للظإروف
إ ا إ ااص األجرة أو فسخ ايجيإا اتإا ون إاإإل إا لإا إ ،إق يف أن ياإوم بنفسإا بتنفيإذ التإ ام
املؤجر وفا ا أل يام املا ة الساباة.
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 – 3وال جيإإوز للمسإإتأجر يف احلإإالتني السإإاباتني أن يكلإإب تعوي إإا إ ا كإإان اهلإإإك أو التلإإق يرجإإع إىل
ةمب ال ين للمؤجر فيا.
مادة (  ) 569الترميمات المستعجلة

 – 1ال جيوز للمستأجر أن بنع املإؤجر إ ،إجإراء اله يمإات املسإتعجلة الإيت تيإون إرو ية حلفإظ العإني
امل إإؤجرةض عل إإى أ إإا إ ا ترت إإب عل إإى ه إإذه اله يم إإات إا إإإل كل إإت أو ج ئ إإت ابال تف إإاع ابلع إإني ج إإاز
للمستأجر أن يكلب تمعا للظروف إ ا فسخ ايجيا وإ ا إ ااص األجرة.
 – 2و ع لك إ ا بات املستأجر يف العني املؤجرة إىل أن تتض اله يماتض ةاط اا يف طلب الفسخ.
مادة (  ) 570االمتناع عما يحول
دون االنتفاع

 – 1على املؤجر أن بتنع ع ،كل ا  ،شأ ا أن حيول ون ا تفاع املستأجر ابلعإني املإؤجرةض وال جيإوز لإا
أن حين ابلعني أو لحااهتا أي تغيري خيل هبذا اال تفاع.
 – 2وال ياتصإإر إإمان املإإؤجر علإإى األعمإإال الإإيت تصإإن نإإا أو إإ ،أتماعإإاض بإإل بتإإن هإإذا ال إإمان إىل
كل تعر أو إ را م على ةمب قا وا يصن  ،ستأجر اار أو إ ،أي شإخر تلاإى احلإق
ع ،املؤجر.
مادة (  ) 571حقوق األجنبي

إإع إإا للمسإإتأجر إإ ،اإإوف ات إإى عاإإن ايجيإإا ض وجإإب علإإى
 – 1إ ا ا عإإى أجنإإي اإإا يتعإإا
املستأجر أن يما إىل إاكإا املإؤجر بإذلك وكإان لإا أن خيإرج إ ،الإنعوى ويف هإذه احلالإة ال توجإا
ايجراءات إال إىل املؤجر.
 – 2فإإا ا ترتإإب علإإى هإإذا اال عإإاء أن إإرم املسإإتأجر فعإإإ إإ ،اال تفإإاع الإإذي لإإا وجإإب عاإإن ايجيإإا ض
جاز لا تمعا للظروف أن يكلب الفسخ أو إ ااص األجرة ع التعويض إن كان لا ات ى.
مادة (  ) 572تعدد المستأجرين

 – 1إ ا تعإن املسإتأجرون لعإني وا إنة ف إل إ ،ةإإمق إنهض إىل و إع يإنه عليهإا ون غإ ض فإا ا كإإان
ستأجر عاا قن ةجل عانه وهو س ،النية قمل أن ي ع ستأجر اار ينه علإى العاإا املإؤجرة
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أو قمل أن يتجن عان إجيا هض فا ا هو الذي يف ل.
 – 2فإإا ا ي يوجإإن ةإإمب لتف إإيل أ إإن املسإإتأجري ،فلإإيس هلإإض فيمإإا تعا إإت فيإإا اإإوقهض إال طلإإب
التعويض.
مادة (  ) 573أعمال الجهات الحكومية

إ ا ترتب على عمل  ،جهة يو ية يف نو الاا ون ار كمري يف اال تفاع ابلعني املؤجرةض جاز
للمستأجر تمعا للظروف أن يكلب فسخ العان أو إ ااص األجرةض ولا أن يكالب املؤجر بتعوي ا
إ ا كان عمل اجلهة احليو ية قن صن لسمب ييون املؤجر سئوال عناض كل هذا ا ي ياض
االتفاف بغريه.
مادة (  ) 574التعرض الصادر من الغير

 – 1ال ي إإم ،املإإؤجر للمسإإتأجر التعإإر املإإا ي إ ا صإإن إإ ،أجنإإي إإا ام املتعإإر ال يإإنعت ا إ اض
ولي ،هذا ال خيل ا للمسإتأجر إ ،احلإق يف أن يرفإع ابمسإا علإى املعإه عإوى املكالمإة ابلتعإويض
ومجيع عاوى و ع الين.

 – 2على أ ا إ ا وقع التعر املا ي لسمب ال ين للمستأجر فياض وكان هذا التعر

 ،اجلسا ة حبيإث

حيإإرم املسإإتأجر إإ ،اال تفإإاع ابلعإإني اجملإإر ةض جإإاز لإإا تمعإ ا للظإإروف أن يكلإإب فسإإخ العاإإن أو إ اإإاص

األجرة.

مادة (  ) 575ضمان العيوب

 – 1ي إإم ،املإإؤجر للمسإإتأجر مجيإإع إإا يوجإإن يف العإإني املإإؤجرة إإ ،عيإإوب حتإإول ون اال تفإإاع هبإإاض أو
تنار  ،هذا اال تفاع إ ااصا كمريا ولينا ال ي م ،العيوب اليت جرى العرف ابلتسا

فيها .وهإو

سإإئول عإإ ،الإإو العإإني إإ ،صإإفات تعهإإن ص إرا ة بتوافرهإإا أو عإإ ،الوهإإا إإ ،صإإفات يات إإيها

اال تفاع هباض كل هذا اي ياض االتفاف بغريه.
 – 2و ع لك ال ي م ،املؤجر العيب إ ا كان املستأجر قن أاكر با أو كان يعلض با وقت التعاقن.
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مادة (  ) 576آثار ضمان العيوب

 – 1إ ا وجن ابلعني املإؤجرة عيإب يتحاإق عإا ال إمانض جإاز للمسإتأجر تمعإ ا للظإروف أن يكلإب فسإخ
العان أو إ اإاص األجإرةض ولإا كإذلك أن يكلإب إصإإح العيإب أو أن ياإوم هإو ءصإإ ا علإى فاإة
املؤجر إ ا كان هذا ايصإح ال يمهض املؤجر.
 – 2فا ا حلق املستأجر ر  ،العيب الت م املؤجر بتعوي اض ا ي يثمت أ ا كان جيهل وجو العيب.
مادة (  ) 577غش المؤجر

ياع ابطإ كل اتفاف يت م ،ايعفاء أو احلن  ،مان التعر أو العيب إ ا كإان املإؤجر قإن أافإى عإ،
غ

ةمب هذا ال مان.

مادة (  ) 578استعمال العين المؤجرة

يلت إ م املسإإتأجر أبن يسإإتعمل العإإني املإإؤجرة علإإى النحإإو املتفإإق عليإإا فإإان ي ييإإ ،هنإإاك اتفإإاف الت إ م أن
يستعمل العني حبسب ا أعنت لا.
مادة (  ) 579تغيير العين المؤجرة

 – 1ال جيوز للمستأجر أن حين ابلعني املؤجرة تغيريا بنون إ ن املؤجر إال إ ا كإان هإذا التغيإري ال ينشإأ
عنا أي ر للمؤجر.
 – 2ف إإا ا أ إإن املس إإتأجر تغيإ إريا يف الع إإني امل إإؤجرة جم إإاوزا يف ل إإك إإنو االلتإ إ ام ال إإوا يف الفا إإرة
الساباةض جاز إل ا ا ءعا ة العني إىل احلالة اليت كا ت عليها ابلتعويض إن كان لا ات ى.
مادة (  ) 580التوصيل بالخدمات العامة

 – 1جيإإوز للمسإإتأجر أن ي إإع ابلعإإني املإإؤجرة أجه إ ة لتوصإإيل امليإإاه والنإإو اليهرابئإإت والغإإاز والتليفإإون
والرا يإإو و إإا إىل لإإك ا ا إإت الكرياإإة الإإيت تو إإع هبإإا هإإذه األجه إ ة ال ذإإالق األصإإول املرعيإإةض
و لك ا ي يثمت املؤجر أن و ع هذه األجه ة يهن ةإ ة العاا .
 – 2فا ا كان تإنال املإؤجر الز إا ييإام شإتء إ ،لإكض جإاز للمسإتأجر أن يات إت نإا هإذا التإنالض
على أن يتيفل ا ينفاا املؤجر.
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مادة (  ) 581الترميمات التأجيرية

يلتإ م املسإإتأجر ءج إراء اله يمإإات (التأجرييإإة) الإإيت يا إإت هبإإا العإإرفض إإا ي ييإإ ،هنإإاك اتفإإاف علإإى غإإري
لك.
مادة (  ) 582واجبات المستأجر

 – 1جيإإب علإإى املسإإتأجر أن يمإإذل إإ ،العنايإإة يف اةإإتعمال العإإني املإإؤجرة ويف احملافظإإة عليهإإا إإا يمذلإإا
الشخر العا ي.
 – 2وهإإو سإإئول عم إإا يصإإيب الع إإني أثنإإاء ا تفاعإإا هب إإا إإ ،تل إإق أو هإإإك غإإري انش إإئ عإإ ،اة إإتعماهلا
اةتعماال ألوفا.
مادة (  ) 583األضرار الناشئة عن الحريق

 – 1املستأجر سئول ع ،ريق العني املؤجرة إال إ ا أثمت أن احلريق شأ ع ،ةمب ال ين لا فيا.
 – 2فإا ا تعإإن املسإإتأجرون لعاإإا وا إإنض كإإان كإإل إنهض سإإئوال عإإ ،احلريإإق بنسإإمة اجلإ ء الإإذي يشإإغلاض
ويتنإاول لإإك املإؤجر إن كإإان ايمإا يف العاإإا  .هإإذا إاي يثمإإت أن النإا ابتإإنأ شإموهبا يف اجلإ ء الإإذي
يشغلا أ ن املستأجري ،فييون و نه سئوال ع ،احلريق.
مادة (  ) 584إخطار المؤجر باألضرار

جيب على املستأجر أن يما إىل إاكا املؤجر بيل أ إر يسإتوجب تنالإا كإأن حتتإاج العإني إىل تر يمإات
س إإتعجلةض أو ينيش إإق عي إإب هبإ إاض أو يا إإع اغتص إإاب عليه إإاض أو يعت إإني أجن إإي ابلتع إإر هل إإاض أو
ء نا

ر هبا.
مادة (  ) 585وفاء األجرة

 – 1جيب على املستأجر أن ياوم بوفاء األجرة يف املواعين املتفق عليهاض فإا ا ي ييإ ،هنإاك اتفإاف وجإب
وفاء األجرة يف املواعين اليت يعينها عرف اجلهة.
 – 2وييون الوفإاء يف وط ،املستأجر اي يي ،هناك اتفاف أو عإرف يا ت بغري لك.
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مادة (  ) 586افتراض الوفاء

الوفإاء باسإط إإ ،األجإرة قرينإإة علإى الوفإإاء ابألقسإامل السإاباة علإإى هإذا الاسإإط إىت ياإإوم الإنليل علإإى
عيس لك.
مادة (  ) 587ضمان األجرة

جيإإب علإإى كإإل إإ ،اةإإتأجر ن إ ال أو إ ان أو إإا وش أو يإإاان ممإإاثإ لإإذلك أو أ إإا ز اعيإإة أن ي إإع يف
العني املؤجرة أ أو ب ائع أو حمصوالت أو واشت أو أ وات تيون قيمتها كافيإة ل إمان األجإرةض
هذا اي تي ،األجرة قن عجلتض ويعفى املستأجر  ،هذا االلت ام إ ا مت االتفاف علإى هإذا ايعفإاء
أو إ ا قنم املستأجر أت ينا اار.
مادة (  ) 588حق المؤجر في حبس المنقوالت

 – 1ييإون للمإؤجرض إماان ليإإل إإق يثمإت لإإا ات إإى عاإن ايجيإإا ض أن حيإإمس مجيإع املناإإوالت الاابلإإة
للحج إ املوجإإو ة يف العإإني املإإؤجرة ا ا إإت ثالإإة اب تيإإاز املإإؤجر ولإإو ي تيإإ ،مملوكإإة للمسإإتأجر.
وللم إإؤجر احل إإق يف أن ب إإا ع يف اله إإاض ف إإا ا ال إإت غ إإض عا إإتا أو ون علم إإا ك إإان ل إإا احل إإق يف
اةه ا ها  ،احلائ ولو كان س ،النيةض ع عنم اياإل ا ييون هلذا احلائ  ،اوف.
 – 2وليس للمؤجر أن يستعمل اا يف احلمس أو يف االةإتري ا إ ا كإان اإل هإذه األشإياء أ إرا اقت إتا
رفإإة املسإإتأجر أو املإإألوف إإ ،شإإؤون احليإإاةض أو كا إإت املناإإوالت الإإيت تركإإت يف العإإني املإإؤجرة أو
وفاء ش ا.
اليت مت اةه ا ها تفت ب مان األجرة ا
مادة (  ) 589رد العين المؤجرة

جيب على املستأجر أن ير العني املؤجرة عنن ا تهاء ايجيا ض فا ا أبااها حتت ينه ون ق كان ل إا أن
ينفع للمؤجر تعوي ا يراعى يف تانيره الايمة ايجيا ية للعني و ا أصاب املؤجر  ،ر .
مادة (  ) 590حالة العين المؤجرة عند ردها

 – 1على املستأجر أن يإر العإني املإؤجرة ابحلالإة الإيت تسإلمها عليهإاض إال إا ييإون قإن أصإاب العإني إ،
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هإك أو تلق لسمب ال ين لا فيا.
 – 2فا ا كان تسليض العني للمستأجر قن مت ون كتابة حم إر أو ون بيإان أبوصإاف هإذه العإني افإه ض
ىت ياوم النليل على العيسض أن املستإأجر قن تسلض العني يف الة سنة.
مادة (  ) 591التحسينات في
العين المؤجرة

 – 1إ ا أوجإإن املسإإتأجر يف العإإني املإإؤجرة بنإإاء أو غراةإ ا أو غإإري لإإك إإ ،التحسإإينات ممإإا ي يإإن يف قيمإإة
العاا ض التإ م املإؤجر أن يإر للمسإتأجر عنإن ا ا إاء ايجيإا إا أ فاإا يف هإذه التحسإينات أو إا زا

يف قيمة العاا ض ا ي يي ،هناك اتفاف يا ت بغري لك.

 – 2فإإا ا كا إإت تلإإك التحسإإينات قإإن اةإإتحنثت ون علإإض املإإؤجر أو غإإض عا إإتا كإإان لإإا أي إإا أن
يكلب  ،املستاجر إزالتهإا .ولإا أن يكلإب فإوف لإك تعوي إا عإ ،ال إر الإذي يصإيب العاإا إ،

هذه ايزالة إن كان للتعويض ات ى.

 – 3فإإا ا ااتإإا املإإؤجر أن حيإتفظ هبإإذه التحسإإينات يف اابإإل
للمحيمة أن تنظره إىل أجل للوفاء هبا.

إ إإنى الايمتإإني املتاإإنم كرمهإإاض جإإاز

التنازل ع ،ايجيا وايجيا  ،الماط: ،

مادة (  ) 592حق المستأجر في
التنازل عن اإليجار ()1

 – 1للمستأجر ق التنازل ع ،ايجيا أو ايجيا  ،الماط .،و لإك عإ ،كإل إا اةإتأجره أو بع إا إا ي
ياض االتفاف بغري لك.
 – 2وإ ا كان عان ايجيا اا إعا لاإا ون حيإن األجإرة أو جيإن ه جإربا عإ ،املإؤجرض فإإ جيإوز للمسإتأجر
األصإإلت أن يإإؤجر إإ ،المإإاط ،أو أن يتنإإازل عإإ ،ايجيإإا إال ات إإى وافاإإة كتابيإإة إإ ،املإإؤجر .وال
يس إإري ه إإذا احلي إإض عل إإى احل إإاالت ال إإيت يي إإون فيه إإا الت إإأجري إإ ،الم إإاط ،ج ئي إإا بش إإرمل أن يس إإي،
 -1عنلة ابلاا ون قض  14لسنة  1959م .املنشو ابجلرينة الرمسية قض  15يف  14ةمتمرب  1959م.
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املستأجر األصلت ابلفعل ج ءا  ،العني املؤجرة.

مادة (  ) 593آثار منع التنازل

 – 1نع املستأجر  ،أن يؤجر  ،الماط ،يات ت نعا  ،التنازل ع ،ايجيا وكذلك العيس.
 – 2و إإع لإإك إ ا كإإان األ إإر ااصإإا ءجيإإا عاإإا أ شإإئ بإإا صإإنع أو تجإإر واقت إإت ال إإرو ة أن يميإإع
املسإإتأجر هإإذا املصإإنع أو املتجإإرض جإإاز للمحيمإإة ابلإإرغض إإ ،وجإإو الشإإرمل املإإا ع أن تا إإت ءباإإاء
ايجيا إ ا قنم املشهي ماان كافيا وي يلحق املؤجر  ،لك ر حماق.
مادة (  ) 594الضمان عند التنازل

يف الة التنازل ع ،ايجيا يماى املستأجر ا نا للتنازل لا يف تنفيذ الت ا اتإا.
مادة (  ) 595واجبات المستأجر من الباطن

 – 1ييإإون املسإإتأجر إإ ،المإإاط ،ل إإا أبن يإإؤ ي للمإإؤجر ماشإإرة إإا ييإإون بت إ ا يف تإإا للمسإإتأجر
األصلت وقت أن ينذ ه املؤجر.
 – 2وال جيوز للمسإتأجر إ ،المإاط ،أن يتمسإك قمإل املإؤجر إا ييإون قإن عجلإا إ ،األجإرة للمسإتأجر
األصإإلت .إإا ي ييإإ ،لإإك قإإن مت قمإإل اي إإذا وفاإإا للعإإرف أو التفإإاف بإإت مت وقإإت ايجيإإا إإ،
الماط.،
مادة (  ) 596براءة المستأجر األصلي

تربأ ة املستأجر األصلت قمل املؤجر ةإواء فيمإا يتعلإق ب إما ا للمتنإازل لإا يف الإة التنإازل عإ ،ايجيإا
أ ا فيما يتعلق ا يفر ا عان ايجيا األصلت  ،الت ا ات يف الة اإليجار من الباطن:

( أوالا) إ ا صن  ،املؤجر قمول صري ابلتنازل ع ،ايجيا أو ايجيا  ،الماط.،
( يإإا) إ ا اةإإتول املإإؤجر األجإإرة ماشإإرة إإ ،املتنإإازل لإإا أو إ ،املسإإتأجر إإ ،المإإاط ،ون أن يمإإني أي
حتفظ يف شأن اوقا قمل املستأجر األصلت.
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انتهاء اإليجار:

مادة (  ) 597انتهاء مدة اإليجار

ينتهت ايجيا اب تهاء املنة املعينة يف العان ون اجة إىل تنميا ابياإء.
مادة (  ) 598تجديد المدة ضمنا

 – 1إ ا ا تهى عان ايجيإا وباإت املسإتأجر نتفعإا ابلعإني املإؤجرة بعلإض املإؤجر و ون اعإها نإاض اعتإرب
ايجيإإا قإإن جتإإن بشإإروطا األوىل وليإإ ،مل إنة غإإري عينإإة .وتسإإري علإإى ايجيإإا إ ا جتإإن علإإى هإإذا
الوجا أ يام املا ة .562
 – 2ويعتإإرب هإإذا التجنيإإن ال إإم إجيإإا ا جنيإإنا ال جمإإر ا تإإنا للجيإإا األصإإلتض و إإع لإإك تنتاإإل إىل
ايجيإإا اجلنيإإن التأ ينإإات العينيإإة الإإيت كإإان املسإإتأجر قإإن قإإن ها يف ايجيإإا الاإإنمي إإع راعإإاة قواعإإن
الشإإهر العاإإا يض أ إإا اليفالإإة شخصإإية كا إإت أو عينيإإة فإإإ تنتا إل إىل ايجيإإا اجلنيإإن إال إ ا إإت
اليفيل بذلك.
مادة (  ) 599اإلخطار بانتهاء اإليجار

إ ا ما أ ن الكرفني على اآلار ابياإء واةتمر املستأجر ع لك نتفع ا ابلعني بعإن ا تهإاء ايجيإا فإإ
يفه أن ايجيا قن جتن ا ي ياض النليل على عيس لك.

موت المستأجر أو عدم يساره:

مادة (  ) 600أثر الوفاة

 – 1ال ينتهت ايجيا وت املؤجر وال وت املستأجر.
 – 2و ع لإك إ ا إات املسإتأجر جإاز لو ثتإا أن يكلمإوا إ إاء العاإن إ ا أثمتإوا أ إا بسإمب إوت إو ثهض
أصمحت أعماء العان أثاإل إ ،أن تتحملهإا إوا هضض أو أصإم ايجيإا جمإاوزا إنو

إاجتهضض ويف

هإإذه احلالإإة جيإإب أن تراعإإى واعيإإن التنميإإا ابياإإإء املمينإإة يف املإإا ة 562ض وأن ييإإون طلإإب إ إإاء
العان يف نة ةتة أشهر على األكثر  ،وقت وت املستأجر.
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مادة (  ) 601حالة استثنائية

إ ا ي يعان ايجيا إال بسمب رفة املستأجر أو العتما ات أارى تتعلق بشخصإا
للمؤجر أن يكلموا إ اء العان.

إاتض جإاز لو ثتإا أو

مادة (  ) 602إفالس المستأجر

يف الة إفإس املستأجر جيوز ملأ و التفليسة أن يكلب ل عان ايجيا ع فع تعويض إئض.
مادة (  ) 603انتقال ملكية العين المؤجرة

 – 1إ ا ا تالت لييإة العإني املإؤجرة ااتيإا ا أو جإربا إىل شإخر ااإرض فإإ ييإون ايجيإا انفإذا يف إق
هذا الشخر إ ا ي يي ،لا ش يخ بت ةابق على التصرف الذي ال املليية.
 – 2و ع لإك جيإوز ملإ ،ا تالإت إليإا امللييإة أن يتمسإك بعاإن ايجيإا ولإو كإان هإذا العاإن غإري انفإذ يف
اا.
مادة (  ) 604حماية حقوق المستأجر

 – 1ال جيوز مل ،ا تالإت إليإا لييإة العإني املإؤجرة وي ييإ ،ايجيإا انفإذا يف اإا أن جيإرب املسإتأجر علإى
اياإء إال بعإن التنميا عليا بذلك يف املواعين املمينة يف املا ة .562
 – 2فا ا ما على املستأجر ابياإء قمل ا ا اء ايجيا ض فان املؤجر يلت م أبن ينفع للمستأجر تعوي إا
ا ي يتفق على غري لكض وال جيرب املستأجر على اياإإء إال بعإن أن يتاا إى التعإويض إ ،املإؤجر
أو مم ،ا تالت إليا املليية يابة ع ،املؤجر أو بعن أن حيصل على أت ني كاف للوفاء هبذا التعويض.
مادة (  ) 605تعجيل دفع األجرة

ال جيإإوز للمسإإتأجر أن يتمسإإك إإا عجلإإا إإ ،األجإإرة قمإإل إإ ،ا تالإإت إليإإا امللييإإة إ ا أثمإإت هإإذا أن
املستأجر وقت النفع كان يعلض اب تاال امللييإة أو كإان إ ،املفإرو

ا تالت إليا املليية ع ،ايثمات فإ ييون لا إال الرجوع على املؤجر.

تمإا أن يعلإض .فإا ا عجإ إ،
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مادة (  ) 606حاجة المؤجر للعين المؤجرة

إ ا اتفإإق علإإى أ إإا جيإإوز للمإإؤجر أن ينهإإت العاإإن إ ا جإإنت لإإا اجإإة شخصإإية للعإإنيض وجإإب عليإإا يف
اةإإتعمال هإإذا احلإإق أن ينمإإا علإإى املسإإتأجر ابياإإإء يف املواعيإإن املمينإإة ابملإإا ة  562إإا ي ياإإض
االتفاف بغري لك.
مادة (  ) 607الظروف المرهقة

 – 1إ ا كإإان ايجيإإا عإإني املإإنةض جإإاز ليإإل إإ ،املتعاقإإني ،أن يكلإإب إ إإاء العاإإن قمإإل ا ا إإاء نتإإا إ ا
جنت ظروف اكرية غري توقعة  ،شأ ا أن جتعل تنفيإذ ايجيإا إ ،مإنأ األ إر أو يف أثنإاء ةإراي ا
رهاا .على أن يراعت  ،يكلب إ اء العان واعين التنميإا ابياإإء املمينإة ابملإا ة 562ض وعلإى أن
يعو

الكرف اآلار تعوي ا عا ال.

 – 2فا ا كان املؤجر هو الذي يكلب إ اء العانض فإ جيرب املستأجر على
التعويض أو حيصل على أت ني كاف.

العني املؤجرة إىت يسإتويف

مادة (  ) 608نقل اإلقامة بضرورة الوظيفة

جيوز للموظق أو املستخنم إ ا اقت ى عملا أن يغري حمإل إقا تإاض أن يكلإب إ إاء إجيإا ه سإينا إ ا كإان
هذا ايجيا عإني املإنةض علإى أن يراعإى املواعيإن املمينإة يف املإا ة 562ض وياإع ابطإإ كإل اتفإاف علإى
غري لك.

 – 2بعض أنواع اإليجار

إيجار األراضي الزراعية:
مادة (  ) 609إيجار األراضي الزراعية

إ ا كا إت العإني املإإؤجرة أ إا ز اعيإإةض فإإإ ييإون املإإؤجر ل إإا بتسإإليض املسإإتأجر املواشإإت واأل وات ال اعيإإة
اليت توجن يف األ

إال إ ا كان ايجيا يشملها.
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مادة (  ) 610التزامات المستأجر

إ ا تسإإلض املسإإتأجر واشإإت وأ وات ز اعي إة مملوكإإة للمإإؤجرض وجإإب عليإإا أن يرعاهإإا ويتعهإإنها ابلصإإيا ة
حبسب املألوف يف اةتغإهلا.

مادة (  ) 611مدة العقد

إ ا كر يف عان إجيا األ ال اعية أن ايجيإا قإن عاإن لسإنة أو لعإنة ةإنوات كإان املاصإو إ ،لإك أ إا
قن عان لنو ة ز اعية ةنوية أو لعنة و ات.
مادة (  ) 612استغالل األراضي الزراعية

 – 1جيإإب أن ييإ إون اةإإتغإل املسإإتأجر لإإأل ال اعيإإة وافاإإا ملات إإيات االةإإتغإل املألإ إوفض وعلإإى
املستأجر بوجا اإاص أن يعمل على أن تماى األ صاحلة لل تاج.
 – 2وال جيإإوز لإإا ون إإاء املإإؤجر أن يإإنال علإإى الكرياإإة املتمعإإة يف اةإإتغإهلا أي تغيإإري جإإوهري بتإإن
أثره إىل ا بعن ا ا اء ايجيا .
مادة (  ) 613اإلصالحات

 – 1على املستأجر أن ياوم ءجراء ايصإ ات الإيت يات إيها اال تفإاع املإألوف ابأل املإؤجرةض ويلتإ م
بوجإإا اإإاص بتكهإإري وصإإيا ة الإإهع واملسإإاقت وامل إراوي واملصإإا فض وكإإذلك الايإإام أبعمإإال الصإإيا ة
املعتا ة للكإرف واجلسإو والانإاطر واألةإوا واآلاب واملمإاا املعإنة للسإيىن أو لإةإتغإلض كإل هإذا
ا ي ياض االتفاف أو العرف بغريه.
 – 2أ ا إقا ة املماا وايصإ ات اليربى للمماا الاائمة وغريهإا إ ،لحاإات العإنيض فيلتإ م هبإا املإؤجر
اي ياض االتفاف أو العرف بغري لكض وكذلك ييإون احليإض يف ايصإإ ات الإز إة لإآلاب والإهع

وجما ي املياه واخل اانت.
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مادة (  ) 614تعذر القيام بالزراعة

لل اعة أو إ ،بإذ ها أو هلإك المإذ كلإا أو أكثإر وكإان لإك بسإمب

إ ا ا تنع املستأجر  ،هتيئة األ

قوة قاهرة جاز إعفاء املستأجر  ،فع ج ء  ،األجرةض كل هذا اي يوجن اتفاف يا ت بغريه.
مادة (  ) 615هالك المحصول

 – 1إ ا بذ املستأجر األ

وهلك احملصول كلا أو قسض كمري نا حلا

أن حيصل على ذفيض عاول  ،قيمة األجرة.

 – 2وليس للمستأجر أن يكلب إ ااص األجرة إ ا كان قن عو

طإا ا أو قإوة قإاهرة جإاز لإا

عما أصابا  ،ر إا عإا عليإا إ،

أ ابح يف نة ايجا ة كلها أو ا صل عليا  ،طريق التأ ني أو  ،أي طريق اار.
مادة (  ) 616مد أجل االستئجار

جيإإوز للمسإإتأجر إ ا ي تن إ غلإإة األ
ىت تن

عنإإن ا تهإإاء ايجيإإا بسإإمب ال يإإن لإإا فيإإا أن يماإإت العإإني املإإؤجرة

الغلة على أن يؤ ي األجرة املناةمة.

مادة (  ) 617مراعاة مصلحة الخلف

ال جيإوز للمسإتأجر أن يت عمإإ ييإإون إ ،شإأ ا أن يإإنار أو يإؤار ا تفإاع إ ،خيلفإإا .وجيإب عليإا بوجإإا
ااص قميل إاإء األ

أن يسم هلذا اخللق بتهيئة األ

المزارعة:

جيوز أن تعكى األ ال اعية واأل
عينا  ،احملصول.

وبذ ها إ ا ي يصما ر  ،لك.

مادة (  ) 618تعريف

املغروةة ابألشجا

ا عة للمسإتأجر يف اابإل أاإذ املإؤجر جإ ءا

مادة (  ) 619أحكام المزارعة

تسري أ يام ايجيا على امل ا عة ع راعاة األ يام اآلتية إ ا ي يوجن اتفاف أو عرف خيالفها.
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مادة (  ) 620مدة المزارعة

إ ا ي تعني نة امل ا عةض كا ت املنة و ة ز اعية ةنوية.
مادة (  ) 621األدوات الزراعية والمواشي

ايجيإإا يف امل ا عإإة تإإنال فيإإا األ وات ال اعيإإة واملواشإإت الإإيت توجإإن يف األ
مملوكة للمؤجر.

وقإإت التعاقإإن إ ا كا إإت

مادة (  ) 622واجبات المستأجر

 – 1جيإإب علإإى املسإإتأجر أن يمإإذل يف ال اعإإة ويف احملافظإإة علإإى ال إ ع إإ ،العنايإإة إإا يمذلإإا يف شإإؤون
فسا.
 ،التلق يف أثناء اال تفاع إال إ ا أثمت أ ا بذل يف احملافظإة عليهإا
 – 2وهو سئول عما يصيب األ
ويف صيا تها ا يمذل الشخر العا ي.
 – 3وال يل م املستأجر أن يعو ا فق  ،املواشت وال ا بلت  ،األ وات ال اعية بإ اكأ نا.
مادة (  ) 623توزيع الغلة

 – 1توزع الغلة بني الكإرفني ابلنسإمة املتفإق عليهإا أو ابلنسإمة الإيت يعينهإا العإرفض فإا ا ي يوجإن اتفإاف أو
عرف كان ليل نهما صق الغلة.

 – 2فا ا هليت الغلة كلها أو بع ها بسمب قإوة قإاهرةض حتمإل الكرفإان عإا تمعإة هإذا اهلإإك وال يرجإع
أ ن نهما على اآلار.

مادة (  ) 624النزول عن اإليجار
والتأجير من الباطن

ال جيوز يف امل ا عة أن ين ل املستأجر ع ،ايجيا أو أن يؤجر األ

 ،الماط ،إال بر اء املؤجر.

مادة (  ) 625وفاة أحد المتعاقدين

ال تنا ت امل ا عة وت املؤجرض ولينها تنا ت وت املستأجر.
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مادة (  ) 626انتهاء المزارعة
قبل انقضاء مدتها

 – 1إ ا ا تهإإت امل ا عإإة قمإإل ا ا إإاء إإنهتاض وجإإب علإإى املإإؤجر أن يإإر للمسإإتأجر أو لو ثتإإا إإا أ فاإإا
املستأجر على احملصول الذي ي يتض جا ع تعويض عا ل عما قام با املستأجر  ،العمل.
 – 2و إع لإإك إ ا ا تهإإت امل ا عإة إإوت املسإإتأجرض جإاز لو ثتإإا عو إإا عإ ،اةإإتعمال اهإإض يف اةإإه ا
النفاإات املتاإنم كرهإا أن حيلإوا حمإإل إو ثهض إىت ين إ احملصإإول إا ا وا يسإتكيعون الايإام بإإذلك
على الوجا املر ت.

إيجار الوقف:

مادة (  ) 627إجارة الوقف

 - 1للمتويل والية إجا ة الوقق.

 - 2فإ بليها املوقوف عليا ولو اتصإر فيإا االةإتحااف إال إ ا كإان توليإا إ ،قمإل الواقإق أو إأ وان
مم ،لا والية ايجا ة  ،ت َو ّل.

مادة (  ) 628والية قبض األجرة

والية قمض األجرة للمتويل ال للموقوف عليا إال إن أ ن لا املتويل يف قم ها.
مادة (  ) 629من يحظر من
استئجار الوقف

 -1ال جيوز للمتويل أن يستأجر الوقق ولو أبجر املثل.
 -2وجيوز لا أن يؤجر الوقق ألصولا وفروعا على أن ييون لك أبجر املثل.
مادة (  ) 630الغبن الفاحش

ال تص إجا ة الوقق ابلغإنب الفإا إال إ ا كإان املإؤجر هإو املسإتحق الو يإن الإذي
-1
لإإا واليإإة التصإإرف يف الوقإإقض فتجإإوز إجا تإإا ابلغ إنب الفإإا يف إإق فسإإا ال يف إإق إإ ،يليإإا إإ،
املستحاني.
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مادة (  ) 631تقدير األجرة

يف إجإا ة الوقإإق تيإون العإإربة يف تاإإنير أجإر املثإإل ابلوقإت الإإذي أبإإرم فيإا عاإإن ايجيإا ض وال يعتإإن ابلتغيإإري
احلاصل بعن لك.
وإ ا أجر املتويل الوقق ابلغنب الفإا ض وجإب علإى املسإتأجر تيملإة األجإرة علإى أجإر املثإل وإال فسإخ
العان.
مادة (  ) 632تحديد مدة اإليجار

 -1ال جيإإوز للمتإإويل بغإإري إ ن الاا إإت أن يإإؤجر الوقإإق إإنة ت يإإن علإإى ثإإإ ةإإنني ولإإو كإإان بعاإإو
ها فةض فا ا عانت ايجا ة ملنة أطولض أ اصت املنة إىل ثإ ةنني.
 -2و ع لك إ ا كان املتويل هو الواقإق أو املسإتحق الو يإنض جإاز لإا أن يإؤجر الوقإق إنة ت يإن علإى
ثإ ةنني بإ اجة إىل إ ن الاا تض وهذا ون إاإإل حبإق املتإويل الإذي خيلفإا يف طلإب إ اإاص
املنة إىل ثإ ةنني.
مادة (  ) 633أحكام إجارة الوقف

تسري أ يام عان ايجيا على إجا ة الوقق إال إ ا تعا ت ع النصوص الساباإة.
الفصل الثاني
العارية
مادة (  ) 634تعريف

العا ية عان يلت م بإا املعإري أن يسإلض املسإتعري شإيئا غإري قابإل لإةإتهإك ليسإتعملا بإإ عإو
أو يف غر

عني على أن ير ه بعن االةتعمال.

ملإنة عينإة
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 - 1التزامات المعير
مادة (  ) 635تسليم الشيء

يلت إ م املعإإري أن يس إلض املسإإتعري الشإإتء املعإإا ابحلالإإة الإإيت ييإإون عليهإإا وقإإت ا عاإإا العا يإإة وأن يهكإإا
للمستعري طول نة العا ية.
مادة (  ) 636رد النفقات الطارئة

 – 1إ ا ا إإكر املسإإتعري إىل اي فإإاف للمحافظإإة علإإى الشإإتء أثنإإاء العا يإإةض الت إ م املعإإري أن يإإر إليإإا إإا
أ فاا  ،املصروفات.
 – 2أ إإا املصإإروفات النافعإإة فتتمإإع يف شإإأ ا األ يإإام اخلاصإإة ابملصإإروفات الإإيت ينفاهإإا إإ ،حيإوز الشإإتء
وهو ةتء النية.

مادة (  ) 637ضمان العارية

 – 1ال إإمان علإإى املعإإري يف اةإإتحااف الشإإتء املعإإا إال أن ييإإون هنإإاك اتفإإاف علإإى ال إإمان أو أن
ييون املعري قن تعمن إافاء ةمب االةتحااف.
-2

وال إإمان عليإإا كإإذلك يف العيإإوب اخلفي إإةض غإإري أ إإا إ ا تعمإإن إافإإاء العي إإب أو إ ا
م ،ةإ ة الشتء ناض ل ا تعويض املستعري ع ،كل ر يسمما لك.
 -2التزامات المستعير
مادة (  ) 638تحديد االنتفاع بالعارية

ليس للمستعري أن يستعمل الشتء املعا إال على الوجا املعني وابلاإن احملإن ض و لإك طماإا ملإا بينإا العاإن
أو تاملا طميعة الشتء أو يعينا العرف.
وال جيوز لا ون إ ن املعري أن ين ل ع ،االةتعمال للغري ولو على ةميل التربع.
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وال ييون سئوال عما يلحق الشتء  ،تغيري أو تلق يسمما االةتعمال الذي تميحا العا ية.
مادة (  ) 639صيانة الشيء المعار

 -1إ ا اقت إإى اةإإتعمال الشإإتء فاإإة إإ ،املسإإتعريض فلإإيس لإإا اةإإه ا هاض وهإإو يلإإق ابلنفاإإة الإز إإة
لصيا ة الشتء صيا ة عتا ة.
 -2ولا أن ين ع  ،الشتء املعا كل ا ييون قن أ افا إلياض على أن يعين الشتء إىل التا األصلية.
مادة (  ) 640هالك الشيء المعار

 – 1على املستعري أن يمإذل يف احملافظإة علإى الشإتء املعإا العنايإة الإيت يمإذهلا يف احملافظإة علإى الإا ون
أن ين ل ع ،عناية الرجل العا ي.
فإاجئ أو قإوة قإاهرة وكإان يف
 – 2ويف كل ال ييون ا نا هلإك الشإتء إ ا شإأ اهلإإك عإ ،إا
وةعا أن يتحاشاه ابةتعمال شتء  ،ليإا اخلإاصض أو كإان بإني أن يناإذ شإيئا مملوكإا لإا أو الشإتء
املعا فااتا أن يناذ ا بليا.
مادة (  ) 641رد المعار

 – 1إإىت ا تهإإت العا يإإة وجإإب علإإى املسإإتعري أن يإإر الشإإتء الإإذي تسإإلما ابحلالإإة الإإيت ييإإون عليهإإاض
و لك ون إاإل سئوليتا ع ،اهلإك أو التلق.
 – 2وجيإإب الشإإتء يف امليإإان الإإذي ييإإون املسإإتعري قإإن تسإإلما فيإإا إإا ي يوجإإن اتفإإاف يا إإت بغإإري
لك.
 -3انتهاء العارية

مادة (  ) 642انقضاء األجل

 – 1تنتهت العا ية اب ا اء األجل املتفق علياض فا ا ي يعني هلا أجل ا تهت ابةإتعمال الشإتء فيمإا أعإري
 ،أجلا.
 – 2فان ي يي ،هناك ةميل لتعيني نة العا يةض جاز للمعري أن يكلب إ اءها يف أي وقت.
 – 3ويف كإإل إإال جيإإوز للمسإإتعري أن يإإر الشإإتء املعإإا قمإإل ا تهإإاء العا يإإةض غإإري أ إإا إ ا كإإان هإإذا الإإر
ي ر املعري فإ يرغض على قمولا.
145

مادة (  ) 643إنهاء العارية

جيوز للمعري أن يكلب يف أي وقت إ اء العا ية يف األ وال اآلتية -:
أ ) إ ا عر ت لا اجة عاجلة للشتء ي تي ،توقعة.
ب ) إ ا أةاء املستعري اةتعمال الشتء أو قصر يف اال تيامل الواجب للمحافظة عليا.
ج ) إ ا أعسر املستعري بعن ا عاا العا ية أو كان عسرا قمل لك ون علض  ،املعري.
مادة (  ) 644موت المستعير

تنتهت العا ية وت املستعري ا ي يوجن اتفاف يا ت بغريه.
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الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل األول
المقاولة والتزام المرافق العامة
 – 1عقد المقاولة
مادة (  ) 645تعريف

املااولة عان يتعهن ات اه أ ن املتعاقني ،أن يصنع شيئا أو أن يؤ ي عمإ لااء أجر يتعهإن بإا املتعاقإن
اآلار.

التزامات المقاول :

مادة (  ) 646تقديم المواد

 – 1جيوز أن ياتصر املااول على التعهن بتانمي عملا على أن يانم ب العمل املإا ة الإيت يسإتخن ها أو
يستعني هبا يف الايام بعملا.
 – 2كما جيوز أن يتعهن املااول بتانمي العمل واملا ة عا.
مادة (  ) 647ضمان المقاول

إ ا تعهن املااول بتانمي ا ة العمل كلها أو بع هاض كان سئوال ع ،جو هتا وعليا ما ا لرب العمل.
مادة (  ) 648تقديم رب العمل للمواد

 – 1إ ا كإإان ب العمإإل هإإو الإإذي قإإنم املإإا ةض فعلإإى املاإإاول أن حيإإرص عليهإإا ويراع إت أصإإول الفإإ ،يف
اةإإتخنا ا هلإإا وأن يإإؤ ي سإإااب لإإرب العمإإل عمإإا اةإإتعملها فيإإا ويإإر إليإإا إإا باإإت نهإإاض فإإا ا صإإا
شتء  ،هذه املا ة غري صاحل لإةتعمال بسمب إمهالا أو قصو كفايتا الفنيةض الت م بر قيمإة هإذا
الشتء لرب العمل.
 – 2وعلى املااول أن يت ا حيتاج إليإا يف إجنإاز العمإل إ ،أ وات و همإات إ إافية وييإون لإك علإى
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فاتا .هذا ا ي ياض االتفاف أو عرف احلرفة بغريه.
مادة (  ) 649إخالل المقاول بشروط التزامه

 – 1إ ا ثمت أثناء ةري العمل أن املااول ياوم با على وجا عيب أو ناف للعاإنض جإاز لإرب العمإل أن
ينذ ه أبن يعإنل إ ،طرياإة التنفيإذ اإإل أجإل عاإول يعينإا لإاض فإا ا ا ا إى األجإل ون أن يرجإع
املااول إىل الكرياة الصحيحةض جاز لرب العمل أن يكلب إ ا فسإخ العاإن وإ إا أن يعهإن إىل اإاول
اار ءجناز العمل على فاة املااول األول طماا أل يام املا ة .212
 – 2على أ ا جيإوز طلإب فسإخ العاإن يف احلإال ون اجإة إىل تعيإني أجإل إ ا كإان إصإإح إا يف طرياإة
التنفيذ  ،عيب ستحيإ.
مادة (  ) 650مسئولية المهندس المعماري
والمقاول عن انهدام البناء

 – 1ي م ،املهننس املعما ي واملااول ت ا نني ا حين اإل عشر ةإنوات إ ،هتإنم كلإت أو ج ئإت
فيما شينوه  ،مان أو أقا وه  ،نشإآت بتإة أاإرى و لإك ولإو كإان التهإنم انشإئا عإ ،عيإب يف
اهتاض أو كان ب العمل قن أجاز إقا ة املنشآت املعيمةض ا ي يي ،املتعاقنان يف هإذه احلالإة
األ
قن أ ا ا أن تماى هذه املنشآت نة أقل  ،عشر ةنوات.
 – 2ويشمل ال مان املنصوص عليإا يف الفاإرة السإاباة إا يوجإن يف املمإاا واملنشإآت إ ،عيإوب يهتإب
عليها هتنين تا ة المناء وةإ تا.
 – 3وتمنأ نة السنوات العشر  ،وقت تسلض العمل.
 – 4وال تسري هذه املا ة على ا قن ييون للمااول  ،ق الرجوع على املااولني  ،الماط.،
مادة (  ) 651مسئولية المهندس المعماري

إ ا اقتصر املهننس املعما ي على و ع التصميض ون أن ييلق الرقابة على التنفيذض ي ييإ ،سإئوال إال
ع ،العيوب اليت أتت  ،التصميض.
مادة (  ) 652بطالن عقد المقاولة

ييون ابطإ كل شرمل ياصن با إعفاء املهننس املعما ي واملااول  ،ال مان أو احلن نا.
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مادة (  ) 653التقادم

تساط عاوى ال مان املتان ة اب ا اء ثإ ةنوات  ،وقت صول التهنم أو ا يشاف العيب.
التزامات رب العمل:
مادة (  ) 654تسلم العمل المنجز

إإىت أمت املا إاول العمإإل وو إإعا حتإإت تصإإرف ب العملضوجإإب علإإى هإإذا أن يمإإا إىل تسإإلما يف أقإإرب
وقت ممي ،حبسب اجلا ي يف املعا إتض فا ا ا تنع ون ةإمب شإروع عإ ،التسإلض غإض عوتإا إىل
لك ء ذا مستض اعترب أن العمل قن ةلض إليا.
مادة (  ) 655دفع األجرة

يستحق فإع األجرة عنن تسلض العملضإال إ ا ق ى العإرف أو االتفاف بغري لك.
مادة (  ) 656مجاوزة المقايسة المقدرة

 -1إ ا أبإإرم عاإإن ات إإى اايسإإة علإإى أةإإاس الو إإنة وتمإإني يف أثنإإاء العمإإل أن إإ ،ال إإرو ي لتنفيإإذ
التصميض املتفإق عليإا جمإاوزة املاايسإة املاإن ة جمإاوزة حمسوةإة وجإب علإى املاإاول أن خيكإر يف احلإال
ب العمإإل بإإذلك مين إا اإإنا إإا يتوقعإإا إإ ،زاي ة يف الإإثم،ض فإإان ي يفعإإل ةإإاط اإإا يف اةإإه ا
اجاوز با قيمة املاايسة  ،فاات.
 -2فا ا كا ت اجملاوزة اليت يات يها تنفيذ التصميض جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل إ ،العاإن وياإق
التنفيذ علإى أن ييإون لإك ون إبكإاءض إع إيفإاء املاإاول قيمإة إا أجنإ ه إ ،األعمإالض اإن ة وفاإا
لشرومل العانض ون أن يعو ا عما كان يستكيع كسما لو أ ا أمت العمل.
مادة (  ) 657األجر اإلجمالي

 -1إ ا أبرم العان أبجر إمجايل على أةاس تصإميض اتفإق عليإا إع ب العمإل.فليس للماإاول أن يكالإب
أبية زاي ة يف األجر ولو ن يف هذا التصميض تعإنيل أو إ إافة إال أن ييإون لإك اجعإا إىل اكإأ
 ،ب العمل أو ييون أ وانا با نا واتفق ع املااول على أجره.
 -2وجيب أن حيصل هذا االتفاف كتابةضإال إ ا كان العان األصلت اتا قن اتفق عليا شافهة.
 -3ولإإيس للماإإاول إ ا ا تفعإإت أةإإعا املإإوا األوليإإة وأجإإو األيإإني العا لإإة أو غريهإإا إإ ،التيإإاليق أن
149

يستنن إىل لك ليكلب زاي ةا يف األجر ولو بل هذا اال تفاع ن ا جيعل تنفيذ العان عسريا.
 -4علإإى أ إإا إ ا ا إإا التإإوازن االقتصإإا ي بإإني الت ا إإات كإإل إإ ،ب العمإإل واملاإإاول بسإإمب إإوا
اةإإتثنائية عا إإة ي تيإإ ،يف احلسإإمان وقإإت التعاقإإنض وتإإناعى بإإذلك األةإإاس الإإذي قإإام عليإإا التاإإنير
املايل لعان املااولةضجاز للاا تض أن حييض ب اي ة األجر أو بفسخ العان.
مادة (  ) 658عدم تحديد األجر سلفا

إ ا ي حين األجر ةلف ا وجب الرجوع يف حتنينه إىل قيمة العمل و فاات املاإاول.
مادة (  ) 659أجر المهندس المعماري

 -1يس إإتحق املهن إإنس املعم إإا ي أجإ إرا س إإتاإا ع إإ ،و إإع التص إإميض وعم إإل املاايس إإة واا إإر ع إإ ،إ ا ة
األعمال.
 -2فان ي حين العان هذه األجو وجب تانيرها وفاا للعرف اجلا ي.
 -3غري أ ا إ ا ي يتض العمل ات ى التصميض الإذي و إعا املهنإنسض وجإب تاإنير األجإر حبسإب الإ ،
الذي اةتغرقا و ع التصميض ع راعاة طميعة هذا العمل.
المقاولة من الباطن:
مادة (  ) 660المقاولة من الباطن

 -1جيإإوز للماإإاول أن ييإإل تنفيإإذ العمإإل يف مجلتإإا أو يف جإ ء نإإا إىل اإإاول إإ ،المإإاط ،إ ا ي بنعإإا إإ،
لك الشرمل يف العان أو ي تي ،طميعة العمل تفه االعتما على كفايتا الشخصية.
 -2ولينا يماى يف هذه احلالة سئوالا ع ،املااول  ،الماط ،قمل ب العمل.
مادة (  ) 661حق المقاول من الباطن في
مطالبة رب العمل

 -1ييإون للماإاولني إإ ،المإاط ،وللعمإال الإإذي ،يشإتغلون حلسإإاب املاإاول يف تنفيإذ العمإإلض إق كالمإإة
ب العمإإل ماشإإرة إإا ال جيإإاوز الاإإن الإإذي ييإإون إإنين ا بإإا للماإإاول األصإإلت وقإإت فإإع الإإنعوى.
وييون لعمال املااولني  ،الماط ،ثل هذا احلق قمل كل  ،املااول األصلت و ب العمل.
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 -2وهلإإض يف الإإة توقيإإع احلجإ إإ ،أ إإنهض حتإإت يإإن ب العمإإل أو املاإإاول األصإإلت ا تيإإاز علإإى املمإإال
املستحاة للمااول األصلت أو للمااول  ،المإاط ،وقإت توقيإع احلجإ ض ويي إون اال تيإاز ليإل إنهض
بنسمة اإا.وجيوز أ اء هإذه املمال إليهض ماشرة.
 -3و اإإوف املاإإاولني إإ ،المإإاط ،والعمإإال املاإإر ة ات إإى هإإذه املإإا ة ان إإة علإإى اإإوف إإ ،ين إ ل لإإا
املااول ع ،ينا قمل ب العمل.
انقضاء المقاولة:
مادة (  ) 662تحلل رب العمل
من العقد

لرب العمل أن يتحلل  ،العان وياق التنفيإذ يف أي وقإت قمإل إيا إا.على أن يعإو املاإاول عإ ،مجيإع
ا أ فاا  ،املصروفاتض و ا أجن ه  ،األعمالض و ا كان يستكيع كسما لو أ ا أمت العمل.
علإإى أ إإا جيإإوز للمحيمإإة أن ذفإإض التعإإويض املسإإتحق عمإإا فإإات املاإإاول إإ ،كسإإب إ ا كا إإت الظإإروف
جتعل هإذا التخفإيض عإا الاض ويتعإني عليهإا بوجإا اإاص أن تإنار نإاض ا ييإون املاإاول قإن اقتصإنه
 ،جراء حتلل ب العمل  ،العان و ا ييون قن كسما ابةتخنام وقتا يف أ ر اار.
مادة (  ) 663استحالة تنفيذ
عقد المقاولة

ينا ت عان املااولة ابةتحالة تنفيذ العمل املعاو عليا.
مادة (  ) 664هالك المواد

فإإاجئ قمإإل تسإإليما لإإرب العمإإل ق فلإإيس للماإإاول أن يكالإإب ال
 -1إ ا هلإإك الشإإتء بسإإمب إإا
بثم ،عملا وال بر فااتا ق وييون هإك املا ة على  ،قام بتو ينها  ،الكرفني.
 -2أ إإا إ ا كإإان املاإإاول قإإن أعإإذ أن يتسإإلض الشإإتءض أو كإإان هإإإك الشإإتء أو تلفإإا قمإإل التسإإليض اجعإإا
إىل اكئاض وجب عليا أن يعو ب العمل عما ييون قن و ه  ،ا ة للعمل.
 -3فا ا كان ب العمل هو الذي أعذ أن يتسلض الشتءض أو كان هإك الشتء أو تلفا اجعإا إىل اكإأ
نإا أو عيإب يف املإا ة الإيت قإإام بتو يإنهاض كإان هإإك املإا ة عليإإا وكإان للماإاول احلإق يف األجإإر ويف
التعويض عنن االقت اء.
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مادة (  ) 665موت المقاول

ينا ت عان املااولة وت املااول إ ا كا ت ؤهإتإا الشخصإية حمإل اعتمإا يف التعاقإنض فإان ي تيإ ،حمإل
اعتما فإ ينتهت العان  ،تلااء فسا وال جيوز لرب العمل فسإخا يف غإري احلإاالت الإيت تكمإق فيهإا
املا ة  662إال إ ا ي تتوافر يف و ثة املااول ال ماانت اليافية حلس ،تنفيذ العمل.
مادة (  ) 666أثر االنقضاء بموت المقاول

 -1إ ا ا ا ى العان وت املااولضوجإب علإى ب العمإل أن يإنفع للهكإة قيمإة إا مت إ ،األعمإال و إا
أ فق لتنفيذ ا ي يتضض و لك بان النفع الذي يعو عليا  ،هذه األعمال والنفاات.
 -2وجيإإوز لإإرب العمإإل يف ظإإري لإإك أن يكالإإب بتسإإليض املإإوا الإإيت مت إعإإنا ها والرةإإوم الإإيت بإإنا يف
تنفيذهاض على أن ينفع عنها تعوي ا عا الا.
 -3وتسري هذه األ يام أي ا إ ا بنأ املااول يف تنفيإذ العمإل أصإم عإاج ا عإ ،إيا إا لسإمب ال يإن
لا فيا.
 -2التزام المرافق العامة
مادة (  ) 667تعريف التزام المرافق العامة

الت إ ام املرافإإق العا إإة عاإإن الغإإر نإإا إ ا ة رفإإق عإإام ي صإإفة اقتصإإا يةضوييون هإإذا العاإإن بإإني جهإإة
اي ا ة املختصإإة بتنظإإيض هإإذا املرفإق وبإإني فإإر أو شإإركة يعهإإن إليهإإا ابةإإتغإل املرفإإق فإإهة عينإإة إإ،
ال .،
مادة (  ) 668واجبات الملتزم

لت م املرفق العام يتعهن ات ى العان الذي يرب ا ع عميلا أبن يؤ ي هلذا العميإل علإى الوجإا املإألوفض
اخلإإن ات املاابلإإة لألجإإر الإإذي يام إإا وفا إا للشإإرومل املنصإإوص عليهإإا يف هإإذا االلت إ ام و لحااتإإاض
وللشرومل اليت تات يها طميعة العمل ويات يها ا ينظض هذا العمل  ،الاوا ني.
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مادة (  ) 669المساواة بين العمالء

 -1إ ا كإإان لتإ م املرفإإق حمتيإرا لإإا ا تيإإا ا قا و يإا أو فعليإاض وجإإب عليإإا أنض حياإإق املسإإاواة التا إإة بإإني
عمإئا ةواء يف اخلن ات العا ة أو يف تاا ت األجو .
 -2وال حتول املساواة ون أن تيون هناك عا لإة ااصإة تنكإوي علإى ذفإيض األجإو أو ايعفإاء نهإاض
على أن ينتفع هبذه املعا لة إ ،يكلإب لإك ممإ ،تإوافرت فيإا شإرومل يعينهإا امللتإ م بوجإا عإام.ولي،
املساواة حترم على امللت م أن بن أ ن عمإئا ي ات يرفض نحها لآلاري.،
 -3وكل ييي بن على اإف ا تا ت با الفارة الساباةض يوجب على امللتإ م أن يعإو ال إر الإذي
قإإن يصإإيب الغإإري إإ ،ج إراء إإا يهتإإب عإإل هإإذا التميي إ إإ ،إاإإإل ابلتإإوازن الكميعإإت يف املنافسإإة
املشروعة.
مادة (  ) 670قوة تعريفات األسعار

 -1ييون لتعريفات األةعا اليت قر هتإا السلكة العا ة قوة الاا ون ابلنسمة إىل العاو الإيت يرب هإا امللتإ م
ع عمإئإاضفإ جيإوز للمتعاقني ،أن يتفاا على إا خيالفها.
 -2وجي إإوز إع إإا ة النظ إإر يف ه إإذه الا إإوائض وتع إإنيلها .ف إإا ا ع إإنلت األة إإعا املعم إإول هب إإا وص إإنف عل إإى
التعنيلضةإرت األةإعا اجلنيإإنة ون أثإر جعإإت إ ،الوقإإت الإذي عينإإا قإرا التصإإنيق لسإراي ا و إإا
ييإإون جإإا ايا وقإإت التعإإنيل إإ ،اش إهاكات يف املرفإإق العإإام يسإإري عليإإا هإإذا التعإإنيل إإ ،زاي ة أو
ار يف األجو و لك فيما بات  ،املنة بعن التا يخ املعني لسراين األةعا اجلنينة.
مادة (  ) 671تصحيح اال نحراف أو الغلط

 -1كل اتراف أو غلط ياع عنن تكميق تعريفة األةعا على العاو الفر ية ييون قابإا للتصحي .
 -2فإإا ا وقإإع االت إراف أو الغلإإط إإن صإإلحة العميلضكإإان لإإا احلإإق يف اةإإه ا إإا فعإإا زاي ة علإإى
األةعا املار ة .وإ ا وقع ن صلحة امللت م ابملرفإق العإامض كإان لإا احلإق يف اةإتيمال إا ار إ،
األةعا املار ة وييون ابطإا كل اتفاف خيالق لك ويساط احلق يف احلالني اب ا إاء ةإنة إ ،وقإت
قمض األجو اليت ال تتفق ع األةعا املار ة.
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مادة (  ) 672عطل المرافق العامة األساسية

 -1على عمإء املرافق املتعلاة بتوزيإع امليإاه والغإاز واليهإرابء والاإوى احملركإة و اشإابا لإكضأن يتحملإوا
ايإزم أ وات املرافق عا ةا  ،عكل أو الل ملنة قصريةضكهذا الإذي تات إيا صإيا ة األ وات الإيت
ينا هبا املرفق.
 -2ومللت ت هذه املرافق أن ينفعوا سئوليتهض عما يصإيب املرفإق إ ،عكإل أو الإل ي يإن علإى املإألوف
يف نتإإا أو يف جسإإا تاض إ ا أثمتإإوا أن لإإك يرجإإع إىل قإإوة قإإاهرة اا ج إة عإإ ،إ ا ة املرفإإقض أو إىل
فإإاجئ وقإإع يف هإإذه اي ا ة ون أن ييإإون يف وةإإع أيإإة إ ا ة ياظإإة غإإري اإإهة أن تتوقإإع
إإا
صولا أو أن تن أ تائجا .ويعترب اي راب إا ا فاجئإا إ ا اةإتكاع امللتإ م إقا إة الإنليل علإى أن
وقوع اي راب كان ون اكأ نا.
الفصل الثاني
عقد العمل
مادة (  ) 673تعريف

عاإإن العمإإل هإإو الإإذي يتعهإإن فيإإا أ إإن املتعاقإإني ،أبن يعمإإل يف ان إإة املتعاقإإن اآلاإإر وحتإإت إ ا تإإا أو
إشرافا اابل أجر يتعهن با املتعاقن اآلار.
مادة (  ) 674األحكام الخاصة بعقد العمل

فيإإا ص إرا ة أو إإمن ا إإع

 - 1ال تسإإري األ يإإام الإإوا ة يف هإإذا الفصإإل إال ابلاإإن الإإذي ال تتعإإا
التشريعات اخلاصة اليت تتعلق ابلعمل.
 - 2وتمني هذه التشريعات طوائق العمال الذي ،ال تسري عليهض هذه األ يام.
مادة (  ) 675أشخاص خاضعون لعقد العمل

 -1تسإإري أ يإإام عاإإن العمإإل علإإى العإقإإة إإابني أ ابب األعمإإال وبإإني الكإإوافني واملمثلإإني التجإإا يني
اجلإإوابني و نإإنو التإإأ ني وغإإريهض إإ ،الوةإإكاءضولو كإإا وا إإأجو ي ،بكريإإق العمالإإة أو كإإا وا يعملإإون
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حلساب مجلة  ،أ ابب األعمالض ا ام هؤالء األشخاص شبعني أل ابب العمل واا عني لرقابتهض.
 -2وإ ا ا تهت ان ات املمثل التجا ي أو املننوب اجلواب ولو كان لإك اب تهإاء املإنة املعينإة يف عاإن
اةإإتخنا اضكان لإإا احلإإق يف أن يتاا إإى علإإى ةإإميل األجإإر العمالإإة أو اخلصإإض املتفإإق عليإإا أو الإإذي
يا ت با العرف ع ،التوصيات اليت ي تمل ب العمإل إال بعإن اإروج املمثإل التجإا ي أو املنإنوب
اجلواب  ،ان تا ىت كا ت هذه التوصيات تيجة ماشرة ملا قام بإا هإؤالء املسإتخن ون إ ،ةإعت
لنى العمإء أثناء نة ان تهض.على أ ا ال جيوز هلض املكالمة هبذا احلإق إال اإإل املإنة املعتإا ة الإيت
يار ها العرف ابلنسمة إىل كل هنة.
 - 1أركان العقد
مادة (  ) 676شكل العقد

ال يشهمل يف عان العمل أي شيل ااصض ا ي تنر الاوا ني واللوائ اي ا ية على اإف لك.
مادة(  ) 677مدة العقد

 -1جيوز أن يربم عان العمل خلن ة عينة أو ملنة عينةضكما جيوز أن ييون غري عني املنة.
 -2فا ا كان عان العمل ملنة ياة العا ل أو ب العمإل أو ألكثإر إ ،ةإس ةإنواتض جإاز للعا إل بعإن
ا ا اء ةس ةنوات أن يفسخ العان ون تعويض على أن ينظر ب العمل إىل ةتة أشهر.
مادة (  ) 678تجديد المدة

 -1إ ا كان عان العمل عني املنة ا تهى  ،تلااء فسا اب ا اء نتا.
 -2فا ا اةتمر طرفاه يف تنفيذ العان بعن ا ا اء نتاض اعترب لك نهما جتنين ا للعان ملنة غري عينة.
مادة (  ) 679العقد لعمل معين

 -1إ ا أبرم العان لتنفيذ عمل عني ا ا ى اب تهاء العمل املتفق عليا.
 -2فا ا كان العمل قابإا بكميعتا ألن يتجن ض واةتمر تنفيذ العان بعإن ا تهإاء العمإل املتفإق عليإاض اعتإرب
العان قن جتن جتنينا منيا املنة الإز ة للايام ابلعمل اتا رة أارى.
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مادة (  ) 680افتراض األجر

يفإإه يف أ اء اخلن إإة أن ييإإون أبجإإر إ ا كإإان قإإوام هإإذه اخلن إإة عمإإا ي جتإإر العإإا ة ابلتإإربع بإإا أو عمإإا
ااإا يف هنة  ،أ اه.
مادة (  ) 681تحديد األجر

 -1إ ا ي تنر العاو الفر يإة أو العاإو اجلماعيإة أو لإوائ املصإنع علإى األجإر الإذي يلتإ م بإا صإا ب
املصإإنعض أا إذ ابلسإإعر املاإإن لعمإإل إإ ،ات النإإوع إن وجإإنضوإال قإإن األجإإر طما إ ا لعإإرف املهنإإة
وعرف اجلهة اليت يؤ ي فيها العملض فان ي يوجن عإرف تإوىل الاا إت تاإنير األجإر وفاإ ا ملات إيات
العنالة.
 -2ويتمع لك أي ا يف حتنين وع اخلن ة الواجب على العا ل أ اؤها ويف حتنين ناهإا.
مادة(  ) 682توابع األجر

وتعترب املمال اآلتية ج ءا ال يتج أ  ،األجر حتسب يف تعيني الان اجلائ احلج عليا:
أ) العمالة اليت تعكى للكوافني واملننوبني واجلوابني واملمثلني التجا يني.

ب) النسإب املئويإة الإإيت تإنفع إىل سإإتخن ت احملإال التجا يإإة عإ ،إ ،إإا يميعو إا والعإإإوات الإيت تصإإرف
هلض بسمب غإء املعيشة.
ج ) كإإل نحإإة تعكإإى للعا إإل عإإإوة علإإى املرتإإب و إإا يصإإرف لإإا ج إ اء أ ا تإإا أو يف اابإإل زاي ة أعمائإإا
العائليإإة و إإا شإإابا لإإك إ ا كا إإت هإإذه املمإإال اإإر ة يف عاإإو العمإإل الفر يإإة أو لإإوائ املصإإنع أو
جإإرى العإإرف نحهإإا إإىت أصإإم عمإإال املصإإنع يعتربو إإا جإ ء ا إإ ،األجإإر ال تربعإ اض علإإى أن تيإإون
هذه املمال علو ة املاإنا قمل احلج .
مادة (  ) 683الوهبة

 -1ال يلحق ابألجر ا يعكى على ةميل الوهمة إال يف الصناعة أو التجإا ة الإيت جإرى فيهإا العإرف بإنفع
وهمة وتيون هلا قواعن تسم ب مكها.
 -2وتعترب الوهمة ج ء ا  ،األجرضإ ا كان ا ينفعا نها العمإإء إىل سإتخن ت املتجإر الوا إن جيمإع يف
صننوف شهك لياوم ب العمل بعن لك بتوزيعا على هؤالء املستخن ني بنفسا أو حتت إشرافا.
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 -3وجيإإوز يف بعإإض الصإإناعات كصإإناعة الفنإإا ف واملكإإاعض واملاإإاهت واملشإإا بض أال ييإإون للعا إإل أجإإر
ةوى ا حيصل عليا  ،وهمة و ا يتناولا  ،طعام.
 -2أحكام العقد
التزامات العامل:

مادة (  ) 684التزامات العامل

يجب على العامل:

أ ) أن يؤ ي العمل بنفساض وأن يمذل يف أت يتا  ،العناية ايمذلا الشخر العا ي.

ب) أن ي إإر أبوا إإر ب العم إإل اخلاص إإة بتنفي إإذ العم إإل املتف إإق علي إإا أو العم إإل ال إإذي ي إإنال يف وظيف إإة
العا إإلضإ ا ي ييإإ ،يف هإإذه األوا إإر إإا خيإإالق العاإإن أو الاإإا ون أو اآل ابضوي ييإإ ،يف إطاعتهإإا إإا

يعر للخكر.

ج) أن حيرص على فظ األشياء املسلمة إليا لتأ ية عملا.
) أن حيتفظ أبةرا العمل الصناعية والتجا ية ىت بعن ا ا اء العان.
مادة (  ) 685المنافسة وشروطها

 -1إ ا كان العمل املوكول إىل العا ل يسم لا عرفة عمإء ب العمل أو ابالطإع علإى ةإر أعمالإاض
كإان للكإإرفني أن يتفاإا علإإى أال جيإوز للعا إإل بعإإن ا تهإاء العاإإن أن ينإافس ب العمإإل وال أن يشإإهك
يف أي شروع ياوم نافستا.
 -2غري أ ا يشهمل لصحة هذا االتفاف أن يتوافر فيا ا يت :
أ) أن ييون االتفاف يتوابا.
ب) أن ييون العا ل ابلغ ا شنه وقت إبرام العان.
ج) أن ييإإون الايإإن اصإإو ا إإ ،يإإث ال إإان وامليإإان و إإوع العمإإلضعلى الاإإن ال إإرو ي حلمايإإة صإإاحل
ب العمل املشروعة علإى أال يتجإاوز هإذا الايإن ةإس ةإنوات ابلنسإمة إىل إ ،تالإن نصإب املإنير
وثإ ةنوات يف األ وال األارىض وإ ا اتفق على نة أطول أ لت إىل هذا احلن.
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 -3وال جيإإوز أن يتمسإإك ب العمإإل هبإإذا االتفإإاف إ ا فسإإخ العاإإن أو فإإض جتنيإإنه ون أن ياإإع إإ،
العا ل ايرب لكض كما الجيوز لا التمسك ابالتفاف إ ا وقع نا هو ايرب فسخ العا ل للعان.
مادة (  ) 686الشرط الجزائي في المنافسة

إ ا اتفق علإى شإرمل ج ائإت يف الإة اياإإل ابال تنإاع عإ ،املنافسإة وكإان يف الشإرمل مالغإة جتعلإا وةإيلة
يجما العا ل على المااء يف صناعة ب العمل نة أطول  ،املنة املتفإق عليهإاض كإان هإذا الشإرمل

ابطإا وينسحب بكإ ا أي ا إىل شرمل عنم املنافسة يف مجلتا.

مادة (  ) 687االختراعات التي يبتكرها العامل

 -1إ ا وف إإق العا إإل إىل ااإ إهاع جني إإن يف أثن إإاء ان إإة ب العم إإلض ف إإإ يي إإون هل إإذا أي إإق يف ل إإك
االاهاع ولو كان العا ل قن اةتنمكا ناةمة ا قام با  ،أعمال يف ان ة ب العمل.
 -2على أن ا يستنمكا العا ل  ،ااهاعات يف أثناء عملا ييون  ،ق ب العمإلض إ ا كا إت طميعإة
األعمإإال الإإيت يعهإإن هبإإا العا إإل تات إإت نإإا إف إراغ جهإإنه يف االبتإإناعض أو إ ا كإإان ب العمإإل قإإن
اشهمل يف العان صرا ة أن ييون لا احلق فيما يهتنى إليا  ،املخهعات.
 -3وإ ا كإإان االا إهاع ا أمهيإإة اقتصإإا ية جنيإإةض جإإاز للعا إإل يف احلإإاالت املنصإإوص عليهإإا يف الفاإإرة
الساباة أن يكالب اابل ااص يان وفاا ملات يات العنالة.

ويراعإإى يف تاإإنير هإإذا املاابإإل اإإنا املعو إة الإإيت قإإن ها ب العمإإل و إإا اةإإتخنم يف هإإذا السإإميل إإ،
نشآتا.
مادة (  ) 688مراعاة القوانين الخاصة

جيإإب عل إإى العا إإل إىل جا إإب االلت ا إإات املمين إإة يف امل إإوا الس إإاباةض أن ياإإوم اباللت ا إإات ال إإيت تفر إإها
الاوا ني اخلاصة.

التزامات رب العمل:
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مادة (  ) 689دفع األجر

يلت م ب العمل أن ينفع للعا ل أجرتا يف ال ان وامليان اللذي ،حيإن مها العاإن أو العإرف إع راعإاة إا
تا ت با الاوا ني اخلاصة يف لك.
مادة (  ) 690االتفاق على إعطاء العامل
جزءا من األرباح

 -1إ ا ر العان على أن ييون للعا ل فوف األجر املتفق عليا أو بنالا نا إق يف جإ ء إ ،أ ابح ب
العملض أو يف سمة ئوية  ،مجلة اييرا أو  ،انا اي تاج أو  ،قيمة ا يتحاق  ،وفإر أو إا
شاكل لكض وجب على ب العمل أن يانم إىل العا ل بعن كل جر بياانا ا يستحاا  ،لك.
 -2وجيب علإى ب العمإل فإوف هإذا أن ياإنم إىل العا إل أو إىل شإخر وثإوف بإا يعينإا وو الشإأن أو
يعينإإا الاا إإتض املعلو إإات ال إإرو ية للتحاإق إإ ،صإإحة هإإذا الميإإان وأن ن لإإا يف لإإك ابالطإإإع
على فاتره.
مادة (  ) 691استحقاق األجر عن
عمل تعذر إنجازه

إ ا إإر العا إإل أو املسإإتخنم مل اولإإة عملإإا يف الفإإهة اليو يإإة الإإيت يل إإا هبإإا عاإإن العا إإلض أو أعلإإ ،أ إإا
ستعن مل اولة عملإا يف هإذه الفإهة وي بنعإا عإ ،العمإل إال ةإمب اجإع إىل ب العمإل كإان لإا احلإق
يف أجر لك اليوم.
مادة (  ) 692مراعاة القوانين الخاصة

جيإإب علإإى ب العمإإل إىل جا إإب الت ا اتإإا املمينإإة يف املإإوا السإإاباة أن ياإإوم اباللت ا إإات الإإيت تفر إإها
الاوا ني اخلاصة.
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 - 3انتهاء عقد العمل
مادة (  ) 693انتهاء العقد بانقضاء المدة
أو بانجاز العمل

 -1ينتهإإت عاإإن العمإإل اب ا إإاء نتإإا أو ءجنإإاز العمإإل ال إذي أبإإرم إإ ،أجلإإاض و لإإك إإع عإإنم اياإإإل
أب يام املا تني  677و.678
 -2فإإان ي تعإإني إإنة العاإإن ابالتفإإاف أو بنإإوع العمإإل أو ابلغإإر نإإاض جإإاز ليإإل إإ ،املتعاقإإني ،أن ي إإع
إ ّن ا لعإقتإإا إإع املتعاقإن اآلاإإر .وجيإب يف اةإتعمال هإإذا احلإإق أن يسإماا إاكإإا ض وطرياإإة اياكإإا
و نتا تمينها الاوا ني اخلاصة.
مادة (  ) 694إنهاء العمل دون إخطار

 -1إ ا كان العان قن أبرم ملإنة غإري عينإةض و ا إا أ إن املتعاقإني ،ون راعإاة مليعإا اياكإا ض أو قمإل
ا ا إإاء هإإذا امليعإإا ض ل إإا أن يعإإو املتعاقإإن اآلاإإر عإإ ،إإنة هإإذا امليعإإا أو عإإ ،املإإنة الماقيإإة نإإا.
ويشمل التعويض فوف األجر احملن الذي كان يستحق اإل هإذه املإنة مجيإع لحاإات األجإر الإيت
تيون بتة و عينةض ع راعاة ا تا ت با الاوا ني اخلاصة.
 -2وإ ا فسخ العان بتعسق  ،أ ن املتعاقني ،كان للمتعاقن اآلارض إىل جا إب التعإويض الإذي ييإون
سإإتحاا لإإا بسإإمب عإإنم راعإاة يعإإا اياكإإا احلإإق يف تعإويض إإا أصإإابا إإ ،إإر بسإإمب فسإإخ
العان فسخا تعسفيّا.
مادة (  ) 695التحلل من العقد

 – 1جيإإوز ليإإل تعاقإإن أن يتحلإإل إإ ،العاإإن قمإإل لإإول أجلإإا إ ا كإإان العاإإن عينإإا بإ  ،ويتحلإإل بإإنون
إاكا ةابق إ ا كان العان غري عني بإ  ،وظهإر ةإمب حيإول ون السإري فيإا ولإو ؤقتإا .وإ ا كإان
العان غري عني نة فللعا ل املنسحب نا لسإمب عاإول احلإق يف املكالمإة ابلتعإويض وفاإا ملإا إر
عليا يف الفارة الثا ية  ،املا ة الساباة.
 – 2وال يعن إفإس ب العمل ةمما عاوال حلل العان.
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مادة (  ) 696سوء تصرفات رب العمل

 – 1جيإوز احليإإض ابلتعإإويض عإإ ،الفصإل ولإإو ي يصإإن هإإذا الفصإإل إ ،ب العمإإلض إ ا كإإان هإإذا األاإإري
قن فع العا إل بتصإرفاتاض وعلإى األاإر عا لتإا اجلإائرة أو الفتإا شإرومل العاإن إىل أن ييإون هإو

يف الظاهر الذي أ ى العان.

 – 2و ال العا ل إىل رك أقل ي ة أو إء إة إ ،املركإ الإذي كإان يشإغلا لغإري إا إب جنإاهض ال يعإن
عمإإإ تعسإإفيا بكريإإق غإإري ماشإإر إ ا إإا اقت إإتا صإإلحة العمإإلض ولينإإا يعإإن كإإذلك إ ا كإإان الغإإر
نا إةاءة العا ل.

مادة (  ) 697وفاة رب العمل

 – 1ال ينفسإإخ عاإإن العمإإل بوفإإاة ب العمإإلض إإا ي تيإإ ،شخصإإيتا قإإن وعيإإت يف إب إرام العاإإنض وليإإ،
ينفسخ العان بوفاة العا ل.
 – 2ويراعى يف فسخ العان بوفاة العا ل أو ملر ا ر ا طإويإ أو لسإمب قإاهر ااإر إ ،شإأ ا أن بنإع
العا ل  ،االةتمرا يف العمل األ يام اليت صت عليها الاوا ني اخلاصة.
مادة (  ) 698التقادم

 – 1تساط ابلتاا م النعاوى الناشئة ع ،عان العمل اب ا اء ةنة تمنأ  ،وقت ا تهإاء العاإنض إال فيمإا
يتعلق ابلعمالة واملشإا كة يف األ ابح والنسإب املئويإة يف مجلإة اييإرا ض فإان املإنة فيهإا ال تمإنأ إال إ،
الوقت الذي يسلض فيا ب العمل بياان ا يستحاا حبسب اار جر .

 – 2وال يسإإري هإإذا التاإإا م اخلإإاص علإإى الإإنعاوى املتعلاإإة اب تهإإاك األةإرا التجا يإإة أو بتنفيإإذ صإإوص
عان العمل اليت تر ت إىل مان ا هام هذه األةرا .
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الفصل الثالث
الوكالة
 – 1أركان الوكالة
مادة (  ) 699تعريف

الوكالة عان ات اه يلت م الوكيل أبن ياوم بعمل قا وا حلساب املوكل.
مادة (  ) 700شكل الوكالة

جيب أن يتوافر يف الوكالة الشإيل الواجإب تإوافره يف العمإل الاإا وا الإذي ييإون حمإل الوكالإة إا ي يوجإن
ر يا ت بغري لك.
مادة (  ) 701الوكالة العامة

 – 1الوكالإإة الإإوا ة يف ألفإإا عا إإة ال ذصإإير فيهإإا إإىت لنإإوع العمإإل الاإإا وا احلاصإإل فيإإا التوكيإلض ال
ذول الوكيل صفة إال يف أعمال اي ا ة.
 – 2ويع إإن إإ ،أعم إإال اي ا ة ايجي إإا إ ا ي تإ إ نت إإا عل إإى ث إإإ ة إإنوات وأعم إإال احلف إإظ والص إإيا ة
واةإإتيفاء احلاإإوف ووفإإاء الإإنيون .ويإإنال فيهإإا أي إإا كإإل عمإإل إإ ،أعمإإال التصإإرف تات إإيا اي ا ة
كميإإع احملصإإول وبيإإع الم إإاعة أو املناإإول الإإذي يسإإرع إليإإا التلإإق وش إراء إإا يسإإتل ا الشإإتء حمإإل
الوكالة  ،أ وات حلفظا والةتغإلا.
مادة (  ) 702الوكالة الخاصة

 -1البن  ،وكالة ااصة يف كل عمل ليس  ،أعمال اي ا ةض وبوجا ااص يف الميإع والإره ،والتربعإات
والصل وايقرا والتحييض وتوجيا اليمني واملرافعة أ ام الا اء.
 – 2والوكالة اخلاصإة يف إوع عإني إ ،أ إواع األعمإال الاا و يإة تصإ ولإو ي يعإني حمإل هإذا العمإل علإى
وجا التخصيرض إال إ ا كان العمل  ،التربعات.
 – 3والوكالة اخلاصة ال جتعل للوكيل صفة إال يف ماشإرة األ إو احملإن فيهإا و إا تات إيا هإذه األ إو إ،
توابع رو ية وفا ا لكميعة كل أ ر وللعرف اجلا ي.
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 – 2آثار الوكالة
مادة (  ) 703حدود الوكالة

 – 1الوكيل ل م بتنفيذ الوكالة ون أن جياوز نو ها املرةو ة.

 – 2علإإى أن لإإا أن خيإإرج عإإ ،هإإذه احلإإنو إإىت كإإان إإ ،املسإإتحيل عليإإا إاكإإا املوكإإل ةإإلف ا وكا إإت
الظإإروف يغلإإب عهإإا الظإإ ،أبن املوكإإل إإا كإإان إال ليوافإإق علإإى هإإذا التصإإرفض علإإى الوكيإإل يف هإإذه
احلالة أن يما ءبإغ املوكل اروجا ع ،نو الوكالة.

مادة (  ) 704العناية المفروضة على الوكيل

 – 1إ ا كا إإت الوكالإإة بإإإ أجإإر وجإإب علإإى الوكيإإل أن يمإإذل يف تنفيإإذها العنايإإة الإإيت يمإإذهلا يف أعمالإإا
اخلاصةض ون أن ييلق يف لك أزين  ،عناية الرجل العا ي.

 – 2فان كا ت أبجر وجب على الوكيل أن يمذل ائما يف تنفيذها عناية الرجل العإا ي.
مادة (  ) 705التزامات الوكيل

علإى الوكيإل أن يإإوايف املوكإل ابملعلو إإات ال إرو ية عنإإا وصإل إليإا يف تنفيإإذ الوكالإةض وأن ياإإنم لإا سإإاابا
عنها.
مادة (  ) 706استعمال مال الموكل

 – 1ليس للوكيل أن يستعمل ال املوكل لصاحل فسا.
 – 2وعليإإا فوائإإن املمإإال الإإيت اةإإتخن ها لصإإاحلا إإ ،وقإإت اةإإتخنا هاض وعليإإا أي إا فوائإإن إإا تماإإى يف
تا  ،ساب الوكالة  ،وقت أن يعذ )1(.
مادة (  ) 707تعدد الوكالء

 1إ ا تعن الوكإء كا وا سئولني ابلت ا  ،إىت كا إت الوكالإة غإري قابلإة اال اسإام أو كإان ال إر الإذي
 -1ال ينكمإق يإض هإإذه الفاإرة علإى املعإإا إت بإني األشإإخاص الكميعيإني و لإك وجإإب املإا ة الثالثإة إإ ،الاإا ون قإإض 74
لسإإنة 1972م .بتحإإرمي اب النسإإيئة يف املعإإا إت املن يإإة والتجا يإإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني وبتعإإنيل بعإإض أ يإإام الاإإا ون
املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرة.
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أصاب املوكل تيجة اكأ شهكض على أن الوكإء ولو كا وا ت ا نني ال يسألون عما فعلا أ إنهض
جماوزا نو الوكالة أو تعسفا يف تنفيذها.
 – 2وإ ا ع إإني ال إإوكإء يف عا إإن وا إإن ون أن ي إإرار يف ا فإ إرا هض يف العم إإلض ك إإان عل إإيهض أن يعلم إإوا
جمتمعني إال إ ا كان العمل مما ال حيتاج فيا إىل تما ل الرأي كامض الني ،أو وفائا.
مادة (  ) 708مسئولية الوكيل
عن أعمال نائبه

 – 1إ ا أانب الوكيل عنا غريه يف تنفيذ الوكالة ون أن ييون راصا لا يف لك كإان سإئوال عإ ،عمإل
النائب كما لإو كإان هإذا العمإل قإن صإن نإا هإو وييإون الوكيإل وانئمإا يف هإذه احلالإة ت إا نني يف
املسئولية.
 – 2أ ا إ ا ار للوكيل يف إقا ة انئب عنا ون أن يعني شإخر النائإب فإان الوكيإل ال ييإون سإئوالا
إال ع ،اكئا يف ااتيا انئماض أو ع ،اكئا فيما أصن ه لا  ،تعليمات.
 – 3وجيوز فلري احلالتني الساباتني للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل نهما ماشرة على اآلار.
مادة (  ) 709الوكالة بأجر أو بدونه

 – 1الوكالة تربعيةض ا ي يتفق على غري لك صرا ة أو يستخلر من ا  ،الة الوكيل.
 – 2فا ا كا ت الوكالة أبجر ي حين انا ه يف العانض قن الاا ت هذا األجر.
مادة (  ) 710دفع نفقات الوكالة

()1

علإإى املوكإإل أن يإإر للوكيإإل إإا أ فاإإا يف تنفيإإذ الوكالإإة التنفيإإذ املعتإإا و لإإك همإإا كإإان إإظ الوكيإإل إإ،
النجإإاح يف تنفيإإذ الوكالإإةض فإإا ا اقت إإى تنفيإإذ الوكالإإة أن ياإإنم املوكإإل للوكيإإل مإإال لل فإإاف نهإإا يف
 -1هذا النر عنل ابلاا ون قض  74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسإيئة بإني األشإخاص الكميعيإني املنشإو ابجلريإنة الرمسيإة
العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرةض أ ا ابلنسمة للمعا إت بني غريهض  ،األشخاص فيسري عليهض النر
الانمي وهو النر التايل (* :ا ة (( )710

فاات الوكالة ) – على املوكل أن ير للوكيل ا أ فاا يف تنفيذ الوكالة التنفيإذ

املعتا ع الفوائن  ،وقت اي فاف و لك هما كان ظ الوكيل  ،النجإاح يف تنفيإذ الوكالإةض فإا ا اقت إى تنفيإذ الوكالإة أن

يانم املوكل للوكيل مال لل فاف نها يف شؤون الوكالةض وجب على املوكل أن يانم هذه املمال إ ا طلب الوكيل لك.
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شؤون الوكالة وجب على املوكل أن يانم هذه املمال إ ا طلب الوكيل لك.
مادة (  ) 711مسئولية الموكل

ييون املوكل سئوالا عما أصاب الوكيل  ،ر ون اكأ نا بسمب تنفيذ الوكالة تنفيذ ا عتا ا.
مادة (  ) 712مسئولية الموكلين المتعددين

إ ا وكإإل أشإإخاص تعإإن ون وكإإيإا وا إإنا يف عمإإل شإإهك كإإان مجيإإع املإإوكلني ت إإا نني قمإإل الوكيإإل يف
تنفيذ الوكالة ا ي يتفق على غري لك.
مادة (  ) 713تطبيق أحكام النيابة

تكمق املوا  104 ،إىل  107اخلاصة ابلنيابة يف عإقة املوكل والوكيل ابلغري الذي يتعا ل ع الوكيل.
 – 3انتهاء الوكالة

مادة (  ) 714انتهاء الوكالة

تنتهإإت الوكالإإة ءيإإام العمإإل املوكإإل فيإإا أو اب تهإإاء األجإإل املعإإني للوكالإإة وتنتهإإت أي إإا إإوت املوكإإل أو
الوكيل.
مادة (  ) 715إنهاء الوكالة من قبل الموكل

 – 1جيإإوز للموكإإل يف أي وقإإت أن ينهإإت الوكالإإة أو يايإإنها ولإإو وجإإن اتفإإاف خيإإالق لإإكض فإإا ا كا إإت
الوكالة أبجر فان املوكل ييون ل ا بتعويض الوكيل ع ،ال إر الإذي حلاإا إ ،جإراء ع لإا يف وقإت

غري ناةب أو بغري عذ امول.

 – 2على أ ا إ ا كا ت الوكالة صا ة لصاحل الوكيل أو لصاحل أجنيض فإ جيإوز للموكإل أن ينهإت الوكالإة
أو ياينها ون

اء  ،صن ت الوكالة لصاحلا.

مادة (  ) 716تنازل الوكيل

 – 1جيإإوز للوكيإإل أن ينإ ل يف أي وقإإت عإإ ،الوكالإإة ولإإو وجإإن اتفإإاف خيإإالق لإإك .ويإإتض التنإإازل ءعإ إإا
للموكلض فا ا كا ت الوكالة أبجر فان الوكيل ييون ل ا بتعويض املوكل ع ،ال إر الإذي حلاإا إ،
165

جراء التنازل يف وقت غري ناةب وبغري عذ امول.
 – 2غري أ ا ال جيوز للوكيل أن ين ل ع ،الوكالإة إىت كا إت صإا ة لصإاحل أجنإي إال إ ا وجإنت أةإماب
جنية ترب لك على أن خيكر األجني هبذا التنازلض وأن بهلا وقتا ليتخذ ا يل م لصيا ة صاحلا.
مادة (  ) 717االلتزامات المترتبة
بعد انتهاء الوكالة

 – 1علإإى أي وجإإا كإإان ا تهإإاء الوكالإإةض جيإإب علإإى الوكيإإل أن يصإإل ابألعمإإال الإإيت بإإنأها إىل الإإة ال
تتعر عها للتلق.
 – 2ويف الإإة ا تهإإاء الوكالإإة إإوت الوكيإإل جيإإب علإإى و ثتإإاض إ ا تإإوافرت فإإيهض األهليإإة وكإإا وا علإإى علإإض
ابلوكالةض أن يما وا إىل إاكا املوكل وت و ثهض وأن يتخذوا  ،التنابري ا تات يا احلإال لصإاحل
املوكل.
 – 3وتعن صحيحة قمل املوكل أو و ثتا األعمال اليت قام هبا الوكيل قمل علما اب تهاء الوكالة.
الفصل الرابع
الوديعة
مادة (  ) 718تعريف الوديعة

الو يعإإة عاإإن يلتإ م بإإا شإإخر أن يتسإإلض شإإيئا إإ ،ااإإر علإإى أن يتإإوىل فإإظ هإإذا الشإإتء وعلإإى أن يإإر ه
عينا.
 – 1التزامات المودع عنده

مادة (  ) 719تسلم الوديعة

 – 1على املو ع عننه أن يتسلض الو يعة.
 – 2وليس لا أن يستعملها ون أن ن لا املو ع يف لك صرا ة أو منا.
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مادة (  ) 720العناية المفروضة
على المودع عنده

 – 1إ ا كا ت الو يعة بغري أجر وجب علإى املإو ع عنإنه أن يمإذل إ ،العنايإة يف فإظ الشإتء إا يمذلإا
يف فظ الاض ون أن ييلق يف لك أزين  ،عناية الرجل العا ي.
 – 2أ ا إ ا كا ت الو يعة أبجر فيجب أن يمذل يف فظ الو يعة عناية الرجل العإا ي.
مادة (  ) 721استبدال المودع عنده

لإيس للمإو ع عنإنه أن حيإل غإريه حملإا يف فإإظ الو يعإة ون إ ن صإري إإ ،املإو ع إال أن ييإون إإكرا
إىل لإإك بسإإمب إإرو ة لجئإإة عاجلإإة .ويف هإإذه احلالإإة جيإإب علإإى املإإو ع عنإإنه أن خيكإإر املإإو ع
بذلك جر أن يتيسر لا اياكإا .
مادة (  ) 722رد الوديعة

 -1جيب على املو ع عننه أن يسلض الشتء إىل املو ع جر طلما إال إ ا ظهر  ،العان أن األجل عإني
ملصإإلحة املإإو ع عنإإنه .وللمإإو ع عنإإنه أن يلإ م املإإو ع بتسإإلض الشإإتء يف أي وقإإتض إال إ ا ظهإإر إإ،
العان أن األجل عني ملصلحة املو ع.
 -2وال جيوز للمو ع عننه أن يكالب املو ع ءثمات لييتا للشتء.
مادة (  ) 723تصرف وارث المودع
عنده بالوديعة

إ ا ابع وا املو ع عننه الشتء املو ع وهو س ،النيةض فليس عليا ملاليا إال ا قم إا إ ،الإثم،ض
أو التنازل لا ع ،اوقا على املشهي .وأ ا إ ا تصرف فيا تربعا فا ا يلت م بايمتا وقت التربع.
 -2التزامات المودع

مادة (  ) 724األجر عن الوديعة

األصإإل يف الو يعإإة أن تيإإون بغإإري أجإإرض فإإا ا اتفإإق علإإى أجإإر وجإإب علإإى املإإو ع أن يؤ يإإا وقإإت ا تهإإاء
الو يعةض ا ي يوجن اتفاف يا ت بغري لك.
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مادة (  ) 725استرداد النفقات

علإإى املإإو ع أن يإإر إىل املإإو ع عنإإنه إإا أ فاإإا يف فإإظ الشإإتءض وعليإإا أن يعو إإا عإإ ،كإإل إإا حلا إا إإ،
اسا ة بسمب الو يعة.
 -3بعض أنواع الوديعة
مادة (  ) 726متى تعتبر الوديعة قرضا

إ ا كا ت الو يعة ملغا  ،الناو أو أي شتء اار مما يهلك ابالةتعمال وكان املو ع عننه إأ وانا لإا يف
اةتعمالا اعترب العان قر ا.
مادة (  ) 727اإليداع في الفنادق وما ماثلها

 -1ييون أصحاب الفنا ف واخلاانت و ا اثلها فيمإا جيإب علإيهض إ ،عنايإة حبفإظ األشإياء الإيت يت هبإا
الن الءض سئولني ىت ع ،فعل امله ي ،على الفننف أو اخلإان.
 – 2غري أ ض ال ييو ون سئولني فيما يتعلق ابلناو واألو اف املاليإة واألشإياء الثمينإة عإ ،تعإويض جيإاوز
ةسإإني ينإإا اض إإا ي ييو إإوا قإإن أاإإذوا علإإى عإإاتاهض فإإظ هإإذه األشإإياء وهإإض يعرفإإون قيمتهإإاض أو
ييو وا قن ف وا ون سوغ أن يتسلموها عهإنة يف إتهضض أو ييو إوا قإن تسإمموا يف وقإوع ال إر
اكأ جسيض نهض أو  ،أ ن شبعيهض.
مادة (  ) 728سقوط حق النزيل

 – 1على الن يل أن خيكر صا ب الفننف أو اخلان بسرقة الشتء أو ياعا أو تلفإا جإر علمإا بوقإوع
شتء  ،لكض فان أبكأ يف اياكا بنون سوغ ةاكت اوقإا.
 – 2وتسإاط ابلتاإإا م عإإوى الن يإإل قمإإل صإإا ب الفنإإنف أو اخلإإان اب ا إإاء ةإإتة أشإإهر إإ ،اليإإوم الإإذي
يغا فيا الفننف أو اخلان.

168

الفصل الخامس
الحراسة

مادة (  ) 729تعريف

احلراةإإة عاإإن يعهإإن الكرفإإان ات إإاه إىل شإإخر ااإإر ناإإول أو عاإإا أو جممإإوع إإ ،املإإال ياإإوم يف شإإأ ا
اع أو ييون احلق فيا غإري بإتض فيتيفإل هإذا الشإخر حبفظإا وء ا تإا وبإر ه إع غلتإا املامو إة
إىل  ،يثمت لا احلق فيا.
مادة (  ) 730الحراسة القضائية
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

أ ) يف األ وال املشا إليها يف املا ة الساباة إ ا ي يتفق وو الشأن على احلراةة.
ب ) إ ا كإإان صإإا ب املصإإلحة يف ناإإول أو عاإإا قإإن جتمإإع لنيإإا إإ ،األةإإماب املعاولإإة إإا خيشإإى عإإا
اكرا عاجإ  ،بااء املال حتت ين ائ ة.
ج ) يف األ وال األارى املنصوص عليها يف الاا ون.
مادة (  ) 731الحراسة القضائية
على األموال الموقوفة

جتوز احلراةة الا ائية على األ وال املوقوفة يف األ وال اآلتية -:

أ ) إ ا كان الوقق شاغرا أو قام إ اع بإني توليإا أو إ اع إ ،أشإخاص يإنعون إق التإويل عليإا أو كا إت
هناك عوى رفوعة بع ل املتويلض كل هإذا إ ا تمإني أن احلراةإة إجإراء ال بإن نإا للمحافظإة علإى إا

قإإن ييإإون لإإذوي الشإإأن إإ ،احلاإإوفض وتنتهإإت احلراةإإة يف هإإذه األ إإوال إ ا عإإني تإول علإإى الوقإإق

ةواء أكان بصفة ؤقتة أو كان بصفة ائية.
ب ) إ ا كان الوقق نينا.
ج ) إ ا كإإان أ إإن املسإإتحاني إإنين ا عس إراض وتيإإون احلراةإإة علإإى صإإتا و إإنها إن أ يإإ ،فرزهإإا ولإإو
باسإإمة ؤقتإإةض وإال فعلإإى الوقإإق كلإإا ويشإإهمل أن تيإإون احلراةإإة يف احلإإالني هإإت الوةإإيلة الو يإإنة

لعنم ياع اوف النائنني بسمب ةوء إ ا ة املتويل أو ةوء يتا.
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مادة (  ) 732تعيين الحارس

ييإإون تعيإإني احلإإا س ةإإواء أكا إإت احلراةإإة اتفاقيإإة أم كا إإت ق إإائية ابتفإإاف وي الشإإأن مجيعإإاض فإإا ا ي
يتفاوا توىل الاا ت تعيينا.

مادة (  ) 733واجبات الحارس وحقوقه

حيإن االتفإإاف أو احليإض الاا إإت ابحلراةإإة إا علإإى احلإإا س إإ ،الت ا إإات و إا لإإا إإ ،اإإوف وةإإلكةض وإال
فتكمق أ يام الو يعة وأ يام الوكالة ابلان الذي ال تتعا

فيا ع األ يام اآلتية :

مادة (  ) 734واجبات الحارس

 – 1يلت م احلا س ابحملافظة على األ وال املعهو ة إليا راةتها وء ا ة هذه األ وال .وجيب أن يمإذل يف
كل لك عناية الرجل العا ي.
 – 2وال جيإإوز لإإا بكريإإق ماشإإر أو غإإري ماشإإر أن حيإإل حملإإا يف أ اء همتإإا كلهإإا أو بع إإها أ إإن وي
الشأن ون اء اآلاري.،
مادة (  ) 735تصرفات الحارس

ال جيوز للحا س يف أعمال اي ا ة أن يتصرف إال بر اء وي الشأن مجيعا أو بهاير  ،الا اء.
مادة (  ) 736أجر الحارس

للحا س أن يتاا ى أجرا ا ي يي ،قن ل عنا.
مادة (  ) 737تنظيم حساب الحراسة

 – 1يلت إ م احلإإا س ابذإإا فإإاتر سإإاب نظمإإة وجيإإوز للاا إإت إل ا إإا ابذإإا فإإاتر وقإإع عليهإإا إإ،
احمليمة.
 – 2ويلت م أن يانم لذوي الشأن كل ةنة على األكثر سااب ا تسلما و ا أ فاإا عإ زا إا يثمإت لإك
 ،ستننات .وإ ا كإان احلإا س قإن عينتإا احمليمإة وجإب عليإا فإوف لإك أن يإو ع صإو ة إ ،هإذا
احلساب قلض كتاهبا.
170

مادة (  ) 738انتهاء الحراسة

 – 1تنتهت احلراةة ابتفاف وي الشأن مجيعا أو حبيض الا اء.
 – 2وعلى احلا س ينئإذ أن يمإا إىل الشإتء املعهإو إليإا راةإتا إىل إ ،خيتإا ه وو الشإأن أو إ،
يعينا الاا ت.

171

الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل األول
المقامرة والرهان
مادة (  ) 739عقود الغرر

 – 1ييون ابطإ كل اتفاف ااص اا رة أو هان.
 – 2و إع لإإك ال جيإوز اةإإه ا إا فإإع طوعإا أل اء يإإون املاإا رة والرهإإان إال إ ا كإان إإ ،قإام ابلإإنفع
قاصرا.
مادة (  ) 740حالة استثنائية

()1

وال يعن يف يض الرهان املساباات الراي ية أو الثاافية إ ا كا ت جائ ة الفائ  ،أ ن املتما ي ،أو كا إت
ان ة للفائ تربعا  ،غري املتما ي.،
الفصل الثاني

المرتب مدى الحياة
مادة (  ) 741إنشاء المرتب مدى الحياة

 – 1جيوز للشخر أن يلت م أبن يؤ ي إىل شخر اار رتما و اي نى احلياة بغري عو .
 – 2وييون هذا االلت ام بعان أو بوصية.

()2

مادة (  ) 742مدة المرتب

 – 1جيوز أن ييون املرتب ار ا نى ياة امللت م لا أو نى ياة امللت م أو نى ياة شخر اار.
 – 2ويعترب املرتب ار ا نى ياة امللت م لا إ ا ي يوجن اتفاف يا ى بغري لك.
1ض - 2عنلة ابلاا ون قض  86لسنة 1972م .املنشو ابجلرينة الرمسية عن  40لسنة 1972م.

172

مادة (  ) 743صحة العقد

العان الذي يار املرتب ال ييون صحيحا إال إ ا كان يتوابض وهإذا ون إاإإل إا يتكلمإا الاإا ون إ،
شيل ااص لعاو التربع.
مادة (  ) 744عدم جواز الحجزعلى المرتب

()1

يص أن يشهمل عنم جواز احلج على املرتب.
مادة (  ) 745مدة االنتفاع بالمرتب

 – 1ال ييون للمستحق ق يف املرتب إال ع ،األايم اليت عاشها  ،قر املرتب نى ياتا.
 – 2على أ ا إ ا اشهمل النفع ان ا كان للمستحق ق يف الاسط الذي ل.
مادة (  ) 746عدم وفاء المدين

()2

إ ا ي ياض املني ،ابلت ا ا كان للمستحق أن يكلب تنفيذ العان.
الفصل الثالث
عقد التأمين
 – 1أحكام عامة

مادة (  ) 747تعريف

التإإأ ني عاإإن يلتإ م املإإؤ  ،ات إإاه أن يإإؤ ي إىل املإإؤ  ،لإإا أو إىل املسإإتفين الإإذي اشإإهمل التإإأ ني لصإإاحلا
ملغا  ،املإال أو إيإرا ا رتمإا أو أي عإو إايل ااإر يف الإة وقإوع احلإا أو حتاإق اخلكإر املمإني
ابلعانض و لك يف ظري قسط أو أية فعة الية أارى يؤ يها املؤ  ،لا للمؤ .،
مادة (  ) 748اإلحالة إلى القوانين الخاصة

األ يام املتعلاة بعان التأ ني اليت ي ير كرها يف هذا الاا ون تنظمها الاوا ني اخلاصة.
1ض  -2عنلة ابلاا ون قض  86لسنة 1872م .املنشو ابجلرينة الرمسية عن  40لسنة 1972م.
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مادة (  ) 749محل التأمين

ييون حمإ للتأ ني كل صلحة اقتصا ية شروعة تعو على الشخر  ،عنم وقوع اكر عني.
مادة (  ) 750الشروط الباطلة

ياع ابطإ ا ير يف وثياة التأ ني  ،الشرومل اآلتية -:
 – 1الشرمل الذي يا إت بسإاومل احلإق يف التإأ ني بسإمب الفإة الاإوا ني واللإوائ ض إال إ ا ا كإوت هإذه
املخالفة على جناية أو جنحة عمنية.
 – 2الش إإرمل ال إإذي يا إإت بس إإاومل إإق امل إإؤ  ،ل إإا بس إإمب أتا إإره يف إع إإإن احل إإا امل إإؤ  ،ن إإا إىل
السلكات أو يف تانمي املستننات إ ا تمني  ،الظروف أن التأار كان لعذ امول.
 – 3كإإل شإإرمل كمإإوع ي يإإربز بشإإيل ظإإاهر وكإإان تعلا إا حبالإإة إإ ،األ إإوال الإإيت تإإؤ ي إىل الإإمكإن أو
الساومل.
 – 4شرمل التحييض إ ا و يف الوثياة بني شروطها العا ة املكموعة ال يف صو ة اتفاف ااص نفصل عإ،
الشرومل العا ة.
 – 5كل شرمل تعسفت ااإر يتمني أ ا ي يي ،ملخالفتا أثر يف وقوع احلإا املؤ  ،نا.
مادة (  ) 751مدى التزام المؤمن بالتعويض

ال يلت م املؤ  ،يف تعويض املإؤ  ،لإا إال عإ ،ال إر النإات
قيمة التأ ني.

إ ،وقإوع اخلكإر املإؤ  ،بشإرمل أال جيإاوز لإك

مادة (  ) 752التقادم

 – 1تساط ابلتاا م النعاوى الناشئة ع ،عان التأ ني اب ا اء ثإإ ةإنوات إ ،وقإت إنو الواقعإة
اليت تولنت عنها هذه النعاوى.
 – 2و ع لك ال تسري هذه املنة :
أ ) يف الإإة إافإإاء بيإإاانت تعلاإإة ابخلكإإر املإإؤ  ،نإإاض أو تاإإنمي بيإإاانت غإإري صإإحيحة أو غإإري قياإإة عإإ،
هذا اخلكر إال  ،اليوم الذي علض فيا املؤ  ،بذلك.
ب ) يف الة وقوع احلا املؤ  ،نا إال  ،اليوم الذي علض فيا وو الشأن بوقوعإا.
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مادة (  ) 753مخالفة أحكام هذا الفصل

ياع ابطإ كل اتفاف خيالق أ يإام النصإوص الإوا ة يف هإذا الفصإلض إال أن ييإون لإك ملصإلحة املإؤ ،
لا أو ملصلحة املستفين.
 – 2بعض أنواع التأمين

التأمين على الحياة:

مادة (  ) 754استحقاق التأمين

املمإإال الإإيت يلتإ م املإإؤ  ،يف التإإأ ني علإإى احليإإاة بإإنفعها إىل املإإؤ  ،لإإا أو إىل املسإإتفين عنإإن وقإإوع احلإإا
املإإؤ  ،نإإا أو لإإول األجإإل املنصإإوص عليإإا يف وثياإإة التإإأ نيض تصإإم سإإتحاة إإ ،وقإإت وقإإوع
احلا أو وقت لول األجل ون اجة إىل إثمات ر أصاب املؤ  ،لا أو أصاب املستفين.
مادة (  ) 755التأمين على حياة الغير

 – 1ياع ابطإ التأ ني على ياة الغري ا ي يوافإق الغإري عليإا كتابإة قمإل إبإرام العاإن فإا ا كإان هإذا الغإري
ال تتوافر فيا األهليةض فإ ييون العان صحيحا إال وافاة  ،بثلا قا وان.
 – 2وتيون هذه املوافاة الز ة لصحة والة احلق يف االةتفا ة  ،التأ ني أو لصحة ه ،هذا احلق.
مادة (  ) 756االنتحار

 – 1تإربأ إإة املإإؤ  ،إإ ،الت ا إإا بإإنفع ملإ التإإأ ني إ ا ا تحإإر الشإإخر املإإؤ  ،علإإى ياتإإاض و إإع لإإك
يلت م املؤ  ،أن ينفع مل ،يؤول إليهض احلق ملغا يساوي قيمة ا تياطت التأ ني.
 – 2فا ا كان ةمب اال تحا ر إا أفاإن املإريض إ ا تإاض باإت التإ ام املإؤ  ،قائمإا أبكملإا .وعلإى املإؤ ،
أن يثمإإت أن املإإؤ  ،علإإى ياتإإا إإات نتحإراض وعلإإى املسإإتفين أن يثمإإت أن املإإؤ  ،علإإى ياتإإا كإإان
وقت ا تحا ه فاقن اي ا ة.
 – 3وإ ا اشتملت وثياة التأ ني على شرمل يل م املؤ  ،بنفع مل التأ ني ولو كان ا تحا الشإخر عإ،
ااتيا وإ اكض فإ ييون هذا الشرمل انفذا إال إ ا وقع اال تحا بعن ةنتني  ،ش يخ العان.
 – 4وكإإذلك ال يلإ م املإإؤ  ،ابلإإنفع إ ا توقإإق العاإإن تيجإإة عإإنم وفإإاء األقسإإامل وي تإإناض ةإإنتان علإإى
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اليوم الذي ا تهى فيا التوقق.
مادة (  ) 757وفاة الغير المؤمن على
حياته نتيجة فعل المؤمن له

 – 1إ ا كان التأ ني على ياة شخر غري املؤ  ،لاض برئت إة املإؤ  ،إ ،الت ا اتإا إىت تسإمب املإؤ ،
لا عمنا يف وفاة لك الشخرض أو وقعت الوفاة بناء على حتريض نا.
 – 2وإ ا كان التإأ ني علإى احليإاة لصإاحل شإخر غإري املإؤ  ،لإاض فإإ يسإتفين هإذا الشإخر إ ،التإأ ني
إ ا تسمب عمن ا يف وفاة الشخر املؤ  ،علإى ياتإاض أو وقعإت الوفإاة بنإاء علإى حتإريض نإا .فإا ا
كان ا وقع  ،هإذا الشإخر جمإر شإروع يف إ إنا الوفإاةض كإان للمإؤ  ،لإا احلإق يف أن يسإتمنل
ابملستفين شخصا اار ولو كان املستفين قن قمل ا اشهمل ملصلحتا  ،أت ني.
مادة (  ) 758تعيين مستحق مبلغ التأمين

 – 1جيإوز يف التإإأ ني علإى احليإإاة االتفإاف علإإى أن يإنفع ملإ التإأ نيض إ إإا إىل أشإخاص عينإإنيض وإ إإا إىل
أشخاص يعينهض املؤ  ،لا فيما بعن.
 – 2ويعتإإرب التإإأ ني عاإإو ا ملصإإلحة سإإتفيني ،عينإإني إ ا كإإر املإإؤ  ،لإإا يف الوثياإإة أن التإإأ ني عاإإو
ملصلحة زوجا أو أوال ه أو فروعا  ،ولن نهض و  ،ي يولنض أو لو ثتا ون كر أمسائهض .فإا ا كإان
التإإأ ني لصإإاحل الو ث إإة ون كإإر أمس إإائهض كإإان هل إإؤالء احلإإق يف ملإ إ التإإأ نيض ك إإل بنسإإمة ص إإيما يف
املريا  .ويثمت هلض هذا احلق ولو لوا ع ،اي .
 – 3وياصن ابل وج الشخر الذي تثمإت لإا هإذه الصإفة وقإت وفإاة املإؤ  ،لإاض وياصإن ابألوال الفإروع
الذي ،يثمت هلض يف لك الوقت ق اي .
مادة (  ) 759تحلل المؤمن له من العقد

جيإوز للمإؤ  ،لإا الإذي التإ م بإنفع أقسإامل و يإةض أن يتحلإل يف أي وقإإت إ ،العاإن ءاكإا كتإا يرةإإلا
إىل املؤ  ،قمل ا تهاء الفهة اجلا يةض ويف هذه احلالة تربأ تا  ،األقسامل الإ اة.
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مادة (  ) 760تخفيض قيمة التأمين

 – 1يف العاو املرب ة نى احلياة ون اشهامل بااء املؤ  ،على ياتإا يإ ا إنة عينإةض ويف مجيإع العاإو
املشهمل فيها فع مل التإأ ني بعإن عإن عإني إ ،السإنني جيإوز للمإؤ  ،لإا إىت كإان قإن فإع ثإثإة
أقسإإامل ةإإنوية علإإى األقإإل أن يسإإتمنل ابلوثياإإة األصإإلية وثياإإة نفوعإإة يف اابإإل ذفإإيض يف قيمإإة
مل التأ ني ولو اتفق على غري لك .كل هذا بشرمل أن ييون احلا املؤ  ،نا حماق الوقإوع.
 – 2وال ييون قابإ للتخفيض التأ ني على احلياة إ ا كان ؤقتا.
مادة (  ) 761حدود التخفيض

إ ا افض التأ ني فإ جيوز أن ين ل ع ،احلنو اآلتية -:

أ ) يف العاإإو املرب إإة إإنى احليإإاة ال جيإإوز أن ياإإل مل إ التإإأ ني املخفإإض عإإ ،الايمإإة الإإيت كإإان يسإإتحاها
املؤ  ،لا لو كان قن فع ا يعا ل ا تياطت التأ ني يف ش يخ التخفيض صو ا نا  % 1إ ،ملإ
التأ ني األصلتض ابعتما أن هذا اململإ هإو اابإل التإأ ني الإذي جيإب فعإا إرة وا إنة يف أت إني إ،

ات النوع وطماا لتعريفة التأ ني اليت كا ت رعية يف عان التأ ني األصلت.
ب ) يف العاإإو املتفإإق فيهإإا علإإى فإإع مل إ التإإأ ني بعإإن عإإن عإإني إإ ،السإإننيض ال جيإإوز أن ياإإل مل إ
التأ ني املخفض ع ،ج ء  ،مل التأ ني األصلت بنسمة ا فع  ،أقسامل.
مادة (  ) 762تصفية التأمين

 – 1جيوز أي ا للمؤ  ،لاض ىت كان قإن فإع ثإثإة أقسإامل ةإنوية علإى األقإلض أن يصإفت التإأ ني بشإرمل
أن ييون احلا املؤ  ،نا حماق الوقوع.
 – 2وال ييون قابل للتصفيةض التأ ني على احلياة إ ا كان ؤقتا.
مادة (  ) 763شروط التخفيض والتصفية

تعترب شرومل التخفيض والتصفية ج اءا  ،الشرومل العا ة للتأ ني وجيب أن تذكر يف وثياة التأ ني.
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مادة (  ) 764أثر البيانات الخاطئة

 – 1ال يهتإإب علإإى الميإإاانت اخلاطئإإة وال علإإى الغلإإط يف ةإإ ،الشإإخر الإإذي عاإإن التإإأ ني علإإى ياتإإا
بكإن التأ نيض إال إ ا كا ت الس ،احلاياية للمؤ  ،عليا جتاوز احلن املعني الإذي صإت عليإا تعريفإة
التأ ني.
 – 2ويف غري لك  ،األ والض إ ا ترتب على المياانت اخلاطئة أو الغلإطض أن الاسإط املتفإق عليإا أقإل
إإ ،الاسإإط الإإذي كإإان جيإإب أ اؤه وجإإب ذفإإيض مل إ التإإأ ني إإا يتعإإا ل إإع النسإإمة بإإني الاسإإط
املتفق عليا والاسط الواجب أ اؤه على أةاس الس ،احلاياية.
 – 3أ ا إ ا كإان الاسإط املتفإق علإى فعإا أكإرب ممإا كإان جيإب فعإا علإى أةإاس السإ ،احلايايإة للمإؤ ،
على ياتاض وجب على املؤ  ،أن ير ض ون فوائنض ال اي ة اليت صإل عليهإاض وأن خيفإض األقسإامل
التالية إىل احلن الذي يتناةب ع الس ،احلاياية للمؤ  ،عليا)1(.
مادة (  ) 765حلول المؤمن محل المؤمن له

يف التأ ني على احلياة ال ييون للمؤ  ،الذي فع مل التأ ني ق يف احللإول حمإل املإؤ  ،لإا أو املسإتفين
يف اوقا قمل  ،تسمب يف احلا

التأمين ضد األضرار:

املؤ  ،نا أو قمل املسئول ع ،هذا احلا

.

مادة (  ) 766بطالن عقد التأمين
ضد األضرار

عان التأ ني ن األ را ابطل إ ا كا ت ال توجن صلحة للمؤ  ،لا يف التعإويض يف الوقإت الإذي جيإب
أن يمنأ التأ ني فيا.

 -1تعتإرب لغإإاة عمإإا ة ( ون فوائإن) فيمإإا يتعلإإق ابملعإإا إت املن يإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني وجإب الاإإا ون قإإض  74لسإإنة
 1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا ية بني األشخاص الكميعيني (األفرا ) وبتعنيل بعض أ يام الاإا ون
املنا والاا ون التجا ي املنشو ابجلرينة الرمسية العن ( )37يف  5أغسكس  1972م .السنة العاشرة .
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مادة (  ) 767مقدار التعويض

جيب على املؤ  ،أن يعو
ويف نو ات ياتا.

املؤ  ،لا ع ،ال إر الإ إق بإا إ ،جإراء وقإوع احلإا

طماإ ا لشإرومل العاإن

مادة (  ) 768العيب في الشيء
المؤمن عليه

 – 1املؤ  ،كفيل ابأل را ولو كا ت انجتة ع ،عيب يف كنا الشتء املؤ  ،عليا ا ام قن أعلض با.
 – 2وال يل م املؤ  ،ابلرب املرجو إال إ ا الت م با صرا ة.
مادة (  ) 769التأمين الجزئي

إ ا مشل عاإن التإأ ني جإ ء ا فاإط إ ،الايمإة الإيت كا إت للشإتء املإؤ  ،عليإا وقإت وقإوع احلإا
سئول ع ،التعويض ابلنسمة للج ء املذكو اي يتفق على اإف لك.

فإاملؤ ،

مادة (  ) 770تقدير قيمة الشيء
المؤمن عليه

 – 1عنن التثمت  ،ال ر ال جيوز تانير األشياء اهلالية أو املت ر ة بايمة ت ين على الايمة الإيت كا إت
هلا وقت وقوع احلا .
 – 2و ع لك جيوز حتنين قيمة األشياء املؤ نة عنن إبرام العان على أةاس قيمة ذمينيإة ياملهإا الكرفإان
كتابة.
 – 3وال يعترب قيمة ذمينية ايعإن ع ،قيمة األشياء املمينة يف وثياة التأ ني أو يف الو ئق األارى.
 – 4ويف الت إإأ ني عل إإى حمص إإوالت األ يا إإن ال إإر ابلنس إإمة للايم إإة ال إإيت تس إإاويها احملص إإوالت عن إإن
جهاض أو يف الوقت الذي تاكق فيا عا ة.
مادة (  ) 771تجاوز التأمين للقيمة الحقيقية

 – 1التأ ني ابطل إ ا كان على أةاس مل ي ين علإى الايمإة احلايايإة للشإتء املإؤ  ،عليإا و صإل غإ
 ،قمل املؤ  ،لاض وللمؤ  ،س ،النية احلق يف اةتيفاء األقسامل ع ،نة التأ ني اجلا ية.
 -2وإ ا ي حيصإإل غ إ كإإان العاإإن صإإحيح ا إىل إإن الايمإإة احلايايإإة للشإإتء املإإؤ  ،عليإإاض وللمإإؤ  ،لإإا
احلق يف احلصول على ذفيض سي يف األقسامل التالية.
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مادة (  ) 772التأمينات المتعددة

 – 1إ ا عان ؤ  ،لإا أت ينإات تعإن ة لإنى إؤ نني تلفإني كإل علإى إنة علإى اخلكإر اتإاض فعليإا أن
يعل ،كل ؤ  ،بسائر التأ ينات األارى.
 – 2وإ ا قصر املؤ  ،لا ع ،ةوء ية يف إعإ ضض فإاملؤ نون غإري لإ ني بإنفع التعإويض ويف الإة وقإوع
احلإإا

عل إإى امل إإؤ  ،لإإا أن يعل إإ ،ب إإذلك مجيإإع امل إإؤ نني وفا إإا للمإإوا  775إىل  777مين إإا أمس إإاء

املؤ نني اآلاري،ض وجيوز لا أن يكالب ابلتعويض كل وا إن إنهض سإب عاإنه عإا بشإرمل أال جيإاوز

جمموع املمال اليت حيصل عليها  ،كل وا ن نهض قيمة ال ر .

 – 3وللمإإؤ  ،الإإذي قإإام ابلإإنفع إإق الرجإإوع علإإى اآلاإري ،ءج إراء توزيإإع سإإي للتعوي إإات املسإإتحاة
طماا لنصوص عان كل وا ن نهض.

 – 4وإ ا كان أ ن املؤ نني عاج ا ع ،الوفاء حتمل صيما املؤ نون اآلارون.
مادة (  ) 773التزامات المؤمنين المتعددين

إ ا كان التأ ني الوا ن أو التأ ني ن األاكا على فس األشياء وزعا بني عإنة إؤ نني حبصإر عينإةض
فإ يل م الوا ن نهض إال بنفع ا ياإع عليإا إ ،التعإويضض إىت ولإو كإان عاإن التإأ ني وا إنا ووقإع
عليا مجيع املؤ نني.
مادة (  ) 774الزالزل والحروب

ال يل م املؤ  ،ابلتعويض ع ،األ إرا الناجتإة عإ ،الإ الزل أو احلإروب واال إكراابت والفإ األهليإةض إا ي
يتفق على اإف لك.
مادة (  ) 775اإلعالن بالحادث

 – 1علإإى املإإؤ  ،لإإا أن يعلإإ ،بوقإإوع احلإإا
أايم  ،وقوع احلا

املإإؤ  ،أو وكيلإإا املفإإو

يبإرام عاإإن التإإأ نيض يف حبإإر ثإثإإة

أو  ،علما با.

 – 2وال اجة للعإن إ ا كان املؤ  ،أو وكيلا املأ ون يف إبإرام العاإن قإن تإنال اإإل األجإل املإذكو
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يف عمليات اي اا أو التثمت  ،احلا

.

 – 3ويف التإإأ ني علإإى إإوت احليإإوان عإإ ،افإإة جيإإب أن يرفإإع ايعإإإن يف حبإإر أ بإإع وعشإري ،ةإإاعةض إإا ي
يتفق على اإف لك.

مادة (  ) 776إنقاذ الشيء المؤمن عليه

 – 1على املؤ  ،لا أن يعمل كل ا يف وةعا لتفا ي ال ر أو للتخفيق  ،وطأتا.
 – 2ويتحمإإل املإإؤ  ،املصإإا يق الإإيت يتيمإإنها املإإؤ  ،لإإا هلإإذا الغإإر بنسإإمة الايمإإة املؤ نإإة الإإيت يسإإاويها
الشتء املؤ  ،عليا وقت وقوع احلا ولو جاوزت املصإا يق جمتمعإة إع ال إر اململإ املإؤ  ،ولإو
ي يتحاق الغر كذلكض ا ي يثمت املؤ  ،أن املصا يق قن أ فات ون ترو.
 – 3واملإإؤ  ،سإإئول عإإ ،األ إرا املا يإإة الإإيت تلحإإق ابألشإإياء الإإيت تلحإإق ابألشإإياء املؤ نإإة ماشإإرة إإ،
الوةائل اليت اةتعملها املإؤ  ،لإا لتحاشإت إنو األ إرا للشإتء املإؤ  ،عليإا أو لتخفيفهإاض إا ي
يثمت املؤ  ،أن تلك الوةائل قن اةتعملت ون ترو.
 – 4وإ ا تنال املؤ  ،يف إ اا األشياء املؤ  ،عليها أو يف احملافظة عليها فإ تتأثر اوقا.
 – 5وعلى املؤ  ،إ ا تنال يف اي اا أن يعجل املصا يق أو يشهك يف حتملها بنسإمة الايمإة املإؤ  ،هبإا
بناء على طلب املؤ  ،لا.
مادة (  ) 777التقصير في اإلعالن
أو اإلنقاذ

 – 1يفان املؤ  ،لا اا يف التعويض إ ا ي يق ع ،ةوء ية بشرمل ايعإن أو اال اا .
 – 2وإ ا أمهإإل املإإؤ  ،لإإا عإ ،اكإإأ الايإإام بواجمإإا املإإذكو فللمإإؤ  ،احلإإق يف اصإإض التعإإويض ابلنسإإمة ملإإا
حلاا  ،ر .
مادة (  ) 778حلول المؤمن محل
المؤمن له

 – 1إ ا فإإع املإإؤ  ،التعإإويضض إإل حمإإل املإإؤ  ،لإإا يف اوقإإا جتإإاه األشإإخاص املسإإئولني باإإن اململ إ
املنفوع.
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 – 2وإ ا ي ياإإع غإ فإإإ يسإإم ابحللإإول حمإإل املإإؤ  ،لإإا إ ا جنإإض ال إإر عإإ ،أوال ه أو عمإإ ،تمنإإاهض أو
ع ،أصولا أو  ،اةتار عا يف العي  ،أقا ب وأصها أو ع ،اخلنم.
 – 3املؤ  ،لا سئول قمل املؤ  ،ع ،ال ر الإ ق با لسمب لولا حملا.
 – 4وتكمق أ يام هذه املا ة أي ا على التأ ينات ن إصاابت العمإل أو اليوا الكا ئة.
مادة (  ) 779التأمين على
المسئولية المدنية

 – 1يف التأ ينات على املسئولية املن ية يل م املؤ  ،بتعويض املؤ  ،لإا عمإا جيإب عليإا فعإا للغإري تيجإة
للحا الذي صل اإل نة التأ ني سب املسإئولية املهتمإة ات إى العاإنض وتسإتثىن األ إرا
الناجتة ع ،أعمال الغ .
 – 2وجيوز للمإؤ ،ض بعإن إاكإا املإؤ  ،لإاض أن يإؤ ي التعإويض أةإا للشإخر الثالإث املت إر  .غإري أن
املؤ  ،ل م بنفع التعويض أةا إ ا طلب إليا املؤ  ،لا لك.
 – 3وتاإإع املصإإا يق الإإيت يتكلمهإإا الإإنفاع يف الا إإية الإإيت يرفعهإإا الكإإرف املت إإر إإن املإإؤ  ،لإإا علإإى
عاتق املؤ  ،لغاية اململ املؤ  ،عليا .و ع لك إ ا اةتحق املت إر ملغإا ي يإن علإى اململإ األصإلت
املؤ  ،عليا فتاسض تياليق النعوى بني املؤ  ،واملؤ  ،لا بنسمة صلحتا.
 – 4وجيوز للمؤ  ،لا إ ا أصم نعى عليا  ،قمل الكرف املت ر أن ينال املؤ  ،طرفا يف الا ية.
مادة (  ) 780التصرف في األموال
المؤمن عليها

 – 1ال ييون ةمما يف ل التأ ني التصرف يف األشياء املؤ  ،عليها.
 – 2وإ ا ي يعل ،املؤ  ،لا املؤ  ،ع ،صول التصرف واملتصرف لا ع ،وجو عان التإأ نيض ظإل ل إا
بنفع األقسامل اليت حيل أجلها بعن ش يخ التصرف.
 – 3وإ ا أعلإإ ،املتصإإرف لإإا بوجإإو عاإإن التإإأ ني وي يعلإإ ،املإإؤ  ،بيتإإاب سإإجل عإإ ،عإإنم غمتإإا يف
الإإناول عإإا يف العاإإن اإإإل عشإإرة أايم إإ ،لإإول أجإإل أول قسإإط اةإإتحق بعإإن التصإإرف ا تالإإت
إليا اوقا املؤ  ،لا والت ا اتا .ويف هذه احلالة حتق للمؤ  ،األقسامل اخلاصة ابلتأ ني اجلا ي.
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 – 4وجيوز للمؤ  ،أن يتحلل  ،العان ءاكا ةابق ملنة ةسة عشإر يو إا اإإل عشإرة أايم إ ،عملإا
حبصول التصرف .وجيوز أن يمعث اياكا بيتاب سجل.
 – 5إ ا صإن ةإنن أت إإني ( أل إر ) أو ( حلا لإا) فإإإ اعإت يعإإإن املإؤ  ،عإ ،التصإإرف .وعلإى هإإذا ال
جيوز للمؤ  ،وال للتصرف لا التحلل  ،العان.
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الباب الخامس
الكفالة
الفصل األول
أركان الكفالة
مادة(  ) 781تعريف

اليفالة عان ات اه ييفل شإخر تنفيإذ التإ ام أبن بتعهإن للإنائ – ،أبن يفإت هبإذا االلتإ ام إ ا ي يإق بإا
املني ،فسا.
مادة (  ) 782ثبوت الكفالة

ال تثمت اليفالة إال ابليتابة ولو كإان إ ،اجلائ إثمإات االلت ام األصلت ابلمينة.
مادة(  ) 783يسار الكفيل وموطنه

إ ا الت إ م املإإني ،بتاإإنمي كفيإإلض وجإإب أن ياإإنم شخص إا وة إرا و ايمإإا يف ليميإإا ولإإا أن ياإإنم عو إإا عإإ،
اليفيلض أت ينا عيني ا كافيا.
مادة (  ) 784كفالة المدين بغير علمه

جتوز كفالة املني ،بغري علماض وجتوز أي ا غض عا تا.
مادة (  ) 785صحة الكفالة

ال تيون اليفالة صحيحة إال إ ا كان االلت ام امليفول صحيحا.
مادة (  ) 786كفالة ناقص األهلية

 ،كفل الت ام انقر األهلية وكا ت اليفالة بسمب اإر األهليإةض كإان ل إا بتنفيإذ االلتإ ام إ ا ي ينفإذه
املني ،امليفول.
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مادة (  ) 787كفالة الدين المستقبل

 – 1جتإإوز اليفالإإة يف الإإني ،املسإإتامل إ ا إإن اإإن ا اململ إ امليفإإولض كمإإا ال جتإإوز اليفالإإة يف الإإني،
الشرطت.
 – 2على أ ا إ ا كان اليفيل يف الني ،املستامل ي يعني نة لليفالةض كان لا يف أي وقت أن يرجإع فيهإا
ا ام الني ،امليفول ي ينشأ.
مادة (  ) 788كفالة الدين التجاري

 – 1كفالة الني ،التجا ي تعترب عمإا ن ي ا إ ا قن ها  ،ليس بتاجر.
 – 2علإإى أن اليفالإة الناشإإئة عإإ ،إإمان األو اف التجا يإإة إإماان ا تياطيإإا أو عإإ ،تإإنوير هإإذه األو افض
تعترب ائما عمإ جتا ايا.
مادة (  ) 789حدود الكفالة

 – 1ال جتإإوز اليفالإإة يف مل إ أكإإرب ممإإا هإإو سإإتحق علإإى املإإني،ض وال بشإإرمل أشإإن إإ ،شإإرومل الإإني،
امليفول.
 – 2ولي ،جتوز اليفالة يف مل أقل وبشرومل أهون.
مادة (  ) 790مدى الكفالة

إ ا ي ييإإ ،هنإإاك اتفإإاف اإإاصض فإإان اليفالإإة تشإإمل لحاإإات الإإني ،و صإإروفات املكالمإإة األوىلض و إإا
يستجن  ،املصروفات بعن إاكا اليفيل.
الفصل الثاني
آثار الكفالة

 – 1العالقة ما بين الكفيل والدائن
مادة (  ) 791براءة الكفيل ببراءة المدين

 – 1يربأ اليفيل جإر براءة املني .،ولا أن يتمسك جبميع األوجإا اليت حيت هبا املني.،
 – 2علإإى أ إإا إ ا كإإان الوجإإا الإإذي حيإإت بإإا املإإني ،هإإو اإإر أهليتإإاض وكإإان اليفيإإل عاملإإا بإإذلك وقإإت
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التعاقنض فليس لا أن حيت هبذا الوجا.
مادة (  ) 792تحويل األموال وفاء بالدين

إ ا قمل النائ ،أن يستويف يف اابل الني ،شيئا اارض برئت ة اليفيل ولو اةتحق هذا الشتء.
مادة (  ) 793براءة الكفيل بخطأ الدائن

 – 1تربأ ة اليفيل بان ا أ اعا النائ ،اكئا  ،ال ماانت.
 – 2وياصإإن ابل إإماانت يف هإإذه املإإا ة كإإل أت إإني خيصإإر ل إإمان الإإني ،ولإإو تاإإر بعإإن اليفالإإةض وكإإل
أت ني ار حبيض الاا ون.
مادة (  ) 794تأخر الدائن في
اتخاذ اإلجراءات

 – 1ال تربأ ة اليفيل جملر أن النائ ،أتار يف اذا ايجراءاتض أو جملر أ ا ي يتخذها.
 – 2على أن ة اليفيل تربأ إ ا ي ياض النائ ،ابذا ايجراءات ن املني ،اإل ةتة أشإهر إ ،إ إذا
اليفيل للنائ،ض ا ي يانم املني ،لليفيل ماانا كافي ا.
مادة (  ) 795إفالس المدين

إ ا أفلإإس املإإني ،وج إإب علإإى الإإنائ ،أن يتا إإنم يف التفليسإإة ابلإإني،ض وإال ة إإاط اإإا يف الرجإإوع عل إإى
اليفيل بان ا أصاب هذا األاري  ،ر بسمب إمهإال النائ.،
مادة (  ) 796التزامات الدائن

 – 1يلت م النائ ،أبن يسلض اليفيل وقت وفائا الني ،املستننات الإز ة الةتعمال اا يف الرجوع.
 – 2فا ا كان الني ،موان ناول رهون أو حمموس وجب على النائ ،أن يتخلى عنا لليفيل.
 – 3أ ا إ ا كان الني ،موان بتأ ني عاا يض فإان الإنائ ،يلتإ م أن ياإوم ابيجإراءات الإز إة لناإل هإذا
التأ نيض ويتحمل اليفيل صروفات النال على أن يرجع هبا على املني.،
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مادة (  ) 797رجوع الدائن على الكفيل

 – 1ال جيوز للنائ ،أن يرجع على اليفيل و نه إال بعن جوعا على املني.،
 – 2وال جيإإوز لإإا أن ينفإإذ علإإى أ إإوال اليفيإإل إال بعإإن جتريإإنه املإإني ،إإ ،أ والإإاض وجيإإب علإإى اليفيإإل يف
هذه احلالة أن يتمسك هبذا احلق.
مادة (  ) 798طلب الكفيل للتجريد

 – 1إ ا طلإإب اليفيإإل التجريإإنض وجإإب عليإإا أن ياإإوم علإإى فاتإإا ء شإإا الإإنائ ،إىل أ إإوال للمإإني ،تفإإت
الني ،كلا.
 – 2وال عربة ابأل وال اليت ينل عليهإا اليفيإلض إ ا كا إت هإذه األ إوال تاإع اإا ج األ ا إت الليميإةض أو
كا ت أ واال تنازعا فيها.
مادة (  ) 799مسئولية الدائن عن
إعسار المدين

يف كإل األ إإوال الإإيت يإإنل فيهإإا اليفيإل علإإى أ إإوال املإإني،ض ييإإون الإنائ ،سإإئوال قمإإل اليفيإإل عإإ ،عإإنم
يسا املني ،الذي يهتب على عنم اذا ه ايجراءات الإز ة يف الوقت املناةب.
مادة (  ) 800الكفالة على العقار

إ ا كإان هنإاك أت إني عيإ اصإر قإا وان أو اتفاقإا ل إمان الإني ،وقإن ت كفالإة بعإن هإذا التإأ ني أو عإا وي
ييإإ ،اليفيإإل ت إإا نا إإع املإإني،ض فإإإ جيإإوز التنفيإإذ علإإى أ إإوال اليفيإإل إال بعإإن التنفيإإذ علإإى األ إإوال
اليت اصصت هلذا التأ ني.

مادة (  ) 801تعدد الكفالء

 – 1إ ا تعن اليفإء لني ،وا ن وبعان وا ن وكا وا غري ت ا نني فيما بيإنهض قسإض الإني ،علإيهضض وال
جيإوز للنائ ،أن يكالب كإل كفيل إال بان صيما يف اليفالة.
 – 2أ ا إ ا كان اليفإء قإن الت إوا بعاإو تواليإةض فإان كإل وا إن إنهض ييإون سإئوال عإ ،الإني ،كلإاض
إال إ ا كان قن ا تفظ لنفسا حبق التاسيض.
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مادة (  ) 802الكفيل المتضامن مع المدين

ال جيوز لليفيل املت ا  ،ع املني ،أن يكلب التجرين.
مادة (  ) 803دفوع الكفيل المتضامن

جيوز لليفيل املت ا  ،أن يتمسك ا يتمسك با اليفيل غري املت ا  ، ،فوع تعلاة ابلني.،
مادة (  ) 804الكفالة القضائية أو القانونية

يف اليفالة الا ائية أو الاا و ية ييون اليفإء ائما ت ا نني.

مادة (  ) 805تقسيم الدين بين
الكفالء المتضامنين

إ ا كإإان اليفإإإء ت إإا نني فيمإإا بيإإنهض وول أ إإنهض الإإني ،عنإإن لولإإاض كإإان لإإا أن يرجإإع علإإى كإإل إإ،
الماقني حبصتا يف الني ،وبنصيما يف صة املعسر نهض.
مادة (  ) 806كفالة الكفيل

جتوز كفالة اليفيلض ويف هذه احلالة ال جيوز للنائ ،أن يرجإع علإى كفيإل اليفيإل قمإل جوعإا علإى اليفيإل
إال إ ا كان كفيل اليفيل ت ا نا ع اليفيل.
 – 2العالقة ما بين الكفيل والمدين
مادة (  ) 807اإلخطار بالوفاء

 – 1جيإإب علإإى اليفيإإل أن خيكإإر املإإني ،قمإإل أن ياإإوم بوفإإاء الإإني،ض وإال ةإإاط اإإا يف الرجإإوع علإإى
املني ،إ ا كان هذا قن ويف الني ،أو كا ت عننه وقت االةتحااف أةماب تا إت بإمكإن الإني ،أو
اب ا ائا.
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 – 2فا ا ي يعا املني ،يف الوفإاءض يفإت لليفيإل اإا يف الرجإوع عليإا ولإو كإان املإني ،قإن فإع الإني،
أو كا ت لنيا أةماب تا ت بمكإ ا أو اب ا ائا.
مادة (  ) 808حلول الكفيل محل الدائن

إ ا ول اليفيل الني،ض كان لا أن حيل حمل النائ ،يف مجيع ا لا  ،اوف قمإل املإني ،وليإ ،إ ا ي يإوف
إال بعض الني،ض فإ يرجع ا وفاه إال بعن أن يستويف النائ ،كل اا  ،املني.،
مادة (  ) 809رجوع الكفيل على المدين

 – 1لليفيل الذي ويف الني ،أن يرجع على املني ،ةواء كا ت اليفالة قن عانت بعلما أو بغري علما.
 – 2ويرجع أبصل الني ،وابلفوائن واملصروفاتض على أ إا يف املصإروفات ال يرجإع إال ابلإذي فعإا وقإت
إاما ه املني ،األصلت ابيجراءات اليت اذذت نه.
 – 3وييون لليفيل احلق يف الفوائن الاا و ية ع ،كل ا قام بنفعا ابتناء  ،يوم النفإع.
مادة (  ) 810تعدد المدينين

إ ا تعن املنينون يف ي ،وا ن وكا وا ت إا ننيض فلليفيإل الإذي إمنهض مجيعإا أن يرجإع علإى أي إنهض
جبميع ا وفاه  ،الني.،
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القسم الثاني
الحقوق العينية
الكتاب الثالث
الحقوق العينية األصلية
الباب األول
حق الملكية
الفصل األول
حق الملكية بوجه عام
 – 1نطاقه ووسائل حمايته
مادة (  ) 811حقوق المالك

ملالك الشتء و إنهض يف نو الاا ونض ق اةتعمالا واةتغإلا والتصرف فيا.
مادة (  ) 812مدى حقوق المالك

 – 1الإإك الشإإتء بلإإك كإإل إإا يعإإن إإ ،عناصإإره اجلوهريإإة حبيإإث ال بيإإ ،فصإإلا عنإإا ون أن يهلإإك أو
يتلق أو يتغري.
 – 2و ليية األ تشمل ا فوقها و ا حتتها إىل احلإن املفيإن يف التمتإع هبإاض علإوا أو عماإاض و لإك ون
اياإل أب يام الاا ون اخلاص ابحملاجر واملناجض.
نفصلة ع ،ليية إا فوقهإا أو إا
 – 3وجيوز ات ى الاا ون أو االتفاف أن تيون ليية ةك األ
حتتها.
مادة (  ) 813منتجات الملك وملحقاته

ملالك الشتء احلق يف كل ا ه و نتجاتا و لحااتا ا ي يوجن ر أو اتفاف خيالق لك.
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مادة (  ) 814نزع الملكية

ال جيوز أن حيرم أ ن  ،ليا إال يف األ وال اليت يار ها الاا ون وابلكرياة الإيت يرمسهإاض وييإون لإك يف
اابل تعويض عا ل.
 -2القيود الــتي ترد على حق الملكية
مادة (  ) 815حدود استعمال الملك

على املالك أن يراعت يف اةتعمال اا ا تا ت با الاإوا ني واملراةإيض واللإوائ املتعلاإة ابملصإلحة العا إة
أو ابملصلحة اخلاصة .وعليا أي ا راعاة األ يام اآلتية:
مادة (  ) 816حماية الجار

 -1على املالك أال يغلو يف اةتعمال اا إىل ن ي ر لك اجلا .
 -2ولإإيس للجإإا أن يرجإإع علإإى جإإا ه يف إإا اجلإإوا املألوفإإة الإإيت ال بيإإ ،جتنمهإإاض وإمنإإا لإإا أن يكلإإب
إزالإإة هإإذه امل إإا إ ا جتإإاوزت احلإإن املإإألوفض علإإى أن يراعإإت يف لإإك العإإرفض وطميعإإة العاإإا اتض
و وقإإع كإإل نهإإا ابلنسإإمة إىل اآلاإإرض والغإإر الإإذي اصصإإت لإإا .وال حيإإول الهاإإير الصإإا إإ،
اجلهات املختصة ون اةتعمال هذا احلق.
مادة (  ) 817المساقي والمصارف
الخصوصية

 ، -1أ شأ سااة أو صرفا اصوصيّا طماا للوائ اخلاصة بذلك كان لا و نه ق اةتعمالا.
 -2و ع لك جيإوز للمإإك اجملإاو ي ،أن يسإتعملوا املسإااة أو املصإرف فيمإا حتتاجإا أ ا إيهض إ ،ي أو
صرفض بعن أن ييون الك املسإااة أو املصإرف قإن اةإتول اجتإا نهإا .وعلإى املإإك اجملإاو ي ،يف
هذه احلالة أن يشهكوا يف فاات إ شاء املسااة أو املصرف وصيا تهما بنسإمة سإا ة أ ا إيهض الإيت
تنتفع نها.
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مادة (  ) 818مرور المياه

جيإإب علإإى الإإك األ

أن يسإإم أبن يإإر أب إإا امليإإاه اليافيإإة لإإري األ ا إإت المعيإإنة عإإ ،إإو امليإإاهض

وكذلك ياه الصرف اآلتية  ،األ ا ت اجملاو ة لتصب يف أقرب صرف عمو تض بشإرمل أن يعإو

ع ،لك تعوي ا عا الا.

مادة (  ) 819التعويض عن أضرار
المسقاة أو المصرف

ر إ ،سإااة أو صإرف بإر هبإاض ةإواء أكإان لإك انشإئا عإ ،عإنم التكهإري أم عإ،
إ ا أصاب األ
ةوء الة اجلسو ض فان ملالك األ أن يكلب تعوي ا كافي ا عما أصابا  ،ر .
مادة (  ) 820إصالح المساقي والمصارف

إ ا ي يتفإق املنتفعإون سإإااة أو صإرف علإى الايإإام ابيصإإ ات ال إرو ية جإإاز إلإ ا هض ابالشإهاك فيهإإا
بناء على طلب أي وا ن نهض.
مادة (  ) 821حق المرور

 -1الك األ

احملموةة ع ،الكريق العامض أو اليت ال يصلها هبذا الكريق ممر كاف إ ا كان ال يتيسر لإا

الوصول إىل لك الكريق إال بنفاة ابهظة أو شإاة كمإريةض لإا إق املإرو يف األ ا إت اجملإاو ة ابلاإن

الإإإزم الةإإتغإل أ إإا واةإإتعماهلا علإإى الوجإإا املإإألوفض إإا ا إإت هإإذه األ

حمموةإإة عإإ ،الكريإإق

العإإام و ل إك يف ظإإري تعإإويض عإإا ل .وال يسإإتعمل هإإذا احلإإق إال يف العاإإا الإإذي يي إون املإإرو فيإإا

أاق ر ا ويف و ع نا يتحاق فيا لك.
 -2على أ ا إ ا كان احلمس ع ،الكريق العام انشئا ع ،جت ئإة عاإا يإت بنإاء علإى تصإرف قإا واض وكإان
 ،املستكاع إجيا ممر كاف يف أج اء هذا العاا فإ جتوز املكالمة حبق املرو إال يف هذه األج اء.
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مادة (  ) 822حدود األمالك المتالصقة

ليل الك أن جيرب جا ه على و ع نو أل إكهما املتإصاةض وتيون فاات التحنين شركة بينهما.
مادة (  ) 823الحائط المشترك

 - 1ملالإإك احلإإائط املشإإهك أن يسإإتعملا حبسإإب الغإإر الإإذي أعإن لإإاض وأن ي إإع فوقإإا عإإوا

ليسإإنن

عليها الساق ون أن حيمل احلائط فوف طاقتا.
 - 2فا ا ي يعن احلإائط املشإهك صإاحلا للغإر الإذي اصإر لإا عإا ةض فنفاإة إصإإ ا أو جتنيإنه علإى
الشركاءض كل بنسمة صتا فيا.
مادة (  ) 824تغيير الحائط المشترك

 -1للمالإإك إ ا كا إإت لإإا صإإلحة جنيإإة يف تعليإإة احلإإائط املشإإهك أن يعليإإاض بشإإرمل أال يلحإإق بش إرييا
إإر ا بليغإاض وعليإإا و إإنه أن ينفإإق علإإى التعليإإة وصإإيا ة اجلإ ء املعلإإىض وعمإإل إإا يلإ م جلعإإل احلإإائط

يتحمل زاي ة العبء الناشئ ع ،التعلية ون أن يفان شيئا  ،تا تا.
 -2فا ا ي يي ،احلائط املشإهك صإاحلا لتحمإل التعليإةض فعلإى إ ،يرغإب فيهإا إ ،الشإركاء أن يعيإن بنإاء
احلإإائط كلإإا علإإى فاتإإاض حبيإإث ياإإع إإا زا إإ ،مسيإإا يف ان يتإإا هإإو باإإن االةإإتكاعةض ويظإإل احلإإائط
اجملن يف غري اجل ء املعلى شهكاض ون أن ييون للجا الذي أ ن التعلية ق يف التعويض.
مادة (  ) 825مساهمة الجار في
تعلية الحائط المشترك

للجإإا الإإذي ي يسإإاهض يف فاإإات التعليإإة أن يصإإم ش إريي ا يف اجل إ ء املعلإإى إ ا هإإو فإإع صإإق إإا أ فإإق
عليا وقيمة صق األ

اليت تاوم عليها زاي ة السمك إن كا ت هناك زاي ة.
مادة (  ) 826افتراض االشتراك
في الحائط الفاصل

احلإإائط الإإذي ييإإون يف وقإإت إ شإإائا فاصإإا بإإني بنإإاءي ،يعإإن شإإهك ا إإىت فرقهمإإاض إإا ي ياإإض ليإإل علإإى
العيس.
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مادة (  ) 827هدم الحائط دون عذر قوي

الإإيت

 -1لإيس جلإإا أن جيإإرب جإا ه علإإى حتإإويط ليإإا وال علإى النإ ول عإإ ،جإ ء إ ،إإائط أو إإ ،األ
عليها احلائط إال يف احلالة املذكو ة يف املا ة .825
 -2و ع لك فليس ملالك احلائط أن يهن ا تا ا ون عذ قإوي إن كإان هإذا ي إر اجلإا الإذي يسإته
ليا ابحلائط.
مادة (  ) 828المطل المواجه

 -1ال جيإإوز للجإإا أن ييإإون لإإا علإإى جإإا ه كإإل واجإإا علإإى سإإافة تاإإل عإإ ،إإهض وتاإإاس املسإإافة إإ،
ظهر احلائط الذي فيا املكلض أو  ،افة املشربة أو اخلا جة.
 -2وإ ا كسإب أ إن ابلتاإا م احلإق يف كإل واجإا مللإك اجلإا علإى سإافة تاإل عإ ،إهض فإإ حيإق هلإإذا
اجلا أن يم على أقل  ،ه يااس ابلكرياة الساباة بيا اض و لك على طول المناء الإذي فإت فيإا
املكل.
مادة (  ) 829المطل المنحرف

ال جيوز أن ييون للجا على جا ه كل نحرف على سافة تاإل عإ ،ةسإني ةإنتمها إ ،إرف املكإل.
ولي ،يرتفع هذا احلظر إ ا كان املكل املنحإرف علإى العاإا اجملإاو هإو يف الوقإت اتإا كإل واجإا
للكريق العام.
مادة (  ) 830فتح المناور

ال تشهمل أيإة سإافة لفإت املنإاو ض وهإت الإيت تعلإو قاعإنهتا عإ ،قا إة اي سإان املعتإا ةض وال ياصإن هبإا إال
رو اهلواء و فا النو ض ون أن يستكاع ايطإل نها على العاا .
مادة (  ) 831المصانع

املصإإا ع واآلاب واآلالت المخا يإإة ومجيإإع احمل إال امل إإرة ابجل إريان جيإإب أن تنشإإأ علإإى املسإإافات املمينإإة يف
الاوا ني واللوائ وابلشرومل اليت تفر ها.
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مادة (  ) 832شرط المنع
من التصرف

 -1إ ا ت إإم ،العاإإن أو الوصإإية شإإرطا يا إإت نإإع التصإإرف يف إإالض فإإإ يصإ هإإذا الشإإرمل إإا ي ييإإ،
منيا على ابعث شروعض و اصو ا على نة عاولة.
 -2وييإإون الماعإإث شإإروع ا إإىت كإإان املإرا ابملنإإع إإ ،التصإإرف محايإإة صإإلحة شإإروعة للمتصإإرف أو
للمتصرف إليا أو للغري.
واملنة املعاولة جيوز أن تستغرف نى ياة املتصرف أو املتصرف إليا أو الغري.
مادة (  ) 833مخالفة المنع من التصرف

إ ا كان شرمل املنع إ ،التصإرف الإوا يف العاإن أو الوصإية صإحيحا طماإا أل يإام املإا ة السإاباةض فيإل
تصرف الق لا ياع ابطإا.
-3الملكية الشائعة

أحكام الشيوع:
مادة(  ) 834تعريف

إ ا لك اثنان أو أكثر شيئا غري فإرزة صإة كإل إنهض فيإاض فهإض شإركاء علإى الشإيوع وحتسإب احلصإر
تساوية إ ا ي ياض ليل على غري لك.
مادة (  ) 835حق الشركاء في الشيوع

 -1كإإل ش إريك يف الشإإيوع بلإإك صإإتا لي إا ش إا ولإإا أن يتصإإرف فيه إا وأن يسإإتويل علإإى ا هإإا وأن
يستعملها حبيث ال يلحق ال ر حباوف ةائر الشركإاء.
 -2وإ ا كان التصرف نصم ا على ج ء فرز  ،املال الشائع وي ياع هذا اجلإ ء عنإن الاسإمة يف صإيب
املتصإإرفض ا تاإإل إإق املتصإإرف إليإإا إإ ،وقإإت التصإإرف إىل اجل إ ء الإإذي ال إىل املتصإإرف بكريا إة
الاسمةض وللمتصرف إلياض إ ا كان جيهل أن املتصإرف ال بلإك العإني املتصإرف فيهإا فإرزةض احلإق يف
إبكال التصرف.
195

مادة (  ) 836إدارة المال الشائع

تيون إ ا ة املال الشائع  ،ق الشركاء جمتمعني ا ي يوجإن اتفاف خيالق لك.
مادة (  ) 837اإلدارة المعتادة

 - 1إإا يس إإتار علي إإا أي أغلمي إإة الش إإركاء يف أعم إإال اي ا ة املعت إإا ة يي إإون ل إ إا للجمي إإعض وحتس إإب
األغلمي إإة عل إإى أة إإاس قيم إإة األ ص إإماء .ف إإان ي تي إإ ،إ إة أغلمي إإة فللمحيم إإة بن إإاء عل إإى طل إإب أ إإن
الشركاءض أن تتخذ  ،التنابري ا تات يا ال رو ةض وهلا أن تعني عنن احلاجة  ،ينير املال الشائع.
 - 2ولألغلميإإة أي إ ا أن ذتإإا إإنيراض كمإإا أن هلإإا أن ت إإع لإإل ا ة وحلسإإ ،اال تفإإاع ابملإإال الشإإائع ظا إ ا
ااصا.
يسري ىت على الفاء الشركاء مجيعا ةواء أكان اخللق عا ّا أم كان ّ
 - 3وإ ا توىل أ ن الشركاء اي ا ة ون اعها  ،الماقني عن وكيإا عنهض.
مادة (  ) 838التدابير المجاوزة
لحدود اإلدارة المعتادة

 -1للشركاء الذي ،بليون على األقل ثإثة أ ابع املال الشائعض أن يار وا يف ةميل حتسإني اال تفإاع هبإذا
املال  ،التغريات األةاةية والتعنيل يف الغر الذي أعن لا إا خيإرج عإ ،إنو اي ا ة املعتإا ةض
على أن يعلنوا قرا اهتض إىل ابقت الشركاء.
ومل ،االق  ،هؤالء ق الرجوع إىل احمليمة اإل شهري ، ،وقت ايعإإن.
 -2وللمحيمة عنإن الرجإوع إليهإا إ ا وافاإت علإى قإرا تلإك األغليمإة .أن تاإر إع هإذا إا تإراه ناةإما
إإ ،التإإنابري .وهلإإا بوجإإا اإإاص أن أت إإر ءعكإإاء املخإإالق إإ ،الشإإركاء كفالإإة ت إإم ،الوفإإاء إإا قإإن
يستحق  ،التعوي ات.
مادة (  ) 839حفظ المال الشائع

ليل شإريك يف الشإيوع احلإق يف أن يتخإذ إ ،الوةإائل إا يلإ م حلفإظ الشإتء ولإو كإان لإك بغإري وافاإة
ابقت الشركاء.
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مادة (  ) 840نفقات اإلدارة والحفظ

فاإإات إ ا ة املإإال الشإإائع و فظإإا وال إرائب املفرو إإة عليإإا وةإإائر التيإإاليق الناجتإإة عإإ ،الشإإيوع أو
املار ة على املالض يتحملها مجيع الشركاءض كل بان صتاض ا ي يوجن ر يا ت بغري لك.
مادة (  ) 841حق التصرف في المال الشائع

للشركاء الذي ،بليون على األقل ثإثة أ ابع املال الشائعض أن يار وا التصإرف فيإا إ ا اةإتننوا يف لإك
إىل أةماب قوية .على أن يعلنوا قرا اهتض إىل ابقت الشركاء.
ومل ،االق  ،هؤالء ق الرجوع إىل احمليمة اإل شهري ، ،وقت ايعإن .وللمحيمإة عنإن ا تيإون
قسمة املال الشائع ا ة صاحل الشركاء أن تان تمعا للظروف ا إ ا كان التصرف واجما.
مادة ( ) 842حق الشريك في االسترداد

 -1للشريك يف املناول الشائع أو يف اجملمإوع إ ،املإال أن يسإه قمإل قسإمة احلصإة الشإائعة الإيت ابعهإا
شريك غريه ألجنإي بكريإق املما ةإةض و لإك اإإل ثإثإني يو إ ا إ ،ش يإخ علمإا ابلميإع أو إ ،ش يإخ
إعإ ا با .ويتض االةه ا ءعإن يوجا إىل كإل إ ،المإائع واملشإهيض وحيإل املسإه حمإل املشإهي يف
مجيع اوقا والت ا اتا إ ا هو عو ا ع ،كل ا أ فاا.
 -2وإ ا تعن املسه ون فليل نهض أن يسه بنسمة صتا.

انقضاء الشيوع بالقسمة:

مادة (  ) 843الحق في المطالبة
بتقسيم المال الشائع

ليإإل ش إريك أن يكالإإب باسإإمة املإإال الشإإائع إإا ي ييإإ ،جم إربا علإإى الماإإاء يف الشإإيوع ات إإى إإر أو
اتفإإافض وال جيإإوز ات إإى االتفإإاف أن ينإإع الاسإإمة إىل أجإإل جيإإاوز ةإإس ةإإننيض فإإا ا كإإان األجإإل ال
جياوز هذه املنة فذ االتفاف يف ق الشريك ويف ق  ،خيلفا.
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مادة (  ) 844االقتسام االختياري

للشركاء إ ا ا عان إمجاعهضض أن ياتسموا املال الشائع ابلكرياة اليت يرو ا.
فا ا بينهض  ،هو انقر األهلية وجمت راعاة ايجراءات اليت بفر ها الاا إون.
مادة (  ) 845دعوى االقتسام

إ ا ااتلق الشركاء يف اقتسام املإال الشإائعض فعلإى إ ،يريإن اخلإروج إ ،الشإيوع أن ياإيض عإوى الاسإمة
وفاا لنصوص قا ون املرافعات املن ية.
مادة (  ) 846حقوق الدائنين

 -1لنائ كل شريك أن يعا إوا يف أن تإتض الاسإمة عينإا أو أن يمإاع املإال ابملإ ا بغإري تإنالهضض وتوجإا
إإ ،ال إإنائنني يف مجي إإع
املعا إإة إىل ك إإل الش إإركاءض ويهت إإب عليه إإا إلإ إ ا هض أن ي إإنالوا إإ ،ع إإا
ايجإراءاتض وإال كا إإت الاسإإمة غإإري انفإإذة يف اهإإض وجيإإب علإإى كإإل إإال إ اإإال الإإنائنني املايإإنة
اوقهض قمل فع عوى الاسمة.
 -2أ ا إ ا يت الاسمةض فليس للنائنني الذي ،ي يتنالوا أن يكعنوا فيها إال يف الة الغ .
مادة (  ) 847أثر التقاسم

يعتإإرب املتااةإإض الي إ ا للحصإإة الإإيت الإإت إليإإا نإإذ أن يلإإك يف الشإإيوع وأ إإا ي بلإإك غريهإإا شإإيئ ا يف بايإإة
احلصر.
مادة (  ) 848الضمان المتبادل
بين المتقاسمين

 -1ي إإم ،املتاإإامسون بع إإهض لإإمعض إإا قإإن ياإإع إإ ،تعإإر أو اةإإتحااف لسإإمب ةإإابق علإإى الاسإإمةض
وييإإون كإإل إإنهض ل إا بنسإإمة صإإتا أن يعإإو سإإتحق ال إمان علإإى أن تيإإون العإإربة يف تاإإنير
الشتء بايمتا وقت الاسمة .فا ا كان أ ن املتاامسني عسراض وزع الاإن الإذي يل إا علإى سإتحق
ال مان ومجيع املتاامسني غري املعسري.،
 -2غري أ ا ال حمل لل مان إ ا كإان هنإاك اتفإاف صإري يا إت ابيعفإاء نإا يف احلالإة اخلاصإة الإيت شإأ
عنهاض وبتنع ال مان أي ا إ ا كان االةتحااف اجعا إىل اكأ املتااةض فسا.
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مادة (  ) 849نقض القسمة

 -1جيإ إوز اإإض الاسإإمة احلاصإإلة ابلها إإت إ ا أثمإإت أ إإن املتاإإامسني أ إا قإإن حلاإإا نهإإا غإإنب ي يإإن علإإى
اخلمسض على أن تيإون العربة يف التانيإر بايمة الشتء وقت الاسمة.
 -2وجيب أن ترفع النعوى اإإل السإنة التاليإة للاسإمة .وللمإنعت عليإا أن ياإق ةإريها وبنإع الاسإمة
 ،جنين إ ا أكمل للمنعت انا أو عينا ا ار  ،صتإا.
مادة (  ) 850قسمة المهايأة

يف قسمة املها ة يتفق الشركاء على أن خيتر كل نهض نفعة ج ء فرز يإوازي صإتا يف املإال الشإائعض
تنإإازالا لشإإركائا يف اابإإل لإإك عإإ ،اال تفإإاع بمإإاقت األجإ اءض وال يصإ هإإذا االتفإإاف ملإإنة ت يإإن علإإى
ةإإس ةإإنني .فإإا ا ي تشإإهمل هلإإا إإنة أو ا تهإإت املإإنة املتفإإق عليهإإا وي حيصإإل اتفإإاف جنيإإنض كا إإت
نهتا ةنة وا نة تتجن إ ا ي يعل ،الشريك إىل شركائا قمل ا تهاء السنة اجلا ية بثإثة أشهر أ إا ال
يرغب يف التجنين.
مادة (  ) 851حالة أخرى لقسمة المهايأة

تيون قسمة املها ة أي ا أبن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا اال تفاع جبميع املال املشهكض كإل إنهض ملإنة
تتناةب ع صتا.

مادة (  ) 852أحكام قسمة المهايأة

ذ إإع قسإإمة املهإإا ة إإ ،يإإث جإإواز اال تجإإاج هبإإا علإإى الغإإري و إإ ،يإإث أهليإإة املتاإإامسني و اإإوقهض
والت ا اهتض وطرف ايثمات أل يام عان ايجيا ض إا ا إت هإذه األ يإام ال تتعإا
الاسمة.

إع طميعإة هإذه

مادة (  ) 853القسمة النهائية بالمهايأة

 -1للشركاء أن يتفاوا أثناء إجإراءات الاسإمة النهائيإة علإى أن ياسإض املإال الشإائع هإا ة بيإنهضض وتظإل
هذه الاسمة انفذة ىت تتض الاسمة النهائية.
 -2فإإا ا تعإإذ اتفإإاف الشإإركاء علإإى قسإإمة املهإإا ةض جإإاز للاا إإت املخإإتر إ ا طلإإب نإإا لإإك أ إإن
الشركاء أن ر هباض بعن االةتعا ة امري إ ا اقت ى األ ر لك.
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الشيوع اإلجباري:
مادة (  ) 854متى ال يجوز التقاسم

ليس للشركاء يف ال شائع أن يكلموا قسمتا إ ا تمني إ ،الغإر الإذي أعإن لإا املإالض أ إا جيإب أن يماإى
ائما على الشيوع.

ملكية األسرة:

مادة (  ) 855إنشاء ملكية األسرة

ألع إإاء األةإإرة الوا إإنة الإإذي ،جتمعهإإض و إإنة العمإإل أو املصإإلحة .أن يتفاإإوا كتابإإة علإإى إ شإإاء لييإإة
لألةرة .وتتيون هذه املليية إ ا  ،تركة و ثوها واتفاوا علإى جعلهإا كلهإا أو بع إها ليإا لألةإرةض
وإ ا  ،أي ال اار مملوك هلض اتفاوا على إ االا يف هذه املليية.
مادة (  ) 856مدة قيام ملكية األسرة

 -1جيإإوز االتفإإاف علإإى إ شإإاء لييإإة األةإإرة ملإإنة ال ت يإإن علإإى ةإإس عشإإرة ةإإنةض علإإى أ إإا جيإإوز ليإإل
شريك أن يكلب  ،احمليمة اي ن لإا يف إاإراج صإيما إ ،هإذه امللييإة قمإل ا ا إاء األجإل املتفإق
عليا إ ا وجن رب قوي لذلك.
 -2وإ ا ي يي ،للمليية املذكو ة أجل عنيض كان ليإل شإريك أن خيإرج صإيما نهإا بعإن ةإتة أشإهر إ،
يوم أن يعل ،إىل الشركاء غمتا يف إاراج صيما.
مادة (  ) 857التصرف في ملكية األسرة

 -1ليس للشركاء أن يكلموا الاسمة إا ا إت لييإة األةإرة قائمإة وال جيإوز ألي شإريك أن يتصإرف يف
صيما ألجني ع ،األةرة إال وافاة الشركاء مجيعا.
 -2وإ ا يلإإك أجنإإي عإإ ،األةإإرة صإإة أ إإن الشإإركاء بر إإاء هإإذا الش إريك أو ج إربا عليإإا فإإإ ييإإون
األجني شرييا يف ليية األةرة إال بر ائا و اء ابقت الشركإاء.
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مادة (  ) 858إدارة ملكية األسرة

 -1للشإإركاء أصإإحاب الاإإن األكإإرب إإ ،قيمإإة احلصإإر أن يعينإإوا إإ ،بيإإنهض لإإل ا ة وا إإنا أو أكثإإرض
وللمنير أن ينال على ليية األةرة  ،التغيري يف الغر الذي أعن لا املال املشهك إا حيسإ ،بإا
طرف اال تفاع هبذا املال .ا ي يي ،هناك اتفاف على غري لك.
 -2وجيوز ع ل املنير ابلكرياة اليت عني هبا ولو اتفق علإى غإري لإك .كمإا جيإوز للمحيمإة أن تع لإا بنإاء
على طلب أي شريك إ ا وجن ةمب قوي يرب هذا العإ ل.
مادة (  ) 859األحكام الخاصة
بملكية األسرة

فيما عنا األ يام الساباة تنكمق قواعن املليية الشائعة وقواعن الوكالة على ليية األةرة.

ملكية الطبقات:

مادة (  ) 860ملكية األجزاء
المستعملة باالشتراك

 -1إ ا تعإإن إإإك طماإإات الإإنا أو شإإااها املختلفإإةض فإإا ض يعإإنون شإإركاء يف لييإإة األ و لييإإة
أج إ اء المنإإاء املعإإنة لإةإإتعمال املشإإهك بإإني اجلميإإعض وبوجإإا اإإاص األةاةإإات واجلإإن ان الرئيسإإية
واملناال واألفنية واألةك والسإي واملصاعن واملمرات أو النهالي وقواعإن األ إيات وكإل أ إواع
األانبيب إال ا كإان نها ااإل الكماة أو الشاةض كل هذا ا ي يوجإن يف ةننات امللك ا خيالفا.
 -2وهذه األج اء املشهكة  ،النا ال تامل الاسمةض وييون صإيب كإل الإك فيهإا بنسإمة اجلإ ء الإذي
لا يف النا ض وليس ملالك أن يتصرف يف صيما هذا ستاإًّ ع ،اجل ء الذي بليا.
 -3واحلواجإ الفاصلإة بني شاتني تيإون لييتها شهكة بني أصحإاب هاتني الشاتني.
مادة (  ) 861تعديل األشياء المشتركة

 -1كإإل الإإك يف ةإإميل اال تفإإاع ابجلإ ء الإإذي بليإإا يف الإإنا إإر يف أن يسإإتعمل األجإ اء املشإإهكة فيمإإا
أعنت لاض على أال حيول ون اةتعمال ابقت الشركاء حلاوقهض.
 -2وال جيوز إ نا أي تعنيل يف األج اء املشهكة بغري وافاة مجيإع املإإك إىت عنإن جتنيإن المنإاءض إال
إ ا كان التعإنيل الإذي ياإوم بإا أ إن املإإك علإى فاتإا اخلاصإةض إ ،شإأ ا أن يسإهل اةإتعمال تلإك
األج اءض ون أن يغري  ،ذصيصها أو يلحق ال ر ابملإك اآلاري.،
201

مادة (  ) 862حفظ األجزاء المشتركة

 -1علإإى كإإل الإإك أن يشإإهك يف تيإإاليق فإإظ األجإ اء املشإإهكة وصإإيا تها وإ ا هتإإا وجتنيإإنهاض وييإإون
صيما يف هذه التياليق بنسمة قيمة اجل ء الذي لا يف النا ا ي يوجن اتفاف على غري لك.
 -2وال حي إإق ملال إإك أن يتخل إإى ع إإ ،ص إإيما يف األجإ إ اء املش إإهكة لل إإتخلر إإ ،االشإ إهاك يف التي إإاليق
املتان ة الذكر.
مادة (  ) 863واجبات صاحب السفل

 -1على صا ب السفل أن ياوم ابألعمال واله يمات الإز ة ملنع ةاومل العلو.
 -2فا ا ا تنع ع ،الايام هبذه اله يماتض جاز للاا ت أن ر بميع السفل وجيإوز يف كإل إال للاا إت
أن ر ءجراء اله يمات العاجلة.
مادة (  ) 864انهدام البناء

 -1إ ا ا إإنم المنإإاء وجإإب علإإى صإإا ب السإإفل أن يعيإإن بنإإاء ةإإفلا .فإإا ا ا تنإإع جإإاز للاا إإت أن إإر
بميع السفل إال إ ا طلب صا ب العلو أن يعين هو بناء السفل على فاة صا ما.

 -2ويف احلالة األارية جيوز لصا ب العلو أن بنع صا ب السفل إ ،السإيىن واال تفإاع إىت يإؤ ي إا
يف تاض وجيوز لا أي ا أن حيصل على إ ن يف إجيا السفل أو ةيناه اةتيفاء حلاا.
مادة (  ) 865الزيادة المحظورة في االنتفاع

ال جيوز لصا ب العلو أن ي ين يف ا تفاع بنائا حبيث ي ر ابلسفل.
احتا إك طماات المناء الوا ن:
مادة (  ) 866االتحاد

 -1يثمإا وجإإنت لييإإة شإإهكة لعاإا اسإإض إىل طماإإات أو شإإاق جإاز للمإإإك أن ييو إإوا احتإإا ا فيمإإا
بينهض.
 -2وجيإإوز أن ييإإون الغإإر إإ ،تيإإوي ،االحتإإا بنإإاء العاإإا ات أو ش إهاها لتوزيإإع لييإإة أج ائهإإا علإإى
أع ائها.
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مادة (  ) 867نظام االنتفاع

لإحتا أن ي ع وافاة مجيع األع اء ظا ا ل مان س ،اال تفاع ابلعاا املشهك و س ،إ ا تا.
مادة (  ) 868إذا لم يوجد النظام

إ ا ي يوجإن ظإام لإإل ا ة أو إ ا اإإإ النظإإام إإ ،الإإنر علإإى بعإإض األ إإو ض تيإإون إ ا ة األجإ اء املشإإهكة
 ،إق االحتإا ض وتيإون قرا اتإا يف لإك ل إة بشإرمل أن يإنعى مجيإع وي الشإأن بيتإاب سإجل
إىل االجتماعض وأن تصن الارا ات  ،أغلمية املإك حمسوبة على أةاس قيمة أ صماء.
مادة (  ) 869التأمين المشترك
واألعمال الجديدة

لإحتإإا أبغلميإإة األصإإوات املنصإإوص عليهإإا يف املإإا ة السإإاباة أن يفإإر أي أت إإنيض شإإهك إإ ،األاكإإا
الإإيت هتإإن العاإإا أو الشإإركاء يف مجلإإتهضض ولإإا أن ن يف إج إراء أيإإة أعمإإال أو تركيمإإات ممإإا يهتإإب
عليها زاي ة يف قيمة العاا كلإا أو بع إاض و لإك علإى فاإة إ ،يكلمإا إ ،املإإك و إا ي إعا االحتإا
 ،شرومل و ا يفر ا  ،تعوي ات والت ا ات أارى ملصلحة الشركاء.
مادة (  ) 870تعيين المدير

 -1ييون لإحتا إنير يتإوىل تنفيإذ قرا اتإاض ويعإني ابألغلميإة املشإا إليهإا يف املإا ة 868ض فإان ي تتحاإق
األغلميإة عإني أب إإر يصإن إإ ،السإلكة الا إائية املختصإإة بنإاء علإإى طلإب أ إن الشإإركاء بعإن إعإإإن
املإإإك اآلا إري ،لسإإماع أقإإواهلض .وعلإإى املإإنير إ ا اقت إإى احلإإال أن ياإإوم إإ ،تلاإإاء فسإإا إإا يل إ م
حلف إإظ مجي إإع األجإ إ اء املش إإهكة و راة إإتها وص إإيا تهاض ول إإا أن يكال إإب ك إإل ي ش إإأن بتنفي إإذ ه إإذه
االلت ا ات .كل هذا ا ي يوجن ر يف ظام االحتا خيالفا.
 -2وبثل املنير االحتا أ ام الا اء ىت يف اصمة املإك إ ا اقت ى األ ر.
مادة (  ) 871أجر المدير وعزله

 -1أجر املنير حين ه الارا أو األ ر الصا بتعيينا.
 -2وجيوز ع لإا باإرا تتإوافر فيإا األغلميإة املشإا إليهإا يف املإا ة  868أو أب إر يصإن إ ،ئإيس احمليمإة
االبتنائية اليائ ،يف ائرهتا العاا بعن إعإن الشركاء لسماع أقواهلض يف هذا الع ل.
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مادة (  ) 872هالك البناء

 -1إ ا هلك المناء حبريإق أو بسإمب ااإرض فعلإى الشإركاء أن يلت إوا إ ،يإث جتنيإنه إا ياإر ه االحتإا
ابألغلمية املنصوص عليها يف املا ة  868ا ي يوجن اتفاف خيالق لك.

 -2فإإا ا قإإر االحتإإا جتنيإإن المنإإاء اصإإر إإا قإإن يسإإتحق إإ ،تعإإويض بسإإمب هإإإك العاإإا ألعمإإال
التجنينض ون إاإل حباوف أصحاب النيون املاينة.

مادة (  ) 873القروض وضمانها

 -1كل قر بنحا االحتا أ ن الشركاء لتميينإا إ ،الايإام ابلت ا اتإا ييإون
املفرز الذي بليا وعلى صتا الشائعة يف األج اء املشهكة  ،العاا .

إموانا اب تيإاز علإى اجلإ ء

 -2وحتسب رتمة هذا اال تياز  ،يوم قينه.
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الفصل الثاني
أسباب كسب الملكية
 _1االستيالء
االستيالء على منقول ليس له مالك:
مادة (  ) 874كسب الملكية بوضع اليد

 ،و ع ينه على ناول ال الك لا بنية يلياض ليا.

مادة (  ) 875المنقول الذي ال مالك له

 _1يصم املناول ال الك لا إ ا ذلى عنا اليا باصن الن ول ع ،لييتا.

 _2وتعتإرب احليإواانت غإري األليفإإة ال الإك هلإا إإا ا إت طلياإة.وإ ا اعتاإل يإإوان نهإا أطلإق عإإا ال
الإك لإا إ ا ي يتمعإإا املالإك فإإو ا أو إ ا كإق عإإ ،تتمعإا .و إإا و

امليان املخصر لا فان هذه العا ة يرجع ال الك لا.

إ ،احليإإواانت وألإق الرجإإوع إىل

مادة (  ) 876الكنز

 _1الين املنفون أو املخموء الذي ال يستكيع أ ن أن يثمت لييتا لاض ييون ملالك العاإا الإذي وجإن
فيا الين أو ملالك قمتا.
 _2والين الذي يعثر عليا يف عني وقوفة ييون ليا ااصا للواقق ولو ثتا.
 _3وإ ا عثر شخر جر الصنفة على كن يف ال مملوك للغري اقتسما ع املالك ناصفة.
مادة (  ) 877الصيد واللقطة وغيرها

احلق يف صين المحر والرب واللاكة واألشيإاء األثرية تنظما الاوا ني واللوائ اخلاصة.
االةتيإء على العاا ليس لا الك:
مادة (  ) 878األراضي البور

 -1األ ا ت غري امل وعة اليت ال الك هلا تيون ليا للنولة.
 -2وال جيوز يلك هذه األ ا ت أو و ع الين عليها إال بهاير  ،النولة وفاا للاوا ني واللوائ .
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 -2الميراث وتصفية التركة
مادة (  ) 879تطبيق الشريعة
الغراء والقوانين الخاصة

 -1تعيني الو ثة وحتنيإن أ صإمائهض يف اي

وا تاإال أ إوال الهكإة إلإيهض تسإري يف شإأ ا أ يإام الشإريعة

ايةإ ية والاوا ني الصا ة يف شأ ا.
 -2وتتمع يف تصفية الهكة األ يام اآلتية:
تعيني صق للهكة :
مادة (  ) 880تعيين مصف للتركة

إ ا ي يعإني املإإو

وصإإيا لهكتإإا وطلإإب أ إإن وي الشإإأن تعيإإني صإإق هلاضعينإإت احمليمإإةضإ ا أت وجمإإا

لذلكض  ،جتمع الو ثة على ااتيا ه.فان ي جتمع الو ثة علإى أ إن تإوىل الاا إت ااتيإا املصإفت علإى
أن ييون بان املستكاع  ،بني الو ثةضو لك بعن مساع أقوال هؤالء.
مادة (  ) 881تنحي المصفي وعزله

-1مل ،عني صفيا أن يرفض تويل هذه املهمة أو أن يتنحى عنها بعن توليها و لك طماا أل يام الوكالة.
 -2وللاا إإت أي إإاضإ ا طل إإب إلي إإا أ إإن وي الش إإأن أو النياب إإة العا إإة أو ون طل إإب عإ إ ل املص إإفت
واةتمنال غريه باض ىت وجنت أةماب ترب لك.

مادة (  ) 882إقرار القاضي للوصي

 -1إ ا عني املو وصيا للهكةضوجب أن يار الاا ت هذا التعيني.
 -2ويسري على وصت الهكة ا يسري على املصفت  ،أ يام.
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مادة (  ) 883قيد األوامر بتعيين
األوصياء والمصفين

 -1علإى كاتإب احمليمإة أن يايإن يو إا فيو إا األوا إر الصإا ة بتعيإني املصإفني وبتثميإت أوصإياء الهكإإةض يف
ةإإجل عإإام تإإنون فيإإا أمسإإاء املإإو ثني حبسإإب األو إإاع املاإإر ة للفهإإا س األجبنيإإة.وجيب أن يؤشإإر يف
ها

السجل بيل أ ر يصن ابلع ل وبيل ا ياع  ،تنازل.

 -2وييإإون لايإإن األ إإر الصإإا بتعيإإني املصإإفت إ ،األثإإر يف إإق الغإإري الإإذي يتعا إإل إإع الو ثإإة يف شإإأن
عاا ات الهكة ا للتأشري املنصوص عليا يف املا ة .918

مادة (  ) 884تسلم المصفي
للتركة ونفقات التصفية

 -1يتسإإلض املصإإفت أ إإوال الهكإإة جإإر تعيينإإاض ويتإإوىل تصإفيتها برقابإإة احمليمة.ولإإا أن يكلإإب نهإإا أجإرا
عا ال على قيا ا همتا.

 -2و فا إإات التص إإفية تتحمله إإا الهك إإةض ويي إإون هل إإذه النفا إإات إإق ا تي إإاز يف رتم إإة ا تي إإاز املص إإروفات
الا ائية.

مادة (  ) 885االحتياطات المستعجلة

علإإى احمليمإإة أن تتخإإذ عنإإن االقت إإاء مجيإإع إإا جيإإب إإ ،اال تياطإإات املسإإتعجلة للمحافظإة علإإى الهكإإة.
و لك بناء على طلب أ ن وي الشأن أو بناء على طلب النيابة العا ة أو ون طلب ا.وهلا بوجإا
ااص أن أت ر بو ع األاتام وإيناع الناو واألو اف املالية واألشياء ات الايمة.
مادة (  ) 886نفقات تجهيز
الميت ونفقة الورثة

 -1علإى املصإفت أن ياإوم يف احلإال ابلصإإرف إ ،إال الهكإة لتسإنين فاإإات جتهيإ امليإت و فاإات أيإإا
إإا يناةإإب التاضوعليإإا أي إإا أن يستصإإن أ إرا إإ ،احمليمإإة بصإإرف فاإإة كافيإإة ابلاإإن املامإإول إإ،
هإإذا املإإال إىل إإ ،كإإان املإإو يعإإوهلض إإ ،و ثتإإا إإىت تنتهإإت التصإإفيةضعلى أن ذصإإض النفاإإة الإإيت
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يستويل عليها كل وا  ،صيما يف اي .
 -2وكل نازعة تتعلق هبذه النفاة تفصل فيها احمليمة املختصة.
جرد التركة :

مادة (  ) 887حقوق الدائنين

 -1ال جيوز  ،وقت قين األ ر الصا بتعيني املصإفى أن يتخإذ الإنائنون أي إجإراء علإى الهكإةض كمإا ال
جيوز هلض أن يستمروا يف أي إجراء اذنوه إال يف واجهة املصفت.
 -2وكإإل توزيإإع فإإت إن املإإو وي تافإإل قائمتإإا النهائيإإة.جيب وقفإإا إإىت تإإتض تسإإوية مجيإإع يإإون الهكإإة
ىت طلب لك أ ن وي الشأن.
مادة (  ) 888تصرفات الوارث

الجيإإوز للإإوا

قمإإل أن تسإإلض إليإإا شإإها ة التو يإإث املنصإإوص عليهإإا يف املإإا ة  905أن يتصإإرف يف إإال

الهكةضكما الجيوز لا أن يستويف ا للهكة  ،يون أو أن جيعل ينا عليا قصاصا بني ،الهكة.
مادة (  ) 889إدارة التركة

 _1علإى املصإفت يف أثنإاء التصإفية أن يتخإإذ إا تتكلمإا أ إوال الهكإة إإ ،الوةإائل التحفظيإة وأن ياإوم إإا
يل م  ،أعمال اي ا ةضوعليا أي ا أن ينوب ع ،الهكة يف النعاوى وأن يستويف ا هلا إ ،يإون قإن
لت.
 _2وييإإون املصإإفتض ولإإو ي ييإإ ،إإأجو اض سإإئوال سإإئولية الوكيإإل املأجو .وللاا إإت أن يكالمإإا بتاإإنمي
ساب ع ،إ ا تا يف واعين و ية.
مادة (  ) 890تكليف الدائنين
والمدينين بتقديم البيان

 _1على املصفت أن يوجإا تيليفإا علنيإا لإنائ الهكإة و إنينيها يإنعوهض فيإا ألن ياإن وا بيإاان إا هلإض إ،
اإوف و إا علإيهض إ ،يإونض و لإك اإإل ثإثإة أشإهر إ ،التإا يخ الإذي ينشإر فيإا التيليإق ااإر

رة.

 _2وجيإإب أن يلصإإق التيليإإق علإإى المإإاب الرئيسإإت ملنكاإإة الملنيإإة يف املنينإإة أو الاريإإة الإإيت توجإإن هبإإا
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أعيان الهكةض أو علإى المإاب الرئيسإت ملركإ المإوليس يف املإنن الإيت تاإع يف ائرهتإا هإذه األعيإانضويف
لو إإة احمليمإإة الإإيت ياإإع يف ائرهتإإا ااإإر إإوط ،للمإإو ض ويف صإإحيفة إإ ،الصإإحق اليو يإإة الواةإإعة

اال تشا .

مادة (  ) 891قائمة التركة
والحقوق المتعلقة بها

 _1على املصفت أن يو ع قلض كتاب احمليمةض اإل أ بعة أشإهر إ ،يإوم تعيينإا قائمإة تمإني إا للهكإة و إا
عليهإإا وتشإإتمل علإإى تاإإنير لايمإإة هإإذه األ إإوالض وعليإإا أي إإا أن خيكإإر بيتإإاب سإإجل يف امليعإإا
املتانم كل ي شأن حبصول هذا اييإناع.
_2وجيوز أن يكلب إىل الاا ت ن هذا امليعا إ ا وجنت ظروف ترب لك.
مادة (  ) 892الجرد

 _1للمصإإفت أن يسإإتعني يف اجلإإر ويف تاإإنير قيمإإة أ إإوال الهكإإة امإإري أو إإ ،ييإإون لإإا يف لإإك ايإإة
ااصة.
 _2وجيب علإى املصإفى أن يثمإت إا تيشإق عنإا أو اف املإو و إا هإو بإت يف السإجإت العا إة إ،
اإإوف و يإإون و إإا يصإإل إىل عملإإا عنهإإا إإ ،أي طريإإق كإإانض وعلإإى الو ثإإة أن يملغإإوا املصإإفت عمإإا
يعلمو ا  ،يون على الهكة و اوف هلا.
مادة (  ) 893االستيالء على مال التركة

يعاقب بعاوبة التمنين كل  ،اةتوىل غشا على شتء  ،ال الهكة ولو كان وا .
مادة (  ) 894االعتراض على الجرد

 _1كإإل نازعإإة يف صإإحة اجلإإر ض وااصإإة إإا كإإان تعلاإإا ءغفإإال أعيإإان أو اإإوف للهكإإة أو عليهإإا أو
ءثماهتاض ترفع بعري إة للمحيمإة بنإاء علإى طلإب كإل ي شإأن اإإل الثإثإني يو إا التاليإة للاكإا
ءيناع قائمة اجلر .
 _2وجتإإري احمليمإإة حتاياإإاض فإإا ا أت أن الشإإيوى جنيإإة أصإإن ت أ إإرا باموهلا.ويص إ الإإتظلض إإ ،هإإذا
األ ر وفاا أل يام قا ون املرافعات.
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 -3وإن ي ييإ ،الن إ اع قإإن ةإإمق فعإإا إىل الا إإاء عينإإت احمليمإإةضأجإ يرفإإع فيإإا و الشإإأن عإإواه أ إإام
احمليمة املختصةض وتا ت فيها هذه احمليمة على االةتعجال.
تسوية ديون التركة :

مادة (  ) 895وفاء الديون

بعن ا ا إاء امليعإا املعإني لرفإع املنازعإات املتعلاإة ابجلإر ياإوم املصإفت بعإن اةإتئذان احمليمإة بوفإاء يإون
الهكة اليت ي ياض يف شأ ا اعض أ ا النيون اليت وزع فيها فتسوى بعن الفصل يف الن اع ائيا.
مادة (  ) 896إعسار التركة

على املصفت يف الة عنم يسا الهكإة أو يف الإة ا تمإال لإكضأن ياإق تسإوية أي يإ ،ولإو ي ياإض يف
شأ ا اعض ىت يفصل ائيا يف مجيع املنازعات املتعلاة بنيون الهكة.
مادة (  ) 897التصرف في التركة

 _1ياوم املصفت بوفاء يون الهكة مما حيصلا  ،اوقهاض ومما تشتمل عليا  ،اإو و إ ،إ ،إا ييإون
قن ابعا بسعر السوف  ،أو اف اليةض و  ، ،إا يف الهكإة إ ،ناول.فإان ي ييإ ،كإل لإك كافيإا
فم ، ،ا يف الهكة  ،عاا .
 _2وتماع ناوالت الهكإة وعاا اهتإا ابملإ ا العلإ وفاإا لألو إاع ويف املواعيإن املنصإوص عليهإا يف الميإوع
اجلربيةضإال إ ا اتفق مجيإع الو ثإة علإى أن يإتض الميإع بكرياإة أاإرى أو علإى أن يإتض مما ةإةضفا ا كا إت
الهكة غري وةرة ل ت أي ا وافاة مجيع النائننيضوللو ثإة يف مجيإع األ إوال احلإق يف أن يإنالوا يف
امل ا .
مادة (  ) 898تعجيل الدفع

للمحيمة بناء على طلب مجيع الو ثة أن حتيض حبلول الني ،املؤجل وبتعيإني اململإ الإذي يسإتحاا الإنائ،
راعية يف لك يض املا ة .543

210

مادة (  ) 899توزيع المحكمة للتركة

 _1إ ا ي جيمع الو ثة على طلب لول الني ،املؤجلض تولت احمليمة توزيع النيون املؤجلة وتوزيع أ وال
الهكإإةض حبيإإث خيإإتر كإإل وا

إإ ،مجلإإة يإإون الهكإإة و إإ ،مجلإإة أ واهلإإا إإا ييإإون يف تيجتإإا عإإا ال

لصايف صتا يف اي .
 _2وترتب احمليمة ليل ائ ، ،ائ الهكة أت ينا كافيا على عاإا أو ناإولض علإى أن حتإتفظ ملإ ،كإان
لا أت ني ااص بنفس هذا التأ نيضفان اةتحال حتايق لك ولو ء افة مان تيميلت يان ا الو ثإة
 ،اهلض اخلاص أو ابالتفاف على أية تسوية أارى تمت احمليمة التأ ني على أ وال الهكة مجيعها.
 _3ويف مجيإإع األ إإوال إ ا و أت إإني علإإى عاإإا وي ييإإ ،قإإن ةإإمق شإإهرهض وجإإب أن يشإإهر هإإذا التإإأ ني
وفاا لأل يام املار ة يف شهر الره ،الا ائت.

مادة ( )900تعجيل وفاء الديون
بعد القسمة

جيإإوز ليإإل وا

بعإإن توزيإإع الإإنيون املؤجلإإة أن يإإنفع الاإإن الإإذي ااإإتر بإإا قمإإل أن حيإإل األجإإل طماإإا

للما ة .898

مادة ( )901دعوى الدائنين

ائنإإو الهكإإة الإإذي ،ي يسإإتوفوا اإإوقهض لعإإنم ظهو هإإا يف قائمإإة اجلإإر وي تيإإ ،هلإإض أت ينإإات علإإى أ إإوال
الهكإإةضال جيإإوز هلإإض أن يرجعإإوا علإإى إإ ،كسإإب حبسإإ ،يإإة اإإا عينيإإا علإإى تلإإك األ إإوال وإمنإإا هلإإض
الرجوع على الو ثة بسمب إثرائهض.
مادة ( )902تنفيذ الوصايا

يتوىل املصفت بعن تسوية يون الهكة الوصااي وغريها  ،التياليق.
تسليض أ وال الهكة وقسمة هذه األ وال :
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مادة ( )903قسمة التركة

بعن تنفيذ الت ا ات الهكة يؤول ا بات  ،أ واهلا إىل الو ثة كل حبسب صيما الشرعت.
مادة ( )904تسليم أنصباء الورثة

 _1يسلض املصفت إىل الو ثة ا ال إليهض  ،أ وال الهكة.
 _2وجيإإوز للو ثإإةض جإإر ا ا إإاء امليعإإا املاإإر للمنازعإإات املتعلاإإة ابجلإإر ض املكالمإة أبن يتسإإلمواض بصإإفة
ؤقتةض األشياء أو الناو اليت ال حيتاج هلا يف تصفية الهكإةض أو أن يتسإلموا بع إا نهإا و لإك اابإل
تانمي كفالة أو بنون تانبها.
مادة ( )905شهادة الحق في اإلرث

تسلض احمليمة إىل كل وا يانم إشإها ا شإرعيا ابلو اثإة أو إا ياإوم اإام هإذا ايشها ضشإها ة تاإر اإا
يف اي وتمني انا صيما نا وتعني ا ال إليا  ،أ وال الهكة.
مادة ( )906تسليم األ نصباء

ليإإل وا أن يكلإإب إإ ،املصإإفت أن يسإإلما صإإيما قإإت اي
ابلمااء يف الشيوع بناء على اتفاف أو ر يف الاا ون.

فإإرزاض إال إ ا كإإان هإإذا الإإوا

ل إإا

مادة ( )907إجراء القسمة

 _1إ ا كان طلب الاسمة واجب الامولضتوىل املصإفت إجإراء الاسإمة بكرياإة و يإة علإى أال تصإم هإذه
الاسمة ائية إال بعن أن يارها الو ثة ابيمجاع.
 _2فإإا ا ي ينعاإإن إمجإإاعهض علإإى لإإكض فعلإإى املصإإفت أن يرفإإع علإإى فاإإة الهكإإة عإإوى ابلاسإإمة وفاإإا
أل يام الاا ون وتستن ل فاات النعوى  ،أ صماء املتاامسني.
مادة ( )908القواعد الخاصة بالقسمة

تس إإري عل إإى قس إإمة الهك إإة الاواع إإن املا إإر ة يف الاس إإمةضوبوجا ا إإاص إإا يتعل إإق نه إإا ب إإمان التع إإر
واالةتحااف وابلغني واب تياز املتااةضضوتسري عليها أي ا األ يام اآلتية :
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مادة ( )909األوراق العائلية

إ ا ي يتفإإق الو ثإإة علإإى قسإإمة األو اف العائليإإة أو األشإإياء الإإيت تتصإإل بعاطفإإة الو ثإإة تإإو املإإو ضأ رت
احمليمة إ ا بميع هذه األشياء وإ ا ءعكائها أل ن الو ثة ع اةتن ال قيمتها  ،صيما يف املإريا أو
ون اةتن ال.
ويراعى يف لك إا جإرى عليا العإرف و ا حييط ابلو ثة إ ،ظإروف شخصية.
مادة ( )910المنشآت الزراعية
والصناعية والتجارية

إ ا كان بني أ وال الهكة ستغل ز اعت أو صناعت أو جتا ي مما يعتإرب و إنة اقتصإا ية قائمإة بإذاهتاضوجب
ذصيصا بر تا مل ،يكلما  ،الو ثة إ ا كان أقن هض على اال كإع با.
و إإ ،هإإذا املسإإتغل ياإإوم حبسإإب قيمتإإا ويسإإتن ل إإ ،صإإيب الإإوا يف الهكإإة .فإإا ا تسإإاوت قإإن ة الو ثإإة
على اال كإع ابملستغل اصر مل ،يعكت  ،بينهض أعلى قيمة حبيث ال تال ع ، ،املثل.
مادة ( )911االختصاص بدين التركة

إ ا ااتر أ ن الو ثة عنن الاسمة بني ،للهكةضفان ابقت الو ثإة ال ي إمنون لإا املإني ،إ ا هإو أعسإر بعإن
الاسمة ا ي يوجن اتفاف يا ت بغري لك.
مادة ( )912الوصية بقسمة أعيان التركة

تص الوصية باسمة أعيان الهكة على و ثة املوصتض حبيإث يعإني ليإل وا أو لإمعض الو ثإة قإن صإيما
فان زا ت قيمة ا عني أل نهض على اةتحااقا يف الهكة كا ت ال اي ة وصية.
مادة ( )913القسمة المضافة
إلى ما بعد الموت

الاسمة امل افة إىل ا بعن املوت جيوز الرجوع فيها ائما.وتصم الز ة بوفاة املوصت.
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إ ا ي تشمل الاسمة مجيع أ وال املو
إىل الو ثة طماا لاواعن املريا .

مادة ( )914األموال الخارجة
عن القسمة

وقت وفاتإاض فإان األ إوال الإيت ي تإنال يف الاسإمة تإؤول شإائعة

مادة (  ) 915وفاة الوارث قبل المورث

إ ا ات قمل وفاة املو وا ن أو أكثر  ،الو ثة احملتملني الذي ،الإوا يف الاسإمةض فإان احلصإة املفإرزة
اليت وقعت يف صيب  ،ات تؤول شائعة إىل ابقت الو ثة طماا لاواعن املريا .
مادة (  ) 916أحكام القسمة المضافة
إلى ما بعد الموت

تسري يف الاسمة امل افة إىل ا بعن املوت أ يام الاسمة عا إة عنا أ يام الغنب.
مادة (  ) 917تقسيم الديون التي على التركة

إ ا ي تشمل الاسإمة يإون الهكإةض أو مشلتهإا وليإ ،ي يوافإق الإنائنون علإى هإذه الاسإمةض جإاز عنإن عإنم
تسإإوية الإإنيون ابالتفإإاف إإع الإإنائنني أن يكلإإب أي وا قسإإمة الهكإإة طماإ ا للمإإا ة 899ض علإإى أن
تراعى بان اي يان الاسمة اليت أوصت هبا املو واالعتما ات اليت بنيت عليها.

أحكام التركات التي لم تصف:

مادة (  ) 918حقوق الدائنين

إ ا ي تيإإ ،الهكإإة قإإن صإإفيت وفا إ ا أل يإإام النصإإوص السإإاباةض جإإاز لإإنائ الهكإإة العإإا يني أن ينفإإذوا
حباإإوقهض أو إإا أوصإإى بإإا هلإإض علإإى عاإإا ات الهكإإة الإإيت صإإل التصإإرف فيهإإاض أو الإيت تمإإت عليهإإا
اوف عينية لصاحل الغريض إ ا أشروا بنيو ض وفاا أل يام الاا ون.
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 -3الوصية
مادة (  ) 919أحكام الوصية

تسري على الوصية أ يام الشريعة ايةإ ية والاوا ني الصا ة يف شأ ا.
مادة (  ) 920تصرفات مرض الموت

إافا إىل

 -1كل عمل قا وا يصن  ،شخر يف ر املوت وييون اصو ا با التإربع يعتإرب تصإرفا
ا بعن املوتض وتسري عليا أ يام الوصية أايا كا ت التسمية اليت تعكى هلذا التصرف.
 -2وعلى و ثة  ،تصرف أن يثمتوا أن العمل الاإا وا قإن صإن إ ،إو ثهض وهإو يف إر املإوتض وهلإض
إثمات لك جبميع الكرفض وال حيت على الو ثة بتا يخ السنن إ ا ي يي ،هذا التا يخ بتا.
 -3وإ ا أثمت الو ثة أن التصإرف صإن إ ،إو ثهض يف إر املإوتض اعتإرب التصإرف صإا ا علإى ةإميل
التربعض ا ي يثمت  ،صن لا التصرف عيس لك .كل هذا ا ي توجن أ يام ااصة ذالفا.
مادة (  ) 921التصرف ألحد الورثة

إ ا تصرف شخر أل ن و ثتا وا تفظ أبية طرياة كا ت حبيازة العني اليت تصرف فيهاض وحباإا يف اال تفإاع
هبا نى ياتاض اعترب التصرف
خيالق لك.

اف ا إىل ا بعن املوت وتسري عليا أ يام الوصية إا ي ياإض ليإل
 -4االلتصاق

االلتصاق بالعقار:
مادة (  ) 922ملكية أرض الطمي

األ

اليت تتيون  ،طمت جيلما النهر بكرياة تن جيية غري حمسو ة تيون لي ا للمإك اجملاو ي.،
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مادة (  ) 923األرض التي ينكشف
عنها البحر

 -1األ اليت ينيشق عنها المحر تيون ليا للنولة.
 -2وال جيوز التعني على أ المحر إال إ ا كان لك يعا ة نو امللك الذي طغى عليا المحر.
األرضي التي تنكشف عنها
مادة (  ) 924ا
أو تغمرها المياه الراكدة

إك األ ا ت املإصاة للمياه الراكنة كمياه المحريات والربكض ال بليون ا تنيشق عنا هذه امليإاه إ،
أا

وال ت ول عنهض ليية ا تكغى عليا هإذه املياه.

مادة (  ) 925األراضي التي يحولها
النهر أو ينكشف عنها

األ ا إإت الإإيت حيوهلإإا النهإإر إإ ،يا إإا أو ينيشإإق عنهإإاض واجل ائإإر الإإيت تتيإإون يف جم إراه تيإإون لييتهإإا
اا عة أل يام الاوا ني اخلاصة هبا.
مادة (  ) 926إقامة الغراس أو المنشآت

 -1كإإل إإا علإإى األ أو حتتهإإا إإ ،بنإإاء أو غإإراس أو نشإإآت أاإإرىض يعتإإرب إإ ،عمإإل صإإا ب األ
أقا ا على فاتا وييون مملوك ا لا.
 -2وجيوز ع لك أن ياام النليل على أن أجنميا قإن أقإام هإذه املنشإآت علإى فاتإاض كمإا جيإوز أن ياإام
النليل على أن الك األ قن اول أجنمي ا ليية نشآت كا ت قائمإة إ ،قمإل أو اولإا احلإق يف
إقا ة هذه املنشآت ويليها.
مادة (  ) 927األعمال بمواد الغير

ا حينثا فيها  ،بناء أو غإراس أو نشإآت أاإرى يايمهإا إوا
 -1ييون لي ا االص ا لصا ب األ
مملوكإإة لغإإريهض إ ا ي ييإإ ،ممينإا إ ع هإإذه املإإوا ون أن يلحإإق هإإذه املنشإإآت إإر جسإإيضض أو كإإان
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ممين ا عها ولي ،ي ترفع النعوى ابةه ا ها اإل ةنة  ،اليإوم الإذي يعلإض فيإا الإك املإوا أ إا
ا نجمت يف هذه املنشآت.
 -2فا ا يلك صإا ب األ املإوا ض كإان عليإا أن يإنفع قيمتهإا إع التعإويض إن كإان لإا وجإاض أ إا إ ا
اةه املوا صا مهإا فان عها ييون على فاة صا ب األ .
مادة (  ) 928األعمال بدون
رضا مالك األرض

 -1إ ا أقام شخر وا  ،عننه نشآت على أ يعلض أ ا مملوكإة لغإريه ون إا صإا ب األ ض
كإإان هلإإذا أن يكلإإب إزالإإة املنشإإآت علإإى فاإإة إإ ،أقا هإإا إإع التعإإويض إن كإإان لإإا وجإإاض و لإإك يف
يعإإا ةإإنة إإ ،اليإإوم الإإذي يعلإإض فيإإا ءقا إإة املنشإإآتض أو أن يكلإإب اةإإتمااء املنشإإآت اابإإل فإإع
قيمتها ستحاة ايزالةض أو فع مل يساوي ا زا يف  ،األ بسمب هذه املنشآت.
ر ا إال إ ا ااتإا صإا ب
 -2وجيوز مل ،أقام املنشآت أن يكلب عها إن كان لك ال يلحق ابأل
األ أن يستمات املنشآت طما ا أل يام الفارة الساباة.
مادة (  ) 929إقامة المنشآت على
أرض الغير بحسن نية

 -1إ ا كان  ،أقام املنشآت املشا إليها يف املا ة الساباة يعتان حبسإ ،يإة أن لإا احلإق يف إقا تهإاض فإإ
ييإإون لصإإا ب األ أن يكلإإب ايزالإإةض وإمنإإا خيإإري بإإني أن يإإنفع قيمإإة املإإوا وأجإإرة العمإإل أو أن
ينفع ملغا يساوي ا زا يف  ،األ بسإمب هإذه املنشإآتض هإذا إا ي يكلإب صإا ب املنشإآت
عها.
 -2إال أ إإا إ ا كا إإت املنشإإآت قإإن بلغإإت إإن ا إإ ،اجلسإإا ة يرهإإق صإإا ب األ أن يإإؤ ي إإا ه إإو
ستحق عنهاض كان لا أن يكلب يليك األ مل ،أقام املنشآت ظري تعويض عا ل.
مادة (  ) 930األعمال برضا المالك

إ ا أقام أجني نشآت وا  ،عننه بعن احلصول على تإراير إ ،الإك األ فإإ جيإوز هلإذا املالإك
إ ا ي يوج إإن اتف إإاف يف ش إإأن ه إإذه املنش إإآت أن يكل إإب إزالته إإاض وجي إإب علي إإا إ ا ي يكل إإب ص إإا ب
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املنشآت عها أن يؤ ي إليا إ نى الايمتني املنصوص عليهما يف الفارة األوىل  ،املا ة الساباة.
مادة (  ) 931التعويض

تسري أ يإام املا ة  986يف أ اء التعويض املنصوص عليا يف املإوا الثإ الساباة.
مادة (  ) 932التعدي على األراضي المالصقة

إ ا كإإان الإإك األ وهإإو ياإإيض عليهإإا بنإإاء قإإن إإاز حبسإإ ،يإإة علإإى ج إ ء إإ ،األ املإصإإاةض جإإاز
للمحيمإإة إ ا أت حمإإا لإإذلك أن جتإإرب صإإا ب هإإذه األ علإإى أن ينإ ل جلإإا ه عإإ ،لييإإة اجلإ ء
املشغول ابلمناءض و لك يف ظري تعويض عا ل.
مادة (  ) 933المنشآت الصغيرة
على أرض الغير

املنشآت الصغرية كاألكشاك واحلوا يت واملآوي اليت تاام على أ
على النوامض تيون ليا مل ،أقا ها.

الغري ون أن ييإون اصإو ا بااؤهإا

مادة (  ) 934إقامة أجنبي لمنشآت
بمواد الغير

إ ا أقإإام أجنإإي نشإإآت إإوا مملوكإإة لغإإريهض فلإإيس ملالإإك املإإوا أن يكلإإب اةإإه ا ها .وإمنإإا ييإإون لإإا أن
إا ال ي يإن علإى إا هإو ابف
يرجع ابلتعويض على هذا األجنيض كما لإا أن يرجإع علإى الإك األ
يف تا  ،قيمة تلك املنشآت.
االلتصاق بالمنقول:
مادة (  ) 935تطبيق مبادئ العدالة

إ ا التصق ناوالن ملاليني تلفني حبيث ال بيإ ،فصإلهما ون تلإق وي ييإ ،هنإاك اتفإاف بإني املإالينيض
ق إإت احمليمإإة يف األ إإر سهشإإنة باواعإإن العنالإإة و راعيإإة يف لإإك ال إإر الإإذي إإن و الإإة
الكرفني و س ،ية كل نهما.

218

 -5العقد
مادة (  ) 936انتقال الملكية بالعقد

تنتاإل امللييإة وغريهإإا إ ،احلاإإوف العينيإة يف املناإإول والعاإا ابلعاإنض إإىت و علإى حمإإل مملإوك للمتصإإرف
طما ا للما ة  207و لك ع راعاة النصوص اآلتية:

مادة (  ) 937انتقال الملكية بالفرز

املناول الذي ي يعني إال بنوعا ال تنتال لييتا إال ءفرازه طماا للما ة .208
مادة (  ) 938انتقال الحقوق
الخاضعة للشهر

 -1يف املوا العاا ية ال تنتاإل امللييإة وال احلاإوف العينيإة األاإرى ةإواء أكإان لإك فيمإا بإني املتعاقإني،
أم كان يف ق الغريض إال إ ا وعيت األ يام املمنية يف قا ون تنظيض الشهر العاا ي.
 -2ويمإإني قإإا ون الشإإهر املتاإإنم الإإذكر التصإإرفات واأل يإإام والسإإننات الإإيت جيإإب شإإهرها ة إواء كا إإت
انقلة للمليية أم غري انقلة وياإر األ يإام املتعلاة هبذا الشهر.
 -6الشفعة
شروط األخذ بالشفعة:

مادة (  ) 939تعريف

الشفعة اصة جتيإ يف بيإع العاإا احللإول حمإل املشإهي يف األ إوال وابلشإرومل املنصإوص عليهإا يف املإوا
التالية:
مادة (  ) 940من له حق الشفعة

يثبت الحق في الشفعة:

أ) ملالك الرقمة إ ا بيع ق اال تفاع املإبس هلا أو بع ا.
ب) للشريك يف الشيوع إ ا بيع شتء  ،العاا الشائع إىل أجني.
ج) لصا ب ق اال تفاع إ ا بيعت كل الرقمة املإبسة هلذا احلق أو بع ها.
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مادة (  ) 941تزاحم الشفعاء

 -1إ ا ت إ ا ض الشإإفعاء ييإإون اةإإتعمال إإق الشإإفعة علإإى سإإب الهتيإإب املنصإإوص عليإإا يف املإإا ة
الساباة.
 -2وإ ا ت ا ض الشفعاء  ،طماة وا نةض فاةتحااف كل نهض للشفعة ييون على قن صيما.
 -3فا ا كان املشهي قن توافرت فيا الشرومل اليت كا ت جتعلا شفيع ا ات إى إر املإا ة السإاباةض فا إا
ال يف ل على الشفعاء الذي ،هض  ،طماتا.
مادة (  ) 942بيع العين الخاضعة للشفعة

إ ا اشإهى شإإخر عينإا جتإإوز الشإإفعة فيهإإا ابعهإإا قمإإل أن تعلإ ،أيإإة غمإإة يف األاإإذ ابلشإإفعة أو قمإإل أن
يإإتض قيإإن هإإذه الرغمإإة طماإ ا للمإإا ة  946فإإإ جيإإوز األاإإذ ابلشإإفعة إال إإ ،املشإإهي الثإإاا وابلشإإرومل
اليت اشهى هبا.
مادة (  ) 943متى ال يؤخذ بالشفعة

 -1ال جيوز األاذ ابلشفعة:

أ) إ ا صل الميع ابمل ا العل وفا ا يجراءات مسها الاا ون.

ب) إ ا وقإإع الميإإع بإإني األصإإول والفإإروع أو بإإني ال إ وجني أو بإإني األقإإا ب لغايإإة الن جإإة الرابعإإة أو بإإني
األصها لغاية الن جة الثا ية.

ج) إ ا كان العاا قن بيع ليجعل حمل عما ة أو ليلحق حل عما ة.

 -2وال جيوز للوقق أن اذ ابلشفعة ا ي حيتفظ الواقق بذلك يف جة الوقق األهلت.

إجراءات الشفعة:

مادة (  ) 944اإلعال ن بالرغبة
في األخذ بالشفعة

على  ،يرين األاذ ابلشفعة أن يعل ،غمتا فيها إىل كل  ،المائع واملشهي اإإل ةسإة عشإر يو إا إ،
ش يإإخ اي إإذا الرمسإإت الإإذي يوجهإإا إليإإا المإإائع أو املشإإهي وإال ةإإاط اإإا .ويإ ا علإإى تلإإك امل إنة
يعا املسافة إ ا اقت ى األ إر لك.
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مادة (  ) 945البيانات التي
يشملها اإلنذار

يشتمل اي ذا الرمست املنصوص عليا يف املا ة الساباة على المياانت اآلتية وإال كان ابطإا:
أ) بيان العاا اجلائ أاذه ابلشفعة بياانا كافي ا.
ب) بيان الثم ،واملصروفات الرمسية وشرومل الميع واةض كل  ،المائع واملشهي ولاما وصناعتا و وطنا.
مادة (  ) 946شروط اإلعالن واإليداع

 -1إعإن الرغمة يف األاذ ابلشفعة جيب أن ييون مسيإا وإال كإان ابطإإا .وال ييإون هإذا ايعإإن جإة
على الغري إال إ ا كان قين.
 -2واإإإل ثإثإإني يو إ ا علإإى األكثإإر إإ ،ش يإإخ هإإذا ايعإإإن جيإإب أن يإإو ع ا ا إإة احمليمإإة اليإإائ ،يف
ائرهتا العاا كل الثم ،الذي صإل بإا الميإعض إع راعإاة أن ييإون هإذا اييإناع قمإل فإع الإنعوى
ابلشفعةض فان ي يتض اييناع يف هذا امليعا على الوجا املتانم ةاط ق األاذ ابلشفعة.
مادة (  ) 947دعوى الشفعة

ترفع عوى الشإفعة علإى المإائع واملشإهي أ إام احمليمإة اليإائ ،يف ائرهتإا العاإا وتايإن ابجلإنول .وييإون
كل لك يف يعا ثإثني يو ا  ،ش يخ ايعإإن املنصإوص عليإا يف املإا ة السإاباة وإال ةإاط احلإق
فيها وحييض يف النعوى على وجا السرعة.
مادة (  ) 948الحكم بالشفعة

احليض الذي يصن ائي ا بثموت الشفعة يعترب ةنن ا مللييإة الشإفيعض و لإك ون إاإإل ابلاواعإن املتعلاإة
ابلاين.

آثار الشفعة:

مادة (  ) 949حلول الشفيع محل المشتري

 -1حيل الشفيع قمل المائع حمل املشهي يف مجيع اوقا والت ا اتا.
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 -2وإمنا ال حيق اال تفاع ابألجل املمنوح للمشهي يف فع الثم ،إال بر اء المائع.

 -3وإ ا اةتحق العاا للغري بعن أاذه ابلشفعةض فليس للشفيع أن يرجع إال على المائإع.
مادة (  ) 950أعمال المشتري قبل إعالن
الرغبة في الشفعة أو بعدها

 -1إ ا بىن املشإهي يف العاإا املشإفوع أو غإرس فيإا أشإجا ا قمإل إعإإن الرغمإة يف الشإفعة كإان الشإفيع
ل إ ا تمعإ ا ملإإا خيتإإا ه املشإإهي أن يإإنفع لإإا إ إإا اململإ الإإذي أ فاإإا وإ إإا إإا زا يف قيمإإة العاإإا بسإإمب

المناء أو الغراس.

 -2وأ ا إ ا صإل المنإاء أو الغإراس بعإن الرغمإة يف الشإفعةض كإان للشإفيع أن يكلإب ايزالإة .فإا ا ااتإا
أن يستمات المناء أو الغراس فإ يل م إال بنفع قيمة أ وات المناء وأجرة العمل أو فاات الغراس.
مادة (  ) 951أثر الرهون

ال يسإري يف إإق الشإإفيع أي هإإ ،اتفإإاقت أو ق إإائت أو قإا وا أاإإذ إإن املشإإهي وال أي بيإإع صإإن إإ،
املشهي وال أي ق عي

تما أو

ترتب نه إ ا كان كل لك قن مت بعن التا يخ الذي قيإن فيإا إعإإن الرغمإة يف الشإفعة ويماإى إع لإك
للنائنني املايني ،ا كان هلض  ،اوف األولوية فيما ال للمشهي  ، ،العاا .
سقوط الشفعة:

مادة (  ) 952سقوط الشفعة

يساط احلق يف األاذ ابلشفعة يف األ وال اآلتية:
أ) إ ا ل الشفيع ع ،اا يف األاذ ابلشفعة ولو قمل الميع.
ب) إ ا ا ا ت ةنة  ،يوم قين عان الميع ةواء كان الشفيع ا را أو غائما.
ج) يف األ وال األارى اليت ر عليها الاا ون.
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 -7الحيازة
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها:
مادة (  ) 953عدم قيام الحيازة

 -1ال تاإإوم احليإإازة علإإى عمإإل تيإإا شإإخر علإإى أ إإا جمإإر اصإإة إإ ،املما إإات أو عمإإل يتحملإإا الغإإري
على ةميل التسا .

 -2وإ ا اقه ت ءكراه أو صلت افية أو كان فيها لمس فإ ييإون هلإا أثإر قمإل إ ،وقإع عليإا ايكإراه
أو أافيت عنا احليازة أو التمس عليا أ رهاض إال  ،الوقت الذي ت ول فيا هذه العيوب.
مادة (  ) 954حيازة القاصر

جيوز لغري املمي أن ييسب احليازة ع ،طريق  ،ينوب عنا يابة قا و ية.
مادة (  ) 955الحيازة بالوساطة

 -1تص احليازة ابلوةاطة ىت كان الوةيط يماشإرها ابةإض احلإائ وكإان تصإإا بإا اتصإاالا يل إا االئتمإا
أبوا ره فيما يتعلق هبذه احليازة.

 -2وعنإن الشإإك يفإه أن ماشإإر احليإإازة إمنإا حيإإوز لنفسإإا فإان كا إإت اةإإتمرا ا حليإازة ةإإاباة افإإه أن
هذا االةتمرا هو حلساب الما ا هبا.

مادة (  ) 956انتقال الحيازة

تنتال احليازة  ،احلائ إىل غريه إ ا اتفاا على لك وكان يف اةإتكاعة إ ،ا تالإت إليإا احليإازة أن يسإيكر
على احلق الوا ة عليا احليازةض ولو ي يي ،هناك تسلض ا ي للشتء و وع هذا احلق.
مادة (  ) 957نقل الحيازة دون
تسليم مادي

جيوز أن يتض ال احليازة ون تسليض إا ي إ ا اةإتمر احلإائ وا إعا يإنه حلسإاب إ ،خيلفإا يف احليإازةض أو
اةتمر اخللق وا ع ا ينه ولي ،حلساب فسا.
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مادة (  ) 958تسليم السندات

 -1تسإإليض السإإننات املعكإإاة عإإ ،الم إإائع املعهإإو هبإإا إىل أ إإني الناإإل أو املو عإإة يف املخإإازن ياإإوم اإإام
تسليض الم ائع اهتا.
 -2على أ ا إ ا تسلض شخر هذه املستننات وتسلض اار الم إاعة اهتإا وكإان كإمهإا سإ ،النيإة فإان
األف لية تيون مل ،تسلض الم اعة.
مادة (  ) 959تعاقب الحيازة

 -1تنتال احليازة للخلق العام بصفاهتاض علإى أ إا إ ا كإان السإلق ةإتء النيإة وأثمإت اخللإق أ إا كإان يف
يازة س ،النية جاز لا أن يتمسك حبس ،يتا.
 -2وجيوز للخلق اخلاص أن ي ض إىل يازتا يازة ةلفا يف كل ا يرتما الاا ون على احليازة  ،أثر.
مادة (  ) 960زوال الحيازة

ت ول احليازة إ ا ذلى احلائ ع ،ةيكرتا الفعلية على احلق أو إ ا فان هذه السيكرة أبية طرياة أارى.
مادة (  ) 961أثر المانع الوقتي

 -1ال تنا ت احليازة إ ا ال ون ماشرة السيكرة الفعلية على احلق ا ع وقيت.
 -2وليإإ ،احليإإازة تنا إإت إ ا اةإإتمر هإإذا املإإا ع ةإإنة كا لإإةض وكإإان انشإإئ ا إإ ،يإإازة جنيإإنة غإإض إ ا ة
احلائ أو ون علمإا .وحتسإب السإنة ابتإناء إ ،الوقإت الإذي بإنأت فيإا احليإازة اجلنيإنة إ ا بإنأت
علناض أو  ،وقت علض احلائ األول هبا إ ا بنأت افية.
حماية الحيازة ( دعاوي الحيازة الثالث ):

مادة (  ) 962دعوى استرداد الحيازة

 -1حلائ العاا إ ا فان احليازة أن يكلب اإل السنة التالية لفانها ها إليا.
فا ا كان فان احليازة افية بنأت ةراين السنة  ،وقت أن ينيشق لك.

 -2وجيوز أي ا أن يسه احليازة  ،كان ائ ا ابلنيابة ع ،غريه.
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مادة (  ) 963التنازع في الحيازة

 -1إ ا ي يي ، ،فان احليازة قن ا ا ت علإى يازتإا ةإنة وقإت فاإنها فإإ جيإوز أن يسإه احليإازة إال
 ،شخر ال يستنن إىل يازة أ ق ابلتف يل .واحليازة األ ق ابلتف يل هت احليازة الإيت تاإوم علإى

ةنن قإا وا .فإا ا ي ييإ ،لإنى أي إ ،احلإائ ي ،ةإنن أو تعا لإت ةإنناهتض كا إت احليإازة األ إق هإت

األةمق يف التا يخ.

 -2أ ا إ ا كإان فاإن احليإازة ابلاإوة فللحإائ يف مجيإع األ إوال أن يسإه اإإل السإنة التاليإة يازتإا إ،
املعتني.

مادة (  ) 964استرداد الحيازة من الغير

للحإائ أن يرفإع يف امليعإا الاإإا وا عإوى اةإه ا احليإإازة علإى إ ،ا تالإت إليإإا يإازة الشإتء املغتصإإب
نا ولو كان هذا األاري س ،النية.
مادة (  ) 965دعوى التعرض

إإ ،إإاز عاإإا ا واة إتمر إإائ ا لإإا ةإإنة كا لإإة وقإإع لإإا تعإإر يف يازتإإا جإإاز لإإا أن يرفإإع اإإإل السإإنة
التالية عوى نع هذا التعر .
مادة (  ) 966وقف األعمال
المهددة للحيازة

 -1إإ ،إإاز عاإإا ا واةإإتمر إإائ ا لإإا ةإإنة كا لإإة واشإإت ألةإإماب عاولإإة التعإإر لإإا إإ ،ج إراء أعمإإال
جنينة هتن يازتاض كان لا أن يرفع األ ر إىل الاا ت طالما وقإق هإذه األعمإالض بشإرمل أال تيإون
قن يت وي يناض عام على المنء يف العمل الذي ييون  ،شأ ا أن حين ال ر .
 -2وللاا إإت أن بنإإع اةإإتمرا األعمإإال أو أن ن يف اةإإتمرا هاض ويف كلتإإا احلإإالتني جيإإوز للاا إإت أن
ر بتانمي كفالإة ناةإمة تيإون يف الإة احليإض بوقإق األعمإال إماانا يصإإح ال إر الناشإئ إ،
هإإذا الوقإإقض إإىت تمإإني حبيإإض إإائت أن االعإها علإإى اةإإتمرا ها كإإان علإإى غإإري أةإإاسض وتيإإون يف
الإإة احليإإض ابةإإتمرا األعمإإال إإماانا يزالإإة هإإذه األعمإإال كلهإإا أو بع إإها إصإإإ ا لل إإر الإإذي
يصيب احلائ إ ا صل على يض ائت يف صلحتا.
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مادة (  ) 967الحيازة المادية

إ ا تنازع أشخاص تعن ون على يازة ق وا ن اعترب بصفة ؤقتة أن ائ ه هإو إ ،لإا احليإازة املا يإةض
إال إ ا ظهر أ ا قن صل على هذه احليازة بكرياة عيمة.
مادة (  ) 968افتراض ملكية الحائز

 ،كان ائ ا للحق اعترب صا ما ىت ياوم النليل على العيس.
مادة (  ) 969الحيازة بحسن نية

 -1يعن س ،النية إ ،حيإوز احلإق وهإو جيهإل أ إا يعتإني علإى إق الغإريض إال إ ا كإان هإذا اجلهإل انشإئ ا
ع ،اكأ جسيض.
عنوايا فالعربة بنية  ،بثلا.
 -2فا ا كان احلائ شخص ا ّ
 -3و س ،النية يفه ائما ا ي ياض النليل على العيس.
مادة (  ) 970زوال حسن النية

 -1ال ت ول صفة سإ ،النيإة لإنى احلإائ إال إ ،الوقإت الإذي يصإم فيإا عاملإا أن يازتإا اعتإناء علإى
ق الغري.
 -2ويإ ول سإإ ،النيإإة إإ ،وقإإت إعإإإن احلإإائ بعيإإوب يازتإإا يف صإإحيفة الإإنعوى ويعإإن ةإإتء النيإإة إإ،
اغتصب ابيكراه احليازة  ،غريه.
مادة (  ) 971احتفاظ الحيازة
بصفتها األصلية

تماى احليازة حمتفظة ابلصفة اليت بنأت هبا وقت كسمهاض ا ي ياض النليل على عيس لك.

آثار الحيازة :التقادم المكسب:

مادة (  ) 972مدى الحيازة المكسبة

 ،از ناوالا أو عاا ا ون أن ييون اليإا لإاض أو إاز ّاإا عينيّإا علإى ناإول أو عاإا ون أن ييإون
ااص إا بإإاض كإإان لإإا أن ييسإإب لييإإة الشإإتء أو احلإإق العي إ إ ا اةإإتمرت يازتإإا ون
هإإذا احلإإق ّ
ا اكاع ةس عشرة ةنة.
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مادة (  ) 973التقادم مع حسن النية

 -1إ ا وقعت احليازة على عاا أو على ق عي عاا ي وكا ت اه ة حبس ،النيإة و سإتننة يف الوقإت
اتا إىل ةمب صحي ض فان نة التاا م امليسب تيون ةس ةنوات.
 -2وال يشهمل توافر س ،النية إال وقت تلات احلق.
 -3والسمب الصحي ةنن يصن  ،شخر ال ييون اليا للشتء أو صا ما للحإق الإذي يإرا كسإما
ابلتاا مض وجيب أن ييون اين ا طما ا للاا ون.
مادة (  ) 974التقادم واألموال الموقوفة

يف مجيع األ وال ال تيسب األ وال املوقوفة ابلتاا م إال إ ا ا ت احليازة نة ثإ وثإثني ةنة.
مادة (  ) 975افتراض استمرار الحيازة

إ ا ثمت قيام احليازة يف وقت ةابق عني وكا ت قائمة إاالاض فإان لإك ييإون قرينإة علإى قيا هإا يف املإنة
ا بني ال ننيض ا ي ياض النليل على العيس.
مادة (  ) 976تغيير صفة الحيازة

 -1ليس أل ن أن ييسإب ابلتاإا م علإى اإإف ةإننه .فإإ يسإتكيع أ إن أن يغإري بنفسإا لنفسإا ةإمب
يازتا وال األصل الذي تاوم عليا هذه احليازة.
 -2وليإإ ،يسإإتكيع أن ييسإإب ابلتاإإا م إ ا تغإإريت صإإفة يازتإإا إ إإا بفعإإل الغإإري وإ إإا بفعإإل نإإا يعتإإرب
عا ة حلق املالك .ولي ،يف هذه احلالة ال يمنأ ةراين التاا م إال  ،ش يخ هذا التغيري.
مادة (  ) 977التقادم المسقط

تسإإري قواعإإن التاإإا م املسإإاط علإإى التاإإا م امليسإإب فيمإإا يتعلإإق حبسإإاب املإإنة ووقإإق التاإإا م وا اكاعإإا
والتمسك با أ ام الا اء والتنازل عنا واالتفإاف علإى تعإنيل املإنةض و لإك ابلاإن الإذي ال تتعإا
فيا هذه الاواعن ع طميعة التاا م امليسبض و ع راعاة األ يام اآلتية.
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مادة (  ) 978وقف التقادم المكسب

أايا كا ت نة التاا م امليسب فا ا ياق ىت وجن ةمب لوقفا.
مادة (  ) 979انقطاع التقادم المكسب

 -1يناكع التاا م امليسب إ ا ذلى احلائ ع ،احليازة أو فانها ولو بفعل الغري.
 -2غإإري أن التاإإا م ال يناكإإع بفاإإن احليإإازة إ ا اةإإه ها احلإإائ اإإإل ةإإنة أو فإإع عإإوى ابةإإه ا ها يف
هذا امليعا .
تملك المنقول بالحيازة:
مادة (  ) 980حيازة المنقول
تعد ملكا

اليإا لإإا إ ا

 -1إإ ،إإاز بسإإمب صإإحي ناإإوالا أو ّاإا عينيّإا علإإى ناإإول أو ةإإنن حلا لإإا فا إإا يصإإم
كان س ،النية وقت يازتا.
 -2فا ا كان س ،النية والسمب الصحي قن توافر لنى احلإائ يف اعتمإا ه الشإتء االيإا إ ،التيإاليق
والايو العينيةض فا ا ييسب املليية االصة نها.
 -3واحليازة يف اهتا قرينة على وجو السمب الصحي و س ،النية ا ي ياض النليل على عيس لك.
مادة (  ) 981استرداد المنقول

 -1جيوز ملالك املناول أو السنن حلا لا إ ا فانه أو ةرف ناض أن يسه ه مم ،ييون إائ ا لإا حبسإ ،يإة
و لك اإل ثإ ةنوات  ،وقت ال ياع أو السرقة.
 -2فإإا ا كإإان إإ ،يوجإإن الشإإتء املسإإروف أو ال إإائع يف يازتإإا قإإن اش إهاه حبسإإ ،يإإة يف ةإإوف أو إ ا
عل إ أو اش إهاه ممإإ ،يتجإإر يف ثلإإاض ف إان لإإا أن يكلإإب ممإإ ،يسإإه هإإذا الشإإتء أن يعجإإل لإإا الإإثم،
الذي فعا.
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تملك الثمار بالحيازة:

مادة (  ) 982كسب الثمار
مع حسن النية

 -1ييسب احلائ ا يام ا  ،ا ا ام س ،النية.
 -2والثما الكميعية أو املستحنثة تعترب امو ة  ،يإوم فصإلهاض أ إا الثمإا املن يإة فتعتإرب امو إة يو إ ا
فيو ا.
مادة (  ) 983كسب الثمار
مع سوء النية

ييون احلائ ةتء النية سئوالا  ،وقت أن يصم ةإتء النيإة عإ ،مجيإع الثمإا الإيت يام إها والإيت قصإر
يف قم هاض غري أ ا جيوز أن يسه ا أ فاتا يف إ تاج هذه الثما .
استرداد المصروفات:

مادة (  ) 984المصروفات الضرورية
والنافعة والكمالية

 -1على املالك الذي ير إليا ليا أن يؤ ي إىل احلائ مجيع ا أ فاا  ،املصروفات ال رو ية.
 -2أ ا املصروفات النافعة فيسري يف شأ ا أ يام املا تني  928و.929

 -3فا ا كا ت املصروفات كمالية فلإيس للحإائ أن يكالإب بشإتء نهإاض و إع لإك جيإوز لإا أن ينإ ع إا
اةتحنثا  ،نشآت على أن يعين الشتء إىل التا األوىل إال إ ا ااتا املالك أن يسإتمايها اابإل
فع قيمتها ستحاة ايزالة.

مادة (  ) 985المصروفات وتعاقب الحيازة

إ ا تلات شخر احليازة  ،الك أو ائ ةابق وأثمت أ ا أ ى إىل ةلفا ا أ فق  ،صإروفات فإان لإا
أن يكالب هبا املسه .
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مادة (  ) 986تقدير المصروفات

()1

جيإإوز للاا إإت بنإإاء علإإى طلإإب املالإإك أن ياإإر إإا ي إراه ناةإإم ا للوفإإاء ابملصإإروفات املنصإإوص عليهإإا يف
املإإا تني السإإاباتنيض ولإإا أن يا إإت أبن ييإإون الوفإإاء علإإى أقسإإامل و يإإة بشإإرمل تاإإنمي ال إإماانت

الإز ة.

المسؤولية عن الهالك.

مادة (  ) 987الهالك في يد
حسن النية

 -1إ ا كان احلائ س ،النيإة وا تفإع ابلشإتء وفاإا ملإا حيسإما إ ،اإاض فإإ ييإون سإئوالا قمإل إ ،هإو
ل م بر الشتء إليا ع ،أي تعويض بسمب هذا اال تفاع.
 -2وال ييإإون احلإإائ سإإئوالا عمإإا يصإإيب الشإإتء إإ ،هإإإك أو أتلإإق إال باإإن إإا عإإا عليإإا إإ ،فائإإنة
ترتمت على هذا اهلإك أو التلق.
مادة (  ) 988الهالك في يد
سيء النية

إ ا كان احلائ ةتء النية فا ا ييإون سإئوالا عإ ،هإإك الشإتء أو تلفإا ولإو كإان لإك انشإئا عإ ،إا
فاجئض إال إ ا ثمت أن الشتء كان يهلك أو يتلق ولو كان ابقيا يف ين  ،يستحاا.

 - 1هذا النر عنل ابلاا ون قض  74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيإني املنشإو ابجلريإنة الرمسيإة
العن ( )37يف أغسكس 1972م .السنة العاشرةض أ إا ابلنسإمة للمعإا إت بإني غإريهض إ ،األشإخاص فيسإري علإيهض الإنر
الاإإنمي وهإإو الإإنر التإإايل (* :إإا ة (( )986تاإإنير املصإإروفات) – جيإإوز للاا إإت بنإإاء علإإى طلإإب املالإإك أن ياإإر إإا ي إراه
ناةما للوفاء ابملصروفات املنصوص عليها يف املا تني الساباتنيض ولإا أن يا إت أبن ييإون الوفإاء علإى أقسإامل و يإة بشإرمل
تانمي ال ماانت الإز ةض وللمالك أن يتحلل إ ،هإذا االلتإ ام إ ا هإو عجإل ملغإ ا يإوازي قيمإة هإذه األقسإامل صإو ا نهإا
فوائنها ابلسعر الاا وا لغاية واعين اةتحااقها.
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الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل األول
حق االنتفاع واالستعمال وحق السكنى
 -1حق االنتفاع
مادة (  ) 989اكتساب حق االنتفاع

 -1ق اال تفاع ييسب بعمل قا وا أو ابلشفعة أو ابلتاا م أو ات ى الاا ون.
 -2وجيوز أن يوصى حبق اال تفاع ألشخاص تعإاقمني إ ا كإا وا وجإو ي ،علإى قيإن احليإاة وقإت الوصإيةض
كما جيوز للحمل املستي.،
مادة (  ) 990أحكام حق االنتفاع

يراعى يف اوف املنتفع والت ا اتا السنن الذي أ شأ ق اال تفاع وكذلك األ يام املار ة يف املوا اآلتية:
(  ) 991حق المنتفع في الثمار

تيإإون إإا الشإإتء املنتفإإع بإإا إإق املنتفإإع بنسإإمة إإنة ا تفاعإإا إإع راعإإاة أ يإإام الفاإإرة الثا يإإة إإ ،املإإا ة
(.)997
مادة (  ) 992استعمال الشيء

 -1على املنتفع أن يستعمل الشتء حبالتا اليت تسلما هبا وحبسب ا أعن لا وأن ينيره إ ا ة سنة.
 -2وللمالإك أن يعإإه علإإى أي اةإإتعمال غإإري شإإروع أو غإإري تفإإق إإع طميعإإة الشإإتءض فإإا ا أثمإإت أن
اوقإإا يف اكإإر جإإاز لإإا أن يكالإإب بتاإإنمي أت ينإإاتض فإإان ي ياإإن ها املنتفإإع أو ظإإل علإإى الإإرغض إإ،
اعإها املالإإك يسإإتعمل العإإني اةإإتعماالا غإإري شإإروع أو غإإري تفإإق إإع طميعتهإإاض فللاا إإت أن ينإ ع
هإإذه العإإني إإ ،حتإإت يإإنه وأن يسإإلمها إىل ااإإر يتإإوىل إ ا هتإإاض بإإل لإإا تمع إ ا خلكإإو ة احلإإال أن حييإإض
اب تهاء ق اال تفاع ون إاإل حباوف الغري.
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مادة (  ) 993التزامات المنتفع

 – 1املنتفإإع ل إ م أثنإإاء ا تفاعإإا بيإإل إإا يفإإر علإإى العإإني املنتفإإع هبإإا إإ ،التيإإاليق املعتإإا ةض وبيإإل
النفاات اليت تات يها أعمال الصيا ة.
 – 2أ إإا التيإإاليق غإإري املعتإإا ة وايصإإإ ات اجلسإإيمة الإإيت ي تنشإإأ عإإ ،اكإإأ املنتفإإع فا إإا تيإإون علإإى
املال إإكض ف إإان ك إإان املنتف إإع ه إإو ال إإذي ق إإام ابي ف إإاف ك إإان ل إإا اة إإه ا أس امل إإال عن إإن ا ته إإاء إإق
اال تفاع)1(.
مادة (  ) 994العناية في حفظ الشيء

 – 1على املنتفع أن يمذل  ،العناية يف فظ الشتء ا يمذلا الشخر العا ي.
 – 2وهو سئول ع ،هإك الشتء ولو بسإمب أجنإي إ ا كإان قإن أتاإر عإ ،ه إىل صإا ما بعإن ا تهإاء
ق اال تفاع.
مادة (  ) 995إخطار المالك

إ ا هلك الشتء أو تلق أو ا تاج إىل إصإ ات جسيمة مما جيب على املالك أن يتحمإل فااتإاض أو إىل
اذإإا إج إراء يايإإا إإ ،اكإإر ي ييإإ ،نظإإو اض فعلإإى املنتفإإع أن يمإإا ءاكإإا املالإإكض وعليإإا إاكإإا ه
أي ا إ ا اةتمسك أجني حبق ينعيا على الشتء فسا.
مادة (  ) 996االنتفاع بالمنقول

 – 1إ ا كإإان املإإال املاإإر عليإإا إإق اال تفإإاع ناإإوالا وجإإب جإإر ه ول إ م املنتفإإع تا إنمي كفالإإة بإإاض فإإان ي
ياإإن ها بيإإع املإإال املإإذكو ووظإق نإإا يف ش إراء ةإإننات عا إإة يسإإتويل املنتفإإع علإإى أ اب هإإا أو أبيإإة
طرياة أارى يعينها الاا ت وتعو أ اب ها على املنتفع.
 - 1هذه الفارة عنلة ابلاا ون قض  74لسنة 1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلريإنة الرمسيإة
العن ( )37يف  5أغسكس 1972م .السنة العاشرةض أ ا ابلنسمة للمعا إت بني غريهض  ،األشخاص فيسري عليهض النر
الانمي وهو النر التايل ( :أ ا التياليق غري املعتإا ة وايصإإ ات اجلسإيمة الإيت ي تنشإأ عإ ،اكإأ املنتفإع فا إا تيإون علإى
املالكض ويلت م املنتفع أبن يؤ ي للمالك فوائن ا أ فاا يف لكض فان كان املنتفع هو الذي قام ابيتفاف كان لا اةه ا أس
املال عنن ا تهاء ق اال تفاع ).
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 – 2وللمنتفإإع الإإذي قإإنم كفالإإة أن يسإإتعمل األشإإياء الاابلإإة لإةإإتهإكض وإمنإإا عليإإا أن يإإر بإإنهلا عنإإن
ا تهاء اا يف اال تفاعض ولا تاج املواشت بعن أن يعو

نها ا فق  ،األصل حبا

فاجئ.

مادة (  ) 997انتهاء حق االنتفاع

 – 1ينتهت ق اال تفاع اب ا اء األجل املعنيض فإان ي يعإني لإا أجإل عإن اإر ا حليإاة املنتفإعض وهإو ينتهإت
على أي ال وت املنتفع ىت قمل ا ا اء األجل املعني.

 – 2وإ ا كا ت األ

املنتفع هبا شغولة عنن ا ا اء األجل أو وت املنتفع بإ ع قإائضض تركإت األ

للمنتفع أو لو ثتا إىل ني إ اك ال عض على أن ينفعوا أجرة األ

ع ،هذه الفهة  ،ال .،

مادة (  ) 998هالك الشيء

 -1ينتهت ق اال تفاع هبإك الشتءض إال أ ا ينتال  ،هذا الشتء إىل ا قن ياوم اا ا  ،عو .
 – 2وإ ا ي ييإإ ،اهلإإإك اجعإإا إىل املالإإكض فإإإ جيإإرب علإإى إعإإا ة الشإإتء ألصإإلاض ولينإإا إ ا أعإإا ه جإإع
للمنتفع ق اال تفاع إ ا ي يي ،اهلإك بسمماض ويف هذه احلالة تكمق املا ة  993الفارة الثا ية.
مادة (  ) 999االنتهاء بعدم االستعمال

ينتهت ق اال تفاع بعنم االةتعمال نة ةس عشرة ةنةض وينتهت كذلك ابحتا الذ إة.
 – 2حق االستعمال وحق السكنى

مادة (  ) 1000نطاق حق االستعمال
وحق السكني

كاف ق االةتعمال و ق السإي يتحإن اإنا إا حيتإاج إليإا صإا ب احلإق هإو وأةإرتا خلاصإة أ فسإهضض
و لك ون إاإل ا يار ه السنن املنشئ للحق  ،أ يإام.
مادة (  ) 1001حوالة الحق

ال جيوز الن ول للغري ع ،ق االةتعمال أو ع ،ق السيىن إال بناء على شرمل صري أو رب قوي.
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مادة (  ) 1002تطبيق أحكام
حق االنتفاع

فيما عنا األ يام املتان ة تسري األ يام اخلاصة حبق اال تفإاع علإى إق االةإتعمال و إق السإيىن إىت
ع طميعة هذي ،احلاني.
كا ت ال تتعا
الفصل الثاني
المغارسة
مادة (  ) 1003تعريف

املغا ةإة عاإن يسإلض ات إاه الإك أ أ إا لغإإا س يتعهإن بغرةإها شإجرا بإت األصإل ثمإرا تتفإإق أو
تتاا ب نة إطعا ا و لك اابل صة  ،األ تعكى للغا س.
مادة (  ) 1004ثبوت العقد ونفاذه
()1
في حق الغير

ال يثمت عان املغا ةة إال ابليتابإة وال ييإون انفإذا يف إق الغإري سإ ،النيإة إال إ ا كإان سإجإ قمإل أن
ييسب هذا الغري اا عينيا على العاا .
مادة (  ) 1005تطبيق العرف
على المغارسة

إ ا ي حين يف عان املغا ةة وع األشجا وكيفية الايام هبا كان لك سب ات يات العرف احمللت.
مادة (  ) 1006مصروفات الغرس

إإ ،ش إراء األشإإجا و صإإا يق غرةإإها والعنايإإة هبإإا وص إيا تها علإإى فاإإة الغإإا س إإا ي يتفإإق علإإى اإإإف
لك.

 - 1عنلة ابلاا ون قض (  ) 29لسنة  1396هإ 1976 .م .املنشو ابجلرينة الرمسيةض عن قض  38لسنة  1976م.
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مادة (  ) 1007حق الغارس في
زراعة األرض

مإوابا أو ا إرا أو إإا إىل
ال بنإع عاإإن املغا ةإة إإ ،أن ياإوم الغإإا س عإإوة علإإى التشإجريض بإ ع األ
لك على أن يعكت املالك صيم ا  ،احملصول سب قواعن احلير ا ي يتفق على اإف لك.
مادة (  ) 1008تحديد مدة
الشروع في العمل

على الغا س أن يشرع يف إعنا األ والايام ابلت ا اتا اخلاصإة ابلغإرس اإإل ثإإ ةإنوات إ ،ش يإخ
العان وإال ةاط اا يف التمسك ابلعانض وعن العان الغيا.
مادة (  ) 1009حق الغارس في التملك

إ ا ا ا إإت املإنة املعينإإة يف العاإإن أو سإإب العإإرف وقإإام الغإإا س إإا عليإإا إإ ،الت ا إإات وأطعإإض الشإإجر
أصم الغا س ا ليا للحصة املستحاة لا أو للاكعة املعينة اليت مت االتفاف عليها يف العان.
مادة (  ) 1010التحكيم

إ ا قل عن الشجر املغإروس عإ ،ثلثإت إا اتفإق عليإا يف العاإن فإإ إق للغإا س يف يلإك النصإيب املتفإق
علي إإا ك إإا إ وللمال إإك إإق االاتي إإا يف أن يس إإتمر يف العا إإن أو ينهي إإا .ويف احل إإالتني تن إإامل تس إإوية
اخلإإإف بإإني املالإإك والغإإا س هبيئإإة حتيإإيض يو إإة إإ ،ثإثإإة أع إإاء ممإإ ،هلإإض اخلإإربة والن اهإإة املكلوبإإة
خيتا ع وي ،نهض املتعاقنان أو خيتا الع و الثالث احليمان اللإذان مت ااتيا مهإاض وإ ا ااتلإق يف
التعيإإني أو تع إذ ألي ةإإمب قا إإت بإإذلك احمليمإإة املختصإإة .وي إرأس اللجنإإة الع إإو الثالإإث وييإإون
قرا اها ائي ا.
مادة (  ) 1011هالك المغروس

 -1إ ا مت الغإإرس سإإب االتفإإاف وأهليتإإا قإإوة قإإاهرة فإإإ يلإ م الغإإا س ءعإإا ة غإإرس شإإجر جنيإإن حمإإل
اهلالكض بل يعترب أ ا قام ا عليا  ،الت ا ات.
 -2أ إإا إ ا هلإإك الشإإجر املغإإروس ألي ةإإمب كإإان قمإإل منإإوه وإطعا إإا بإ  ،طويإإل فيتحإإتض علإإى الغإإا س
إعا ة التشجري إال أن املنة املتفق عليها تعن ممتنة ز نا يوافق املنة اليت ةمات هإكا.
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مادة (  ) 1012تطبيق أحكام الشريعة

يرجع إىل األ يام الشرعية يف املغا ةة يث ي ير ر.

الفصل الثالث

المزارعة والمساقاة
مادة (  ) 1013تعريف المزارعة

 -1امل ا عة عان يسلض ات اه صا ب أ
 ،احملصول انا أو عينا.
 -2ويسمى هذا النصيب  ،احملصول يرا.

أ ا لشخر ي عها موابا أو ا را ومسية لاإاء صإيب

مادة (  ) 1014تعريف المساقاة

 -1املسإإاقاة عاإإن يسإإلض ات إإاه صإإا ب شإإجر أو ز ع شإإجره أو ز عإإا إىل شإإخر يتعهإإنه ويسإإايا إىل
أن يثمر.
 -2ولااء لك يعهف للساقت ابحلق يف قسض عني  ،احملصول.
مادة (  ) 1015تحديد المساقاة بزمن

جيب أن حين عان املساقاة ب .،
مادة (  ) 1016التزامات المتعاقدين

يلت م الساقت بسائر ا يتكلما عان املساقاة  ،عمل.
أ ا املصا ف اخلاصة بتهيئة النواب واألمسإنة والاإوة اليهرابئيإة و إا إىل لإك فعلإى فاإة الغإا س واملالإك
بنس إإمة إإا ين إإوب ك إإل نهم إإا .وعل إإى املال إإك إع إإنا األش إإجا وغرة إإها و ف إإر اآلاب واجل إإوا و إإا
شاهبهما.
مادة (  ) 1017مراعاة العرف والعادة

يف عاإإو امل ا عإإة واملسإإاقاة تراعإإى الاواعإإن اخلاصإإة ابلعإإرف والعإإا ات احملليإإة إإا ا إإت ال تتعإإا
الاا ون.

إإع
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الفصل الرابع
حق االرتفاق
مادة (  ) 1018تعريف

اال تفاف ق حين  ،نفعة عاا لفائنة عاا غريه بليا شخر اار.
ع االةتعمال الذي اصر لا هذا املال.
وجيوز أن يهتب اال تفاف على ال عام إن كان ال يتعا
مادة (  ) 1019اكتساب االرتفاق

 -1ق اال تفاف ييسب بعمل قا وا أو ابملريا .
 -2وال ييسب ابلتاا م إال اال تفاقات الظاهرة ا فيها ق املرو .
مادة (  ) 1020تخصيص المالك األصلي

 -1جيوز يف اال تفاقات الظاهرة أن ترتب أي ا بتخصير  ،املالك األصلت.
 -2وييإإون هنإإاك ذصإإير إإ ،املالإإك األصإإلت إ ا تمإإني أبي طريإإق إإ ،طإإرف ايثمإإات أن الإإك عاإإا ي،
نفصإإلني قإإن أقإإام بينهمإإا عإقإإة ظإإاهرةض فأ شإإأ بإإذلك عإقإإة تمعيإإة بينهمإإا إإ ،شإإأ ا أن تإإنل علإإى
وجإإو ا تفإإاف لإإو أن العاإإا ي ،كإإاان مملإإوكني ملإإإك تلفإإنيض ففإإت هإإذه احلالإإة إ ا ا تاإإل العاإإا ان إىل
أيني إك تلفني ون تغيري يف التهماض عن اال تفإاف رتمإا بإني العاإا ي ،هلمإا وعليهمإا إا ي ييإ،
ة شرمل صري خيالق لك.
مادة (  ) 1021الحد من حق
مالك العقار

 -1إ ا فر إت قيإو عينإة حتإإن إ ،إق الإإك العاإا يف المنإاء عليإا كيإإق شإاء كإأن بنإإع إ ،جتإاوز إإن
عني يف اال تفاع ابلمناء أو يف سا ة قعتاض فان هإذه الايإو تيإون اإوف ا تفإاف علإى هإذا العاإا
لفائنة العاا ات اليت فر ت ملصلحتها هذه الايو هذا ا ي يي ،هناك اتفاف يا ت بغريه.
 -2وك إإل الف إإة هل إإذه الاي إإو جت إإوز املكالم إإة ءص إإإ ها عين إإاض و إإع ل إإك جي إإوز االقتص إإا عل إإى احلي إإض
ابلتعويض إ ا أت احمليمة ا يرب لك.
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مادة (  ) 1022أحكام حق االرتفاق

ذ ع اوف اال تفاف للاواعن املار ة يف ةنن إ شائها وملا جرى با عرف اجلهة ولأل يام اآلتية- :
مادة (  ) 1023األعمال المخولة
لمالك العقار المرتفق

 -1ملالإإك العاإإا املرتفإإق أن جيإإري إإ ،األعمإإال إإاهو إإرو ي الةإإتعمال اإإا يف اال تفإإافض و إإا يل إ م
للمحافظة علياض وأن يستعمل هذا احلق على الوجا الذي ال ينشأ عنا إال أقل ر ممي.،
 -2وال جيوز أن يهتب على ا جين  ،اجات العاا املرتفق أية زاي ة يف عبء اال تفإاف.
مادة (  ) 1024ما ال يلزم به مالك
العقار المرتفق به

ال يل إ م الإإك العاإإا املرتفإإق بإإا أن ياإإوم أبي عمإإل ملصإإلحة العاإإا املرتفإإق إال أن ييإإون عم إإا إ إإافيا
يات يا اةتعمال اال تفاف على الوجا املألوف ا ي يشهمل غري لك.
مادة (  ) 1025نفقات األعمال الالزمة

 -1فاة األعمال الإز إة الةإتعمال إق اال تفإاف واحملافظإة عليإا تيإون علإى الإك العاإا املرتفإق إا ي
يشهمل غري لك.
 -2فا ا كان الك العاا املرتفق با هإو امليلإق أبن ياإوم بتلإك األعمإال علإى فاتإاض كإان لإا ائمإا أن
يتخلر  ،هذا التيليق ابلتخلت ع ،العاا املرتفق با كلا أو بع ا ملالك العاا املرتفق.
 -3وإ ا كا ت األعمال انفعة أي ا ملالك العاا املرتفق باض كا ت فاة الصيا ة علإى الكإرفني كإل بنسإمة
ا يعو عليا  ،الفائنة.
مادة (  ) 1026األعمال المنقصة
الستعمال حق االرتفاق

 -1ال جيإإوز ملالإإك العاإإا املرتفإإق بإإا أن يعمإإل شإإيئا يإإؤ ي إىل اال تاإإاص إإ ،اةإإتعمال إإق اال تفإإاف أو
جعلإإا أكثإإر شإإاةض وال جيإإوز لإإا بوجإإا اإإاص أن يغإإري إإ ،الو إإع الاإإائض أو أن يمإإنل ابملو إإع املعإإني
أصإ الةتعمال ق اال تفاف و عا اار.
 -2و إإع لإإك إ ا كإإان املو إإع الإإذي عإإني أصإإإ قإإن أصإإم إإ ،شإإأ ا أن ي يإإن يف ع إبء اال تفإإافض أو
238

أصم اال تفاف ا عا  ،إ نا حتسينات يف العاا املرتفق باض فلمالك هإذا العاإا أن يكلإب اإل
اال تفإاف إىل و إإع ااإإر إإ ،العاإإا ض أو إىل عاإإا ااإإر بليإإا هإإو أو بليإإا أجنإإي إ ا قمإإل األجنإإي
لك.
كإإل هإإذا إإىت كإإان اةإإتعمال اال تفإإاف يف و إإعا اجلنيإإن يسإإو ا ملالإإك العاإإا املرتفإإق ابلاإإن الإإذي كإإان
يسو ا با يف و عا السابق.
مادة (  ) 1027تجزئة العقار المرتفق

 -1إ ا ج ا العاا املرتفق بات اال تفاف ستحاا ليإل جإ ء نإاض علإى أال ي يإن لإك يف العإبء الواقإع
على العاا املرتفق با.
 -2غري أ ا إ ا كان ق اال تفاف ال يفين يف الواقع إال ج ءا  ،هذه األجإ اء فلمالإك العاإا املرتفإق بإا
أن يكلب زوال هذا احلق ع ،األج اء األارى.
مادة (  ) 1028تجزئة العقار المرتفق به

 -1إ ا ج ا العاا املرتفق با بات ق اال تفاف واقعا على كل ج ء نا.
 -2غري أ ا إ ا كإان إق اال تفإاف ال يسإتعمل يف الواقإع علإى بعإض هإذه األجإ اء وال بيإ ،أن يسإتعمل
عليهاض فلمالك كل ج ء نها أن يكلب زوال هذا احلق ع ،اجل ء الذي بليا.
مادة (  ) 1029انتهاء االرتفاق
ألسباب خاصة

تنتهإإت اإإوف اال تفإإاف اب ا إإاء األجإإل املعإإني وهبإإإك العاإإا املرتفإإق بإإا أو العاإإا املرتفإإق هإكإإا ش إإا
وابجتمإإاع العاإإا ي ،يف يإإن الإإك وا إإنض إال أ إا إ ا زالإإت الإإة االجتمإإاع هإإذه زواالا يرجإإع أثإإره إىل
املا ت فان ق اال تفاف يعو .
مادة (  ) 1030انتهاء االرتفاق
بعدم االستعمال

 -1تنتهت اوف اال تفاف بعنم اةتعماهلا نة ةس عشإرة ةإنةض فإان كإان اال تفإاف اإر ا ملصإلحة عإني
وقوفة كا ت املنة ثإ ا وثإثني ةنة .وكما يساط التاإا م إق اال تفإاف جيإوز كإذلك ابلكرياإة اهتإا
أن يعنل  ،الييفية اليت يستعمل هبا.
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 -2وإ ا لك العاا املرتفإق عإنة شإركاء علإى الشإيوع فا تفإاع أ إنهض ابال تفإاف ياكإع التاإا م ملصإلحة
الماقنيض كما أن وقق التاا م ملصلحة أ ن هؤالء الشركاء جيعلا وقوفا ملصلحة ةائرهض.
مادة (  ) 1031انتهاء الحق
بتغير وضع األشياء

 -1ينتهت ق اال تفاف إ ا تغري و ع األشياء حبيث تصم يف الة ال بي ،فيها اةتعمال هذا احلق.
 -2ويع إإو إ ا ع إإا ت األش إإياء إىل و إ إإع بي إإ ،ع إإا اة إإتعمال احلإ إإقض إال أن يي إإون ق إإن ا ته إإى بعإ إإنم
االةتعمال.
مادة (  ) 1032التحرر من االرتفاق

ملالك العاا املرتفق با أن يتحر  ،اال تفاف كلا أو بع ا إ فان اال تفاف كل نفعة للعاإا املرتفإقض أو
ي تمق لا غري فائنة حمن ة ال تتناةب المتة ع األعماء الواقعة على العاا املرتفق با.
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الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية
أو التأمينات العينية
الباب األول

الرهن القانوني

مادة (  ) 1033قيام الرهن القانوني
يختص بالرهن القانوني:

 -1املتصرف ابلعاا على العاا فسا ال ةتيفاء االلت ا ات الناشئة ع ،عان التصرف.
 -2الو ثإإة والشإإركاء و إإ ،هلإإض إإق االقتسإإام اآلاإإرونض أت ين إ ا حلإإق كإإل إإنهض يف الرجإإوع علإإى اآلا إري،
بسمب الاسمة والةتيفاء ا تار لا فيها  ،صة.
 -3النولة على أ وال املتهض واملسئول ن يا سب أ يام قا ون العاوابت وقا ون ايجراءات اجلنائية.
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الباب الثاني

الرهن االتفاقي
الفصل األول
إنشاء الرهن

مادة (  ) 1034طرق انعقاد الرهن

 -1ال ينعان الره ،إ ا كان بو قة مسية وفا ا أل يام النظام العاا ي.
 -2و فاات العان على الراه ،إال إ ا اتفق على غري لك.

مادة (  ) 1035الراهن مالك للعقار
وأهل للتصرف فيه

 -1جيوز أن ييون الراه ،هو فس املني ،كما جيوز أن ييون شخص ا اار يانم هنا ملصلحة املني.،
 -2ويف كلتا احلالتني جيب أن ييون الراه ،اليا للعاا املرا هنا وأهإ للتصرف فيا.
مادة (  ) 1036عندما ال يكون
الراهن مالكا

 -1إ ا كإإان الإراه ،غإإري الإإك للعاإإا ملرهإإون فإإان عاإإن الإره ،يصإإم صإإحيحا إ ا أقإإره املالإإك احلاياإإت
بو قإة مسيإإةض وإ ا ي يصإإن هإإذا ايقإرا فإإان إإق الإإره ،ال يهتإإب علإى العاإإا إال إإ ،الوقإإت الإإذي
يصم فيا هذا العاا مملوكا للراه.،
 -2وياع ابطإ ه ،املال املستامل.
مادة (  ) 1037استثناء

يماى قائما ملصلحة النائ ،املرهت ،الره ،الصا إ ،املالإك الإذي تاإر إبكإال ةإنن لييتإا أو فسإخا أو
إلغاؤه أو زوالا ألي ةمب اار .إ ا كان هذا النائ ،س ،النية يف الوقت الذي أبرم فيا الره.،
مادة (  ) 1038صفة العقار
القابل للرهن

 -1ال جيوز أن ير الره ،الرمست إال على عاإا أو علإى إق ا تفإاع تعلإق بعاإا إا ي يوجإن إر يا إت
بغري لك.
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 -2وجيإإب أن ييإإون العاإإا املرهإإون ممإإا يصإ التعا إإل فيإإا وبيعإإا ابملإ ا العلإ وأن ييإإون عينإإا ابلإإذات
تعيينا قياا  ،يث طميعتا و وقعاض وأن ير هإذا التعيإني إ إا يف عاإن الإره ،اتإا أو يف عاإن مسإت
ال ق وإال وقع الره ،ابطإ.
مادة (  ) 1039ملحقات العقار المرهون

يشإمل الإإره ،لحاإإات العاإإا املرهإإون الإإيت تعتإإرب عاإا ا ويشإإمل بوجإإا اإإاص اإإوف اال تفإإاف والعاإإا ات
ابلتخصير والتحسينات واي شاءات اليت تعإو نفعإة علإى املالإك إا ي يتفإق علإى غإري لإكض إع
عنم اياإل اب تياز املمال املستحاة للمااولني أو املهننةإني املعمإا يني املنصإوص عليإا يف املإا ة (
) 1151
مادة (  ) 1040ريع العقار

يهتإإب علإإى قيإإن تنميإإا إ ع امللييإإة أن يلحإإق ابلعاإإا إإا يغلإإا إإ ،إإا وإيإرا عإ ،املإإنة الإإيت أعامإإت الايإإن.
وجيري يف توزيع هذه الغلة ا جيري يف توزيع  ،العاا .
مادة (  ) 1041رهن البناء القائم
على أرض الغير

جيوز ملالك املماا الاائمة على أ الغري أن يرهنهاض ويف هإذه احلالإة ييإون للإنائ ،املإرهت ،إق التاإنم يف
اةإإتيفاء الإإني ،إإ ،إإ ،األ اإإا إ ا هإإن ت املمإإااض و إإ ،التعإإويض الإإذي ينفعإإا الإإك األ إ ا
اةتماى املماا وفاا لأل يإام اخلاصة اباللتصاف.
مادة (  ) 1042رهن العقار غير المفرز

 -1يماإإت انفإإذا الإإره ،الصإإا إإ ،مجيإإع املإإإك لعاإإا شإإائعض أاي كا إإت النتيجإإة الإإيت تهتإإب علإإى قسإإمة
العاا فيما بعن أو على بيعا لعنم إ يان قسمتا.
 -2وإ ا ه ،أ ن الشركاء صتا الشائعة يف العاا أو ج ء ا فرزا  ،هذا العاا وقع يف صيما عنإن
الاسإإمة أعيإإان غإإري الإإيت هنهإإاض ا تاإإل الإإره ،رتمتإإا إىل قإإن إإ ،هإإذه األعيإإان يعإإا ل قيمإإة العاإإا
الإذي كإان رهإوان يف األصإلض ويعإني هإذا الاإن أب إر علإى عري إة وياإوم الإنائ ،املإرهت ،ءجإراء قيإن
جنين يمني فيا الان الذي ا تال إليا الره ،اإل تسعني يو ا إ ،الوقإت الإذي خيكإره فيإا أي ي
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شأن باين الاسمة .وال ي ر ا تاال الره ،على هذا الوجا بره ،صن  ،مجيإع الشإركاء وال اب تيإاز
املتاامسني.
مادة (  ) 1043الديون القابلة
للضمان بالرهن

جيوز أن يهتب الره ،ماان لني ،علق على شرمل أو يإ ،سإتامل أو يإ ،ا تمإايل كمإا جيإوز أن يهتإب
ماان ال عتمإا فتإوح أو لفإت سإاب جإا علإى أن يتحإن يف عاإن الإره ،ملإ الإني ،امل إمون
أو احلن األقصى الذي ينتهت إليا هذا الني.،
مادة (  ) 1044مدى الضمان
ومدى الرهن

كإإل جإ ء إإ ،العاإإا أو العاإإا ات املرهو إإة إإا  ،ليإإل الإإني،ض وكإإل جإ ء إإ ،الإإني،
العاا ات املرهو ة كلهاض ا ي ينر الاا ون أو يا ت االتفاف بغري لك.

إإمون ابلعاإإا أو

مادة (  ) 1045عالقة الرهن
بالدين المضمون

 -1ال ينفصل الره ،عإ ،الإني ،امل إمونض بإل ييإون شبعإا لإا يف صإحتا ويف ا ا إائا إا ي يإنر الاإا ون
على غري لك.
 -2وإ ا كان الراه ،غري املني ،كان لا إىل جا ب يسيا أبوجا النفع اخلاصة با أن يتمسك إا للمإني،
التمسك با  ،أوجا النفع املتعلاة ابلني،ض ويماى لا هذا احلق ولو ل عنا املني.،
مادة (  ) 1046مدى صحة القيد

حيإإتفظ قيإإن العاإإا بصإإحتا إإنة ةإإس عشإإرة ةإإنة .وينتهإإت أثإإر الايإإن إ ا ي جيإإن قمإإل ا ا إإاء األجإإل
املذكو .

الفصل الثاني
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آثار الرهن
 -1أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
بالنسبة إلى الراهن:

مادة (  ) 1047التصرف في
العقار المرهون

جيوز للراه ،أن يتصرف يف العاا املرهونض وأي تصرف يصن نا ال يؤثر يف ق النائ ،املرهت.،
مادة (  ) 1048إدارة العقار المرهون

للراه ،احلق يف إ ا ة العاا املرهون ويف قمض ا ه إىل وقت التحاقها ابلعاا .
مادة (  ) 1049إيجار العقار المرهون

 -1ايجيا الصا  ،الراه ،ال ينفذ يف ق النائ ،املرهت ،إال إ ا كان بت التا يخ قمإل قيإن تنميإا إ ع
امللييإة .أ إإا إ ا ي ييإإ ،ايجيإإا بإإت التإإا يخ علإإى هإإذا الوجإإاض أو كإإان قإإن عاإإن بعإإن قيإإن التنميإإا وي
تعجل فيا األجرةض فإ ييون انفذا إال إ ا أ ي ،اعتما ه ااإ يف أعمال اي ا ة احلسنة.
 -2وإ ا كإإان ايجيإإا السإإابق علإإى قيإإن التنميإإا ت يإإن نتإإا علإإى تسإإع ةإإنوات فإإإ ييإإون انفإإذا يف إإق
النائ ،املرهت ،إال ملنة تسع ةنواتض ا ي يي ،قن قين قمل قين الره.،
مادة (  ) 1050المخالصة والحوالة
النافذة في حق الدائن المرتهن

 -1ال تيإإون املخالصإإة ابألجإإرة اإإن ا ملإإنة ال ت يإإن علإإى ثإإإ ةإإنوات وال احلوالإإة هبإإا كإإذلك انفإإذة يف
ق النائ ،املرهت ،إال كا ت بتة التا يخ قمل قين تنميا ع املليية.
 -2أ ا إ ا كا ت املخالصة أو احلوالة ملنة ت ين على ثإ ةنواتض فا إا ال تيإون انفإذة يف إق الإنائ،
املإإرهت ،إإا ي تيإإ ،ايإإنة قمإإل قيإإن الإإره،ض وإال اف إإت املإإنة إىل ثإإإ ةإإنوات إإع راعإإاة احليإإض
الوا يف الفارة الساباة.
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مادة (  ) 1051إلزام الراهن بضمان
سالمة الرهن

يلت م الراه ،ب مان ةإ ة الره،ض وللنائ ،املإرهت ،أن يعإه علإى كإل عمإل أو تاصإري ييإون إ ،شإأ ا
إ اإاص إإما ا إ ااصإإا كمإرياض ولإإا يف الإإة االةإتعجال أن يتخإإذ إإا يلإ م إإ ،الوةإإائل التحفظيإإة وأن
يرجع على الراه ،ا ينفق يف لك.
مادة (  ) 1052هالك العقار
المرهون أو تلفه

 -1إ ا تسإإمب الإراه ،اكئإإا يف هإإإك العاإإا املرهإإون أو تلفإإاض كإإان الإإنائ ،املإإرهت ،إإريا بإإني أن يات إإت
أت ين ا كافي ا أو أن يستويف اا فو ا.
 -2فا ا كان اهلإك أو التلق قن شأ ع ،ةمب أجنىب وي يامل النائ ،بااء الإني ،بإإ أت إني كإان املإني،
ريا بني أن يانم أت ينا كافيا أو أن يويف الني ،فو ا قمل لول األجل)1( .
 -3ويف مجيع األ وال إ ا وقعت أعمال إ ،شإأ ا أن تعإر العاإا املرهإون للهإإك أو التلإق أو جتعلإا
غري كاف لل مانض كان للنائ ،أن يكلب إىل الاا ت وقق هذه األعمال واذإا الوةإائل الإيت ينإع
وقوع ال ر .
مادة (  ) 1053انتقال الرهن عند
هالك العقار المرهون أو تلفه

إ ا هلإإك العاإإا املرهإإون أو تلإإق ألي ةإإمب كإإانض ا تاإإل الإإره ،رتمتإإا إىل احلإإق الإإذي يهتإإب علإإى لإإك
كالتعويض أو مل التأ ني أو الثم ،الذي يار اابل ع لييتا للمنفعة العا ة.

 -1هذه الفارة عنلة ابلاا ون قض  74لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلريإنة الرمسيإة
العإإن ( )37يف  5أغسإإكس  1972م .السإإنة العاشإإرةض أ إإا ابلنسإإمة للمع إا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيسإإري علإإيهض
النر الانمي وهو النر التايل ( :فا ا كان اهلإإك أو التلإق قإن شإأ عإ ،ةإمب أجنإي وي يامإل الإنائ ،باإاء الإني ،بإإ أت إني
كإإان املإإني ،إريا بإإني أن ياإإنم أت ينإ ا كافيإ ا أو أن يإإويف الإإني ،فإإو ا قمإإل لإول األجإإلض ويف احلالإإة األاإإرية إ ا ي ييإإ ،للإإني،
فوائن ييون للنائ ،ق إال يف اةتيفاء مل يعا ل قيمة الني ،ناوصإا نهإا الفوائإن ابلسإعر الاإا وا عإ ،املإنة إا بإني ش يإخ
الوفاء وش يخ لول الني. ) ،
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بالنسبة إلى الدائن المرتهن:
مادة (  ) 1054حصر التنفيذ في
المال المرهون

إ ا كان الراه ،شخصا اار غري املني ،فإإ جيإوز التنفيإذ علإى الإا إال إا هإ ،إ ،هإذا املإالض وال ييإون
لا ق النفع بتجرين املني ،ا ي يوجن اتفاف يا ت بغري لك.

مادة (  ) 1055التنفيذ على
العقار المرهون
 -1للإإنائ ،بعإإن التنميإإا علإإى املإإني ،ابلوفإإاء أن ينفإإذ حباإإا علإإى العاإإا املرهإإون ويكلإإب بيعإإا يف املواعيإإن
ووفاا لألو اع املار ة يف قا ون املرافعات.
 -2وإ ا كان الراه ،شخصا اار غري املني،ض جاز لا أن يتفإا ى أي إجإراء وجإا إليإا إ ا هإو ذلإى عإ،
العاا املرهون وفا ا لألو اع وطما ا لأل يام اليت يتمعها احلائ يف ذلية العاا .
مادة (  ) 1056شرط التملك

 -1ياإإع ابطإإإ كإإل اتفإإاف جيعإل للإإنائ ،احلإإق عنإإن عإإنم اةإإتيفاء الإإني ،وقإإت لإإول أجلإإا يف أن يتملإإك
العاإإا املرهإإون يف ظإإري إإ ،علإإوم أاي كإإانض أو يف أن يميعإإا ون راعإإاة للج إراءات الإإيت فر إإها
الاا ون ولو كان هذا االتفاف قن أبرم بعن الره إ.،
 -2وليإ ،جيإوز بعإإن لإول الإإني ،أو قسإط نإا االتفإإاف علإى أن ينإ ل املإني ،لنائنإا عإإ ،العاإا املرهإإون
وفاء لنينا.
 -2أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
مادة (  ) 1057شروط القيد والتأشير

 -1ال ييإإون الإإره ،انفإإذا يف إإق الغإإري إال إ ا قيإإن العاإإن أو احليإإض املثمإإت للإإره ،قمإإل أن ييسإإب هإإذا
الغري ّاا عينيا على العاا ض و لك ون إاإل ابأل يام املار ة يف ايفإس.
 -2ال يص إ التمسإإك قمإإل الغإإري بتحويإإل إإق إإمون بايإإنض وال التمسإإك ابحلإإق الناشإإئ إإ ،لإإول
247

شإخر حمإل الإنائ ،يف هإذا احلإإق حبيإض الاإا ون أو ابالتفإاف وال التمسإإك كإذلك ابلتنإازل عإ ،رتمإإة
الاين ملصلحة ائ ،اار إال إ ا صل التأشري بذلك يف ها الاين األصلت.
مادة (  ) 1058شهر الرهن

يتمع يف إجراء الاين وجتنينه وحموه وإلغاء احملو واآل املهتمة على لك كلاض أ يام النظام العاا ي.
مادة (  ) 1059مصروفات القيد

صروفات الاين وجتنينه وحموه على الراه ،ا ي يتفق على غري لك.

حق التقدم وحق التتبع:

مادة (  ) 1060اعتماد القيد
في المرتبة

يستويف الإنائنون املرهتنإون اإوقهض قمإل الإنائنني العإا يني إ ،إ ،العاإا املرهإونض أو إ ،املإال الإذي إل
حمل هذا العاا ض حبسب رتمة كل نهض ولو كا وا قن أجروا الاين يف يوم وا ن.
مادة (  ) 1061وقت ثبوت المرتبة

حتسإإب رتمإإة الإإره ،إإ ،وقإإت قيإإنه ول إو كإإان الإإني ،امل إإمون ابلإإره ،علا إ ا علإإى شإإرمل أو كإإان ين إ ا
ستامإ أو ا تماليا.
مادة (  ) 1062توابع في مرتبة الرهن

 -1يهتإإب علإإى قيإإن الإإره ،إ اإإال صإإروفات العاإإن والايإإن والتجنيإإن إ اإإاال إإمني ا يف التوزيإإع ويف
رتمة الره ،فسها.
 -2وإ ا قين أ ن النائنني تنميا ع املليية ا تفع ةائر النائنني هبذا الاين)1(.
 -1هذه الفارة عنلة ابلاا ون قض  74لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلريإنة الرمسيإة
العإإن ( )37يف  5أغسإإكس  1972م .السإإنة العاشإإرةض أ إإا ابلنسإإمة للمع إا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيسإإري علإإيهض
النر الانمي وهو النر التايل ( :وإ ا كر ةعر الفائنة يف العان فا ا يهتإب علإى قيإن الإره ،أن يإنال يف التوزيإع إع أصإل
الني ،ويف فس رتمة الره ،فوائن السنتني الساباتني على قين تنميا ع املليية والفوائن اليت تستحق  ،هذا التا يخ إىل يإوم
ةو امل ا ض ون ساس ابلايو اخلاصة اليت تؤاذ ماان لفوائن أارى قن اةتحات واليت حتسب رتمتها  ،وقإت إجرائهإاض
وإ ا قين أ ن النائنني تنميا ع املليية ا تفع ةائر النائنني هبذا الاين ) .
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مادة (  ) 1063النزول عن المرتبة

للنائ ،املرهت ،أن ين ل عإ ،رتمإة هنإا يف إنو الإني ،امل إمون هبإذا الإره ،ملصإلحة ائإ ،ااإر لإا هإ،
ايإإن علإإى فإإس العاإإا ض وجيإإوز التمسإإك قمإإل هإإذا الإإنائ ،اآلاإإر جبميإإع أوجإإا الإإنفع الإإيت جيإإوز
التمسإإك هبإإا قمإإل الإإنائ ،األولض عإإنا إإا كإإان نهإإا تعلاإا اب ا إإاء إإق هإإذا الإإنائ ،األول إ ا كإإان
هذا اال ا اء ال اا للتنازل ع ،املرتمة.
مادة (  ) 1064تخويل حق
الخيار للحائز

 -1جيوز للنائ ،املرهت ،عنإن لإول أجإل الإني ،أن ينإ ع لييإة العاإا املرهإون يف يإن احلإائ هلإذا العاإا ض
إال إ ا ااتا احلائ أن يا ت الني ،أو يكهر العاا  ،الره ،أو يتخلى عنا.
 -2ويعتإرب إإائ ا للعاإا املرهإإون كإإل إ ،ا تالإإت إليإإا أبي ةإمب إإ ،األةإإماب لييإة هإإذا العاإإا أو أي
إإق عيإ ااإإر عليإإا قابإإل للإإره،ض ون أن ييإإون سإإئوال سإإئولية شخصإإية عإإ ( ،الإإني ،امل إإمون
ابلره.) ،
مادة (  ) 1065وفاء الحائز بالرهن

جي إإوز للح إإائ عن إإن ل إإول ال إإني ،امل إإمون ابل إإره ،أن يا إإيا ه إإو و لحاات إإا إإا يف ل إإك إإا ص إإرف يف
ايجراءات  ،وقت إ ذا ه .ويماى اإا هإذا قائمإا إىل يإوم ةإو املإ ا وييإون لإا يف هإذه احلالإة أن
يرجإإع بيإإل إإا يوفيإإا علإإى املإإني ،وعلإإى املالإإك السإإابق للعاإإا املرهإإونض كمإإا ييإإون لإإا أن حيإإل حمإإل
النائ ،الذي اةتول الني ،فيما لا  ،اوف إال ا كان نها تعلاا بتأ ينإات قإن ها شإخر ااإر
غري املني.،
مادة (  ) 1066االحتفاظ بالقيد

جيب علإى احلإائ أن حيإتفظ بايإن الإره ،الإذي إل فيإا حمإل الإنائ ،وأن جيإن ه عنإن االقت إاءض و لإك إىل
أن يحى الايو اليت كا ت وجو ة على العاا وقت قين ةنن هذا احلائ .
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مادة (  ) 1067إلزام الحائز بالدفع

 -1إ ا كإإان يف إإة احلإإائ بسإإمب ا تإكإإا العاإإا املرهإإون ملإ سإإتحق األ اء إإاال ييفإإت لوفإإاء مجيإإع
النائنني املاينة اوقهض على العاا ض فليل  ،هإؤالء الإنائنني أن جيإربه علإى الوفإاء حباإا بشإرمل أن
ييون ةنن لييتا قن قين.
 -2فإإا ا كإإان الإإني ،الإإذي يف إإة احلإإائ غإإري سإإتحق األ اء إإاالض أو كإإان أقإإل إإ ،الإإنيون املسإإتحاة
للنائننيض أو غايرا هلاض جاز للنائنني إ ا اتفاوا مجيعا أن يكالموا احلائ بنفع ا يف تا باإن إا هإو
ستحق هلإضض وييإون الإنفع طماإ ا للشإرومل الإيت التإ م احلإائ يف أصإل تعهإنه أن يإنفع ات إاها ويف
األجل املتفق على النفع فيا.
 - 3ويف كلتا احلالتني ال جيإوز للحإائ أن يإتخلر إ ،الت ا إا ابلوفإاء للإنائنني بتخليإا عإ ،العاإا ض وليإ،
إ ا هإإو ول هلإإض فإإان العاإإا يعتإإرب االصإإا إإ ،كإإل هإإ ،وييإإون للحإإائ احلإإق يف طلإإب حمإإو إإا علإإى
العاا  ،الايو .
مادة (  ) 1068تطهير العقار
من الرهن

 -1جيوز للحائ إ ا قين ةنن لييتا أن يكهر العاا  ،كل ه ،قينه قمل قين هذا السنن.
 -2وللحائ أن يستعمل هذا احلق ىت قمل أن يوجا الإنائنون املرهتنإون التنميإا إىل املإني ،أو اي إذا إىل
هذا احلائ ض ويماى هذا احلق قائما إىل يوم إيناع قائمة شرومل الميع.
مادة (  ) 1069الطرق المقررة للتطهير

إ ا أ ا احل إإائ تكه إإري العا إإا وج إإب علي إإا أن يوج إإا إىل ال إإنائنني املاي إإنة ا إإوقهض يف إإواطنهض املخت إإا ة
املذكو ة يف الاين إعإانت ع ،طريق حم ر تشتمل على المياانت اآلتية:

أ ) اإصة  ،ةنن ليية احلائ تاتصر على بيان وع التصإرف وش خيإا واةإض املالإك السإابق للعاإا إع
تعيإإني هإإذا املالإإك تعيينإإا قياإإا وحمإإل العاإإا إإع تعيينإإا وحتنيإإنه بنقإإة .وإ ا كإإان التصإإرف بيعإإا يإإذكر

أي ا الثم ،و ا عسى أن يوجن  ،تياليق تعترب ج ء ا  ،هذا الثم.،
ب ) ش يخ قين ليية احلائ و قض الاين.

250

ج ) اململإ الإذي ياإإن ه احلإائ قيمإإة للعاإا ولإإو كإان التصإرف بيعإ ا وجيإب أال ياإإل هإذا اململإ عإ ،السإإعر

الإإذي يتخإإذ أةاةإ ا لتاإإنير الإإثم ،يف الإإة إ ع امللييإإةض وال أن ياإإل يف أي إإال عإإ ،المإإاقت يف إإة

احلإإائ إإ ،إإ ،العاإإا إ ا كإإان التصإإرف بيعإ ا .وإ ا كا إإت أجإ اء العاإإا ثالإإة برهإإون تلفإة وجإإب

تانير قيمة كل ج ء على نة.
) قائمإإة ابحلاإإوف الإإيت مت قيإإنها علإإى العاإإا قمإإل قيإإن ةإإنن احلإإائ تشإإتمل علإإى بيإإان ش يإإخ هإإذه الايإإو
و انا هذه احلاوف وأمساء النائنني.
مادة (  ) 1070وجوب إعال ن الحائز
عن استعداده للدفع

جيب على احلائ أن يذكر يف ايعإن أ إا سإتعن أن يإويف الإنيون املايإنة إىل الاإن الإذي قإوم بإا العاإا .
ولإإيس عليإإا أن يصإإحب العإإر ابململإ اإإنا بإإل ينحصإإر العإإر يف إظهإإا اةإإتعنا ه للوفإإاء مل إ
واجب النفع يف احلال أاي كان يعا اةتحااف النيون املاينة.
مادة (  ) 1071األجل المضروب
لبيع العقار

جيوز ليل ائ ،قين اإا وليإل كفيإل حلإق ايإن أن يكلإب بيإع العاإا املكلإوب تكهإريهض وييإون لإك يف
نى ثإثني يو ا  ،اار إعإن مسإت ي إاف إليهإا واعيإن املسإافة إا بإني املإوط ،األصإلت للإنائ،
و وطنا املختا ض على أال ت ين واعين املسافة على ثإثني يو ا أارى.
مادة (  ) 1072كيفية تقديم
طلب البيع

 -1ييإإون الكلإإب ءعإإإن يوجإإا إىل احلإإائ وإىل املالإإك السإإابق ويوقعإإا الكالإإب أو إإ ،يوكلإإا يف لإإك
توكيإا ااصا .وجيب أن يو ع الكالب ا ا ة احمليمة ملغا كافيا لتغكيإة صإروفات الميإع ابملإ ا ض وال
جيوز أن يسإه إا اةإتغرف نإا يف املصإروفات إ ا ي يإرس املإ ا بإثم ،أعلإى إ ،اململإ الإذي عر إا
احلائ ض وييون الكلب ابطإ إ ا ي تستوف هذه الشرومل.
 -2وال جيوز للكالب أن يتنحى ع ،طلما إال وافاة مجيع النائنني املايني ،ومجيع اليفإء.
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مادة (  ) 1073إجراءات البيع
عند الطلب

 -1إ ا طلإإب بيإإع العاإإا وجإإب اتمإإاع ايجإراءات املاإإر ة يف الميإإوع اجلربيإإةض ويإإتض الميإإع بنإإاء علإإى طلإإب
صا ب املصلحة يف التعجيل  ،طالب أو ائ  .وعلى  ،يماشر ايجراءات أن يذكر يف إعإإانت
الميع اململ الذي قوم با العاا ..
 -2ويلت إ م الراةإإت عليإإا امل إ ا أن يإإر إىل احلإإائ الإإذي عإإت لييتإإا املصإإروفات الإإيت أ فاهإإا يف ةإإنن
لييتاض ويف قين هذا السننض وفيما قإام بإا إ ،ايعإإانتض و لإك إىل جا إب الت ا اتإا ابلإثم ،الإذي
ةا با امل ا وابملصروفات اليت اقت تها إجراءات التكهري.
مادة (  ) 1074عندما ال يقدم
طلب البيع

إ ا ي يكلب بيع العاا يف امليعا وابألو اع املار ة اةإتارت لييإة العاإا ائيإا للحإائ االصإة إ ،كإل
ق اينض إ ا هو فع اململ الذي قوم بإا العاإا للإنائنني الإذي ،تسإم إرتمتهض ابةإتيفاء اإوقهض
ناض أو إ ا هو أو ع هذا اململ ا ا ة احمليمة.
مادة (  ) 1075تخلية العقار
المرهون وتعيين حارس

 -1تيإإون ذليإإة العاإإا املرهإإون بتاريإإر يان إإا احلإإائ إىل قلإإض كتإإاب احمليمإإة االبتنائيإإة املختصإإةض وجيإإب
علي إإا أن يكلإ إإب التأشإ إإري بإ إإذلك يف هإ إإا

قيإ إإن التنمي إإا بن إ إ ع امللييإ إإةض وأن يعلإ إإ ،الإ إإنائ ،املماشإ إإر

للجراءات هبذه التخلية يف اإل ةسة أايم  ،وقت التارير هبا.

 -2وجيإإوز ملإإ ،لإإا صإإلحة يف التعجيإإل أن يكلإإب إىل السإإلكة الا إإائية تعيإإني إإا س تتخإإذ يف واجهإإة
إجراءات ع امللييةض ويعني احلائ

ا ةا إ ا طلب لك.

مادة (  ) 1076إنذار الحائز
قبل نزع الملكية

إ ا ي خيه احلائ أن يا ت النيون املاينة أو يكهر العاا  ،الره ،أو يتخلإى عإ ،هإذا العاإا ض فإإ جيإوز
للإإنائ ،املإإرهت ،أن يتخإإذ يف واجتهإإا إج إراءات إ ع امللييإإة وفا إ ا أل يإإام قإإا ون املرافعإإات إال بعإإن
252

إ ذا ه بنفع الني ،املستحق أو ذلية العاا ض وييون اي ذا بعإن التنميإا علإى املإني ،بنإ ع امللييإة أو
ع هذا التنميا يف وقت وا ن.
مادة (  ) 1077حق الحائز في
التمسك بأوجه الدفع

 -1جيوز للحإائ الإذي قيإن ةإنن لييتإا وي ييإ ،طرفإا يف الإنعوى الإيت يإض فيهإا علإى املإني ،ابلإني،
أن يتمسك أبوجا النفع اليت كان للمإني ،أن يتمسإك هبإاض إ ا كإان احليإض ابلإني ،ال اإا لايإن ةإنن

احلائ .

 -2وجيإإوز للحإإائ يف مجيإإع األ إإوال أن يتمسإإك ابلإإنفوع الإإيت ال ي إ ال للمإإني ،بعإإن احليإإض ابلإإني ،إإق
التمسك هبا.

مادة (  ) 1078دخول الحائز
في المزاد

حيإإق للحإإائ أن يإإنال يف امل إ ا علإإى شإإرمل أال يعإإر فيإإا نإإا أقإإل إإ ،المإإاقت يف تإإا إإ ،إإ ،العاإإا
اجلا ي بيعا.

مادة (  ) 1079رسو المزاد على الحائز

إ ا عت ليية العاإا املرهإون ولإو كإان لإك بعإن اذإا إجإراءات التكهإري أو التخليإة و ةإا املإ ا علإى
احلائ فساض اعترب هذا اليا للعاا ات ى ةنن لييتا األصلت ويتكهر العاا إ ،كإل إق ايإن
إ ا فع احلائ الثم ،الذي ةا با امل ا أو أو عا ا ا ة احمليمة.
مادة (  ) 1080رسو المزاد
على غير الحائز

إ ا ةإا املإ ا يف األ إوال املتان إة علإى شإخر ااإر غإري احلإائ ض فإان هإذا الشإخر اآلاإر يتلاإى اإا
ع ،احلائ ات ى يض رةى امل ا .
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مادة (  ) 1081حق الحائز فيما
يفيض على الثمن

إ ا زا الإإثم ،الإإذي ةإإا بإإا املإ ا علإإى إإا هإإو سإإتحق للإإنائنني املايإإنة اوقهضضكا إإت الإ اي ة للحإإائ
وكان للنائنني املرهتنني  ،احلائ أن يستوفوا اوقهض  ،هذه ال اي ة.
مادة (  ) 1082استبقاء الحقوق
العينية للحائز

يعو للحائ ا كان لا قمل ا تاال ليية العاا إليا  ،اوف ا تفاف و اوف عينية أارى.
مادة (  ) 1083رد ثمار العقار
بعد اإلنذار أو التخلية

علإإى احلإإائ أن يإإر إإا العاإإا إإ ،وقإإت إ إإذا ه ابلإإنفع أو التخليإإةض فإإا ا تركإإت ايج إراءات إإنة ثإإإ
ةنواتض فإ ير الثما إال  ،وقت أن يوجا إليا إ ذا جنين.
مادة (  ) 1084رجوع الحائز
بدعوى الضمان

 -1يرجع احلائ بنعوى ال مان على املالك السابق يف احلنو اليت يرجع هبا اخللق علإى إ ،تلاإى نإا
املليية عاو ة أو تربعا.
 -2ويرجع احلائ أي ا على املني ،ا فعا زاي ة علإى إا هإو سإتحق يف تإا ات إى ةإنن لييتإا أاي
كإإان السإإمب يف فإإع هإإذه ال إ اي ةض وحيإإل حمإإل الإإنائنني الإإذي ،وفإإاهض اإإوقهضض وبوجإإا اإإاص حيإإل
حملهض فيما هلض  ،أت ينات قن ها املني ،ون التأ ينات اليت قن ها شخر اار غري املني.،
مادة (  ) 1085مسئولية الحائز
عن التلف

احلائ سئول شخصيا قمل النائنني عما يصيب العاا  ،تلق اكئا.
الفصل الثالث

254

انقضاء الرهن
مادة (  ) 1086انقضاء حق الرهن
بانقضاء الدين المضمون

ينا إإت إإق الإإره ،االتفإإاقت اب ا إإاء الإإني ،امل إإمونض ويع إو عإإا إ ا زال السإإمب الإإذي ا ا إإى بإإا
الني،ض ون إاإإل ابحلاإوف الإيت ييإون الغإري سإ ،النيإة قإن كسإمها يف الفإهة إا بإني ا ا إاء احلإق
وعو تا.
مادة (  ) 1087انقضاء حق
الرهن بالتطهير

إ ا يت إجراءات التكهري ا ا ى ق الره ،االتفإاقت ائيإ اض ولإو زالإت ألي ةإمب إ ،األةإماب لييإة
احلائ الذي طهر العاا .
مادة (  ) 1088انقضاء الرهن
نتيجة للبيع الجبري

إربايا ابمل إ ا العل إ ةإإواء كإإان لإإك يف واجهإإة الإإك العاإإا أو احلإإائ أو
إ ا بيإإع العاإإا املرهإإون بيع إا جإ ّ
احلا س الذي ةلض إليا العاا عنن التخليةض فان اوف الره ،على هذا العاا تنا ت ءيإناع الإثم،
الذي ةا با امل ا ض أو بنفعا إىل النائنني املايني ،الذي ،تسم رتمإاهتض ابةإتيفاء اإوقهض إ ،هإذا
الثم.،
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الباب الثالث
الرهن القضائي
الفصل األول
إنشاء الرهن القضائي
مادة (  ) 1089الحصول على الرهن

القضائي بناء على حكم واجب التنفيذ

جيوز ليل ائ ،بيإنه يإض واجإب التنفيإذ صإا يف و إوع الإنعوى يلإ م املإني ،بشإتء عإني أن حيصإل
إإىت ك إإان س إإ ،الني إإةض عل إإى ه إإ ،ق إإائت عل إإى عا إإا ات نين إإا إإماانا ألص إإل ال إإني ،والفوائ إإن
واملصروفات)1( .
مادة (  ) 1090صدور الحكم في
الخارج أو من محكمين

ال جيوز احلصول على ه ،ق ائت بناء على يض صا
إ ا أصم احليض أو الارا واجب التنفيذ.

 ،أجنميةض أو علإى قإرا صإا

إ ،حميمإني إال

مادة (  ) 1091الحصول على رهن قضائي
بناء على صلح أو اتفاق

جيإإوز احلصإإول علإإى هإإ ،ق إائت بنإإاء علإإى يإإض يثمإإت صإإلحا أو اتفاقإإا بإإني اخلصإإومض وليإإ ،ال جيإإوز
احلصول على ه ،ق ائت بناء على يض صا بصحة التوقيإع.
مادة (  ) 1092أركان الرهن القضائي
من حيث الموضوع

ال جيوز أاذ الره ،الا ائت إال على عاإا أو عاإا ات عينإة مملوكإة للمإني ،وقإت قيإن هإذا الإره ،وجإائ
بيعها ابمل ا العل .
 -1تعتإإرب لغإإاة كلمإإة (الفوائإإن) فيمإإا يتعلإإق ابملع إإا إت املن يإإة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني وجإإب الاإإا ون قإإض ( )74لسإإنة
 1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا ية بني األشخاص الكميعينيض املنشو ابجلريإنة الرمسيإة العإن ()37
يف  5أغسكس  1972م .السنة العاشرة.
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مادة (  ) 1093اإلجراءات المفروض اتباعها

 -1علإإى الإإنائ ،الإإذي يري إن أاإإذ هإإ ،ق إإائت علإإى عاإإا ات نينإإة أن ياإإنم عري إإة بإإذلك إىل ئإإيس
احمليمة االبتنائية اليت تاع يف ائرهتا العاا ات اليت يرين التمسك ابلره ،الا ائت عليها.
 -2وهذه العري ة جيب أن تيإون صإحوبة بصإو ة مسيإة إ ،احليإض أو بشإها ة إ ،قلإض اليتإاب إنون
فيها نكوف احليضض وأن تشتمل على المياانت اآلتية :
أ ) اةض النائ ،ولاما وصناعتا و وطنا األصلت واملوط ،املختإا الإذي يعينإا يف الملإنة الإيت ياإع فيهإا اإر
احمليمة.
ب ) اةض املني ،ولاما وصناعتا و وطنا.
ج ) ش يخ احليض وبيان احمليمة اليت أصن تا.
) اإنا الإني،ض فإا ا كإان الإإني ،املإذكو يف احليإض غإري حمإن املاإإنا ض تإوىل ئإيس احمليمإة تاإنيره ؤقتإإا
وعني اململ الذي يؤاذ با الره ،الا ائت.
هإ) تعيني العاا ات تعيينا قياا وبيان وقعها ع تانمي األو اف النالة على قيمتها.
مادة (  ) 1094األمر بالرهن القضائي

 -1ينون ئيس احمليمة يف يل العري ة أ ره ابلره.،
 -2وإمنإإا جيإإب عليإإا عنإإن الهاإإير بإإا أن يراعإإت اإإنا الإإني ،وقيمإإة العاإإا ات املمين إة ابلعري إإة بوجإإا
التاريبض وعنن االقت اء جيعإل الإره ،اصإو ا علإى بعإض هإذه العاإا ات أو علإى وا إن نهإا فاإط
أو علإإى ج إ ء إإ ،أ إإنها إ ا أى أن لإإك كإإاف لتإإأ ني فإإع أصإإل الإإني ،والفوائإإن واملصإإروفات
املستحاة للنائنني)1( .
مادة (  ) 1095إعالن األمر

علإإى قلإإض اليتإإاب إعإإإن املإإني ،ابأل إإر الصإإا ابلإإره ،الا إإائت يف فإإس اليإإوم الإإذي يصإإن فيإإا هإإذا
األ رض وعليا أي إ ا أن يؤشإر هبإذا األ إر علإى صإو ة احليإض أو علإى الشإها ة املرفاإة ابلكلإب املاإنم
 - 1تعترب لغاة كلمة (الفوائإن) فيمإا يتعلإق ابملعإإا إت املن يإة بإني األشإخاص الكميعيإني وجإب الاإا ون قإض (  ) 74لسإنة
 1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا ية بني األشخاص الكميعينيض املنشو ابجلرينة الرمسيإةض العإإن ()37
يف  5أغسكس  1972م.ض السنة العاشرة.
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ألاإإذ الإإره،ض وأن خيكإإر قلإإض كتإإاب احمليمإإة الصإإا
شها ة أارى يسلمها للنائ.،

نهإإا احليإإض للتأشإإري بإذلك علإإى كإإل صإإو ة أو

مادة (  ) 1096تظلم المدين

 -1جيوز للمني ،أن يتظلض  ،األ ر الصا ابلإره ،الا إائت أ إام ئإيس احمليمإة الإيت صإن نهإا األ إر
أو أ ام احمليمة االبتنائية.
 -2وجيب أن يؤشر على ها الاين بيل أ ر أو يض ق ى ءلغاء األ ر الصا ابلره ،الا ائت.
مادة (  ) 1097حق الدائن
في التظلم

إ ا فض ئيس احمليمة طلإب الإره ،املاإنم إ ،الإنائ،ض ةإواء كإان الإرفض إ ،اب ا األ إر أو بعإن تظلإض
املني،ض جاز للنائ ،أن يتظلض  ،أ ر الرفض إىل احمليمة االبتنائية.
الفصل الثاني

آثار الرهن القضائي وانقاصه وانقضاؤه

مادة (  ) 1098حق المطالبة باإلنقاص

 -1جيوز ليل ي صلحة أن يكلب إ ااص الإره ،الا إائت إىل احلإن املناةإبض إ ا كا إت األعيإان الإيت
تب عليها هذا احلق ت ين قيمتها على ا ييفت ل مان الني.،
 -2وييون إ اإاص الإره ،الا إائت إ إا باصإره علإى جإ ء إ ،العاإا أو العاإا ات الإيت تإب عليهإاض وإ إا
بنالا إىل عاا اار تيون قيمتا كافية ل مان الني.،
 -3واملصروفات الإز ة يجراء اي ااصض ولو مت وافاة النائ،ض تيون على  ،طلب اي ااص.
مادة (  ) 1099تطبيق أحكام الرهن
االتفاقي على القضائي

ييون للنائ ،الذي صل على الره ،الا ائت فس احلاوف اليت للنائ ،الذي صل علإى هإ ،اتفإاقتض
ويسإإري علإإى الإإره ،الا إإائت إإا يسإإري علإإى الإإره ،االتفإإاقت إإ ،أ يإإام وااصإإة إإا يتعلإإق ابلايإإن
وجتنيإإنه وحمإإوه وعإإنم جت ئإإة احلإإق وأثإإره وا ا إإائا و لإإك كلإإا إإع عإإنم اياإإإل إإا و إإ ،أ يإإام
ااصة.
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الباب الرابع
الرهـــــن الحيـــــازي
الفصل األول
أركان الرهن الحيازي

مادة (  ) 1100تعريف الرهن الحيازي

الره ،احليازي عان با يلت م شخرض ماانا لني ،عليإا أو علإى غإريهض وأن يسإلض إىل الإنائ ،أو إىل أجنإي
يعينإإا املتعاقإإنانض شإإيئا يرتإإب عليإإا للإإنائ ،اإإا عينيإإا خيولإإا إإمس الشإإتء حلإإني اةإإتيفاء الإإني،ض وأن
يتانم النائنني العا يني والنائنني التالني لإا يف املرتمإة يف اقت إاء اإا إ ،إ ،هإذا الشإتء يف أي يإن
ييون.
مادة (  ) 1101األموال القابلة
للرهن الحيازي

ال ييون حمإ للره ،احليازي إال ا بي ،بيعا اةتاإال ابمل ا العل

 ،ناول وعاا .

مادة (  ) 1102األحكام التي تطبق
على الرهن الحيازي

تسإإري علإإى الإإره ،احليإإازي أ يإإام املإإا ة  1036وأ يإإام املإإوا إإ 1043 ،إىل  1045املتعلاإإة ابلإإره،
االتفاقت.
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الفصل الثاني
آثار رهن الحيازة
 -1فيما بين المتعاقدين

التزامات الراهن:
مادة (  ) 1103وجوب تسليم المرهون

 -1على الراه ،تسليض الشتء املرهون إىل النائ ،أو إىل الشخر الذي عينا املتعاقنان لتسلما.
 -2ويسري على االلت ام بتسليض الشتء املرهون أ يام االلت ام بتسليض الشتء املميإع.
مادة (  ) 1104رد الشيء المرهون

إ ا جع املرهإون إىل يإازة الإراه ،ا ا إى الإره،ض إال إ ا أثمإت الإنائ ،املإرهت ،أن الرجإوع كإان بسإمب ال
ياصن با ا ا اء الره،ض كل هإذا ون إاإل حباوف الغري.
مادة (  ) 1105ضمان الراهن
لسالمة الرهن ونفاذه

ي إإم ،الإراه ،ةإإ ة الإإره ،و فإإا هض ولإإيس لإإا يت عمإإإ يإإنار إإ ،قيمإإة الشإإتء املرهإإون أو حيإإول ون
اةإإتعمال الإإنائ ،حلاوقإإا املسإإتمنة إإ ،العاإإنض وللإإنائ ،املإإرهت ،يف الإإة االةإإتعجال أن يتخإإذ علإإى
فاة الراه ،كل الوةائل اليت تل م للمحافظة على الشتء املرهون.
مادة (  ) 1106تلف المرهون
أو هال كه

 -1ي م ،الراه ،هإك الشتء املرهون أو تلفا إ ا كان اهلإك أو التلق اجع ا خلكئا أو انشإئا عإ ،قإوة
قاهرة.
 -2وتسإإري علإإى الإإره ،احليإإازي أ يإإام املإإا تني 1052و  1053املتعلاإإة هبإإإك الشإإتء املرهإإون هنإإا
اتفاقيا أو تلفاض واب تاال ق النائ ، ،الشتء املرهون إىل ا ل حملا  ،اوف.
التزامات الدائن المرتهن:
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مادة (  ) 1107مسئولية صيانة
الشيء المرهون

إ ا تسلض النائ ،املإرهت ،الشإتء املرهإون فعليإا أن يمإذل يف فظإا وصإيا تا إ ،العنايإة إا يمذلإا الشإخر
العإإا يض وهإإو سإإئول عإإ ،هإإإك الشإإتء أو تلفإإا إإا ي يثمإإت أن لإإك يرجإإع لسإإمب أجنإإي اليإإن لإإا
فيا.
مادة (  ) 1108استثمار الشيء المرهون

 -1ليس للنائ ،أن ينتفع ابلشتء املرهون ون اابل.
 -2وعليا أن يستثمره اةتثما ا كا إا ا ي يتفق على غري لك.
 -3و ا صل عليا النائ ، ،صايف الرب و ا اةتفا ه  ،اةإتعمال الشإتء خيصإض إ ،اململإ امل إمون
ابلإإره ،ولإإو ي ييإإ ،قإإن إإل أجلإإاض علإإى أن ييإإون اخلصإإض أوال إإ ،قيمإإة إإا أ فاإإا يف احملافظإإة علإإى
 ،أصل الني)1(.،
الشتء ويف ايصإ ات  ،املصروفات والفوائن
مادة (  ) 1109الريع مقابل الفوائد

()2

 -1إ ا كإإان الشإإتء املرهإإون ينإإت

إإا ا أو إي إرا ا واتفإإق الكرفإإان علإإى أن جيعإإل لإإك كل إا أو بع إإا يف

اابل الفوائنض كان هذا االتفاف انفذا يف نو أقصى ا يسم با الاا ون  ،الفوائن االتفاقية.
 -2فا ا ي يتفق الكرفان على أن جتعل الثما يف اابل الفوائن وةيتا ع لك ع ،حتنين ةإعر الفائإنةض
سإإمت الفائإإنة علإإى أةإإاس السإإعر الاإإا وا ون أن جتإإاوز قيمإإة الثمإإا ض فإإا ا ي يعينإإا يعإإا ا حللإإول

الني ،امل مونض فإإ جيإوز للإنائ ،أن يكالإب ابةإتيفاء اإا إال إ ،طريإق اةإتن الا إ ،قيمإة الثمإا ض
ون إاإل حبق املني ،يف الوفاء ابلني ،يف أي وقت أ ا .

 - 1تعترب لغاة كلمة (الفوائإن) فيمإا يتعلإق ابملعإإا إت املن يإة بإني األشإخاص الكميعيإني وجإب الاإا ون قإض (  ) 74لسإنة
 1972م .بتحرمي اب النسيئة يف املعا إت املن ية والتجا ية بني األشخاص الكميعينيض املنشإو ابجلريإنة الرمسيإة العإن
) يف  5أغسكس  1972م .السنة العاشرة.

 - 2ال ينكمإق يإض هإذه املإا ة علإى املعإا إت بإني األشإخاص الكميعيإني و لإك وجإب املإا ة الثالثإة إ ،الاإا ون
لسنة 1972م .املشا إليا أعإه.

( 37
قإإض 74
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مادة (  ) 1110تولي الدائن المرتهن
إدارة الشيء المرهون

 -1يتإإوىل الإإنائ ،املإإرهت ،إ ا ة الشإإتء املرهإإونض وعليإإا أن يمإإذل يف لإإك إإ ،العنايإإة إإا يمذلإإا الرجإإل
العإإا يض ولإإيس لإإا أن يغإإري إإ ،طرياإإة اةإإتغإل الشإإتء املرهإإون إال بر إإاء ال إراه ،وجيإإب عليإإا أن
يما ءاكا الراه ،ع ،كل أ ر يات ت تنالا.
 -2فا ا أةاء النائ ،اةتعمال هذا احلإق أو أ ا الشإتء إ ا ة ةإيئة أو ا تيإب يف لإك إمهإاال جسإيماض
كان للراه ،احلق يف أن يكلب و ع الشتء حتت احلراةة أو أن يسه ه اابل فع ا عليا)1(.
مادة (  ) 1111رد الشيء المرهون

ي إإر ال إإنائ ،الش إإتء املره إإون إىل الإ إراه ،بع إإن أن يس إإتويف ك إإل ا إإاض و إإا يتص إإل ابحل إإق إإ ،لحا إإات
و صروفات وتعوي ات.
مادة (  ) 1112تطبيق أحكام
الرهن االتفاقي

يسإإري علإإى هإإ ،احليإإازة أ يإإام املإإا ة (  ) 1054املتعلاإإة سإإئولية الإراه ،غإإري املإإني ،وأ يإإام املإإا ة (
 ) 1056املتعلاة بشرمل التملك عنن عنم الوفاء وشرمل الميع ون إجراءات.
 - 2بالنسبة إلى الغير
مادة (  ) 1113نفاذ الرهن
في حق الغير

 -1جيإإب لنفإإا الإإره ،يف إإق الغإإري أن ييإإون الشإإتء املرهإإون يف يإإن الإإنائ ،أو األجنإإي الإإذي ا ت إإاه
املتعاقنان.
 -2وجيوز أن ييون الشتء املرهون ماانا لعنة يون.
 -1هذه الفارة عنلة ابلاا ون قض  74لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلريإنة الرمسيإة
العإإن ( )37يف  5أغسإإكس  1972م .السإإنة العاشإإرةض أ إإا ابلنسإإمة للمع إا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيسإإري علإإيهض
النر الانمي وهو النر التايل  ( :فا ا أةاء النائ ،اةتعمال هذا احلق أو أ ا الشتء إ ا ة ةيئة أو ا تيإب يف لإك إمهإاال
جسيم اض كان للراه ،احلق يف أن يكلب و ع الشتء حتت احلراةة أو أن يسه ه اابل فإع إا عليإاض ويف احلالإة األاإرية إ ا
كان اململ امل مون ابلره ،ال تسري عليإا فائإنة وي ييإ ،قإن إل أجلإاض فإإ ييإون للإنائ ،إال إا يماإى إ ،هإذا اململإ بعإن
اصض قيمة الفائنة نا بسعرها الاا وا ع ،املنة ا بني يوم الوفاء ويوم لول الني.،
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مادة (  ) 1114حق حبس
الشيء المرهون

 -1خيول الره ،النائ ،املرهت ،احلإق يف إمس الشإتء املرهإون عإ ،النإاس كافإة ون إاإإل إا للغإري إ،
اوف مت فظها وفاا للاا ون.
 -2وإ ا ارج الشتء  ،ين النائ ،ون إ ا تا أو ون علماض كان لا احلق يف اةه ا يازتإا إ ،الغإري
وفاا أل يام احليازة.
مادة (  ) 1115وضع التوابع في
مرتبة الرهن الحيازي

ال ياتصر الراه ،احليازي على مان أصل احلق وإمنا ي م ،أي ا ويف فس املرتمة ا يت-:
أ) املصروفات ال رو ية اليت أ فات للمحافظة على الشتء.
ب) التعوي ات ع ،األ را الناشئة ع ،عيوب الشتء.
ج) صروفات العان الذي أ شأ الني ،و صروفات عان الره ،احليازي وقينه عنن االقت اء.
) املصروفات اليت اقت اها الره ،احليازي.
هإ) مجيع الفوائن املستحاة ع راعاة ا جاء يف املا ة )1( .233
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازي
مادة (  ) 1116انقضاء الرهن الحيازي
بانقضاء الدين المضمون

ينا ت ق الره ،احليإازي اب ا إاء الإني ،امل إمون ويعإو عإا إ ا زال السإمب الإذي ا ا إى بإا الإني،ض
ون إاإإإل ابحلاإإوف الإإيت ييإإون الغإإري سإإ ،النيإإة قإإن كسإإمها قإإا وانا يف الفإإهة إإا بإإني ا ا إإاء احلإإق
وعو تا.
مادة (  ) 1117أسباب أخرى
النقضاء الرهن الحيازي

ينا ت أي ا ق الره ،احليازي أب ن األةماب اآلتية- :
 -1ال ينكمإق يإض هإإذه الفاإرة علإى املعإإا إت بإني األشإإخاص الكميعيإني و لإك وجإإب املإا ة الثالثإة إإ ،الاإا ون قإإض 74
لسإإنة 1972م .بتحإإرمي اب النسإإيئة بإإني األشإإخاص الكميعيإإني املنشإإو ابجلريإإنة الرمسيإإةض العإإن ( )37يف  5أغسإإكس1972م.
السنة العاشرة
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أ) إ ا إ ل الإإنائ ،املإإرهت ،عإإ ،هإإذا احلإإق وكإإان ا أهليإإة يف إبإراء إإة املإإني ،إإ ،الإإني ،وجيإإوز أن يسإإتفا
التنازل إمنا إ ،ذلإت الإنائ ،اباتيإا ه عإ ،الشإتء املرهإون أو إ ،وافاتإا علإى التصإرف فيإا ون
حتفظض على أ ا إ ا كان الره ،ثاإ حبق تار ملصلحة الغريض فإان تنإازل الإنائ ،ال ينفإذ يف إق هإذا
الغري إال إ ا أقره.
ب) إ ا اجتمع ق الره ،احليازي ع ق املليية يف ين شخر وا ن.
ج ) إ ا هلك الشتء أو ا ا ى احلق املرهون.
الفصل الرابع
أنواع الرهن الحيازي
 -1الرهن العقاري

مادة (  ) 1118نفاذ الرهن العقاري
في حق الغير

يشهمل لنفا الره ،العاا ي يف ق الغري إىل جا ب ا تاال احليازة أن ياين عان الره .،وتسإري علإى هإذا
الاين األ يام اخلاصة باين الره ،االتفاقت.
مادة (  ) 1119تأجير العقار
إلى الراهن

جيوز للنائ ،املرهت ،لعاا أن يؤجر العاا إىل الراه ،ون أن بنع لك  ،فا الره ،يف ق الغإريض فإا ا
اتفق على ايجيا يف عان الره ،وجب كر لك يف الاين اتا.
أ ا إ ا اتفق عليا بعن الره ،وجب أن يؤشر با يف ها الايإنض إال أن هإذا التأشإري ال ييإون إرو اي إ ا
جتن ايجيا جتنين ا منيا.
مادة (  ) 1120تعهد الدائن المرتهن
بصيانة العقار

 -1على النائ ،املرهت ،لعاا أن يتعهن العاا ابلصإيا ة وأن ياإوم ابلنفاإات الإز إة حلفظإاض وأن يإنفع إا
يستحق ةنواي على العاا  ،إرائب وتيإاليقض علإى أن يسإتن ل إ ،الثمإا الإيت حيصإلها قيمإة إا
أ فق أو يستويف هذه الايمة  ، ،العاا يف املرتمة اليت خيوهلا لا الاا ون.
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 -2وجيوز للنائ ،أن يتحلل  ،هذه االلت ا ات إ ا هو ذلى ع ،ق الره.،
 - 2رهن المنقول
مادة (  ) 1121وجوب إثبات الرهن
على المنقول كتابة

يشهمل لنفا ه ،املناول يف ق الغري إىل جا ب ا تاال احليازة أن ينون العان يف و قة بتإة التإا يخ يمإني
فيهإإا اململ إ امل إإمون ابلإإره ،والعإإني املرهو إإة بيإإاانا كافي إا .وهإإذا التإإا يخ الثابإإت حيإإن رتمإإة الإإنائ،
املرهت.،

مادة (  ) 1122األحكام التي تنظم
آثار رهن المنقول

 -1األ يام املتعلاة اليت تهتب علإى يإازة املناإوالت املا يإة والسإننات الإيت حلا لهإا تسإري علإى هإ،
املناول.
 -2وبوجا ااص ييون للمرهت ،إ ا كان س ،النية أن يتمسك حباا يف الإره ،ولإو كإان الإراه ،ال بلإك
التصإإرف يف الشإإتء املرهإإونض كمإإا جيإإوز إإ ،جهإإة أاإإرى ليإإل إإائ

سإإ ،النيإإة أن يتمسإإك ابحلإإق

الذي كسما على الشتء املرهون ولو كان لك ال اا لتا يخ الره.،
مادة (  ) 1123بيع المرهون المهدد
بالهالك أو التلف

 -1إ ا كان الشتء املرهإون هإن ا ابهلإإك أو التلإق أو اإر الايمإة حبيإث خيشإى أن يصإم غإري كإاف
ل مان ق النائ ،وي يكلب الإراه ،ه إليإا اابإل شإتء ااإر ياإنم بنلإا .جإاز للإنائ ،أو للإراه،
أن يكلب  ،الاا ت الهاير لا يف بيعا ابمل ا العل أو بسعره يف المو صة أو السوف.
 -2ويفصل الاا إت يف أ إر إيإناع الإثم ،عنإن الهاإير يف الميإعض وينتاإل إق الإنائ ،يف هإذه احلالإة إ،
الشتء إىل نا.
مادة (  ) 1124سنوح فرصة
لبيع المرهون

جيإإوز لل إراه ،إ ا عر إإت فرصإإة لميإإع الشإإتء املرهإإون وكإإان الميإإع صإإفاة احبإإة أن يكلإإب إ ،الاا إإت
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الهاير يف بيع هذا الشإتءض ولإو كإان لإك قمإل لإول أجإل الإني ،وحيإن الاا إت عنإن الهاإير
شرومل الميع ويفصل يف أ ر إيناع الثمإ.،
مادة (  ) 1125بيع المرهون
عند حلول أجل الدين

 -1جيإإوز للإإنائ ،املإإرهت ،إ ا ي يسإإتوف اإإا أن يكلإإب إإ ،الاا إإت الهاإإير لإإا يف بيإإع الشإإئ املرهإإون
ابمل ا العل أو بسعره يف المو صة أو السوف.
 -2وجيإإوز لإإا أي إإا أن يكل إب إ ،الاا إإت أن إإر بتملييإإا الشإإتء وفإإاء للإإني ،علإإى أن حيسإإب عليإإا
بايمتا حبسب تانير اخلرباء.
مادة (  ) 1126مدى تطبيق
األحكام السابقة

تسإإري األ يإإام املتان إإة ابلاإإن الإإذي ال تتعإإا فيإإا إإع أ يإإام الاإإوا ني التجا يإإة واأل يإإام اخلاصإإة
بميإإوت التسإإليق املإإرار هلإإا يف الإإره ،وأ يإإام الاإإوا ني واللإإوائ املتعلاإإة أب إإوال ااصإإة يف هإإ،
املناول.

266

 -3رهن الدين
مادة (  ) 1127نفاذ رهن
الدين ومرتبته

 -1ال ييإإون هإإ ،الإإني ،انفإإذ ا يف إإق املإإني ،إال ءعإإإن هإإذا الإإره ،إليإإا أو بامولإإا لإإا وفا إ ا للمإإا ة
(.)292
 -2وال ييإإون انفإإذا يف إإق الغإإري إال حبيإإازة املإإرهت ،لسإإنن الإإني ،املرهإإونض وحتسإإب للإإره ،رتمتإإا إإ،
التا يخ الثابت للعإن أو الامول.
مادة (  ) 1128رهن السندات المالية

السننات االمسية والسننات اي ية يتض هنها ابلكرياإة اخلاصإة الإيت مسهإا الاإا ون حلوالإة هإذه السإننات
على أن يذكر أن احلوالة قن يت على ةميل الره ،ويتض الره ،ون اجة إىل إعإن.
مادة (  ) 1129الديون غير
القابلة للرهن

إ ا كان الني ،غري قابل للحوالة أو للحج أو للره ،االةتحااقت فإ جيإوز هنا.
مادة (  ) 1130استيالء الدائن المرتهن
على االستحقاقات الدورية

 -1للإإنائ ،املإإرهت ،أن يسإإتويل علإإى كإإل االةإإتحااقات النو يإإة الإإيت للإإني ،املرهإإون علإإى أن خيصإإض إإا
 ،أصل الني ،امل مون ابلره،ض كل هذا ا ي يتفق على غريه)1(.
يستويل عليا  ،املصروفات
 -2ويلت م النائ ،املرهت ،ابحملافظة على الني ،املرهونض فا ا كان لإا أن يات إت شإيئا إ ،هإذا الإني ،ون
تإإنال إإ ،ال إراه،ض كإإان عليإإا أن يات إإيا يف ال إإان وامليإإان املعينإإني لإةإإتيفاء وأن يمإإا ءاكإإا
الراه ،بذلك.

 -1هذه الفارة عنلة ابلاا ون قض  74لسنة  1972م .بتحرمي اب النسيئة بني األشخاص الكميعيني املنشو ابجلريإنة الرمسيإة
العإإن ( )37يف  5أغسإإكس  1972م .السإإنة العاشإإرةض أ إإا ابلنسإإمة للمعإإا إت بإإني غإإريهض إإ ،األشإإخاص فيس إري علإإيهض
النر الانمي وهو النر التايل  ( :للنائ ،املرهت ،أن يستويل على الفوائن املستحاة ع ،الني ،املرهإون والإيت حتإل بعإن الإره،ض
وكذلك لا أن يستويل على كل االةتحااقات النو ية اليت هلذا الإني ،علإى أن خيصإض إا يسإتويل عليإا إ ،املصإروفات إ،
الفوائن  ،أصل الني ،امل مون ابلره،ضكل هذا ا ي يتفق على غريه) .
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مادة (  ) 1131أوجه الدفع
المخولة للمدين

جيوز للمني ،يف الني ،املرهون أن يتمسك قمل النائ ،املرهت ،أبوجا النفع املتعلاإة بصإحة احلإق امل إمون
ابلره،ض وكذلك أبوجا النفع اليت تيون لا هو قمل ائنا األصلتض كإل لإك ابلاإن الإذي جيإوز فيإا
للمني ،يف الة احلوالة أن يتمسك هبذه النفوع قمل احملال إليا.
مادة (  ) 1132حلول أجل الدين
قبل حلول الضمان

 -1إ ا إإل الإإني ،املرهإإون قمإإل لإإول الإإني ،امل إإمون ابلإإره ،فإإإ جيإإوز للمإإني ،أن يإإويف الإإني ،إال
للمرهت ،والراه ،عاض وليإل إ ،هإذي ،أن يكلإب إىل املإني ،إيإناع إا يؤ يإاض وينتاإل إق الإره ،إىل
ا مت إيناعا.
 -2وعلى املرهت ،والراه ،أن يتعاوان على اةتغإل ا أ اه املني،ض وأن ييون لك على أ فع الوجوه
للراه ،ون أن ييون فيا ر للنائ ،املرهت،ض ع املما ة إىل إ شاء ه ،جنين ملصلحة هذا
النائ.،

مادة (  ) 1133حلول أجل الدين وأجل
الضمان في وقت واحد

إ ا أصإإم كإإل إإ ،الإإني ،املرهإإون والإإني ،امل إإمون ابلإإره ،سإإتحق األ اءض جإإاز للإإنائ ،املإإرهت ،إ ا ي
يسإإتوف اإإاض أن ياإإمض إإ ،الإإني ،املرهإإون إإا ييإإون سإإتحا ا لإإا أو أن يكلإإب بيإإع هإإذا الإإني ،أو
يليا وفاا للما ة  1125الفارة الثا ية.
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الباب الخامس
حقــــوق االمتيـــاز
الفصل األول
أحكام عامة
مادة (  ) 1134تعريف االمتياز

 -1اال تياز أولوية يار ها الاا ون حلق عني راعاة نا لصفتا.
 -2وال ييون للحق ا تياز إال ات ى ر يف الاا ون.
مادة (  ) 1135مرتبة االمتياز

 -1رتمة اال تياز حين ها الاإا ونض فإا ا ي يإنر صإرا ة يف إق ممتإاز علإى رتمإة ا تيإازهض كإان هإذا احلإق
تأارا يف املرتمة ع ،كل ا تياز و يف هذا الماب.
 -2وإ ا كا إإت احلاإإوف املمت إازة يف رتمإإة وا إإنةض فا إإا تسإإتول بنسإإمة قيمإإة كإإل نهإإا إإا ي يوجإإن إإر
يا ت بغري لك.
مادة (  ) 1136امتيازات عامة
وامتيازات خاصة

تر اوف اال تياز العا ة على مجيع أ إوال املإني ،إ ،ناإول وعاإا ض أ إا اإوف اال تيإاز اخلاصإة فتيإون
اصو ة على ناول أو عاا عني.
مادة (  ) 1137االمتياز على المنقول

 -1ال حيت حبق اال تياز على  ،از املناول حبس ،ية.
 -2ويعتإإرب إإائ ا يف يإإض هإ إذه املإإا ة إإؤجر العاإإا ابلنسإإمة إىل املناإإوالت املوجإإو ة يف العإإني املؤجإ إرةض
وصا ب الفنإنف ابلنسمة إىل األ تعة اليت يو عها الن الء يف فننقا.
 -3وإ ا اشت النائ ،ألةماب عاولةض تمنين املناول املثال حبق ا تياز ملصإلحتاض جإاز لإا يكلإب و إعا
حتت احلراةة.
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مادة (  ) 1138االمتياز على العقار

 -1تسري على اوف اال تياز الواقعإة علإى عاإا ض أ يإام الإره ،االتفإاقت ابلاإن الإذي ال تتعإا فيإا
ع طميعة هإذه احلاإوف .وتسإري بنإوع اإاص أ يإام التكهإري والايإن و إا يهتإب علإى الايإن إ ،ا
و ا يتصل با  ،جتنين وحمو.
 -2و ع لك فإان اإوف اال تيإاز العا إة ولإو كإان حملهإا عاإا ا ال جيإب فيهإا الشإهر وال يثمإت فيهإا إق
التتمعض وال اجة للشإهر أي إا يف اإوف اال تيإاز العاا يإة ال إا نة املمإال سإتحاة للخ ا إة العا إة.
وهذه احلاوف املمتازة مجيعا تيون أةمق يف املرتمة على أي ق ا تيإاز عاإا ي ااإر أو أي إق هإ،
اتفإإاقت همإإا كإإان ش يإإخ قيإإنه .أ إإا فيمإإا بينهإإاض فاال تيإإاز ال إإا  ،للممإإال املسإإتحاة للخ ا إإة يتاإإنم
على اوف اال تياز العا ة.
مادة (  ) 1139هالك الشيء الواقع
عليه االمتياز أو تلفه

يسري على اال تياز ا يسري على الره ،االتفاقت  ،أ يام تعلاة هبإك الشتء أو تلفا.
مادة (  ) 1140انقضاء االمتياز

ينا ت ق اال تياز بإنفس الكإرف الإيت ينا إت هبإا إق الإره ،االتفإاقت و إق هإ ،احليإازة ووفاإ ا أل يإام
ا ا اء هذي ،احلانيض ا ي يوجن ر ااص يا ت بغري لك.
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الفصل الثاني
أنواع الحقوق الممتاز ة
مادة (  ) 1141الحقوق الممتازة

احلاوف املمينة يف املوا اآلتية تيون ممتازة إىل جا ب اوف اال تياز املار ة بنصوص ااصة.
 -1حقوق االمتياز العامة

وحقوق االمتياز الخاصة الواقعة على منقول

مادة (  ) 1142امتياز المصروفات القضائية

 -1املصإإروفات الا إإائية الإإيت أ فاإإت ملصإإلحة مجيإإع الإإنائنني يف فإإظ أ إإوال املإإني ،وبيعهإإاض هلإإا ا تيإإاز
على  ،هذه األ وال.
 -2وتسإإتول هإإذه املصإإروفات قمإإل أي إإق ااإإر ولإإو كإإان ممتإإازا أو إإموان بإإره ،اتفإإاقت إإا يف لإإك
اإإوف الإإنائنني الإإذي ،أ فاإإت املصإإروفات يف صإإلحتهض .وتتاإإنم املصإإروفات الإإيت أ فاإإت يف بيإإع
األ وال على تلك اليت أ فات يف إجراءات التوزيع.
مادة (  ) 1143امتياز المبالغ المستحقة
للخزانة العامة

 -1املمإإال املسإإتحاة للخ ا إإة العا إإة إإ ،إرائب و ةإإوم و اإإوف أاإإرى إإ ،أي إإوع كا إإتض ييإإون هلإإا
ا تياز ابلشرومل املار ة يف الاوا ني واألوا ر الصا ة يف هذا الشأن.
 -2وتسإتول هإإذه املمإإال إإ ،إإ ،األ إوال املثالإإة هبإإذا اال تيإإاز يف أيإإة يإن كا إإت قمإإل أي إإق ااإإرض ولإإو
كان ممتازا أو موان بره ،اتفاقت عنا املصروفات الا ائية.
مادة (  ) 1144امتياز المصروفات
لحفظ المنقول وترميمه

 -1املمال اليت صرفت يف فظ املناول وفيما يل م لا  ،تر يضض ييون هلا ا تياز عليا كلإا.
 -2وتسإإتويف هإإذا املمإإال إإ ،إإ ،هإإذا املناإإول املثاإإل حبإإق اال تيإإاز بعإإن املصإإروفات الا إإائية واملمإإال
املستحاة للخ ا ة العا ة ماشإرة .أ إا فيمإا بينهإا فياإنم بع إها علإى بعإض حبسإب الهتيإب العيسإت
لتوا يخ صرفها.
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مادة (  ) 1145االمتيازات العامة

 -1ييون للحاوف اآلتية ا تياز على مجيع أ وال املني ، ،ناول وعاا - :
أ ) املمال املستحاة للخنم واليتمإة والعمإال وكإل أجإري ااإرض إ ،أجإرهض و واتإمهض إ ،أي إوع كإان عإ،
الستة األشهر األارية.
ب) املمال املستحاة عما مت تو ينه للمني ،ومل ،يعولا  ،أكل و لمس يف الستة األشهر األارية.
ج) النفاة املستحاة يف ة املني ،ألقا با ع ،الستة األشهر األارية.
 -2وتستول هذه املمال ماشرة بعن املصروفات الا إائية واملمإال املسإتحاة للخ ا إة العا إة و صإروفات
احلفظ واله يضض أ ا فيما بينها فتستول بنسمة كل نها.
مادة (  ) 1146االمتياز في
الشئون الز ارعية

 -1املمإإال املنصإإرفة يف المإإذ والسإإما وغإإريه إإ ،إإوا التخصإإيب واملإإوا املااو إإة للحش إرات واملمإإال
املنصرفة يف أعمال ال اعة واحلصا ض ييون هلا ا تياز على احملصإول الإذي صإرفت يف إ تاجإا وتيإون
هلا مجيع ا رتمة وا نة.
 -2وتستول هذه املمال  ، ،احملصول ماشرة بعن احلاوف املتان ة الذكر.
 -3وك إإذلك يي إإون للمم إإال املس إإتحاة يف ااب إإل االت ال ا ع إإة إإق ا تي إإاز يف ف إإس املرتم إإة عل إإى ه إإذه
اآلالت.
مادة (  ) 1147االمتياز على
أموال المستأجر

 -1أجإإرة املمإإاا واأل ا إإت ال اعيإإة لسإإنتني أو ملإإنة ايجيإإا إن قلإإت عإإ ،لإإكض وكإإل إإق ااإإر للمإإؤجر
ات ى عان ايجيا ض ييون هلا مجيعا ا تياز على ا ييون وجو ا ابلعإني املإؤجرة ومملوكإا للمسإتأجر
 ،ناول قابل للحج و  ،حمصإول ز اعت.
 -2ويثمإإت اال تيإإاز ولإإو كا إإت املناإإوالت مملوكإإة ل وجإإة املسإإتأجر أو كا إإت مملوكإإة للغإإري وي يثمإإت أن
املؤج إ إر ك إإان يعل إإض وق إإت و إإعها يف الع إإني امل إإؤجرة بوج إ إو إإق للغ إإري عليه إإا و ل إإك ون إا إ إإل
ابأل يإام املتعلاة ابملناوالت املسروقة أو ال ائعة.
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 -3وياإإع اال تيإإاز أي إ ا علإإى املناإإوالت واحملصإإوالن اململوكإإة للمسإإتأجر إإ ،المإإاط ،إ ا كإإان املإإؤجر قإإن
اشإإهمل ص إرا ة عإإنم ايجيإإا إإ ،المإإاط .،فإإا ا ي يشإإهمل لإإك فإإإ يثمإإت اال تيإإاز إال للممإإال الإإيت
تيون ستحاة للمستأجر األصلت يف ة املستأجر  ،الماط ،يف الوقت الذي ينذ ه فيا املؤجر.
 -4وتستول هذه املمال املمتازة  ، ،األ وال املثالة ابال تياز بعن احلاوف املتان ة الإذكرض إال إا كإان
 ،هذه احلاوف غري انفذ يف ق املؤجر ابعتما ه ائ ا س ،النيإة.
 -5وإ ا الإإت األ إإوال املثالإإة ابال تيإإاز إإ ،العإإني املإإؤجرة علإإى الإإرغض إإ ،عا إإة املإإؤجر أو علإإى غإإري
علض نا وي يمق يف العني أ وال كافية ل إمان احلاإوف املمتإازة باإت اال تيإاز قائمإا علإى األ إوال الإيت
الإإت ون أن ي إر لإإك ابحلإإق الإإذي كسإإما الغإإري سإإ ،النيإإة علإإى هإإذه األ إإوالض ويماإإى اال تيإإاز
قائما ولو أ ر حبق الغري ملنة ثإ ةنوات إ ،يإوم الهإا إ ا أوقإع املإؤجر عليهإا جإ ا اةإتحااقيا
يف امليعإإا الاإإا وا .و إإع لإإك إ ا بيعإإت هإإذه األ إإوال إىل شإإه سإإ ،النيإإة يف ةإإوف عإإام أو إ ا
عل أو مم ،يتجر يف ثلهاض وجب على املؤجر أن ير الثم ،إىل هذا املشهي.
مادة (  ) 1148امتياز صاحب الفندق

 -1املمال املستحاة لصا ب الفننف يف ة الن يل ع ،أجرة ايقا ة واملؤو ة و ا صإرف حلسإاباض ييإون
هلا ا تياز على األ تعة اليت أ رها الن يل يف الفننف أو لحااتا.
 -2وياع اال تياز علإى األ تعإة ولإو كا إت غإري مملوكإة للن يإل إ ا ي يثمإت أن صإا ب الفنإنف كإان وقإت
إ ااهلإا عنإإنه حبإإق الغإإري عليهإإا بشإإرمل أال تيإإون تلإإك األ تعإإة سإإروقة أو إإائعة ولصإإا ب الفنإإنف
أن يعا

يف ال األ تعة  ،فننقا ا ام ي يسإتوف اإا كإا إ فإا ا الإت األ تعإة غإض عا إتا

أو ون علماض فان ق اال تياز يماى قائما عليها ون إاإل ابحلاوف اليت كسمها الغري حبس ،ية.

 -3وال تي إإاز ص إإا ب الفن إإنف ف إإس املرتم إإة ال إإيت ال تي إإاز امل إإؤجرض ف إإا ا تإ إ ا ض احلا إإان ق إإنم األة إإمق يف
التا يخض ا ي يي ،غري انفذ ابلنسمة إىل اآلار.

مادة (  ) 1149االمتياز لبائع المنقول

 -1إإا يسإإتحق لمإإائع املناإإول إإ ،الإإثم ،و لحااتإإاض ييإإون لإإا ا تيإإاز علإإى الشإإتء املميإإع ويماإإى اال تيإإاز
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قائمإإا إإا ام املميإإع حمتفظإإا بذاتيت إا .وهإإذا ون إاإإإل ابحلاإإوف الإإيت كسإإمها الغإإري حبسإإ ،يإإةض إإع
راعاة األ يام اخلاصة ابملوا التجا ية.

 -2وييإإون هإإذا اال تيإإاز شليإإا يف املرتمإإة ملإإا تاإإنم كإإره إإ ،اإإوف اال تيإإاز الواقعإإة علإإى ناإإولض إال أ إإا
يسإإري يف إإق املإإؤجر وصإإا ب الفنإإنف إ ا ثمإإت أ مإإا كإإاان يعلمإإان بإإا وقإإت و إإع املميإإع يف العإإني
املؤجرة أو الفننف.

مادة (  ) 1150االمتياز الناتج
من قسمة المنقول

 -1للشإإركاء الإإذي ،اقتسإإموا ناإإوالض إإق ا تيإإاز عليإإا أت ينإإا حلإإق كإإل إإنهض يف الرجإإوع علإإى اآلا إري،
بسمب الاسمةض ويف اةتيفاء ا تار هلض فيها  ،عنل.
 -2وتيون ال تياز املتااةض فس املرتمة اليت ال تياز المائعض فا ا ت ا ض احلاان قنم األةمق يف التا يخ.
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 -3حقوق االمتياز الخاصة
الواقعة على العقار

مادة (  ) 1151حق المقاولين والمهندسين

 -1املمإال املسإتحاة للماإاولني واملهننةإني املعمإا يني الإذي ،عهإن إلإيهض بتشإيين أبنيإة أو نشإآت أاإإرى
أو ءعإإا ة تشإإيينها أو به يمهإإا أو بصإإيا تهاض ييإإون هلإإا ا تيإإاز علإإى هإإذه املنشإإآتض وليإإ ،باإإن إإا
ييون زائنا بسمب هذه األعمال يف قيمة العاا وقت التصرف فيا.
 -2وجيب أن ياين هذا اال تيازض وتيون رتمتا  ،وقت الاين.
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