
 :قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانوف اآلتي نصو، وقد صّدقنا عليو وأصدرناه

أصتػػوار  82( : يلغػػا القػػانوف المػػدني المهمػػوؿ اػػو أمػػاـ الم ػػاصـ الوطنيػػ  والصػػادر  ػػي 1المػػادة   
والقػػانوف المػػدني المهمػػوؿ اػػو أمػػاـ الم ػػاصـ المرتلطػػ  والصػػادر  ػػي  1221سػػن  
 .عنيما االقانوف المدني المرا ؽ ليذا القانوف ويستهاض 1281يونيو سن   82

تسػػرا النصػػوص التشػػريهي  علػػا جميػ  المسػػااؿ التػػي تتناوليػػا ىػػذه النصػػوص  -1( : 1المػادة   
 ػػاذا لػػـ يوجػػد نػػص تشػػريهي يمصػػف تطايقػػو،  صػػـ  -8 ػػي لهظيػػا أو  ػػي   واىػػا  

ي ، القاضػػي امقتضػػا الهػػرؼ،  ػػاذا لػػـ يوجػػد،  امقتضػػا ماػػادئ الشػػريه  ا سػػ م
 . اذا لـ توجد،  امقتضا ماادئ القانوف الطايهي وقواعد الهدال 

( : ال يجوز إلغاء نص تشريهي إال اتشري  ال ؽ ينص صػرا    علػا ىػذا ا لغػاء، أو 8المادة   
يشتمؿ علا نص يتهارض م  نص التشري  القديـ، أو ينظـ مف جديد الموضوع 

 .الذا ساؽ أف قرر قواعده ذلؾ التشري 

  نػممر 1191أصتػوار  11( : علا وزير الهدؿ تنهيذ ىذا القانوف ويهمػؿ اػو ااتػداء  مػف 8ة   الماد
امف ياصـ ىذا القانوف اراتـ الدول  وأف ينشر  ػي الجريػدة الرسػمي  وينهػذ صقػانوف 

 .مف قوانيف الدول 

 .( : ت سب المواعيد االتقويـ المي دا، ما لـ ينص القانوف علا غير ذلؾ1المادة   

 .( : مف استهمؿ  قو استهماال  مشروعا  ال يصوف مساوال  عما ينشم عف ذلؾ مف ضرر9مادة   ال

( : يصػػوف اسػػتهماؿ ال ػػؽ غيػػر مشػػروع  ػػي ا  ػػواؿ اآلتيػػ :  أ( إذا لػػـ يقصػػد اػػو سػػو  1المػػادة   
ا ضرار االغير   ب( إذا صانت المصالح التي يرمي إلا ت قيقيػا قليلػ  ا ىميػ ، 

الاتػػ  مػػ  مػػا يصػػيب الغيػػر مػػف ضػػرر اسػػاايا   ج( إذا صانػػت  ا يػػث ال تتناسػػب
 .المصالح التي يرمي إلا ت قيقيا غير مشروع 

النصوص المتهّلق  اا ىلي  تسػرا علػا جميػ  ا شػراص الػذيف تنطاػؽ علػييـ  -1( : 6المادة   
ذا عػػاد شػػرص تػػوا رت  يػػو ا ىليػػ ،  -8الشػػروط المقػػررة  ػػي ىػػذه النصػػوص   وا 

مػػػ ، نػػػاقص ا ىليػػػ  ا سػػػب نصػػػوص جديػػػدة،  ػػػاف ذلػػػؾ ال ا سػػػب نصػػػوص قدي
 .يؤثر  ي تصر اتو السااق 



تسرا النصوص الجديدة المتهّلقػ  االتقػادـ مػف وقػت الهمػؿ ايػا علػا صػؿ تقػادـ  -1( : 8المادة   
علػػػػا أف النصػػػػوص القديمػػػػ  ىػػػػي التػػػػي تسػػػػرا علػػػػا المسػػػػااؿ  -8لػػػػـ يصتمػػػػؿ  

عػػػف المػػػدة السػػػااق  علػػػا الهمػػػؿ  الراصػػػ  ااػػػدء التقػػػادـ ووقهػػػو وانقطاعػػػو، وذلػػػؾ
 .االنصوص الجديدة

إذا قػػرر الػػنص الجديػػد مػػدة للتقػػادـ أقصػػر ممػػا قػػرره الػػنص القػػديـ سػػرت المػػدة  -1( : 2المػػادة   
الجديػػدة مػػف وقػػت الهمػػؿ اػػالنص الجديػػد، ولػػو صانػػت المػػدة القديمػػ  قػػد اػػدأت قاػػؿ 

ف القديـ أقصر مػف أما إذا صاف الااقي مف المدة التي نص علييا القانو  -8ذلؾ  
 .المدة التي قررىا النص الجديد،  اف التقادـ يتـ اانقضاء ىذا الااقي

( : تسرا  ي شمف ا دل  التي تهّد مقدما  النصوص المهموؿ ايػا  ػي الوقػت الػذا أعػد 1المادة   
 . يو الدليؿ، أو  ي الوقت الذا صاف يناغي  يو إعداده

مرجػػ   ػػي تصييػؼ اله قػػات عنػػدما يطلػػب ت ديػػد نػػوع ىػػذه ( : القػػانوف المصػػرا ىػػو ال11المػادة   
اله قػػػات  ػػػي قضػػػي  تتنػػػازع  ييػػػا القػػػوانيف، لمهر ػػػ  القػػػانوف الواجػػػب تطايقػػػو مػػػف 

 .اينيا

ال الػػ  المدنيػػ  لصشػػراص وأىليػػتيـ يسػػرا علييػػا قػػانوف الدولػػ  التػػي ينتمػػوف  -1( : 11المػػادة   
التػػي تهقػػد  ػػي مصػػر وتترتػػب  إلييػػا اجنسػػيتيـ  ومػػ  ذلػػؾ  هػػي التصػػر ات الماليػػ 

آثارىا  ييا، إذا صاف أ د الطر يف أجنايا  ناقص ا ىلي  وصاف نقص ا ىلي  يرج  
إلا ساب  يو رهاء ال يسيؿ علا الطرؼ اآلرر تاّينو،  ػاف ىػذا السػاب ال يػؤثر 

أما النظاـ القانوني لصشػراص االعتااريػ  ا جنايػ ، مػف شػرصات  -8 ي أىليتو  
سػػات وغيرىػػا،  يسػػرا عليػػو قػػانوف الدولػػ  التػػي اترػػذت  ييػػا ىػػذه وجمهيػػات ومؤس

ا شراص مرصز إدارتيا الرايسي الههلي  وم  ذلؾ  اذا ااشرت نشاطيا الرايسػي 
 . ي مصر،  اف القانوف المصرا ىو الذا يسرا

 .( : يرج   ي الشروط الموضوعي  لص   الزواج إلا قانوف صؿ مف الزوجيف18المادة   

يسػػر  قػػانوف الدولػػ  التػػي ينتمػػي إلييػػا الػػزوج وقػػت انهقػػاد الػػزواج علػػا اآلثػػار  -1( : 11المػػادة   
أما الط ؽ  -8التي يرتايا عقد الزواج، اما  ي ذلؾ مف أثر االنسا  إلا الماؿ  

 يسػػرا عليػػو قػػانوف الدولػػ  التػػي ينتمػػي إلييػػا الػػزوج وقػػت الطػػ ؽ، ويسػػرا علػػا 
 .ينتمي إلييا الزوج وقت ر   الدعو  التطليؽ واالنهصاؿ قانوف الدول  التي



( :  ػػػي ا  ػػػواؿ المنصػػػوص علييػػػا  ػػػي المػػػادتيف السػػػااقتيف إذا صػػػاف أ ػػػد الػػػزوجيف 19المػػػادة   
مصريا  وقت انهقاد الزواج، يسرا القانوف المصرا و ده،  يما عدا شرط ا ىلي  

 .للزواج

 .قانوف المديف ايا ( : يسرا علا االلتزاـ االنهق   يما ايف ا قارب،11المادة   

( : يسرا علػا المسػااؿ الموضػوعي  الراصػ  االواليػ  والوصػاي  والقوامػ  وغيرىػا مػف 16المادة   
الػػػنظـ الموضػػػوع  ل مايػػػ  الم جػػػوريف والغػػػااايف، قػػػانوف الشػػػرص الػػػذا تجػػػػب 

 . مايتو

مػوت، يسرا علا الميراث والوصي  وساار التصر ات المضا   إلا ما اهػد ال -1( : 18المادة   
وم  ذلؾ  -8قانوف الموّرث أو الموصي أو مف صدر منو التصرؼ وقت موتو  

يسرا علػا شػصؿ الوصػي ، قػانوف الموصػي وقػت ا يصػاء، أو قػانوف الالػد الػذا 
تمت  يو الوصي ، وصذلؾ ال صـ  ي شصؿ ساار التصػر ات المضػا   إلػا مػا اهػد 

 .الموت

ل قػوؽ الهينيػ  ا رػر ، قػانوف الموقػ   يمػا يرػتص ( : يسرا علا ال يازة والملصيػ  وا12المادة   
االهقار، ويسرا االنسا  إلا المنقػوؿ، قػانوف الجيػ  التػي يوجػد  ييػا ىػذا المنقػوؿ 
وقت ت قؽ الساب الػذا ترتػب عليػو صسػب ال يػازة أو الملصيػ  أو ال قػوؽ الهينيػ  

 .ا رر  أو  قدىا

قػػػانوف الدولػػػ  التػػػي يوجػػػد  ييػػػا المػػػوطف  يسػػػرا علػػػا االلتزامػػػات التهاقديػػػ ، -1( : 11المػػػادة   
المشترؾ للمتهاقديف إذا ات دا موطنا ،  اف ارتلهػا موطنػا  سػر  قػانوف الدولػ  التػي 
تـ  ييػا الهقػد  ىػذا مػا لػـ يتهػؽ المتهاقػداف أو يتاػّيف مػف الظػروؼ أف قانونػا  آرػر 

علػػا أف قػػانوف موقػػ  الهقػػار ىػػو الػػذا يسػػرا علػػا  -8ىػػو الػػذا ي ػػراد تطايقػػو  
 .الهقود التي أارمت  ي شمف ىذا الهقار

( : الهقػػود مػػا اػػيف ا  يػػاء ترضػػ   ػػي شػػصليا لقػػانوف الالػػد الػػذا تمػػت  يػػو، ويجػػوز 81المػػادة   
أيضا  أف ترضػ  للقػانوف الػذا يسػرا علػا أ صاميػا الموضػوعي ، صمػا يجػوز أف 

 .ترض  لقانوف موطف المتهاقديف أو قانونيما الوطني المشترؾ

يسرا علا االلتزامات غير التهاقدي  قانوف الالد الذا وق   يو الههؿ المنشػ   -1:  (81المادة   
علػػػا أنػػػو  يمػػػا يتهلػػػؽ اااللتزامػػػات الناشػػػا  عػػػف الههػػػؿ الضػػػار، ال  -8ل لتػػػزاـ  



تسرا أ صاـ الهقرة السااق  علا الوقاا  التػي ت ػدث  ػي الرػارج وتصػوف مشػروع  
ف صانت تهّد غير مشروع   ي ا  .لالد الذا وقهت  يو ي مصر وا 

( : يسرا علػا قواعػد االرتصػاص وجميػ  المسػااؿ الراصػ  اػا جراءات قػانوف الالػد 88المادة   
 .الذا تقاـ  يو الدعو  أو تااشر  يو ا جراءات

( : ال تسرا أ صاـ المواد السااق  إال  يث ال يوجد نص علا ر ؼ ذلؾ  ػي قػانوف 81المادة   
 .نا ذة  ي مصرراص أو  ي مهاىدة دولي  

( : تتا   يما لـ يرد  ي شمنو نص  ي المواد السااق  مف أ واؿ تنازع القػوانيف ماػادئ 89المادة   
 .القانوف الدولي الراص

ي هيِّف القاضي القانوف الذا يجب تطايقو  ي  ال  ا شراص الذيف ال ت هرؼ  -1( : 81المادة   
علػػا أف  -8متهػػددة  ػػي وقػػت وا ػػد  ليػػـ جنسػػي ، أو الػػذيف تثاػػت ليػػـ جنسػػيات 

ا شراص الذيف تثات ليـ  ي وقت وا د االنسا  إلػا مصػر الجنسػي  المصػري ، 
واالنسػػػػا  إلػػػػا دولػػػػ  أجنايػػػػ  أو عػػػػدة دوؿ أجنايػػػػ  جنسػػػػي  تلػػػػؾ الػػػػدوؿ،  القػػػػانوف 

 .المصرا ىو الذا يجب تطايقو

ف القانوف الواجب التطايؽ ىػو ( : متا ظير مف ا  صاـ الواردة  ي المواد المتقدم  أ86المادة   
قانوف دول  مهين  تتهدد  ييا الشراا ،  اف القانوف الػدارلي لتلػؾ الدولػ  ىػو الػذا 

 .يقرر أي  شريه  مف ىذه يجب تطايقيا

( : إذا تقػػػػرر أف قانونػػػػا  أجنايػػػػا  ىػػػػو الواجػػػػب التطايػػػػؽ،  ػػػػ  ي طّاػػػػؽ منػػػػو إال أ صامػػػػو 88المػػػػادة   
 .قانوف الدولي الراصالدارلي ، دوف التي تتهلؽ اال

( : ال يجػػػوز تطايػػػؽ أ صػػاـ قػػػانوف أجناػػػي عّينتػػػو النصػػوص السػػػااق ، إذا صانػػػت ىػػػذه 82المػػادة   
 .ا  صاـ مراله  للنظاـ الهاـ أو لآلداب  ي مصر

وم  ذلؾ   قوؽ  -8تادأ شرصي  ا نساف اتماـ والدتو  يا ، وتنتيي اموتو   -1( : 81المادة   
 .يهّينيا القانوفال مؿ المستّصف 

 ػػاذا لػـ يوجػػد ىػػذا  -8ت ثَاػػت الػػوالدة والو ػاة االسػػج ت الرسػػمي  المهػّدة لػػذلؾ   -1( : 11المػادة   
 .الدليؿ، أو تاّيف عدـ ص   ما أ درج االسج ت، جاز ا ثاات امي  طريق  أرر 



 .انوف راص( : د اتر المواليد والو ّيات والتاليغات المتهّلق  ايا، ينظميا ق11المادة   

( : يسرا  ي شمف المهقود والغااب ا  صاـ المقػررة  ػي قػوانيف راصػ ،  ػاف لػـ توجػد 18المادة   
 . م صاـ الشريه  ا س مي 

 .( : الجنسي  المصري  ينظميا قانوف راص11المادة   

ويهتاػػر مػػف ذوا القراػػا صػػؿ مػػف  -8تتصػػوف أسػػرة الشػػرص مػػف ذوا قراػػاه   -1( : 19المػػادة   
 .ـ أصؿ مشترؾيجمهي

وقراا  ال واشي ىي  -8القراا  المااشرة ىي الصل  ما ايف ا صوؿ والهروع   -1( : 11المادة   
الرااطػػػ  مػػػا اػػػيف أشػػػراص يجمهيػػػـ أصػػػؿ مشػػػترؾ، دوف أف يصػػػوف أ ػػػدىـ  رعػػػا  

 .لآلرر

( : يراعػػا  ػػي  سػػاب درجػػ  القرااػػ  المااشػػرة، اعتاػػار صػػؿ  ػػرع درجػػ  عنػػد الصػػهود 16المػػادة   
صؿ ارروج ىػذا ا صػؿ، وعنػد  سػاب درجػ  ال واشػي تهػّد الػدرجات صػهودا  لص

مػف الهػػرع لصصػػؿ المشػترؾ، ثػػـ نػػزوال  منػػو إلػا الهػػرع اآلرػػر، وصػؿ  ػػرع  يمػػا عػػدا 
 .ا صؿ المشترؾ يهتار درج 

 .( : أقارب أ د الزوجيف يهتاروف  ي نهس القراا  والدرج  االنسا  إلا الزوج اآلرر18المادة   

 .( : يصوف لصؿ شرص اسـ ولقب، ولقب الشرص يل ؽ أوالده12   المادة

 .( : ينظـ اتشري  راص صيهي  اصتساب ا لقاب وتغييرىا11المادة   

ويجػػػوز أف يصػػػوف  -8المػػػوطف ىػػػو المصػػػاف الػػػذا يقػػػيـ  يػػػو الشػػػرص عػػػادة    -1( : 91المػػػادة   
 .اللشرص  ي وقت وا د أصثر مف موطف، صما يجوز أال يصوف لو موطف م

( : يهتاػػر المصػاف الػػذا ي ااشػر  يػػو الشػرص تجػػارة أو  ر ػ  موطنػػا  االنسػا  إلػػا إدارة 91المػادة   
 .ا عماؿ المتهّلق  ايذه التجارة أو ال ر  

موطف القاصػر والم جػور عليػو والمهقػود والغااػب ىػو مػوطف مػف ينػوب عػف  -1( : 98المادة   
الػ  ثمػاني عشػرة سػن  ومػف  ػي  ومػ  ذلػؾ يصػوف للقاصػر الػذا -8ىؤالء قانونا   

 صمو موطف راص، االنسا  إلػا ا عمػاؿ والتصػر ات التػي يهتاػره القػانوف أىػ   
 .لمااشرتيا



وال يجػػوز إثاػػات  -8يجػػوز اترػػاذ مػػوطف مرتػػار لتنهيػػذ عمػػؿ قػػانوني مهػػيف   -1( : 91المػػادة   
انوني والمػػوطف المرتػػار لتنهيػػذ عمػػؿ قػػ -1وجػػود المػػوطف المرتػػار إال االصتااػػ   

يصوف ىو الموطف االنسػا  إلػا صػؿ مػا يتهلػؽ ايػذا الهمػؿ، امػا  ػي ذلػؾ إجػراءات 
التنهيػػػػذ الجاػػػػرا، إال إذا اشػػػػترط صػػػػرا    قصػػػػر ىػػػػذا المػػػػوطف علػػػػا أعمػػػػاؿ دوف 

 .أرر 

صؿ شرص ال  سف الرشد متمتها  اقواه الهقلي ، ولـ ي  جر عليو، يصوف صامؿ  -1( : 99المادة   
وسػػػػف الرشػػػػد ىػػػػي إ ػػػػد  وعشػػػػروف سػػػػن   -8المدنيػػػػ    ا ىليػػػػ  لمااشػػػػرة  قوقػػػػو

 .مي دي  صامل 

ال يصوف أى   لمااشػرة  قوقػو المدنيػ  مػف صػاف  اقػد التمييػز لصػغرن  ػي السػف  -1( : 91المادة   
 .وصؿ مف لـ يال  السااه  يهتار  اقدا  للتمييز -8أو عتو أو جنوف  

الرشد، وصؿ مف ال  سف الرشد وصاف سػهييا   ( : صؿ مف ال  سف التمييز ولـ يال  سف96المادة   
 .أو ذا غهل ، يصوف ناقص ا ىلي  و قا  لما يقرره القانوف

( : يرضػػ   اقػػدو ا ىليػػ  وناقصػػوىا ا سػػب ا  ػػواؿ   صػػاـ الواليػػ  أو الوصػػاي  أو 98المػػادة   
 .القوام  االشروط وو قا  للقواعد المقررة  ي القانوف

 .لنزوؿ عف أىليتو وال التهديؿ  ي أ صاميا( : ليس   د ا92المادة   

 .( : ليس   د النزوؿ عف  ريتو الشرصي 91المادة   

( : لصؿ مف وق  عليو اعتداء غير مشروع  ي  ؽ مػف ال قػوؽ الم زمػ  لشرصػيتو، 11المادة   
 .أف يطلب وقؼ ىذا االعتداء م  التهويض عّما يصوف قد ل قو مف ضرر

ازعو الغير  ي استهماؿ اسػمو اػ  ماػرر، ومػف انت ػؿ الغيػر اسػمو دوف ( : لصؿ مف ن11المادة   
 . ؽ، أف يطلب وقؼ ىذا االعتداء م  التهويض عّما يصوف قد ل قو مف ضرر

الدولػ  وصػذلؾ المػديريات والمػدف والقػر  االشػروط  -1( : ا شراص االعتااري  ىي: 18المادة   
التػػػي ي ػػػددىا القػػػانوف، وا دارات والمصػػػالح وغيرىػػػا مػػػف المنشػػػ ت الهامػػػ  التػػػي 

اليياات والطوااؼ الديني  التي تهترؼ ليا  -8يمن يا القانوف شرصي  اعتااري   
 -1الشػػرصات التجاريػػ  والمدنيػػ    -9ا وقػػاؼ   -1الدولػػ  اشرصػػي  اعتااريػػ   

صػػػػؿ  -6الجمهيػػػػات المؤسسػػػػات المنشػػػػمة و قػػػػا  لص صػػػػاـ التػػػػي سػػػػتمتي  يمػػػػا اهػػػػد  



مجموعػػػ  مػػػف ا شػػػراص أو ا مػػػواؿ تثاػػػت ليػػػا الشرصػػػي  االعتااريػػػ  امقتضػػػا 
 .نص  ي القانوف

ا م زمػػػا  لصػػػه  الشػػػرص االعتاػػػارا يتمتػػػ  اجميػػػ  ال قػػػوؽ إال مػػػا صػػػاف منيػػػ -1( : 11المػػػادة   
 يصػوف لػو:  أ( ذمػ   -8ا نساف الطايهي ، وذلؾ  ي ال دود التي قررىا القػانوف  

ماليػػ  مسػػتقل    ب( أىليػػ   ػػي ال ػػدود التػػي يهّينيػػا سػػند إنشػػااو، أو التػػي يقررىػػا 
القػػػانوف   ج(  ػػػؽ التقاضػػػي   د( مػػػوطف مسػػػتقؿ  ويهتاػػػر موطنػػػو المصػػػاف الػػػذا 

صات التػػي يصػػوف مرصزىػػا الرايسػػي  ػػي الرػػارج وليػػا يوجػػد  يػػو مرصػػز إدارتػػو  والشػػر 
نشاط  ي مصر يهتار مرصػز إدارتيػا االنسػا  إلػا القػانوف الػدارلي، المصػاف الػذا 

 .ويصوف لو نااب يهّار عف إرادتو -1توجد  يو ا دارة الم لي   

  ( : الجمهيػػ  جماعػػ  ذات صػػه  داامػػ  مصّونػػ  مػػف عػػدة أشػػراص طايهيػػ  أو اعتااريػػ19المػػادة   
 .لغرض غير ال صوؿ علا راح مادا

ي شػػترط  ػػي إنشػاء الجمهيػػ  أف يوضػػ  ليػا نظػػاـ مصتػػوب موقّػ  مػػف ا عضػػاء  -1( : 11المػادة   
( اسػـ الجمهيػ   ويجب أف يشتمؿ نظاميا علا الايانات اآلتي :  أ -8المؤسسيف  

( اسػػـ  والغػرض منيػا ومرصػز إدارتيػػا، علػا أف يصػوف ىػذا المرصػػز  ػي مصػر   ب
( مػػػػػوارد  مػػػػػف ا عضػػػػػاء المؤسسػػػػػيف ولقاػػػػػو وجنسػػػػػيتو ومينتػػػػػو وموطنػػػػػو   جصػػػػػؿ 

( اليياات التي تمّثؿ الجمهي  وارتصاصات صػؿ منيػا، وطػرؽ تهيػيف  الجمهي    د
( القواعػد التػي تتّاػ   ا عضاء الذيف تتصّوف مػنيـ ىػذه اليياػات وطػرؽ عػزليـ   ىػػ

 . ي تهديؿ نظاـ الجمهي 

ف ي ػػنص  ػػي نظػػاـ الجمهيػػ  علػػا أف تػػؤوؿ أمواليػػا عنػػد  ّليػػا إلػػا ال يجػػوز أ -1( : 16المػػادة   
وال يسرا ىذا ال صـ علا الماؿ الذا لـ  -8ا عضاء أو إلا ورثتيـ أو أسرىـ  

 .ي رصص إال لصندوؽ ا عانات المتاادل  أو لصندوؽ المهاشات

علػا عقػارات، ال يجوز أف يصػوف للجمهيػ   قػوؽ ملصيػ  أو أيػ   قػوؽ أرػر   -1( : 18المادة   
وال يسػرا ىػذا  -8إال االقدر الضرورا لت قيػؽ الغػرض الػذا أنشػات مػف أجلػو  

ال صـ علا الجمهيات التي ال ي قصد منيا غير ت قيؽ غرض ريػرا أو تهليمػي، 
 .أو ال يراد ايا إال القياـ اا وث علمي 



وال ي  ػػػػّتذ ايػػػػذه  -8ت ثّاػػػػت الشرصػػػػي  االعتااريػػػػ  للجمهيػػػػ  امجػػػػرد إنشػػػػاايا   -1( : 12المػػػادة   
 .الشرصي  قاؿ الغير إال اهد أف يتـ شير نظاـ الجمهي 

وم  ذلؾ  ػاف إىمػاؿ الشػير أو  -8يتـ الشير االطريق  التي يقررىا القانوف   -1( : 11المادة   
التيػػرب اميػػ  وسػػيل  أرػػر  مػػف إثاػػات وجػػود الجمهيػػ  رسػػميا ، ال يمنػػ  الغيػػر مػػف 

وصػػػؿ  -1رتاػػػ  علػػػا الشرصػػػي  االعتااريػػػ   التمسػػػؾ ضػػػد الجمهيػػػ  ااآلثػػػار المت
جمهيػػػ  غيػػػر مشػػػيرة، أو غيػػػر منشػػػمة إنشػػػاء  صػػػ ي ا ، أو مصّونػػػ  اطريقػػػ  سػػػري ، 
، مػػ  ذلػػؾ، امػػا تهيػػد اػػو مػػديروىا أو الهػػاملوف ل سػػاايا  ويجػػوز تنهيػػذ ىػػذه  تلتػػـز
التهيػّدات علػػا مػاؿ الجمهيػػ ، سػػواء أصػاف ناتجػػا  مػػف اشػتراصات أعضػػاايا أـ صػػاف 

 .د آررمف أا مور 

، وال يهتاػػػر 11( : صػػػؿ تهػػػديؿ  ػػػي نظػػػاـ الجمهيػػػ  يجػػػب شػػػيره و قػػػا    صػػػاـ المػػػادة 61المػػػادة   
 .التهديؿ نا ذا  االنسا  إلا الغير إال مف الوقت الذا يتـ  يو ىذا الشير

جػػراء أا تهػػديؿ  ػػي نظػػاـ الجمهيػػ  و ّليػػا 61المػػادة    ( : اعتمػػاد الميزانيػػ  وال سػػاب الرتػػامي وا 
 .اريا ، صؿ ذلؾ ال يصوف إال اناء  علا قرار يصدر مف الجمهي  الهمومي     ارتي

وتترػذ قػرارات  -8تجب دعوة صؿ ا عضاء الهامليف إلا الجمهي  الهموميػ    -1( : 68المادة   
الجمهي  الهمومي  اا غلاي  النساي  لصعضاء ال اضريف والممثلػيف، وذلػؾ مػا لػـ 

ومػ  ذلػؾ ال تصػح مػداوالت  -1ذا ال صػـ  يرد  ي نظاـ الجمهي  نػص يرػالؼ ىػ
الجمهيػػ  الهموميػػ   يمػػا يتهلػػؽ اتهػػديؿ النظػػاـ أو ااترػػاذ قػػرار ا ػػؿ الجمهيػػ   ػػ   
ارتياريا ، إال إذا أدرجت ىذه المسااؿ  ي جدوؿ ا عماؿ المرا ؽ  ع ف الدعوة  
وتصػػػػدر القػػػػرارات اا غلايػػػػ  المطلقػػػػ   عضػػػػاء الجمهيػػػػ   يمػػػػا يرػػػػتص اتهػػػػديؿ 

ـ، وامغلايػػػ  ثلثػػػي أعضػػػاء الجمهيػػػ   يمػػػا يرػػػتص اتقريػػػر  ػػػؿ الجمهيػػػ  أو النظػػػا
اادراؿ تهديؿ  ي النظاـ متهلؽ اغرض الجمهي ، وىذا ما لـ يرد  ي النظاـ نص 

 .يشترط أغلاي  أصثر مف ذلؾ

صػؿ قػرار تصػدره الجمهيػ  الهموميػ  مرػالؼ للقػانوف أو لنظػاـ الجمهيػ  يجػوز  -1( : 61المادة   
مف الم صم  االاتدااي  التي يق   ي داارتيا مرصز الجمهي   وي شترط إاطالو ا صـ 

أف تر ػػ  دعػػو  الػػاط ف مػػف أ ػػد ا عضػػاء، أو مػػف شػػرص آرػػر ذا مصػػل  ، 
غيػر  -8أو مف النياا  الهام ، ر ؿ سػت  أشػير مػف تػاريو صػدور ذلػؾ القػرار  



صونػػوف قػػد أف دعػػو  الػػاط ف ال يجػػوز توجيييػػا قيَاػػؿ الغيػػر  سػػني النيػػ  الػػذيف ي
 .صساوا  قوقا  علا أساس القرار المذصور

التصر ات التي يقوـ ايا مديرو الجمهي ، متجاوزيف  دود ارتصاصػاتيـ، أو  -1( : 69المادة   
مرػػػالهيف أ صػػػاـ القػػػانوف أو نظػػػاـ الجمهيػػػ  أو قػػػرارات الجمهيػػػ  الهموميػػػ ، يجػػػوز 

جمهيػ ، انػاء  علػا طلػب إاطاليا ا صـ مف الم صمػ  االاتداايػ  التػاا  ليػا مرصػز ال
ويجػػب ر ػػ  الػػدعو  رػػ ؿ سػػن  مػػف تػػاريو  -8أ ػػد ا عضػػاء أو النيااػػ  الهامػػ   

وال يجػػوز ر ػػ  دعػػو  الػػاط ف علػػا الغيػػر  سػػني  -1الهمػػؿ المطلػػوب إاطالػػو  
 .الني  الذيف صساوا  قوقا  علا أساس ذلؾ التصرؼ

قػػاء  ػػي الجمهيػػ  مػػدة مهينػػ ، أف يجػػوز لصػػؿ عضػػو، مػػا لػػـ يصػػف قػػد تهيّػػد االا -1( : 61المػػادة   
ولػػيس للهضػػو المنسػػ ب وال للهضػػو المهصػػوؿ  -8ينسػػ ب منيػػا  ػػي أا وقػػت  

أا  ػػؽ  ػػي أمػػواؿ الجمهيػػ ، إال  ػػي ال ػػاالت التػػي يصػػوف  ييػػا صػػندوؽ مشػػترؾ 
الهقرة الثاني ،  انو  ي تلؾ ال ػاالت يجػوز أف يػنص  16صما ىو ماّيف  ي المادة 

 .ذلؾ ي نظاـ الجمهي  علا ر ؼ 

يجػوز  ػػؿ الجمهيػ  ا صػػـ مػف الم صمػ  االاتداايػػ  التػاا  ليػػا مرصػز الجمهيػػ ،  -1( : 66المػادة   
انػػػػاء  علػػػػا طلػػػػب أ ػػػػد ا عضػػػػاء أو أا شػػػػرص آرػػػػر ذا مصػػػػل   أو النيااػػػػ  
الهامػ ، متػا أصػا ت الجمهيػ  عػاجزة عػف الو ػاء اتهيػداتيا، أو متػا رصصػت 

أنشػػات مػػف أجليػػا أو متػػا ارتصاػػت  أمواليػػا أو أراػػاح أمواليػػا  غػػراض غيػػر التػػي
وللم صمػػ  إذا ر ضػػت  -8مرالهػػ  جسػػيم  لنظاميػػا أو للقػػانوف أو للنظػػاـ الهػػاـ  

 .طلب ال ؿ، أف تاطؿ التصرؼ المطهوف  يو

ػػػػّيف ليػػػػا مصػػػػؼ أو أصثػػػػر، ويقػػػػوـ ايػػػػذا التهيػػػػيف الجمهيػػػػ  68المػػػػادة    لّػػػػت الجمهيػػػػ  ع  ( : إذا   
 .الم صم  إف صاف ال ؿ قضاايا   الهمومي ، إف صاف ال ؿ ارتياريا ، أو

اهد تماـ التصهي ، يقوـ المصهي اتوزي  ا مواؿ الااقيػ  و قػا  لص صػاـ المقػررة  -1( : 62المادة   
 اذا لـ يوجد  ػي نظػاـ الجمهيػ  نػص علػا ذلػؾ، أو وجػد  -8 ي نظاـ الجمهي   

ولصػػػػف أصػػػػا ت طريقػػػػ  التوزيػػػػ  المنصػػػػوص علييػػػػا غيػػػػر ممصنػػػػ ، وجػػػػب علػػػػا 
الهمومي ، إذا صاف ال ؿ ارتياريا ، وعلا الم صم  إذا صاف ال ؿ قضاايا ،  الجمهي 

أف تقػػػرر ت ويػػػؿ أمػػػواؿ الجمهيػػػ  المن لّػػػ  إلػػػا الجمهيػػػ  أو المؤسسػػػ  التػػػي يصػػػوف 
 .غرضيا ىو ا قرب إلا غرض ىذه الجمهي 



( : المؤسس  شرص اعتاارا ينشم اترصيص ماؿ مدة غير مهينػ ، لهمػؿ ذا صػه  61المادة   
نساني  أو ديني  أو علمي  أو  ني  أو رياضي  أو  ا عمؿ آرر مف أعماؿ الار إ

 .أو النه  الهاـ، دوف قصد إلا أا راح مادا

ويهتار ىػذا السػند أو ىػذه  -8يصوف إنشاء المؤسس  اسند رسمي أو اوصي    -1( : 81المادة   
( اسػػػػـ   أالوصػػػػي  دسػػػػتورا  للمؤسسػػػػ ، ويجػػػػب أف يشػػػػتمؿ علػػػػا الايانػػػػات اآلتيػػػػ : 

( الغػػػرض الػػػذا  المؤسسػػػ  ومرصزىػػػا علػػػا أف يصػػػوف ىػػػذا المرصػػػز  ػػػي مصػػػر   ب
(  ( ايػػاف دقيػػؽ لصمػػواؿ المرصصػػ  ليػػذا الهمػػؿ   د أنشػػات المؤسسػػ  لت قيقػػو   ج

 .تنظيـ إدارة المؤسس 

( : يهتاػػر إنشػػاء المؤسسػػ  االنسػػا  إلػػا داانػػي المنشػػ  وورثتػػو امثااػػ  ىاػػ  أو وصػػي   81المػػادة   
صانػت المؤسسػ  قػد أنشػات إضػرارا  ا قػوقيـ، جػاز ليػـ مااشػرة الػدعاو  التػي  اذا 

 .يقررىا القانوف  ي مثؿ ىذه ال ال  االنسا  إلا الياات والوصايا

( : متػػا صػػاف إنشػػػاء المؤسسػػ  اسػػند رسػػػمي جػػاز لمػػف أنشػػػمىا أف يهػػدؿ عنيػػا اسػػػند 88المػػادة   
 .11مادة رسمي آرر، وذلؾ إلا أف يتـ شيرىا و قا    صاـ ال

يػػػتـ شػػػير المؤسسػػػ  انػػػاء  علػػػػا طلػػػب منشػػػايا أو أوؿ مػػػدير ليػػػا أو الجيػػػػ   -1( : 81المػػػادة   
ويتهّيف علا الجي  المرتص  االرقااػ  أف تترػذ  -8المرتص  ارقاا  المؤسسات  

وتسػػرا علػػا  -1ا جػػراءات ال زمػػ  للشػػير مػػف وقػػت علميػػا اانشػػاء المؤسسػػ   
 .61و 11و 12المؤسسات أ صاـ المواد 

 .( : للدول   ؽ الرقاا  علا المؤسسات89المادة   

( : علا مديرا المؤسسػ  موا ػاة جيػ  الرقااػ  اميزانيػ  المؤسسػ  و سػاايا السػنوا مػ  81المادة   
المسػػػتندات المؤيػػػدة ليمػػػا، وعلػػػييـ أيضػػػا  تقػػػديـ أيػػػ  مهلومػػػات أو ايانػػػات أرػػػر  

 .تطلايا ىذه الجي 

اتدااي  التػاا  ليػا مرصػز المؤسسػ  أف تقضػي اػا جراءات اآلتيػ  ( : يجوز للم صم  اال86المادة   
( عػػزؿ المػػديريف الػػذيف  انػػاء  علػػا طلػػب تقّدمػػو جيػػ  الرقااػػ   ػػي صػػورة دعػػو :  أ

يثاػػت علػػييـ إىمػػاؿ أو عجػػز، والػػذيف ال يو ػػوف اااللتزامػػات التػػي يهرضػػيا علػػييـ 
مؤسس   يما ال يتهؽ القانوف أو يهرضيا سند المؤسس ، والذيف يستهملوف أمواؿ ال

م  ت قيؽ غرضيا أو قصد منشايا، والذيف يرتصاوف  ي تمدي  وظااهيـ أا رطػم 



( تهػػػػديؿ نظػػػػاـ إدارة المؤسسػػػػ  أو ترهيػػػػؼ التصػػػػاليؼ والشػػػػروط  جسػػػػيـ آرػػػػر   ب
المقػػػػررة  ػػػػي سػػػػند إنشػػػػاء المؤسسػػػػ  أو تهػػػػديليا أو إلغاؤىػػػػا، إذا صػػػػاف ىػػػػذا الزمػػػػا  

صػػاف ضػػروريا  لت قيػػؽ الغػػرض مػػف إنشػػاايا  للم ا ظػػ  علػػا أمػػواؿ المؤسسػػ ، أو 
( ال صػػػػـ االغػػػػاء المؤسسػػػػ  إذا أصػػػػا ت  ػػػػي  الػػػػ  ال تسػػػػتطي  مهيػػػػا ت قيػػػػؽ   ج

الغرض الذا أنشػات مػف أجلػو، أو أصػاح ىػذا الغػرض غيػر ممصػف الت قيػؽ، أو 
( إاطػاؿ التصػر ات التػي قػاـ  صار مرالها  للقانوف أو لػآلداب أو للنظػاـ الهػاـ   د

مجػاوزيف  ػدود ارتصاصػػاتيـ أو مرػالهيف أ صػاـ القػانوف أو نظػػاـ ايػا المػديروف 
المؤسس   ويجب  ي ىذه ال ال  أف ت ر   دعو  الاط ف ر ؿ سنتيف مف تػاريو 
الهمػؿ المطهػػوف  يػػو، وذلػػؾ دوف إضػػرار اػػالغير  سػػني النيػػ  الػػذيف صسػػاوا  قوقػػا  

 .علا أساس ذلؾ التصرؼ

ال صـ االغػاء المؤسسػ  مصػهّيا   مواليػا وتقػرر مصػير مػا ت هّيف الم صم  عند  -1( : 88المادة   
يتاقػػا مػػف ا مػػواؿ اهػػد التصػػهي ، و قػػا  لمػػا نػػص عليػػو  ػػي سػػند إنشػػاء المؤسسػػ   

 اذا صاف انتقاؿ الماؿ إلا الجي  المنصوص علييا غيػر ممصػف أو إذا صانػت  -8
يرا  يقرب الجي  لـ تاّيف  ي سند إنشاء المؤسس ،  اف الم صم  تقرر لصمواؿ مص

 .اقدر ا مصاف مف الغرض الذا أنشات لو المؤسس 

( : ال تسرا ا  صاـ الراص  االمؤسسات الواردة  ي ىذا القانوف علا ما أنش  منيا 82المادة   
 .اطريؽ الوقؼ

الجمهيػػات التػػي يقصػػد ايػػا ت قيػػؽ مصػػل   عامػػ  والمؤسسػػات يجػػوز، انػػاء   -1( : 81المػػادة   
ىيا  تقػـو امصػل   عامػ ، وذلػؾ امرسػوـ يصػدر ااعتمػاد علا طلايا، أف تهتار 

ويجػوز أف يػنص  ػي ىػذا المرسػػوـ علػا اسػتثناء الجمهيػ  مػف قيػػود  -8نظاميػا  
ويجػوز أف يهػرض المرسػوـ اترػاذ  -1  18ا ىلي  المنصوص علييػا  ػي المػادة 

إجراءات راص  للرقاا ، صتهييف مدير أو أصثر مف الجي  ال صومي  أو اترػاذ أا 
 .راء آرر ير  الزما  إج

 .( : الجمهيات الريري  والتهاوني  والمؤسسات االجتماعي  والنقااات ينظميا القانوف21المادة   

صؿ شيء غير رػارج عػف التهامػؿ اطايهتػو أو ا صػـ القػانوف يصػح أف يصػوف  -1( : 21المادة   
ي التػي وا شػياء التػي ترػرج عػف التهامػؿ اطايهتيػا ىػ -8م    لل قوؽ الماليػ   



ال يسػػتطي  أ ػػد أف يسػػتمثر ا يازتيػػا، وأمػػا الرارجػػ  ا صػػـ القػػانوف  يػػي التػػي ال 
 .ي جيز القانوف أف تصوف م    لل قوؽ المالي 

صػػؿ شػػيء مسػػتقر ا ّيػػزه ثااػػت  يػػو ال يمصػػف نقلػػو منػػو دوف تلػػؼ،  يػػو عقػػار   -1( : 28المػػادة   
عقػػػػػارا   ومػػػػػ  ذلػػػػػؾ يهتاػػػػػر - 8وصػػػػػؿ مػػػػػا عػػػػػدا ذلػػػػػؾ مػػػػػف شػػػػػيء  يػػػػػو منقػػػػػوؿ  

االترصيص، المنقػوؿ الػذا يضػهو صػا او  ػي عقػار يملصػو، رصػدا  علػا ردمػ  
 .ىذا الهقار أو استغ لو

يهتار ماال  عقاريا  صؿ  ؽ عيني يق  علػا عقػار، امػا  ػي ذلػؾ  ػؽ الملصيػ ،  -1( : 21المادة   
ويهتاػر مػاال  منقػوال  مػا عػدا  -8وصذلؾ صؿ دعو  تتهلؽ ا ؽ عيني علا عقػار  

 .مف ال قوؽ المالي ذلؾ 

ػػّدت  -1( : 29المػػادة    ا شػػياء القاالػػ  ل سػػتي ؾ ىػػي التػػي ين صػػر اسػػتهماليا، ا سػػب مػػا أع 
ػػػّد  ػػػي  -8لػػػو،  ػػػي اسػػػتي صيا أو إنهاقيػػػا    يهتاػػػر قػػػاا   ل سػػػتي ؾ صػػػؿ مػػػا أع 

 .المتاجر للاي 

اء، والتػي تقػّدر عػادة  ( : ا شياء المثليػ  ىػي التػي يقػوـ اهضػيا مقػاـ اهػض عنػد الو ػ21المادة   
 . ي التهامؿ ايف الناس االهدد أو المقاس أو الصيؿ أو الوزف

 .( : ال قوؽ التي ترد علا شيء غير مادا تنظميا قوانيف راص 26المادة   

تهتار أمواال  عام ، الهقارات والمنقوالت التي للدول  أو لصشراص االعتااريػ   -1( : 28المادة   
تصػػػػوف مرصصػػػػ  لمنههػػػػ  عامػػػػ  االههػػػػؿ أو امقتضػػػػا قػػػػانوف أو الهامػػػػ ، والتػػػػي 

وىػػذه ا مػػواؿ ال يجػػوز التصػػرؼ  ييػػا أو ال جػػز علييػػا أو تمّلصيػػا  -8مرسػػوـ  
 .االتقادـ

( : تهقػػػػػد ا مػػػػػواؿ الهامػػػػػ  صػػػػػػهتيا اانتيػػػػػاء ترصيصػػػػػيا للمنههػػػػػ  الهامػػػػػ   وينتيػػػػػػي 22المػػػػػادة   
تيػاء الغػرض الػذا مػف الترصيص امقتضا قػانوف أو مرسػوـ، أو االههػؿ، أو اان

 .أجلو رصصت تلؾ ا مواؿ للمنهه  الهام 

( : يتـ الهقد امجرد أف يتاادؿ طر ػاف التهايػر عػف إرادتػيف متطػااقتيف، مػ  مراعػاة مػا 21المادة   
 .يقرره القانوف  وؽ ذلؾ مف أوضاع مهّين  النهقاد الهقد



ا  واا شارة المتداول  عر ا ، صما يصوف التهاير عف ا رادة يصوف االلهظ واالصتا -1( : 11المادة   
 -8ااترػاذ موقػػؼ ال تػػدع ظػػروؼ ال ػػاؿ شػّصا   ػػي داللتػػو علػػا  قيقػػ  المقصػػود  

ويجػػػػوز أف يصػػػػوف التهايػػػػر عػػػػف ا رادة ضػػػػمنيا ، إذا لػػػػـ يػػػػنص القػػػػانوف أو يتهػػػػؽ 
 .الطر اف علا أف يصوف صري ا  

الػػذا يتصػػػؿ  يػػو اهلػػػـ مػػف وجػػػو إليػػػو، ( : ينػػػتذ للتهايػػر عػػػف ا رادة أثػػره  ػػػي الوقػػػت 11المػػادة   
 .ويهتار وصوؿ التهاير قرين  علا الهلـ او، ما لـ يقـ الدليؿ علا عصس ذلؾ

( : إذا مػػات مػػف صػػدر منػػو التهايػػر عػػف ا رادة أو  قػػد أىليتػػو قاػػؿ أف ينػػتذ التهايػػر 18المػػادة   
ّجػػو أثػػره،  ػػاف ذلػػؾ ال يمنػػ  مػػف ترتػػب ىػػذا ا ثػػر عنػػد اتصػػاؿ التهايػػر اهلػػـ مػػف و 

 .إليو، ىذا ما لـ يتاّيف الهصس مف التهاير أو مف طايه  التهامؿ

إذا ع ّيف ميهاد للقاوؿ التـز الموجب االاقػاء علػا إيجااػو إلػا أف ينقضػي ىػذا  -1( : 11المادة   
 .وقد يسترلص الميهاد مف ظروؼ ال اؿ أو مف طايه  المهامل  -8الميهاد  

 ػػػػي مجلػػػػس الهقػػػػد، دوف أف ي هػػػػّيف ميهػػػػاد للقاػػػػوؿ،  ػػػػاف إذا صػػػػدر ا يجػػػػاب  -1( : 19المػػػػادة   
الموجػػب يت لػػؿ مػػف إيجااػػو إذا لػػـ يصػػدر القاػػوؿ  ػػورا ، وصػػذلؾ ال ػػاؿ إذا صػػدر 

ومػ   -8ا يجػاب مػف شػرص إلػا آرػر اطريػؽ التليهػوف أو اػما طريػؽ مماثػؿ  
ذلؾ يتـ الهقد، ولو لـ يصدر القاوؿ  ػورا ، إذا لػـ يوجػد مػا يػدؿ علػا أف الموجػب 

عػػدؿ عػػف إيجااػػو  ػػي الهتػػرة مػػا اػػيف ا يجػػاب والقاػػوؿ، وصػػاف القاػػوؿ قػػد صػػدر  قػػد
 .قاؿ أف ينهّض مجلس الهقد

( : إذا اتهػػػؽ الطر ػػػاف علػػػا جميػػػ  المسػػػااؿ الجوىريػػػ   ػػػي الهقػػػد، وا تهظػػػا امسػػػااؿ 11المػػػادة   
تهصػػيلي  يتهقػػاف علييػػا  يمػػا اهػػد ولػػـ يشػػترطا أف الهقػػد ال يػػتـ عنػػد عػػدـ االتهػػاؽ 

ذا قػػاـ رػػ ؼ علػػا المسػػااؿ التػػي لػػـ يػػتـ االتهػػاؽ علييػػا،  اعتاػػر الهقػػد قػػد تػػـ  وا 
علييا،  اف الم صم  تقضي  ييػا طاقػا  لطايهػ  المهاملػ  و  صػاـ القػانوف والهػرؼ 

 .والهدال 

( : إذا اقتػػرف القاػػوؿ امػػا يزيػػد  ػػي ا يجػػاب أو يقّيػػد منػػو أو يهػػّدؿ  يػػو، اعتاػػر ر ضػػا  16المػػادة   
 .يدا  يتضمف إيجااا  جد

يهتار التهاقد ما ايف الغااايف قد تـ  ي المصاف و ي الزماف اللذيف يهلػـ  ييمػا  -1( : 18المادة   
 -8الموجػػػب اػػػالقاوؿ، مػػػا لػػػـ يوجػػػد اتهػػػاؽ أو نػػػص قػػػانوني يقضػػػي اغيػػػر ذلػػػؾ  



ويهتػرض أف الموجػػب قػػد علػـ اػػالقاوؿ  ػػي المصػاف و ػػي الزمػػاف اللػذيف وصػػؿ إليػػو 
 . ييما ىذا القاوؿ

إذا صانت طايه  المهامل  أو الهرؼ التجػارا أو غيػر ذلػؾ مػف الظػروؼ تػدؿ  -1( : 12   المادة
علا أف الموجب لـ يصف لينتظر تصري ا  االقاوؿ،  اف الهقد يهتار قػد تػـ، إذا لػـ 

ويهتاػر السػصوت عػف الػرد قاػوال ، إذا صػاف  -8ير ض ا يجاب  ي وقػت مناسػب  
ؿ ا يجاب ايذا التهامؿ، أو إذا تم ػّض ىناؾ تهامؿ سااؽ ايف المتهاقديف واتص

 .ا يجاب لمنهه  مف وّجو إليو

( : ال يتـ الهقد  ي المزايدات إال ارسػّو المػزاد، ويسػقط الهطػاء اهطػاء يزيػد عليػو ولػو 11المادة   
 .صاف ااط   

( : القاػػوؿ  ػػي عقػػػود ا ذعػػاف يقتصػػر علػػا مجػػػرد التسػػليـ اشػػروط مقػػررة يضػػػهيا 111المػػادة   
 .وال يقاؿ مناقش   ييا الموجب

االتهػاؽ الػذا يهػد اموجاػو صػػ  المتهاقػديف أو أ ػدىما اػااراـ عقػد مهػّيف  ػػي  -1( : 111المػادة   
المسػػتقاؿ ال ينهقػػد، إال إذا عّينػػػت جميػػ  المسػػػااؿ الجوىريػػ  للهقػػػد المػػراد إارامػػػو، 

ذا اشػترط القػانوف لتمػاـ الهقػد اسػتيها -8والمدة التي يجػب إارامػو  ييػا   ء شػصؿ وا 
مهػػّيف،  يػػذا الشػػصؿ تجػػب مراعاتػػو أيضػػا   ػػي االتهػػاؽ الػػذا يتضػػمف الوعػػد اػػااراـ 

 .ىذا الهقد

( : إذا وعػد شػرص اػػااراـ عقػد ثػـ نّصػػؿ وقاضػاه المتهاقػد اآلرػػر طالاػا  تنهيػذ الوعػػد، 118المػادة   
وصانت الشروط ال زم  لتماـ الهقد واراص  مػا يتهلػؽ منيػا االشػصؿ متػوا رة، قػاـ 

 .متا  از قوة الشيء المقضي او مقاـ الهقد ال صـ

د   الهراوف وقت إاراـ الهقد يهيد أف لصؿ مػف المتهاقػديف ال ػؽ  ػي الهػدوؿ  -1( : 111المادة   
 ػػاذا عػػدؿ مػػف د ػػ  الهراػػوف،  قػػده   -8عنػػو، إال إذا قضػػا االتهػػاؽ اغيػػر ذلػػؾ  

ذا عدؿ مف قاضو، رّد ضههو، ىذا ولو لـ يترتب علا الهدوؿ أا  .ضرر وا 

إذا تػػـ الهقػػد اطريػػؽ النيااػػ ، صػػاف شػػرص النااػػب ال شػػرص ا صػػيؿ ىػػو  -1( : 119المػػادة   
م ػّؿ االعتاػار عنػد النظػر  ػي عيػوب ا رادة، أو  ػي أثػر الهلػـ اػاهض الظػروؼ 

ومػػػػ  ذلػػػػؾ إذا صػػػػاف النااػػػػب وصػػػػي    -8الراصػػػػ ، أو ا تػػػػراض الهلػػػػـ ايػػػػا  تمػػػػا   



و مػف موصلػو،  لػيس للموصػؿ أف يتمسػؾ ويتصرؼ و قا  لتهليمػات مهينػ  صػدرت لػ
 .اجيؿ النااب لظروؼ صاف يهلميا ىو، أو صاف مف المهروض  تما  أف يهلميا

( : إذا أاـر النااب  ي  دود نيااتو عقدا  ااسـ ا صيؿ،  اف ما ينشم عػف ىػذا الهقػد 111المادة   
 .مف  قوؽ والتزامات يضاؼ إلا ا صيؿ

الهاقػػد وقػػت إاػػراـ الهقػػد أنػػو يتهاقػػد اصػػهتو ناااػػا ،  ػػاف أثػػر الهقػػد ال ( : إذا لػػـ يهلػػف 116المػػادة   
يضػػػاؼ إلػػػا ا صػػػيؿ داانػػػا  أو مػػػدينا ، إال إذا صػػػاف مػػػف المهػػػروض  تمػػػا  أف مػػػف 
تهاقػػػػد مهػػػػو النااػػػػب يهلػػػػـ اوجػػػػود النيااػػػػ ، أو صػػػػاف يسػػػػتوا عنػػػػده أف يتهامػػػػؿ مػػػػ  

 .ا صيؿ أو النااب

هاقد مهو يجي ف مها  وقت الهقد انقضاء النياا ،  اف أثر ( : إذا صاف النااب ومف ت118المادة   
 .الهقد الذا يارمو،  قا  صاف أو التزاما ، يضاؼ إلا ا صيؿ أو رلهااو

( : ال يجوز لشػرص أف يتهاقػد مػ  نهسػو ااسػـ مػف ينػوب عنػو، سػواء أصػاف التهاقػد 112المادة   
ا أنػو يجػوز ل سااو ىو أـ ل ساب شرص آرر، دوف ترريص مف ا صيؿ  عل

لصصػػيؿ  ػػي ىػػذه ال الػػ  أف يجيػػز التهاقػػد  صػػؿ ىػػذا مػػ  مراعػػاة مػػا يرالهػػو، ممػػا 
 .يقضي او القانوف أو قواعد التجارة

 .( : صؿ شرص أىؿ للتهاقد ما لـ ت سلب أىليتو أو ي ّد منيا ا صـ القانوف111المادة   

وف جميػػػ  تصػػػر اتو ( : لػػػيس للصػػػغير غيػػػر المميػػػز  ػػػؽ التصػػػرؼ  ػػػي مالػػػو، وتصػػػ111المػػػادة   
 .ااطل 

إذا صػػاف الصػػاي مميػػزا  صانػػت تصػػر اتو الماليػػ  صػػ ي   متػػا صانػػت نا هػػ   -1( : 111المػػادة   
أمػا التصػر ات الماليػ   -8نهها  م ضا ، وااطل  متا صانت ضارة ضررا  م ضػا   

الػداارة اػػيف النهػػ  والضػػرر،  تصػػوف قاالػ  لحاطػػاؿ لمصػػل   القاصػػر، ويػػزوؿ  ػػؽ 
اطػػػػاؿ إذا أجػػػػاز القاصػػػػر التصػػػػرؼ اهػػػػد الوغػػػػو سػػػػف الرشػػػػد، أو إذا التمسػػػػؾ اا 

 .صدرت ا جازة مف وليو أو مف الم صم  ا سب ا  واؿ و قا  للقانوف

( : إذا ال  الصاي المميز الثامن  عشرة مف عمره وأذف لو  ي تسّلـ أموالو  دارتيػا، 118المادة   
لصػادرة منػو صػ ي    ػي ال ػدود أو تسّلميا ا صـ القانوف، صانت أعمػاؿ ا دارة ا

 .التي رسميا القانوف



( : المجنػػػوف والمهتػػػوه وذو الغهلػػػ  والسػػػهيو ت جػػػر علػػػييـ الم صمػػػ ، وتر ػػػ  ال جػػػر 111المػػػادة   
 .عنيـ، و قا  للقواعد ولحجراءات المقررة  ي القانوف

جيؿ قػرار يق  ااط   تصرؼ المجنوف والمهتػوه، إذا صػدر التصػرؼ اهػد تسػ -1( : 119المادة   
أما إذا صدر التصرؼ قاؿ تسجيؿ قرار ال جر    يصوف اػاط   إال  -8ال جر  

إذا صانت  ال  الجنوف أو الهتو شااه  وقت التهاقد، أو صاف الطػرؼ اآلرػر علػا 
 .اّين  منيا

إذا صػػدر تصػػرؼ مػػف ذا الغهلػػ  أو مػػف السػػهيو اهػػد تسػػجيؿ قػػرار ال جػػر،  -1( : 111المػػادة   
 -8لتصرؼ ما يسرا علا تصر ات الصاي المميز مف أ صاـ  سر  علا ىذا ا

أمػػػػا التصػػػػرؼ الصػػػػادر قاػػػػؿ تسػػػػجيؿ قػػػػرار ال جػػػػر  ػػػػ  يصػػػػوف اػػػػاط   أو قػػػػاا   
 .لحاطاؿ، إال إذا صاف نتيج  استغ ؿ أو تواطؤ

يصوف تصرؼ الم جور عليػو لسػهو أو غهلػ  اػالوقؼ أو االوصػي  صػ ي ا ،  -1( : 116المادة   
وتصػػوف أعمػػاؿ ا دارة الصػػادرة مػػف الم جػػور  -8الم صمػػ   ػػي ذلػػؾ  متػػا أذنتػػو 

 .عليو لسهو، الممذوف لو اتسّلـ أموالو، ص ي    ي ال دود التي رسميا القانوف

إذا صاف الشرص أصـ أاصـ، أو أعمػا أصػـ، أو أعمػا أاصػـ، وتهػّذر عليػو  -1( : 118المادة   
ت هّيف لو مساعدا  قضاايا  يهاونػو اساب ذلؾ التهاير عف إرادتو، جاز للم صم  أف 
ويصػػوف قػػاا   لحاطػػاؿ صػػؿ  -8 ػػي التصػػر ات التػػي تقتضػػي مصػػل تو  ييػػا ذلػػؾ  

تصػػرؼ مػػف التصػػر ات التػػي تقػػررت المسػػاعدة القضػػااي   ييػػا، متػػا صػػدر مػػف 
الشػػػػرص الػػػػذا تقػػػػررت مسػػػػاعدتو قضػػػػػاايا  اغيػػػػر مهاونػػػػ  المسػػػػاعد، إذا صػػػػػدر 

 .التصرؼ اهد تسجيؿ قرار المساعدة

( : التصر ات الصادرة مػف ا وليػاء وا وصػياء والقػّواـ، تصػوف صػ ي    ػي ال ػدود 112المادة   
 .التي رسميا القانوف

( : يجػػوز لنػػاقص ا ىليػػ  أف يطلػػب إاطػػاؿ الهقػػد، وىػػذا مػػ  عػػدـ ا رػػ ؿ االزامػػو 111المػػادة   
 .االتهويض، إذا لجم إلا طرؽ ا تيالي  ليرهي نقص أىليتو

( : إذا وقػػػ  المتهاقػػػد  ػػػي غلػػػط جػػػوىرا جػػػاز لػػػو أف يطلػػػب إاطػػػاؿ الهقػػػد، إف صػػػاف 181المػػػادة   
المتهاقػػد اآلرػػر قػػد وقػػ  مثلػػو  ػػي ىػػذا الغلػػط، أو صػػاف علػػا علػػـ اػػو، أو صػػاف مػػف 

 .السيؿ عليو أف يتاّينو



يصػػوف الغلػػط جوىريػػا  إذا الػػ   ػػدا  مػػف الجسػػام  ا يػػث يمتنػػ  مهػػو المتهاقػػد  -1( : 181المػػادة   
ويهتاػػػػر الغلػػػط جوىريػػػا  علػػػػا  -8الهقػػػد لػػػػو لػػػـ يقػػػ   ػػػػي ىػػػذا الغلػػػط   عػػػف إاػػػراـ

ا رص:  أ( إذا وق   ي صه  للشػيء تصػوف جوىريػ   ػي اعتاػار المتهاقػديف، أو 
يجػػب اعتاارىػػا صػػذلؾ لمػػا ي اػػس الهقػػد مػػف ظػػروؼ ولمػػا يناغػػي  ػػي التهامػػؿ مػػف 

انت تلػؾ  سف الني    ب( إذا وق   ي ذات المتهاقد أو  ي صه  مف صهاتو، وص
 .الذات أو ىذه الصه  الساب الرايسي  ي التهاقد

( : يصػػوف الهقػػد قػػاا   لحاطػػاؿ لغلػػط  ػػي القػػانوف، إذا تػػوا رت  يػػو شػػروط الغلػػط  ػػي 188المػػادة   
 .الواق  طاقا  للمادتيف السااقتيف، ىذا ما لـ يقض القانوف اغيره

 سػػاب، وال غلطػػات القلػػـ، ولصػػػف ( : ال يػػؤثر  ػػي صػػ   الهقػػد مجػػػرد الغلػػط  ػػي ال181المػػادة   
 .يجب تص يح الغلط

ليس لمف وق   ي غلط أف يتمسؾ او علا وجو يتهارض م  ما يقضػي اػو  -1( : 189المادة   
وياقػػػا اػػػا رص ملزمػػػا  االهقػػػد الػػػذا قصػػػد إارامػػػو، إذا أظيػػػر  -8 سػػػف النيػػػ   

 .الطرؼ اآلرر استهداده لتنهيذ ىذا الهقد

طاؿ الهقد للتدليس إذا صانت ال يؿ التي لجػم إلييػا أ ػد المتهاقػديف، يجوز إا -1( : 181المادة   
 -8أو نااػػػب عنػػػو، مػػػف الجسػػػام  ا يػػػث لوالىػػػا لمػػػا أاػػػـر الطػػػرؼ الثػػػاني الهقػػػد  

ويهتار تدليسا  السصوت عمدا  عف واقه  أو م اس ، إذا ثات أف المدّلس عليػو مػا 
 .س صاف لياـر الهقد لو علـ اتلؾ الواقه  أو ىذه الم ا

( : إذا صدر التدليس مػف غيػر المتهاقػديف،  لػيس للمتهاقػد المػدّلس عليػو أف يطلػب 186المادة   
إاطػػاؿ الهقػػد، مػػا لػػـ يثاػػت أف المتهاقػػد اآلرػػر صػػاف يهلػػـ أو صػػاف مػػف المهػػروض 

 . تما  أف يهلـ ايذا التدليس

ىاػػػ  اهثيػػػا يجػػػوز إاطػػػاؿ الهقػػػد لحصػػػراه إذا تهاقػػػد شػػػرص ت ػػػت سػػػلطاف ر  -1( : 188المػػػادة   
وتصوف الرىاػ   -8المتهاقد اآلرر  ي نهسو دوف  ؽ، وصانت قاام  علا أساس  

قاام  علا أساس إذا صانت ظروؼ ال اؿ تصور للطرؼ الػذا يػّدعييا أف رطػرا  
 -1جسيما  م ػدقا  ييػدده ىػو أو غيػره  ػي الػنهس أو الجسػـ أو الشػرؼ أو المػاؿ  

و ىػػػػذا ا صػػػػراه وسػػػػنو و التػػػػو ويراعػػػػا  ػػػػي تقػػػػدير ا صػػػػراه جػػػػنس مػػػػف وقػػػػ  عليػػػػ
 .االجتماعي  والص ي  وصؿ ظرؼ آرر مف شمنو أف يؤثر  ي جسام  ا صراه



( : إذا صػػدر ا صػػراه مػػف غيػػر المتهاقػػديف،  لػػيس للمتهاقػػد المصػػره أف يطلػػب إاطػػاؿ 182المػػادة   
الهقد، مػا لػـ يثاػت أف المتهاقػد اآلرػر صػاف يهلػـ أو صػاف مػف المهػروض  تمػا  أف 

 .ذا ا صراهيهلـ اي

إذا صانت التزامات أ د المتهاقػديف ال تتهػادؿ الاتػ  مػ  مػا  صػؿ عليػو ىػذا  -1( : 181المادة   
المتهاقػػػػد مػػػػف  ااػػػػدة اموجػػػػب الهقػػػػد أو مػػػػ  التزامػػػػات المتهاقػػػػد اآلرػػػػر، وتاػػػػّيف أف 
المتهاقػد المغاػوف لػـ ي اػريـ الهقػد إال  ف المتهاقػد اآلرػر قػد اسػتغؿ  يػو طيشػا  اّينػا  

ػؿ الهقػد أو ى و   جام ا ، جاز للقاضػي انػاء  علػا طلػب المتهاقػد المغاػوف أف ي اطي
ويجػػب أف تر ػػػ  الػػػدعو  اػػػذلؾ رػػػ ؿ  -8أو أف ي ػػنقيص التزامػػػات ىػػػذا المتهاقػػػد  

ال صانػػت غيػر مقاولػػ    ويجػػوز  ػػي عقػػود المهاوضػػ   -1سػن  مػػف تػػاريو الهقػػد، وا 
اه القاضػي صا يػا  لر ػ  أف يتوّقا الطػرؼ اآلرػر دعػو  ا اطػاؿ، إذا عػرض مػا يػر 

 .الغاف

( : يراعػػا  ػػي تطايػػؽ المػػادة السػػااق  عػػدـ ا رػػ ؿ اا  صػػاـ الراصػػ  اػػالغاف  ػػي 111المػػادة   
 .اهض الهقود أو اسهر الهاادة

غيػر أف التهامػؿ  ػي ترصػ   -8يجوز أف يصوف م ؿ االلتزاـ شياا  مسػتقا     -1( : 111المادة   
لو صاف ارضاه، إال  ػي ا  ػواؿ التػي نػص علييػا إنساف علا قيد ال ياة ااطؿ، و 

 . ي القانوف

 .( : إذا صاف م ؿ االلتزاـ مست ي    ي ذاتو صاف الهقد ااط   118المادة   

إذا لـ يصػف م ػؿ االلتػزاـ مهّينػا  اذاتػو، وجػب أف يصػوف مهّينػا  انوعػو ومقػداره  -1( : 111المادة   
ال صاف الهقػد اػاط     يصػوف الم ػؿ مهّينػا  انوعػو  قػط إذا تضػّمف ويصهػا أف  -8وا 

ذا لػػـ يتهػؽ المتهاقػػداف علػا درجػػ  الشػػيء،  الهقػد مػػا يسػتطاع اػػو تهيػيف مقػػداره  وا 
مف  يث جودتػو ولػـ يمصػف اسػتر ص ذلػؾ مػف الهػرؼ أو مػف أا ظػرؼ آرػر، 

 .التـز المديف امف يسّلـ شياا  مف صنؼ متوسط

دا ، التػػـز المػػديف اقػػدر عػػددىا المػػذصور  ػػي الهقػػد دوف ( : إذا صػػاف م ػػؿ االلتػػزاـ نقػػو 119المػػادة   
 .أف يصوف الرتهاع قيم  ىذه النقود أو النرهاضيا وقت الو اء أا أثر

 .( : إذا صاف م ؿ االلتزاـ مرالها  للنظاـ الهاـ أو اآلداب صاف الهقد ااط   111المادة   



لهػػا  للنظػػاـ الهػػاـ أو اآلداب، صػػاف ( : إذا لػػـ يصػػف ل لتػػزاـ سػػاب، أو صػػاف سػػااو مرا116المػػادة   
 .الهقد ااط   

صػؿ التػزاـ لػـ ي ػػذصر لػو سػاب  ػي الهقػد يهتػػرض أف لػو سػااا  مشػروعا ، مػا لػػـ  -1( : 118المػادة   
ويهتاػػػر السػػاب المػػػذصور  ػػػي الهقػػد ىػػػو السػػػاب  -8يقػػـ الػػػدليؿ علػػػا غيػػر ذلػػػؾ  

ؿ علػػا صػػوري  ال قيقػػي  تػػا يقػػـو الػػدليؿ علػػا مػػا يرػػالؼ ذلػػؾ،  ػػاذا قػػاـ الػػدلي
 .الساب  هلا مف يّدعي أف ل لتزاـ سااا  آرر مشروعا  أف ي ثايت ما يّدعيو

( : إذا جهؿ القانوف   د المتهاقديف  قا   ي إاطاؿ الهقػد  لػيس للمتهاقػد اآلرػر أف 112المادة   
 .يتمسؾ ايذا ال ؽ

وتسػتند ا جػازة  -8   يزوؿ  ؽ إاطاؿ الهقد اا جازة الصري   أو الضػمني -1( : 111المادة   
 .إلا التاريو الذا تـ  يو الهقد، دوف إر ؿ ا قوؽ الغير

يسقط ال ؽ  ي إاطاؿ الهقد إذا لـ يتمسؾ او صا او ر ؿ ث ث سػنوات   -1( : 191المادة   
وياػدأ سػػرياف ىػػذه المػػدة،  ػػي  الػػ  نقػػص ا ىليػػ ، مػػف اليػػـو الػػذا يػػزوؿ  يػػو  -8

التدليس، مف اليـو الذا ينصشؼ  يو، و ي  الػ   ىذا الساب، و ي  ال  الغلط أو
ا صراه، مف يوـ انقطاعو، و ي صؿ  اؿ ال يجوز التمسؾ ا ؽ ا اطاؿ لغلػط أو 

 .تدليس أو إصراه إذا انقضت رمس عشرة سن  مف وقت تماـ الهقد

 إذا صاف الهقد ااط   جاز لصؿ ذا مصل   أف يتمسؾ االاط ف، وللم صم  -1( : 191المادة   
وتسػػقط دعػػو   -8أف تقضػػي اػػو مػػف تلقػػاء نهسػػيا، وال يػػزوؿ الػػاط ف اا جػػازة  

 .الاط ف امضي رمس عشرة سن  مف وقت الهقد

 ي  التي إاطاؿ الهقد واط نو ي هاد المتهاقداف إلا ال ال  التي صانا علييػا  -1( : 198المادة   
ومػ  ذلػؾ ال  -8  قاؿ الهقد،  اذا صاف ىذا مست ي   جاز ال صـ اتهويض مهػادؿ

ي لـز ناقص ا ىلي ، إذا أ اطؿ الهقد لنقص أىليتو، أف ير ّد غير مػا عػاد عليػو مػف 
 .منهه  اساب تنهيذ الهقد

( : إذا صاف الهقد  ي شؽ منػو اػاط   أو قػاا   لحاطػاؿ،  يػذا الشػؽ و ػده ىػو الػذا 191المادة   
الػػذا وقػػ  اػػاط   أو قػػاا    ياطػػؿ، إال إذا تاػػّيف أف الهقػػد مػػا صػػاف ليػػتـ اغيػػر الشػػؽ

 .لحاطاؿ  ياطؿ الهقد صلو



( : إذا صاف الهقد ااط   أو قاا   لحاطػاؿ وتػوا رت  يػو أرصػاف عقػد آرػر،  ػاف الهقػد 199المادة   
يصػػوف صػػ ي ا  ااعتاػػاره الهقػػد الػػذا تػػوا رت أرصانػػو، إذا تاػػّيف أف نيػػ  المتهاقػػديف 

 .صانت تنصرؼ إلا إاراـ ىذا الهقد

( : ينصرؼ أثر الهقد إلػا المتهاقػديف والرلػؼ الهػاـ، دوف إرػ ؿ االقواعػد المتهلقػ  191المادة   
اػػالميراث، مػػا لػػـ يتاػػّيف مػػف الهقػػد أو مػػف طايهػػ  التهامػػؿ أو مػػف نػػص القػػانوف أف 

 .ىذا ا ثر ال ينصرؼ إلا الرلؼ الهاـ

اشيء انتقؿ اهػد ذلػؾ إلػا رلػؼ ( : إذا أنشم الهقد التزامات و قوقا  شرصي  تتصؿ 196المادة   
راص،  اف ىذه االلتزامات وال قوؽ تنتقؿ إلا ىذا الرلؼ  ي الوقت الذا ينتقؿ 
 يو الشيء، إذا صانت مف مستلزماتو وصػاف الرلػؼ الرػاص يهلػـ ايػا وقػت انتقػاؿ 

 .الشيء إليو

هاؽ الطر يف، أو الهقد شريه  المتهاقديف،    يجوز نقضو وال تهديلو إال اات -1( : 198المادة   
وم  ذلؾ إذا طرأت  وادث استثنااي  عام  لػـ  -8لصسااب التي يقررىا القانوف  

ف لػػـ  يصػػف  ػػي الوسػػ  توقهيػػا وترتػػب علػػا  ػػدوثيا أف تنهيػػذ االلتػػزاـ التهاقػػدا، وا 
يصاح مست ي  ، صار مرىقا  للمديف ا يػث ييػدده ارسػارة  اد ػ ، جػاز للقاضػي 

اػػيف مصػػل   الطػػر يف أف يػػرّد االلتػػزاـ المرىػػؽ إلػػا  تاهػػا  للظػػروؼ واهػػد الموازنػػ 
 .ال د المهقوؿ، ويق  ااط   صؿ اتهاؽ علا ر ؼ ذلؾ

يجب تنهيذ الهقػد طاقػا  لمػا اشػتمؿ عليػو واطريقػ  تتهػؽ مػ  مػا يوجاػو  سػف  -1( : 192المادة   
 وال يقتصػر الهقػد علػا إلػزاـ المتهاقػد امػا ورد  يػو، ولصػف يتنػاوؿ أيضػا   -8الني   

 .ما ىو مف مستلزماتو، و قا  للقانوف والهرؼ والهدال  ا سب طايه  االلتزاـ

( : إذا تـ الهقد اطريؽ ا ذعاف، وصاف قد تضّمف شػروطا  تهسػهّي  جػاز للقاضػي أف 191المادة   
ي هّدؿ ىذه الشػروط أو أف يههػي الطػرؼ المػذعف منيػا، وذلػؾ و قػا  لمػا تقضػي اػو 

 .هاؽ علا ر ؼ ذلؾالهدال ، ويق  ااط   صؿ ات

إذا صانت عاارة الهقد واض  ،    يجوز االن راؼ عنيا مف طريؽ تهسيرىا  -1( : 111المادة   
أما إذا صاف ىنػاؾ م ػؿ لتهسػير الهقػد،  يجػب  -8للتهرؼ علا إرادة المتهاقديف  

الا ث عف الني  المشترص  للمتهاقديف دوف الوقوؼ عند المهنػا ال ر ػي لصلهػاظ، 



تيداء  ي ذلؾ اطايه  التهامؿ، واما يناغي أف يتوا ر مف أمان  وثق  ايف م  االس
 .المتهاقديف، و قا  للهرؼ الجارا  ي المهام ت

ومػػ  ذلػػؾ ال يجػػوز أف يصػػوف تهسػػير  -8يهسػػر الشػػؾ  ػػي مصػػل   المػػديف   -1( : 111المػادة   
 .الهاارات الغامض   ي عقود ا ذعاف ضارا  امصل   الطرؼ المذعف

 .( : ال يرتب الهقد التزاما   ي ذم  الغير، ولصف يجوز أف ي صساو  قا  118دة   الما

إذا تهيّػػد شػػرص اػػمف يجهػػؿ الغيػػر يلتػػـز اػػممر  ػػ  يلػػـز الغيػػر اتهيػػده   ػػاذا  -1( : 111المػادة   
، وجب علا المتهّيد أف يهوِّض مػف تهاقػد مهػو، ويجػوز لػو  ر ض الغير أف يلتـز

ويض اػمف يقػوـ ىػو نهسػو اتنهيػذ االلتػزاـ الػذا تهيّػد م  ذلؾ أف يترّلص مػف التهػ
أمػػػا إذا قاػػػؿ الغيػػػر ىػػػذا التهيػػػد،  ػػػاف قاولػػػو ال ي نػػػتذ أثػػػرا  إال مػػػف وقػػػت  -8اػػػو  

صػػدوره، مػػا لػػـ يتاػػّيف أنػػو قصػػد صػػرا    أو ضػػمنا  أف يسػػتند أثػػر ىػػذا القاػػوؿ إلػػا 
 .الوقت الذا صدر  يو التهيد

اقػػد ااسػػمو علػػا التزامػػات يشػػترطيا لمصػػل   الغيػػر، يجػػوز للشػػرص أف يته -1( : 119المػػادة   
 -8إذا صاف لو  ي تنهيذ ىذه االلتزامات مصل   شرصي  مادي  صانػت أو أدايػ   

ويترتػػػب علػػػا ىػػػذا االشػػػتراط أف يصسػػػب الغيػػػر  قػػػا  مااشػػػرا  قاػػػؿ المتهيػػػد اتنهيػػػذ 
االشػتراط يسػػتطي  أف يطالاػو او ااػػو، مػا لػػـ يتهػؽ علػػا رػ ؼ ذلػػؾ  ويصػوف ليػػذا 

ويجػػوز صػػذلؾ  -1المتهيػد أف يتمسػػؾ قاػػؿ المنتهػ  االػػد وع التػػي تنشػػم عػف الهقػػد  
للمشترط أف يطالب اتنهيذ ما اشترط لمصل   المنتهػ ، إال إذا تاػّيف مػف الهقػد أف 

 .المنته  و ده ىو الذا يجوز لو ذلؾ

يهلػػػف يجػػػوز للمشػػػترط دوف داانيػػػو أو ورثتػػػو أف يػػػنقض المشػػػارط  قاػػػؿ أف  -1( : 111المػػػادة   
المنته  إلػا المتهيػد أو إلػا المشػترط رغاتػو  ػي االسػتهادة منيػا، مػا لػـ يصػف ذلػؾ 

وال يترتػػػب علػػػا نقػػػض المشػػػارط  أف تاػػػرأ ذمػػػ   -8مرالهػػػا  لمػػػا يقتضػػػيو الهقػػػد  
المتهيػػػػػد قاػػػػػؿ المشػػػػػترط، إال إذا اتهػػػػػؽ صػػػػػرا    أو ضػػػػػمنا  علػػػػػا رػػػػػ ؼ ذلػػػػػؾ  

مػػػا لػػػػو أف يسػػػتمثر لنهسػػػػو وللمشػػػترط إ ػػػ ؿ منتهػػػػ  آرػػػر م ػػػػؿ المنتهػػػ  ا وؿ، ص
 .ااالنتهاع مف المشارط 



( : يجػػوز  ػػي االشػػتراط لمصػػل   الغيػػر أف يصػػوف المنتهػػ  شرصػػا  مسػػتقا   أو جيػػ  116المػػادة   
مسػػتقال ، صمػػا يجػػوز أف يصػػوف شرصػػا  أو جيػػ  لػػـ يهّينػػا وقػػت الهقػػد، متػػا صػػاف 

 .تهيينيما مستطاعا  وقت أف ينتذ الهقد أثره طاقا  للمشارط 

 ػػػي الهقػػػود الملزمػػػ  للجػػػانايف، إذا لػػػـ يػػػوّؼ أ ػػػد المتهاقػػػديف االتزامػػػو جػػػاز  -1( : 118مػػػادة   ال
للمتهاقػػػػد اآلرػػػػػر اهػػػػػد إعػػػػذاره المػػػػػديف أف يطالػػػػػب اتنهيػػػػذ الهقػػػػػد أو اهسػػػػػرو، مػػػػػ  

ويجػوز للقاضػي أف يمػنح المػديف  -8التهويض  ي ال التيف إف صاف لو مقػتض  
لػػو أف يػػر ض الهسػػو إذا صػػاف مػػا لػػـ  أجػػ   إذا اقتضػػت الظػػروؼ ذلػػؾ، صمػػا يجػػوز

 .يوؼ او المديف قليؿ ا ىمي  االنسا  إلا االلتزاـ  ي جملتو

( : يجوز االتهاؽ علا أف يهتار الهقد مهسورا  مف تلقاء نهسو دوف  اج  إلا  صػـ 112المادة   
قضػػػااي عنػػػد عػػػدـ الو ػػػاء اااللتزامػػػات الناشػػػا  عنػػػو، وىػػػذا االتهػػػاؽ ال يههػػػي مػػػف 

 .إال إذا اتهؽ المتهاقداف صرا    علا ا عهاء منوا عذار، 

( :  ي الهقود الملزم  للجانايف إذا انقضا التزاـ اساب است ال  تنهيذه انقضت مهو 111المادة   
 .االلتزامات المقاال  لو وينهسو الهقد مف تلقاء نهسو

ػػػَو الهقػػػد أعيػػػد المتهاقػػػداف إلػػػا ال الػػػ  التػػػي 161المػػػادة    صانػػػا علييػػػا قاػػػؿ الهقػػػد،  ػػػاذا ( : إذا   سي
 .است اؿ ذلؾ جاز ال صـ االتهويض

( :  ي الهقود الملزم  للجػانايف إذا صانػت االلتزامػات المتقاالػ  مسػت ق  الو ػاء، جػاز 161المادة   
لصؿ مف المتهاقديف أف يمتن  عف تنهيذ التزامو إذا لـ يقـ المتهاقد اآلرر اتنهيذ ما 

 .التـز او

مػػػف وّجػػػو للجميػػػور وعػػػدا  اجػػػاازة يهطييػػػا عػػػف عمػػػؿ مهػػػيف التػػػـز ااعطػػػاء  -1( : 168المػػػادة   
الجػػاازة لمػػف قػػاـ ايػػذا الهمػػؿ، ولػػو قػػاـ اػػو دوف نظػػر إلػػا الوعػػد االجػػاازة أو دوف 

ذا لـ ي هػّيف الواعػد أجػ   للقيػاـ االهمػؿ، جػاز لػو الرجػوع  ػي وعػده  -8علـ ايا   وا 
أتػػـ الهمػػؿ قاػػؿ الرجػػوع  ػػي اػػاع ف للجميػػور، علػػا أال يػػؤثر ذلػػؾ  ػػي  ػػؽ مػػف 

الوعػد  وتسػػقط دعػػو  المطالاػػ  االجػاازة إذا لػػـ تر ػػ  رػػ ؿ سػت  أشػػير مػػف تػػاريو 
 .إع نو الهدوؿ للجميور

 .( : صؿ رطم ساب ضررا  للغير يلـز مف ارتصاو االتهويض161المادة   



وىػو يصػوف الشػرص مسػاوال  عػف أعمالػو غيػر المشػروع  متػا صػدرت منػو  -1( : 169المادة   
وم  ذلؾ إذا وق  الضرر مف شرص غير مميػز ولػـ يصػف ىنػاؾ مػف  -8مميز  

ىػػو مسػػاوؿ عنػػو، أو تهػػّذر ال صػػوؿ علػػا تهػػويض مػػف المسػػاوؿ، جػػاز للقاضػػي 
 .أف ي لـز مف وق  منو الضرر اتهويض عادؿ، مراعيا   ي ذلؾ مرصز الرصوـ

ال يػػّد لػػو  يػػو، ص ػػادث  ( : إذا أثاػػت الشػػرص أف الضػػرر قػػد نشػػم عػػف سػػاب أجناػػي161المػػادة   
مهػاج  أو قػوة قػػاىرة أو رطػم مػف المضػػرور أو رطػم مػف الغيػػر، صػاف غيػر ملػػـز 

 .اتهويض ىذا الضرر، ما لـ يوجد نص أو اتهاؽ علا غير ذلؾ

( : مػػف أ ػػدث ضػػررا  وىػػو  ػػي  الػػ  د ػػاع شػػرعي عػػف نهسػػو أو مالػػو أو عػػف نهػػس 166المػػادة   
ال يجػػاوز  ػػي د اعػػو القػػدر الضػػرورا، الغيػػر أو مالػػو، صػػاف غيػػر مسػػاوؿ، علػػا أ

ال أصاح ملزما  اتهويض تراعا  يو مقتضيات الهدال   .وا 

( : ال يصػػوف الموظػػؼ الهػػاـ مسػػاوال  عػػف عملػػو الػػذا أضػػر اػػالغير إذا قػػاـ اػػو تنهيػػذا  168المػػادة   
 مر صػدر إليػو مػف راػيس، متػا صانػت إطاعػ  ىػذا ا مػر واجاػو عليػو، أو صػاف 

وأثاػػت أنػػو صػػاف يهتقػػد مشػػروعي  الهمػػؿ الػػذا وقػػ  منػػو، وصػػاف  يهتقػػد أنيػػا واجاػػ ،
 .اعتقاده مانيا  علا أسااب مهقول ، وأنو راعا  ي عملو جانب ال يط 

( : مف سّاب ضررا  للغير ليتهاد  ضػررا  أصاػر، م ػدقا  اػو أو اغيػره، ال يصػوف ملزمػا  162المادة   
 .إال االتهويض الذا يراه القاضي مناساا  

( : إذا تهػػػدد المسػػػاولوف عػػػف عمػػػؿ ضػػػار صػػػانوا متضػػػامنيف  ػػػي التػػػزاميـ اتهػػػويض 161 المػػػادة  
الضرر، وتصوف المساولي   يما اينيـ االتساوا، إال إذا عّيف القاضػي نصػيب صػؿ 

 .منيـ  ي التهويض

( : ي قػػّدر القاضػػي مػػد  التهػػويض عػػف الضػػرر الػػذا ل ػػؽ المضػػرور طاقػػا    صػػاـ 181المػػادة   
مراعيا   ي ذلؾ الظروؼ الم اس ،  اف لـ يتيسر لػو وقػت  888و 881المادتيف 

ال صـ أف ي هّيف مد  التهويض تهيينا  نياايا ،  لو أف ي تهظ للمضرور اػال ؽ  ػي 
 .أف يطالب ر ؿ مدة مهين  ااعادة النظر  ي التقدير

تهػويض ي هّيف القاضػي طريقػ  التهػويض تاهػا  للظػروؼ  ويصػح أف يصػوف ال -1( : 181المادة   
مقسطا  صما يصح أف يصوف إيرادا  مرتاػا ، ويجػوز  ػي ىػاتيف ال ػالتيف إلػزاـ المػديف 

ويقػػػّدر التهػػػويض االنقػػػد، علػػػا أنػػػو يجػػػوز للقاضػػػي، تاهػػػا   -8اػػػمف يقػػػّدـ تممينػػػا   



للظروؼ واناء  علا طلب المضرور، أف يممر ااعادة ال ال  إلا ما صانت عليو، 
االهمػػؿ غيػػر المشػػروع، وذلػػؾ علػػا سػػايؿ أو أف ي صػػـ اػػمداء أمػػر مهػػيف متصػػؿ 

 .التهويض

تسقط االتقػادـ دعػو  التهػويض الناشػا  عػف الهمػؿ غيػر المشػروع اانقضػاء  -1( : 188المادة   
ثػػػ ث سػػػنوات مػػػف اليػػػـو الػػػذا علػػػـ  يػػػو المضػػػرور ا ػػػدوث الضػػػرر واالشػػػرص 
المساوؿ عنو  وتسقط ىذه الدعو ،  ي صؿ  اؿ، اانقضاء رمس عشرة سن  مف 

علػا أنػو إذا صانػت ىػذه الػدعو  ناشػا  عػف  -8وقػوع الهمػؿ غيػر المشػروع   يوـ
جريمػػػ ، وصانػػػت الػػػدعو  الجناايػػػ  لػػػـ تسػػػقط اهػػػد انقضػػػاء المواعيػػػد المػػػذصورة  ػػػي 

 .الهقرة السااق ،  اف دعو  التهويض ال تسقط إال اسقوط الدعو  الجنااي 

قااػػ  شػػرص  ػػي  اجػػ  إلػػا الرقااػػ ، صػػؿ مػػف يجػػب عليػػو قانونػػا  أو اتهاقػػا  ر  -1( : 181المػػادة   
ً  اتهويض الضرر  اساب قصره أو اساب  التو الهقلي  أو الجسمي ، يصوف ملزما 
الذا ي دثػو ذلػؾ الشػرص للغيػر اهملػو غيػر المشػروع  ويترتػب ىػذا االلتػزاـ ولػو 

ويهتاػر القاصػر  ػي  اجػ  إلػا  -8صاف مف وق  منو الهمؿ الضػار غيػر مميػز  
رمس عشرة سن ، أو الغيا وصاف  ي صنؼ القااـ علػا ترايتػو  الرقاا  إذا لـ يال  

وتنتقؿ الرقاا  علا القاصػر إلػا مهلمػو  ػي المدرسػ  أو المشػرؼ  ػي ال ر ػ ، مػا 
داـ القاصػػػػر ت ػػػػػت إشػػػػراؼ المهلػػػػػـ أو المشػػػػرؼ  وتنتقػػػػػؿ الرقااػػػػ  علػػػػػا الزوجػػػػػ  

صلّػؼ ويسػتطي  الم -1القاصر إلا زوجيا أو إلا مف يتولا الرقاا  علػا الػزوج  
االرقااػػ  أف يرلػػص مػػف المسػػاولي  إذا أثاػػت أنػػو قػػاـ اواجػػب الرقااػػ ، أو أثاػػت أف 

 .الضرر صاف الاد واقها  ولو قاـ ايذا الواجب اما يناغي مف الهناي 

يصوف المتاوع مساوال  عػف الضػرر الػذا ي دثػو تااهػو اهملػو غيػر المشػروع،  -1( : 189المادة   
وتقػـو رااطػ  التاهيػ ،  -8تمديػ  وظيهتػو أو اسػاايا  متا صاف واقها  منو  ي  ػاؿ 

ولو لـ يصف المتاػوع  ػرا   ػي ارتيػار تااهػو، متػا صانػت لػو عليػو سػلط   هليػو  ػي 
 .رقااتو و ي توجييو

( : للمسػػاوؿ عػػف عمػػؿ الغيػػر  ػػؽ الرجػػوع عليػػو  ػػي ال ػػدود التػػي يصػػوف  ييػػا ىػػذا 181المػػادة   
 .الغير مساوال  عف تهويض الضرر



( :  ارس ال يواف، ولو لػـ يصػف مالصػا  لػو، مسػاوؿ عمػا ي دثػو ال يػواف مػف ضػرر، 186   المادة
ولػو ضػؿ ال يػػواف أو تسػرب، مػا لػػـ يثاػت ال ػارس أف وقػػوع ال ػادث صػاف اسػػاب 

 .أجناي ال يّد لو  يو

 ػارس الانػاء، ولػػو لػـ يصػف مالصػػا  لػو، مسػاوؿ عّمػا ي  دثػػو انيػداـ الانػاء مػػف  -1( : 188المػادة   
ر، ولو صاف انيداما  جزايا ، ما لـ يثات أف ال ادث ال يرج  سااو إلا إىمػاؿ ضر 

ويجػوز لمػف صػاف ميػددا  اضػرر  -8 ي الصيان  أو قدـ  ي الاناء أو عيػب  يػو  
يصػياو مػػف الانػػاء أف يطالػػب المالػؾ ااترػػاذ مػػا يلػػـز مػف التػػدااير الضػػروري  لػػدرء 

لا إذف مف الم صمػ   ػي اترػاذ الرطر،  اف لـ يقـ المالؾ اذلؾ جاز ال صوؿ ع
 .ىذه التدااير علا  سااو

( : صػػػؿ مػػػف تػػػولا  راسػػػ  أشػػػياء تتطلّػػػب  راسػػػتيا عنايػػػ  راصػػػ  أو  راسػػػ  آالت 182المػػػادة   
ميصانيصي  يصوف مساوال  عّما ت دثو ىذه ا شياء مف ضرر، مػا لػـ يثاػت أف وقػوع 

ؿ امػا يػرد  ػي ذلػؾ الضرر صاف اساب أجناي ال يػّد لػو  يػو، ىػذا مػ  عػدـ ا رػ 
 .مف أ صاـ راص 

( : صؿ شرص، ولو غير مميز، يثر  دوف ساب مشروع علا  ساب شرص آرر 181المادة   
يلتـز  ي  دود ما أثرا او اتهويض ىػذا الشػرص عّمػا ل قػو مػف رسػارة، وياقػا 

 .ىذا االلتزاـ قااما  ولو زاؿ ا ثراء  يما اهد

ا ثػػراء اػ  سػػاب اانقضػاء ثػػ ث سػنوات مػػف اليػػـو  ( : تسػػقط دعػو  التهػػويض عػف121المػادة   
الذا ي هلـ  يو مف ل قتو الرسارة ا قػو  ػي التهػويض، وتسػقط الػدعو  صػذلؾ  ػي 

 .جمي  ا  واؿ اانقضاء رمس عشرة سن  مف اليـو الذا ينشم  يو ىذا ال ؽ

 -8رّده  صػػؿ مػػف تسػػّلـ علػػا سػػايؿ الو ػػاء مػػا لػػيس مسػػت قا  لػػو وجػػب عليػػو  -1( : 121المػػادة   
علا أنو ال م ؿ للرد إذا صػاف مػف قػاـ االو ػاء يهلػـ أنػو غيػر ملػـز امػا د هػو، إال 

 .أف يصوف ناقص ا ىلي ، أو يصوف قد أصره علا ىذا الو اء

( : يصح استرداد غير المست ؽ إذا صاف الو اء قد تـ تنهيذا  اللتػزاـ لػـ يت قػؽ سػااو 128المادة   
 .ت قؽأو اللتزاـ زاؿ سااو اهد أف 

يصح صذلؾ اسػترداد غيػر المسػت ؽ، إذا صػاف الو ػاء قػد تػـ تنهيػذا  اللتػزاـ لػـ  -1( : 121المادة   
علػػػا أنػػػو يجػػػوز للػػػدااف أف  -8ي ػػػؿ أجلػػػو وصػػػاف المػػػو ي جػػػاى   قيػػػاـ ا جػػػؿ  



يقتصر علا رد ما اسػتهاده اسػاب الو ػاء المهجػؿ  ػي  ػدود مػا ل ػؽ المػديف مػف 
لػػـ ي ػػؿ أجلػػو نقػػودا ، التػػـز الػػدااف أف يػػرّد للمػػديف  ضػػرر   ػػاذا صػػاف االلتػػزاـ الػػذا

 . اادتيا اسهرىا القانوني أو االتهاقي عف المدة الااقي  ل لوؿ ا جؿ

( : ال م ؿ السترداد غير المست ؽ إذا  صؿ الو اء مف غير المػديف وترتػب عليػو 129المادة   
ؿ عليػػو مػػف أف الػػدااف، وىػػو  سػػف النيػػ ، قػػد تجػػرد مػػف سػػند الػػديف، أو ممػػا  صػػ

التممينػػػػات أو تػػػػرؾ دعػػػػواه قاػػػػؿ المػػػػديف ال قيقػػػػي تسػػػػقط االتقػػػػادـ  ويلتػػػػـز المػػػػديف 
 .ال قيقي  ي ىذه ال ال  اتهويض الغير الذا قاـ االو اء

إذا صاف مف تسّلـ غير المست ؽ  سف النيػ   ػ  يلتػـز أف يػرّد إال مػا تسػّلـ   -1( : 121المادة   
تػـز أف يػرّد أيضػا  الهوااػد وا راػاح التػي جناىػا، أما إذا صاف سي  الني   انو يل -8

أو التي قّصر  ي جنييا مف الشيء الذا تسّلمو اغير  ؽ، وذلؾ مف يػوـ الو ػاء 
وعلا أا  اؿ يلتـز مف تسّلـ غير  -1أو مف اليوـ الذا أصاح  يو سي  الني   

 .المست ؽ ارّد الهوااد والثمرات مف يوـ ر   الدعو 

ا لـ تتوا ر أىلي  التهاقد  يمف تسّلـ غير المست ؽ    يصوف ملتزمػا  إال االقػدر ( : إذ126المادة   
 .الذا أثرا او

( : تسػقط دعػو  اسػترداد مػا د ػ  اغيػر  ػؽ اانقضػاء ثػ ث سػنوات مػف اليػـو الػذا 128المادة   
يهلـ  يو مػف د ػ  غيػر المسػت ؽ ا قػو  ػي االسػترداد، وتسػقط الػدعو  صػذلؾ  ػي 

 .اانقضاء رمس عشرة سن  مف اليـو الذا ينشم  يو ىذا ال ؽجمي  ا  واؿ 

( : الهضػػال  ىػػي أف يتػػولا شػػرص عػػف قصػػد القيػػاـ اشػػمف عاجػػؿ ل سػػاب شػػرص 122المػػادة   
 .آرر، دوف أف يصوف ملزما  اذلؾ

( : تت قؽ الهضػال  ولػو صػاف الهضػولي،  ػي أثنػاء توّليػو شػمنا  لنهسػو، قػد تػولا شػمف 121المادة   
اػػيف الشػػمنيف مػػف ارتاػػاط ال يمصػػف مهػػو القيػػاـ ام ػػدىما منهصػػ   عػػف غيػػره، لمػػا 

 .اآلرر

 .( : تسرا قواعد الوصال  إذا أقّر رب الهمؿ ما قاـ او الهضولي111المادة   



( : يجب علا الهضولي أف يمضي  ي الهمػؿ الػذا اػدأه إلػا أف يػتمّصف رب الهمػؿ 111المادة   
ػر اتدرلػو رب الهمػؿ متػا اسػتطاع مف مااشػرتو انهسػو، صمػا يجػب عليػو أف ي   رطي

 .ذلؾ

يجػػب علػػا الهضػػولي أف ياػػذؿ  ػػي القيػػاـ االهمػػؿ عنايػػ  الشػػرص الهػػادا،  -1( : 118المػػادة   
ويصوف مساوال  عف رطاو  وم  ذلؾ يجوز للقاضي أف ينقص التهويض المترتػب 

ذا عيػػػد الهضػػػولي إلػػػا  -8علػػػا ىػػػذا الرطػػػم، إذا صانػػػت الظػػػروؼ تاػػػرر ذلػػػؾ   وا 
صػػؿ الهمػػؿ أو ااهضػػو صػػاف مسػػاوال  عػػف تصػػر ات ناااػػو، دوف إرػػ ؿ امػػا غيػػره ا

ذا تهػػدد الهضػػوليوف  ػػي  -1لػػرب الهمػػؿ مػػف الرجػػوع مااشػػرة  علػػا ىػػذا النااػػب   وا 
 .القياـ اهمؿ وا د، صانوا متضامنيف  ي المساولي 

هضػػال ، ( : يلتػػـز الهضػػولي امػػا يلتػػـز اػػو الوصيػػؿ مػػف رد مػػا اسػػتولا عليػػو اسػػاب ال111المػػادة   
 .وتقديـ  ساب عّما قاـ او

إذا مات الهضولي التـز ورثتو اما يلتـز او ورث  الوصيؿ طاقػا    صػاـ المػادة  -1( : 119المادة   
ذا مػػػات رب الهمػػػؿ اقػػػا الهضػػػولي ملتزمػػػا  ن ػػػو الورثػػػ  امػػػا  -8  8 قػػػرة  818 وا 

 .صاف ملتزما  او ن و مورثيـ

عػػػف رب الهمػػػؿ، متػػػا صػػػاف قػػػد اػػػذؿ  ػػػي إدارتػػػو عنايػػػ  ( : يهتاػػػر الهضػػػولي ناااػػػا  111المػػػادة   
الشػػرص الهػػادا، ولػػو لػػـ تت قػػؽ النتيجػػ  المرجػػوة  و ػػي ىػػذه ال الػػ  يصػػوف رب 
الهمؿ ملزما  امف ينّهذ التهيّدات التػي عقػدىا الهضػولي ل سػااو، وأف يهّوضػو عػف 

غتيا التهيػػّدات التػػي التػػـز ايػػا، وأف يػػرّد لػػو النهقػػات الضػػروري  والنا هػػ  التػػي سػػوّ 
الظػػروؼ مضػػا ا  إلييػػا  وااػػدىا مػػف يػػوـ د هيػػا، وأف يهّوضػػو عػػف الضػػرر الػػػذا 
ل قو اساب قيامو االهمؿ، وال يست ؽ الهضولي أجرا  علا عملو إال أف يصوف مف 

 .أعماؿ مينتو

إذا لػػـ تتػػوا ر  ػػي الهضػػولي أىليػػ  التهاقػػد  ػػ  يصػػوف مسػػاوال  عػػف إدارتػػو إال  -1( : 116المػػادة   
أما  -8ذا أثرا او، ما لـ تصف مساوليتو ناشا  عف عمؿ غير مشروع  االقدر ال

 .رب الهمؿ  تاقا مساوليتو صامل ، ولو لـ تتوا ر  يو أىلي  التهاقد



( : تسقط الدعو  الناشا  عف الهضال  اانقضػاء ثػ ث سػنوات مػف اليػـو الػذا يهلػـ 118المادة   
انقضاء رمػس عشػرة سػن   يو صؿ طرؼ ا قو  وتسقط صذلؾ  ي جمي  ا  واؿ ا

 .مف اليـو الذا ينشم  يو ىذا ال ؽ

( : االلتزامات التي تنشم مااشرة  عف القانوف و ده تسػرا علييػا النصػوص القانونيػ  112المادة   
 .التي أنشمتيا

ومػػ  ذلػػؾ إذا صػػاف االلتػػزاـ طايهيػػا   ػػ   -8ينهػػذ االلتػػزاـ جاػػرا  علػػا المػػديف   -1( : 111المػػادة   
 .هيذهجار  ي تن

( : يقّدر القاضي، عند عدـ النص، ما إذا صاف ىناؾ التػزاـ طايهػي  و ػي صػؿ  ػاؿ 811المادة   
 .ال يجوز أف يقـو التزاـ طايهي يرالؼ النظاـ الهاـ

 .( : ال يسترّد المديف ما أّداه اارتياره، قاصدا  أف يو ي التزاما  طايهيا  811المادة   

 .ي يصلح سااا  اللتزاـ مدني( : االلتزاـ الطايه818المادة   

علػػػا تنهيػػػذ التزامػػػو  881و 811يجاػػػر المػػػديف اهػػػد إعػػػذاره طاقػػػا  للمػػػادتيف  -1( : 811المػػػادة   
علػػػا أنػػػو إذا صػػػاف  ػػػي التنهيػػػذ الهينػػػي  -8تنهيػػػذا  عينيػػػا ، متػػػا صػػػاف ذلػػػؾ ممصنػػػا   

إرىاؽ للمديف جاز لو أف يقتصر علا د   تهويض نقدا، إذا صاف ذلؾ ال يل ؽ 
 .دااف ضررا  جسيما  اال

( : االلتزاـ انقؿ الملصي  أو أا  ؽ عيني آرر ينقؿ مػف تلقػاء نهسػو ىػذا ال ػؽ، إذا 819المادة   
، وذلػػؾ دوف إرػػ ؿ االقواعػػد  صػػاف م ػػؿ االلتػػزاـ شػػياا  مهينػػا  االػػذات يملصػػو الملتػػـز

 .المتهلق  االتسجيؿ

شػػيء لػػـ يهػػّيف إال انوعػػو  ػػ  ينتقػػؿ إذا ورد االلتػػزاـ انقػػؿ  ػػؽ عينػػي علػػا  -1( : 811المػػادة   
 ػػاذا لػػـ يقػػـ المػػديف اتنهيػػذ التزامػػو، جػػاز للػػدااف  -8ال ػػؽ إال اػػا راز ىػػذا الشػػيء  

أف ي صؿ علا شيء مف النوع ذاتو علػا نهقػ  المػديف اهػد اسػتاذاف القاضػي أو 
دوف اسػػتاذانو  ػػي  الػػ  االسػػتهجاؿ، صمػػا يجػػوز لػػو أف يطالػػب اقيمػػ  الشػػيء مػػف 

 .ي ال التيف ا قو  ي التهويضغير إر ؿ  

( : االلتػػزاـ انقػػؿ  ػػؽ عينػػي يتضػػمف االلتػػزاـ اتسػػليـ الشػػيء والم ا ظػػ  عليػػو  تػػا 816المػػادة   
 .التسليـ



إذا التػـز المػديف أف ينقػؿ  قػا  عينيػا  أو أف يقػوـ اهمػؿ، وتضػّمف التزامػػو أف  -1( : 818المػادة   
ف ى ؾ الشيء يصوف عليو ولػو صػاف يسّلـ شياا  ولـ يقـ اتسليمو اهد أف أعذر،  ا

ومػػ  ذلػػؾ ال يصػػوف اليػػ ؾ علػػا المػػديف،  -8اليػػ ؾ قاػػؿ ا عػػذار علػػا الػػدااف  
ولو أعذر، إذا أثات أف الشيء صاف ييلؾ صذلؾ عنػد الػدااف لػو أنػو سػّلـ إليػو، مػا 

علػػا أف الشػػيء  -1لػػـ يصػػف المػػديف قػػد قاػػؿ أف يت مػػؿ تاهػػ  ال ػػوادث المهاجاػػ   
 .لؾ أو ضاع امي  صورة صانت  اف تاه  الي ؾ تق  علا السارؽالمسروؽ إذا ى

( :  ػػي االلتػػزاـ اهمػػؿ، إذا نػػص االتهػػاؽ أو اسػػتوجات طايهػػ  الػػديف أف ينهػػذ المػػديف 812المػػادة   
 .االلتزاـ انهسو جاز للدااف أف ير ض الو اء مف غير المديف

تنهيػػذ التزامػػو، جػػاز للػػدااف أف يطلػػب  ػػي االلتػػزاـ اهمػػؿ، إذا لػػـ يقػػـ المػػديف ا -1( : 811المػػادة   
ترريصػػػا  مػػػف القضػػػاء  ػػػي تنهيػػػذ االلتػػػزاـ علػػػا نهقػػػ  المػػػديف إذا صػػػاف ىػػػذا التنهيػػػذ 

ويجوز  ي  ال  االستهجاؿ أف ينّهذ الدااف االلتزاـ علا نهق  المديف،  -8ممصنا   
 .دوف ترريص مف القضاء

ـ التنهيػػػذ، إذا سػػػم ت ايػػػذا طايهػػػ  ( :  ػػػي االلتػػػزاـ اهمػػػؿ يقػػػـو  صػػػـ القاضػػػي مقػػػا811المػػػادة   
 .االلتزاـ

 ي االلتزاـ اهمؿ، إذا صاف المطلوب مف المديف ىو أف ي ا ظ علا الشػيء  -1( : 811المادة   
أو أف يقػػـو اادارتػػو أو أف يتػػورا ال يطػػ   ػػي تنهيػػذ التزامػػو  ػػاف المػػديف يصػػوف قػػد 

الشرص الهادا، ولو لـ وّ ا اااللتزاـ إذا اذؿ  ي تنهيذه مف الهناي  صؿ ما ياذلو 
يت قػػؽ الغػػرض المقصػػود، ىػػذا مػػا لػػـ يػػنص القػػانوف أو االتهػػاؽ علػػا غيػػر ذلػػؾ  

 .و ي صؿ  اؿ ياقا المديف مساوال  عما يمتيو مف غش أو رطم جسيـ -8

( : إذا التـز المػديف ااالمتنػاع عػف عمػؿ وأرػّؿ ايػذا االلتػزاـ، جػاز للػدااف أف يطلػب 818المادة   
الهػػا  ل لتػػزاـ، ولػػو أف يطلػػب مػػف القضػػاء ترريصػػا   ػػي أف يقػػوـ إزالػػ  مػػا وقػػ  مر

 .ايذه ا زال  علا نهق  المديف

إذا صاف تنهيذ االلتزاـ عينا  غيػر ممصػف أو غيػر م اػـ إال إذا قػاـ اػو المػديف  -1( : 811المادة   
نهسو، جػاز للػدااف أف ي صػؿ علػا  صػـ اػالزاـ المػديف ايػذا التنهيػذ واػد   غرامػ  

ذا رأ  القاضػػي أف مقػػدار الغرامػػ  لػػيس صا يػػا   -8يػػ  إف امتنػػ  عػػف ذلػػؾ  تيديد وا 



 صػػراه المػػديف الممتنػػ  عػػف التنهيػػذ جػػاز لػػو أف يزيػػد  ػػي الغرامػػ  صلمػػا رأ  داعيػػا  
 .للزيادة

( : إذا تػػـ التنهيػػذ الهينػػي أو أصػػّر المػػديف علػػا ر ػػض التنهيػػذ  ػػدد القاضػػي مقػػدار 819المػػادة   
اػػػو المػػػديف مراعيػػػا   ػػػي ذلػػػؾ الضػػػرر الػػػذا أصػػػاب الػػػدااف التهػػػويض الػػػذا يلػػػـز 

 .والهنت الذا ادا مف المديف

صػـ عليػو اػالتهويض لهػدـ الو ػاء 811المادة    ( : إذا است اؿ علا المديف أف ينهذ االلتزاـ عينا    
االتزامو، ما لـ يثات أف است ال  التنهيذ قد نشمت عف ساب أجناي ال يػّد لػو  يػو، 

 .ذلؾ إذا تمرر المديف  ي تنهيذ التزاموويصوف ال صـ ص

( : يجػػوز للقاضػػي أف ي ػػنقص مقػػدار التهػػويض أو أال ي صػػـ اتهػػويض مػػا إذا صػػاف 816المػػادة   
 .الدااف ارطاو قد اشترؾ  ي إ داث الضرر أو زاد  يو

 يجوز االتهاؽ علا أف يت ّمؿ المديف تاهػ  ال ػادث المهػاج  والقػوة القػاىرة  -1( : 818المادة   
وصذلؾ يجوز االتهػاؽ علػا إعهػاء المػديف مػف أيػ  مسػاولي  تترتػب علػا عػدـ  -8

تنهيػػذ التزامػػو التهاقػػدا إال مػػا ينشػػم عػػف غشػػو أو عػػف رطاػػو الجسػػيـ، ومػػ  ذلػػؾ 
يجوز للمديف أف يشترط عدـ مساوليتو عف الغش أو الرطم الجسيـ الذا يق  مف 

صؿ شرط يقضػي اا عهػاء ويق  ااط    -1أشراص يستردميـ  ي تنهيذ التزامو  
 .مف المساولي  المترتا  علا الهمؿ غير المشروع

 .( : ال يست ؽ التهويض إال اهد إعذار المديف، ما لـ ينص علا غير ذلؾ812المادة   

( : يصػػوف إعػػذار المػػديف اانػػذاره أو امػػا يقػػـو مقػػاـ ا نػػذار، ويجػػوز أف يػػتـ ا عػػذار 811المػػادة   
و الماػػّيف  ػػي قػػانوف المرا هػػات صمػػا يجػػوز أف يصػػوف عػػف طريػػؽ الاريػػد علػػا الوجػػ

مترتاا  علا اتهاؽ يقضي امف يصوف المديف مهذرا  امجرد  لوؿ ا جؿ دوف  اج  
 .إلا أا إجراء آرر

( : ال ضرورة  عذار المديف  ي ال ػاالت اآلتيػ :  أ( إذا أصػاح تنهيػذ االلتػزاـ غيػر 881المادة   
ب( إذا صاف م ؿ االلتزاـ تهويضا  ترّتب علا ممصف أو غير مجد اههؿ المديف   

عمؿ غير مشروع   ج( إذا صاف م ؿ االلتزاـ رّد شػيء يهلػـ المػديف أنػو مسػروؽ 
أو شيء تسّلمو دوف  ؽ وىو عالـ اذلؾ   د( إذا صّرح المديف صتاا   أنو ال يريد 

 .القياـ االتزامو



قػػد أو اػػنص  ػػي القػػانوف  القاضػػي ىػػو إذا لػػـ يصػػف التهػػويض مقػػّدرا   ػػي اله -1( : 881المػػادة   
الػػذا يقػػّدره، ويشػػمؿ التهػػويض مػػا ل ػػؽ الػػدااف مػػف رسػػارة ومػػا  اتػػو مػػف صسػػب، 
اشرط أف يصوف ىذا نتيج  طايهي  لهدـ الو اء اػااللتزاـ أو للتػمرر  ػي الو ػاء اػو، 
ويهتاػػر الضػػرر نتيجػػ  طايهيػػ  إذا لػػـ يصػػف  ػػي اسػػتطاع  الػػدااف أف يتوقّػػاه ااػػذؿ 

وم  ذلؾ إذا صاف االلتزاـ مصدره الهقد،    يلتػـز المػديف الػذا  -8 جيد مهقوؿ 
لـ يرتصب غشا  أو رطم  جسيما  إال اتهويض الضرر الذا صاف يمصف توّقهو عادة  

 .وقت التهاقد

يشػػمؿ التهػػويض الضػػرر ا داػػي أيضػػا ، ولصػػف ال يجػػوز  ػػي ىػػذه ال الػػ  أف  -1( : 888المػػادة   
ت دد امقتضػا اتهػاؽ، أو طالػب الػدااف اػو أمػاـ القضػاء  ينتقؿ إلا الغير إال إذا 

وم  ذلؾ ال يجوز ال صػـ اتهػويض إال لػصزواج وا قػارب إلػا الدرجػ  الثانيػ   -8
 .عّما يصيايـ مف ألـ مف جراء موت المصاب

( : يجوز للمتهاقديف أف ي ددا مقدما  قيم  التهويض االنص علييا  ػي الهقػد أو  ػي 881المادة   
 .881إلا  811 ؽ، ويراعا  ي ىذه ال ال  أ صاـ المواد مف اتهاؽ ال

ال يصوف التهويض االتهاقي مست قا  إذا أثات المديف أف الدااف لـ يل قو أا  -1( : 889المادة   
ويجػػػػوز للقاضػػػػي أف يرهّػػػػض ىػػػػذا التهػػػػويض إذا أثاػػػػت المػػػػديف أف  -8ضػػػػرر  

تػزاـ ا صػلي قػد نهػذ  ػي جػزء التقدير صاف ماالغػا   يػو إلػا درجػ  صايػرة، أو أف االل
 .ويق  ااط   صؿ اتهاؽ يرالؼ أ صاـ الهقرتيف السااقتيف -1منو  

( : إذا جاوز الضرر قيم  التهويض االتهاقي    يجوز للدااف أف يطالب امصثر مف 881المادة   
 .ىذه القيم  إال إذا أثات أف المديف قد ارتصب غشا  أو رطم  جسيما  

ا صاف م ؿ االلتزاـ مالغا  مػف النقػود وصػاف مهلػوـ المقػدار وقػت الطلػب وتػمرر ( : إذ886المادة   
المػػديف  ػػػي الو ػػػاء اػػػو، صػػاف ملزمػػػا  اػػػمف يػػػد   للػػدااف علػػػا سػػػايؿ التهػػػويض عػػػف 
التػػمرر  وااػػد قػػدرىا أراهػػ   ػػي المااػػ   ػػي المسػػااؿ المدنيػػ  ورمسػػ   ػػي المااػػ   ػػي 

المطالاػػ  القضػػااي  ايػػا، إف لػػـ  المسػػااؿ التجاريػػ   وتسػػرا ىػػذه الهوااػػد مػػف تػػاريو
ي ػػدد االتهػػاؽ أو الهػػرؼ التجػػارا تاريرػػا  آرػػر لسػػريانيا، وىػػذا صلػػو مػػا لػػـ يػػنص 

 .القانوف علا غيره



يجوز للمتهاقديف أف يتهقا علا سهر آرر للهوااد سواء أصاف ذلؾ  ي مقااػؿ  -1( : 888المادة   
د، علا أال يزيػد ىػذا السػهر تمرير الو اء أـ  ي أي   ال  أرر  تشترط  ييا الهواا

علا ساه   ي الماا   اذا اتهقا علا  وااد تزيػد علػا ىػذا السػهر وجػب ترهيضػيا 
وصػؿ عمولػ  أو  -8إلا ساه   ي الماا  وتهّيف رّد ما د   زاادا  علا ىػذا القػدر  

منهه ، أيا  صاف نوعيا، اشترطيا الػدااف إذا زادت ىػي والهااػدة المتهػؽ علييػا علػا 
قصػػا المتقػػدـ ذصػػره تهتاػػر  ااػػدة مسػػتترة، وتصػػوف قاالػػ  للترهػػيض، إذا مػػا ال ػػد ا 

ثات أف ىذه الهمول  أو المنهه  ال تقااليا ردم   قيقي  يصوف الدااف قػد أّداىػا وال 
 .منهه  مشروع 

( : ال يشػػػترط السػػػت قاؽ  وااػػػد التػػػمرير قانونيػػػ  صانػػػت أو اتهاقيػػػ  أف يثاػػػت الػػػدااف 882المػػػادة   
 .مف ىذا التمريرضررا  ل قو 

( : إذا تساب الدااف، اسوء ني ، وىػو يطالػب ا قػو،  ػي إطالػ  أمػد النػزاع  للقاضػي 881المادة   
أف يرهّػػض الهوااػػد قانونيػػ  صانػػت أو اتهاقيػػ  أو ال يقضػػي ايػػا إط قػػا  عػػف المػػدة 

 .التي طاؿ  ييا النزاع ا  مارر

ال يصػوف الػداانوف المقاولػوف  ػي التوزيػ   ( : عنػد توزيػ  ثمػف الشػيء الػذا ايػ  جاػرا  811المادة   
مسػػت قيف اهػػد رسػػّو المػػزاد لهوااػػد تػػمرير عػػف ا نصػػا  التػػي تقػػررت ليػػـ  ػػي ىػػذا 
التوزيػػ  إال إذا صػػاف الراسػػي عليػػو المػػزاد ملزمػػا  اػػد    وااػػد الػػثمف، أو صانػػت رزانػػ  

يتقاضاه الم صم  ملزم  ايذه الهوااد اساب إيداع الثمف  ييا، علا أال يتجاوز ما 
الداانوف مف  وااد  ي ىذه ال ال  ما ىو مست ؽ منيا قاؿ الراسي عليو المػزاد أو 

 .رزان  الم صم   وىذه الهوااد تقّسـ ايف الداانيف جميها  قسم  غرماء

( : يجػػػوز للػػػدااف أف يطالػػػب اتهػػػويض تصميلػػػي يضػػػاؼ إلػػػا الهوااػػػد، إذا أثاػػػت أف 811المػػػادة   
 .د تساب  يو المديف اسوء ني الضرر الذا يجاوز الهوااد ق

( : ال يجػػوز تقاضػػي  وااػػد علػػا متجمػػد الهوااػػد، وال يجػػوز  ػػي أيػػ   ػػاؿ أف يصػػوف 818المػػادة   
مجموع الهوااد التي يتقاضاىا الػدااف أصثػر مػف رأس المػاؿ وذلػؾ صلػو دوف إرػ ؿ 

 .االقواعد والهادات التجاري 



علػػػا ال سػػػاب الجػػػارا يرتلػػػؼ سػػػهرىا القػػػانوني ( : الهوااػػػد التجاريػػػ  التػػػي تسػػػرا 811المػػػادة   
اارت ؼ الجيات، ويتّاػ   ػي طريقػ   سػاب الهوااػد المرّصاػ   ػي ال سػاب الجػارا 

 .ما يقضي او الهرؼ التجارا

وجميػ  الػداانيف متسػاووف  -8أمواؿ المديف جميهيا ضػامن  للو ػاء اديونػو   -1( : 819المادة   
 .ؽ التقدـ طاقا  للقانوف ي ىذا الضماف إال مف صاف لو منيـ  

لصػػؿ دااػػف ولػػو لػػـ يصػػف  قػػو مسػػت ؽ ا داء أف يسػػتهمؿ ااسػػـ مدينػػو جميػػ   -1( : 811المػػادة   
 قػػػوؽ ىػػػذا المػػػديف، إال مػػػا صػػػاف منيػػػا متصػػػ   اشرصػػػو راصػػػ  أو غيػػػر قااػػػؿ 

وال يصػػػػوف اسػػػػتهماؿ الػػػػدااف ل قػػػػوؽ مدينػػػػو مقاػػػػوال  إال إذا أثاػػػػت أف  -8لل جػػػػز  
ىػػػذه ال قػػػوؽ وأف عػػػدـ اسػػػتهمالو ليػػػا مػػػف شػػػمنو أف يسػػػاب المػػػديف لػػػـ يسػػػتهمؿ 

إعسػػاره أو أف يزيػػد  ػػي ىػػذا ا عسػػار، وال يشػػترط إعػػذار المػػديف السػػتهماؿ  قػػو 
 .ولصف يجب إدرالو رصما   ي الدعو 

( : يهتار الدااف  ػي اسػتهمالو  قػوؽ مدينػو ناااػا  عػف ىػذا المػديف، وصػؿ  ااػدة تنػتذ 816المادة   
 .ل قوؽ تدرؿ  ي أمواؿ المديف وتصوف ضمانا  لجمي  داانيومف استهماؿ ىذه ا

( : لصػػؿ دااػػف أصػػاح  قػػو مسػػت ؽ ا داء، وصػػدر مػػف مدينػػو تصػػرؼ ضػػار اػػو أف 818المػػادة   
يطلب عدـ نهػاذ ىػذا التصػرؼ  ػي  قػو، إذا صػاف التصػرؼ قػد أنقػص مػف  قػوؽ 

 ػػي إعسػػاره،  المػػديف أو زاد  ػػي التزاماتػػو وترتػػب عليػػو إعسػػار المػػديف أو الزيػػادة
 .وذلؾ متا توا رت الشروط المنصوص علييا  ي المادة التالي 

إذا صاف تصرؼ المديف اهوض، اشترط لهدـ نهاذه  ي  ؽ الدااف أف يصوف  -1( : 812المادة   
منطويا  علا غش مف المديف، وأف يصوف مػف صػدر لػو التصػرؼ علػا علػـ ايػذا 

لغػػػش أف يصػػػوف قػػػد صػػػدر مػػػف الغػػػش، ويصهػػػي العتاػػػار التصػػػرؼ منطويػػػا  علػػػا ا
المػػديف وىػػػو عػػالـ أنػػػو مهسػػر، صمػػػا يهتاػػر مػػػف صػػدر لػػػو التصػػرؼ عالمػػػا  اغػػػش 

أمػا إذا صػاف التصػرؼ تارعػا ،  -8المديف إذا صاف قد علػـ أف ىػذا المػديف مهسػر  
 انو ال ينهذ  ي  ػؽ الػدااف، ولػو صػاف مػف صػدر لػو التاػرع  سػف النيػ  ولػو ثاػت 

ذا صػػػاف الرلػػػؼ الػػػذا انتقػػػؿ إليػػػو الشػػػيء مػػػف  -1أف المػػػديف لػػػـ يرتصػػػب غشػػػا    وا 
المديف قد تصرؼ  يو اهوض إلا رلؼ آرر،    يصح للػدااف أف يتمسػؾ اهػدـ 
نهػػاذ التصػػرؼ إال إذا صػػاف الرلػػؼ الثػػاني يهلػػـ غػػش المػػديف، وعلػػـ الرلػػؼ ا وؿ 



ايذا الغش، إف صاف المديف قػد تصػرؼ اهػوض، أو صػاف ىػذا الرلػؼ الثػاني يهلػـ 
 .وقت تصر و للرلؼ ا وؿ إف صاف المديف قد تصرؼ لو تارعا   إعسار المديف

( : إذا ادعا الدااف إعسار المديف  ليس عليو إال أف يثات مقػدار مػا  ػي ذمتػو مػف 811المادة   
 .ديوف وعلا المديف نهسو أف يثات أف لو ماال  يساوا قيم  الديوف أو يزيد علييا

رؼ اسػتهاد مػف ذلػؾ جميػ  الػداانيف الػذيف صػدر ىػذا ( : متػا تقػرر عػدـ نهػاذ التصػ891المادة   
 .التصرؼ إضرارا  ايـ

( : إذا صػػػاف مػػػف تلقّػػػا  قػػػا  مػػػف المػػػديف المهسػػر لػػػـ يػػػد   ثمنػػػو،  انػػػو يػػػترّلص مػػػف 891المػػادة   
 .الدعو  متا صاف ىذا الثمف ىو ثمف المثؿ، وقاـ اايداعو رزان  الم صم 

إذا لـ يقصد االغش إال تهضيؿ دااف علا آرر دوف  ػؽ،  ػ  يترتػب عليػو  -1( : 898المادة   
ذا و ّػا المػػديف المهسػر أ ػػد داانيػو قاػػؿ  -8إال  رمػاف الػدااف مػػف ىػذه الميػػزة   وا 

ػػّيف أصػػػ   للو ػػاء،  ػػ  يسػػرا ىػػػذا الو ػػاء  ػػي  ػػؽ اػػػاقي  انقضػػاء ا جػػؿ الػػذا ع 
ـ الو ػاء ولػو  صػؿ اهػد انقضػاء ىػذا ا جػؿ، الداانيف  وصػذلؾ ال يسػرا  ػي  قيػ

 .إذا صاف قد تـ نتيج  تواطؤ ايف المديف والدااف الذا استو ا  قو

( : تسقط االتقادـ دعو  عدـ نهػاذ التصػرؼ اانقضػاء ثػ ث سػنوات مػف اليػـو الػذا 891المادة   
يهلػػـ  يػػو الػػدااف اسػػاب عػػدـ نهػػاذ التصػػرؼ  وتسػػقط  ػػي جميػػ  ا  ػػواؿ اانقضػػاء 

 .عشرة سن  مف الوقت الذا صدر  يو التصرؼ المطهوف  يو رمس

إذا أ اـر عقد صورا  لدااني المتهاقديف وللرلؼ الراص، متا صانوا  سني  -1( : 899المادة   
الني ، أف يتمّسصوا االهقد الصورا، صما أف ليـ أف يتمّسصوا االهقد المستتر ويثاتوا 

ذا تهارضػػت مصػػالح ذوا  -8  اجميػػ  الوسػػااؿ صػػوري  الهقػػد الػػذا أضػػر ايػػـ وا 
الشػػمف،  تمّسػػؾ اهضػػيـ االهقػػد الظػػاىر وتمّسػػؾ اآلرػػروف االهقػػد المسػػتتر، صانػػت 

 .ا  ضلي  لصوليف

( : إذا سػتر المتهاقػداف عقػدا   قيقيػا  اهقػد ظػاىر،  الهقػد النا ػذ  يمػا اػيف المتهاقػديف 891المادة   
 .والرلؼ الهاـ ىو الهقد ال قيقي

لصؿ مف التـز امداء شيء أف يمتن  عف الو اء او، ما داـ الدااف لػـ يهػرض  -1( : 896المادة   
الو ػػاء اػػالتزاـ مترتػػب عليػػو اسػػاب التػػزاـ المػػديف ومػػرتاط اػػو، أو مػػا داـ الػػدااف لػػـ 



ويصػوف ذلػؾ اوجػو رػاص ل ػااز  -8يقـ اتقػديـ تػمميف صػاؼ للو ػاء االتزامػو ىػذا  
ت ضػػروري  أو نا هػػ ،  ػػاف لػػو أف الشػػيء أو م ػػرزه، إذا ىػػو أنهػػؽ عليػػو مصػػرو ا

يمتن  عف رد ىذا الشيء  تا يستو ي مػا ىػو مسػت ؽ لػو، إال أف يصػوف االلتػزاـ 
 .االرّد ناشاا  عف عمؿ غير مشروع

وعلا ال ااس  -8مجرد ال ؽ  ي  اس الشيء ال يثات  ؽ امتياز عليو   -1( : 898المادة   
وعليػػػو أف يقػػػّدـ  سػػػااا  عػػػف  أف ي ػػػا ظ علػػػا الشػػػيء و قػػػا    صػػػاـ رىػػػف ال يػػػازة،

ذا صػػاف الشػػيء الم اػػوس يرشػػا عليػػو اليػػ ؾ أو التلػػؼ،  لل ػػااس  -1غّلتػػو   وا 
أف ي صػػؿ علػػا إذف مػػف القضػػاء  ػػي ايهػػو و قػػا  لص صػػاـ المنصػػوص علييػػا  ػػي 

 .، وينتقؿ ال ؽ  ي ال اس مف الشيء إلا ثمنو1111المادة 

ومػ   -8الشيء مػف يػد  ػاازه أو م ػرزه   ينقضي ال ؽ  ي ال اس ارروج -1( : 892المادة   
ذلػػػػؾ يجػػػػوز ل ػػػػػااس الشػػػػيء، إذا رػػػػػرج الشػػػػيء مػػػػػف يػػػػده رهيػػػػػ  أو اػػػػالرغـ مػػػػػف 
مهارضػػتو، أف يطلػػب اسػػترداده، إذا ىػػو قػػاـ ايػػذا الطلػػب رػػ ؿ ث ثػػيف يومػػا  مػػف 
الوقػػػت الػػػذا علػػػـ  يػػػو ارػػػروج الشػػػيء مػػػف يػػػده، وقاػػػؿ انقضػػػاء سػػػن  مػػػف وقػػػت 

 .رروجو

أف يشير إعسػار المػديف إذا صانػت أموالػو ال تصهػي لو ػاء ديونػو المسػت ق   ( : يجوز891المادة   
 .ا داء

( : يصػػػػوف شػػػير ا عسػػػػار ا صػػػـ تصػػػػدره الم صمػػػ  االاتداايػػػػ  التػػػي يتاهيػػػػا مػػػػوطف 811المػػػادة   
المديف، اناء  علا طلب المديف نهسػو أو طلػب أ ػد داانيػو، وتنظػر الػدعو  علػا 

 .وجو السرع 

الم صمػػػ   ػػػي صػػػؿ  ػػػاؿ، قاػػػؿ أف تشػػػير إعسػػػار المػػػديف، أف تراعػػػي  ػػػي  ( : علػػػا811المػػػادة   
تقػػديرىا جميػػ  الظػػروؼ التػػي أ اطػػت اػػو، سػػواء أصانػػت ىػػذه الظػػروؼ عامػػ  أـ 
راص    تنظر إلا موارده المستقال  ومقدرتو الشرصي  ومسػاوليتو عػف ا سػااب 

نو أف التي أّدت إلا إعساره، ومصالح داانيو المشروع ، وصؿ ظرؼ آرر مف شػم
 .يؤثر  ي  التو المالي 

( : مػػػدة المهارضػػػ   ػػػي ا  صػػػاـ الصػػػادرة  ػػػي شػػػمف ا عسػػػار ثمانيػػػ  أيػػػاـ، ومػػػدة 818المػػػادة   
 .استانا يا رمس  عشر يوما ، تادأ مف تاريو إع ف تلؾ ا  صاـ



علػػا صاتػػب الم صمػػ   ػػي اليػػوـ الػػذا تقّيػػد  يػػو دعػػو  ا عسػػار أف يسػػجؿ  -1( : 811المػػادة   
ا  ي سػجؿ رػاص يرتػب ا سػب أسػماء المهسػريف، وعليػو أف يؤشػر  ػي ص يهتي

ىامش التسجيؿ المذصور اال صـ الصادر  ػي الػدعو ، واصػؿ  صػـ يصػدر اتمييػده 
وعلػا الصاتػب أيضػا  أف يرسػؿ إلػا  -8أو االغااو، وذلؾ صلو يوـ صػدور ال صػـ  

ي سػجؿ قلـ صتاب م صم  مصر صورة مف ىذه التسجي ت والتمشيرات  ثااتيا  
 .عاـ، ينظـ و قا  لقرار يصدر مف وزير الهدؿ

ػر اػذلؾ صاتػب الم صمػ  التػي يتاهيػا 819المادة    ( : يجب علا المديف إذا تغّير موطنو أف ي رطي
موطنػػو السػػااؽ، وعلػػا ىػػذا الصاتػػب امجػػرد علمػػو اتغييػػر المػػوطف، سػػواء أرطػػره 

ديف صػػورة مػػف المػديف أـ علػػـ ذلػػؾ مػػف أا طريػػؽ آرػػر، أف يرسػػؿ علػػا نهقػػ  المػػ
 صـ شير ا عسار ومف الايانات المؤشر ايا  ػي ىػامش التسػجيؿ إلػا الم صمػ  

 .التي يتاهيا الموطف الجديد لتقـو اقيدىا  ي سج تيا

يترتػػب علػػا ال صػػـ اشػػير ا عسػػار أف ي ػػؿ صػػؿ مػػا  ػػي ذمػػ  المػػديف مػػف  -1( : 811المػػادة   
االتهاقيػػ  أو القانونيػػ  عػػف ديػػوف مؤجلػػ   وي رصػػـ مػػف ىػػذه الػػديوف مقػػدار الهااػػدة 

ومػ  ذلػؾ يجػوز للقاضػي أف ي صػـ، انػاء   -8المػدة التػي سػقطت اسػقوط ا جػؿ  
علػػػا طلػػػب المػػػديف و ػػػي مواجيػػػ  ذوا الشػػػمف مػػػف داانيػػػو، اااقػػػاء ا جػػػؿ أو مػػػده 
االنسػػا  إلػػا الػػديوف المؤجلػػ   صمػػا يجػػوز لػػو أف يمػػنح المػػديف أجػػ   االنسػػا  إلػػا 

أف ىػػذا ا جػػراء تاػػرره الظػػروؼ، وأنػػو ريػػر وسػػيل  تصهػػؿ الػػديوف ال الػػ ، إذا رأ  
 .مصالح المديف والداانيف جميها  

ال ي ػوؿ شػير ا عسػار دوف اترػاذ الػداانيف  جػراءات  رديػ  ضػد المػديف   -1( : 816المادة   
علا أنو ال يجوز أف ي ّتذ علا الداانيف الذيف يصوف ليـ  قوؽ سااق  علػا  -8

سػػار اػػما ارتصػػاص يقػػ  علػػا عقػػارات المػػديف اهػػد تسػػجيؿ صػػ يه  دعػػو  ا ع
 .ىذا التسجيؿ

لت صػػ يه  دعػػو  ا عسػػار  ػػ  يسػػرا  ػػي  ػػؽ الػػداانيف أا تصػػرؼ 818المػػادة    ( : متػػا س ػػجِّ
للمديف، يصوف مف شمنو أف ينقص مف  قوقو أو يزيد  ي التزاماتو، صما ال يسػرا 

 . ي  قيـ أا و اء يقـو او المديف

يجػػوز للمػػديف أف يتصػػرؼ  ػػي مالػػو، ولػػو اغيػػر رضػػاء الػػداانيف، علػػا أف  -1( : 812المػػادة   
يصػػوف ذلػػؾ اػػثمف المثػػؿ، وأف يقػػـو المشػػترا اايػػداع الػػثمف رزانػػ  الم صمػػ   تػػا 



 اذا صاف الثمف الذا اي  او الماؿ أقؿ مف ثمف  -8يوّزع و قا   جراءات التوزي   
أودع المشػػترا  ػػوؽ  المثػػؿ، صػػاف التصػػرؼ غيػػر سػػار  ػػي  ػػؽ الػػداانيف، إال إذا

 .الثمف الذا اشتر  او ما نقص مف ثمف المثؿ

( : إذا أوق  الػداانوف ال جػز علػا إيػرادات المػديف، صػاف لػرايس الم صمػ  المرتصػ  811المادة   
اشير ا عسار أف يقػرر للمػديف، انػاء  علػا عريضػ  يقػّدميا، نهقػ  يتقاضػاىا مػف 

الذا يصدر علا ىذه الهريض ،  ػي  إيراداتو الم جوزة  ويجوز التظلـ مف ا مر
مدة ث ث  أياـ مف تاريو صدوره، إف صاف الػتظلـ مػف المػديف، ومػف تػاريو إعػ ف 

 .ا مر للداانيف إف صاف التظلـ منيـ

( : يهاقػػب المػػديف اهقواػػ  التاديػػد  ػػي ال ػػالتيف اآلتيتػػيف:  أ( إذا ر هػػت عليػػو دعػػو  861المػػادة   
ضػػػرار اداانيػػػو، وانتيػػػت الػػػدعو  اصػػػدور  صػػػـ اػػػديف  تهّمػػػد ا عسػػػار، اقصػػػد ا 

عليو االديف وشير إعساره   ب( إذا صػاف اهػد ال صػـ اشػير إعسػاره أرهػا اهػض 
أموالو لي وؿ دوف التنهيذ علييا، أو اصطن  ديونػا  صػوري  أو ماالغػا   ييػا، وذلػؾ 

 .صلو اقصد ا ضرار اداانيو

الم صمػػ  االاتداايػػ  التػي يتاهيػػا مػػوطف  تنتيػػي  الػ  ا عسػػار ا صػػـ تصػدره -1( : 861المػادة   
المديف، اناء  علا طلػب ذا شػمف  ػي ال ػالتيف اآلتيتػيف:  أ( متػا ثاػت أف ديػوف 
المػػديف أصػػا ت ال تزيػػد علػػػا أموالػػو   ب( متػػا قػػاـ المػػػديف او ػػاء ديونػػو التػػػي 
 لّػت دوف أف يصػػوف لشػير ا عسػػار أثػر  ػػي  ليػػا  و ػي ىػػذه ال الػ  تهػػود آجػػاؿ 

  861 لت اشير ا عسار إلا ما صانت عليػو مػف قاػؿ و قػا  للمػادة  الديوف التي
ويؤشر صاتب الم صم  مف تلقاء نهسو اال صـ الصادر اانتياء  ال  ا عسار  -8

، وعليػػو أف 811يػػوـ صػػدوره علػػا ىػػامش التسػػجيؿ المنصػػوص عليػػو  ػػي المػػادة 
 .يرسؿ صورة منو إلا قلـ صتّاب م صم  مصر للتمشير او صذلؾ

( : تنتيػػػي  الػػػ  ا عسػػػار اقػػػوة القػػػانوف متػػػا انقضػػػت رمػػػس سػػػنوات علػػػا تػػػاريو 868   المػػػادة
 .التمشير اال صـ الصادر اشير ا عسار

( : يجػوز للمػديف اهػد انتيػاء  الػ  ا عسػار أف يطلػب إعػادة الػديوف التػي صانػت قػد 861المادة   
يصػوف قػد  ّلت اساب شير ا عسار ولـ يتـ د هيا إلػا أجليػا السػااؽ، اشػرط أف 

 .وّ ا ديونو التي  ّلت دوف أف يصوف لشير ا عسار أثر  ي  لوليا



( : انتيػػاء  الػػ  ا عسػػار ا صػػـ أو اقػػوة القػػانوف ال يمنػػ  الػػداانيف مػػف الطهػػف  ػػي 869المػػادة   
إلػػػا  811تصػػر ات المػػػديف، وال مػػػف التمّسػػػؾ ااسػػػتهماؿ  قوقػػو و قػػػا  للمػػػواد مػػػف 

891. 

اـ مهّلقا  علا شرط إذا صاف وجوده أو زوالو مترتاا  علا أمر مسػتقاؿ ( : يصوف االلتز 861المادة   
 .غير م قؽ الوقوع

لِّػػػؽ علػػػا شػػػرط غيػػػر ممصػػػف، أو علػػػا شػػػرط  -1( : 866المػػػادة    ال يصػػػوف االلتػػػزاـ قاامػػػا  إذا ع 
مرػػالؼ لػػآلداب أو النظػػاـ الهػػاـ، ىػػذا إذا صػػاف الشػػرط واقهػػا   أمػػا إذا صػػاف  اسػػرا  

لِّػؽ علػا  -8تار غيػر قػااـ   يو نهسو الذا يه ومػ  ذلػؾ ال يقػوـ االلتػزاـ الػذا ع 
شػػػرط  اسػػػو مرػػػالؼ لػػػآلداب أو النظػػػاـ الهػػػاـ، إذا صػػػاف ىػػػذا الشػػػرط ىػػػو السػػػاب 

 .الدا   ل لتزاـ

لِّػػؽ علػػا شػػرط واقػػؼ يجهػػؿ وجػػود االلتػػزاـ متوقهػػا  868المػػادة    ( : ال يصػػوف االلتػػزاـ قاامػػا  إذا ع 
 .علا م ض إرادة الملتـز

( : إذا صػػاف االلتػػزاـ مهّلقػػا  علػػا شػػرط واقػػؼ،  ػػ  يصػػوف نا ػػذا  إال إذا ت قػػؽ الشػػرط  862المػػادة   
أمػػػػػا قاػػػػػؿ ت قػػػػػؽ الشػػػػػرط،  ػػػػػ  يصػػػػػوف االلتػػػػػزاـ قػػػػػاا   للتنهيػػػػػذ القيػػػػػرا وال للتنهيػػػػػذ 
االرتيػػارا، علػػا أنػػو يجػػوز للػػدااف أف يترػػذ مػػف ا جػػراءات مػػا ي ػػا ظ اػػو علػػا 

 . قو

ترتب علا ت قؽ الشرط الهاسو زواؿ االلتزاـ، ويصػوف الػدااف ملزمػا  اػرّد مػا ي -1( : 861المادة   
علػا  -8أرذه،  اذا است اؿ الرّد لساب ىػو مسػاوؿ عنػو وجػب عليػو التهػويض  
 .أف أعماؿ ا دارة التي تصدر مف الدااف تاقا نا ذة رغـ ت قؽ الشرط

الػذا نشػم  يػو االلتػزاـ، إال إذا تاػّيف إذا ت قػؽ الشػرط اسػتند أثػره إلػا الوقػت  -1( : 881المادة   
مف إرادة المتهاقػديف أو مػف طايهػ  الهقػد أف وجػود االلتػزاـ، أو زوالػو، إنمػا يصػوف 

وم  ذلؾ ال يصوف للشػرط أثػر رجهػي، إذا  -8 ي الوقت الذا ت قؽ  يو الشرط  
 .أصاح تنهيذ االلتزاـ قاؿ ت قؽ الشرط غير ممصف لساب أجناي ال يّد للمديف  يو

يصػػػوف االلتػػػزاـ  جػػػؿ إذا صػػػاف نهػػػاذه أو انقضػػػاؤه مترتاػػػا  علػػػا أمػػػر مسػػػتقاؿ  -1( : 881المػػػادة   
ويهتار ا مػر م قػؽ الوقػوع متػا صػاف وقوعػو م ّتمػا ، ولػو لػـ  -8م قؽ الوقوع  

 .يهرؼ الوقت الذا يق   يو



قػدرة أو الميسػرة، عػّيف ( : إذا تاّيف مف االلتزاـ أف المديف ال يقػوـ او ااػو إال عنػد الم888المادة   
القاضػػػي ميهػػػادا  مناسػػػاا  ل لػػػوؿ ا جػػػؿ، مراعيػػػا   ػػػي ذلػػػؾ مػػػوارد المػػػديف ال اليػػػ  

 .والمستقال ، ومقتضيا  منو عناي  الرجؿ ال ريص علا الو اء االتزامو

إذا شػػير إ  سػػو أو إعسػػاره و قػػا  لنصػػوص  -1( : يسػػقط  ػػؽ المػػديف  ػػي ا جػػؿ: 881المػػادة   
أضهؼ اههلو إلا  د صاير ما أعطا الدااف مػف تػمميف رػاص، إذا  -8القانوف  

ولو صاف ىذا التمميف قد أعطي اهقد ال ؽ أو امقتضا القانوف، ىػذا مػا لػـ يػؤثر 
الدااف أف يطالػب اتصملػ  التػمميف  أمػا إذا صػاف إضػهاؼ التػمميف يرجػ  إلػا سػاب 

لػػدااف ضػػمانا  ال درػػؿ  رادة المػػديف  يػػو،  ػػاف ا جػػؿ يسػػقط مػػا لػػـ يقػػّدـ المػػديف ل
 .إذا لـ يقّدـ للدااف ما وعد  ي الهقد اتقديمو مف التممينات -1صا يا   

إذا صاف االلتزاـ مقترنا  امجؿ واقؼ،  انػو ال يصػوف نا ػذا  إال  ػي الوقػت الػذا  -1( : 889المادة   
ينقضػي  يػػو ا جػؿ  علػػا أنػو يجػػوز للػػدااف،  تػا قاػػؿ انقضػاء ا جػػؿ، أف يترػػذ 

ما ي ا ظ او علا  قوقو، ولو اوجو راص أف يطالػب اتػمميف إذا مف ا جراءات 
ويترتػػب  -8رشػي إ ػ س المػديف أو إعسػػاره واسػتند  ػي ذلػؾ إلػػا سػاب مهقػوؿ  

 .علا انقضاء ا جؿ الهاسو زواؿ االلتزاـ، دوف أف يصوف ليذا الزواؿ أثر رجهي

هػددة تاػرأ ذمػ  المػديف اػراءة تامػ  ( : يصػوف االلتػزاـ ترييريػا  إذا شػمؿ م لّػو أشػياء مت881المادة   
إذا أد  وا ػػػػػدا  منيػػػػػا، ويصػػػػػوف الريػػػػػار للمػػػػػديف مػػػػػا لػػػػػـ يػػػػػنص القػػػػػانوف أو يتهػػػػػؽ 

 .المتهاقداف علا غير ذلؾ

إذا صػػاف الريػػار للمػػديف وامتنػػ  عػػف االرتيػػار، أو تهػػدد المػػدينوف ولػػـ يتهقػػوا  -1( : 886المػػادة   
يف أجػؿ يرتػار  يػو المػديف أو  يما اينيـ، جاز للدااف أف يطلػب مػف القاضػي تهيػ

يتهػػؽ  يػػو المػػدينوف،  ػػاذا لػػـ يػػتـ ذلػػؾ تػػولا القاضػػي انهسػػو تهيػػيف م ػػؿ االلتػػزاـ  
أمػا إذا صػػاف الريػار للػػدااف وامتنػ  عػػف االرتيػار أو تهػػدد الػداانوف ولػػـ يتهقػػوا  -8

 يما اينيـ، عػّيف القاضػي أجػ   إف طلػب المػديف ذلػؾ،  ػاذا انقضػا ا جػؿ انتقػؿ 
 .لا المديفالريار إ

( : إذا صاف الريار للمديف، ثـ اسػت اؿ تنهيػذ صػؿ مػف ا شػياء المتهػددة التػي اشػتمؿ 888المادة   
علييػػا م ػػؿ االلتػػزاـ، وصػػاف المػػديف مسػػاوال  عػػف ىػػذه االسػػت ال  ولػػو  يمػػا يتهلػػؽ 

 .اوا د مف ىذه ا شياء، صاف ملزما  امف يد   قيم  آرر شيء است اؿ تنهيذه



يصوف االلتزاـ ادليا  إذا لـ يشمؿ م ّلو إال شياا  وا دا ، ولصف تارأ ذم  المديف  -1: ( 882المادة   
والشػػيء الػػذا يشػػملو م ػػؿ االلتػػزاـ، ال الاػػديؿ  -8إذا أد  اػػدال  منػػو شػػياا  آرػػر  

 .الذا تارأ ذم  المديف امدااو، ىو و ده م ؿ االلتزاـ وىو الذا ي هّيف طايهتو

نمػا يصػوف انػاء  علػا اتهػاؽ ( : التضامف ا881المادة    يف الداانيف أو ايف المدينيف ال يهتػرض، وا 
 .أو نص  ي القانوف

إذا صاف التضامف ايف الداانيف، جاز للمػديف أف يػوّ ا الػديف  ا مػنيـ، إال  -1( : 821المادة   
وم  ذلؾ ال ي وؿ التضامف دوف انقساـ الديف ايف  -8إذا مان  أ دىـ  ي ذلؾ  

 .انيف المتضامنيف، إال إذا صاف الديف غير قااؿ ل نقساـورث  أ د الدا

يجوز للداانيف المتضامنيف، مجتمهيف أو منهػرديف، مطالاػ  المػديف االو ػاء،  -1( : 821المادة   
 -8ويراعا  ي ذلؾ ما يل ؽ رااطػ  صػؿ دااػف مػف وصػؼ يهػّدؿ مػف أثػر الػديف  

ف االو ػاء أف ي ػّتذ علػا ىػذا وال يجوز للمديف إذا طالاػو أ ػد الػداانيف المتضػامني
الػػدااف اموجػػو الػػد   الراصػػ  اغيػػره مػػف الػػداانيف، ولصػػف يجػػوز لػػو أف ي ػػّتذ علػػا 
الػػدااف المطالػػب اموجػػو الػػد   الراصػػ  ايػػذا الػػدااف، واموجػػو الػػد   المشػػترص  اػػيف 

 .الداانيف جميها  

ساب غيػر الو ػاء،  ػ  إذا ارات ذم  المديف قاؿ أ د الداانيف المتضامنيف ا -1( : 828المادة   
تارأ ذمتو قاؿ ااقي الداانيف إال اقػدر  صػ  الػدااف الػذا اراػت ذمػ  المػديف قالػو  

وال يجػػػػوز   ػػػػد الػػػػداانيف المتضػػػػامنيف أف يػػػػمتي عمػػػػ   مػػػػف شػػػػمنو ا ضػػػػرار  -8
 .االداانيف اآلرريف

ؽ الػداانيف صؿ ما يستو يو أ د الداانيف المتضامنيف مف الديف يصير مف   -1( : 821المادة   
وتصوف القسم  اينيـ االتساوا، إال إذا وجد اتهػاؽ أو  -8جميها  ويت اصوف  يو  
 .نص يقضي اغير ذلؾ

 .( : إذا صاف التضامف ايف المدينيف  اف و اء أ دىـ االديف مارئ لذم  الااقيف829المادة   

تمهػػيف أو منهػػرديف، يجػػوز للػػدااف مطالاػػ  المػػدينيف المتضػػامنيف االػػديف مج -1( : 821المػػادة   
 -8ويراعا  ي ذلؾ ما يل ؽ رااط  صؿ مديف مػف وصػؼ يهػّدؿ مػف أثػر الػديف  

وال يجوز للمديف الذا يطالاو الدااف االو اء أف ي ّتذ اموجو الد   الراصػ  اغيػره 



مػػػػف المػػػػدينيف، ولصػػػػف يجػػػػوز لػػػػو أف ي ػػػػّتذ اموجػػػػو الػػػػد   الراصػػػػ  اػػػػو واا وجػػػػو 
 .المشترص  ايف المدينيف جميها  

( : يترتػػب علػػا تجديػػد الػػديف اػػيف الػػدااف وأ ػػد المػػدينيف المتضػػامنيف أف تاػػرأ ذمػػ  826المػػادة   
 .ااقي المدينيف، إال إذا ا تهظ الدااف ا قو قاليـ

( : ال يجػػوز للمػػديف المتضػػامف أف يتمّسػػؾ االمقاصػػ  التػػي تقػػ  اػػيف الػػدااف ومػػديف 828المػػادة   
 .متضامف آرر، إال اقدر  ص  ىذا المديف

( : إذا ات ػػدت الذمػػ  اػػيف الػػدااف وأ ػػد مدينيػػو المتضػػامنيف،  ػػاف الػػديف ال ينقضػػي 822المػػادة   
 .االنسا  إلا ااقي المدينيف، إال اقدر  ص  المديف الذا ات دت ذمتو م  الدااف

إذا أارأ الدااف أ د المدينيف المتضامنيف،    تارأ ذم  الااقيف، إال إذا صّرح  -1( : 821المادة   
 ػاذا لػـ يصػدر منػو ىػذا التصػريح، لػـ يصػف لػو أف يطالػب اػاقي  -8الدااف اذلؾ  

المدينيف المتضامنيف إال اما ياقا مف الديف اهد رصـ  ص  المديف الذا أارأه، 
إال أف يصوف قد ا تهظ ا قو  ي الرجوع علييـ اصؿ الديف، و ي ىذه ال ال  يصوف 

 .ء لصال و ا ّصتو  ي الديفليـ  ؽ الرجوع علا المديف الذا صدر ا ارا

( : إذا أاػػرأ الػػدااف أ ػػد المػػدينيف المتضػػامنيف مػػف التضػػامف، اقػػا  قػػو  ػػي الرجػػوع 811المػػادة   
 .علا الااقيف اصؿ الديف، ما لـ يتهؽ علا غير ذلؾ

 ي جمي  ا  واؿ التي ياػرئ  ييػا الػدااف أ ػد المػدينيف المتضػامنيف، سػواء  -1( : 811المادة   
اء مػػف الػػديف أـ مػػف التضػػامف، يصػػوف لاػػاقي المػػدينيف أف يرجهػػوا عنػػد أصػػاف ا اػػر 

 8  812االقتضاء علا ىذا المديف انصياو  ي  ص  المهسر منيـ و قا  للمادة 
علا أنو إذا أرلا الػدااف المػديف الػذا أاػرأه مػف صػؿ مسػاولي  عػف الػديف،  ػاف  -

 .الدااف ىو الذا يت ّمؿ نصيب ىذا المديف  ي  ص  المهسر

إذا انقضا الديف االتقادـ االنسا  إلا أ د المدينيف المتضامنيف،    يستهيد  -1( : 818المادة   
ذا انقطهت مػدة التقػادـ  -8مف ذلؾ ااقي المدينيف إال اقدر  ص  ىذا المديف   وا 

أو وقػػػؼ سػػػريانو االنسػػػا  إلػػػا أ ػػػد المػػػدينيف المتضػػػامنيف،  ػػػ  يجػػػوز للػػػدااف أف 
 .المدينيفيتمّسؾ اذلؾ قاؿ ااقي 



ذا  -8ال يصوف المديف المتضامف مساوال   ػي تنهيػذ االلتػزاـ إال عػف  هلػو   -1( : 811المادة    وا 
أعػػذر الػػدااف أ ػػد المػػدينيف المتضػػامنيف أو قاضػػاه،  ػػ  يصػػوف لػػذلؾ أثػػر االنسػػا  
إلػػا اػػاقي المػػدينيف  أمػػا إذا أعػػذر أ ػػد المػػدينيف المتضػػامنيف الػػدااف،  ػػاف اػػاقي 

 .تهيدوف مف ىذا ا عذارالمدينيف يس

( : إذا تصػػالح الػػدااف مػػ  أ ػػد المػػدينيف المتضػػامنيف وتضػػّمف الصػػلح ا اػػراء مػػف 819المػػادة   
الديف أو اراءة الذم  منو امي  وسيل  أرر ، استهاد منو الاػاقوف  أمػا إذا صػاف مػف 

ال  شمف ىذا الصلح أف يرتب  ي ذمتيـ التزاما  أو يزيد  يما ىـ ملتزموف او،  انػو
 .ينهذ  ي  قيـ إال إذا قالوه

إذا أقػػّر أ ػػد المػػدينيف المتضػػامنيف االػػديف،  ػػ  يسػػرا ىػػذا ا قػػرار  ػػي  ػػؽ  -1( : 811المػػادة   
ذا نصػؿ أ ػد المػدينيف المتضػامنيف عػف اليمػيف أو وّجػو إلػا الػدااف  -8الااقيف   وا 

ذا اقتصر  - 1يمينا   لهيا،    يضار اذلؾ ااقي المدينيف   الدااف علا توجيو وا 
اليمػػيف إلػػا أ ػػد المػػدينيف المتضػػامنيف   لػػؼ،  ػػاف المػػدينيف اآلرػػريف يسػػتهيدوف 

 .مف ذلؾ

إذا صدر  صـ علا أ د المدينيف المتضامنيف،    ي ػّتذ ايػذا ال صػـ علػا  -1( : 816المادة   
أما إذا صدر ال صـ لصالح أ دىـ،  يستهيد منو الااقوف إال إذا صاف  -8الااقيف  

 .ال صـ مانيا  علا ساب راص االمديف الذا صدر ال صـ لصال و

إذا وّ ا أ د المدينيف المتضػامنيف صػؿ الػديف،  ػ  يجػوز لػو أف يرجػ  علػا  -1( : 818المادة   
أا مػف الاػاقيف إال اقػدر  صػتو  ػي الػديف، ولػو صػاف امػا لػو مػف  ػؽ ال لػوؿ قػػد 

 ػػد المػػدينيف  صصػػا  متسػػاوي  وينقسػػـ الػػديف إذا و ّػػاه أ -8رجػػ  اػػدعو  الػػدااف  
 .ايف الجمي ، ما لـ يوجد اتهاؽ أو نص يقضي اغير ذلؾ

( : إذا أعسر أ د المدينيف المتضامنيف ت ّمؿ تاه  ىذا ا عسار المديف الػذا و ّػا 812المادة   
 .االديف، وساار المدينيف الموسريف، صٌؿ اقدر  صتو

منيف ىػو و ػده صػا ب المصػل    ػي الػديف  يػػو ( : إذا صػاف أ ػد المػدينيف المتضػا811المػادة   
 .الذا يت ّمؿ او صلو ن و الااقيف



( : يصػػوف االلتػػزاـ غيػػر قااػػؿ ل نقسػػاـ:  أ( إذا ورد علػػا م ػػؿ ال يقاػػؿ اطايهتػػو أف 111المػػادة   
ينقسـ   ب( إذا تاّيف مف الغرض الذا رما إليػو المتهاقػداف أف االلتػزاـ ال يجػوز 

 .انصر ت نّي  المتهاقديف إلا ذلؾ تنهيذه منقسما ، أو إذا

إذا تهدد المدينوف  ي التػزاـ غيػر قااػؿ ل نقسػاـ صػاف صػؿ مػنيـ ملزمػا  او ػاء  -1( : 111المادة   
وللمديف الذا و ّػا االػديف  ػؽ الرجػوع علػا الاػاقيف، صػٌؿ اقػدر  -8الديف صام    

 . صتو إال إذا تاّيف مف الظروؼ غير ذلؾ

ا تهػػدد الػػداانوف  ػػي التػػزاـ غيػػر قااػػؿ ل نقسػػاـ، أو تهػػدد ورثػػ  الػػدااف  ػػي إذ -1( : 118المػػادة   
ىػػػػذا االلتػػػػزاـ، جػػػػاز لصػػػػؿ دااػػػػف أو وارث أف يطالػػػػب اػػػػمداء االلتػػػػزاـ صػػػػام  ،  ػػػػاذا 
اعتػػػرض أ ػػػد الػػػداانيف أو الورثػػػ  علػػػا ذلػػػؾ، صػػػاف المػػػديف ملزمػػػا  اػػػمداء االلتػػػزاـ 

ويرجػػػ  الػػػداانوف علػػػػا  -8 للػػػداانيف مجتمهػػػيف أو إيػػػداع الشػػػيء م ػػػػؿ االلتػػػزاـ 
 .الدااف الذا استو ا االلتزاـ، صٌؿ اقدر  صتو

( : يجػػػوز للػػػدااف أف ي ػػػّوؿ  قػػػو إلػػػا شػػػرص آرػػػر، إال إذا  ػػػاؿ دوف ذلػػػؾ نػػػص 111المػػػادة   
القػػػانوف أو اتهػػػاؽ المتهاقػػػديف أو طايهػػػ  االلتػػػزاـ، وتػػػتـ ال والػػػ  دوف  اجػػػ  إلػػػا 

 .رضاء المديف

 .ال  ال ؽ إال امقدار ما يصوف منو قاا   لل جز( : ال تجوز  و 119المادة   

( : ال تصػػوف ال والػػ  نا ػػذة قاػػؿ المػػديف أو قاػػؿ الغيػػر إال إذا قاليػػا المػػديف أو أعلػػف 111المػػادة   
ايػا  علػا أف نهاذىػا قاػػؿ الغيػر اقاػوؿ المػديف يسػػتلـز أف يصػوف ىػذا القاػوؿ ثااػػت 

 .التاريو

  أو قاوليا أف يترذ الدااف الم اؿ لو مف ا جراءات مػا ( : يجوز قاؿ إع ف ال وال116المادة   
 .ي ا ظ او علا ال ؽ الذا انتقؿ إليو

( : تشػػمؿ  والػ  ال ػػؽ ضػماناتو، صالصهالػػ  واالمتيػػاز والػرىف، صمػػا تهتاػر شػػامل  لمػػا 118المػادة   
 . ّؿ مف  وااد وأقساط

 وجػػود ال ػػؽ الم ػػاؿ اػػو إذا صانػػت ال والػػ  اهػػوض  ػػ  يضػػمف الم يػػؿ إال -1( : 112المػػادة   
أمػػا إذا صانػػت ال والػػ   -8وقػػت ال والػػ ، مػػا لػػـ يوجػػد اتهػػاؽ يقضػػي اغيػػر ذلػػؾ  

 .اغير عوض،    يصوف الم يؿ ضامنا   تا لوجود ال ؽ



ال يضػػػػػمف الم يػػػػػؿ يسػػػػػار المػػػػػديف إال إذا وجػػػػػد اتهػػػػػاؽ رػػػػػاص علػػػػػا ىػػػػػذا  -1( : 111المػػػػػادة   
ذا ضػػمف الم يػػؿ يسػػار المػػديف،  -8الضػػماف    ػػ  ينصػػرؼ ىػػذا الضػػماف إال وا 

 .إلا اليسار وقت ال وال  ما لـ يتهؽ علا غير ذلؾ

( : إذا رجػػ  الم ػػاؿ لػػو االضػػماف علػػا الم يػػؿ طاقػػا  للمػػادتيف السػػااقتيف،  ػػ  ي لػػـز 111المػػادة   
الم يؿ إال ارّد ما استولا عليو م  الهوااد والمصرو ات، ولػو وجػد اتهػاؽ يقضػي 

 .اغير ذلؾ

( : يصوف الم يؿ مساوال  عف أ هالػو الشرصػي ، ولػو صانػت ال والػ  اغيػر عػوض أو 111المادة   
 .لو اشترط عدـ الضماف

( : للمػػػديف أف يتمّسػػػؾ قاػػػؿ الم ػػػاؿ لػػػو االػػػد وع التػػػي صػػػاف لػػػو أف يتمّسػػػؾ ايػػػا قاػػػؿ 118المػػػادة   
الم يؿ وقت نهاذ ال وال   ي  قو، صما يجوز لو أف يتمّسؾ االد وع المستمدة مف 

 .ال وال عقد 

( : إذا تهددت ال وال  ا ػؽ وا ػد  ضػلت ال والػ  التػي تصػاح قاػؿ غيرىػا نا ػذة  ػي 111المادة   
 . ؽ الغير

إذا وق  ت ػت يػد الم ػاؿ عليػو  جػز قاػؿ أف تصػاح ال والػ  نا ػذة  ػي  ػؽ  -1( : 119المادة   
و ػػػي ىػػػذه  -8الغيػػػر، صانػػػت ال والػػػ  االنسػػػا  إلػػػا ال ػػػاجز امثااػػػ   جػػػز آرػػػر  

لػػ ، إذا وقػػ   جػػز آرػػر اهػػد أف أصػػا ت ال والػػ  نا ػػذة  ػػي  ػػؽ الغيػػر،  ػػاف ال ا
الديف يقسـ ايف ال اجز المتقدـ والم اؿ لو وال اجز المتمرر قسم  غرماء، علا 

 .أف يؤرذ مف  ص  ال اجز المتمرر ما يستصمؿ او الم اؿ لو قيم  ال وال 

 .رص آرر يت مؿ عنو الديف( : تتـ  وال  الديف ااتهاؽ ايف المديف وش111المادة   

ذا قػػاـ الم ػػاؿ  -8ال تصػػوف ال والػػ  نا ػػذة  ػػي  ػػؽ الػػدااف إال إذا أقّرىػػا   -1( : 116المػػادة    وا 
عليو أو المديف ا صلي اػاع ف ال والػ  إلػا الػدااف، وعػّيف لػو أجػ   مهقػوال  ليقػّر 
ا  ال والػػ  ثػػـ انقضػػا ا جػػؿ دوف أف يصػػدر ا قػػرار، اعتاػػر سػػصوت الػػدااف ر ضػػ

 .لل وال 

ما داـ الدااف لـ ي دد موقهو مف ال وال  إقرارا  أو ر ضا ، صػاف الم ػاؿ عليػو  -1( : 118المادة   
ملزما  قاػؿ المػديف ا صػلي االو ػاء للػدااف  ػي الوقػت المناسػب مػا لػـ يوجػد اتهػاؽ 



علػا أنػو ال  -8يقضي اغير ذلؾ  ويسرا ىذا ال صـ ولو ر ض الػدااف ال والػ   
يف ا صلي أف يطالب الم اؿ عليػو االو ػاء للػدااف، مػا داـ ىػو لػـ يقػـ يجوز للمد

 .اما التـز او ن و الم اؿ عليو امقتضا عقد ال وال 

وم  ذلػؾ ال ياقػا الصهيػؿ، عينيػا  صػاف  -8تاقا للديف الم اؿ او ضماناتو   -1( : 112المادة   
 .أو شرصيا ، ملتزما  قاؿ الدااف إال إذا رضي اال وال 

( : يضمف المديف ا صلي أف يصوف الم اؿ عليو موسرا  وقت إقرار الدااف لل والػ ، 111دة   الما
 .ما لـ يتهؽ علا غير ذلؾ

( : للم ػػػاؿ عليػػػو أف يتمّسػػػؾ قاػػػؿ الػػػدااف االػػػد وع التػػػي صػػػاف للمػػػديف ا صػػػلي أف 181المػػػادة   
 .يتمّسؾ ايا  صما يجوز لو أف يتمّسؾ االد وع المستمدة مف عقد ال وال 

يجوز أيضا  أف تتـ  وال  الديف ااتهاؽ ايف الدااف والم ػاؿ عليػو يتقػرر  يػو  -1( : 181المادة   
وتسرا  ي ىذه ال ال  أ صاـ  -8أف ىذا ي ّؿ م ّؿ المديف ا صلي  ي التزامو  

 .181و 112المادتيف 

المضػػموف اػػالرىف  ال يسػػتتا  ايػػ  الهقػػار المرىػػوف رىنػػا  رسػػميا  انتقػػاؿ الػػديف -1( : 188المػػادة   
 ػػػاذا اتهػػػؽ الاػػػػاا   -8إلػػػا ذمػػػ  المشػػػترا إال إذا صػػػػاف ىنػػػاؾ اتهػػػاؽ علػػػا ذلػػػػؾ  

والمشػػترا علػػا  والػػ  الػػديف، وسػػّجؿ عقػػد الايػػ ، تهػػّيف علػػا الػػدااف متػػا أعلػػف 
رسميا  اال وال  أف يقّرىا أو ير ضيا  ي ميهاد ال يجاوز ست  أشير،  اذا انقضػا 

 .اعتار سصوتو إقرارا  ىذا الميهاد دوف أف يات ارأا 

يصػح الو ػاء مػف المػديف أو مػف ناااػو أو مػف أا شػرص آرػر لػو مصػل    -1( : 181المػادة   
ويصػح الو ػاء أيضػا  مػ   -8  812 ي الو اء، وذلؾ م  مراعاة مػا جػاء االمػادة 

الػت هظ السػااؽ ممػف ليسػت لػػو مصػل    ػي ىػذا الو ػػاء، ولػو صػاف ذلػؾ دوف علػػـ 
، علػػػا أنػػػو يجػػػوز للػػػدااف أف يػػػر ض الو ػػػاء مػػػف الغيػػػر إذا المػػػديف أو رغػػػـ إرادتػػػو

 .اعترض المديف علا ذلؾ وأال  الدااف ىذا االعتراض

إذا قاـ الغير او اء الديف، صاف لو  ؽ الرجػوع علػا المػديف اقػدر مػا د هػو   -1( : 189المادة   
ومػػػ  ذلػػػؾ يجػػػوز للمػػػديف الػػػذا  صػػػؿ الو ػػػاء اغيػػػر إرادتػػػو أف يمنػػػ  رجػػػوع  -8

اما وّ اه عنو صػ   أو اهضػا ، إذا أثاػت أف لػو أيػ  مصػل    ػي االعتػراض  المو ي
 .علا الو اء



يشػػترط لصػػ   الو ػػاء أف يصػػوف المػػو ي مالصػػا  للشػػيء الػػذا و ّػػا اػػو، وأف  -1( : 181المػػادة   
وم  ذلؾ  الو ػاء االشػيء المسػت ؽ ممػف لػيس  -8يصوف ذا أىلي  للتصرؼ  يو  
 .االلتزاـ، إذا لـ يل ؽ الو اء ضررا  االمو يأى   للتصرؼ  يو ينقضي او 

( : إذا قاـ االو اء شرص غير المديف،  ّؿ المو ي م ؿ الدااف الذا اسػتو ا  قػو 186المادة   
 ي ا  واؿ اآلتي :  أ( إذا صاف المػو ي ملزمػا  االػديف مػ  المػديف أو ملزمػا  او ااػو 

مقػػّدما  عليػو امػا لػػو مػف تػػمميف عنػو   ب( إذا صػاف المػػو ي داانػا  وو ػا داانػػا  آرػر 
عيني، ولو لـ يصف للمو ي أا تمميف   ج( إذا صاف المو ي قد اشتر  عقارا  ود   
ثمنػػػو و ػػػاء  لػػػداانيف رصػػػص الهقػػػار لضػػػماف  قػػػوقيـ   د( إذا صػػػاف ىنػػػاؾ نػػػص 

 .راص يقرر للمو ي  ؽ ال لوؿ

  ىػذا الغيػر علػا أف ي ػؿ ( : للدااف الذا استو ا  قو مف غير المديف أف يتهؽ م188المادة   
م لػػػو، ولػػػو لػػػـ يقاػػػؿ المػػػديف ذلػػػؾ، وال يصػػػح أف يتػػػمرر ىػػػذا االتهػػػاؽ عػػػف وقػػػت 

 .الو اء

( : يجػػػوز أيضػػػا  للمػػػديف إذا اقتػػػرض مػػػاال  و ّػػػا اػػػو الػػػديف أف ي ػػػؿ المقػػػرض م ػػػؿ 182المػػػادة   
الدااف الذا اسػتو ا  قػو، ولػو اغيػر رضػاء ىػذا الػدااف، علػا أف يػذصر  ػي عقػد 

الماؿ قد رصص للو اء و ي المرالص  أف الو اء صاف مف ىذا الماؿ  القرض أف
 .الذا أقرضو الدااف الجديد

( : مف  ّؿ قانونا  أو اتهاقا  م ؿ الدااف صاف لو  قو اما ليػذا ال ػؽ مػف رصػااص، 181المادة   
وما يل قو مف تواا ، وما يصهلو مف تممينات، وما يرّد عليو مف د وع، ويصوف ىذا 

 .االقدر الذا أّداه مف مالو مف  ؿ م ؿ الدااف ال لوؿ

إذا وّ ا الغير للدااف جزءا  مف  قو و ّؿ م ّلو  يو،  ػ  يضػار الػدااف ايػذا  -1( : 111المادة   
الو اء، ويصوف  ي استيهاء ما اقا لو مف  ؽ مقػدما  علػا مػف و ّػاه، مػا لػـ يوجػد 

لدااف  يما اقػا لػو مػف  اذا  ّؿ شرص آرر م ّؿ ا -8اتهاؽ يقضي اغير ذلؾ  
 ؽ رج  مف  ّؿ أريرا  ىو ومف تقدمػو  ػي ال لػوؿ صػٌؿ اقػدر مػا ىػو مسػت ؽ لػو 

 .وتقاسما قسم  الغرماء



( : إذا و ّػػا  ػػااز الهقػػار المرىػػوف صػػؿ الػػديف، و ػػؿ م ػػؿ الػػداانيف،  ػػ  يصػػوف لػػو 111المػػادة   
ديف إال امقتضا ىذا ال لوؿ أف يرج  علا  ػااز لهقػار آرػر مرىػوف  ػي ذات الػ

 .اقدر  ص  ىذا ال ااز ا سب قيم  ما  ازه مف عقار

( : يصوف الو اء للدااف أو لناااو  ويهتار ذا صه   ي استيهاء الديف مف يقّدـ للمديف 118المادة   
مرالصػػػ  صػػػػادرة مػػػػف الػػػػدااف، إال إذا صػػػػاف متهقػػػا  علػػػػا أف الو ػػػػاء يصػػػػوف للػػػػدااف 

 .شرصيا  

لشػػرص غيػػر الػػدااف أو ناااػػو،  ػػ  تاػػرأ ذمػػ  المػػديف إال إذا أقػػر ( : إذا صػػاف الو ػػاء 111المػػادة   
الػػدااف ىػػذا الو ػػاء أو عػػادت عليػػو منههػػ  منػػو، واقػػدر ىػػذه المنههػػ ، أو تػػـ الو ػػاء 

 .ا سف ني  لشرص صاف الديف  ي  يازتو

( : إذا ر ػػض الػػدااف دوف ماػػرر قاػػوؿ الو ػػاء المهػػروض عليػػو عرضػػا  صػػ ي ا ، أو 119المػػادة   
يػػاـ اا عمػػاؿ التػػي ال يػػتـ الو ػػاء اػػدونيا، أو أعلػػف أنػػو لػػف يقاػػؿ الو ػػاء، ر ػػض الق

اعتار أنو قد تـ إعذاره مف الوقت الذا يسػّجؿ المػديف عليػو ىػذا الػر ض اػاع ف 
 .رسمي

( : إذا تػػـ إعػػذار الػػدااف، ت ّمػػؿ تاهػػ  ىػػ ؾ الشػػيء أو تلهػػو، ووقػػؼ سػػرياف الهوااػػد، 111المػػادة   
يػػداع الشػػيء علػػا نهقػػ  الػػدااف والمطالاػػ  اتهػػويض مػػا وأصػػاح للمػػديف ال ػػؽ  ػػي إ

 .أصااو مف ضرر

( : إذا صاف م ّؿ الو اء شياا  مهّينا  االذات، وصاف الواجب أف يسّلـ  ي المصاف الذا 116المادة   
يوجد  يو، جاز للمديف اهد أف ينذر الدااف اتسّلمو أف ي صؿ علػا تػرريص مػف 

لشػيء عقػارا  أو شػياا  مهػّدا  للاقػاء  يػث وجػد، القضاء  ي إيداعو   ػاذا صػاف ىػذا ا
 .جاز للمديف أف يطلب وضهو ت ت ال راس 

يجػػػوز للمػػػديف اهػػػد اسػػػتاذاف القضػػاء أف يايػػػ  اػػػالمزاد الهلنػػػي ا شػػػياء التػػػي  -1( : 118المػػادة   
يسػػرع إلييػػا التلػػؼ، أو التػػػي تصلّػػؼ نهقػػات ااىظػػػ   ػػي إيػػداعيا أو  راسػػػتيا، وأف 

 اذا صاف الشيء لو سهر مهروؼ  ي ا سػواؽ،  -8لم صم   يودع الثمف رزان  ا
أو صػػاف التهامػػؿ  يػػو متػػداوال   ػػي الاورصػػات  ػػ  يجػػوز ايهػػو اػػالمزاد إال إذا تهػػّذر 

 .الاي  ممارس   االسهر المهروؼ



( : يصػػوف ا يػداع أو مػػا يقػوـ مقامػػو مػف إجػػراء جػاازا  أيضػػا ، إذا صػاف المػػديف يجيػػؿ 112المػادة   
اف أو موطنػو، أو صػاف الػدااف عػديـ ا ىليػ  أو ناقصػيا ولػـ يصػف لػو شرصي  الدا

نااب يقاؿ عنو الو اء، أو صاف الديف متنازعا  عليػو اػيف عػدة أشػراص، أو صانػت 
 .ىناؾ أسااب جدي  أرر  تارر ىذا ا جراء

ـ و قػػا  ( : يقػػـو الهػػرض ال قيقػػي االنسػػا  إلػػا المػديف مقػػاـ الو ػػاء، إذا تػػ ه إيػػداع يػػت111المػادة   
  صػػػاـ قػػػانوف المرا هػػػات، أو تػػػ ه أا إجػػػراء مماثػػػؿ، وذلػػػؾ إذا قالػػػو الػػػدااف أو 

 .صدر  صـ نيااي اص تو

إذا عرض المديف الديف وأتا  الهرض اايداع أو ااجراء مماثػؿ، جػاز لػو أف  -1( : 191المادة   
 يرجػػ   ػػي ىػػذا الهػػرض مػػا داـ الػػدااف لػػـ يقالػػو، أو مػػا داـ لػػـ يصػػدر  صػػـ نيػػااي

ذا رجػػ   ػػ  تاػػرأ ذمػػ  شػػرصااو  ػػي الػػديف وال ذمػػ  الضػػامنيف    ػػاذا  -8اصػػ تو وا 
رجػػػ  المػػػديف  ػػػي الهػػػرض اهػػػد أف قالػػػو الػػػدااف، أو اهػػػد أف  صػػػـ اصػػػ تو، وقاػػػؿ 
الػػدااف منػػو ىػػذا الرجػػوع، لػػـ يصػػف ليػػذا الػػدااف أف يتمّسػػؾ اهػػد ذلػػؾ امػػا يصهػػؿ  قػػو 

 .امنيفمف تممينات وتارأ ذم  الشرصاء  ي الديف وذم  الض

( : الشيء المست ؽ أصػ   ىػو الػذا اػو يصػوف الو ػاء،  ػ  يجاػر الػدااف علػا قاػوؿ 191المادة   
 .شيء غيره، ولو صاف ىذا الشيء مساويا  لو  ي القيم  أو صانت لو قيم  أعلا

ال يجػػوز للمػػديف أف يجاػػر الػػدااف علػػا أف يقاػػؿ و ػػاء  جزايػػا  ل قػػو، مػػا لػػـ  -1( : 198المػػادة   
 اذا صاف الػديف متنازعػا   ػي جػزء منػو  -8هاؽ أو نص يقضي اغير ذلؾ  يوجد ات

وقاؿ الدااف أف يستو ي الجزء المهتػرؼ اػو،  لػيس للمػديف أف يػر ض الو ػاء ايػذا 
 .الجزء

( : إذا صػػاف المػػديف ملزمػػا  اػػمف يػػوّ ي مػػ  الػػديف مصػػرو ات و وااػػد وصػػاف مػػا أّداه ال 191المػػادة   
ت، رصػػـ مػػا أد  مػػف  سػػاب المصػػرو ات ثػػـ مػػف يهػػي االػػديف مػػ  ىػػذه المل قػػا

 .الهوااد ثـ مف أصؿ الديف، صؿ ىذا ما لـ يتهؽ علا غيره

( : إذا تهددت الديوف  ي ذم  المػديف، وصانػت لػدااف وا ػد ومػف جػنس وا ػد، وصػاف 199المادة   
مػػػا أّداه المػػػديف ال يهػػػي ايػػػذه الػػػديوف جميهػػػا ، جػػػاز للمػػػديف عنػػػد الو ػػػاء أف يهػػػّيف 

لػػذا يريػػد الو ػػاء اػػو، مػػا لػػـ يوجػػد مػػان  قػػانوني أو اتهػػاقي ي ػػوؿ دوف ىػػذا الػػديف ا
 .التهييف



( : إذا لػػػـ ي هػػػّيف الػػػديف علػػػا الوجػػػو الماػػػّيف  ػػػي المػػػادة السػػػااق ، صػػػاف الرصػػػـ مػػػف 191المػػػادة   
 ساب الّديف الذا  ؿ،  اذا تهددت الديوف ال ال   مف  ساب أشّدىا صلهػ  علػا 

 .ف  ي الصله   مف  ساب الّديف الذا يهّينو الداافالمديف،  اذا تساوت الديو 

يجب أف يتـ الو اء  ورا  امجرد ترتػب االلتػزاـ نياايػا   ػي ذمػ  المػديف، مػا لػـ  -1( : 196المادة   
علػا أنػو يجػوز للقاضػي  ػي  ػاالت  -8يوجد اتهاؽ أو نص يقضي اغيػر ذلػؾ  

ف إلػػا أجػػؿ مهقػػوؿ أو اسػػتثنااي ، إذا لػػـ يمنهػػو نػػص  ػػي القػػانوف، أف ينظػػر المػػدي
آجاؿ ينهذ  ييا التزامو، إذا استدعت  التو ذلؾ ولـ يل ؽ الدااف مف ىذا التمجيػؿ 

 .ضرر جسيـ

إذا صاف م ؿ االلتزاـ شياا  مهّينا  االذات وجب تسليمو  ي المصاف الذا صاف  -1( : 198المادة   
 -8غير ذلؾ  موجودا   يو وقت نشوء االلتزاـ، ما لـ يوجد اتهاؽ أو نص يقضي ا

أما  ي االلتزامات ا رر   يصوف الو اء  ي المصاف الذا يوجد  يو موطف المديف 
وقت الو اء، أو  ي المصاف الػذا يوجػد  يػو مرصػز أعمػاؿ المػديف إذا صػاف االلتػزاـ 

 .متهلقا  ايذه ا عماؿ

 .اغير ذلؾ ( : تصوف نهقات الو اء علا المديف، إال إذا وجد اتهاؽ أو نص يقضي192المادة   

لمف قاـ او اء جزء مف الديف أف يطلب مرالص  اما وّ اه م  التمشير علػا  -1( : 191المادة   
سػػند الػػّديف ا صػػوؿ ىػػذا الو ػػاء،  ػػاذا و ّػػا الػػّديف صلػػو صػػاف لػػو أف يطلػػب رّد سػػند 
الػّديف أو إلغػػاءه،  ػػاف صػػاف السػػند قػػد ضػاع صػػاف لػػو أف يطلػػب مػػف الػػدااف أف يقػػّر 

 اذا ر ض الدااف القياـ اما  رضتو عليو الهقرة السػااق ،  -8السند  صتاا   اضياع 
 .جاز للمديف أف يودع الشيء المست ؽ إيداعا  قضاايا  

( : إذا قاػػؿ الػػدااف  ػػي اسػػتيهاء  قػػو مقػػاا   اسػػتهاض اػػو عػػف الشػػيء المسػػت ؽ قػػاـ 111المػػادة   
 .ىذا مقاـ الو اء

 يمػػا إذا صػػاف ينقػػؿ ملصيػػ  شػػيء أعطػػي  ػػي مقاالػػ  ( : يسػػرا علػػا الو ػػاء امقااػػؿ، 111المػػادة   
الػػػػػديف، أ صػػػػػاـ الايػػػػػ ، واػػػػػا رص مػػػػػا تهلّػػػػػؽ منيػػػػػا امىليػػػػػ  المتهاقػػػػػديف وضػػػػػماف 
االسػػت قاؽ وضػػماف الهيػػوب الرهيػػ   ويسػػرا عليػػو مػػف  يػػث أنػػو يقضػػي الػػديف 

 .أ صاـ الو اء، واا رص ما تهّلؽ منيا اتهييف جي  الد   وانقضاء التممينات



( : يتجػػدد االلتػػزاـ:  أوال ( اتغييػػر الػػديف إذا اتهػػؽ الطر ػػاف علػػا أف يسػػتادال اػػااللتزاـ 118المػػادة   
ا صػػػلي التزامػػػا  جديػػػدا  يرتلػػػؼ عنػػػو  ػػػي م لػػػو أو  ػػػي مصػػػدره   ثانيػػػا ( اتغييػػػر 
المديف إذا اتهؽ الدااف م  أجناي علا أف يصوف ىذا ا جناي مدينا  مصاف المػديف 

مػديف ا صػلي دوف  اجػ  لرضػااو، أو إذا  صػؿ ا صلي، وعلا أف تاػرأ ذمػ  ال
المػػػديف علػػػا رضػػػاء الػػػدااف اشػػػرص أجناػػػي قاػػػؿ أف يصػػػوف ىػػػو المػػػديف الجديػػػد  
 ثالثا ( اتغيير الدااف إذا اتهؽ الدااف والمديف وأجناي علا أف يصػوف ىػذا ا جناػي 

 .ىو الدااف الجديد

القػديـ والجديػد قػد رػ  صػٌؿ منيمػا مػف  ال يتـ التجديػد إال إذا صػاف االلتزامػاف -1( : 111المادة   
أمػػا إذا صػػاف االلتػػزاـ القػػديـ ناشػػاا  عػػف عقػػد قااػػؿ لحاطػػاؿ،  -8أسػػااب الػػاط ف  

 ػػ  يصػػوف التجديػػد صػػ ي ا  إال إذا قصػػد اػػااللتزاـ الجديػػد إجػػازة الهقػػد، وأف ي ػػّؿ 
 .م لو

أو أف يسػػػترلص التجديػػػد ال يهتػػػرض، اػػػؿ يجػػػب أف يتهػػػؽ عليػػػو صػػػرا   ،  -1( : 119المػػػادة   
واوجو رػاص ال يسػتهاد التجديػد مػف صتااػ  سػند اػديف  -8اوضوح مف الظروؼ  

موجود قاؿ ذلؾ، وال مما ي دث  ي االلتزاـ مػف تغييػر ال يتنػاوؿ إال زمػاف الو ػاء 
أو مصانػػػػػو أو صيهيتػػػػػو، وال ممػػػػػا يػػػػػدرؿ علػػػػػا االلتػػػػػزاـ مػػػػػف تهػػػػػديؿ ال يتنػػػػػاوؿ إال 

 .ما لـ يوجد اتهاؽ يقضي اغيرهالتممينات أو سهر الهاادة، صؿ ىذا 

نمػػػا يتجػػػدد  -8ال يصػػػوف تجديػػػدا  مجػػػرد تقييػػػد االلتػػػزاـ  ػػػي  سػػػاب جػػػار   -1( : 111المػػػادة    وا 
االلتػػػزاـ إذا قطػػػ  رصػػػيد ال سػػػاب وتػػػـ إقػػػراره  علػػػا أنػػػو إذا صػػػاف االلتػػػزاـ مصهػػػوال  

 .اتمميف راص،  اف ىذا التمميف ياقا ما لـ يتهؽ علا غير ذلؾ

يترتػػب علػػا التجديػػد أف ينقضػػي االلتػػزاـ ا صػػلي اتوااهػػو وأف ينشػػم مصانػػو  -1:  (116المػػادة   
وال ينتقػػؿ إلػػا االلتػػزاـ الجديػػد التممينػػات التػػي صانػػت تصهػػؿ تنهيػػذ  -8التػػزاـ جديػػد  

االلتػػػػزاـ ا صػػػػلي إال اػػػػنص  ػػػػي القػػػػانوف، أو إال إذا تاػػػػّيف مػػػػف االتهػػػػاؽ أو مػػػػف 
 .ا ذلؾالظروؼ أف ني  المتهاقديف قد انصر ت إل

إذا صانػػت ىنػػاؾ تممينػػات عينيػػ  قػػّدميا المػػديف لصهالػػ  االلتػػزاـ ا صػػلي،  ػػاف  -1( : 118المػػادة   
االتهػػاؽ علػػا نقػػؿ ىػػذه التممينػػات إلػػا االلتػػزاـ الجديػػد تراعػػا  يػػو ا  صػػاـ اآلتيػػ : 
 أ( إذا صػػػاف التجديػػػد اتغييػػػر الػػػديف، جػػػاز للػػػدااف والمػػػديف أف يتهقػػػا علػػػا انتقػػػاؿ 

 لتػػزاـ الجديػػد  ػػي ال ػػدود التػػي ال تل ػػؽ ضػػررا  اػػالغير   ب( إذا صػػاف التممينػػات ل



التجديػػػػد اتغييػػػػر المػػػػديف، جػػػػاز للػػػػدااف والمػػػػديف الجديػػػػد أف يتهقػػػػا علػػػػا اسػػػػتاقاء 
التممينػػات الهينيػػػ ، دوف  اجػػػ  إلػػػا رضػػاء المػػػديف القػػػديـ   ج( إذا صػػػاف التجديػػػد 

وال  -8ا استاقاء التممينػات  اتغيير الدااف، جاز للمتهاقديف ث ثتيـ أف يتهقوا عل
يصػػػوف االتهػػػاؽ علػػػا نقػػػؿ التممينػػػات الهينيػػػ  نا ػػػذا   ػػػي  ػػػؽ الغيػػػر إال إذا تػػػـ مػػػ  

 .التجديد  ي وقت وا د، ىذا م  مراعاة ا  صاـ المتهلق  االتسجيؿ

( : ال ينتقػؿ إلػا االلتػزاـ الجديػد الصهالػ  عينيػ  صانػت أو شرصػي  وال التضػامف، إال 112المػادة   
 .رضي اذلؾ الصه ء والمدينوف المتضامنوفإذا 

تتـ ا ناا  إذا  صؿ المديف علا رضاء الدااف اشرص أجناي يلتـز او ػاء  -1( : 111المادة   
وال تقتضي ا ناا  أف تصوف ىناؾ مديوني  سااق  ما ايف  -8الديف مصاف المديف  

 .المديف وا جناي

ا ناا  علا أف يستادلوا االتزاـ سااؽ التزاما  جديدا ،  إذا اتهؽ المتهاقدوف  ي -1( : 161المادة   
صانػػػت ىػػػذه ا نااػػػ  تجديػػػدا  ل لتػػػزاـ اتغييػػػر المػػػديف، ويترتػػػب علييػػػا أف تاػػػرأ ذمػػػ  
المنيػػب قاػػؿ المنػػاب لديػػػو، علػػا أف يصػػوف االلتػػزاـ الجديػػػد الػػذا ارتضػػاه المنػػػاب 

 يهتػرض التجديػد وم  ذلؾ ال -8ص ي ا  وأال يصوف المناب مهسرا  وقت ا ناا   
 ي ا ناا ،  اذا لـ يصف ىنػاؾ اتهػاؽ علػا التجديػد قػاـ االلتػزاـ الجديػد إلػا جانػب 

 .االلتزاـ ا وؿ

( : يصوف التزاـ المناب قاؿ المناب لديو ص ي ا  ولو صاف التزامو قاؿ المنيب اػاط   161المادة   
اب إال  ػػؽ الرجػػوع أو صػػاف ىػػذا االلتػػزاـ راضػػها  لػػد   مػػف الػػد وع، وال ياقػػا للمنػػ

 .علا المنيب، صؿ ىذا ما لـ يوجد اتهاؽ يقضي اغيره

للمديف  ػؽ المقاصػ  اػيف مػا ىػو مسػت ؽ عليػو لداانػو ومػا ىػو مسػت ؽ لػو  -1( : 168المادة   
قيَاؿ ىذا الدااف، ولو ارتلػؼ سػاب الػدينيف، إذا صػاف موضػوع صػٌؿ منيمػا نقػودا  أو 

صؿ منيما راليا  مف النزاع مست ؽ ا داء، مثليات مت دة  ي النوع والجودة وصاف 
وال يمنػ  المقاصػ  أف يتػمرر ميهػاد الو ػاء لميلػ   -8صال ا  للمطالا  او قضػاء   

 .من يا القاضي أو تّارع ايا الدااف

( : يجػػوز للمػػديف أف يتمّسػػؾ االمقاصػػ  ولػػو ارتلػػؼ مصػػاف الو ػػاء  ػػي الػػدينيف ولصػػف 161المػػادة   
أف يهػػّوض الػػدااف عّمػػا ل قػػو مػػف ضػػرر لهػػدـ تمّصنػػو يجػػب عليػػو  ػػي ىػػذه ال الػػ  



اسػػاب المقاصػػػ  مػػػف اسػػػتيهاء مػػػا لػػػو مػػػف  ػػػؽ أو الو ػػػاء امػػػا عليػػػو مػػػف ديػػػف  ػػػي 
 .المصاف الذا ع ّيف لذلؾ

( : تق  المقاص   ي الديوف أيا  صاف مصدرىا وذلؾ  يما عدا ا  واؿ اآلتي :  أ( إذا 169المادة   
 ػػؽ مػػف يػػد مالصػػو وصػػاف مطلواػػا  رّده   ب( إذا صػػاف أ ػػد الػػدينيف شػػياا  نػػزع دوف 

صاف أ د الدينيف شياا  مودعا  أو م هارا  عاري  استهماؿ وصاف مطلواا  رّده   ج( إذا 
 .صاف أ د الدينيف  قا  غير قااؿ لل جز

ال تقػػ  المقاصػػ  إال إذا تمّسػػؾ ايػػا مػػف لػػو مصػػل    ييػػا، وال يجػػوز النػػزوؿ  -1( : 161المػػادة   
ويترتػػب علػػا المقاصػػ  انقضػػاء الػػدينيف اقػػدر  -8اػػوت ال ػػؽ  ييػػا  عنيػػا قاػػؿ ث

ا قػػؿ منيمػػا، منػػذ الوقػػت الػػذا يصػػا اف  يػػو صػػال يف للمقاصػػ ، ويصػػوف تهيػػيف 
 .جي  الد    ي المقاص  صتهيينيا  ي الو اء

( : إذا صػػاف الػػديف قػػد مضػػت عليػػو مػػدة التقػػادـ وقػػت التمّسػػؾ االمقاصػػ ،  ػػ  يمنػػ  166المػػادة   
وقػوع المقاصػ  اػو رغػـ التمّسػؾ االتقػادـ مػا دامػت ىػذه المػدة لػـ تصػف قػد  ذلؾ مػف

 .تّمت  ي الوقت الذا أصا ت  يو المقاص  ممصن 

 اذا أوق  الغيػر  -8ال يجوز أف تق  المقاص  إضرارا  ا قوؽ صسايا الغير   -1( : 168المادة   
ز لػػو أف يتمّسػػؾ  جػػزا  ت ػػت يػػد المػػديف، ثػػـ أصػػاح المػػديف داانػػا  لداانػػو،  ػػ  يجػػو 

 .االمقاص  إضرارا  اال اجز

إذا  ّوؿ الدااف  قو للغيػر وقاػؿ المػديف ال والػ  دوف ت هػظ  ػ  يجػوز ليػذا  -1( : 162المادة   
المػػديف أف يتمّسػػؾ قاػػؿ الم ػػاؿ لػػو االمقاصػػ  التػػي صػػاف لػػو أف يتمّسػػؾ ايػػا قاػػؿ 

أما إذا صاف المػديف  -8قاولو لل وال  وال يصوف لو إال الرجوع ا قو علا الم يؿ  
 .لـ يقاؿ ال وال  ولصف أعلف ايا،    تمنهو ىذه ال وال  مف أف يتمّسؾ االمقاص 

( : إذا و ّػػا المػػديف دينػػا  وصػػاف لػػو أف يطلػػب المقاصػػ   يػػو ا ػػؽ لػػو،  ػػ  يجػػوز أف 161المػػادة   
يتمّسػػؾ إضػػرارا  اػػالغير االتممينػػات التػػي تصهػػؿ  قػػو، إال إذا صػػاف يجيػػؿ وجػػود ىػػذا 

 .ل ؽا

إذا اجتمػػ   ػػي شػػرص وا ػػد صػػهتا الػػدااف والمػػديف االنسػػا  إلػػا ديػػف وا ػػد،  -1( : 181المػػادة   
ذا زاؿ السػاب الػذا أد   -8انقضا ىذا الديف االقدر الذا ات دت  يو الذمػ    وا 



الت ػػػاد الذمػػػ ، وصػػػاف لزوالػػػو أثػػػر رجهػػػي، عػػػاد الػػػديف إلػػػا الوجػػػود ىػػػو ومل قاتػػػو 
 .، ويهتار ات اد الذم  صمف لـ يصفاالنسا  إلا ذوا الشمف جميها  

( : ينقضػي االلتػػزاـ إذا أاػرأ الػدااف مدينػػو مرتػارا ، ويػػتـ ا اػراء متػا وصػػؿ إلػا علػػـ 181المػادة   
 .المديف، ويرتّد ارّده

وال  -8يسرا علا ا اراء ا  صاـ الموضوعي  التي تسرا علا صػؿ تاػرع   -1( : 188المادة   
  علػػا التػػزاـ يشػػترط لقيامػػو تػػوا ر شػػصؿ  رضػػو يشػػترط  يػػو شػػصؿ رػػاص، ولػػو وقػػ
 .القانوف أو اتهؽ عليو المتهاقداف

( : ينقضػػػي االلتػػػزاـ إذا أثاػػػت المػػػديف أف الو ػػػاء اػػػو أصػػػاح مسػػػت ي   عليػػػو لسػػػاب 181المػػػادة   
 .أجناي ال يّد لو  يو

د عنيا نػص ( : يتقادـ االلتزاـ اانقضاء رمس عشرة سن   يما عدا ال االت التي ور 189المادة   
 .راص  ي القانوف و يما عدا االستثناءات التالي 

يتقػػػادـ ارمػػػس سػػنوات صػػػؿ  ػػػؽ دورا متجػػدد ولػػػو أقػػػّر اػػو المػػػديف، صػػػمجرة  -1( : 181المػػادة   
الماػاني وا راضػي الزراعيػ ، ومقااػؿ ال صػر وصالهوااػد وا يػرادات المرتاػ  والميايػػا 

 ؽ  ػي ذمػ  ال ػااز سػيء النيػ ، وال يسقط الريػ  المسػت -8وا جور والمهاشات  
وال الريػ  الواجػب علػا نػاظر الوقػؼ أداؤه للمسػت قيف، إال اانقضػاء رمػس عشػػرة 

 .سن 

( : تتقادـ ارمس سنوات  قوؽ ا طااء والصػيادل  والم ػاميف والميندسػيف والراػراء 186المادة   
ال قػػػوؽ ووصػػػ ء التهليسػػػ  والسماسػػػرة وا سػػػاتذة والمهلمػػػيف، علػػػا أف تصػػػوف ىػػػذه 

واجاػػػػػ  ليػػػػػـ جػػػػػزاء  عمػػػػػا أّدوه مػػػػػف عمػػػػػؿ مػػػػػف أعمػػػػػاؿ مينػػػػػتيـ ومػػػػػا تصّاػػػػػدوه مػػػػػف 
 .مصرو ات

تتقػػػادـ اػػػث ث سػػػنوات الضػػػرااب والرسػػػـو المسػػػت ق  للدولػػػ ، وياػػػدأ سػػػرياف  -1( : 188المػػػادة   
التقػادـ  ػػي الضػػرااب والرسػـو السػػنوي  مػػف نيايػ  السػػن  التػػي تسػت ؽ عنيػػا، و ػػي 

وراؽ القضػػااي  مػػف تػػاريو انتيػػاء المرا هػػ   ػػي الػػدعو  الرسػػـو المسػػت ق  عػػف ا 
التي  ررت  ي شمنيا ىذه ا وراؽ، أو مف تاريو ت ريرىا إذا لـ ت صػؿ مرا هػ   

ويتقادـ اث ث سػنوات أيضػا  ال ػؽ  ػي المطالاػ  اػرد الضػرااب والرسػوـ التػي  -8



صػػػاـ وال ترػػػّؿ ا   -1د هػػػت اغيػػػر  ػػػؽ، وياػػػدأ سػػػرياف التقػػػادـ مػػػف يػػػـو د هيػػػا  
 .السااق  ام صاـ النصوص الواردة  ي القوانيف الراص 

(  قػػوؽ التّجػػار والصػػّناع عػػف أشػػياء  تتقػػادـ اسػػن  وا ػػدة ال قػػوؽ اآلتيػػ :  أ -1( : 182المػػادة   
وردوىػػػػػا  شػػػػػراص ال يتجػػػػػروف  ػػػػػي ىػػػػػذه ا شػػػػػياء، و قػػػػػوؽ أصػػػػػ اب الهنػػػػػادؽ 

(  عم ايػـ   ب والمطاعـ عف أجر ا قام  وثمف الطهاـ وصؿ ما صر وه ل سػاب
 قوؽ الهّماؿ والردـ وا جراء مف أجور يومي  وغير يومي  ومف ثمف ما قاموا او 

ويجػػب علػػا مػػف يتمّسػػؾ اػػمف ال ػػؽ قػػد تقػػادـ اسػػن  أف ي لػػؼ  -8مػػف توريػػدات  
اليمػػيف علػػا أنػػو أّد  الػػديف  هػػ    وىػػذه اليمػػيف يوجييػػا القاضػػي مػػف تلقػػاء نهسػػو 

ياايـ، إف صػػانوا قصػػرا ، اػػمنيـ ال يهلمػػوف اوجػػود وتوّجػػو إلػػا ورثػػ  المػػديف أو أوصػػ
 .الديف أو يهلموف ا صوؿ الو اء

مػػػف  182و 186ياػػػدأ سػػػرياف التقػػػادـ  ػػػي ال قػػػوؽ المػػػذصورة  ػػػي المػػػادتيف  -1( : 181المػػػادة   
 -8الوقت الذا يتـ  يو الداانوف تقػدماتيـ، ولػو اسػتمروا يؤيػدوف تقػدمات أرػر   

ذا  رر سند ا ؽ مػف ىػذه ال  قػوؽ  ػ  يتقػادـ ال ػؽ إال اانقضػاء رمػس عشػرة وا 
 .سن 

( : ت سػػب مػػدة التقػػادـ اا يػػاـ ال االسػػاعات وال ي سػػب اليػػـو ا وؿ، وتصمػػؿ المػػدة 121المػػادة   
 .اانقضاء آرر يـو منيا

ال يادأ سرياف التقادـ  يما لـ يرد  يو نص راص إال مف اليـو الذا يصػاح  -1( : 121المادة   
واراص  ال يسػرا التقػادـ االنسػا  إلػا ديػف مهلّػؽ  -8مست ؽ ا داء   يو الديف 

علػػا شػػرط واقػػؼ إال مػػف الوقػػت الػػذا يت قػػؽ  يػػو الشػػرط، واالنسػػا  إلػػا ضػػماف 
االست قاؽ إال مف الوقت الذا يثات  يو االست قاؽ، واالنسا  إلا الديف المؤجػؿ 

ذا صاف ت ديد 1إال مف الوقت الذا ينقضي  يو ا جؿ    ميهػاد الو ػاء متوقهػا  ( وا 
علػػا إرادة الػػدااف، سػػر  التقػػادـ مػػف الوقػػت الػػذا يػػتمّصف  يػػو الػػدااف مػػف إعػػ ف 

 .إرادتو

ال يسػػرا التقػػادـ صلمػػا وجػػد مػػان  يتهػػّذر مهػػو علػػا الػػدااف أف يطالػػب ا قػػو  -1( : 128المػػادة   
وال  -8ولو صاف المان  أدايا ، وصذلؾ ال يسرا التقادـ  يما ايف ا صػيؿ والنااػب  

يسػػرا التقػػادـ الػػػذا تزيػػد مدتػػػو علػػا رمػػػس سػػنوات  ػػػي  ػػؽ مػػػف ال تتػػوا ر  يػػػو 



ا ىلي  أو  ي  ؽ الغااب أو  ي  ؽ الم صوـ عليو اهقوا  جناي  إذا لـ يصف لػو 
 .نااب يمّثلو قانونا  

( : ينقط  التقادـ االمطالا  القضااي  ولو ر هت الػدعو  إلػا م صمػ  غيػر مرتصػ  121المادة   
ايو، واال جز، واالطلب الذا يتقدـ او الدااف لقاػوؿ  قػو  ػي تهلػيس أو  ػي واالتن

 .توزي  واما عمؿ يقوـ او الدااف للتمّسؾ ا قو أثناء السير  ي إ د  الدعاو 

 -8ينقطػػػ  التقػػػادـ إذا أقػػػّر المػػػديف ا ػػؽ الػػػدااف إقػػػرارا  صػػػري ا  أو ضػػػمنيا    -1( : 129المػػادة   
رؾ المديف ت ت يػد الػدااف مػاال  لػو مرىونػا  رىنػا   يازيػا  ويهتار إقرارا  ضمنيا  أف يت

 .تممينا  لو اء الديف

إذا انقط  التقادـ ادأ تقادـ جديد يسرا مف وقت انتياء ا ثر المترتػب علػا  -1( : 121المادة   
علػػػا أنػػػو إذا  صػػػـ  -8سػػػاب االنقطػػػاع، وتصػػػوف مدتػػػو ىػػػي مػػػدة التقػػػادـ ا وؿ  

مر المقضػي أو إذا صػاف الػديف ممػا يتقػادـ اسػن  وا ػدة االديف و از ال صـ قوة ا 
وانقط  تقادمو ااقرار المديف، صانت مدة التقادـ الجديػد رمػس عشػرة سػن ، إال أف 
يصػػوف الػػديف الم صػػوـ اػػو متضػػمنا  اللتزامػػات دوريػػ  متجػػددة ال تسػػت ؽ ا داء إال 

 .اهد صدور ال صـ

االلتزاـ  وم  ذلؾ يترلؼ  ي ذم  المػديف التػزاـ يترتب علا التقادـ انقضاء  -1( : 126المادة   
ذا سػػقط ال ػػؽ االتقػػادـ سػػقطت مهػػو الهوااػػد وغيرىػػا مػػف المل قػػات  -8طايهػػي   وا 

 .ولو لـ تصتمؿ مدة التقادـ الراص  ايذه المل قات

ال يجػوز للم صمػ  أف تقضػي االتقػادـ مػف تلقػاء نهسػيا، اػؿ يجػب أف يصػوف  -1( : 128المادة   
ا طلب المديف أو اناء  علا طلب داانيو أو أا شرص لػو مصػل   ذلؾ اناء  عل

ويجوز التمّسؾ االتقادـ  ي أي   ال  صانت علييا  -8 يو ولو يتمّسؾ او المديف  
 .الدعو  ولو أماـ الم صم  االستانا ي 

ال يجػػوز النػػزوؿ عػػف التقػػادـ قاػػؿ ثاػػوت ال ػػؽ  يػػو، صمػػا ال يجػػوز االتهػػاؽ  -1( : 122المػػادة   
نمػػا  -8أف يػػتـ التقػػادـ  ػػي مػػدة ترتلػػؼ عػػف المػػدة التػػي عّينيػػا القػػانوف  علػػا  وا 

يجوز لصؿ شرص يملؾ التصرؼ  ي  قوقو أف ينزؿ ولو ضمنا  عف التقادـ اهػد 
ثاوت ال ؽ  يو، علا أف ىػذا النػزوؿ ال ينهػذ  ػي  ػؽ الػداانيف إذا صػدر إضػرارا  

 .ايـ



 .ا المديف إثاات الترّلص منو( : علا الدااف إثاات االلتزاـ وعل121المادة   

الورق  الرسػمي  ىػي التػي يثاػت  ييػا موظػؼ عػاـ أو شػرص مصلّػؼ اردمػ   -1( : 111المادة   
عام  ما تـ علا يديو أو ما تّلقاه مف ذوا الشمف، وذلؾ طاقا  لصوضاع القانوني  

 ػػاذا لػػـ تصسػػب ىػػذه الورقػػ  صػػه  الرسػػمي ،  -8و ػػي  ػػدود سػػلطتو وارتصاصػػو  
ف ليا إال قيم  الورق  الهر ي  متا صاف ذوو الشمف قد وقهوىا اامضاءاتيـ    يصو 

 .أو امرتاميـ أو ااصمات أصااهيـ

( : الورق  الرسمي   جػ  علػا النػاس صا ػ  امػا دّوف  ييػا مػف أمػور قػاـ ايػا م ررىػا 111المادة   
 ػػػي  ػػػدود ميمتػػػو أو وّقهػػػت مػػػف ذوا الشػػػمف  ػػػي  ضػػػوره مػػػا لػػػـ يتاػػػّيف تزويرىػػػا 

 .طرؽ المقررة قانونا  اال

إذا صاف أصؿ الورق  الرسمي  موجودا   اف صورتيا الرسمي رّطي  صانػت أو  -1( : 118المادة   
وتهتاػػػػر  -8 وتوغرا يػػػ  تصػػػوف  جػػػػ  االقػػػدر الػػػػذا تصػػػوف  يػػػو مطااقػػػػ  لصصػػػؿ  

الصػػورة مطااقػػ  لصصػػؿ، مػػا لػػـ ينػػازع  ػػي ذلػػؾ أ ػػد الطػػر يف  و ػػي ىػػذه ال الػػ  
 .ا صؿ تراج  الصورة علا

(  ( : إذا لػػـ يوجػػد أصػػؿ الورقػػ  الرسػػمي ، صانػػت الصػػورة  جػػ  علػػا الوجػػو اآلتػػي:  أ111المػػادة   
يصوف للصور الرسمي  ا صلي  تنهيذي  صانت أو غير تنهيذي   ّجيػ  ا صػؿ متػا 

( ويصػػػػوف  صػػػػاف مظيرىػػػػا الرػػػػارجي ال يسػػػػمح االشػػػػؾ  ػػػػي مطااقتيػػػػا لصصػػػػؿ   ب
صور ا صلي  ال ّجي  ذاتيا ولصف يجوز  ي ىػذه للصور الرسمي  الممروذة مف ال

ال الػ  لصػػؿ مػػف الطػػر يف أف يطلػػب مراجهتيػػا علػػا الصػػورة ا صػػلي  التػػي أرػػذت 
( أما ما يؤرذ مف صور رسمي  للصور الممروذة مف الصػور ا صػلي ،  منيا   ج

 .   ي هّتد او إال لمجرد االستاناس تاها  للظروؼ

الهر ي  صادرة ممف وّقهيا ما لـ ي نصير صرا    ما ىػو منسػوب إليػو  ( : تهتار الورق 119المادة   
مػػػف رػػػط أو إمضػػػاء أو رػػػتـ أو اصػػػم   أمػػػا الػػػوارث أو الرلػػػؼ  ػػػ  يطلػػػب منػػػو 
ا نصػار، ويصهػػي أف ي لػػؼ يمينػػا  امنػػو ال يهلػػـ أف الرػػط أو ا مضػػاء أو الرػػتـ أو 

 .الاصم  ىي لمف تلّقا عنو ال ؽ

ف الورق  الهر يػ   ّجػ  علػا الغيػر  ػي تاريريػا إال منػذ أف يصػوف ليػا ال تصو  -1( : 111المادة   
( مف يوـ أف تقّيد االسجؿ المهػّد لػذلؾ   "تاريو ثاات" ويصوف تاريو الورق  ثااتا :  أ



( مػف يػـو أف  ( مف يـو أف يثات مضمونيا  ػي ورقػ  أرػر  ثااتػ  التػاريو   ج  ب
اة أ ػػد ممػف ليػػـ علػا الورقػػ  ( مػف يػػـو و ػ يؤّشػر علييػا موظػػؼ عػاـ مرػػتص   د

أثػػر مهتػػرؼ اػػػو مػػف رػػط أو إمضػػػاء أو رػػتـ أو اصػػم ، أو مػػػف يػػـو أف يصػػػاح 
مسػػت ي   علػػا أ ػػد مػػف ىػػؤالء أف يصتػػب أو ياصػػـ لهلػػ ن  ػػي جسػػمو، واوجػػو عػػاـ 
مف يوـ وقوع أا  ادث آرر يصوف قاطها   ي أف الورق  قػد صػدرت قاػؿ وقوعػو  

ؼ أال ي طّاػػػػؽ  صػػػػـ ىػػػػذه المػػػػادة علػػػػا ومػػػػ  ذلػػػػؾ يجػػػػوز للقاضػػػػي تاهػػػػا  للظػػػػرو  -
 .المرالصات

 -8تصػػوف للرسػػااؿ الموقّػػ  علييػػا قيمػػ  الورقػػ  الهر يػػ  مػػف  يػػث ا ثاػػات   -1( : 116المػػادة   
وتصػػوف للارقيػػات ىػػذه القيمػػ  أيضػػا  إذا صػػاف أصػػليا المػػودع  ػػي مصتػػب التصػػدير 

ـو الػدليؿ علػػا موّقهػا  عليػػو مػف مرسػػليا، وتهتاػر الارقيػػ  مطااقػ   صػػليا  تػا يقػػ
ذا أعدـ أصؿ الارقي ،    ي هّتد االارقي  إال لمجرد االستاناس -1عصس ذلؾ    .وا 

د ػػاتر التّجػػار ال تصػػوف  ّجػػ  علػػا غيػػر التّجػػار، غيػػر أف الايانػػات المثاتػػ   -1( : 118المػػادة   
 ييا عّما ورّده التّجار تصلح أساسػا  يجيػز للقاضػي أف يوّجػو اليمػيف المتممػ  إلػا 

وتصػوف د ػاتر التّجػار  ّجػ   -8مف الطػر يف وذلػؾ  يمػا يجػوز إثااتػو االاّينػ   أا 
علا ىؤالء التّجار، ولصف إذا صانػت ىػذه الػد اتر منتظمػ   ػ  يجػوز لمػف يريػد أف 
يسترلص منيا دلي   لنهسو أف يجّزئ ما ورد  ييا، ويسػتاهد منػو مػا صػاف مناقضػا  

 .لدعواه

ر وا وراؽ المنزليػ   ّجػ  علػا مػف صػدرت منػو إال  ػي ال ػالتيف ( : ال تصػوف الػد ات112المػادة   
( إذا ذصػػر صػػرا    أنػػو  ( إذا ذصػػر  ييػػا صػػرا    أنػػو اسػػتو ا دينػػا    ب اآلتيتػػيف:  أ

 .قصد اما دّونو  ي ىذه ا وراؽ أف تقوـ مقاـ السند لمف أثاتت  قا  لمصل تو

اػراءة ذمػ  المػديف  ّجػ  علػا الػدااف إلػا التمشير علا سند امػا يسػتهاد منػو  -1( : 111المادة   
أف يثات الهصس، ولو لـ يصػف التمشػير موقهػا  منػو مػا داـ السػند لػـ يرػرج قػط مػف 

وصذلؾ يصوف ال صـ إذا أثات الدااف ارّطو دوف توقي  ما يستهاد منو  -8 يازتو  
اػػػراءة ذمػػػػ  المػػػػديف  ػػػػي نسػػػػر  أصػػػلي  أرػػػػر  للسػػػػند، أو  ػػػػي مرالصػػػػ ، وصانػػػػت 

 .المرالص   ي يّد المديفالنسر  أو 

 ي غير المواد التجاري ، إذا صاف التصرؼ القػانوني تزيػد قيمتػو علػا عشػرة  -1( : 911المادة   
جنييػػػػات، أو صػػػػاف غيػػػػر م ػػػػدد القيمػػػػ ،  ػػػػ  تجػػػػوز الاّينػػػػ   ػػػػي إثاػػػػات وجػػػػوده أو 



ويقّدر االلتزاـ ااعتاار  -8انقضااو ما لـ يوجد اتهاؽ أو نص يقضي اغير ذلؾ  
وقت صدور التصرؼ  ويجوز ا ثاات االاّين  إذا صانت زيادة االلتػزاـ علػا  قيمتو

ذا  -1عشػػػرة جنييػػػات لػػػـ تػػػمت إال مػػػف ضػػػـ الهوااػػػد والمل قػػػات إلػػػا ا صػػػؿ   وا 
اشػتملت الػػدعو  علػػا طلاػػات متهػػددة ناشػا  عػػف مصػػادر متهػػددة، جػػاز ا ثاػػات 

نػت ىػذه الطلاػات االاّين   ي صػؿ طلػب ال تزيػد قيمتػو علػا عشػرة جنييػات ولػو صا
 ػػي مجموعيػػا تزيػػد علػػا ىػػذه القيمػػ ، ولػػو صػػاف منشػػؤىا ع قػػات اػػيف الرصػػػـو 
أنهسيـ أو تصر ات مف طايه  وا ػدة  وصػذلؾ ال صػـ  ػي صػؿ و ػاء ال تزيػد قيمتػو 

 .علا عشرة جنييات

لؼ (  يمػا يرػا ( : ال يجوز ا ثاات االاّين  ولو لـ تزد القيم  علا عشرة جنييات:  أ911المادة   
( إذا صاف المطلػوب ىػو الاػاقي أو ىػو  أو يجاوز ما اشتمؿ عليو دليؿ صتااي   ب

( إذا طالػػػب أ ػػػػد الرصػػػـو  ػػػػي  جػػػزء مػػػف  ػػػػؽ ال يجػػػوز إثااتػػػػو إال االصتااػػػ    ج
الػػدعو  امػػا تزيػػد قيمتػػو علػػا عشػػرة جنييػػات ثػػـ عػػدؿ عػػف طلاػػو إلػػا مػػا ال يزيػػد 

 .علا ىذه القيم 

ت االاّينػػ   يمػػا صػػاف يجػػب إثااتػػو االصتااػػ  إذا وجػػد ماػػدأ ثاػػوت يجػػوز ا ثاػػا -1( : 918المػػادة   
وصػػؿ صتااػػ  تصػػدر مػػف الرصػػـ ويصػػوف مػػف شػػمنيا أف تجهػػؿ وجػػود  -8االصتااػػ   

 .التصرؼ المّدعا او قريب اال تماؿ تهتار مادأ ثاوت االصتاا 

( إذا وجػػد مػػان    أ( : يجػػوز أيضػػا  ا ثاػػات االاّينػػ   يمػػا صػػاف يجػػب إثااتػػو االصتااػػ : 911المػػادة   
( إذا  قػد الػدااف سػنده  مادا أو أداي ي وؿ دوف ال صوؿ علػا دليػؿ صتػااي   ب

 .الصتااي لساب أجناي ال يّد لو  يو

( : القرينػػ  القانونيػػ  تغنػػي مػػف تقػػررت لمصػػل تو عػػف أيػػ  طريقػػ  أرػػر  مػػف طػػرؽ 919المػػادة   
مػػا لػػـ يوجػػد نػػص ا ثاػػات، علػػا أنػػو يجػػوز نقػػض ىػػذه القرينػػ  االػػدليؿ الهصسػػي 

 .يقضي اغير ذلؾ

ا  صػػاـ التػػي  ػػازت قػػوة ا مػػر المقضػػي تصػػوف  ّجػػ  امػػا  صػػلت  يػػو مػػف  -1( : 911المػػادة   
ال قػػوؽ، وال يجػػوز قاػػوؿ دليػػؿ يػػنقض ىػػذه القرينػػ   ولصػػف ال تصػػوف لتلػػؾ ا  صػػاـ 
ىػػػذه ال ّجيػػػ  إال  ػػػي نػػػزاع قػػػاـ اػػػيف الرصػػػوـ أنهسػػػيـ، دوف أف تتغيػػػر صػػػهاتيـ، 

وال يجوز للم صم  أف تمرذ ايذه القرين  مف  -8ذات ال ؽ م    وسااا   وتهّلؽ ا
 .تلقاء نهسيا



( : ال يػػرتاط القاضػػي المػػدني اػػال صـ الجنػػااي إال  ػػي الوقػػاا  التػػي  صػػؿ  ييػػا ىػػذا 916المػػادة   
 .ال صـ وصاف  صلو  ييا ضروريا  

ىػػا القػػانوف  وال يجػػوز ا ثاػػات ( : يتػػرؾ لتقػػدير القاضػػي اسػػتنااط صػػؿ قرينػػ  لػػـ يقرر 918المػػادة   
 .ايذه القرااف إال  ي ا  واؿ التي يجيز  ييا القانوف ا ثاات االاّين 

( : ا قرار ىو اعتراؼ الرصـ أماـ القضاء اواقهػ  قانونيػ  مػّدعا ايػا عليػو، وذلػؾ 912المادة   
 .أثناء السير  ي الدعو  المتهلق  ايذه الواقه 

وال يتجزأ ا قػرار علػا صػا او إال إذا  -8ا قرار  ّج  قاصرة علا المقّر   -1( : 911المادة   
انصب علا وقاا  متهددة وصػاف وجػود واقهػ  منيػا ال يسػتلـز  تمػا  وجػود الوقػاا  

 .ا رر 

يجوز لصؿ مف الرصوـ أف يوّجو اليميف ال اسم  إلا الرصـ اآلرر، علػا  -1( : 911المادة   
توجيػػو اليمػػيف إذا صػػاف الرصػػـ متهسػػها   ػػي توجيييػػا  أنػػو يجػػوز للقاضػػي أف يػػتـ 

ولمػف وّجييػت إليػو ال ػؽ أف يرّدىػا علػا رصػمو  علػا أنػو ال يجػوز الػرّد إذا  -8
انصػػات اليمػػيف علػػا واقهػػ  اشػػترؾ  ييػػا الرصػػماف، اػػؿ يسػػتقؿ ايػػا شػػرص مػػف 

 .وّجيت إليو اليميف

مرالهػ  للنظػاـ الهػاـ  ويجػب أف  ال يجوز توجيػو اليمػيف ال اسػم   ػي واقهػ  -1( : 911المادة   
تصوف الواقه  التي ينصّب علييا اليميف متهلقػ  اشػرص مػف وّجيػت إليػو اليمػيف، 

ويجوز أف  -8 اف صانت غير شرصي  لو انصّات اليميف علا مجرد علمو ايا  
 .توّجو اليميف ال اسم   ي أي   ال  صانت علييا الدعو 

مػػػيف أو رّدىػػػا أف يرجػػػ   ػػػي ذلػػػؾ متػػػا قاػػػؿ رصػػػمو أف ( : ال يجػػػوز لمػػػف وّجػػػو الي918المػػػادة   
 .ي لؼ

( : ال يجوز للرصـ أف يثات صذب اليميف اهد أف يؤدييا الرصـ الػذا وّجيػت إليػو 911المادة   
أو رّدت عليػػو  علػػا أنػػو إذا ثاػػت صػػذب اليمػػيف ا صػػـ جنػػااي  ػػاف للرصػػـ الػػذا 

مػف  ػؽ  ػي  أصااو ضرر منيػا أف يطالػب اػالتهويض دوف إرػ ؿ امػا يصػوف لػو
 .الطهف علا ال صـ الذا صدر ضده



( : صػػؿ مػػف وّجيػػت إليػػو اليمػػيف  نصػػؿ عنيػػا دوف أف يرّدىػػا علػػا رصػػمو، وصػػؿ مػػف 919المػػادة   
 .رّدت عليو اليميف  نصؿ عنيا، رسر دعواه

للقاضي أف يوّجو اليميف مف تلقاء نهسو إلا أا مػف الرصػميف ليانػي علػا  -1( : 911المادة   
ويشترط  ي توجيو  -8موضوع الدعو  أو  ي قيم  ما ي صـ او  ذلؾ  صمو  ي 

ىػػذه اليمػػيف أال يصػػوف  ػػي الػػدعو  دليػػؿ صامػػؿ وأال تصػػوف الػػدعو  راليػػ  مػػف أا 
 .دليؿ

( : ال يجوز للرصـ الذا وّجو إليو القاضي اليميف المتمم  أف يرّدىػا علػا الرصػـ 916المادة   
 .اآلرر

ي أف يوّجػػػػو إلػػػػا المػػػػّدعي اليمػػػػيف المتممػػػػ  لت ديػػػػد قيمػػػػ  ال يجػػػػوز للقاضػػػػ -1( : 918المػػػػادة   
وي ػدد القاضػي  -8المّدعا او إال إذا است اؿ ت ديد ىذه القيمػ  اطريقػ  أرػر   

 . تا  ي ىذه ال ال   دا  أقصا للقيم  التي يصّدؽ  ييا المدعي ايمينو

و  قػػا  ماليػػا  آرػػر  ػػي ( : الايػػ  عقػػد يلػػـز اػػو الاػػاا  أف ينقػػؿ للمشػػترا ملصيػػ  شػػيء أ912المػػادة   
 .مقااؿ ثمف نقدا

يجػػب أف يصػػوف المشػػترا عالمػػا  اػػالماي  علمػػا  صا يػػا ، ويهتاػػر الهلػػـ صا يػػا  إذا  -1( : 911المػػادة   
ذا  -8اشتمؿ الهقد علا اياف الماي  وأوصا و ا ساسي  ايانا  يمّصف مف تهّر ػو   وا 

و  ػي طلػب إاطػاؿ الايػ  ذصر  ي عقد الاي  أف المشترا عالمػا  اػالماي ، سػقط  قػ
 .ادعو  عدـ علمو او إال إذا أثات تدليس الااا 

ذا تلهػػت  -8إذا صػػاف الايػػ  "االهّينػػ " وجػػب أف يصػػوف المايػػ  مطااقػػا  ليػػا   -1( : 981المػػادة    وا 
"الهّين " أو ىلصت  ي يد أ د المتهاقديف ولو دوف رطم، صاف علػا المتهاقػد اااهػا  

 .يء مطااؽ للهّين  أو غير مطااؽأو مشتريا  أف يثات أف الش

 ػي الايػػ  اشػرط التجراػ  يجػػوز للمشػترا أف يقاػؿ المايػػ  أو ير ضػو، وعلػػا  -1( : 981المػادة   
الااا  أف يمّصنو مف التجراػ    ػاذا ر ػض المشػترا المايػ  وجػب أف يهلػف الػر ض 
 ػػي المػػدة المتهػػؽ علييػػا،  ػػاف لػػـ يصػػف ىنػػاؾ اتهػػاؽ علػػا المػػدة  هػػي مػػدة مهقولػػ  
يهّينيػػػا الاػػػاا ،  ػػػاذا انقضػػػت ىػػػذه المػػػدة وسػػػصت المشػػػترا مػػػ  تمّصنػػػو مػػػف تجراػػػ  

ويهتاػػػر الايػػػ  اشػػػرط التجراػػ  مهّلقػػػا  علػػػا شػػػرط  -8المايػػ  اعتاػػػر سػػػصوتو قاػػوال   



واقؼ ىو قاوؿ الماي  إال إذا تاػّيف مػف االتهػاؽ أو الظػروؼ أف الايػ  مهلّػؽ علػا 
 .شرط  اسو

شػرط المػذاؽ صػاف للمشػترا أف يقاػؿ الايػ  إف شػاء، ولصػف عليػو ( : إذا اي  الشػيء ا988المادة   
أف ي هلػػف ىػػذا القاػػوؿ  ػػي المػػدة التػػي يهّينيػػا االتهػػاؽ أو الهػػرؼ وال ينهقػػد الايػػ  إال 

 .مف الوقت الذا يتـ  يو ىذا ا ع ف

يجوز أف يقتصر تقدير الثمف علا اياف ا سس التي ي ػدد امقتضػاىا  يمػا  -1( : 981المادة   
ذا اتهؽ علا أف الثمف ىو سهر السػوؽ وجػب، عنػد الشػؾ، أف يصػوف  -8  اهد وا 

الثمف سهر السوؽ  ي المصاف والزماف اللذيف يجب  ييما تسػليـ المايػ  للمشػترا، 
 اذا لـ يصف  ػي مصػاف التسػليـ سػوؽ، وجػب الرجػوع إلػا سػهر السػوؽ  ػي المصػاف 

 .الذا يقضي الهرؼ أف تصوف أسهاره ىي الساري 

( : إذا لـ ي دد المتهاقداف ثمنا  للماي ،    يترتب علا ذلؾ اط ف الاي  متػا تاػّيف 989 المادة  
مف الظروؼ أف المتهاقديف قد نويا اعتماد السهر المتداوؿ  ػي التجػارة أو السػهر 

 .الذا جر  عليو التهامؿ اينيما

اف  ػػي الايػػ  غػػاف إذا ايػػ  عقػػار مملػػوؾ لشػػرص ال تتػػوا ر  يػػو ا ىليػػ  وصػػ -1( : 981المػػادة   
يزيد علا الرمس،  للااا  أف يطلب تصمل  الػثمف إلػا أراهػ  أرمػاس ثمػف المثػؿ  

ويجػػب لتقػػدير مػػا إذا صػػاف الغػػاف يزيػػد علػػا الرمػػس أف يقػػـو الهقػػار ا سػػب  -8
 .قيمتو وقت الاي 

تسػػقط االتقػػادـ دعػػو  تصملػػ  الػػثمف اسػػاب الغػػاف إذا انقضػػت ثػػ ث سػػنوات  -1( : 986المػػادة   
 -8وقت توا ر ا ىلي  أو مف اليـو الذا يمػوت  يػو صػا ب الهقػار المايػ   مف 

وال تل ؽ ىذه الدعو  ضررا  االغير  سف النيػ  إذا صسػب  قػا  عينيػا  علػا الهقػار 
 .الماي 

 .( : ال يجوز الطهف االغاف  ي اي  تـ صنص القانوف اطريؽ المزاد الهلني988المادة   

  أف يقـو اما ىو ضرورا لنقػؿ ال ػؽ المايػ  إلػا المشػترا وأف يصػؼ ( : يلتـز الااا982المادة   
 .عف أا عمؿ مف شمنو أف يجهؿ نقؿ ال ؽ مست ي   أو عسيرا  



( : إذا صاف الاي  جزا ا ، انتقلت الملصي  إلا المشترا علا الن و الذا تنتقػؿ اػو  ػي 981المادة   
ت ديػػد الػػثمف موقو ػػا  علػػا الشػػيء المهػػّيف االػػذات، ويصػػوف الايػػ  جزا ػػا  ولػػو صػػاف 

 .تقدير الماي 

إذا صاف الاي  مؤجؿ الثمف، جاز للااا  أف يشترط أف يصوف نقؿ الملصي  إلا  -1( : 911المادة   
 ػػػاذا صػػػاف  -8المشػػػترا موقو ػػػَا علػػػا اسػػػتيهاء الػػػثمف صلػػػو ولػػػو تػػػـ تسػػػليـ المايػػػ   

الاػػاا  جػػزءا  منػػو  الػػثمف يػػد   أقسػػاطا ، جػػاز للمتهاقػػديف أف يتّهقػػا علػػا أف يسػػتاقي
تهويضا  لو عف  سو الاي  إذا لـ توّؼ جمي  ا قسػاط، ومػ  ذلػؾ يجػوز للقاضػي 
تاهػػا  للظػػروؼ أف يرهػػض التهػػويض المتهػػؽ عليػػو و قػػا  للهقػػرة الثانيػػ  مػػف المػػادة 

ذا وّ يػػت ا قسػػاط جميهػػا ،  ػػاف انتقػػاؿ الملصيػػ  إلػػا المشػػترا يهتاػػر  -1  889 وا 
وتسػػػرا أ صػػاـ الهقػػػرات الػػث ث السػػػااق  ولػػو سػػػّما  -9مسػػتندا  إلػػا وقػػػت الايػػ   

 .المتهاقداف الاي  إيجارا  

 .( : يلتـز الااا  اتسليـ الماي  للمشترا اال ال  التي صاف علييا وقت الاي 911المادة   

( : يشػمؿ التسػليـ مل قػات الشػيء المايػ  وصػؿ مػا أعػّد اصػه  داامػ  السػتهماؿ ىػذا 918المادة   
 .ا  لما تقضي او طايه  ا شياء وعرؼ الجي  وقصد المتهاقديفالشيء وذلؾ طاق

ػػّيف  ػػي الهقػػد مقػػدار المايػػ  صػػاف الاػػاا  مسػػاوال  عػػف نقػػص ىػػذا القػػدر  -1( : 911المػػادة    إذا ع 
ا سػػػب مػػػا يقضػػػي اػػػو الهػػػرؼ مػػػا لػػػـ يتهػػػؽ علػػػا غيػػػر ذلػػػؾ، علػػػا أنػػػو ال يجػػػوز 

ثاػت أف ىػذا الػنقص مػف للمشترا أف يطلب  سو الهقد لنقص  ي الماي  إال إذا أ
أمػا إذا تاػّيف أف القػدر الػذا  -8الجسام  ا يث لو أنو صاف يهلمو لما أتـ الهقػد  

يشػػػتمؿ عليػػػو المايػػػ  يزيػػػد علػػػا مػػػا ذصػػػر  ػػػي الهقػػػد وصػػػاف الػػػثمف مقػػػّدرا  ا سػػػاب 
الو ػػػدة، وجػػػب علػػػا المشػػػترا، إذا صػػػاف المايػػػ  غيػػػر قااػػػؿ للتاهػػػيض، أف يصمػػػؿ 

جسيم ،  يجػوز لػو أف يطلػب  سػو الهقػد وصػؿ ىػذا مػا  الثمف إال إذا صانت الزيادة
 .لـ يوجد اتهاؽ يرالهو

( : إذا وجد  ي الماي  عجز أو زيادة،  اف  ؽ المشترا  ي طلب إنقاص الثمف أو 919المادة   
 ي طلب  سو الهقد و ؽ الااا   ي طلب تصملػ  الػثمف يسػقط صػؿ منيمػا االتقػادـ 

 .تسليما   هليا   إذا انقضت سن  مف وقت تسليـ الماي 



يصػػػوف التسػػػليـ اوضػػػ  المايػػػ  ت ػػػت تصػػػرؼ المشػػػترا ا يػػػث يػػػتمّصف مػػػف  -1( : 911المػػػادة   
 يازتو واالنتهػاع اػو دوف عػااؽ ولػو لػـ يسػتوؿ عليػو اسػتي ء  ماديػا  مػا داـ الاػاا  
قد أعلمػو اػذلؾ  وي صػؿ ىػذا التسػليـ علػا الن ػو الػذا يتهػؽ مػ  طايهػ  الشػيء 

ف يتـ التسػليـ امجػرد تراضػي المتهاقػديف إذا صػاف المايػ   ػي ويجوز أ -8الماي   
 يػازة المشػػترا قاػػؿ الايػػ  أو صػػاف الاػػاا  قػػد اسػػتاقا المايػػ   ػػي  يازتػػو اهػػد الايػػ  

 .لساب آرر غير الملصي 

( : إذا وجب تصدير الماي  للمشترا،    يتـ التسليـ إال إذا وصؿ إليو ما لػـ يوجػد 916المادة   
 .ر ذلؾاتهاؽ يقضي اغي

( : إذا ىلؾ الماي  قاؿ التسليـ لساب ال يّد للااا   يو، انهسو الاي  واسترد المشػترا 918المادة   
 .الثمف إال إذا صاف الي ؾ اهد إعذار المشترا لتسلـ الماي 

( : إذا نقصػػت قيمػػ  المايػػ  قاػػؿ التسػػلـ لتلػػؼن أصػػااو، جػػاز للمشػػترا إمػػا أف يطلػػب 912المػػادة   
مػا أف   سو الاي  إذا صاف النقص جسيما  ا يث لو طرأ قاؿ الهقػد لمػا تػـ الايػ ، وا 

 .ياقا الاي  م  إنقاص الثمف

( : يضػمف الاػاا  عػدـ التهػرض للمشػترا  ػي االنتهػاع اػالماي  صلػو أو اهضػو سػواء  911المادة   
صػػاف التهػػرض مػػف  هلػػو ىػػو أو مػػف  هػػؿ أجناػػي يصػػوف لػػو وقػػت الايػػ   ػػؽ علػػا 

المشػترا  ويصػوف الاػاا  ملزمػا  االضػماف ولػو صػاف ا جناػي  الماي  ي ّتذ او علػا
 .قد ثات  قو اهد الاي  إذا صاف ىذا ال ؽ قد آؿ إليو مف الااا  نهسو

إذا ر هػػت علػػا المشػػترا دعػػو  ااسػػت قاؽ المايػػ  وأرطػػر ايػػا الاػػاا ، صػػاف  -1( : 991المػػادة   
رؿ  ػػي الػػدعو  إلػػا علػػا الاػػاا  ا سػػب ا  ػػواؿ، و قػػا  لقػػانوف المرا هػػات أف يتػػد

 ػاذا تػـ ا رطػار  ػي الوقػت الم اػـ  -8جانب المشترا أو أف ي ػّؿ  ييػا م لّػو  
ولػػػػـ يتػػػػدرؿ الاػػػػاا   ػػػػي الػػػػدعو ، وجػػػػب عليػػػػو الضػػػػماف إال إذا أثاػػػػت أف ال صػػػػـ 

 -1الصػادر  ػػي الػػدعو  صػاف نتيجػػ  لتػػدليس مػػف المشػترا أو لرطػػم جسػػيـ منػػو  
ذا لـ يرطر المشترا الااا  االدعو   ي الوقت الم اـ وصدر عليو  صػـ  ػاز  وا 

قوة ا مر المقضي،  قد  قو  ي الرجػوع االضػماف إذا أثاػت الاػاا  أف تدرلػو  ػي 
 .الدعو  صاف يؤدا إلا ر ض دعو  االست قاؽ



( : يثات  ؽ المشترا  ي الضماف ولو اعترؼ وىػو  سػف النيػ  لصجناػي ا قػو أو 991المادة   
أف ينتظػر  ػي ذلػؾ صػدور  صػـ قضػااي متػػا  تصػالح مهػو علػا ىػذا ال ػؽ دوف

صػاف قػد أرطػػر الاػاا  االػػدعو   ػي الوقػػت الم اػـ ودعػػاه أف ي ػّؿ م لّػػو  ييػا  لػػـ 
 .يههؿ  صؿ ذلؾ ما لـ يثات الااا  أف ا جناي لـ يصف علا  ؽ  ي دعواه

و اػمداء ( : إذا توقا المشترا است قاؽ الماي  صلو أو اهضو اد   مالػ  مػف النقػود أ998المادة   
شيء آرػر، صػاف للاػاا  أف يػترّلص مػف نتػااذ الضػماف اػمف يػرّد للمشػترا المالػ  

 .الذا د هو أو قيم  ما أّداه م  الهوااد القانوني  وجمي  المصرو ات

قيمػػ  المايػػ   -1( : إذا اسػػت ؽ صػػؿ المايػػ ، صػػاف للمشػػترا أف يطلػػب مػػف الاػػاا : 991المػػادة   
قيمػ  الثمػار الػذا ألػـز  -8وني  مػف ذلػؾ الوقػت  وقت االست قاؽ م  الهوااد القان

المصػػرو ات النا هػػ  التػػي ال يسػػتطي   -1المشػػترا ارّدىػػا لمػػف اسػػت ؽ المايػػ   
المشترا أف يلـز ايا المست ؽ وصذلؾ المصرو ات الصماليػ  إذا صػاف الاػاا  سػيء 

جميػػػ  مصػػػرو ات دعػػػو  الضػػػماف ودعػػػو  االسػػػت قاؽ عػػػدا مػػػا صػػػاف  -9النيػػػ   
 -1  991ستطي  أف يتّقيو منيا لو أرطر الااا  االدعو  طاقا  للمادة المشترا ي

واوجػػو عػػاـ، تهػػويض المشػػترا عّمػػا ل قػػو مػػف رسػػارة أو  اتػػو مػػف صسػػب اسػػاب 
اسػػت قاؽ المايػػ   صػػؿ ىػػذا مػػا لػػـ يصػػف رجػػوع المشػػترا مانيػػا  علػػا المطالاػػ  اهسػػو 

 .الاي  أو إاطالو

، أو وجػػد مػػثق   اتصليػػؼ، وصانػػت رسػػارة المشػػترا إذا اسػػت ؽ اهػػض المايػػ  -1( : 999المػػادة   
مف ذلؾ قد الغت قدرا  لػو علمػو لمػا أتػـ الهقػد، صػاف لػو أف يطالػب الاػاا  االماػال  

 ػاذا ارتػار  -8الماّين   ي المػادة السػااق  علػا أف يػرّد لػو المايػ  ومػا أ ػاده منػو  
القػدر الماػّيف  ػي  المشترا اسػتاقاء المايػ ، أو صانػت الرسػارة التػي ل قتػو لػـ تالػ 

الهقرة السااق ، لـ يصف لو إال أف يطالب االتهويض عما أصااو مػف ضػرر اسػاب 
 .االست قاؽ

يجوز للمتهاقػديف ااتهػاؽ رػاص أف يزيػدا ضػماف االسػت قاؽ، أو أف ينقصػا  -1( : 991المادة   
ويهتػػرض  ػػي  ػػؽ االرتهػػاؽ أف الاػػاا  قػػد  -8منػػو، أو أف يسػػقطا ىػػذا الضػػماف  

دـ الضػػػماف إذا صػػػاف ىػػػذا ال ػػػؽ ظػػػاىرا  أو صػػػاف الاػػػاا  قػػػد أاػػػاف عنػػػو اشػػػترط عػػػ
ويق  ااط   صؿ شرط يسػقط الضػماف أو ينقصػو إذا صػاف الاػاا  قػد  -1للمشترا  

 .تهّمد إرهاء  ؽ ا جناي



إذا اتهػػؽ علػػا عػػدـ الضػماف اقػػا الاػػاا  مػػ  ذلػؾ مسػػاوال  عػػف أا اسػػت قاؽ  -1( : 996المػادة   
أمػػػػا إذا صػػػػاف  -8اػػػػاط   صػػػػؿ اتهػػػػاؽ يقضػػػػي اغيػػػػر ذلػػػػؾ  ينشػػػػم مػػػػف  هلػػػػو، ويقػػػػ  

اسػػت قاؽ المايػػ  قػػد نشػػم مػػف  هػػؿ الغيػػر،  ػػاف الاػػاا  يصػػوف مسػػاوال  عػػف رّد قيمػػ  
المايػػػ  وقػػػت االسػػػت قاؽ، إال إذا أثاػػػت أف المشػػػترا صػػػاف يهلػػػـ وقػػػت الايػػػ  سػػػاب 

 .االست قاؽ، أو أنو اشتر  ساقط الريار

لزما  االضماف إذا لػـ يتػوا ر  ػي المايػ  وقػت التسػليـ الصػهات يصوف الااا  م -1( : 998المادة   
التي صهػؿ للمشػترا وجودىػا  يػو، أو إذا صػاف اػالماي  عيػب يػنقص مػف قيمتػو، أو 
مػػف نههػػو ا سػػب الغايػػ  المقصػػودة مسػػتهادة ممػػا ىػػو ماػػّيف  ػػي الهقػػد أو ممػػا ىػػو 

الهيػػب ظػػاىر مػػف طايهػػ  الشػػيء أو الغػػرض الػػذا أ عػػد لػػو، ويضػػمف الاػػاا  ىػػذا 
ومػػ  ذلػػؾ ال يضػػمف الاػػاا  الهيػػوب التػػي صػػاف  -8ولػػو لػػـ يصػػف عالمػػا  اوجػػوده  

المشػػترا يهر يػػػا وقػػػت الايػػػ ، أو صػػػاف يسػػتطي  أف يتاّينيػػػا انهسػػػو لػػػو أنػػػو   ػػػص 
المايػػػ  اهنايػػػ  الرجػػػؿ الهػػػادا، إال إذا أثاػػػت المشػػػترا أف الاػػػاا  قػػػد أصػػػد لػػػو رلػػػو 

 .د تّهمد إرهاء الهيب غشا  منوالماي  مف ىذا الهيب، أو أثات أف الااا  ق

 .( : ال يضمف الااا  عياا  جر  الهرؼ علا التسامح  يو992المادة   

إذا تسػػّلـ المشػػترا المايػ ، وجػػب عليػػو الت قػػؽ مػف  التػػو امجػػرد أف يػػتمّصف  -1( : 991المػادة   
مف ذلؾ، و قػا  للمػملوؼ  ػي التهامػؿ،  ػاذا صشػؼ عياػا  يضػمنو الاػاا  وجػب عليػو 

أما إذا صاف  -8رطره او ر ؿ مدة مهقول   اف لـ يههؿ اعتار قاا   للماي   أف ي  
الهيب مما ال يمصف الصشؼ عنو االه ص المهتاد ثـ صشهو المشترا، وجب عليو 

ال اعتار قاا   للماي  اما  يو مف عيب  .أف ي رطر او الااا  امجرد ظيوره، وا 

لهيب  ي الوقت الم اـ، صاف لو أف يرج  االضػماف ( : إذا أرطر المشترا الااا  اا911المادة   
 .999علا الن و الماّيف  ي المادة 

 .( : تاقا دعو  الضماف ولو ىلؾ الماي  اما ساب صاف911المادة   

تسقط االتقادـ دعو  الضػماف إذا انقضػت سػن  مػف وقػت تسػليـ المايػ  ولػو  -1( : 918المادة   
ما لـ يقاػؿ الاػاا  أف يلتػـز االضػماف لمػدة  لـ يصشؼ المشترا الهيب إال اهد ذلؾ

علا أنو ال يجوز للااا  أف يتمّسػؾ االسػن  لتمػاـ التقػادـ إذا ثاػت أنػو  -8أطوؿ  
 .تهّمد إرهاء الهيب غشا  منو



( : يجػػوز للمتهاقػػديف ااتهػاؽ رػػاص أف يزيػػدا  ػي الضػػماف أو أف ينقصػػا منػػو أو أف 911المػادة   
شرط يسقط الضماف أو ينقصو يق  ااط  ، إذا يسقطا ىذا الضماف، علا أف صؿ 

 .صاف الااا  قد تهّمد إرهاء الهيب  ي الماي  غشا  منو

 .( : ال ضماف للهيب  ي الايوع القضااي ، وال  ي الايوع ا داري  إذا صانت االمزاد919المادة   

 ػي المايػ ،  ( : إذا ضػمف الاػاا  صػ  ي  المايػ  للهمػؿ مػدة مهلومػ  ثػـ ظيػر رلػؿ911المادة   
 هلػػا المشػػترا أف ي رطػػر الاػػاا  ايػػذا الرلػػؿ  ػػي مػػدة شػػير مػػف ظيػػوره وأف ير ػػ  
ال سػقط  قػو  ػي الضػماف، صػؿ  الدعو   ي مدة ست  شيور مف ىػذا ا رطػار، وا 

 .ىذا ما لـ يتهؽ علا غيره

د يصػػوف الػػثمف مسػت ؽ الو ػػاء  ػػي المصػػاف الػذا سػػّلـ  يػػو المايػ ، مػػا لػػـ يوجػػ -1( : 916المػادة   
 ػػاذا لػػـ يصػػف الػػثمف مسػػت قا  وقػػت تسػػليـ  -8اتهػػاؽ أو عػػرؼ يقضػػي اغيػػر ذلػػؾ  

الماي ، وجب الو اء او  ي المصاف الذا يوجد  يو موطف المشترا وقت است قاؽ 
 .الثمف

يصػػوف الػػثمف مسػػت ؽ الو ػػاء  ػػي الوقػػت الػػذا يسػػّلـ  يػػو المايػػ  مػػا لػػـ يوجػػد  -1( : 918المػػادة   
 اذا تهّرض أ د للمشترا مستندا  إلا  ؽ  -8ذلؾ  اتهاؽ أو عرؼ يقضي اغير 

سػػااؽ علػػا الايػػ  أو آيػػؿ مػػف الاػػاا ، أو إذا ريػػؼ علػػا المايػػ  أف ي نػػزع مػػف يػػد 
المشػػترا، جػػػاز لػػػو مػػػا لػػػـ يمنهػػػو شػػرط  ػػػي الهقػػػد أف ي ػػػاس الػػػثمف  تػػػا ينقطػػػ  
التهػػػرض أو يػػػزوؿ الرطػػػر  ومػػػ  ذلػػػؾ يجػػػوز للاػػػاا   ػػػي ىػػػذه ال الػػػ  أف يطالػػػب 

ويسػرا  صػـ الهقػرة السػااق   ػي  الػ  مػا  -1لثمف علا أف يقّدـ صهػي    ااستيهاء ا
 .إذا صشؼ المشترا عياا   ي الماي 

ال  ػػؽ للاػػاا   ػػي الهوااػػد القانونيػػ  عػػف الػػثمف إال إذا أعػػذر المشػػترا أو إذا  -1( : 912المػػادة   
 ، ىػذا سّلـ الشيء الماي  وصاف ىذا الشيء قاا   أف ينتذ ثمرات أو إيػرادات أرػر 

وللمشػترا ثمػر المايػ  ونمػاؤه مػف  -8ما لـ يوجػد اتهػاؽ أو عػرؼ يقضػي اغيػره  
وقػػت تمػػاـ الايػػ ، وعليػػو تصػػاليؼ المايػػ  مػػف ىػػذا الوقػػت أيضػػا   ىػػذا مػػا لػػـ يوجػػد 

 .اتهاؽ أو عرؼ يقضي اغيره

إذا صػػاف الػػثمف صلػػو أو اهضػػو مسػػت ؽ الػػد    ػػي ال ػػاؿ  للاػػاا  أف ي ػػاس  -1( : 911المػػادة   
ماي   تا يستو ي ما ىو مسػت ؽ لػو ولػو قػّدـ المشػترا رىنػا  أو صهالػ   ىػذا مػا ال



وصػػػذلؾ يجػػػوز للاػػػاا  أف ي ػػػاس  -8لػػػـ يمػػػنح الاػػػاا  المشػػػترا أجػػػ   اهػػػد الايػػػ   
الماي  ولو لـ ي ؿ ا جؿ المشترط لد   الثمف إذا سقط  ػؽ المشػترا  ػي ا جػؿ 

 .881طاقا    صاـ المادة 

ىلػػؾ المايػػ   ػػي يػػد الاػػاا  وىػػو  ػػااس لػػو صػػاف اليػػ ؾ علػػا المشػػترا مػػا لػػـ ( : إذا 961المػػادة   
 .يصف الماي  قد ىلؾ اههؿ الااا 

( :  ي اي  الهػروض وغيرىػا مػف المنقػوالت إذا اتهػؽ علػا ميهػاد لػد   الػثمف وتسػّلـ 961المادة   
المايػ  يصػػوف الايػػ  مهسػورا  دوف  اجػػ  إلػػا إعػذار إف لػػـ يػػد   الػثمف عنػػد  لػػوؿ 

 .ميهاد إذا ارتار الااا  ذلؾ وىذا ما لـ يوجد اتهاؽ علا غيرهال

( : نهقػػات عقػػد الايػػ  ورسػػـو "الدمغػػ " والتسػػجيؿ وغيػػر ذلػػؾ مػػف مصػػرو ات تصػػوف 968المػػادة   
 .علا المشترا ما لـ يوجد اتهاؽ أو عرؼ يقضي اغير ذلؾ

تسػّلـ المايػ  وجػب علػا المشػترا ( : إذا لـ ي هّيف االتهاؽ أو الهرؼ مصانا  أو زمانػا  ل961المادة   
أف يتسّلمو  ي المصاف الذا يوجد  يو الماي  وقػت الايػ  وأف ينقلػو دوف إاطػاء إال 

 .ما يقتضيو النقؿ مف زمف

 .( : نهقات تسّلـ الماي  علا المشترا ما لـ يوجد عرؼ أو اتهاؽ يقضي اغير ذلؾ969المادة   

  ا ػػؽ اسػػترداد المايػػ  رػػ ؿ مػػدة مهينػػ  وقػػ  الايػػ  ( : إذا ا ػػتهظ الاػػاا  عنػػد الايػػ961المػػادة   
 .ااط   

إذا ااع شرص شياا  مهينا  االػذات وىػو ال يملصػو، جػاز للمشػترا أف يطلػب  -1( : 966المادة   
ؿ الهقػػد أو لػػـ  إاطػػاؿ الايػػ   ويصػػوف ا مػػر صػػذلؾ ولػػو وقػػ  الايػػ  علػػا عقػػار، س ػػجِّ

ؽ المالػؾ للهػيف المايهػ  ولػو و ي صؿ  اؿ ال يسرا ىذا الاي   ي  ػ -8ي سّجؿ  
 .أجاز المشترا الهقد

إذا أقّر المالؾ الاي  سر  الهقد  ي  قو وانقلب ص ي ا   ي  ؽ المشػترا   -1( : 968المادة   
وصػػذلؾ ينقلػػب الهقػػد صػػ ي ا   ػػي  ػػؽ المشػػترا إذا آلػػت ملصيػػ  المايػػ  إلػػػا  -8

 .الااا  اهد صدور الهقد

ـَ 962المادة    صيػ للمشػترا اااطػاؿ الايػ  وصػاف يجيػؿ أف المايػ  غيػر مملػوؾ للاػاا ،  لػو ( : إذا   
 .أف يطالب اتهويض ولو صاف الااا   سف الني 



إذا صػػاف ال ػػؽ المتنػػازع  يػػو قػػد نػػزؿ عنػػو صػػا او امقااػػؿ إلػػا شػػرص آرػػر  -1( : 961المػػادة   
 للمتنػػػػازؿ ضػػػػده أف يػػػػترّلص مػػػػف المطالاػػػػ  إذا ىػػػػو رّد إلػػػػا المتنػػػػازؿ لػػػػو الػػػػثمف 

ويهتاػػر  -8ل قيقػػي الػػذا د هػػو مػػ  المصػػرو ات و وااػػد الػػثمف مػػف وقػػت الػػد    ا
ال ػػؽ متنازعػػا   يػػو إذا صػػاف موضػػوعو قػػد ر هػػت اػػو دعػػو  أو قػػاـ  ػػي شػػمنو نػػزاع 

 .جدا

( : ال تسػػرا أ صػػاـ المػػادة السػػااق   ػػي ا  ػػواؿ اآلتيػػ :  أ( إذا صػػاف ال ػػؽ المتنػػازع 981المػػادة   
اؿ ايهػػت جزا ػػا  اػػثمف وا ػػد   ب( إذا صػػاف ال ػػؽ  يػػو دارػػ   ضػػمف مجموعػػ  أمػػو 

المتنازع  يو شػااها  اػيف ورثػ  أو مػ ؾ واػاع أ ػدىـ نصػياو لآلرػر   ج( إذا نػزؿ 
المػديف للػػدااف عػػف  ػػؽ متنػازع  يػػو و ػػاء  للػػديف المسػت ؽ  ػػي ذمتػػو   د( إذا صػػاف 

 .ال ؽ المتنازع  يو يثقؿ عقارا  واي  ال ؽ ل ااز الهقار

: ال يجػػػػػوز للقضػػػػػاة وال  عضػػػػػاء النيااػػػػػ  وال للم ػػػػػاميف وال لصتاػػػػػ  الم ػػػػػاصـ وال ( 981المػػػػػادة   
للم ضػػريف أف يشػػتروا ال امسػػماايـ وال ااسػػـ مسػػتهار ال ػػؽ المتنػػازع  يػػو صلػػو أو 
اهضػػو إذا صػػاف النظػػر  ػػي النػػزاع يػػدرؿ  ػػي ارتصػػاص الم صمػػ  التػػي يااشػػروف 

ال صاف الاي  ااط     .أعماليـ  ي داارتيا وا 

( : ال يجػوز للم ػاميف أف يتهػاملوا مػ  مػػوّصلييـ  ػي ال قػوؽ المتنػازع  ييػا إذا صػػانوا 988   المػادة
ال  ىـ الذيف يتوّلوف الد اع عنيا سواء أصػاف التهامػؿ امسػماايـ أـ ااسػـ مسػتهار وا 

 .صاف الهقد ااط   

ا لػػػـ ( : مػػف اػػاع ترصػػ ، دوف أف يهصػػؿ مشػػػتم تيا، ال يضػػمف إال ثاػػوت وراثتػػو مػػ981المػػادة   
 .يتهؽ علا غير ذلؾ

( : إذا ايهػػػػػت ترصػػػػ   ػػػػػ  يسػػػػرا الايػػػػػ   ػػػػي  ػػػػػؽ الغيػػػػر إال إذا اسػػػػػتو ا المشػػػػػترا 989المػػػػادة   
ا جػػػراءات الواجاػػػ  لنقػػػؿ صػػػؿ  ػػػؽ آلػػػت عليػػػو الترصػػػ    ػػػاذا نػػػص القػػػانوف علػػػا 
إجػػػػػراءات لنقػػػػػؿ ال ػػػػػؽ  يمػػػػػا اػػػػػيف المتهاقػػػػػديف، وجػػػػػب أيضػػػػػا  أف تسػػػػػتو ا ىػػػػػذه 

 .ا جراءات

: إذا صاف الااا  قد استو ا اهض ما للترص  مف الديوف أو ااع شػياا  ممػا اشػتملت  (981المادة   
عليػػو، وجػػب أف يػػرّد للمشػػترا مػػا اسػػتولا عليػػو مػػا لػػـ يصػػف عنػػد الايػػ  قػػد اشػػترط 

 .صرا    عدـ الردّ 



( : يػػرّد المشػترا للاػػاا  مػػا و ّػاه ىػػذا مػف ديػػوف الترصػػ  وي سػب للاػػاا  صػؿ مػػا يصػػوف 986المػادة   
 .ا  او للترص  ما لـ يوجد اتهاؽ يقضي اغير ذلؾداان

إذا اػػاع المػػريض مػػرض المػػوت لػػوارث أو لغيػػر وارث اػػثمف يقػػؿ عػػف قيمػػ   -1( : 988المػػادة   
الماي  وقػت المػوت  ػاف الايػ  يسػرا  ػي  ػؽ الورثػ  إذا صانػت زيػادة قيمػ  المايػ  

مػا إذا صانػت ىػذه أ -8علا الثمف ال تجاوز ثلث الترص  دارػ    ييػا المايػ  ذاتػو  
الزيػادة تجػػاوز ثلػث الترصػػ   ػػاف الايػ   يمػػا يجػاوز الثلػػث ال يسػػرا  ػي  ػػؽ الورثػػ  

ويسػرا علػا ايػ   -1إال إذا أقّروه أو رّد المشترا للترص  ما يهي اتصملػ  الثلثػيف  
 .116المريض مرض الموت أ صاـ المادة 

لغير  سػف النيػ  إذا صػاف ىػذا الغيػر قػد ( : ال تسرا أ صاـ المػادة السػااق  إضػرارا  اػا982المادة   
 .صسب اهوض  قا  عينيا  علا الهيف المايه 

( : ال يجػػػوز لمػػػف ينػػػوب عػػػف غيػػػره امقتضػػػا اتهػػػاؽ أو نػػػص أو أمػػػر مػػػف السػػػلط  981المػػػادة   
المرتص  أف يشترا انهسو مااشرة  أو ااسـ مستهار ولو اطريػؽ المػزاد الهلنػي مػا 

ما لـ يصف ذلؾ ااذف القضاء ومػ  عػدـ ا رػ ؿ نيط او ايهو اموجب ىذه النياا  
 .اما يصوف منصوصا  عليو  ي قوانيف أرر 

( : ال يجوز للسماسرة وال للراراء أف يشتروا ا مواؿ المهيود إلييـ  ي ايهيا أو  ػي 921المادة   
 .تقدير قيمتيا سواء أصاف الشراء امسماايـ أـ ااسـ مستهار

ا  واؿ المنصوص علييا  ػي المػادتيف السػااقتيف إذا أجػازه مػف ( : يصح الهقد  ي 921المادة   
 .تـ الاي  ل سااو

( : المقايضػػ  عقػػد اػػو يلتػػـز صػػؿ مػػف المتهاقػػديف أف ينقػػؿ إلػػا اآلرػػر، علػػا سػػايؿ 928المػػادة   
 .التاادؿ، ملصي  ماؿ ليس مف النقود

المتهاقػديف، جػاز تهػويض  ( : إذا صاف لصشياء المتقايض  ييا قيـ مرتله   ي تقدير921المادة   
 .الهرؽ امال  مف النقود يصوف مهدال  

( : مصػػػرو ات عقػػػد المقايضػػػ  وغيرىػػػا مػػػف النهقػػػات ا رػػػر  يت ّمليػػػا المتقايضػػػاف 929المػػػادة   
 .مناصه  ، ما لـ يوجد اتهاؽ يقضي اغير ذلؾ



المقايضػػ ، ( : تسػػرا علػػا المقايضػػ  أ صػػاـ الايػػ ، االقػػدر الػػذا تسػػمح اػػو طايهػػ  921المػػادة   
ويهتاػػر صػػؿ مػػف المتقايضػػيف اااهػػا  للشػػيء الػػذا قػػايض اػػو ومشػػتريا  للشػػيء الػػذا 

 .قايض عليو

ويجػوز  -8اليا  عقد يتصػرؼ امقتضػاه الواىػب  ػي مػاؿن لػو دوف عػوض   -1( : 926المادة   
للواىب، دوف أف يتجرد عف ني  التارع، أف يهرض علا الموىوب لو القياـ االتزاـ 

 .مهيف

 ػػاذا صػػاف الواىػػب ىػػو  -8ال تػػتـ الياػػ  إال إذا قاليػػا الموىػػوب لػػو أو ناااػػو   -1( : 928   المػػادة
 .ولي الموىوب لو أو وصيو، ناب عنو  ي قاوؿ اليا  وقاض الشيء الموىوب

ال وقهػػت ااطلػػ  مػػا لػػـ تػػتـ ت ػػت سػػتار عقػػد  -1( : 922المػػادة    تصػػوف الياػػ  اورقػػ  رسػػمي ، وا 
لمنقػػوؿ أف تػػتـ الياػػ  اػػالقاض، دوف  اجػػ  إلػػا ومػػ  ذلػػؾ يجػػوز  ػػي ا -8آرػػر  

 .ورق  رسمي 

( : إذا قاـ الواىب أو ورثتو مرتاريف اتنهيذ ىا  ااطل  لهيػبن  ػي الشػصؿ،  ػ  يجػوز 921المادة   
 .ليـ أف يسترّدوا ما سّلموه

 .( : الوعد االيا  ال ينهقد إال إذا صاف اورق  رسمي 911المادة   

ت الياػػ  علػػا شػػيء مهػػّيف االػػذات، غيػػر مملػػوؾ للواىػػب، سػػرت علييػػا ( : إذا ورد911المػػادة   
 .968و 966أ صاـ المادتيف 

 .( : تق  ىا  ا مواؿ المستقال  ااطل 918المادة   

( : إذا لػػـ يصػػف الموىػػوب لػػو قػػد تسػػّلـ الشػػيء الموىػػوب،  ػػاف الواىػػب يلتػػـز اتسػػليمو 911المػػادة   
 .تسليـ الماي إياه، وتسرا  ي ذلؾ ا  صاـ المتهلق  ا

ال يضػػػمف الواىػػػب اسػػػت قاؽ الشػػػيء الموىػػػوب، إال إذا تهّمػػػد إرهػػػاء سػػػاب  -1( : 919المػػػادة   
االست قاؽ أو صانت اليا  اهوض  و ي ال ال  ا ولا يقّدر القاضي للموىوب لو 
تهويضػػا  عػػادال  عمػػا أصػػااو مػػف الضػػرر  و ػػي ال الػػ  الثانيػػ  ال يضػػمف الواىػػب 

ا أّداه الموىػػوب لػػو مػػف عػػوض  صػػؿ ىػػذا مػػا لػػـ يتهػػؽ علػػا االسػت قاؽ إال اقػػدر مػػ
ذا اسػػت ؽ الشػػيء الموىػػوب  ػػؿ الموىػػوب لػػو م ػػؿ الواىػػب  يمػػا لػػو  -8غيػره   وا 

 .مف  قوؽ ودعاو 



علا أنو إذا تهّمد  -8ال يضمف الواىب رلو الشيء الموىوب مف الهيب    -1( : 911المادة   
وىػػوب مػػف الهيػػوب صػػاف ملزمػػا  الواىػػب إرهػػاء الهيػػب، أو ضػػمف رلػػو الشػػيء الم

اتهػػػويض الموىػػػوب لػػػو عػػػف الضػػػرر الػػػذا يسػػػااو الهيػػػب  ويصػػػوف صػػػذلؾ ملزمػػػا  
االتهويض إذا صانت اليا  اهوض علا أال يجاوز التهويض  ػي ىػذه ال الػ  قػدر 

 .ما أّداه الموىوب لو مف ىذا التهويض

 .او الجسيـ( : ال يصوف الواىب مساوال  إال عف  هلو الهمد أو رط916المادة   

( : يلتػـز الموىػوب لػػو اػمداء مػا اشػػترط عليػو مػف عػوض سػػواء  اشػترط ىػذا الهػػوض 918المػادة   
 .لمصل   الواىب أـ لمصل   أجناي أـ للمصل   الهام 

( : إذا تاػػّيف أف الشػػيء الموىػػوب أقػػؿ  ػػي القيمػػ  مػػف الهػػوض المشػػترط،  ػػ  يصػػوف 912المػػادة   
 .ىذا الهوض إال اقدر قيم  الشيء الموىوبالموىوب لو ملزما  امف يؤدا مف 

إذا اشػػترط الواىػػب عوضػػا  عػػف الياػػ  و ػػاء ديونػػو،  ػػ  يصػػوف الموىػػوب لػػو  -1( : 911المػػادة   
ملزما  إال او اء الديوف التي صانت موجودة وقت اليا  ىذا ما لـ يتهؽ علا غيره  

ذا صػاف الشػيء الموىػوب مػثق   ا ػؽ عينػي ضػمانا  لػديف  ػي ذ -8 مػ  الواىػػب، وا 
أو  ػػي ذمػػ  شػػرص آرػػر،  ػػاف الموىػػوب لػػو يلتػػـز او ػػاء ىػػذا الػػديف، مػػا لػػـ يوجػػد 

 .اتهاؽ علا غير ذلؾ

 ػػاذا لػػـ  -8يجػػوز للواىػػب أف يرجػػ   ػػي الياػػ  إذا قاػػؿ الموىػػوب لػػو ذلػػؾ   -1( : 111المػػادة   
يقاؿ الموىوب لػو جػاز للواىػب أف يطلػب مػف القضػاء التػرريص لػو  ػي الرجػوع، 

 .يستند  ي ذلؾ إلا عذر مقاوؿ، ولـ يوجد مان  مف الرجوعمتا صاف 

( : يهتاػر انػوع رػاص عػذرا  مقاػوال  للرجػوع  ػي الياػ :  أ( أف يرػّؿ الموىػوب لػو امػا 111المادة   
يجػػػب عليػػػو ن ػػػو الواىػػػب، أو ن ػػػو أ ػػػد مػػػف أقاراػػػو، ا يػػػث يصػػػوف ىػػػذا ا رػػػ ؿ 

عػػػف أف يػػػو ر لنهسػػػو  ج ػػػودا  صايػػػرا  مػػػف جاناػػػو   ب( أف يصػػػاح الواىػػػب عػػػاجزا  
أسااب المهيش  امػا يتهػؽ مػ  مصانتػو االجتماعيػ ، أو أف يصػاح غيػر قػادر علػا 
الو اء اما يهرضو عليو القانوف مف النهق  علا الغير   ج( أف ي رزؽ الواىػب اهػد 
اليا  ولدا  يظؿ  يػا  إلػا وقػت الرجػوع، أو أف يصػوف للواىػب ولػد يظنػو ميتػا  وقػت 

 .اليا   اذا او  ي



( : ي ػر ض طلػب الرجػوع  ػي الياػ  إذا وجػد مػان  مػف الموانػ  اآلتيػ :  أ( إذا  صػؿ 118مادة   ال
للشػػػيء الموىػػػوب زيػػػادة متصػػػل  موجاػػػ  لزيػػػادة قيمتػػػو  ػػػاذا زاؿ المػػػان  عػػػاد  ػػػؽ 
الرجػوع   ب( إذا مػػات أ ػد طر ػػي عقػػد الياػ    ج( إذا تصػػرؼ الموىػوب لػػو  ػػي 

تصر التصرؼ علا اهض الموىوب، جاز الشيء الموىوب تصر ا  نياايا    اذا اق
للواىػػب أف يرجػػ   ػػي الاػػاقي   د( إذا صانػػت الياػػ  مػػف أ ػػد الػػزوجيف لآلرػػر ولػػو 
أراد الواىب الرجػوع اهػد انقضػاء الزوجيػ    ىػػ( إذا صانػت الياػ  لػذا ر ػـ م ػـر  
 و( إذا ىلػػؾ الشػػيء الموىػػوب  ػػي يػػد الموىػػوب لػػو، سػػواء  صػػاف اليػػ ؾ اههلػػو أو 

ال يّد لو  يو أو اساب االستهماؿ،  اذا لـ ييلؾ إال اهض الشيء،  ا ادث أجناي
جػػػاز الرجػػػوع  ػػػي الاػػػاقي   ز( إذا قػػػّدـ الموىػػػوب لػػػو عوضػػػا  عػػػف الياػػػ    ح( إذا 

 .صانت اليا  صدق  أو عم   مف أعماؿ الار

 يترتب علػا الرجػوع  ػي الياػ  االتراضػي أو االتقاضػي أف تهتاػر الياػ  صػمف -1( : 111المادة   
وال يرّد الموىوب لػو الثمػرات إال مػف وقػت االتهػاؽ علػا الرجػوع، أو  -8لـ تصف  

مػف وقػت ر ػ  الػػدعو ، ولػو أف يرجػ  اجميػ  مػػا أنهقػو مػف مصػرو ات ضػػروري ، 
أمػػػا المصػػػرو ات النا هػػػ   ػػػ  يجػػػاوز  ػػػي الرجػػػوع ايػػػا القػػػدر الػػػذا زاد  ػػػي قيمػػػ  

 .الشيء الموىوب

اىػػػب علػػا الشػػػيء الموىػػػوب، اغيػػر التراضػػػي أو التقاضػػػي، إذا اسػػػتولا الو  -1( : 119المػػادة   
صاف مساوال  قاؿ الموىوب لػو عػف ىػ ؾ الشػيء سػواء  صػاف اليػ ؾ اههػؿ الواىػب 

أمػػػا إذا صػػػدر  صػػػـ  -8أو اسػػػاب أجناػػػي ال يػػػّد لػػػو  يػػػو أو اسػػػاب االسػػػتهماؿ  
االرجوع  ػي الياػ  وىلػؾ الشػيء  ػي يػد الموىػوب لػو اهػد إعػذاره االتسػليـ،  يصػوف 

 .الموىوب لو مساوال  عف ىذا الي ؾ، ولو صاف الي ؾ اساب أجناي

( : الشرص  عقد امقتضاه يلتػـز شرصػاف أو أصثػر اػمف يسػاىـ صػؿ مػنيـ  ػي مشػروع 111المادة   
مالي، اتقديـ  ص  مف ماؿ أو مف عمؿ، القتساـ ما قد ينشػم عػف ىػذا المشػروع 

 .مف راح أو مف رسارة

الشػػػػرص  امجػػػػرد تصوينيػػػػا شرصػػػػا  اعتااريػػػػا ، ولصػػػػف ال ي ػػػػتذ ايػػػػػذه  تهتاػػػػر -1( : 116المػػػػادة   
 -8الشرصي  علػا الغيػر إال اهػد اسػتيهاء إجػراءات النشػر التػي يقررىػا القػانوف  

ومػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ للغيػػػػػػر إذا لػػػػػػـ تقػػػػػػـ الشػػػػػػرص  اػػػػػػاجراءات النشػػػػػػر المقػػػػػػررة أف يتمّسػػػػػػؾ 
 .اشرصيتيا



ال صاف ااط  ، وصذلؾ يصوف ااط   صؿ يجب أف يصوف عقد الشرص  مصتواا  وا   -1( : 118المادة   
مػػا يػػدرؿ علػػا الهقػػد مػػف تهػػدي ت دوف أف تسػػتو ي الشػػصؿ الػػذا أ ػػرغ  يػػو ذلػػؾ 

غيػػر أف ىػػذا الػػاط ف ال يجػػوز أف ي ػػّتذ اػػو الشػػرصاء قاػػؿ الغيػػر، وال  -8الهقػػد  
يصػػوف لػػو أثػػر  يمػػا اػػيف الشػػرصاء أنهسػػيـ، إال مػػف وقػػت أف يطلػػب الشػػريؾ ال صػػـ 

 .االاط ف

( : تهتاػر  صػص الشػرصاء متسػاوي  القيمػ ، وأنيػا واردة علػا ملصيػ  المػاؿ ال علػا 112مادة   ال
 .مجرد االنتهاع او، ما لـ يوجد اتهاؽ أو عرؼ يقضي اغير ذلؾ

( : ال يجػػوز أف تقتصػػر  صػػ  الشػػريؾ علػػا مػػا يصػػوف لػػو مػػف نهػػوذ، أو علػػا مػػا 111المػػادة   
 .يتمت  او مف ثق  مالي 

إذا تهيّػػد الشػػريؾ اػػمف يقػػّدـ  صػػتو  ػػي الشػػرص  مالغػػا  مػػف النقػػود، ولػػـ يقػػدـ ىػػذا  ( :111المػػادة   
المال ، لزمتػو  وااػده مػف وقػت اسػت قاقو مػف غيػر  اجػ  إلػا مطالاػ  قضػااي  أو 

 .إعذار، وذلؾ دوف إر ؿ اما قد يست ؽ مف تهويض تصميلي عند االقتضاء

أو  ػؽ منههػ  أو أا  ػؽ عينػي آرػر،  إذا صانت  ص  الشريؾ  ػؽ ملصيػ  -1( : 111المادة   
 اف أ صاـ الاي  ىي التي تسرا  ػي ضػماف ال صػ  إذا ىلصػت، أو اسػت قت، أو 

أما إذا صانت ال ص  امجرد االنتهاع االماؿ،  اف  -8ظير  ييا عيب أو نقص  
 .أ صاـ ا يجار ىي التي تسرا  ي صؿ ذلؾ

و  ػػي الشػػرص  عمػػ   وجػػب عليػػو اػػمف يقػػوـ إذا تهيّػػد الشػػريؾ اػػمف يقػػّدـ  صػػت -1( : 118المػػادة   
االرػػدمات التػػي تهيّػػد ايػػا، وأف يقػػّدـ  سػػااا  عمػػا يصػػوف قػػد صسػػاو مػػف وقػػت قيػػاـ 

علػػا أنػػو ال يصػػوف ملزمػػا  اػػمف  -8الشػػرص  امزاولتػػو الهمػػؿ الػػذا قّدمػػو  صػػ   لػػو  
يقّدـ للشرص  ما يصوف قد  صؿ عليو مف  ؽ ارتػراع، إال إذا وجػد اتهػاؽ يقضػي 

 .ؾاغير ذل

( : إذا صانت ال ص  التي قّدميا الشريؾ ىػي ديػوف لػو  ػي ذمػ  الغيػر،  ػ  ينقضػي 111المادة   
التزامو للشرص  إال إذا استو يت ىذه الديوف، ويصوف الشريؾ  وؽ ذلؾ مساوال  عػف 

 .تهويض الضرر، إذا لـ توّؼ الديوف عند  لوؿ أجليا

يب صػػؿ مػػف الشػػرصاء  ػػي ا راػػاح والرسػػاار، إذا لػػـ ياػػّيف عقػػد الشػػرص  نصػػ -1( : 119المػػادة   
 ػاذا اقتصػر  - 8صاف نصػيب صػؿ مػنيـ  ػي ذلػؾ انسػا   صػتو  ػي رأس المػاؿ  



الهقػػػد علػػػا تهيػػػيف نصػػػيب الشػػػرصاء  ػػػي الػػػراح، وجػػػب اعتاػػػار ىػػػذا النصػػػيب  ػػػي 
الرسارة أيضا ، وصذلؾ ال اؿ إذا اقتصر الهقد علا تهيػيف النصػيب  ػي الرسػارة  

ذا صانػػت  صػػ  أ -1  ػػد الشػػرصاء مقصػػورة علػػا عملػػو، وجػػب أف يقػػّدر نصػػياو وا 
 ػػي الػػراح والرسػػارة تاهػػا  لمػػا تهيػػده الشػػرص  مػػف ىػػذا الهمػػؿ   ػػاذا قػػّدـ  ػػوؽ عملػػو 

 .نقودا  أو أا شيء آرر، صاف لو نصيب عف الهمؿ وآرر عّما قّدمو  وقو

  أو  ي رسػاارىا، إذا اتهؽ علا أف أ د الشرصاء ال يساىـ  ي أرااح الشرص -1( : 111المادة   
ويجػػوز االتهػػاؽ علػػا إعهػػاء الشػػريؾ الػػذا لػػـ يقػػّدـ  -8صػػاف عقػػد الشػػرص  اػػاط    

غيػػر عملػػو  ػػي المسػػاىم   ػػي الرسػػاار، اشػػرط أال يصػػوف قػػد تقػػرر لػػو أجػػر عػػف 
 .عملو

للشريؾ المنتدب لحدارة انص رػاص  ػي عقػد الشػرص  أف يقػوـ، اػالرغـ مػف  -1( : 116المادة   
شػػػرصاء، امعمػػػاؿ ا دارة واالتصػػػر ات التػػػي تػػػدرؿ  ػػػي غػػػرض مهارضػػػ  سػػػاار ال

الشػػػرص ، متػػػا صانػػػت أعمالػػػو وتصػػػر اتو راليػػػ  مػػػف الغػػػش  وال يجػػػوز عػػػزؿ ىػػػذا 
ذا صػػػاف انتػػػداب  -8الشػػػريؾ مػػػف ا دارة دوف مسػػػوغ، مػػػا دامػػػت الشػػػرص  ااقيػػػ    وا 

الشػػػريؾ لػػػحدارة ال قػػػا  لهقػػػد الشػػػرص ، جػػػاز الرجػػػوع  يػػػو صمػػػا يجػػػوز  ػػػي التوصيػػػؿ 
 .أما المديروف مف غير الشرصاء  يـ دااما  قاالوف للهزؿ -1هادا  ال

إذا تهػػػدد الشػػػرصاء المنتػػػداوف لػػػحدارة دوف أف يهػػػّيف ارتصػػػاص صػػػؿ مػػػنيـ  -1( : 118المػػػادة   
ودوف أف ينص علا عدـ جواز انهراد أا منيـ اػا دارة، صػاف لصػؿ مػنيـ أف يقػـو 

يصػػػوف لصػػػؿ مػػػف اػػػاقي الشػػػرصاء منهػػػردا  اػػػما عمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ ا دارة، علػػػا أف 
المنتػػدايف أف يهتػػرض علػػا الهمػػؿ قاػػؿ تمامػػو، وعلػػا أف يصػػوف مػػف  ػػؽ أغلايػػ  
الشػرصاء المنتػدايف ر ػض ىػذا االعتػراض،  ػاذا تسػاو  الجاناػاف صػاف الػر ض مػػف 

أمػػػا إذا اتهػػػؽ علػػػا أف تصػػػوف قػػػرارات الشػػػرصاء  -8 ػػػؽ أغلايػػػ  الشػػػرصاء جميهػػػا   
لايػػػو،  ػػػ  يجػػػوز الرػػػروج علػػػا ذلػػػؾ، إال أف يصػػػوف المنتػػػدايف اا جمػػػاع أو اا غ

 . مر عاجؿ يترتب علا تهويتو رسارة جسيم  ال تستطي  الشرص  تهويضيا

( : إذا وجػػب أف يصػػدر قػػرار اا غلايػػ ، تهػػّيف ا رػػذ اا غلايػػ  الهدديػػ  مػػا لػػـ يتهػػؽ 112المػػادة   
 .علا غير ذلؾ

ف ا دارة ولصف يجوز ليـ أف يّطلهػوا امنهسػيـ ( : الشرصاء غير المديريف ممنوعوف م111المادة   
 .علا د اتر الشرص  ومستنداتيا، وصؿ اتهاؽ علا غير ذلؾ ااطؿ



( : إذا لػػػـ يوجػػػد نػػػص رػػػاص علػػػا طريقػػػ  ا دارة، اعتاػػػر صػػػؿ شػػػريؾ مهّوضػػػا  مػػػف 181المػػػادة   
اآلرػػػريف  ػػػي إدارة الشػػػرص ، وصػػػاف لػػػو أف يااشػػػر أعمػػػاؿ الشػػػرص  دوف رجػػػوع إلػػػا 

لشػػرصاء علػػا أف يصػػوف ليػػؤالء أو  ا مػػنيـ  ػػؽ االعتػػراض علػػا أا غيػػره مػػف ا
 .عمؿ قاؿ تمامو، و غلاي  الشرصاء ال ؽ  ي ر ض ىذا االعتراض

علػػػا الشػػػريؾ أف يمتنػػػ  عػػػف أا نشػػػاط يل ػػػؽ الضػػػرر االشػػػرص ، أو يصػػػوف  -1( : 181المػػػادة   
ي تػػداير وعليػػو أف ياػذؿ مػف الهنايػػ   ػ -8مرالهػا  للغػرض الػػذا أنشػات لت قيقػو  

مصالح الشرص  ما ياذلو  ي تػداير مصػال و الراصػ ، إال إذا صػاف منتػداا  لػحدارة 
 .امجر    يجوز أف ينزؿ  ي ذلؾ عف عناي  الرجؿ المهتاد

إذا أرػػذ الشػػريؾ أو ا تجػػز مالغػػا  مػػف مػػاؿ الشػػرص ، لزمتػػو  وااػػد ىػػذا المالػػ   -1( : 188المػػادة   
إلػا مطالاػ  قضػااي  أو إعػذار وذلػؾ دوف  مف يوـ أرذه أو ا تجازه، اغير  اجػ 

ذا أمػّد  -8إر ؿ اما قػد يسػت ؽ للشػرص  مػف تهػويض تصميلػي عنػد االقتضػاء   وا 
الشػػريؾ الشػػرص  مػػف مالػػو، أو أنهػػؽ  ػػي مصػػل تيا شػػياا  مػػف المصػػرو ات التا يػػ  

 .عف  سف ني  وتاصر، وجات لو علا الشرص   وااد ىذه الماال  مف يـو د هيا

إذا لػػـ تػػؼ أمػػواؿ الشػػرص  اػػديونيا، صػػاف الشػػرصاء مسػػاوليف عػػف ىػػذه الػػديوف  -1( : 181المػػادة   
 ػػي أمػػواليـ الراصػػ ، صػػؿ مػػنيـ انسػػا  نصػػياو  ػػي رسػػاار الشػػرص ، مػػا لػػـ يوجػػد 
اتهاؽ علا نسا  أرر   ويصوف ااط   صؿ اتهاؽ يههي الشريؾ مف المساولي  عػف 

 ػؽ مطالاػ  الشػرصاء، صػٌؿ  و ي صؿ  اؿ يصوف لدااني الشػرص  -8ديوف الشرص   
 .اقدر ال ص  التي ترصصت لو  ي أرااح الشرص 

ال تضامف ايف الشرصاء  يما يلػـز صػ   مػنيـ مػف ديػوف الشػرص ، مػا لػـ يتهػؽ  -1( : 189المادة   
غير أنو إذا أعسر أ د الشرصاء، وّزعت  صتو  ي الػديف  -8علا ر ؼ ذلؾ  

 .الرسارة علا الااقيف، صٌؿ اقدر نصياو  ي ت ّمؿ

( : إذا صػػػاف   ػػػد الشػػػرصاء داانػػػوف شرصػػػيوف،  لػػػيس ليػػػـ أثنػػػاء قيػػػاـ الشػػػرص  أف 181المػػػادة   
نما ليػـ أف يتقاضػوىا  يتقاضوا  قوقيـ مما يرص ذلؾ الشريؾ  ي رأس الماؿ، وا 
مما يرّصو  ي ا رااح، أمػا اهػد تصػهي  الشػرص   يصػوف ليػـ أف يتقاضػوا  قػوقيـ 

الشػػرص  اهػػد اسػػتنزاؿ ديونيػػا، ومػػ  ذلػػؾ يجػػوز ليػػـ  مػػف نصػػيب مػػدينيـ  ػػي أمػػواؿ
 .قاؿ التصهي  توقي  ال جز الت هّظي علا نصيب ىذا المديف



تنتيػػي الشػػرص  اانقضػػاء الميهػػاد المهػػّيف ليػػا، أو اانتيػػاء الهمػػؿ الػػذا قامػػت  -1( : 186المػػادة   
 ػػاذا انقضػػت المػػدة المهينػػ  أو انتيػػا الهمػػؿ ثػػـ اسػػتمر الشػػرصاء  -8مػػف أجلػػو  

يقومػػوف اهمػػؿ مػػف نػػوع ا عمػػاؿ التػػي تملهػػت ليػػا الشػػرص ، امتػػد الهقػػد سػػن   سػػن  
ويجػػوز لػػدااف أ ػػد الشػػرصاء أف يهتػػرض علػػا ىػػذا االمتػػداد  -1االشػػروط ذاتيػػا  

 .ويترتب علا اعتراضو وقؼ أثره  ي  قو

ة  ي تنتيي الشرص  اي ؾ جمي  ماليا أو جزء صاير منو ا يث ال تاقا  ااد -1( : 188المادة   
ذا صػػػاف أ ػػػد الشػػػرصاء قػػػد تهيّػػػد اػػػمف يقػػػّدـ  صػػػتو شػػػياا  مهينػػػا   -8اسػػػتمرارىا   وا 

االػػذات وىلػػؾ ىػػذا الشػػيء قاػػؿ تقديمػػو، أصػػا ت الشػػرص  من لّػػ   ػػي  ػػؽ جميػػ  
 .الشرصاء

تنتيي الشرص  اموت أ د الشرصاء أو اال جز عليو أو ااعساره أو اا  سػو   -1( : 182المادة   
تهػػاؽ علػا أنػػو إذا مػػات أ ػد الشػػرصاء تسػتمر الشػػرص  مػػ  ومػ  ذلػػؾ يجػوز اال -8

ويجوز أيضا االتهاؽ علا أنو إذا مات أ د الشرصاء  -1ورثتو، ولو صانوا قصرا   
أو  جز عليػو أو أعسػر أو أ لػس أو انسػ ب و قػا    صػاـ المػادة التاليػ ، تسػتمر 

يػذا الشػريؾ أو الشرص   يما ايف الاػاقيف مػف الشػرصاء، و ػي ىػذه ال الػ  ال يصػوف ل
ورثتو إال نصياو  ي أمواؿ الشػرص ، ويقػّدر ىػذا النصػيب ا سػب قيمتػو يػوـ وقػوع 
ال ػػادث الػػذا أد  إلػػا رروجػػو مػػف الشػػرص  ويػػد   لػػو نقػػدا   وال يصػػوف لػػو نصػػيب 
 يمػػػا يسػػػّتجد اهػػػد ذلػػػؾ مػػػف  قػػػوؽ، إال اقػػػدر مػػػا تصػػػوف تلػػػؾ ال قػػػوؽ ناتجػػػ  مػػػف 

 .عمليات سااق  علا ذلؾ ال ادث

تنتيػػي الشػػرص  اانسػػ اب أ ػػد الشػػرصاء، إذا صانػػت مػػدتيا غيػػر مهّينػػ ، علػػا  -1( : 181  المػػادة 
أف يهلف الشريؾ إرادتو  ي االنس اب إلا ساار الشرصاء قاؿ  صولو، وأال يصوف 

وتنتيػػػػي أيضػػػػا  ااجمػػػػاع  -8انسػػػػ ااو عػػػػف غػػػػش أو  ػػػػي أا وقػػػػت غيػػػػر الاػػػػؽ  
 .الشرصاء علا  ّليا

صم  أف تقضي ا ّؿ الشرص  اناء  علا طلب أ ػد الشػرصاء، لهػدـ يجوز للم  -1( : 111المادة   
و ػػػػاء شػػػػريؾ امػػػػا تهيّػػػػد اػػػػو أو  ا سػػػػاب آرػػػػر ال يرجػػػػ  إلػػػػا الشػػػػرصاء، ويقػػػػّدر 

ويصػوف اػاط    -8القاضي ما ينطوا عليػو ىػذا السػاب مػف رطػورة تسػوغ ال ػؿ  
 .صؿ اتهاؽ يقضي اغير ذلؾ



القضػػػاء ال صػػػـ اهصػػػؿ أا مػػػف الشػػػرصاء  يجػػػوز لصػػػؿ شػػػريؾ أف يطلػػػب مػػػف -1( : 111المػػػادة   
يصوف وجوده  ي الشرص  قد أثار اعتراضا  علػا مػّد أجليػا أو تصػوف تصػر اتو ممػا 
يمصػػف اعتاػػاره سػػااا  مسػػوغا  ل ػػؿ الشػػرص ، علػػا أف تظػػؿ الشػػرص  قاامػػ   يمػػا اػػيف 

ويجوز أيضا   ا شػريؾ، إذا صانػت الشػرص  مهّينػ  المػدة، أف يطلػب  -8الااقيف  
ء إرراجػػو مػػف الشػػرص  متػػا اسػػتند  ػػي ذلػػؾ إلػػا أسػػااب مهقولػػ ، و ػػي مػػف القضػػا

 .ىذه ال ال  تن ؿ الشرص  ما لـ يتهؽ ااقي الشرصاء علا استمرارىا

( : تػػتـ تصػػهي  أمػػواؿ الشػػرص  وقسػػمتيا االطريقػػ  الماّينػػ   ػػي الهقػػد  وعنػػد رلّػػوه مػػف 118المػػادة   
 : صـ راص تتا  ا  صاـ اآلتي 

تيػػػي عنػػػد  ػػػؿ الشػػػرص  سػػػلط  المػػػديريف، أمػػػا شرصػػػي  الشػػػرص   تاقػػػا االقػػػدر ( : تن111المػػػادة   
لا أف تنتيي ىذه التصهي   .ال ـز للتصهي  وا 

مػػا مصػػؼ وا ػػد أو  -1( : 119المػػادة    يقػػوـ االتصػػهي  عنػػد االقتضػػاء، إمػػا جميػػ  الشػػرصاء، وا 
ذا لػػـ يتهػػؽ الشػػرصاء علػػا تهيػػيف المصػػهي -8أصثػػر تهّيػػنيـ أغلايػػ  الشػػرصاء   ، وا 

و ي ال االت التي تصوف  ييا  -1توّلا القاضي تهيينو، اناء  علا طلب أ دىـ  
الشرص  ااطل  تهػّيف الم صمػ  المصػهي، وت ػدد طريقػ  التصػهي ، انػاء  علػا طلػب 

و تا يتـ تهيػيف المصػهي يهتاػر المػديروف االنسػا  إلػا الغيػر  -9صؿ ذا شمف  
 . ي  صـ المصهيف

هي أف ياػػدأ أعمػػاال  جديػػدة للشػػرص ، إال أف تصػػوف الزمػػ   تمػػاـ لػػيس للمصػػ -1( : 111المػػادة   
ويجػػوز لػػو أف يايػػ  مػػاؿ الشػػرص  منقػػوال  أو عقػػارا  إمػػا اػػالمزاد،  -8أعمػػاؿ سػػااق   

ما االممارس ، ما لـ ينص  ي أمر تهيينو علا تقييد ىذه السلط   .وا 

اهد استيهاء الداانيف ل قوقيـ،  تقّسـ أمواؿ الشرص  ايف الشرصاء جميها  وذلؾ -1( : 116المادة   
واهد استنزاؿ الماال  ال زم  لو اء الديوف التي لػـ ت ػّؿ أو الػديوف المتنػازع  ييػا، 
واهد رّد المصرو ات أو القروض التي يصوف أ د الشرصاء قد ااشرىا  ي مصل   

ويرػػػّتص صػػػؿ وا ػػػد مػػػف الشػػػرصاء امالػػػ  يهػػػادؿ قيمػػػ  ال صػػػ  التػػػي  -8الشػػػرص   
رأس الماؿ  صما ىي ماّين   ي الهقد، أو يهادؿ قيم  ىذه ال ص  وقػت قّدميا  ي 

تسػليميا إذا لػـ تاػػّيف قيمتيػا  ػػي الهقػد، مػػا لػـ يصػف الشػػريؾ قػد اقتصػػر علػا تقػػديـ 
عملػػػو أو اقتصػػػر  يمػػػا قّدمػػػو مػػػف شػػػيء علػػػا  ػػػؽ المنههػػػ   يػػػو أو علػػػا مجػػػرد 

ذا اقػػػا شػػػيء اهػػػد ذلػػػؾ وجاػػػت قسػػػمتو اػػػيف الشػػػر  -1االنتهػػػاع اػػػو   صاء انسػػػا  وا 



أمػػا إذا لػػـ يصػػؼ صػػا ي مػػاؿ الشػػرص  للو ػػاء  -9نصػػيب صػػؿ مػػنيـ  ػػي ا راػػاح  
ا صص الشرصاء،  اف الرسارة تػوّزع علػييـ جميهػا  ا سػب النسػا  المتهػؽ علييػا 

 . ي توزي  الرساار

 .( : تتا   ي قسم  الشرصات القواعد المتهلق  اقسم  الماؿ الشاا 118المادة   

القرض عقد يلتـز او المقرض أف ينقػؿ إلػا المقتػرض ملصيػ  مالػ  مػف النقػود أو ( : 112المادة   
أا شػػيء مثلػػي آرػػر، علػػا أف يػػرّد إليػػو المقتػػرض عنػػد نيايػػ  القػػرض شػػياا  مثلػػو 

 . ي مقداره ونوعو وصهتو

يجػػػب علػػػا المقػػػرض أف يسػػػّلـ الشػػػيء موضػػػوع الهقػػػد إلػػػا المقتػػػرض، وال  -1( : 111المػػػادة   
ذا ىلػؾ الشػيء قاػؿ  -8و ارّد المثؿ إال عنػد انتيػاء القػرض  يجوز لو أف يطالا وا 

 .تسليمو إلا المقترض صاف الي ؾ علا المقرض

ال  م صػػػاـ 191المػػادة    ( : إذا اسػػت ؽ الشػػيء،  ػػاف صػػاف القػػرض اػػمجر، سػػرت أ صػػاـ الايػػ ، وا 
 .الهاري 

رتػار المقتػرض إذا ظير  ي الشيء عيب رهي وصػاف القػرض اغيػر أجػر وا -1( : 191المادة   
أمػػػػا إذا صػػػػاف  -8اسػػػػتاقاء الشػػػػيء،  ػػػػ  يلزمػػػػو أف يػػػػرّد إال قيمػػػػ  الشػػػػيء مهياػػػػا   

القػػرض اػػمجر أو صػػاف اغيػػر أجػػرا  ولصػػف المقػػرض قػػد تهّمػػد إرهػػاء الهيػػب،  يصػػوف 
مػػػػا اسػػػػتاداؿ شػػػػيء سػػػػليـ االشػػػػيء  للمقتػػػػرض أف يطلػػػػب إمػػػػا إصػػػػ ح الهيػػػػب، وا 

 .المهيب

   الهوااد المتّهؽ علييا عند  لػوؿ مواعيػد اسػت قاقيا،  ػاذا ( : علا المقترض أف يد198المادة   
 .لـ يصف ىناؾ اتهاؽ علا  وااد اعتار القرض اغير أجر

 .( : ينتيي القرض اانتياء الميهاد المتهؽ عليو191المادة   

( : إذا اتهؽ علا الهوااد، صاف للمديف إذا انقضت ست  أشير علا القػرض أف يهلػف 199المادة   
 ي إلغاء الهقد ورّد ما اقترضػو، علػا أف يػتـ الػرّد  ػي أجػؿ ال يجػاوز سػت  رغاتو 

أشػػػػير مػػػػف تػػػػاريو ىػػػػذا ا عػػػػ ف، و ػػػػي ىػػػػذه ال الػػػػ  يلػػػػـز المػػػػديف اػػػػمداء الهوااػػػػد 
المسػػت ق  عػػف سػػت  ا شػػير التاليػػ  لحعػػ ف، وال يجػػوز اوجػػو مػػف الوجػػوه إلزامػػو 



و ػػاء، وال يجػػوز االتهػػاؽ اػػمف يػػؤدا  ااػػدة أو مقػػاا   مػػف أا نػػوع اسػػاب تهجيػػؿ ال
 .علا إسقاط  ؽ المقرض  ي الرد أو ال د منو

لػػػا  -1( : 191المػػػادة    يجػػػوز أف يتهيّػػػد شػػػرص اػػػمف يػػػؤدا علػػػا الػػػدواـ إلػػػا شػػػرص آرػػػر وا 
رلهااػػو مػػف اهػػده درػػ   دوريػػا  يصػػوف مالغػػا  مػػف النقػػود أو مقػػدارا  مهينػػا  مػػف أشػػياء 

ود المهاوضػػ  أو التاػػرع أو اطريػػؽ مثليػػ  أرػػر   ويصػػوف ىػػذا التهيّػػد اهقػػد مػػف عقػػ
 ػػاذا صػػاف ترتيػػب الػػدرؿ اهقػػد مػػف عقػػود المهاوضػػ ، اتاػػ   ػػي شػػمنو  -8الوصػي   

 .مف  يث سهر الهاادة القواعد التي تسرا علا القرض ذا الهاادة

يشػػػػترط  ػػػػي الػػػػدرؿ الػػػػدااـ أف يصػػػػوف قػػػػاا   ل سػػػػتاداؿ  ػػػػي أا وقػػػػت شػػػػاء  -1( : 196المػػػػادة   
غيػػر أنػػو يجػػوز االتهػػاؽ  -8صػػؿ اتهػػاؽ يقضػػي اغيػػر ذلػػؾ   المػػديف، ويقػػ  اػػاط   

علا أال ي صؿ االسػتاداؿ مػا داـ مسػت ؽ الػدرؿ  يػا ، أو علػا أال ي صػؿ قاػؿ 
و ػػػي صػػػؿ  ػػػاؿ ال  -1انقضػػػاء مػػػدة ال يجػػػوز أف تزيػػػد علػػػا رمػػػس عشػػػرة سػػػن   

يجوز استهماؿ  ؽ االستاداؿ إال اهد إع ف الرغا   ي ذلؾ، وانقضاء سن  علا 
 . ع فىذا ا

( : ي جار المديف علػا االسػتاداؿ  ػي ا  ػواؿ اآلتيػ :  أ( إذا لػـ يػد   الػدرؿ سػنتيف 198المادة   
متػواليتيف، رغػـ إعػػذاره   ب( إذا قّصػر  ػي تقػػديـ مػا وعػد اػػو الػدااف مػف تممينػػات 

 .أو إذا انهدمت التممينات ولـ يقّدـ ادي   عنيا   ج( إذا أ لس أو أعسر

إذا رّتب الدرؿ مقااؿ مال  مػف النقػود، تػـ االسػتاداؿ اػرّد المالػ  اتمامػو، أو  -1( : 192المادة   
و ػي ال ػاالت ا رػر  يػتـ االسػتاداؿ  -8ارّد مالػ  أقػؿ منػو إذا اتهػؽ علػا ذلػؾ  

 .اد   مال  مف النقود تصوف  اادتو م سوا  االسهر القانوني مساوي  للدرؿ

اف نزاعػا  قاامػػا  أو يتوقيػاف اػػو نزاعػا  م ػػتم  ، وذلػػؾ ( : الصػػلح عقػد ي سػػـ اػو الطر ػػ191المػادة   
 .امف ينزؿ صؿ منيما علا وجو التقااؿ عف جزء مف ادعااو

( : يشػػػترط  ػػػيمف يهقػػػد صػػػل ا  أف يصػػػوف أىػػػ   للتصػػػرؼ اهػػػوض  ػػػي ال قػػػوؽ التػػػي 111المػػػادة   
 .يشمليا عقد الصلح

ال  الشرصي  أو االنظاـ الهػاـ  ولصػف ( : ال يجوز الصلح  ي المسااؿ المتهّلق  اال 111المادة   
يجوز الصلح علا المصالح المالي  التي تترتب علػا ال الػ  الشرصػي ، أو التػي 

 .تنشم عف ارتصاب إ د  الجرااـ



 .( : ال يثات الصلح إال االصتاا  أو ام ضر رسمي118المادة   

ب عليػو انقضػاء ال قػوؽ ويترتػ -8تن سـ االصلح المنازعات التي تناوليػا   -1( : 111المادة   
 .واالدعاءات التي نزؿ عنيا أا مف المتهاقديف نزوال  نياايا  

( : للصلح أثر صاشؼ االنسا  إلا ما تناولو مػف ال قػوؽ، ويقتصػر ىػذا ا ثػر علػا 119المادة   
 .ال قوؽ المتنازع  ييا دوف غيرىا

لح تهسػيرا  ضػيقا ، وأيػا  صانػت ( : يجب أف تهّسػر عاػارات التنػازؿ التػي يتضػمنيا الصػ111المادة   
تلػػؾ الهاػػارات  ػػاف التنػػازؿ ال ينصػػّب إال علػػا ال قػػوؽ التػػي صانػػت و ػػدىا اصػػه  

 .جلي  م    للنزاع الذا  سمو الصلح

 .( : ال يجوز الطهف  ي الصلح اساب غلط  ي القانوف116المادة   

علػا أف  -8الهقػد صلػو  الصلح ال يتجزأ،  اط ف جزء منو يقتضي اط ف  -1( : 118المادة   
ىذا ال صـ ال يسرا إذا تاّيف مػف عاػارات الهقػد، أو مػف الظػروؼ، أف المتهاقػديف 

 .قد اتهقا علا أف أجزاء الهقد مستقّل  اهضيا عف اهض

( : ا يجػػار عقػػد يلتػػـز المػػؤجر امقتضػػاه أف يمّصػػف المسػػتمجر مػػف االنتهػػاع اشػػيء 112المػػادة   
 .لوـمهّيف مدة مهّين  لقاء أجر مه

( : ال يجػػػوز لمػػػف ال يملػػػؾ إال  ػػػؽ ا دارة أف يهقػػػد إيجػػػارا  تزيػػػد مدتػػػو علػػػا ثػػػ ث 111المػػػادة   
سػػنوات إال اتػػرريص مػػف السػػلط  المرتصػػ    ػػاذا عقػػد ا يجػػار لمػػدة أطػػوؿ مػػف 

 .ذلؾ، أنقصت المدة إلا ث ث سنوات، صؿ ىذا ما لـ يوجد نص يقضي اغيره

مف لػو  ػؽ المنههػ  تنقضػي اانقضػاء ىػذا ال ػؽ إذا لػـ يجزىػا ( : ا جارة الصادرة م161المادة   
مالؾ الرقا ، علا أف تراعػا المواعيػد المقػررة للتنايػو اػا ر ء والمواعيػد ال زمػ  

 .لنقؿ م صوؿ السن 

 .( : يجوز أف تصوف ا جرة نقودا  صما يجوز أف تصوف أا تقدم  أرر 161المادة   

هاقػػداف علػػا مقػػدار ا جػػرة أو علػػا صيهيػػ  تقػػديرىا، أو إذا تهػػّذر ( : إذا لػػـ يتهػػؽ المت168المػػادة   
 .إثاات مقدار ا جرة، وجب اعتاار أجرة المثؿ



( : إذا عقػد ا يجػار دوف اتهػاؽ علػا مػػدة أو عقػد لمػدة غيػر مهّينػ  أو تهػّذر إثاػػات 161المػادة   
ينتيي اانقضػاء المدة المدعاة، اعتار ا يجار منهقدا  للهترة المهين  لد   ا جرة  و 

ىػػػذه الهتػػػرة انػػػاء  علػػػا طلػػػب أ ػػػد المتهاقػػػديف إذا ىػػػو نّاػػػو علػػػا المتهاقػػػد اآلرػػػر 
اػػا ر ء  ػػي المواعيػػد اآلتػػي ايانيػػا:  أ(  ػػي ا راضػػي الزراعيػػ  وا راضػػي الاػػور 
إذا صانػػػػت المػػػػدة المهّينػػػػ  لػػػػد   ا جػػػػرة سػػػػت  أشػػػػير أو أصثػػػػر، يصػػػػوف التنايػػػػو قاػػػػؿ 

صانػػت المػػدة أقػػؿ مػػف ذلػػؾ، وجػػب التنايػػو قاػػؿ نصػػهيا  انتياايػػا اث ثػػ  أشػػير،  ػػاذا
ا رير، صؿ ىذا م  مراعاة  ؽ المستمجر  ي الم صػوؿ و قػا  للهػرؼ   ب(  ػي 
المنازؿ وال وانيت والمصاتب والمتاجر والمصان  والمرازف وما إلا ذلؾ إذا صانت 

اايػػػػا الهتػػػػرة المهّينػػػػ  لػػػػد   ا جػػػػرة أراهػػػػ  أشػػػػير أو أصثػػػػر وجػػػػب التنايػػػػو قاػػػػؿ انتي
اشػػيريف،  ػػاذا صانػػت الهتػػرة أقػػؿ مػػف ذلػػؾ وجػػب التنايػػو قاػػؿ نصػػهيا ا ريػػر   ج( 
 ي المساصف والغرؼ المؤثث  و ي أا شيء غير ما تقّدـ إذا صانػت الهتػرة المهّينػ  
لد   ا جرة شيريف أو أصثر، وجب التنايو قاؿ نيايتيػا اشػير  ػاذا صانػت أقػؿ مػف 

 .ذلؾ، وجب التنايو قاؿ نصهيا ا رير

( : يلتـز المؤجر أف يسّلـ المستمجر الهيف المؤجرة ومل قاتيا  ي  الػ  تصػلح مهيػا 169المادة   
 . ف تهي اما أعّدت لو مف المنهه ، و قا  لما تـ عليو االتهاؽ أو لطايه  الهيف

ػػػّلمت الهػػػيف المػػػؤجرة  ػػػي  الػػػ  ال تصػػػوف  ييػػػا صػػػال   ل نتهػػػاع الػػػذا  -1( : 161المػػػادة    إذا س 
أوّجرت مف أجلو أو إذا نقص ىذا االنتهاع نقصا  صايرا ، جاز للمستمجر أف يطلب 
 سػػػو الهقػػػد أو إنقػػػاص ا جػػػرة اقػػػدر مػػػا نقػػػص مػػػف االنتهػػػاع مػػػ  التهػػػويض  ػػػي 

 اذا صانت الهيف المؤّجرة  ي  ال  مػف شػمنيا  -8ال التيف إذا صاف لذلؾ مقتض  
تردميو أو عمالػو لرطػر أف ت هّرض ص   المستمجر أو مف يهيشػوف مهػو أو مسػ

جسػيـ، جػاز للمسػتمجر أف يطلػب  سػو الهقػد، ولػو صػاف قػد سػاؽ لػو أف نػزؿ عػػف 
 .ىذا ال ؽ

( : يسػػر  علػػا االلتػػزاـ اتسػػليـ الهػػيف المػػؤّجرة مػػا يسػػرا علػػا االلتػػزاـ اتسػػليـ الهػػيف 166المػػادة   
يػد المايه  مف أ صاـ، وعلػا ا رػص مػا يتهلّػؽ منيػا ازمػاف التسػليـ ومصانػو وت د

 .مقدار الهيف المؤّجرة وت ديد مل قاتيا

علػػا المػػؤجر أف يتهيّػػد الهػػيف المػػؤجرة االصػػيان  لتاقػػا علػػا ال الػػ  التػػػي  -1( : 168المػػادة   
سػػػػػّلمت ايػػػػػػا وأف يقػػػػػوـ  ػػػػػػي أثنػػػػػاء ا جػػػػػػارة اجميػػػػػ  الترميمػػػػػػات الضػػػػػػروري  دوف 

 وعليػػػػػو أف يجػػػػػرا ا عمػػػػػاؿ ال زمػػػػػ  لصسػػػػػطح مػػػػػف -8الترميمػػػػػات "التمجيريػػػػػ "  



 -1تجصػػػيص أو ايػػػاض وأف يقػػػـو انػػػزح اآلاػػػار والمػػػرا يض ومصػػػارؼ الميػػػاه  
ويت ّمػػؿ المػػؤّجر التصػػاليؼ والضػػرااب المسػػت ق  علػػا الهػػيف المػػؤّجرة ويلػػـز اػػثمف 
الميػػاه إذا قػػّدر جزا ػػا ،  ػػاذا صػػاف تقػػػديره "االهػػّداد" صػػاف علػػا المسػػتمجر، أمػػا ثمػػػف 

هماؿ الشرصػػػػي  يت ّملػػػػو الصيراػػػػاء والغػػػػاز وغيػػػػر ذلػػػػؾ ممػػػػا ىػػػػو رػػػػاص ااالسػػػػت
 .صؿ ىذا ما لـ يقض االتهاؽ اغيره -9المستمجر  

إذا تمرر المؤجر اهد إعػذاره عػف القيػاـ اتنهيػذ االلتزامػات الماّينػ   ػي المػادة  -1( : 162المادة   
السػػااق ، جػػاز للمسػػتمجر أف ي صػػؿ علػػا تػػرريص مػػف القضػػاء  ػػي إجػػراء ذلػػؾ 

ف ا جرة، وىذا دوف إر ؿ ا قو  ػي طلػب انهسو و ي استيهاء ما أنهقو رصما  م
ويجػػػوز للمسػػػتمجر دوف  اجػػػ  إلػػػا تػػػرريص مػػػف  -8الهسػػػو أو إنقػػػاص ا جػػػرة  

القضاء أف يقوـ ااجراء الترميمات المستهجل  أو الترميمات الاسيط  مما يلتـز او 
المؤجر، سواء  صاف الهيب موجودا  وقت اػدء االنتهػاع أو طػرأ اهػد ذلػؾ إذا لػـ يقػـ 

ر اهػػػػد إعػػػذاره اتنهيػػػػذ ىػػػذا االلتػػػػزاـ  ػػػي ميهػػػػاد مناسػػػب، علػػػػا أف يسػػػػتو ي المػػػؤج
 .المستمجر ما أنهقو رصما  مف ا جرة

إذا ىلصػػت الهػػيف المػػؤّجرة أثنػاء ا يجػػار ى صػػا  صليػػا ، انهسػو الهقػػد مػػف تلقػػاء  -1( : 161المػادة   
ال  أمػػا إذا صػػاف ىػػ ؾ الهػػيف جزايػػا ، أو إذا أصػػا ت الهػػيف  ػػي  الػػ  -8نهسػػو  

تصلح مهيا ل نتهاع الذا أوّجػرت مػف أجلػو، أو نقػص ىػذا االنتهػاع نقصػا  صايػرا  
ولـ يصف للمستمجر يّد  ي شيء مف ذلؾ،  يجوز لو، إذا لـ يقـ المؤّجر  ي ميهاد 
مناسػػب ااعػػادة الهػػيف إلػػا ال الػػ  التػػي صانػػت علييػػا أف يطلػػب تاهػػا  للظػػروؼ إمػػا 

وف إرػػ ؿ امػػا لػػو مػػف  ػػؽ  ػػي أف يقػػـو إنقػػاص ا جػػرة أو  سػػو ا يجػػار ذاتػػو د
وال يجػوز للمسػػتمجر  -1انهسػو اتنهيػذ التػزاـ المػػؤجر و قػا    صػاـ المػػادة السػااق   

 ػػي ال ػػالتيف السػػااقتيف أف يطلػػب تهويضػػا  إذا صػػاف اليػػ ؾ أو التلػػؼ يرجػػ  إلػػا 
 .ساب ال يّد للمؤجر  يو

مػف إجػراء الترميمػات المسػتهجل  التػي ال يجوز للمسػتمجر أف يمنػ  المػؤّجر  -1( : 181المادة   
تصػػوف ضػػروري  ل هػػظ الهػػيف المػػؤّجرة، علػػا أنػػو إذا ترتػػب علػػا ىػػذه الترميمػػات 
إر ؿ صلػي أو جزاػي ااالنتهػاع اػالهيف، جػاز للمسػتمجر أف يطلػب تاهػا  للظػروؼ 

ومػ  ذلػؾ إذا اقػا المسػتمجر  ػي الهػيف  -8إما  سو ا يجار أو إنقػاص ا جػرة  
 .ف تتـ الترميمات، سقط  قو  ي طلب الهسوالمؤّجرة إلا أ



علػػػػا المػػػػؤجر أف يمتنػػػػ  عػػػػف صػػػػؿ مػػػػا مػػػػف شػػػػمنو أف ي ػػػػوؿ دوف انتهػػػػاع  -1( : 181المػػػػادة   
المستمجر االهيف المؤجرة، وال يجوز لو أف ي ػدث اػالهيف أو امل قاتيػا أا تغييػر 

وال يقتصػػر ضػػماف المػػؤجر علػػا ا عمػػاؿ التػػي تصػػدر  -8يرػػّؿ ايػػذا االنتهػػاع  
نو أو مف أتااعو، اؿ يمتد ىذا الضػماف إلػا صػؿ تهػرض أو إضػرار مانػي علػا م

سػػاب قػػانوني يصػػدر مػػف أا مسػػتمجر آرػػر أو مػػف أا شػػرص تّلقػػا ال ػػؽ عػػف 
 .المؤّجر

إذا اّدعػا أجناػي  قػا  يتهػارض مػ  مػا للمسػتمجر مػف  قػوؽ امقتضػا عقػد  -1( : 188المادة   
رطػار المػؤجر اػذلؾ وصػاف لػو أف ا يجار، وجػب علػا المسػتمجر أف ياػادر إلػا إ

 اذا  -8يررج مف الدعو ، و ي ىذه ال ال  ال توّجو ا جراءات إال إلا المؤّجر  
ترتػػب علػػا ىػػذا االدعػػاء أف  ػػـر المسػػتمجر  هػػ   مػػف االنتهػػاع الػػذا لػػو اموجػػب 
عقػػػد ا يجػػػار، جػػػاز لػػػو تاهػػػا  للظػػػروؼ أف يطلػػػب الهسػػػو أو إنقػػػاص ا جػػػرة مػػػ  

 .مقتضالتهويض إف صاف لو 

ػػػؿ مػػػف سػػػاؽ مػػػنيـ إلػػػا وضػػػ  يػػػده  -1( : 181المػػػادة    إذا تهػػػدد المسػػػتمجروف لهػػػيف وا ػػػدة   ضِّ
علييا دوف غش،  اذا صاف مستمجر عقار قد سّجؿ عقده وىو  سف الني  قاؿ أف 
يض  مستمجر آرر يده علػا الهقػار المػؤجر أو قاػؿ أف يتجػدد عقػد إيجػاره،  انػو 

سػػاب لتهضػػيؿ أ ػػد المسػػتمجريف  لػػيس ليػػـ   ػػاذا لػػـ يوجػػد -8ىػػو الػػذا يهّضػػؿ  
 . يما تهارضت  يو  قوقيـ إال طلب التهويض

( : إذا ترتػػػب علػػػا عمػػػؿ مػػػف جيػػػ   صوميػػػ   ػػػي  ػػػدود القػػػانوف نقػػػص صايػػػر  ػػػي 189المػػػادة   
االنتهػاع اػػالهيف المػػؤجرة، جػػاز للمسػػتمجر تاهػػا  للظػػروؼ أف يطلػػب  سػػو الهقػػد أو 

ر اتهويضػو إذا صػاف عمػؿ الجيػ  ال صوميػ  إنقاص ا جرة، ولو أف يطالػب المػؤجّ 
 .قد صدر لساب يصوف المؤّجر مساوال  عنو، صؿ ىذا ما لـ يقض االتهاؽ اغيره

ال يضمف المػؤّجر للمسػتمجر التهػرض المػادا إذا صػدر مػف أجناػي مػا داـ  -1( : 181المادة   
ير ػ  المتهرض ال يّدعي  قا ، ولصف ىذا ال يرّؿ اما للمستمجر مف ال ػؽ  ػي أف 
 -8ااسمو علا المتهرض دعو  المطالا  االتهويض وجمي  دعاو  وض  اليػّد  

علا أنو إذا وق  التهّرض المادا لساب ال يّد للمستمجر  يو، وصاف ىذا التهرض 
مػػف الجسػػام  ا يػػث ي ػػـر المسػػتمجر مػػف االنتهػػاع اػػالهيف المػػؤّجرة، جػػاز لػػو تاهػػا  

 .ةللظروؼ أف يطلب  سو الهقد أو إنقاص ا جر 



يضػػمف المػػؤّجر للمسػػتمجر جميػػ  مػػا يوجػػد  ػػي الهػػيف المػػؤّجرة مػػف عيػػوب  -1( : 186المػػادة   
ت ػػػوؿ دوف االنتهػػػػاع ايػػػا، أو تػػػػنقص مػػػػف ىػػػذا االنتهػػػػاع إنقاصػػػا  صايػػػػرا  ولصنػػػػو ال 
يضػػمف الهيػػوب التػػي جػػر  الهػػرؼ االتسػػامح  ييػػا  وىػػو مسػػاوؿ عػػف رلّػػو الهػػيف 

رّلوىػػا مػػف صػػهات يقتضػػييا االنتهػػاع مػػف صػػهات تهيّػػد صػػرا    اتوا رىػػا أو عػػف 
ومػ  ذلػؾ ال يضػمف المػؤّجر الهيػب  -8ايا، صؿ ىذا ما لـ يقض االتهػاؽ اغيػره  

 .إذا صاف المستمجر قد أرطر او أو صاف يهلـ او وقت التهاقد

إذا وجػػد اػػالهيف المػػؤّجرة عيػػب يت قػػؽ مهػػو الضػػماف، جػػاز للمسػػتمجر تاهػػا   -1( : 188المػػادة   
 سػػو الهقػػد أو إنقػػاص ا جػػرة، ولػػو صػػذلؾ أف يطلػػب إصػػ ح  للظػػروؼ أف يطلػػب

الهيػػػب أو أف يقػػػوـ ىػػػو ااصػػػ  و علػػػا نهقػػػ  المػػػؤّجر إذا صػػػاف ىػػػذا ا صػػػ ح ال 
 ػػػػػاذا ل ػػػػػؽ المسػػػػػتمجر ضػػػػػرر مػػػػػف الهيػػػػػب التػػػػػـز المػػػػػؤّجر  -8يػػػػػايظ المػػػػػؤّجر  

 .اتهويضو، ما لـ يثات أنو صاف يجيؿ وجود الهيب

اتهاؽ يتضمف ا عهاء أو ال ّد مف ضماف التهرض أو الهيب إذا ( : يق  ااط   صؿ 182المادة   
 .صاف المؤّجر قد أرها عف غش ساب ىذا الضماف

( : يلتػػـز المسػػتمجر اػػمف يسػػتهمؿ الهػػيف المػػؤّجرة علػػا الن ػػو المتهػػؽ عليػػو،  ػػاف لػػـ 181المػػادة   
 .يصف ىناؾ اتهاؽ التـز أف يستهمؿ الهيف ا سب ما أ عّدت لو

ال يجػػوز للمسػػتمجر أف ي  ػػديث اػػالهيف المػػؤّجرة تغييػػرا  اػػدوف إذف المػػؤّجر إال  -1: ( 121المػػادة   
 ػاذا أ ػػدث المسػػتمجر  -8إذا صػاف ىػػذا التغييػر ال ينشػػم عنػػو أا ضػرر للمػػؤجر  

تغييرا   ي الهيف المػؤّجرة مجػاوزا   ػي ذلػؾ  ػدود االلتػزاـ الػوارد  ػي الهقػرة السػااق ، 
ل الػػ  التػػي صانػػت علييػػا واػػالتهويض إف صػػاف لػػو جػػاز إلزامػػو ااعػػادة الهػػيف إلػػا ا

 .مقتض

يجػػػوز للمسػػػتمجر أف يضػػػ  اػػػالهيف المػػػؤّجرة أجيػػػزة لتوصػػػيؿ الميػػػاه والنػػػور  -1( : 121المػػػادة   
الصيراػااي والغػاز والتليهػػوف والراديػو ومػا إلػػا ذلػؾ مػا دامػػت الطريقػ  التػي توضػػ  

يثات المؤجر أف وض   ايا ىذه ا جيزة ال ترالؼ ا صوؿ المرعي ، وذلؾ ما لـ
 اذا صاف تدّرؿ المػؤّجر الزمػا   تمػاـ شػيء  -8ىذه ا جيزة ييدد س م  الهقار  

مف ذلؾ، جاز للمستمجر أف يقتضػي منػو ىػذا التػدرؿ، علػا أف يتصّهػؿ امػا ينهقػو 
 .المؤّجر



ا لـ يصف ( : يلتـز المستمجر ااجراء الترميمات "التمجيري " التي يقضي ايا الهرؼ، م128المادة   
 .ىناؾ اتهاؽ علا غير ذلؾ

يجب علا المستمجر أف ياذؿ مف الهناي   ػي اسػتهماؿ الهػيف المػؤّجرة و ػي  -1( : 121المادة   
وىػو مسػاوؿ عّمػا يصػيب الهػيف  -8الم ا ظ  علييا ما ياذلػو الشػرص المهتػاد  

 .أثناء انتهاعو ايا مف تلؼ أو ى ؾ غير ناش  عف استهمالو استهماال  مملو ا  

المسػػتمجر مسػػاوؿ عػػف  ريػػؽ الهػػيف المػػؤّجرة إال إذا أثاػػت أف ال ريػػؽ نشػػم  -1( : 129المػػادة   
 ػاذا تهػدد المسػتمجروف لهقػار وا ػد، صػاف صػؿ مػنيـ  -8عف سػاب ال يػّد لػو  يػو  

مساوال  عف ال ريؽ انسا  الجزء الذا يشغلو، ويتناوؿ ذلؾ المؤجر إف صاف مقيما  
ت أف النػػار ااتػػدأ شػػاوايا  ػػي الجػػزء الػػذا يشػػغلو أ ػػد  ػػي الهقػػار  ىػػذا مػػا لػػـ يثاػػ

 .المستمجريف  يصوف و ده مساوال  عف ال ريؽ

( : يجب علػا المسػتمجر أف ياػادر إلػا إرطػار المػؤّجر اصػؿ أمػر يسػتوجب تدّرلػو، 121المادة   
صػػػػمف ت تػػػػاج الهػػػػيف إلػػػػػا ترميمػػػػات مسػػػػتهجل ، أو ينصشػػػػػؼ عيػػػػب ايػػػػا، أو يقػػػػػ  

 .أجناي االتهّرض ليا، أو اا داث ضرر ايا اغتصاب علييا، أو يتهد 

يجب علا المستمجر أف يقـو او اء ا جرة  ي المواعيد المتهػؽ علييػا،  ػاذا  -1( : 126المادة   
 -8لـ يصف ىناؾ اتهاؽ وجب و اء ا جرة  ي المواعيد التي يهّينيا عرؼ الجي   

رؼ يقضػي اغيػر ويصوف الو اء  ي موطف المستمجر ما لـ يصف ىناؾ اتهاؽ أو ع
 .ذلؾ

( : الو ػػاء اقسػػط مػػف ا جػػرة قرينػػ  علػػا الو ػػاء اا قسػػاط السػػااق  علػػا ىػػذا القسػػط 128المػػادة   
 . تا يقـو الدليؿ علا عصس ذلؾ

( : يجب علا صػؿ مػف اسػتمجر منػزال  أو مرزنػا  أو  انوتػا  أو مصانػا  ممػاث   لػذلؾ أو 122المادة   
ؤّجرة أثاثػػػا  أو اضػػػاا  أو م صػػػػوالت أو أرضػػػا  زراعيػػػ  أف يضػػػ   ػػػي الهػػػيف المػػػ

مواشي أو أدوات تصوف قيمتيا صا ي  لضماف ا جرة لمدة سنتيف، أو عف صػؿ مػدة 
ا يجار إذا قّلت عف سنتيف، ىذا ما لـ تصف ا جرة قد عجلػت، ويههػا المسػتمجر 

 .ررمف ىذا االلتزاـ إذا تـ االتهاؽ علا ىذا ا عهاء أو إذا قّدـ المستمجر تممينا  آ

يصوف للمؤّجر، ضمانا  لصؿ  ؽ يثات لو امقتضا عقػد ا يجػار، أف ي ػاس  -1( : 121المادة   
جميػػػ  المنقػػػوالت القاالػػػ  لل جػػػز الموجػػػودة  ػػػي الهػػػيف المػػػؤّجرة مػػػا دامػػػت مثقلػػػ  



اامتياز المؤجر ولو لـ تصف مملوص  للمستمجر  وللمػؤّجر ال ػؽ  ػي أف يمػان   ػي 
أو دوف علمػػو، صػػاف لػػو ال ػػؽ  ػػي اسػػتردادىا مػػف  نقليػػا  ػػاذا نقلػػت رغػػـ مهارضػػتو

ال ػػااز ليػػا ولػػو صػػاف  سػػف النيػػ ، مػػ  عػػدـ ا رػػ ؿ امػػا يصػػوف ليػػذا ال ػػااز مػػف 
وليس للمؤّجر أف يستهمؿ  قو  ي ال اس أو  ػي االسػترداد إذا صػاف  -8 قوؽ  

نقؿ ىذه ا شياء أمرا  اقتضتو  ر ػ  المسػتمجر أو المػملوؼ مػف شػؤوف ال يػاة، أو 
ت المنقوالت التي ترصت  ي الهيف المؤجرة أو التي تـ استردادىا تهي اضػماف صان

 .ا جرة و اء  تاما  

( : يجػػب علػػا المسػػتمجر أف يػػرّد الهػػيف المػػؤّجرة عنػػد انتيػػاء ا يجػػار،  ػػاذا أاقاىػػا 111المػػادة   
ت ت يده دوف  ؽ صاف ملزما  أف يد   للمػؤجر تهويضػا  يراعػا  ػي تقػديره القيمػ  

 .ري  للهيف وما أصاب المؤّجر مف ضررا يجا

علػػا المسػػتمجر أف يػػرّد الهػػيف المػػؤّجرة اال الػػ  التػػي تسػػّلميا علييػػا، إال مػػا  -1( : 111المػػادة   
 ػػاذا صػػاف  -8يصػػوف قػػد أصػػاب الهػػيف مػػف ىػػ ؾ أو تلػػؼ لسػػاب ال يػػّد لػػو  يػػو  

تسػػػليـ الهػػػيف للمسػػػتمجر قػػػد تػػػـ دوف صتااػػػ  م ضػػػر أو دوف ايػػػاف اموصػػػاؼ ىػػػذه 
الهيف ا تػرض،  تػا يقػوـ الػدليؿ علػا الهصػس، أف المسػتمجر قػد تسػّلـ الهػيف  ػي 

 . ال   سن 

إذا أوجػػػد المسػػػتمجر  ػػػي الهػػػيف المػػػؤجرة انػػػاء  أو غراسػػػا  أو غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف  -1( : 118المػػػادة   
الت سػػػػينات ممػػػػا يزيػػػػد  ػػػػي قيمػػػػ  الهقػػػػار، التػػػػـز المػػػػؤّجر أف يػػػػرّد للمسػػػػتمجر عنػػػػد 

أنهقػػو  ػػي ىػػذه الت سػػينات أو مػػا زاد  ػػي قيمػػ  الهقػػار، مػػا لػػـ انقضػػاء ا يجػػار مػػا 
 اذا صانػت تلػؾ الت سػينات قػد اسػت دثت  -8يصف ىناؾ اتهاؽ يقضي اغير ذلؾ  

دوف علػػػـ المػػػؤّجر أو رغػػػـ مهارضػػػتو، صػػػاف لػػػو أيضػػػا  أف يطلػػػب مػػػف المسػػػتمجر 
إزالتيػػا  ولػػو أف يطلػػب  ػػوؽ ذلػػؾ تهويضػػا  عػػف الضػػرر الػػذا يصػػيب الهقػػار مػػف 

 ػػاذا ارتػػار المػػؤّجر أف ي ػػتهظ ايػػذه  -1ه ا زالػػ  إف صػػاف للتهػػويض مقػػتض  ىػػذ
الت سينات  ي مقااؿ رّد إ د  القيمتيف المتقدـ ذصرىما، جاز للم صمػ  أف تنظػره 

 .إلا أجؿ للو اء ايا

( : للمسػػتمجر  ػػؽ التنػػازؿ عػػف ا يجػػار أو ا يجػػار مػػف الاػػاطف وذلػػؾ عػػف صػػؿ مػػا 111المػػادة   
 .ضو ما لـ يقض االتهاؽ اغير ذلؾاستمجره أو اه



منػػ  المسػػتمجر مػػف أف يػػؤّجر مػػف الاػػاطف يقتضػػي منهػػو مػػف التنػػازؿ عػػف  -1( : 119المػػادة   
وم  ذلؾ إذا صاف ا مر راصػا  اايجػار عقػار أنشػ   -8ا يجار وصذلؾ الهصس  

اػػػػو مصػػػػن  أو متجػػػػر واقتضػػػػت الضػػػػرورة أف يايػػػػ  المسػػػػتمجر ىػػػػذا المصػػػػن  أو 
 صم  االرغـ مف وجػود الشػرط المػان  أف تقضػي اااقػاء ا يجػار المتجر، جاز للم

 .إذا قّدـ المشترا ضمانا  صا يا  ولـ يل ؽ المؤّجر مف ذلؾ ضرر م قؽ

( :  ػػػي  الػػػ  التنػػػازؿ عػػػف ا يجػػػار ياقػػػا المسػػػتمجر ضػػػامنا  للمتنػػػازؿ لػػػو  ػػػي تنهيػػػذ 111المػػػادة   
 .التزاماتو

اطف ملزما  امف يػؤدا للمػؤّجر مااشػرة  مػا يصػوف ثااتػا  يصوف المستمجر مف الا -1( : 116المادة   
وال يجوز للمسػتمجر مػف  -8 ي ذمتو للمستمجر ا صلي وقت أف ينذره المؤّجر  

الاػػػػاطف أف يتمّسػػػػؾ قاػػػػؿ المػػػػؤجر امػػػػا يصػػػػوف قػػػػد عّجلػػػػو مػػػػف ا جػػػػرة للمسػػػػتمجر 
وقػت ا صلي، ما لـ يصف ذلؾ قد تـ قاؿ ا نذار و قا  للهػرؼ أو التهػاؽ ثااػت تػـ 

 .ا يجار مف الااطف

( : تارأ ذم  المسػتمجر ا صػلي قاػؿ المػؤّجر سػواء   يمػا يتهلػؽ اضػمانو للمتنػازؿ لػو 118المادة   
 ي  الػ  التنػازؿ عػف ا يجػار أمػا  يمػا يتهلػؽ امػا يهرضػو عقػد ا يجػار ا صػلي 
مػػف التزامػػات  ػػي  الػػ  ا يجػػار مػػف الاػػاطف:  أوال ( إذا صػػدر مػػف المػػؤّجر قاػػوؿ 

يح االتنازؿ عف ا يجار أو اا يجار مف الااطف   ثانيا ( إذا اسػتو ا المػؤّجر صر 
ا جػػرة مااشػػرة  مػػف المتنػػازؿ لػػو أو مػػف المسػػتمجر مػػف الاػػاطف دوف أف ياػػدا أا 

 .ت هظ  ي شمف  قوقو قاؿ المستمجر ا صلي

 .ا تنايو اا ر ء( : ينتيي ا يجار اانتياء المدة المهّين   ي الهقد دوف  اج  إل112المادة   

إذا انتيا عقد ا يجار واقا المستمجر منتههػا  اػالهيف المػؤّجرة اهلػـ المػؤّجر  -1( : 111المادة   
ودوف اعتػػراض منػػو، اعتاػػر ا يجػػار قػػد تجػػدد اشػػروطو ا ولػػا ولصػػف لمػػدة غيػػر 

 -8  161مهّين ، وتسرا علػا ا يجػار إذا تجػدد علػا ىػذا الوجػو أ صػاـ المػادة 
ا التجديد الضمني إيجارا  جديدا  ال مجرد امتداد لحيجار ا صلي، وم  ويهتار ىذ

ذلؾ تنتقؿ إلا ا يجار الجديد التممينات الهيني  التي صاف المستمجر قد قّدميا  ي 
ا يجػػار القػػديـ مػػ  مراعػػاة قواعػػد الشػػير الهقػػارا، أمػػا الصهالػػ  شرصػػي  صانػػت أو 

 .إذا رضي الصهيؿ اذلؾعيني     تنتقؿ إلا ا يجار الجديد إال 



( : إذا نّاو أ د الطر يف علا اآلرر اػا ر ء، و اسػتمر المسػتمجر مػ  ذلػؾ منتههػا  611المادة   
االهيف اهد انتياء ا يجار    يهترض أف ا يجار قد تجدد ما لـ يقـ الدليؿ علػا 

 .عصس ذلؾ

ومػػ  ذلػػؾ إذا  -8تمجر  ال ينتيػػي ا يجػػار امػػوت المػػؤجر وال امػػوت المسػػ -1( : 611المػػادة   
مػػػات المسػػػتمجر جػػػاز لورثتػػػو أف يطلاػػػوا إنيػػػاء الهقػػػد إذا أثاتػػػوا أنػػػو اسػػػاب مػػػوت 
مػػورثيـ أصػػا ت أعاػػاء الهقػػد أثقػػؿ مػػف أف تت مليػػا مػػواردىـ، أو أصػػاح ا يجػػار 
مجاوزا   دود  اجتيـ  و ي ىذه ال الػ  يجػب أف تراعػا مواعيػد التنايػو اػا ر ء 

وأف يصػػوف طلػػب إنيػػاء الهقػػد  ػػي مػػدة سػػت  أشػػير علػػا  ،161الماّينػػ   ػػي المػػادة 
 .ا صثر مف وقت موت المستمجر

( : إذا لػػػػـ ي هقػػػػد ا يجػػػػار إال اسػػػػاب  ر ػػػػ  المسػػػػتمجر أو العتاػػػػارات أرػػػػر  تتهلػػػػؽ 618المػػػػادة   
 .اشرصو ثـ مات، جاز لورثتو أو للمؤّجر أف يطلاوا إنياء الهقد

ومػػ  ذلػػؾ  -8لمسػػتمجر أف ت ػػّؿ أجػػرة لػـ تسػػت ؽ  ال يترتػػب علػػا إعسػار ا -1( : 611المػادة   
يجوز للمؤجر أف يطلب  سو ا يجػار إذا لػـ تقػّدـ لػو  ػي ميهػاد مناسػب تممينػات 
تصهؿ الو اء اا جرة التي لـ ت ػّؿ  وصػذلؾ يجػوز للمسػتمجر إذا لػـ يػررص لػو  ػي 
التنػازؿ عػػف ا يجػػار أو  ػػي ا يجػػار مػػف الاػػاطف أف يطلػػب الهسػػو علػػا أف يػػد   

 .ويضا  عادال  ته

إذا انتقلت ملصي  الهيف المؤجرة ارتيارا  أو جارا  إلا شرص آرر،    يصوف  -1( : 619المادة   
ا يجػػػار نا ػػػذا   ػػػي  ػػػؽ ىػػػذا الشػػػرص إذا لػػػـ يصػػػف لػػػو تػػػاريو ثااػػػت سػػػااؽ علػػػا 

ومػػ  ذلػػؾ يجػػوز لمػػف انتقلػػت إليػػو الملصيػػ  أف  -8التصػػرؼ الػػذا نقػػؿ الملصيػػ   
 .ولو صاف ىذا الهقد غير نا ذ  ي  قو يتمّسؾ اهقد ا يجار

ال يجػوز لمػف انتقلػػت إليػو ملصيػ  الهػػيف المػؤّجرة ولػـ يصػػف ا يجػار نا ػذا   ػػي  -1( : 611المػادة   
 قػػو أف يجاػػر المسػػتمجر علػػا ا رػػ ء إال اهػػد التنايػػو عليػػو اػػذلؾ  ػػي المواعيػػد 

قاػػػؿ انقضػػػاء  ػػػاذا نّاػػػو علػػػا المسػػػتمجر اػػػا ر ء  -8  161الماّينػػػ   ػػػي المػػػادة 
ا يجػػار،  ػػاف المػػؤّجر يلتػػـز اػػمف يػػد   للمسػػتمجر تهويضػػا  مػػا لػػـ يتهػػؽ علػػا غيػػر 
ذلػػػػؾ، وال يجاػػػػر المسػػػػتمجر علػػػػا ا رػػػػ ء إال اهػػػػد أف يتقاضػػػػا التهػػػػويض مػػػػف 
المػػؤجر أو ممػػف انتقلػػت إليػػو الملصيػػ  نيااػػ   عػػف المػػؤّجر أو اهػػد أف ي صػػؿ علػػا 

 .تمميف صاؼ للو اء ايذا التهويض



( : ال يجوز للمستمجر أف يتمّسؾ اما عّجلو مف ا جرة قاؿ مف انتقلت إليػو الملصيػ  616  المادة 
إذا أثاػػػت ىػػػذا أف المسػػػتمجر وقػػػت الػػػد   صػػػاف يهلػػػـ اانتقػػػاؿ الملصيػػػ  أو صػػػاف مػػػف 
المهػػروض  تمػػا  أف يهلػػـ   ػػاذا عجػػز مػػف انتقلػػت إليػػو الملصيػػ  عػػف ا ثاػػات  ػػ  

 .يصوف لو إال الرجوع علا المؤّجر

( : إذا اتهػػؽ علػػا أنػػو يجػػوز للمػػؤّجر أف ينيػػي الهقػػد إذا جػػّدت لػػو  اجػػ  شرصػػي  618لمػػادة   ا
للهيف، وجب عليو  ي استهماؿ ىػذا ال ػؽ أف ينّاػو علػا المسػتمجر اػا ر ء  ػي 

 .ما لـ يقض االتهاؽ اغير ذلؾ 161المواعيد الماّين  االمادة 

، جػػػاز لصػػؿ مػػف المتهاقػػػديف أف يطلػػب إنيػػػاء إذا صػػاف ا يجػػػار مهػػّيف المػػدة -1( : 612المػػادة   
الهقػػػد قاػػػؿ انقضػػػاء مدتػػػو إذا جػػػّدت ظػػػروؼ رطيػػػرة غيػػػر متوقهػػػ  مػػػف شػػػمنيا أف 
تجهؿ تنهيػذ ا يجػار مػف ماػدأ ا مػر أو  ػي أثنػاء سػريانو مرىقػا ، علػا أف يراعػي 

، وعلػػا أف 161مػػف يطلػػب إنيػػاء الهقػػد مواعيػػد التنايػػو اػػا ر ء الماّينػػ  االمػػادة 
 ػػاذا صػػاف المػػؤجر ىػػو الػػذا يطلػػب  -8الطػػرؼ اآلرػػر تهويضػػا  عػػادال   يهػػّوض 

إنياء الهقد،    يجار المستمجر علػا رّد الهػيف المػؤجرة  تػا يسػتو ي التهػويض 
 .أو ي صؿ علا تمميف صاؼ

( : يجوز للموظؼ أو المستردـ إذا اقتضا عملو أف يغّيػر م ػؿ إقامتػو، أف يطلػب 611المادة   
إذا صػػاف ىػػذا ا يجػار مهػػّيف المػػدة، علػا أف يراعػػي المواعيػػد  إنيػاء إيجػػار مسػصنو
 .، ويق  ااط   صؿ اتهاؽ علا غير ذلؾ161الماّين   ي المادة 

( : إذا صانػػػػػت الهػػػػػيف المػػػػػؤّجرة أرضػػػػػا  زراعيػػػػ ،  ػػػػػ  يصػػػػػوف المػػػػػؤّجر ملزمػػػػػا  اتسػػػػػليـ 611المػػػػادة   
إذا صػاف ا يجػار  المستمجر المواشي وا دوات الزراعي  التي توجد  ي ا رض إال

 .يشمليا

( : إذا تسػػػّلـ المسػػػتمجر مواشػػػي وأدوات زراعيػػػ  مملوصػػػ  للمػػػؤّجر، وجػػػب عليػػػو أف 611المػػػادة   
 .يرعاىا ويتهّيدىا االصيان  ا سب المملوؼ  ي استغ ليا

قػػػد لسػػػن  أو لهػػػدة 618المػػػادة    ( : إذا ذصػػػر  ػػػي عقػػػد إيجػػػار ا رض الزراعيػػػ  أف ا يجػػػار قػػػد ع 
 .المقصود مف ذلؾ أنو قد ع قد لدورة زراعي  سنوي  أو لهدة دوراتسنوات، صاف 

يجػػػب أف يصػػػوف اسػػػتغ ؿ المسػػػتمجر لػػػصرض الزراعيػػػ  موا قػػػا  لمقتضػػػيات  -1( : 611المػػػادة   
االسػػػػتغ ؿ المػػػػملوؼ، وعلػػػػا المسػػػػتمجر اوجػػػػو رػػػػاص أف يهمػػػػؿ علػػػػا أف تاقػػػػا 



ف يػػػدرؿ علػػػا وال يجػػػوز لػػػو دوف رضػػػا المػػػؤّجر أ -8ا رض صػػػال   لحنتػػػاج  
الطريقػػ  المتّاهػػ   ػػي اسػػتغ ليا أا تغييػػر جػػوىرا يمتػػد أثػػره إلػػا مػػا اهػػد انقضػػاء 

 .ا يجار

علػػػػػا المسػػػػػتمجر أف يقػػػػػوـ اػػػػػاجراء ا صػػػػػ  ات التػػػػػي يقتضػػػػػييا االنتهػػػػػاع  -1( : 619المػػػػػادة   
 المملوؼ اا رض المػؤّجرة، ويلتػـز اوجػو رػاص اتطييػر وصػيان  التػرع والمسػاقي
والمػػراوا والمصػػارؼ، وصػػذلؾ القيػػاـ امعمػػاؿ الصػػيان  المهتػػادة للطػػرؽ والجسػػػور 
والقناطر وا سوار واآلاار والمااني المهّدة للسصنا أو ل سػتغ ؿ، صػؿ ىػذا مػا لػـ 

أمػػػػا إقامػػػػ  الماػػػػاني وا صػػػػ  ات الصاػػػػر   -8يقػػػػض االتهػػػػاؽ أو الهػػػػرؼ اغيػػػػره  
يلتـز ايا المؤّجر ما لـ يقض االتهاؽ للمااني القاام  وغيرىا مف مل قات الهيف،  

أو الهرؼ اغير ذلؾ، وصذلؾ يصوف ال صـ  ػي ا صػ  ات ال زمػ  لآلاػار والتػرع 
 .ومجارا المياه والرّزانات

( : إذا من  المستمجر مف تييا  ا رض للزراع  أو مف اذرىا أو ىلػؾ الاػذر صلػو أو 611المادة   
ذمػػػ  المسػػػتمجر مػػػف ا جػػػرة صليػػػا أو  أصثػػػره وصػػػاف ذلػػػؾ اسػػػاب قػػػوة قػػػاىرة، اراػػػت

 .اهضيا ا سب ا  واؿ  صؿ ىذا ما لـ يوجد اتهاؽ يقضي اغيره

إذا اذر المستمجر ا رض ثـ ىلؾ الزرع صلو قاؿ  صاده اساب قػوة قػاىرة،  -1( : 616المادة   
أمػػا إذا لػػـ ييلػػؾ إال اهػػض الػػزرع  -8جػػاز للمسػػتمجر أف يطلػػب إسػػقاط ا جػػرة  

لي ؾ نقػص صايػر  ػي ريػ  ا رض، صػاف للمسػتمجر أف يطلػب ولصف ترتب علا ا
ولػػػيس للمسػػػتمجر أف يطلػػػب إسػػػقاط ا جػػػرة أو إنقاصػػػيا إذا  -1إنقػػػاص ا جػػػرة  

صاف قد ع وِّض عمػا أصػااو مػف ضػرر امػا عػاد عليػو مػف أراػاح  ػي مػدة ا جػارة 
 .صليا أو اما  صؿ عليو مف طريؽ التمميف أو مف أا طريؽ آرر

يجوز للمستمجر إذا لـ تنضػذ غلّػ  ا رض عنػد انتيػاء ا يجػار اسػاب ال يػّد لػو  ( :618المادة   
 . يو أف ياقا االهيف المؤجرة  تا تنضذ الغّل  علا أف يؤدا ا جرة المناسا 

( : ال يجػػوز للمسػػتمجر أف يػػمتي عمػػ   يصػػوف مػػف شػػمنو أف يػػنقص أو يػػؤرر انتهػػاع 612المػػادة   
قايػؿ إرػ ء ا رض أف يسػمح ليػذا الرلػؼ مف يرلهو  ويجب عليػو اوجػو رػاص 

 .اتييا  ا رض واذرىا إذا لـ يصاو ضرر مف ذلؾ



( : يجػػػػػػوز أف ت هطػػػػػػا ا رض الزراعيػػػػػػ  وا رض المغروسػػػػػػ  اا شػػػػػػجار مزارعػػػػػػ  611المػػػػػػادة   
 .للمستمجر  ي مقااؿ أرذ المؤّجر جزءا  مهينا  مف الم صوؿ

المزارع  م  مراعاة ا  صاـ اآلتي  إذا لـ يوجد اتهػاؽ ( : تسرا أ صاـ ا يجار علا 681المادة   
 .أو عرؼ يرالهيا

 .( : إذا لـ تهّيف مدة المزارع ، صانت المدة دورة زراعي  سنوي 681المادة   

( : ا يجػػػار  ػػػي المزارعػػػ  تػػػدرؿ  يػػػو ا دوات الزراعيػػػ  والمواشػػػي التػػػي توجػػػد  ػػػي 688المػػػادة   
 .ص  للمؤّجرا رض وقت التهاقد إذا صانت مملو 

يجب علػا المسػتمجر أف ياػذؿ  ػي الزراعػ  و ػي الم ا ظػ  علػا الػزرع مػف  -1( : 681المادة   
وىػػػو مسػػػاوؿ عّمػػػا يصػػػيب ا رض مػػػف  -8الهنايػػػ  مػػػا ياذلػػػو  ػػػي شػػػؤوف نهسػػػو  

التلؼ  ي أثناء االنتهاع إال إذا أثات أنو اػذؿ  ػي الم ا ظػ  علييػا و ػي صػيانتيا 
وال يلػػػػـز المسػػػػتمجر أف يهػػػػّوض مػػػػا نهػػػػؽ مػػػػف  -1مػػػػا ياذلػػػػو الشػػػػرص المهتػػػػاد  

 .المواشي وال ما الا مف ا دوات الزراعي  ا  رطم منو

تػػػوّزع الغلّػػػ  اػػػيف الطػػػر يف االنسػػػا  المتهػػػؽ علييػػػا أو االنسػػػا  التػػػي يهّينيػػػا  -1( : 689المػػػادة   
 ػػػاذا  -8الهػػرؼ،  ػػػاذا لػػػـ يوجػػػد اتهػػاؽ أو عػػػرؼ صػػػاف لصػػػؿ منيمػػا نصػػػؼ الغلّػػػ   

  صليػػػا أو اهضػػػيا اسػػػاب قػػػوة قػػػاىرة، ت ّمػػػؿ الطر ػػػاف مهػػػا  تاهػػػ  ىػػػذا ىلصػػػت الغلّػػػ
 .الي ؾ وال يرج  أ د منيما علا اآلرر

( : ال يجوز  ي المزارع  أف ينزؿ المسػتمجر عػف ا يجػار أو أف يػؤّجر ا رض مػف 681المادة   
 .الااطف إال ارضاء المؤّجر

 .ولصنيا تنقضي اموت المستمجر ( : ال تنقضي المزارع  اموت المؤّجر،686المادة   

إذا انتيػػػػػت المزارعػػػػػ  قاػػػػػؿ انقضػػػػػاء مػػػػػّدتيا، وجػػػػػب علػػػػػا المػػػػػؤّجر أف يػػػػػرّد  -1( : 688المػػػػػادة   
للمستمجر أو لورثتو ما أنهقػو المسػتمجر علػا الم صػوؿ الػذا لػـ يػتـ نضػجو مػ  

ومػػػػ  ذلػػػػؾ إذا انتيػػػػت  -8تهػػػػويض عػػػػادؿ عّمػػػػا قػػػػاـ اػػػػو المسػػػػتمجر مػػػػف الهمػػػػؿ  
المسػػتمجر، جػػاز لورثتػػو عوضػػا  عػػف اسػػتهماؿ  قيػػـ  ػػي اسػػترداد المزارعػػ  امػػوت 

النهقػػات المتقػػّدـ ذصرىػػا أف ي لّػػوا م ػػّؿ مػػورثيـ  تػػا ينضػػذ الم صػػوؿ مػػا دامػػوا 
 .يستطيهوف القياـ اذلؾ علا الوجو المرضي



   يملصيا الموقػوؼ عليػو ولػو ان صػر  يػو  -8للناظر والي  إجارة الوقؼ   -1( : 682المادة   
قاؽ إال إذا صاف متوّليا  مف قاؿ الواقؼ أو ممذونا  ممف لو والي  ا جارة مف االست 

 .ناظر أو قاض

 .( : والي  قاض ا جرة للناظر ال للموقوؼ عليو إال إف أذف لو الناظر  ي قاضيا681المادة   

ويجػػوز لػػو أف  -8ال يجػػوز للنػػاظر أف يسػػتمجر الوقػػؼ ولػػو اػػمجر المثػػؿ   -1( : 611المػػادة   
 .ؤّجر الوقؼ  صولو و روعو علا أف يصوف ذلؾ امجر المثؿي

( : ال تصح إجارة الوقؼ اػالغاف الهػا ش إال إذا صػاف المػؤّجر ىػو المسػت ؽ الو يػد 611المادة   
الذا لو والي  التصرؼ  ي الوقؼ،  تجوز إجارتػو اػالغاف الهػا ش  ػي  ػؽ نهسػو 

 .ال  ي  ؽ مف يليو مف المست قيف

 ػػي إجػػارة الوقػػؼ تصػوف الهاػػرة  ػػي تقػػدير أجػػر المثػؿ االوقػػت الػػذا أاػػـر  يػػو  -1( : 618المػادة   
ذا أّجػر النػاظر الوقػؼ  -8عقد ا يجػار، وال يهتّػد اػالتغيير ال اصػؿ اهػد ذلػؾ   وا 

ال  سػػو  اػػالغاف الهػػا ش، وجػػب علػػا المسػػتمجر تصملػػ  ا جػػرة إلػػا أجػػر المثػػؿ وا 
 .الهقد

ر إذف القاضػػي أف يػػؤّجر الوقػػؼ مػػدة تزيػػد علػػا ثػػ ث ال يجػػوز للنػػاظر اغيػػ -1( : 611المػػادة   
سنيف ولو صاف ذلؾ اهقود متراد  ،  اذا عقدت ا جارة لمدة أطوؿ، أنقصت المدة 

وم  ذلؾ إذا صاف الناظر ىػو الواقػؼ أو المسػت ؽ الو يػد،  -8إلا ث ث سنيف  
ي، جاز لو أف يؤّجر الوقؼ مدة تزيد علا ث ث سنيف ا   اجػ  إلػا إذف القاضػ

وىػػذا دوف إرػػ ؿ ا ػػؽ النػػاظر الػػذا يرلهػػو  ػػي طلػػب إنقػػاص المػػدة إلػػا ثػػ ث 
 .سنيف

( : تسػػرا أ صػػاـ عقػػد ا يجػػار علػػا إجػػارة الوقػػؼ إال إذا تهارضػػت مػػ  النصػػوص 619المػػادة   
 .السااق 

( : الهاريػػػ  عقػػػد يلتػػػـز اػػػو المهيػػػر أف ي سػػػّلـ المسػػػتهير شػػػياا  غيػػػر قااػػػؿ ل سػػػتي ؾ 611المػػػادة   
ملو اػػػػػ  عػػػػػوض لمػػػػػدة مهّينػػػػػ  أو  ػػػػػي غػػػػػرض مهػػػػػّيف علػػػػػا أف يػػػػػرّده اهػػػػػد ليسػػػػػته

 .االستهماؿ



( : يلتػػـز المهيػػر أف ي سػػّلـ المسػػتهير الشػػيء المهػػار اال الػػ  التػػي يصػػوف علييػػا وقػػت 616المػػادة   
 .انهقاد الهاري ، وأف يترصو للمستهير طوؿ مدة الهاري 

ؽ للم ا ظػػػ  علػػػا الشػػػيء أثنػػػاء الهاريػػػ ، إذا اضػػػطر المسػػػتهير إلػػػا ا نهػػػا -1( : 618المػػػادة   
أمػا المصػرو ات النا هػ   -8التـز المهير أف يرّد إليو ما أنهقػو مػف المصػرو ات  

 تتا   ي شمنيا ا  صاـ الراص  االمصرو ات التي ينهقيا مف ي وز الشيء وىو 
 .سيء الني 

 أف يصػػػوف ىنػػػاؾ ال ضػػػماف علػػػا المهيػػػر  ػػػي اسػػػت قاؽ الشػػػيء المهػػػار إال -1( : 612المػػػادة   
 -8اتهػػاؽ علػػا الضػػماف أو أف يصػػوف المهيػػر قػػد تهّمػػد إرهػػاء سػػاب االسػػت قاؽ  

وال ضماف عليو صذلؾ  ي الهيوب الرهي ، غير أنػو إذا تهّمػد إرهػاء الهيػب أو إذا 
 .ضمف س م  الشيء منو، لزمو تهويض المستهير عف صؿ ضرر يسااو ذلؾ

تهمؿ الشػػيء المهػػار إال علػػا الوجػػو المهػػّيف واالقػػدر لػػيس للمسػػتهير أف يسػػ -1( : 611المػػادة   
الم دد، وذلػؾ طاقػا  لمػا ياّينػو الهقػد أو تقالػو طايهػ  الشػيء أو يهّينػو الهػرؼ  وال 
يجوز لو دوف إذف المهير أف ينزؿ عف االستهماؿ للغيػر ولػو علػا سػايؿ التاػّرع  

الستهماؿ الذا وال يصوف مساوال  عما يل ؽ الشيء مف تغيير أو تلؼ يسااو ا -8
 .تاي و الهاري 

إذا اقتضي اسػتهماؿ الشػيء نهقػ  مػف المسػتهير،  لػيس لػو اسػتردادىا، وىػو  -1( : 691المادة   
ولػػػػو أف ينػػػػزع مػػػػف  -8مصلّػػػؼ االنهقػػػػ  ال زمػػػػ  لصػػػيان  الشػػػػيء صػػػػيان  مهتػػػادة  

الشػػيء المهػػار صػػؿ مػػا يصػػوف قػػد أضػػا و إليػػو، علػػا أف ي هيػػد الشػػيء إلػػا  التػػو 
 .ا صلي 

علا المستهير أف ياذؿ  ػي الم ا ظػ  علػا الشػيء الهنايػ  التػي ياػذليا  ػي  -1( : 691المادة   
و ػي  -8الم ا ظ  علػا مالػو دوف أف ينػزؿ  ػي ذلػؾ عػف عنايػ  الرجػؿ المهتػاد  

صػؿ  ػاؿ يصػػوف ضػامنا  ليػ ؾ الشػػيء إذا نشػم اليػ ؾ عػػف  ػادث مهػاج  أو قػػوة 
ماؿ شػػيء مػػف ملصػػو الرػػاص، أو صػػاف قػػاىرة وصػػاف  ػػي وسػػهو أف يت اشػػاه ااسػػته

 .ايف أف ينقذ شياا  مملوصا  لو أو الشيء المهار  ارتار أف ينقذ ما يملصو

متا انتيت الهاري  وجب علا المستهير أف يرّد الشيء الذا تسّلمو اال ال   -1( : 698المادة   
ب ويج -8التي يصوف علييا، وذلؾ دوف إر ؿ امساوليتو عف الي ؾ أو التلؼ  



رّد الشػػػيء  ػػػي المصػػػاف الػػػذا يصػػػوف المسػػػتهير قػػػد تسػػػّلمو  يػػػو مػػػا لػػػـ يوجػػػد اتهػػػاؽ 
 .يقضي اغير ذلؾ

تنتيػي الهاريػ  اانقضػاء ا جػؿ المتهػؽ عليػو،  ػاذا لػـ يهػّيف ليػا أجػؿ انتيػت  -1( : 691المادة   
 ػاف لػـ يصػف ىنػاؾ سػايؿ لتهيػيف مػدة  -8ااستهماؿ الشيء  يما أعيػر مػف أجلػو  

و ػػي صػؿ  ػػاؿ يجػػوز  -1للمهيػر أف يطلػػب إنياءىػػا  ػي أا وقػػت   الهاريػ ، جػػاز
للمسػػتهير أف يػػرّد الشػػيء المهػػار قاػػؿ انتيػػاء الهاريػػ ، غيػػر أنػػو إذا صػػاف ىػػذا الػػرّد 

 .يّضر المهير    يرغـ علا قاولو

( : يجػػوز للمهيػػر أف يطلػػب  ػػي أا وقػػت إنيػػاء الهاريػػ   ػػي ا  ػػواؿ اآلتيػػ :  أ( إذا 699المػادة   
 اجػػػػ  عاجلػػػػ  للشػػػػيء لػػػػـ تصػػػػف متوقهػػػػ    ب( إذا أسػػػػاء المسػػػػتهير  عرضػػػػت لػػػػو

استهماؿ الشيء أو قّصػر  ػي اال تيػاط الواجػب للم ا ظػ  عليػو   ج( إذا أعسػر 
 .المستهير اهد انهقاد الهاري  أو صاف مهسرا  قاؿ ذلؾ دوف علـ مف المهير

 .ضي اغيره( : تنتيي الهاري  اموت المستهير ما لـ يوجد اتهاؽ يق691المادة   

( : المقاول  عقد يتهيد امقتضاه أ ػد المتهاقػديف أف يصػن  شػياا  أو أف يػؤدا عمػ   696المادة   
 .لقاء أجر يتهّيد او المتهاقد اآلرر

يجوز أف يقتصر المقاوؿ علا التهّيد اتقديـ عملو علا أف يقّدـ رب الهمػؿ  -1( : 698المادة   
صمػا يجػوز أف يتهيّػد  -8 ػي القيػاـ اهملػو  المادة التي يستردميا أو يستهيف ايػا 

 .المقاوؿ اتقديـ الهمؿ والمادة مها  

( : إذا تهيّػػد المقػػاوؿ اتقػػديـ مػػادة الهمػػؿ صليػػا أو اهضػػيا، صػػاف مسػػاوال  عػػف جودتيػػا 692المػادة   
 .وعليو ضمانيا لرب الهمؿ

أف ي ػػرص علييػػا  إذا صػػاف رب الهمػػؿ ىػػو الػػذا قػػّدـ المػػادة،  هلػػا المقػػاوؿ -1( : 691المػػادة   
ويراعػػػػي أصػػػػوؿ الهػػػػف  ػػػػي اسػػػػتردامو ليػػػػا وأف يػػػػؤدا  سػػػػااا  لػػػػرب الهمػػػػؿ عمػػػػا 
استهمليا  يو ويرّد إليو ما اقا منيا   اذا صار شيء مف ىذه المادة غير صػالح 
ل ستهماؿ اساب إىمالو أو قصور صهايتو الهني ، التـز ارّد قيم  ىذا الشيء لػرب 

امػا ي تػاج إليػو  ػػي إنجػاز الهمػؿ مػػف أدوات  وعلػا المقػاوؿ أف يػػمتي -8الهمػؿ  
وميمػػػات إضػػػا ي  ويصػػػوف ذلػػػؾ علػػػا نهقتػػػو  ىػػػذا مػػػا لػػػـ يقػػػض االتهػػػاؽ أو عػػػرؼ 

 .ال ر   اغيره



إذا ثاػػت أثنػػاء سػػير الهمػػؿ أف المقػػاوؿ يقػػوـ اػػو علػػا وجػػو مهيػػب أو منػػاؼ  -1( : 611المػػادة   
ذ رػ ؿ أجػؿ مهقػوؿ للهقد، جاز لرب الهمؿ أف ينذره اػمف يهػّدؿ مػف طريقػ  التنهيػ

يهّينػػػو لػػػو   ػػػاذا انقضػػػا ا جػػػؿ دوف أف يرجػػػ  المقػػػاوؿ إلػػػا الطريقػػػ  الصػػػ ي  ، 
مػا أف يهيػد إلػا مقػاوؿ آرػر اانجػاز  جاز لرب الهمؿ أف يطلب إما  سػو الهقػد وا 

علػػا أنػػو يجػػوز  -8  811الهمػػؿ علػػا نهقػػ  المقػػاوؿ ا وؿ طاقػػا    صػػاـ المػػادة 
  إلػا تهيػيف أجػؿ إذا صػاف إصػ ح مػا  ػي طلب  سػو الهقػد  ػي ال ػاؿ دوف  اجػ

 .طريق  التنهيذ مف عيب مست ي   

يضػػػمف المينػػػدس المهمػػػارا والمقػػػاوؿ متضػػػامنيف مػػػا ي ػػػدث رػػػ ؿ عشػػػر  -1( : 611المػػػادة   
سنوات مف تيّدـ صلي أو جزاي  يما شّيدوه مػف ماػاف أو أقػاموه مػف منشػ ت ثااتػ  

ي ا رض ذاتيػػػا، أو صػػػاف رب أرػػػر  وذلػػػؾ ولػػػو صػػػاف التيػػػّدـ ناشػػػاا  عػػػف عيػػػب  ػػػ
الهمؿ قد أجاز إقام  المنش ت المهيا ، مػا لػـ يصػف المتهاقػداف  ػي ىػذه ال الػ  قػد 

ويشػػػمؿ الضػػػماف  -8أرادا أف تاقػػػا ىػػػذه المنشػػػ ت مػػػدة أقػػػؿ مػػػف عشػػػر سػػػنوات  
المنصػػوص عليػػو  ػػي الهقػػرة السػػااق  مػػا يوجػػد  ػػي الماػػاني والمنشػػ ت مػػف عيػػوب 

وتاػػػدأ مػػػدة السػػنوات الهشػػػر مػػػف  -1لانػػػاء وسػػ متو  يترتػػب علييػػػا تيديػػد متانػػػ  ا
وال تسػرا ىػذه المػادة علػا مػا قػد يصػوف للمقػاوؿ مػف  ػؽ  -9وقت تسػّلـ الهمػؿ  

 .الرجوع علا المقاوليف مف الااطف

( : إذا اقتصر الميندس المهمارا علا وض  التصػميـ دوف أف يصلّػؼ الرقااػ  علػا 618المادة   
 . عف الهيوب التي أتت مف التصميـالتنهيذ، لـ يصف مساوال  إال

( : يصوف ااط   صؿ شرط يقصد او إعهاء الميندس المهمارا والمقاوؿ مف الضماف 611المادة   
 .أو ال ّد منو

( : تسقط دعاو  الضماف المتقدم  اانقضاء ث ث سنوات مف وقػت  صػوؿ التيػّدـ 619المادة   
 .أو انصشاؼ الهيب

لمقػاوؿ الهمػؿ ووضػهو ت ػت تصػرؼ رب الهمػؿ، وجػب علػا ىػذا أف ( : متػا أتػـ ا611المادة   
ياادر إلا تسّلمو  ي أقرب وقت ممصف ا سب الجارا  ي المهام ت،  اذا امتن  
دوف سػػػاب مشػػػروع عػػػف التسػػػّلـ رغػػػـ دعوتػػػو إلػػػا ذلػػػؾ اانػػػذار رسػػػمي، اعتاػػػر أف 

لِّـ إليو  .الهمؿ قد س 



 .همؿ، إال إذا قضا الهرؼ أو االتهاؽ اغير ذلؾ( : يست ؽ د   ا جرة عند تسّلـ ال616المادة   

إذا أاـر عقد امقتضا مقايس  علا أساس الو دة وتاّيف  ي أثناء الهمػؿ أف  -1( : 618المادة   
مػػػف الضػػػرورا لتنهيػػػػذ التصػػػميـ المتهػػػػؽ عليػػػو مجػػػاوزة المقايسػػػػ  المقػػػّدرة مجػػػػاوزة 

ماّينػا  مقػدار م سوس ، وجب علا المقاوؿ أف يرطر  ي ال اؿ رب الهمػؿ اػذلؾ 
ما يتوقهو مف زيادة  ي الثمف،  ػاف لػـ يههػؿ سػقط  قػو  ػي اسػترداد مػا جػاوز اػو 

 ػاذا صانػت المجػاوزة التػي يقتضػييا تنهيػذ التصػميـ  -8قيم  المقايس  مػف نهقػات  
جسػػيم  جػػاز لػػرب الهمػػؿ أف يت لػػؿ مػػف الهقػػد ويقػػؼ التنهيػػذ علػػا أف يصػػوف ذلػػؾ 

  مػػا أنجػػزه مػػف ا عمػػاؿ، مقػػّدرة و قػػا  لشػػروط دوف إاطػػاء، مػػ  إيهػػاء المقػػاوؿ قيمػػ
 .الهقد، دوف أف يهّوضو عّما صاف يستطي  صساو لو أنو أتـ الهمؿ

إذا أاـر الهقد امجر إجمالي علا أساس تصميـ اتهػؽ عليػو مػ  رب الهمػؿ،  -1( : 612المادة   
  ليس للمقاوؿ أف يطالب امي  زيادة  ي ا جر ولو  دث  ي ىذا التصػميـ تهػديؿ
أو إضػا   إال أف يصػوف ذلػػؾ راجهػا  إلػا رطػػم مػف رب الهمػؿ أو يصػػوف ممذونػا  اػػو 

ويجػب أف ي صػؿ ىػذا االتهػاؽ صتااػ  ، إال  -8منو واتهؽ م  المقاوؿ علا أجره  
وليس للمقاوؿ إذا ارتههت  -1إذا صاف الهقد ا صلي ذاتو قد اتهؽ عليو مشا ي    

مل  أو غيرىا مف التصػاليؼ أف يسػتند إلػا أسهار المواد ا ولي  وأجور ا يدا الها
ذلؾ ليطلب زيادة  ي ا جر ولو ال  ىذا االرتهاع  ػّدا  يجهػؿ تنهيػذ الهقػد عسػيرا   

علػػػا أنػػػو إذا انيػػػار التػػػوازف االقتصػػػادا اػػػيف التزامػػػات صػػػؿ مػػػف رب الهمػػػؿ  -9
والمقػػػاوؿ اسػػػػاب  ػػػػوادث اسػػػتثنااي  عامػػػػ  لػػػػـ تصػػػػف  ػػػي ال سػػػػااف وقػػػػت التهاقػػػػد، 

ذلؾ ا ساس الذا قاـ عليو التقدير المالي لهقد المقاولػ ، جػاز للقاضػي وتداعا ا
 .أف ي صـ ازيادة ا جر أو اهسو الهقد

 

( : إذا لػػػـ ي ػػػدد ا جػػػر سػػػلها  وجػػػب الرجػػػوع  ػػػي ت ديػػػده إلػػػا قيمػػػ  الهمػػػؿ ونهقػػػات 611المػػػادة   
 .المقاوؿ

  التصػػػػميـ وعمػػػػؿ يسػػػػت ؽ المينػػػػدس المهمػػػػارا أجػػػػرا  مسػػػػتق   عػػػػف وضػػػػ -1( : 661المػػػػادة   
 ػػاف لػػـ ي ػػدد الهقػػد ىػػذه ا جػػور وجػػب  -8المقايسػػ  وآرػػر عػػف إدارة ا عمػػاؿ  

غيػػر أنػػو إذا لػػـ يػػتـ الهمػػؿ امقتضػػا التصػػميـ  -1تقػػديرىا و قػػا  للهػػرؼ الجػػارا  
الػػذا وضػػهو المينػػدس، وجػػب تقػػدير ا جػػر ا سػػب الػػزمف الػػذا اسػػتغرقو وضػػ  

 .التصميـ م  مراعاة طايه  ىذا الهمؿ



يجوز للمقاوؿ أف يوصؿ تنهيذ الهمؿ  ػي جملتػو أو  ػي جػزء منػو إلػا مقػاوؿ  -1( : 661دة   الما
مف الااطف إذا لـ يمنهو مف ذلؾ شرط  ي الهقد أو لـ تصف طايه  الهمؿ تهترض 

ولصنػػو ياقػػا  ػػي ىػػذه ال الػػ  مسػػاوال  عػػف  -8االعتمػػاد علػػا صهايتػػو الشرصػػي   
 .المقاوؿ مف الااطف قاؿ رب الهمؿ

 

يصػػوف للمقػػاوليف مػػف الاػػاطف وللهمػػاؿ الػػذيف يشػػتغلوف ل سػػاب المقػػاوؿ  ػػي  -1( : 668ادة   المػػ
تنهيذ الهمؿ،  ؽ مطالا  رب الهمؿ مااشرة  اما ال يجاوز القدر الذا يصوف مدينا  
او للمقػاوؿ ا صػلي مػف وقػت ر ػ  الػدعو   ويصػوف لهمػاؿ المقػاوليف مػف الاػاطف 

وليػػـ  ػػي  الػػ   -8ا صػػلي ورب الهمػػؿ  مثػػؿ ىػػذا ال ػػؽ قاػػؿ صػػؿ مػػف المقػػاوؿ 
توقيػػ  ال جػػز مػػف أ ػػدىـ ت ػػت يػػّد رب الهمػػؿ أو المقػػاوؿ ا صػػلي امتيػػاز علػػا 
الماػػال  المسػػت ق  للمقػػاوؿ ا صػػلي أو للمقػػاوؿ مػػف الاػػاطف وقػػت توقيػػ  ال جػػز، 

 -1ويصوف االمتياز لصؿ منيـ انسا   قو  ويجوز أداء ىذه الماال  إلييـ مااشرة   
قػاوليف مػف الاػاطف والهمػاؿ المقػررة امقتضػا ىػذه المػادة، مقّدمػ  علػا و قوؽ الم

 . قوؽ مف ينزؿ لو المقاوؿ عف دينو قاؿ رب الهمؿ

لرب الهمؿ أف يت لؿ مف الهقد ويقؼ التنهيذ  ي أا وقت قاؿ إتمامو، علا  -1( : 661المادة   
ا عماؿ، أف يهّوض المقاوؿ عف جمي  ما أنهقو مف المصرو ات، وما أنجزه مف 

علػػػا أنػػػو يجػػػوز للم صمػػػ  أف  -8ومػػػا صػػػاف يسػػػتطي  صسػػػاو لػػػو أنػػػو أتػػػـ الهمػػػؿ  
ترهػػػض التهػػػويض المسػػػت ؽ عّمػػػا  ػػػات المقػػػاوؿ مػػػف صسػػػب إذا صانػػػت الظػػػروؼ 
تجهؿ ىذا الترهيض عادال ، ويتهّيف علييػا اوجػو رػاص أف تػنقص منػو مػا يصػوف 

يصػػػوف قػػػد صسػػػاو  المقػػاوؿ قػػػد اقتصػػػده مػػػف جػػػّراء ت لػػػؿ رب الهمػػؿ مػػػف الهقػػػد ومػػػا
 .ااسترداـ وقتو  ي أمر آرر

 .( : ينقضي عقد المقاول  ااست ال  تنهيذ الهمؿ المهقود عليو669المادة   

إذا ىلػػػؾ الشػػػػيء اسػػػاب  ػػػػادث مهػػػاج  قاػػػػؿ تسػػػليمو لػػػػرب الهمػػػؿ،  لػػػػيس  -1( : 661المػػػادة   
ف للمقػػاوؿ أف يطالػػب ال اػػثمف عملػػو وال اػػرّد نهقاتػػو، ويصػػوف ىػػ ؾ المػػادة علػػا مػػ

أما إذا صاف المقاوؿ قد أعذر أف يسّلـ الشػيء، أو  -8قاـ اتوريدىا مف الطر يف  
صاف ى ؾ الشيء أو تلهو قاؿ التسليـ راجهػا  إلػا رطاػو، وجػب عليػو أف يهػوِّض 

 ػاذا صػاف رب الهمػؿ ىػو  -1رب الهمؿ عّما يصوف ىذا قد وّرده مف مادة للهمػؿ  
ؾ الشػيء أو تلهػو راجهػا  إلػا رطػم منػو الذا أعذر أف يتسّلـ الشيء، أو صاف ى 



أو إلا عيب  ي المادة التي قاـ اتوريدىا، صاف ىػ ؾ المػادة عليػو وصػاف للمقػاوؿ 
 .ال ؽ  ي ا جر و ي التهويض عند االقتضاء

( : ينقضي عقد المقاول  امػوت المقػاوؿ إذا صانػت مؤى تػو الشرصػي  م ػؿ اعتاػار 666المادة   
م ػؿ اعتاػار  ػ  ينتيػي الهقػد مػف تلقػاء نهسػو وال يجػوز  ي التهاقد   اف لػـ تصػف 

إال إذا لػػػـ  661لػػػرب الهمػػػؿ  سػػػرو مػػػف غيػػػر ال ػػػاالت التػػػي تطاػػػؽ  ييػػػا المػػػادة 
 .تتوا ر  ي ورث  المقاوؿ الضمانات الصا ي  ل سف تنهيذ الهمؿ

إذا انقضػػا الهقػػد امػػوت المقػػػاوؿ، وجػػب علػػا رب الهمػػؿ أف يػػد   للترصػػػ   -1( : 668المػػادة   
قيم  ما تـ مف ا عماؿ ومػا أنهػؽ لتنهيػذ مػا لػـ يػتـ، وذلػؾ اقػدر النهػ  الػذا يهػود 

ويجػػػوز لػػػرب الهمػػػؿ  ػػػي نظيػػػر ذلػػػؾ أف  -8عليػػػو مػػػف ىػػػذه ا عمػػػاؿ والنهقػػػات  
يطالػػب اتسػػليـ المػػواد التػػي تػػـ إعػػدادىا والرسػػوـ التػػي اػػدئ  ػػي تنهيػػذىا، علػػا أف 

ـ أيضػػا  إذا اػػدأ المقػػاوؿ  ػػي وتسػػرا ىػػذه ا  صػػا -1يػػد   عنيػػا تهويضػػا  عػػادال   
 .تنهيذ الهمؿ ثـ أصاح عاجزا  عف إتمامو لساب ال يّد لو  يو

( : التػػزاـ المرا ػػؽ الهامػػ  عقػػد الغػػرض منػػو إدارة مر ػػؽ عػػاـ ذا صػػه  اقتصػػادي ، 662المػػادة   
ويصػػػوف ىػػػذا الهقػػػد اػػػيف جيػػػ  ا دارة المرتصػػػ  اتنظػػػيـ ىػػػذا المر ػػػؽ واػػػيف  ػػػرد أو 

 .استغ ؿ المر ؽ  ترة مهّين  مف الزمفشرص  ي هيد إلييا ا

( : ملتـز المر ؽ الهاـ يتهّيد امقتضا الهقػد الػذا يارمػو مػ  عميلػو اػمف يػؤدا ليػذا 661المادة   
الهميؿ علا الوجو المملوؼ، الردمات المقاال  لصجر الػذا يقاضػو و قػا  للشػروط 

ييا طايهػػػ  المنصػػػوص علييػػػا  ػػػي عقػػػد االلتػػػزاـ ومل قاتػػػو، وللشػػػروط التػػػي تقتضػػػ
 .الهمؿ ويقتضييا ما ينّظـ ىذا الهمؿ مف القوانيف

إذا صػػاف ملتػػـز المر ػػؽ م تصػػرا  لػػو ا تصػػارا  قانونيػػا  أو  هليػػا ، وجػػب عليػػو أف  -1( : 681المػػادة   
ي قػػػؽ المسػػػاواة التّامػػػ  اػػػيف عم اػػػو سػػػواء   ػػػي الرػػػدمات الهامػػػ  أو  ػػػي تقاضػػػي 

وف ىناؾ مهامل  راص  تنطوا علػا وال ت وؿ المساواة دوف أف تص -8ا جور  
ترهػيض ا جػور أو ا عهػاء منيػا، علػا أف ينتهػػ  ايػذه المهاملػ  مػف يطلػب ذلػػؾ 
ممػػف تػػػوا رت  يػػو شػػػروط يهّينيػػا الملتػػػـز اوجػػػو عػػاـ  ولصػػػف المسػػاواة ت  ػػػّرـ علػػػا 

وصػػػؿ تمييػػػز  -1الملتػػػـز أف يمػػػنح أ ػػػد عم اػػػو ميػػػزات يػػػر ض من يػػػا لآلرػػػريف  
ي اػػو الهقػػرة السػػااق ، يوجػػب علػػا الملتػػـز أف يهػػّوض يمػػنح علػػا رػػ ؼ مػػا تقضػػ



الضرر الذا قد يصػيب الغيػر مػف جػّراء مػا يترتػب علػا ىػذا التمييػز مػف إرػ ؿ 
 .االتوازف الطايهي  ي المنا س  المشروع 

يصوف لتهريهات ا سهار التي قررتيا السلط  الهام  قوة القانوف االنسا  إلا  -1( : 681المادة   
يارميػػا الملتػػـز مػػ  عم اػػو،  ػػ  يجػػوز للمتهاقػػديف أف يتّهقػػا علػػا مػػا  الهقػػود التػػي
ويجوز إعادة النظػر  ػي ىػذه القػوااـ وتهػديليا   ػاذا عػّدلت ا سػهار  -8يرالهيا  

المهمػوؿ ايػا وصػّدؽ علػا التهػديؿ، سػرت ا سػهار الجديػدة دوف أثػر رجهػي مػف 
ريػػا  وقػػت التهػػديؿ مػػف الوقػػت الػػذا عّينػػو قػػرار التصػػديؽ لسػػريانيا  ومػػا يصػػوف جا

اشػػػتراصات  ػػػي المر ػػػؽ الهػػػاـ يسػػػرا عليػػػو ىػػػذا التهػػػديؿ مػػػف زيػػػادة أو نقػػػص  ػػػي 
 .ا جور وذلؾ  يما اقا مف المدة اهد التاريو المهّيف لسرياف ا سهار الجديدة

صػػؿ ان ػػراؼ أو غلػػط يقػػ  عنػػد تطايػػؽ تهريهػػ  ا سػػهار علػػا الهقػػود الهرديػػ   -1( : 688المػػادة   
 ػػاذا وقػػ  االن ػػراؼ أو الغلػػط ضػػد مصػػل   الهميػػؿ،  -8للتصػػ يح  يصػػوف قػػاا   

ذا وقػػ  ضػػد  صػػاف لػػو ال ػػؽ  ػػي اسػػترداد مػػا د هػػو زيػػادة علػػا ا سػػهار المقػػررة  وا 
مصل   الملتـز االمر ؽ الهاـ، صاف لو ال ؽ  ي استصماؿ مػا نقػص مػف ا سػهار 

ليف اانقضػاء المقررة  ويصوف ااط   صؿ اتهاؽ يرالؼ ذلؾ  ويسقط ال ؽ  ػي ال ػا
 .سن  مف وقت قاض ا جور التي ال تتهؽ م  ا سهار المقررة

علا عم ء المرا ؽ المتهلق  اتوزي  المياه والغاز والصيرااء والقو  الم ّرص   -1( : 681المادة   
وما شااو ذلؾ، أف يت ّملوا ما ي ـز أدوات المرا ؽ عػادة  مػف عطػؿ أو رلػؿ لمػدة 

ولملتزمػي  -8تقتضيو صيان  ا دوات التي يدار ايا المر ػؽ  قصيرة، صيذا الذا 
ىػػذه المرا ػػؽ أف يػػد هوا مسػػاوليتيـ عّمػػا يصػػيب المر ػػؽ مػػف عطػػؿ أو رلػػؿ يزيػػد 
علػػا المػػملوؼ  ػػي مّدتػػو أو  ػػي جسػػامتو، إذا أثاتػػوا أف ذلػػؾ يرجػػ  إلػػا قػػوة قػػاىرة 

وف أف رارجػػػ  عػػػف إدارة المر ػػػؽ، أو إلػػػا  ػػػادث مهػػػاج  وقػػػ   ػػػي ىػػػذه ا دارة د
يصػوف  ػي وسػػ  أيػ  إدارة يقظػ  غيػػر مقتػرة أف تتوقػ   صػػولو أو أف تػدرأ نتااجػػو  
ويهتاػػر ا ضػػراب  ادثػػا  مهاجاػػا  إذا اسػػتطاع الملتػػـز إقامػػ  الػػدليؿ علػػا أف وقػػوع 
ا ضػػػػراب صػػػػاف دوف رطػػػػم منػػػػو، وأنػػػػو لػػػػـ يصػػػػف  ػػػػي وسػػػػهو أف يسػػػػتادؿ االهمػػػػاؿ 

 .امي  وسيل  أرر المضرايف غيرىـ أو أف يت  ا نتيج  إضراايـ 

( : عقػػد الهمػػؿ ىػػو الػػذا يتهيّػػد  يػػو أ ػػد المتهاقػػديف اػػمف يهمػػؿ  ػػي ردمػػ  المتهاقػػد 689المػػادة   
 .اآلرر وت ت إدارتو أو إشرا و مقااؿ أجر يتهّيد او المتهاقد اآلرر



ال تسػػرا ا  صػػاـ الػػواردة  ػػي ىػػذا الهصػػؿ إال االقػػدر الػػذا ال تتهػػارض  يػػو  -1( : 681المػػادة   
وتاػػّيف ىػػذه  -8   أو ضػػمنا  مػػ  التشػػريهات الراصػػ  التػػي تتهلػػؽ االهمػػؿ  صػػرا

 .التشريهات طوااؼ الهماؿ الذيف ال تسرا علييـ ىذه ا  صاـ

تسرا أ صاـ عقد الهمؿ علا اله ق  ما ايف أرااب ا عماؿ وايف الطوا يف  -1( : 686المادة   
رىـ مػػف الوسػػطاء، ولػػو صػػانوا والممثلػػيف التجػػارييف الجػػواايف ومنػػدواي التػػمميف وغيػػ

ممجوريف اطريؽ الهمال  أو صػانوا يهملػوف ل سػاب جملػ  مػف أراػاب ا عمػاؿ، مػا 
ذا انتيػت  -8داـ ىؤالء ا شراص تػااهيف  راػاب الهمػؿ وراضػهيف لرقػااتيـ   وا 

ردمات الممثؿ التجارا أو المندوب الجّواب ولػو صػاف ذلػؾ اانتيػاء المػدة المهّينػ  
، صػاف لػو ال ػؽ  ػي أف يتقاضػا علػا سػايؿ ا جػر الهمالػ  أو  ي عقد استردامو

الرصـ المتهؽ عليو أو الذا يقضي او الهرؼ عػف التوصػيات التػي لػـ تالػ  رب 
الهمؿ إال اهد رروج الممثؿ التجارا أو المندوب الجّواب مف ردمتو، متا صانت 

  ىػػػذه التوصػػػيات نتيجػػػ  مااشػػػرة لمػػػا قػػػاـ اػػػو ىػػػؤالء المسػػػتردموف مػػػف سػػػهي لػػػد
الهم ء أثناء مدة ردمتيـ  علا أنو ال يجػوز ليػـ المطالاػ  ايػذا ال ػؽ إال رػ ؿ 

 .المدة المهتادة التي يقررىا الهرؼ االنسا  إلا صؿ مين 

( : ال يشترط  ي عقد الهمؿ أا شصؿ راص، ما لـ تنص القوانيف واللوااح ا داري  688المادة   
 .علا ر ؼ ذلؾ

ف ياـر عقد الهمؿ لردم  مهين  أو لمدة مهين ، صما يجوز أف يصػوف يجوز أ -1( : 682المادة   
 ػػاذا صػػاف عقػػد الهمػػؿ لمػػدة  يػػاة الهامػػؿ أو رب الهمػػؿ أو  -8غيػػر مهػػّيف المػػدة  

 صثر مف رمس سنوات، جاز للهامؿ اهد انقضاء رمس سػنوات أف يهسػو الهقػد 
 .دوف تهويض علا أف ينظر رب الهمؿ إلا ست  أشير

 -8إذا صاف عقد الهمػؿ مهػّيف المػدة انتيػا مػف تلقػاء نهسػو اانقضػاء مّدتػو   -1:  (681المادة   
 ػػاذا اسػػتمر طر ػػاه  ػػي تنهيػػذ الهقػػد اهػػد انقضػػاء مّدتػػو، اعتاػػر ذلػػؾ منيمػػا تجديػػدا  

 .للهقد لمدة غير مهين 

 -8إذا أاػػـر الهقػػد لتنهيػػذ عمػػؿ مهػػيف انتيػػا اانقضػػاء الهمػػؿ المتهػػؽ عليػػو   -1( : 621المػػادة   
 اذا صاف الهمػؿ قػاا   اطايهتػو  ف يتجػدد، واسػتمر تنهيػذ الهقػد اهػد انتيػاء الهمػؿ 
المتهػػؽ عليػػو، اعتاػػر الهقػػد قػػد تجػػدد تجديػػدا  ضػػمنيا  المػػدة ال زمػػ  للقيػػاـ االهمػػؿ 

 .ذاتو مرة أرر 



( : يهترض  ي أداء الردم  أف يصوف امجر إذا صاف قواـ ىذه الردم  عمػ   لػـ تجػر 621المادة   
 .لهادة االتارع او أو عم   دار    ي مين  مف أّداها

إذا لػػػـ تػػػنص الهقػػػود الهرديػػػ  أو الهقػػػود الجماعيػػػ  أو لػػػوااح المصػػػن  علػػػا  -1( : 628المػػػادة   
ا جر الذا يلتـز او صا ب المصن ، أرذ االسػهر المقػّدر لهمػؿ مػف ذات النػوع 

ال قػػػّدر ا جػػػر طاقػػػا  لهػػػرؼ المينػػػ  وعػػػرؼ الجيػػػ   التػػػي يػػػؤد   ييػػػا إف وجػػػد، وا 
الهمؿ،  اف لػـ يوجػد عػرؼ تػولا القاضػي تقػدير ا جػر و قػا  لمقتضػيات الهدالػ   

ويتّاػػ  ذلػػؾ أيضػػا   ػػي ت ديػػد نػػوع الردمػػ  الواجػػب علػػا الهامػػؿ أداؤىػػا و ػػي  -8
 .ت ديد مداىا

از ( : تهتار الماال  اآلتيػ  جػزءا  ال يتجػزأ مػف ا جػر وت سػب  ػي تهيػيف القػدر الجػا621المادة   
الهمالػػ  التػػي تهطػػا للطػػّوا يف والمنػػدوايف الجػػّواايف والممثلػػيف  -1ال جػػز عليػػو: 

النسػػب الماويػػ  التػػي تػػد   إلػػا مسػػتردمي الم ػػاؿ التجاريػػ  عػػف  -8التجػػارييف  
صؿ من    -1ثمف ما يايهونو واله وات التي تصرؼ ليـ اساب غ ء المهيش   

جزاء أمانتو أو  ي مقااؿ زيػادة تهطا للهامؿ ع وة علا المرتب وما يصرؼ لو 
أعاااػػػو الهااليػػػ  ومػػػا شػػػااو ذلػػػؾ، إذا صانػػػت ىػػػذه الماػػػال  مقػػػررة  ػػػي عقػػػود الهمػػػؿ 
الهرديػػ  أو لػػوااح المصػػن  أو جػػر  الهػػرؼ امن يػػا  تػػا أصػػاح عمػػاؿ المصػػن  
يهتارونيا جزءا  مػف ا جػر ال تاّرعػا ، علػا أف تصػوف ىػذه الماػال  مهلومػ  المقػدار 

 .قاؿ ال جز

ال يل ػػؽ اػػا جر مػػا يهطػػا علػػا سػػايؿ الوىاػػ  إال  ػػي الصػػناع  أو التجػػارة  -1( : 629ادة   المػػ
وتهتاػر  -8التي جر   ييا الهرؼ اد   وىا  وتصوف ليا قواعػد تسػمح اضػاطيا  

الوىا  جػزءا  مػف ا جػر، إذا صػاف مػا يد هػو منيػا الهمػ ء إلػا مسػتردمي المتجػر 
ب الهمػؿ اهػد ذلػؾ اتوزيهػو علػا ىػؤالء الوا د يجم   ي صندوؽ مشػترؾ ليقػـو ر 

ويجوز  ػي اهػض الصػناعات صصػناع   -1المستردميف انهسو أو ت ت إشرا و  
الهنػػادؽ والمطػػاعـ والمقػػاىي والمشػػارب، أال يصػػوف للهامػػؿ أجػػر سػػو  مػػا ي صػػؿ 

 .عليو مف وىا  وما يتناولو مف طهاـ

وأف ياػذؿ  ػي تمديتػو مػف الهنايػ   ( : يجب علا الهامؿ:  أ( أف يؤدا الهمؿ انهسو،621المادة   
مػػػا ياذلػػػو الشػػػرص المهتػػػاد   ب( أف يػػػمتمر اػػػموامر رب الهمػػػؿ الراصػػػ  اتنهيػػػذ 
الهمؿ المتهػؽ عليػو الػذا يدرػػؿ  ػي وظيهػ  الهامػؿ، إذا لػـ يصػف  ػي ىػذه ا وامػر 
ما يرالؼ الهقد أو القانوف أو اآلداب، ولـ يصف  ي إطاعتيػا مػا يهػّرض للرطػر  



ا  هػػػظ ا شػػػياء المسػػّلم  إليػػػو لتمديػػػ  عملػػػو   د( أف ي ػػػتهظ  ج( أف ي ػػرص علػػػ
 .امسرار الهمؿ الصناعي  والتجاري   تا اهد انقضاء الهقد

إذا صاف الهمؿ الموصوؿ إلا الهامػؿ يسػمح لػو امهر ػ  عمػ ء رب الهمػؿ أو  -1( : 626المادة   
مػػؿ اهػػد اػػاالط ع علػػا سػػر أعمالػػو، صػػاف للطػػر يف أف يتّهقػػا علػػا أال يجػػوز للها

انتياء الهقد أف ينا س رب الهمؿ، وال أف يشػترؾ  ػي أا مشػروع يقػـو امنا سػتو  
غيػػر أنػػو يشػػترط لصػػ   ىػػذا االتهػػاؽ أف يتػػوا ر  يػػو مػػا يػػمتي:  أ( أف يصػػوف  -8

الهامػػػؿ االغػػػا  رشػػػده وقػػػت إاػػػراـ الهقػػػد   ب( أف يصػػػوف القيػػػد مقصػػػورا  مػػػف  يػػػث 
ضػػرورا ل مايػػ  مصػػالح رب الهمػػؿ الزمػػاف والمصػػاف ونػػوع الهمػػؿ، علػػا القػػدر ال

وال يجػػوز أف يتمّسػػؾ رب الهمػػؿ ايػػذا االتهػػاؽ إذا  سػػو الهقػػد أو  -1المشػػروع   
ر ػػض تجديػػده دوف أف يقػػ  مػػف الهامػػؿ مػػا ياػػرر ذلػػؾ، صمػػا ال يجػػوز لػػو التمّسػػؾ 

 .ااالتهاؽ إذا وق  منو ىو ما يارر  سو الهامؿ للهقد

 ػي  الػ  ا رػ ؿ ااالمتنػاع عػف المنا سػ  وصػاف  ػي ( : إذا اتهؽ علا شرط جزااي 628المادة   
الشػػرط ماالغػػ  تجهلػػو وسػػيل   جاػػار الهامػػؿ علػػا الاقػػاء  ػػي صػػناع  رب الهمػػؿ 
مدة أطوؿ مف المدة المتهؽ علييا، صاف ىذا الشرط ااط   وينس ب اط نو أيضا  

 .إلا شرط عدـ المنا س   ي جملتو

ارتػػراع جديػػد  ػػي أثنػػاء ردمػػ  رب الهمػػؿ،  ػػ  يصػػوف  إذا و ّػػؽ الهامػػؿ إلػػا -1( : 622المػػادة   
ليذا أا  ػؽ  ػي ذلػؾ االرتػراع ولػو صػاف الهامػؿ قػد اسػتناطو امناسػا  مػا قػاـ اػو 

علا أف ما يستناطو الهامؿ مف ارتراعات  -8مف أعماؿ  ي ردم  رب الهمؿ  
 ػي أثنػاء عملػو يصػوف مػف  ػؽ رب الهمػؿ، إذا صانػت طايهػ  ا عمػاؿ التػي تهيّػػد 

الهامػػػؿ تقتضػػػي منػػػو إ ػػػراغ جيػػػده  ػػػي االاتػػػداع، أو إذا صػػػاف رب الهمػػػؿ قػػػد  ايػػػا
 -1اشترط  ي الهقد صرا    أف يصوف لو ال ؽ  يما ييتدا إليو مف المرترعات  

ذا صػػػػػػاف االرتػػػػػػراع ذا أىميػػػػػػ  اقتصػػػػػػادي  جّديػػػػػػ ، جػػػػػػاز للهامػػػػػػؿ  ػػػػػػي ال ػػػػػػاالت  وا 
ر و قػػػػػا  المنصػػػػػوص علييػػػػػا  ػػػػػي الهقػػػػػرة السػػػػػااق  أف يطالػػػػػب امقااػػػػػؿ رػػػػػاص يقػػػػػدّ 

لمقتضيات الهدال   ويراعا  ي تقدير ىذا المقااؿ مقدار المهون  التػي قػّدميا رب 
 .الهمؿ وما استردـ  ي ىذا السايؿ مف منش تو

( : يجػػب علػػا الهامػػؿ إلػػا جانػػب االلتزامػػات الماّينػػ   ػػي المػػواد السػػااق ، أف يقػػوـ 621المػػادة   
 .اااللتزامات التي تهرضيا القوانيف الراص 



( : يلتـز رب الهمؿ أف يد   للهامؿ أجرتو  ي الزماف والمصاف اللذيف ي ددىما الهقد 611مادة   ال
 .أو الهرؼ م  مراعاة ما تقضي او القوانيف الراص   ي ذلؾ

إذا نص الهقد علا أف يصػوف للهامػؿ  ػوؽ ا جػر المتهػؽ عليػو أو اػدال  منػو  -1( : 611المادة   
، أو  ػي نسػا  ماويػ  مػف جملػ  ا يػراد أو مػف  ؽ  ي جزء مػف أراػاح رب الهمػؿ

مقدار ا نتاج أو مف قيم  ما يت قؽ مف و ر أو ما شػاصؿ ذلػؾ، وجػب علػا رب 
ويجػب  -8الهمؿ أف يقػّدـ إلػا الهامػؿ اهػد صػؿ جػرد ايانػا  امػا يسػت قو مػف ذلػؾ  

علػػا رب الهمػػؿ  ػػوؽ ىػػذا أف يقػػّدـ إلػػا الهامػػؿ أو إلػػا شػػرص موثػػوؽ اػػو يهّينػػو 
ف أو يهّينػػػػو القاضػػػػي، المهلومػػػػات الضػػػػروري  للت قػػػػؽ مػػػػف صػػػػ   ىػػػػذا ذوو الشػػػػم

 .الاياف، وأف يمذف لو  ي ذلؾ ااالط ع علا د اتره

( : إذا  ضػػر الهامػؿ أو المسػػتردـ لمزاولػ  عملػػو  ػي الهتػػرة اليوميػ  التػػي ي لزمػو ايػػا 618المػادة   
منهػػػو عػػػف عقػػد الهمػػػؿ، أو أعلػػػف أنػػػو مسػػتهد لمزاولػػػ  عملػػػو  ػػػي ىػػذه الهتػػػرة ولػػػـ ي
 .الهمؿ إال ساب راج  إلا رب الهمؿ، صاف لو ال ؽ  ي أجر ذلؾ اليوـ

( : يجػػب علػػا رب الهمػػؿ إلػػا جانػػب التزاماتػػو الماّينػػ   ػػي المػػواد السػػااق  أف يقػػوـ 611المػػادة   
 .اااللتزامات التي تهرضيا القوانيف الراص 

ز الهمػػؿ الػػذا أاػػـر مػػف أجلػػو، ينتيػػي عقػػد الهمػػؿ اانقضػػاء مّدتػػو أو اانجػػا -1( : 619المػػادة   
 ػػاف لػػـ تهػػّيف مػػدة  -8  681و 682وذلػػؾ مػػ  عػػدـ ا رػػ ؿ ام صػػاـ المػػادتيف 

الهقد ااالتهاؽ أو انوع الهمؿ أو االغرض منو، جاز لصؿ مف المتهاقديف أف يض  
 ػػػػّدا  له قتػػػػو مػػػػ  المتهاقػػػػد اآلرػػػػر  ويجػػػػب  ػػػػي اسػػػػتهماؿ ىػػػػذا ال ػػػػؽ أف يسػػػػاقو 

 .مّدتو تاّينيما القوانيف الراص إرطار  وطريق  ا رطار و 

إذا صاف الهقد قد أاـر لمدة غير مهّين ، ونقضو أ د المتهاقػديف دوف مراعػاة  -1( : 611المادة   
لميهػػاد ا رطػػار، أو قاػػؿ انقضػػاء ىػػذا الميهػػاد، لزمػػو أف يهػػّوض المتهاقػػد اآلرػػر 

ا جػػر عػػف مػػدة ىػػذا الميهػػاد أو عػػف المػػدة الااقيػػ  منػػو  ويشػػمؿ التهػػويض  ػػوؽ 
الم دد الذا صاف يست ؽ ر ؿ ىذه المدة جمي  مل قات ا جر التي تصوف ثاات  

ذا  سػو الهقػد اتهّسػؼ  -8ومهّين ، م  مراعاة ما تقضي اػو القػوانيف الراصػ    وا 
مػػػف أ ػػػػد المتهاقػػػػديف صػػػػاف للمتهاقػػػػد اآلرػػػر، إلػػػػا جانػػػػب التهػػػػويض الػػػػذا يصػػػػوف 

ال ؽ  ػي تهػويض مػا أصػااو مػف مست قا  لو اساب عدـ مراعاة ميهاد ا رطار، 
ضػػرر اسػػاب  سػػو الهقػػد  سػػرا  تهّسػػهيا   ويهتاػػر الهصػػؿ تهّسػػهيا  إذا وقػػ  اسػػاب 



 جوز أوقهت ت ت يد رب الهمؿ، أو وق  ىذا الهصؿ اساب ديوف يصوف الهامؿ 
 .قد التـز ايا للغير

رب يجػػوز ال صػػـ اػػالتهويض عػػف الهصػػؿ ولػػو لػػـ يصػػدر ىػػذا الهصػػؿ مػػف  -1( : 616المػػادة   
الهمػػؿ، إذا صػػاف ىػػذا ا ريػػر قػػد د ػػ  الهامػػؿ اتصػػر اتو، وعلػػا ا رػػص امهاملتػػو 
الجاارة أو مرالهتو شروط الهقد، إلا أف يصوف ىو  ي الظاىر الذا أنيػا الهقػد  

ونقػػؿ الهامػػؿ إلػػا مرصػػز أقػػؿ ميػػزة أو م امػػ  مػػف المرصػػز الػػذا صػػاف يشػػغلو  -8
اطريػػػؽ غيػػػر مااشػػػر إذا مػػػا اقتضػػػتو لغيػػػر مػػػا ذنػػػب جنػػػاه، ال ي هػػػّد عمػػػ   تهّسػػػهيا  

 .مصل   الهمؿ، ولصنو ي هّد صذلؾ إذا صاف الغرض منو إساءة الهامؿ

ال ينهسو عقد الهمؿ او اة رب الهمؿ، ما لـ تصف شرصيتو قػد روعيػت  ػي  -1( : 618المادة   
ويراعػػا  ػػي  سػػو الهقػػد لو ػػاة  -8إاػػراـ الهقػػد، ولصػػف ينهسػػو الهقػػد او ػػاة الهامػػؿ  

و لمرضػو مرضػا  طػوي   أو لسػاب قػاىر آرػر مػف شػمنو أف يمنػ  الهامػؿ الهامؿ أ
 .مف االستمرار  ي الهمؿ ا  صاـ التي نصت علييا القوانيف الراص 

تسقط االتقادـ الدعاو  الناشا  عف عقد الهمؿ اانقضاء سػن  تاػدأ مػف وقػت  -1( : 612المادة   
   ػي ا راػاح والنسػب الماويػ   ػي انتياء الهقد، إال  يمػا يتهلّػؽ االهمالػ  والمشػارص

جمل  ا يراد،  اف المدة  ييا ال تادأ إال مف الوقت الذا ي سّلـ  يو رب الهمػؿ إلػا 
وال يسػػرا ىػػذا التقػػادـ الرػػاص  -8الهامػػؿ ايانػػا  امػػا يسػػت قو ا سػػب آرػػر جػػرد  

علػػا الػػدعاو  المتهّلقػػ  اانتيػػاؾ  رمػػ  ا سػػرار التجاريػػ  أو اتنهيػػذ نصػػوص عقػػد 
 .التي ترمي إلا ضماف ا تراـ ىذه ا سرارالهمؿ 

 .( : الوصال  عقد امقتضاه يلتـز الوصيؿ امف يقوـ اهمؿ قانوني ل ساب الموّصؿ611المادة   

( : يجب أف يتوا ر  ي الوصال  الشصؿ الواجب توا ره  ي الهمؿ القانوني الػذا يصػوف 811المادة   
 .م ّؿ الوصال ، ما لـ يوجد نص يقضي اغير ذلؾ

الوصال  الواردة  ي ألهاظ عام  ال ترصيص  ييا  تػا لنػوع الهمػؿ القػانوني  -1( : 811المادة   
وي هػػّد  -8ال اصػػؿ  يػػو التوصيػػؿ، ال ترػػّوؿ الوصيػػؿ صػػه  إال  ػػي أعمػػاؿ ا دارة  

مػػف أعمػػاؿ ا دارة ا يجػػار إذا لػػـ تػػزد مّدتػػو علػػا ثػػ ث سػػنوات وأعمػػاؿ ال هػػظ 
 اء الديوف  ويدرؿ  ييا أيضا  صؿ عمؿ مػف أعمػاؿ والصيان  واستيهاء ال قوؽ وو 



التصرؼ تقتضيو ا دارة صايػ  الم صػوؿ وايػ  الاضػاع  أو المنقػوؿ الػذا يسػرع 
 .إليو التلؼ وشراء ما يستلزمو الشيء م ؿ الوصال  مف أدوات ل هظو والستغ لو

الاد مف وصال  راص   ي صؿ عمؿ ليس مػف أعمػاؿ ا دارة، واوجػو رػاص  -1( : 818المادة   
 ػػي الايػػ  والػػرىف والتارعػػات والصػػلح وا قػػرار والت صػػيـ وتوجيػػو اليمػػيف والمرا هػػ  

والوصالػػ  الراصػػ   ػػي نػػوع مهػػّيف مػػف أنػػواع ا عمػػاؿ القانونيػػ   -8أمػػاـ القضػػاء  
مػػؿ علػػا وجػػو الترصػػيص، إال إذا صػػاف الهمػػؿ تصػػح ولػػو لػػـ ي هػػّيف م ػػؿ ىػػذا اله

والوصال  الراص  ال تجهؿ للوصيؿ صه  إال  ي مااشرة ا مور  -1مف التارعات  
الم ددة  ييا، وما تقتضيو ىذه ا مػور مػف توااػ  ضػروري  و قػا  لطايهػ  صػؿ أمػر 

 .وللهرؼ الجارا

علػا أف  -8 ػدودىا المرسػوم   الوصيؿ ملـز اتنهيذ الوصال  دوف أف يجاوز  -1( : 811المادة   
لو أف يررج عف ىذه ال دود متا صػاف مػف المسػت يؿ عليػو إرطػار الموصػؿ سػلها  
وصانػػػت الظػػػروؼ يغلػػػب مهيػػػا الظػػػف اػػػمف الموصػػػؿ مػػػا صػػػاف إال ليوا ػػػؽ علػػػا ىػػػذا 
التصػػرؼ  وعلػػا الوصيػػؿ  ػػي ىػػذه ال الػػ  أف ياػػادر اػػاا غ الموصػػؿ رروجػػو عػػف 

 . دود الوصال 

إذا صانػػت الوصالػػ  اػػ  أجػػر وجػػب علػػا الوصيػػؿ أف ياػػذؿ  ػػي تنهيػػذىا الهنايػػ   -1 ( :819المػػادة   
التػػي ياػػذليا  ػػي أعمالػػو الراصػػ ، دوف أف يصلّػػؼ  ػػي ذلػػؾ أزيػػد مػػف عنايػػ  الرجػػؿ 

 اف صانت امجر وجب علا الوصيؿ أف ياذؿ دااما   ي تنهيذىا عناي   -8المهتاد  
 .الرجؿ المهتاد

أف يوا ي الموصِّػؿ االمهلومػات الضػروري  عّمػا وصػؿ إليػو  ػي تنهيػذ ( : علا الوصيؿ 811المادة   
 .الوصال ، وأف يقّدـ لو  سااا  عنيا

وعليو  وااد الماػال   -8ليس للوصيؿ أف يستهمؿ ماؿ الموصِّؿ لصالح نهسو   -1( : 816المادة   
التػػي اسػػتردميا لصػػال و مػػف وقػػت اسػػترداميا، وعليػػو أيضػػا   وااػػد مػػا تاقػػا  ػػي 

 .مف  ساب الوصال  مف وقت أف يهذر ذمتو

إذا تهػػدد الػػوص ء صػػانوا مسػػاوليف االتضػػامف متػػا صانػػت الوصالػػ  غيػػر قاالػػ   -1( : 818المػػادة   
ػػػؿ نتيجػػ  رطػػػم مشػػترؾ  علػػػا أف  ل نقسػػاـ، أو صػػػاف الضػػرر الػػػذا أصػػاب الموصِّ

ال  أو الوص ء ولو صانوا متضامنيف ال ي سملوف عّما  هلو أ دىـ مجاوزا   دود الوص



ػػيِّف الػػوص ء  ػػي عقػػد وا ػػد دوف أف يػػررص  ػػي  -8متهّسػػها   ػػي تنهيػػذىا   ذا ع  وا 
انهػػرادىـ  ػػي الهمػػؿ، صػػاف علػػييـ أف يهملػػوا مجتمهػػيف إال إذا صػػاف الهمػػؿ ممػػا ال 

 .ي تاج  يو إلا تاادؿ الرأا صقاض الديف أو و ااو

  دوف أف يصػوف مررصػا  لػو  ػي إذا أناب الوصيػؿ عنػو غيػره  ػي تنهيػذ الوصالػ -1( : 812المادة   
ذلػػؾ، صػػاف مسػػاوال  عػػف عمػػؿ النااػػب صمػػا لػػو صػػاف ىػػذا الهمػػؿ قػػد صػػدر منػػو ىػػو، 

أمػػػا إذا  -8ويصػػػوف الوصيػػػؿ وناااػػػو  ػػػي ىػػػذه ال الػػػ  متضػػػامنيف  ػػػي المسػػػاولي   
ر رِّص للوصيؿ  ي إقام  نااب عنو دوف أف ي هػيِّف شػرص النااػب،  ػاف الوصيػؿ ال 

طاو  ي ارتيػار ناااػو، أو عػف رطاػو  يمػا أصػدره لػو مػف يصوف مساوال  إال عف ر
ويجوز  ي ال التيف السااقتيف للموصؿ ولنااب الوصيؿ أف يرج  صػؿ  -1تهليمات  

 .منيما مااشرة  علا اآلرر

الوصال  تاّرعي ، ما لـ يتهؽ علا غير ذلؾ صرا    أو يسترلص ضػمنا  مػف  -1( : 811المادة   
علػػا أجػػر للوصالػػ  صػػاف ىػػذا ا جػػر راضػػها  لتقػػدير   ػػاذا اتهػػؽ -8 الػػ  الوصيػػؿ  

 .القاضي، إال إذا د   طوعا  اهد تنهيذ الوصال 

( : علا الموصِّؿ أف يرّد للوصيؿ ما أنهقو  ػي تنهيػذ الوصالػ  التنهيػذ المهتػاد مػ  الهوااػد 811المادة   
اذا مف وقت االتهاؽ، وذلؾ ميما صاف  ظ الوصيؿ مف النجاح  ي تنهيذ الوصالػ    ػ

ػػػؿ للوصيػػػؿ ماػػػال  لحنهػػػاؽ منيػػػا  ػػػي شػػػؤوف  اقتضػػػا تنهيػػػذ الوصالػػػ  أف يقػػػّدـ الموصِّ
 .الوصال ، وجب علا الموصٍّؿ أف يقّدـ ىذه الماال  إذا طلب الوصيؿ ذلؾ

( : يصوف الموصِّؿ مساوال  عّما أصاب الوصيؿ مػف ضػرر دوف رطػم منػو اسػاب تنهيػذ 811المادة   
 .الوصال  تنهيذا  مهتادا  

( : إذا وّصؿ أشراص متهددوف وصػي   وا ػدا   ػي عمػؿ مشػترؾ صػاف جميػ  المػوصِّليف 818ادة   الم
 .متضامنيف قاؿ الوصيؿ  ي تنهيذ الوصال  ما لـ يتهؽ علا غير ذلؾ

الراصػػ  االنيااػػ   ػػي ع قػػ  الموصِّػػؿ والوصيػػؿ  118إلػػا  119( : تطاػػؽ المػػواد مػػف 811المػػادة   
 .ؿاالغير الذا يتهامؿ م  الوصي

( : تنتيي الوصال  ااتماـ الهمؿ الموّصؿ  يو أو اانتياء ا جؿ المهّيف للوصال  وتنتيػي 819المادة   
 .أيضا  اموت الموصِّؿ أو الوصيؿ



ػػػؿ  ػػػي أا وقػػػت أف ينيػػػي الوصالػػػ  أو يقّيػػػدىا ولػػػو وجػػػد اتهػػػاؽ  -1( : 811المػػػادة    يجػػػوز للموصِّ
ؿ يصػوف ملزمػا  اتهػويض الوصيػؿ يرالؼ ذلؾ   ػاذا صانػت الوصالػ  اػمجر  ػاف الموصِّػ

عػػف الضػػرر الػػذا ل قػػو مػػف جػػراء عزلػػو  ػػي وقػػت غيػػر مناسػػب أو اغيػػر عػػذر 
علا أنو إذا صانت الوصال  صػادرة لصػالح الوصيػؿ أو لصػالح أجناػي،  -8مقاوؿ  

 ػػ  يجػػوز للموصِّػػؿ أف ينيػػي الوصالػػ  أو يقّيػػدىا دوف رضػػاء مػػف صػػدرت الوصالػػ  
 .لصال و

يجػػوز للوصيػػؿ أف ينػػزؿ  ػػي أا وقػػت عػػف الوصالػػ  ولػػو وجػػد اتهػػاؽ يرػػالؼ  -1( : 816المػػادة   
ذلػػؾ، ويػػتـ التنػػازؿ ااع نػػو للموصِّػػؿ   ػػاذا صانػػت الوصالػػ  اػػمجر  ػػاف الوصيػػؿ يصػػوف 
ملزما  اتهويض الموصِّػؿ عػف الضػرر الػذا ل قػو مػف جػراء التنػازؿ  ػي وقػت غيػر 

أف ينػزؿ عػف الوصالػ  غيػر أنػو ال يجػوز للوصيػؿ  -8مناسب واغيػر عػذر مقاػوؿ  
متا صانت صادرة لصالح أجناي إال إذا وجدت أسػااب جّديػ  تاػرر ذلػؾ علػا أف 
يرطػػػػر ا جناػػػػي ايػػػػذا التنػػػػازؿ، وأف يميلػػػػو وقتػػػػا  صا يػػػػا  ليترػػػػذ مػػػػا يلػػػػـز لصػػػػيان  

 .مصال و

علػػا أا وجػػو صػػاف انتيػػاء الوصالػػ ، يجػػب علػػا الوصيػػؿ أف يصػػؿ اا عمػػاؿ  -1( : 818المػػادة   
و ي  ال  انتياء الوصال  اموت  -8ا إلا  ال  ال تتهرض مهيا للتلؼ  التي ادأى

الوصيؿ يجب علا ورثتػو، إذا تػوا رت  ػييـ ا ىليػ  وصػانوا علػا علػـ االوصالػ ، أف 
ياػػادروا إلػػا إرطػػار الموّصػػؿ امػػوت مػػورثيـ وأف يترػػذوا مػػف التػػدايرات مػػا تقتضػػيو 

 .ال اؿ لصالح الموّصؿ

قد يلتـز او شرص أف يتسّلـ شياا  مػف آرػر علػا أف يتػوّلا  هػظ ىػذا ( : الوديه  ع812المادة   
 .الشيء وعلا أف يرّده عينا  

ولػػيس لػػو أف يسػػتهمليا دوف أف  -8علػػا المػػودع عنػػده أف يتسػػّلـ الوديهػػ    -1( : 811المػػادة   
 .يمذف لو المودع  ي ذلؾ صرا    أو ضمنا  

وجػب علػا المػودع عنػده أف ياػذؿ مػف الهنايػ  إذا صانت الوديه  اغيػر أجػر  -1( : 881المادة   
 ي  هظ الشيء ما ياذلو  ي  هظ مالػو، دوف أف يصلّػؼ  ػي ذلػؾ أزيػد مػف عنايػ  

أما إذا صانت الوديه  امجر  يجب أف ياذؿ  ػي  هػظ الوديهػ   -8الرجؿ المهتاد  
 .عناي  الرجؿ المهتاد



هػػظ الوديهػػ  دوف إذف صػػريح مػػف ( : لػػيس للمػػودع عنػػده أف ي ػػّؿ غيػػره م لّػػو  ػػي  881المػػادة   
 .المودع إال أف يصوف مضطرا  إلا ذلؾ اساب ضرورة ملجا  عاجل 

( : يجب علا المودع عنده أف ي سػّلـ الشػيء إلػا المػودع امجػرد طلاػو إال إذا ظيػر 888المادة   
مف الهقد أف ا جؿ ع ّيف لمصل   المػودع عنػده  وللمػودع عنػده أف ي لػـز المػودع 

ػػػّيف لمصػػػل    اتسػػػّلـ الشػػػيء  ػػػي أا وقػػػت، إال إذا ظيػػػر مػػػف الهقػػػد أف ا جػػػؿ ع 
 .المودع

( : إذا ااع وارث المودع عنده الشيء المػودع وىػو  سػف النيػ ،  لػيس عليػو لمالصػو 881المادة   
إال رّد مػػا قاضػػو مػػف الػػثمف، أو التنػػازؿ لػػو عػػف  قوقػػو علػػا المشػػترا  وأمػػا إذا 

 .وقت التارعتصّرؼ  يو تاّرعا   انو يلتـز اقيمتو 

( : ا صؿ  ي الوديه  أف تصوف اغير أجر،  اذا اتهؽ علا أجر وجب علا المودع 889المادة   
 .أف يؤديو وقت انتياء الوديه ، ما لـ يوجد اتهاؽ يقضي اغير ذلؾ

( : علػػا المػػودع أف يػػرّد إلػػا المػػودع عنػػده مػػا أنهقػػو  ػػي  هػػظ الشػػيء، وعليػػو أف 881المػػادة   
 .ل قو مف رسارة اساب الوديه يهّوضو عف صؿ ما 

( : إذا صانػػت الوديهػػ  مالغػػا  مػػف النقػػود أو أا شػػيء آرػػر ممػػا ييلػػؾ ااالسػػتهماؿ، 886المػػادة   
 .وصاف المودع عنده ممذونا  لو  ي استهمالو اعتار الهقد قرضا  

يصػػوف أصػػ اب الهنػػادؽ والرانػػات ومػػا ماثليػػا  يمػػا يجػػب علػػييـ مػػف عنايػػ   -1( : 888المػػادة   
ا هػػػػظ ا شػػػػياء التػػػػي يػػػػمتي ايػػػػا المسػػػػا روف والنػػػػزالء، مسػػػػاوليف  تػػػػا عػػػػف  هػػػػؿ 

غيػر أنيػـ ال يصونػوف مسػاوليف  يمػا يتهلّػؽ  -8المتردديف علا الهندؽ أو الراف  
االنقود وا وراؽ الماليػ  وا شػياء الثمينػ  عػف تهػويض يجػاوز رمسػيف جنييػا ، مػا 

اء وىـ يهر ػوف قيمتيػا، أو يصونػوا لـ يصونوا قد أرذوا علا عاتقيـ  هظ ىذه ا شي
قػػد ر ضػػوا دوف مّسػػػوغ أف يتسػػّلموىا عيػػػدة   ػػي ذمػػػتيـ، أو يصونػػوا قػػػد تسػػااوا  ػػػي 

 .وقوع الضرر ارطم جسيـ منيـ أو مف أ د تااهييـ

علػػػػا المسػػػػا ر أف ي رطػػػػر صػػػػا ب الهنػػػػدؽ أو الرػػػػاف، اسػػػػرق  الشػػػػيء أو  -1( : 882المػػػػادة   
شػيء مػف ذلػؾ،  ػاف أاطػم  ػي ا رطػار دوف ضياعو أو تلهو امجرد علمو اوقػوع 

وتسقط االتقادـ دعو  المسا ر قاؿ صا ب الهندؽ أو  -8مّسوغ سقطت  قوقو  
 .الراف اانقضاء ست  أشير مف اليـو الذا يغادر  يو الهندؽ أو الراف



( : ال راسػػػ  عقػػػد يهيػػػد الطر ػػػاف امقتضػػػاه إلػػػا شػػػرص آرػػػر امنقػػػوؿ أو عقػػػار أو 881المػػػادة   
الماؿ يقوـ  ي شمنو نزاع أو يصوف ال ؽ  يو غير ثااػت،  يتصّهػؿ ىػذا مجموع مف 

 .الشرص ا هظو واادارتو وارّده م  غّلتو المقاوض  إلا مف ثات لو ال ؽ  يو

 ػػػي ا  ػػػواؿ المشػػػار إلييػػػا  ػػػي المػػػادة  -1( : يجػػػوز للقضػػػاء أف يػػػممر اال راسػػػ : 811المػػػادة   
إذا صاف صا ب المصل    ي  -8   السااق  إذا لـ يتهؽ ذوو الشمف علا ال راس

منقوؿ أو عقار قد تجّم  لديو مف ا سااب المهقول  ما يرشا مهو رطرا  عػاج   
 ػػي ا  ػػواؿ ا رػػر  المنصػػوص علييػػا  ػػي  -1مػػف اقػػاء المػػاؿ ت ػػت يػػد  ػػاازه  

 .القانوف

إذا صػاف  -1( : تجوز ال راس  القضااي  علا ا مواؿ الموقو    ي ا  واؿ اآلتيػ : 811المادة   
الوقػػؼ شػػاغرا  أو قػػاـ نػػزاع اػػيف نظّػػاره أو نػػزاع مػػف أشػػراص يػػّدعوف  ػػؽ النظػػر 
عليو أو صانت ىناؾ دعو  مر وع  اهزؿ الناظر، وصؿ ىػذا إذا تاػّيف أف ال راسػ  
إجػػراء الاػػد منػػو للم ا ظػػ  علػػا مػػا قػػد يصػػوف لػػذوا الشػػمف مػػف ال قػػوؽ  وتنتيػػي 

ر علا الوقػؼ سػواء أصػاف اصػه  مؤقتػ  أـ ال راس   ي ىذه ا  واؿ إذا ع ّيف ناظ
إذا صاف أ د المسػت قيف مػدينا  -1إذا صاف الوقؼ مدينا    -8صاف اصه  نيااي   

مهسػػرا ، وتصػػوف ال راسػػ  علػػا  صػػتو و ػػدىا إف أمصػػف  رزىػػا ولػػو اقسػػم  مؤقتػػ ، 
ال  هلػػػػا الوقػػػػؼ صلػػػػو  ويشػػػػترط أف تصػػػػوف ال راسػػػػ   ػػػػي ال ػػػػاليف ىػػػػي الوسػػػػيل   وا 

 .ضياع  قوؽ الداانيف اساب سوء إدارة الناظر أو سوء نيتوالو يدة لهدـ 

( : يصوف تهييف ال ارس سواء أصانت ال راسػ  اتهاقيػ  أـ صانػت قضػااي  ااتهػاؽ ذوا 818المادة   
 .الشمف جميها ،  اذا لـ يتّهقوا توّلا القاضي تهيينو

ارس مػف التزامػات ومػا لػو ( : ي دد االتهاؽ أو ال صـ القاضي اال راس  ما علا ال ػ811المادة   
ال  تطاػػػؽ أ صػػػاـ الوديهػػػ  وأ صػػػاـ الوصالػػػ  االقػػػدر الػػػذا ال  مػػػف  قػػػوؽ وسػػػلط ، وا 

 .تتهارض  يو م  ا  صاـ اآلتي 

يلتػـز ال ػارس االم ا ظػ  علػا ا مػواؿ المهيػودة إليػو  راسػتيا واػادارة ىػذه  -1( : 819المػادة   
وال يجػػوز لػػو  -8لمهتػػاد  ا مػػواؿ  ويجػػب أف ياػػذؿ  ػػي صػػؿ ذلػػؾ عنايػػ  الرجػػؿ ا

اطريؽ مااشر أو غير مااشر أف ي ّؿ م ّلو  ي أداء ميمتو صليا أو اهضيا أ د 
 .ذوا الشمف دوف رضاء اآلرريف



( : ال يجػػوز لل ػػارس  ػػي غيػػر أعمػػاؿ ا دارة أف يتصػػّرؼ إال ارضػػاء ذوا الشػػمف 811المػػادة   
 .جميها  أو اترريص مف القضاء

 .ف يتقاضا أجرا  ما لـ يصف قد نزؿ عنو( : لل ارس أ816المادة   

يلتػػـز ال ػػارس ااترػػاذ د ػػاتر  سػػاب منظمػػ  ويجػػوز للقاضػػي إلزامػػو ااترػػاذ  -1( : 818المػػادة   
ويلتػـز أف يقػّدـ لػذوا الشػمف صػؿ سػن  علػا  -8د اتر موّق  علييػا مػف الم صمػ   

ذا صاف ا صثر  سااا  اما تسّلمو واما أنهقو، مهززا  اما يثات ذلؾ مف مستند ات  وا 
ال ػػػارس قػػػد عّينتػػػو الم صمػػػػ  وجػػػب عليػػػو  ػػػوؽ ذلػػػػؾ أف يػػػودع صػػػورة مػػػف ىػػػػذا 

 .ال ساب قلـ صتّاايا

وعلػػػا  -8تنتيػػػي ال راسػػػ  ااتهػػػاؽ ذوا الشػػػمف جميهػػػا  أو ا صػػػـ القضػػػاء   -1( : 812المػػػادة   
ال ارس  يناذ أف ياادر إلا رّد الشيء المهيود إليو  راسػتو إلػا مػف يرتػاره ذوو 

 .أو مف يهّينو القاضيالشمف 

ولمف رسػر  ػي مقػامرة  -8يصوف ااط   صؿ اتهاؽ راص امقامرة أو رىاف   -1( : 811المادة   
أو رىػػاف أف يسػػترد مػػا د هػػو رػػ ؿ ثػػ ث سػػنوات مػػف الوقػػت الػػذا أد   يػػو مػػا 
رسػػػره ولػػػو صػػػاف ىنػػػاؾ اتهػػػاؽ يقضػػػي اغيػػػر ذلػػػؾ  ولػػػو أف يثاػػػت مػػػا أّداه اجميػػػ  

 .الطرؽ

يسػػتثنا مػػف أ صػػاـ المػػادة السػػااق  الرىػػاف الػػذا يهقػػده  يمػػا ايػػنيـ المتاػػاروف  -1:  (891المػػادة   
شرصػػيا   ػػي ا لهػػاب الرياضػػي   ولصػػف للقاضػػي أف يرهػػض قيمػػ  ىػػذا الرىػػاف إذا 

 .ويستثنا أيضا  ما رّرص  يو قانونا  مف أوراؽ النصيب -8صاف ماالغا   يو  

ف يػػػؤدا إلػػػا شػػػرص آرػػر مرتاػػػا  دوريػػػا  مػػػد  يجػػػوز للشػػػرص أف يلتػػػـز اػػم -1( : 891المػػادة   
 .ويصوف ىذا االلتزاـ اهقد أو اوصي  -8ال ياة اهوض أو اغير عوض  

يجوز أف يصوف المرتب مقررا  مد   ياة الملتـز لو أو مد   يػاة الملتػـز أو  -1( : 898المادة   
 ويهتاػر المرتػػب مقػػررا  مػد   يػػاة الملتػـز لػػو إذا لػػـ -8مػد   يػػاة شػرص آرػػر  

 .يوجد اتهاؽ يقضي اغير ذلؾ

( : الهقد الذا يقرر المرتب ال يصوف ص ي ا  إال إذا صاف مصتواا ، وىذا دوف إرػ ؿ 891المادة   
 .اما يتطلاو القانوف مف شصؿ راص لهقود التارع



( : ال يصػػح أف يشػػترط عػػدـ جػػواز ال جػػز علػػا المرتػػب إال إذا صػػاف قػػد قػػرر علػػا 899المػػادة   
 .سايؿ التارع

ال يصػػوف للمسػػت ؽ  ػػؽ  ػػي المرتػػب إال عػػف ا يػػاـ التػػي عاشػػيا مػػف قػػرر  -1( : 891لمػػادة   ا
علا أنو إذا اشترط الد   مقّدما  صاف للمسػت ؽ  ػؽ  ػي  -8المرتب مد   ياتو  

 .القسط الذا  ؿّ 

( : إذا لػـ يقػـ المػديف االتزامػو صػاف للمسػت ؽ أف يطلػب تنهيػذ الهقػد،  ػاف صػاف الهقػد 896المادة   
 .اهوض جاز لو أيضا  أف يطلب  سرو م  التهويض إف صاف لو م ؿ

( : التػػمميف عقػػد يلتػػـز المػػؤمِّف امقتضػػاه أف يػػؤدا إلػػا المػػؤمسف لػػو أو إلػػا المسػػتهيد 898المػػادة   
الذا اشترط التمميف لصال و مالغا  مف الماؿ أو إيػرادا  مرتاػا  أو أا عػوض مػالي 

لرطػػر الماػػّيف االهقػػد، وذلػػؾ  ػػي نظيػػر آرػػر  ػػي  الػػ  وقػػوع ال ػػادث أو ت قػػؽ ا
 .قسط أو أي  د ه  مالي  أرر  يؤدييا المؤمسف لو للمؤّمف

( : ا  صاـ المتهلق  اهقد التمميف التي لـ يرد ذصرىا  ي ىذا القانوف تنّظميا القوانيف 892المادة   
 .الراص 

د علػػا الشػػرص مػػف ( : يصػػوف م ػػ   للتػػمميف صػػؿ مصػػل   اقتصػػادي  مشػػروع  تهػػو 891المػػادة   
 .عدـ وقوع رطر مهيف

الشرط الذا يقضػي  -1( : يق  ااط   ما يرد  ي وثيق  التمميف مف الشروط اآلتي : 811المادة   
اسػػقوط ال ػػػؽ  ػػػي التػػػمميف اسػػػاب مرالهػػػ  القػػػوانيف واللػػػوااح، إال إذا انطػػػوت ىػػػذه 

الشػػػرط الػػػذا يقضػػػي اسػػػقوط  ػػػؽ  -8المرالهػػػ  علػػػا جنايػػػ  أو جن ػػػ  عمديػػػ   
لمػػؤمسف لػػو اسػػاب تػػمّرره  ػػي إعػػ ف ال ػػادث المػػؤمسف منػػو إلػػا السػػلطات أو  ػػي ا

صػػػؿ  -1تقػػديـ المسػػتندات إذا تاػػػّيف مػػف الظػػػروؼ أف التػػمرر صػػاف لهػػػذر مقاػػوؿ  
شػػرط مطاػػوع لػػـ ياػػرز اشػػصؿ ظػػاىر وصػػاف متهلقػػا  ا الػػ  مػػف ا  ػػواؿ التػػي تػػؤدا 

وثيقػػػ  اػػػيف شػػػروطيا شػػػرط الت صػػػيـ إذا ورد  ػػػي ال -9إلػػػا الػػػاط ف والسػػػقوط   
 -1الهامػػ  المطاوعػػ  ال  ػػي صػػورة اتهػػاؽ رػػاص منهصػػؿ عػػف الشػػروط الهامػػ   

صؿ شرط تهسهي آرر يتاّيف أنػو لػـ يصػف لمرالهتػو آثػر  ػي وقػوع ال ػادث المػؤّمف 
 .منو



( : ال يلتـز المؤمِّف  ي تهويض المؤمسف لو إال عف الضرر الناتذ مف وقػوع الرطػر 811المادة   
 .و اشرط أال يجاوز ذلؾ قيم  التمميفالمؤّمف من

تسقط االتقادـ الدعاو  الناشا  عف عقد التمميف اانقضاء ثػ ث سػنوات مػف  -1( : 818المادة   
ومػ  ذلػؾ ال تسػرا ىػذه  -8وقت  دوث الواقه  التي توّلدت عنيا ىذه الدعو   

قػديـ ايانػات (  ػي  الػ  إرهػاء ايانػات متهّلقػ  اػالرطر المػؤمسف منػو، أو ت المػدة:  أ
غير ص ي   أو غير دقيق  عف ىذا الرطر إال مف اليوـ الػذا علػـ  يػو المػؤّمف 

(  ي  ال  وقوع ال ػادث المػؤمسف منػو إال مػف اليػوـ الػذا علػـ  يػو ذوو  اذلؾ   ب
 .الشمف اوقوعو

( : يقػػ  اػػاط   صػػؿ اتهػػاؽ يرػػالؼ أ صػػاـ النصػػوص الػػواردة  ػػي ىػػذا الهصػػؿ، إال أف 811المػػادة   
 .وف ذلؾ لمصل   المؤمسف لو أو لمصل   المستهيديص

( : الماال  التي يلتـز المؤمِّف  ي التمميف علا ال ياة اد هيا إلا المػؤمسف لػو أو إلػا 819المادة   
المسػػتهيد عنػػد وقػػوع ال ػػادث المػػؤمسف منػػو أو  لػػوؿ ا جػػؿ المنصػػوص عليػػو  ػػي 

أو وقت  لوؿ ا جػؿ دوف وثيق  التمميف، تصاح مست ق  مف وقت وقوع ال ادث 
 . اج  إلا إثاات ضرر أصاب المؤمسف لو أو أصاب المستهيد

يق  ااط   التمميف علا  ياة الغير ما لـ يوا ؽ الغيػر عليػو صتااػ   قاػؿ إاػراـ  -1( : 811المادة   
الهقػػد   ػػاذا صػػاف ىػػذا الغيػػر ال تتػػوا ر  يػػو ا ىليػػ ،  ػػ  يصػػوف الهقػػد صػػ ي ا  إال 

وتصوف ىػذه الموا قػ  الزمػ  لصػ    والػ  ال ػؽ  ػي  -8مّثلو قانونا   اموا ق  مف ي
 .االستهادة مف التمميف أو لص   رىف ىذا ال ؽ

ت اّرأ ذم  المؤمِّف مػف التزامػو اػد   مالػ  التػمميف إذا انت ػر الشػرص المػؤمسف  -1( : 816المادة   
ل ػؽ مالغػا  يسػاوا علا  ياتو  وم  ذلؾ يلتـز المؤمِّف أف يد   لمف يػؤوؿ إلػييـ ا

 اذا صاف ساب االنت ار مرضا  أ قػد المػريض إرادتػو،  -8قيم  ا تياطي التمميف  
اقػا التػػزاـ المػؤّمف قاامػػا  امصملػو  وعلػػا المػؤمِّف أف يثاػػت أف المػؤمسف علػػا  ياتػػو 
مات منت را   وعلػا المسػتهيد أف يثاػت أف المػؤمسف علػا  ياتػو صػاف وقػت انت ػاره 

ذا اشػػتملت وثيقػػ  التػػمميف علػػا شػػرط ي لػػـز المػػؤمِّف اػػد   مالػػ   -1 اقػػد ا رادة   وا 
دراؾ،    يصوف ىػذا الشػرط نا ػذا   التمميف ولو صاف انت ار الشرص عف ارتيار وا 

 .إال إذا وق  االنت ار اهد سنتيف مف تاريو الهقد



اػت ذمػ -1( : 818المادة      المػؤمِّف مػف إذا صاف التمميف علا  ياة شرص غير المؤمسف لو، ا رِّ
التزاماتػػو متػػا تسػػاب المػػؤمسف لػػو عمػػدا   ػػي و ػػاة ذلػػؾ الشػػرص، أو وقهػػت الو ػػاة 

ذا صػاف التػمميف علػا ال يػاة لصػالح شػرص غيػر  -8اناء  علا ت ػريض منػو   وا 
المػػػؤمسف لػػػو،  ػػػ  يسػػػتهيد ىػػػذا الشػػػرص مػػػف التػػػمميف إذا تسػػػاب عمػػػدا   ػػػي و ػػػاة 

 اة اناء  علػا ت ػريض منػو   ػاذا صػاف الشرص المؤمسف علا  ياتو، أو وقهت الو 
ما وق  مػف ىػذا الشػرص مجػرد شػروع  ػي إ ػداث الو ػاة، صػاف للمػؤمسف لػو ال ػؽ 
 ػػػي أف يسػػػتادؿ االمسػػػتهيد شرصػػػا  آرػػػر، ولػػػو صػػػاف المسػػػتهيد قػػػد َقايػػػَؿ مػػػا اشػػػترط 

 .لمصل تو مف تمميف

مالػ  التػمميف، إمػا إلػا يجوز  ي التمميف علا ال ياة االتهاؽ علػا أف يػد    -1( : 812المادة   
مػػا إلػػا أشػػراص ي هّيػػنيـ المػػؤمسف لػػو  يمػػا اهػػد   ويهتاػػر  -8أشػػراص مهّينػػيف، وا 

التػػمميف مهقػػػودا  لمصػػل   مسػػػتهيديف مهّينػػيف إذا ذصػػػر المػػؤمسف لػػػو  ػػي الوثيقػػػ  أف 
ليَد منيـ ومف لػـ ي ولَػد، أو  التمميف مهقود لمصل   زوجو أو أوالده أو  روعو مف و 

ذصػػر أسػػماايـ   ػػػاذا صػػاف التػػمميف لصػػػالح الورثػػ  دوف ذصػػر أسػػػماايـ لورثتػػو دوف 
صػػاف ليػػؤالء ال ػػؽ  ػػي مالػػ  التػػمميف، صػػٌؿ انسػػا  نصػػياو  ػػي الميػػراث  ويثاػػت ليػػـ 

وي قصد االزوج الشػرص الػذا تثاػت لػو ىػذه  -1ىذا ال ؽ ولو نزلوا عف ا رث  
ي ثاػػت ليػػـ  ػػي ذلػػؾ الصػػه  وقػػت و ػػاة المػػؤمسف لػػو، وي قصػػد اػػا والد الهػػروع الػػذيف 

 .الوقت  ؽ ا رث

( : يجػػوز للمػػؤمسف لػػو الػػذا التػػـز اػػد   أقسػػاط دوريػػ ، أف يت لػػؿ  ػػي أا وقػػت مػػف 811المػػادة   
الهقػػػد اارطػػػار صتػػػااي يرسػػػلو إلػػػا المػػػؤمِّف قاػػػؿ انتيػػػاء الهتػػػرة الجاريػػػ ، و ػػػي ىػػػذه 

 .ال ال  ت اّرأ ذمتو مف ا قساط ال  ق 

الهقػػود المارمػػ  مػػد  ال يػػاة دوف اشػػتراط اقػػاء المػػؤمسف علػػا  ياتػػو  ّيػػا   ػػي  -1( : 861المػػادة   
مدة مهّين ، و ي جمي  الهقود المشترط  ييا د   مال  التمميف اهد عدد مهّيف مف 
السػػنيف، يجػػوز للمػػؤمسف لػػو متػػا صػػاف قػػد د ػػ  ث ثػػ  أقسػػاط سػػنوي  علػػا ا قػػؿ أف 

اؿ ترهيض  ي قيم  مالػ  التػمميف يستادؿ االوثيق  ا صلي  وثيق  مد وع   ي مقا
ولػػو اتهػػؽ علػػا غيػػر ذلػػؾ  صػػؿ ىػػذا اشػػرط أف يصػػوف ال ػػادث المػػؤمسف منػػو م قػػؽ 

 .وال يصوف قاا   للترهيض التمميف علا ال ياة إذا صاف مؤقتا   -8الوقوع  

( : إذا رهض التمميف    يجوز أف ينزؿ عف ال دود اآلتي :  أ(  ػي الهقػود المارمػ  861المادة   
مػػػػد  ال يػػػػاة ال يجػػػػوز أف يقػػػػّؿ مالػػػػ  التػػػػمميف المرهّػػػػض عػػػػف القيمػػػػ  التػػػػي صػػػػاف 



يسػػػت قيا المػػػؤمسف لػػػو لػػػو صػػػاف قػػػد د ػػػ  مػػػا يهػػػادؿ ا تيػػػاطي التػػػمميف  ػػػي تػػػاريو 
% مف مالػ  التػمميف ا صػلي، ااعتاػار أف ىػذا المالػ  1الترهيض مرصوما  منو 

ذات النػػوع وطاقػػا   ىػػو مقااػػؿ التػػمميف الػػذا يجػػب د هػػو مػػرة وا ػػدة  ػػي تػػمميف مػػف
لتهريهػػ  التػػمميف التػػي صانػػػت مرعّيػػ   ػػي عقػػد التػػػمميف ا صػػلي   ب(  ػػي الهقػػػود 
المتهؽ  ييا علا د   مال  التمميف اهد عدد مهػّيف مػف السػنيف، ال يجػوز أف يقػّؿ 
مالػػ  التػػمميف المرهّػػض عػػف جػػزء مػػف مالػػ  التػػمميف ا صػػلي انسػػا  مػػا د ػػ  مػػف 

 .أقساط

جوز أيضا  للمؤمسف لو، متا صػاف قػد د ػ  ث ثػ  أقسػاط سػنوي  علػا ا قػؿ، ي -1( : 868المادة   
وال  -8أف ي صػػّهي التػػمميف اشػػرط أف يصػػوف ال ػػادث المػػؤمسف منػػو م قػػؽ الوقػػوع  

 .يصوف قاا   للتصهي ، التمميف علا ال ياة إذا صاف مؤقتا  

هامػػ  للتػػمميف ويجػػب أف ( : تهتاػػر شػػروط الترهػػيض والتصػػهي  جػػزءا  مػػف الشػػروط ال861المػػادة   
 .تذصر  ي وثيق  التمميف

ال يترتب علا الايانات الراطا  وال علا الغلط  ي سف الشرص الذا عقد  -1( : 869المادة   
التػػمميف علػػا  ياتػػو اطػػ ف التػػمميف، إال إذا صانػػت السػػف ال قيقيػػ  للمػػؤمسف عليػػو 

ي غيػػر ذلػػؾ مػػف و ػػ -8تجػػاوز ال ػػد المهػػّيف الػػذا نصػػت عليػػو تهريهػػ  التػػمميف  
ا  واؿ، إذا ترتب علا الايانات الراطاػ  أو الغلػط، أف القسػط المتّهػؽ عليػو أقػؿ 
مػػف القسػػط الػػذا صػػاف يجػػب أداؤه، وجػػب ترهػػيض مالػػ  التػػمميف امػػا يتهػػادؿ مػػ  
النسا  ايف القسط المتّهؽ عليو والقسط الواجب أداؤه علػا أسػاس السػف ال قيقيػ   

علا د هو أصار مما صػاف يجػب د هػو علػا أسػاس  أما إذا صاف القسط المتّهؽ -1
السف ال قيقي  للمؤّمف علا  ياتو، وجب علا المؤمِّف أف يرّد دوف  وااػد، الزيػادة 
التي  صؿ علييا، وأف يرهض ا قساط التالي  إلا ال د الذا يتناسب مػ  السػف 

 .ال قيقي  للمؤمسف عليو

ف للمؤمِّف الذا د   مال  التمميف  ؽ  ي ال لػوؿ ( :  ي التمميف علا ال ياة ال يصو 861المادة   
علا المؤمسف لػو أو المسػتهيد  ػي  قوقػو قاػؿ مػف تسػاب  ػي ال ػادث المػؤمسف منػو 

 .أو قاؿ المساوؿ عف ىذا ال ادث

 ػػي التػػمميف مػػف ال ريػػؽ يصػػوف المػػؤمِّف مسػػاوال  عػػف صا ػػ  ا ضػػرار الناشػػا   -1( : 866المػػادة   
ريػػؽ يمصػػف أف تصػػاح  ريقػػا  صػػام  ، أو عػػف رطػػػر عػػف  ريػػؽ، أو عػػف ادايػػ   



وال يقتصػػر التزامػػو علػػا ا ضػػرار الناشػػا  مااشػػرة   -8 ريػػؽ يمصػػف أف يت قػػؽ  
عف ال ريؽ، اؿ يتناوؿ أيضا  ا ضرار التي تصوف نتيج   تمي  لذلؾ، واا رص 
مػػا يل ػػؽ ا شػػياء المػػؤمسف علييػػا مػػف ضػػرر اسػػاب اترػػاذ وسػػااؿ ا نقػػاذ أو لمنػػ  

ويصوف مساوال  عف ضياع ا شياء المؤمسف علييػا أو ارتهاايػا  -1داد ال ريؽ  امت
 .أثناء ال ريؽ ما لـ يثات أف ذلؾ صاف نتيج  سرق ، صؿ ىذا ولو اتهؽ علا غيره

( : يضمف المؤمِّف تهويض ا ضرار الناجم  عف ال ريؽ ولو نشم ىذا ال ريػؽ عػف 868المادة   
 .عيب  ي الشيء المؤمسف عليو

يصػػػوف المػػػؤمِّف مسػػػاوال  عػػػف ا ضػػػرار الناشػػػا  عػػػف رطػػػم المػػػؤمسف لػػػو غيػػػر  -1( : 862المػػػادة   
المتهّمػػد، وصػػذلؾ يصػػوف مسػػاوال  عػػف ا ضػػرار الناجمػػ  مػػف  ػػادث مهػػاج  أو قػػوة 

أمػػا الرسػػاار وا ضػػرار التػػي ي ػػدثيا المػػؤمسف لػػو عمػػدا  أو غّشػػا ،  ػػ   -8قػػاىرة  
 .لو اتهؽ علا غير ذلؾيصوف المؤمِّف مساوال  عنيا و 

( : ي سمؿ المؤمِّف عف ا ضرار التي تساب  ييػا ا شػراص الػذيف يصػوف المػؤمسف لػو 861المادة   
 .مساوال  عنيـ، ميما يصف نوع رطايـ ومداه

إذا صػػاف الشػػيء المػػؤمسف عليػػو مػػثق   اػػرىف  يػػازا أو رىػػف تػػمميني أو غيػػر  -1( : 881المػػادة   
نيػػ ، انتقلػت ىػػذه ال قػوؽ إلػػا التهػويض المسػػت ؽ للمػػديف ذلػؾ مػػف التممينػات الهي
 ػاذا شػيرت ىػذه ال قػوؽ أو أعلنػت إلػا المػؤمِّف ولػو  -8امقتضا عقد التػمميف  

اصتػاب موصػا عليػػو،  ػ  يجػوز لػػو أف يػد   مػػا  ػي ذمتػو للمػػؤمسف لػو إال ارضػػاء 
  ػػاذا  جػػز علػػا الشػػيء المػػؤمسف عليػػو أو وضػػ  ىػػذا الشػػيء ت ػػت -1الػػداانيف  

ال راس ،    يجػوز للمػؤمِّف إذا أعلػف اػذلؾ علػا الوجػو الماػّيف  ػي الهقػرة السػااق  
 .أف يد   للمؤمسف لو شياا  مما  ي ذّمتو

( : ي ّؿ المؤمِّف قانونا  اما د هػو مػف تهػويض عػف ال ريػؽ  ػي الػدعاو  التػي تصػوف 881المادة   
و مسػاولي  المػؤمِّف، للمؤمسف لو قاؿ مف تسػاب اههلػو  ػي الضػرر الػذا نجمػت عنػ

ػػيرا  للمػػؤمسف لػو ممػػف يصونػػوف مهػػو  ػػي  مػا لػػـ يصػػف مػػف أ ػدث الضػػرر قرياػػا  أو صي
 .مهيش  وا دة، أو شرصا  يصوف المؤمسف لو مساوال  عف أ هالو

( : الصهال  عقد امقتضػاه يصهػؿ شػرص تنهيػذ التػزاـ اػمف يتهيّػد للػدااف اػمف يهػي ايػذا 888المادة   
 .او المديف نهسو االلتزاـ إذا لـ يؼ



 .( : ال تثات الصهال  إال االصتاا ، ولو صاف مف الجااز إثاات االلتزاـ ا صلي االاّين 881المادة   

( : إذا التػـز المػديف اتقػديـ صهيػؿ، وجػب أف يقػّدـ شرصػا  موسػرا  ومقيمػا   ػي مصػر، 889المادة   
 .ولو أف يقّدـ عوضا  عف الصهيؿ، تممينا  عينيا  صا يا  

 .( : تجوز صهال  المديف اغير علمو، وتجوز أيضا  رغـ مهارضتو881مادة   ال

 .( : ال تصوف الصهال  ص ي   إال إذا صاف االلتزاـ المصهوؿ ص ي ا  886المادة   

( : مػػف صهػػؿ التػػزاـ نػػاقص ا ىليػػ  وصانػػت الصهالػػ  اسػػاب نقػػص ا ىليػػ ، صػػاف ملزمػػا  888المػػادة   
 .ذه المديف المصهوؿاتنهيذ االلتزاـ إذا لـ ينهّ 

تجوز الصهال   ي الديف المستقاؿ إذا  دد مقدما  المال  المصهػوؿ، صمػا تجػوز  -1( : 882المادة   
علػػا أنػػو إذا صػاف الصهيػػؿ  ػػي الػديف المسػػتقاؿ لػػـ  -8الصهالػ   ػػي الػػديف الشػرطي  

يهػػّيف مػػدة للصهالػػ ، صػػاف لػػو  ػػي أا وقػػت أف يرجػػ   ييػػا مػػا داـ الػػديف المصهػػوؿ لػػـ 
 .شمين

علػا أف  -8صهال  الديف التجارا تهتار عم   مدنيا  ولو صاف الصهيؿ تػاجرا    -1( : 881المادة   
الصهال  الناشا  عف ضماف ا وراؽ التجاري  ضمانا  ا تياطيػا  أو عػف تظييػر ىػذه 

 .ا وراؽ، تهتار دااما  عم   تجاريا  

ا ىػػو مسػػت ؽ علػػا المػػديف، وال اشػػرط ال تجػػوز الصهالػػ   ػػي مالػػ  أصاػػر ممػػ -1( : 821المػػادة   
ولصػػف تجػػوز الصهالػػ   ػػي مالػػ  أقػػؿ واشػػروط  -8أشػػد مػػف شػػروط الػػديف المصهػػوؿ  

 .أىوف

( : إذا لـ يصف ىنػاؾ اتهػاؽ رػاص،  ػاف الصهالػ  تشػمؿ مل قػات الػديف، ومصػرو ات 821المادة   
 .المطالا  ا ولا، وما يستجد مف المصرو ات اهد إرطار الصهيؿ

ي اّرأ الصهيػؿ امجػرد اػراءة المػديف، ولػو أف يتمّسػؾ اجميػ  ا وجػو التػي ي ػّتذ  -1( : 828 المادة  
علا أنو إذا صاف الوجو الذا ي ّتذ او المديف ىو نقػص أىليتػو،  -8ايا المديف  

 .وصاف الصهيؿ عالما  اذلؾ وقت التهاقد،  ليس لو أف ي ّتذ ايذا الوجو

يسػػتو ي  ػػي مقااػػؿ الػػديف شػػياا  آرػػر، ا رّاػػت ذمػػ  الصهيػػؿ ولػػو ( : إذا قاػػؿ الػػدااف أف 821المػػادة   
 .است ؽ ىذا الشيء



ويقصػد  -8ت اّرأ ذم  الصهيؿ اقدر ما أضاعو الدااف ارطاو مف الضمانات   -1( : 829المادة   
االضػػمانات  ػػػي ىػػذه المػػػادة صػػؿ تػػػمميف يرصػػص لضػػػماف الػػديف ولػػػو تقػػرر اهػػػد 

 .فالصهال ، وصؿ تمميف مقرر ا صـ القانو 

ال ت اّرأ ذمػ  الصهيػؿ لمجػرد أف الػدااف تػمرر  ػي اترػاذ ا جػراءات، أو لمجػرد  -1( : 821المادة   
علا أف ذمػ  الصهيػؿ ت اػّرأ إذا لػـ يقػـ الػدااف ااترػاذ ا جػراءات  -8أنو لـ يترذىا  

ضد المديف ر ؿ ست  أشير مف إنذار الصهيػؿ للػدااف، مػا لػـ يقػّدـ المػديف للصهيػؿ 
 .ا  ضمانا  صا ي

ال سػقط  قػو 826المادة    ( : إذا أ لس المديف وجب علا الدااف أف يتقّدـ  ي التهليس  االػديف، وا 
 ػػي الرجػػوع علػػا الصهيػػؿ اقػػدر مػػا أصػػاب ىػػذا ا ريػػر مػػف ضػػرر اسػػاب إىمػػاؿ 

 .الدااف

ؿ يلتـز الدااف امف ي سّلـ الصهيؿ وقت و ااو الديف المستندات ال زم  الستهما -1( : 828المادة   
 اذا صاف الديف مضمونا  امنقوؿ مرىوف أو م اػوس، وجػب  -8 قو  ي الرجوع  

أمػػػا إذا صػػػػاف الػػػديف مضػػػمونا  اتػػػػمميف  -1علػػػا الػػػدااف أف يترلّػػػا عنػػػػو للصهيػػػؿ  
عقارا،  اف الدااف يلتـز أف يقوـ اا جراءات ال زمػ  لنقػؿ ىػذا التػمميف، ويت ّمػؿ 

 .المديف الصهيؿ مصرو ات النقؿ علا أف يرج  ايا علا

ال يجػػوز للػػدااف أف يرجػػ  علػػا الصهيػػؿ و ػػده إال اهػػد رجوعػػو علػػا المػػديف   -1( : 822المػػادة   
وال يجػػوز لػػو أف ينهػػذ علػػا أمػػواؿ الصهيػػؿ إال اهػػد تجريػػده المػػديف مػػف أموالػػو،  -8

 .ويجب علا الصهيؿ  ي ىذه ال ال  أف يتمّسؾ ايذا ال ؽ

يد، وجب عليو أف يقـو علا نهقتػو اارشػاد الػدااف إلػا إذا طلب الصهيؿ التجر  -1( : 821المادة   
وال عارة اا مواؿ التػي يػدؿ علييػا الصهيػؿ، إذا  -8أمواؿ للمديف تهي االديف صلو  

 .صانت ىذه ا مواؿ تق  رارج ا راضي المصري ، أو صانت أمواال  متنازعا   ييا

أمػواؿ المػديف، يصػوف الػدااف مسػاوال  ( :  ي صؿ ا  واؿ التي يػدؿ  ييػا الصهيػؿ علػا 811المادة   
قاؿ الصهيؿ عف إعسار المديف الػذا يترتػب علػا عػدـ اترػاذه ا جػراءات ال زمػ  

 . ي الوقت المناسب



( : إذا صاف ىناؾ تمميف عيني رصص قانونا  أو اتهاقا  لضماف الػديف وقػّدمت صهالػ  811المادة   
مػ  المػديف،  ػ  يجػوز التنهيػذ  اهد ىذا التمميف أو مهػو ولػـ يصػف الصهيػؿ متضػامنا  

 .علا أمواؿ الصهيؿ إال اهد التنهيذ علا ا مواؿ التي رصصت ليذا التمميف

إذا تهدد الصه ء لديف وا د واهقد وا ػد وصػانوا غيػر متضػامنيف  يمػا ايػنيـ،  -1( : 818المادة   
ػػػـ الػػػديف علػػػييـ، وال يجػػػوز للػػػدااف أف يطالػػػب صػػػؿ صهيػػػؿ إال اقػػػدر نصػػػياو   ػػػي ق سِّ

أمػػا إذا صػػاف الصهػػ ء قػػد التزمػػوا اهقػػود متواليػػ ،  ػػاف صػػؿ وا ػػد مػػنيـ  -8الصهالػػ   
 .يصوف مساوال  عف الديف صلو، إال إذا صاف قد ا تهظ لنهسو ا ؽ التقسيـ

 .( : ال يجوز للصهيؿ المتضامف م  المديف أف يطلب التجريد811المادة   

ؾ امػا يتمّسػؾ اػػو الصهيػؿ غيػر المتضػامف مػػف ( : يجػوز للصهيػؿ المتضػػامف أف يتمّسػ819المػادة   
 .د وع متهلق  االديف

 .( :  ي الصهال  القضااي  أو القانوني  يصوف الصه ء دااما  متضامنيف811المادة   

( : إذا صاف الصهػ ء متضػامنيف  يمػا ايػنيـ وو ّػا أ ػدىـ الػديف عنػد  لولػو، صػاف لػو 816المادة   
تو  ػػي الػػديف وانصػػياو  ػػي  صػػ  المهسػػر أف يرجػػ  علػػا صػػؿ مػػف الاػػاقيف ا صػػ

 .منيـ

( : تجوز صهال  الصهيؿ، و ي ىذه ال ال  ال يجوز للدااف أف يرج  علا صهيؿ الصهيؿ 818المادة   
 .قاؿ رجوعو علا الصهيؿ إال إذا صاف صهيؿ الصهيؿ متضامنا  م  الصهيؿ

ػػر المػػديف قاػػؿ أف يقػػوـ -1( : 812المػػادة    ال سػػقط  يجػػب علػػا الصهيػػؿ أف ي رطي او ػػاء الػػديف، وا 
 قػػو  ػػي الرجػػوع علػػا المػػديف إذا صػػاف ىػػذا قػػد و ّػػا الػػديف أو صانػػت عنػػده وقػػت 

 ػػػػاذا لػػػػـ يهػػػػارض  -8االسػػػػت قاؽ أسػػػػااب تقضػػػػي اػػػػاط ف الػػػػديف أو اانقضػػػػااو  
المػػديف  ػػي الو ػػاء، اقػػا للصهيػػؿ  قػػو  ػػي الرجػػوع عليػػو ولػػو صػػاف المػػديف قػػد د ػػ  

 .اط نو أو اانقضااوالديف أو صانت لديو أسااب تقضي ا

( : إذا وّ ا الصهيؿ الديف، صاف لو أف ي ّؿ م ّؿ الػدااف  ػي جميػ  مػا لػو مػف  قػوؽ 811المادة   
قاػػؿ المػػديف  ولصػػف إذا لػػـ يػػوّؼ إال اهػػض الػػديف،  ػػ  يرجػػ  امػػا و ّػػاه إال اهػػد أف 

 .يستو ي الدااف صؿ  قو مف المديف



أف يرج  علا المديف سواء  صانت الصهال  قػد عقػدت للصهيؿ الذا وّ ا الديف  -1( : 211المادة   
ويرج  امصػؿ الػديف واالهوااػد والمصػرو ات، علػا أنػو  -8اهلمو أو اغير علمو  

 ػػػػي المصػػػػرو ات ال يرجػػػػ  إال االػػػػذا د هػػػػو مػػػػف وقػػػػت إراػػػػاره المػػػػديف ا صػػػػلي 
ويصوف للصهيؿ ال ؽ  ي الهوااػد القانونيػ  عػف  -1اا جراءات التي اترذت ضده  

 .ا قاـ اد هو ااتداء  مف يوـ الد  صؿ م

( : إذا تهدد المدينوف  ي ديف وا د وصانوا متضامنيف،  للصهيؿ الذا ضمنيـ جميها  211المادة   
 .أف يرج  علا أان منيـ اجمي  ما وّ اه مف الديف

 .( : لمالؾ الشيء و ده،  ي  دود القانوف،  ؽ استهمالو واستغ لو والتصرؼ  يو218المادة   

مالؾ الشيء يملؾ صؿ ما يهد مف عناصره الجوىري  ا يث ال يمصػف  صػلو  -1( : 211لمادة   ا
وملصيػػ  ا رض تشػػمؿ مػػا  وقيػػا ومػػا  -8عنػػو دوف أف ييلػػؾ أو يتلػػؼ أو يتغيػػر  

ويجػػػوز امقتضػػػا  -1ت تيػػػا إلػػػا ال ػػػد المقّيػػػد  ػػػي التمتػػػ  ايػػػا، علػػػوا  أو عمقػػػا   
ا رض منهصل  عف ملصي  ما  وقيػا أو القانوف أو االتهاؽ أف تصوف ملصي  سطح 

 .ما ت تيا

( : لمالؾ الشيء ال ؽ  ي صؿ ثماره ومنتجاتو ومل قاتو مػا لػـ يوجػد نػص أو اتهػاؽ 219المادة   
 .يرالؼ ذلؾ

( : ال يجػػوز أف ي ػػـر أ ػػد ملصػػو إال  ػػي ا  ػػواؿ التػػي يقررىػػا القػػانوف، واالطريقػػ  211المػػادة   
 .ااؿ تهويض عادؿالتي يرسميا، ويصوف ذلؾ  ي مق

( : علػػػا المالػػػؾ أف يراعػػػي  ػػػي اسػػػتهماؿ  قػػػو مػػػا تقضػػػي اػػػو القػػػوانيف والمراسػػػيـ 216المػػػادة   
واللػػوااح المتهّلقػػ  االمصػػل   الهامػػ  أو االمصػػل   الراصػػ   وعليػػو أيضػػا  مراعػػاة 

 :ا  صاـ اآلتي 

 -8الجػػار   علػػا المالػػؾ أال يغلػػو  ػػي اسػػتهماؿ  قػػو إلػػا  ػػد يضػػر املػػؾ -1( : 218المػػادة   
ولػػػيس للجػػػار أف يرجػػػ  علػػػا جػػػاره  ػػػي مضػػػار الجػػػوار المملو ػػػ  التػػػي ال يمصػػػف 
نمػػا لػػو أف يطلػػب إزالػػ  ىػػذه المضػػار إذا تجػػاوزت ال ػػد المػػملوؼ، علػػا  تجنايػػا، وا 
أف يراعػػػي  ػػػي ذلػػػؾ الهػػػرؼ، وطايهػػػ  الهقػػػارات، وموقػػػ  صػػػؿ منيػػػا االنسػػػا  إلػػػا 

ص الصػػادر مػػف الجيػػات اآلرػػر، والغػػرض الػػذا رصصػػت لػػو  وال ي ػػوؿ التػػرري
 .المرتص  دوف استهماؿ ىذا ال ؽ



مػػف أنشػػم مسػػقاة أو مصػػر ا  رصوصػػيا  طاقػػا  للػػوااح الراصػػ  اػػذلؾ صػػاف لػػو  -1( : 212المػػادة   
ومػػػػ  ذلػػػػؾ يجػػػػوز للمػػػػّ ؾ المجػػػػاوريف أف يسػػػػتهملوا  -8و ػػػػده  ػػػػؽ اسػػػػتهماليا  

يصػػػوف المسػػػقاة أو المصػػػرؼ  يمػػػا ت تاجػػػو أراضػػػييـ مػػػف را أو صػػػرؼ، اهػػػد أف 
مالؾ المسقاة أو المصرؼ قد استو ا  اجتو منيا  وعلا المػّ ؾ المجػاوريف  ػي 
ىذه ال الػ  أف يشػترصوا  ػي نهقػات إنشػاء المسػقاة أو المصػرؼ وصػيانتيما انسػا  

 .مسا   أراضييـ التي تنته  منيا

راضػي ( : يجب علا مالؾ ا رض أف يسمح امف تمر امرضو المياه الصا ي  لرا ا 211المادة   
الاهيػػػدة عػػػف مػػػورد الميػػػاه، وصػػػذلؾ ميػػػاه الصػػػرؼ اآلتيػػػ  مػػػف ا راضػػػي المجػػػاورة 

 .لتصب  ي أقرب مصرؼ عمومي، اشرط أف يهّوض عف ذلؾ تهويضا  عادال  

( : إذا أصػػػاب ا رض ضػػػرر مػػػف مسػػػقاة أو مصػػػرؼ يمػػػر ايػػػا، سػػػواء أصػػػاف ذلػػػؾ 211المػػػادة   
 اف لمالؾ ا رض أف يطلػب ناشاا  عف عدـ التطيير أـ عف سوء  ال  الجسور، 

 .تهويضا  صا يا  عّما أصااو مف ضرر

( : إذا لـ يتهؽ المنتههػوف امسػقاة أو مصػرؼ علػا القيػاـ اا صػ  ات الضػروري ، 211المادة   
 .جاز إلزاميـ ااالشتراؾ  ييا اناء  علا طلب أا وا د منيـ

التي ال يصػليا ايػذا الطريػؽ  مالؾ ا رض الم اوس  عف الطريؽ الهاـ، أو -1( : 218المادة   
ممػػر صػػاؼ إذا صػػاف ال يتيسػػر لػػو الوصػػوؿ إلػػا ذلػػؾ الطريػػؽ إال انهقػػ  ااىظػػ  أو 
مشق  صايرة، لو  ؽ المرور  ي ا راضي المجاورة االقدر ال ـز الستغ ؿ أرضو 
واسػػتهماليا علػػا الوجػػو المػػملوؼ، مػػا دامػػت ىػػذه ا رض م اوسػػ  عػػف الطريػػؽ 

ويض عادؿ  وال يستهمؿ ىذا ال ؽ إال  ي الهقار الػذا الهاـ، وذلؾ  ي نظير ته
علػػا أنػػو  -8يصػوف المػػرور  يػو أرػػؼ ضػػررا  و ػي موضػػ  منػو يت قػػؽ  يػػو ذلػؾ  

إذا صاف ال اس عف الطريؽ الهاـ ناشاا  عف تجزا  عقار تمت اناء  علا تصػرؼ 
قانوني، وصاف مػف المسػتطاع إيجػاد ممػر صػاؼ  ػي أجػزاء ىػذا الهقػار،  ػ  تجػوز 

 .طالا  ا ؽ المرور إال  ي ىذه ا جزاءالم

( : لصؿ مالؾ أف يجار جاره علا وض   دود  م صيما المت صق ، وتصوف نهقات 211المادة   
 .الت ديد شرص  اينيما



لمالػػػؾ ال ػػػااط المشػػػترؾ أف يسػػػتهملو ا سػػػب الغػػػرض الػػػذا أعػػػّد لػػػو، وأف  -1( : 219المػػػادة   
 -8وف أف ي ّمػؿ ال ػااط  ػوؽ طاقتػو  يض   وقو عوارض ليسند علييا السقؼ د

 ػػػاذا لػػػـ يهػػػد ال ػػػااط المشػػػترؾ صػػػال ا  للغػػػرض الػػػذا رصػػػص لػػػو عػػػادة،  نهقػػػ  
 .إص  و أو تجديده علا الشرصاء، صٌؿ انسا   صتو  يو

للمالػػؾ إذا صانػػت لػػو مصػػل   جّديػػ   ػػي تهليػػ  ال ػػااط المشػػترؾ أف يهّليػػو،  -1( : 211المػػادة   
ا  اليغػا ، وعليػو و ػده أف ينهػؽ علػا التهليػ  وصػيان  اشرط أال يل ؽ اشريصو ضرر 

الجػػزء المهلّػػا، وعمػػؿ مػػػا يلػػـز لجهػػؿ ال ػػااط يت ّمػػػؿ زيػػادة الهػػبء الناشػػ  عػػػف 
 ػاذا لػػـ يصػف ال ػػااط المشػترؾ صػػال ا   -8التهليػ  دوف أف يهقػد شػػياا  مػف متانتػػو  

صلػو علػا  لت ّمؿ التهلي ،  هلا مف يرغب  ييا مف الشػرصاء أف يهيػد انػاء ال ػااط
نهقتػػػو، ا يػػػث يقػػػ  مػػػا زاد مػػػف سػػػمصو  ػػػي نا يتػػػو ىػػػو اقػػػدر االسػػػتطاع ، ويظػػػؿ 
ال ااط المجدد  ي غير الجزء المهّلا مشترصا ، دوف أف يصوف للجار الػذا أ ػدث 

 .التهلي   ؽ  ي التهويض

ذا ( : للجار الذا لـ يسػاىـ  ػي نهقػات التهليػ  أف يصػاح شػريصا   ػي الجػزء الم هلّػا إ216المادة   
ىو د   نصؼ ما أنهؽ عليو وقيم  نصؼ ا رض التي تقـو علييا زيادة السػمؾ 

 .إف صانت ىناؾ زيادة

( : ال ػػػااط الػػػذا يصػػػوف  ػػػي وقػػػت إنشػػػااو  اصػػػ   اػػػيف انػػػاءيف ي هػػػّد مشػػػترصا   تػػػا 218المػػػادة   
 .مهرقيما، ما لـ يقـ دليؿ علا الهصس

ويط ملصػو وال علػا النػزوؿ عػف جػزء مػف ليس لجار أف يجار جاره علػا ت ػ -1( : 212المادة   
  216 ااط أو مف ا رض التي علييا ال ااط إال  ي ال ال  المذصورة  ي المادة 

وم  ذلؾ  ليس لمالؾ ال ػااط أف ييدمػو مرتػارا  دوف عػذر قػوا إف صػاف ىػذا  -8
 .يضر الجار الذا يستتر ملصو اال ااط

علػا جػاره مطػؿ مواجػو علػا مسػا   تقػؿ عػػف ال يجػوز للجػار أف يصػوف لػو  -1( : 211المػادة   
متر، وتقاس المسا   مف ظير ال ااط الذا  يو المطؿ، أو مف  ا   المشرا  أو 

ذا صسػػب أ ػػد االتقػػادـ ال ػػؽ  ػػي مطػػؿ مواجػػو لملػػؾ الجػػار علػػا  -8الرارجػػ    وا 
مسػػا   تقػػؿ عػػف متػػر،  ػػ  ي ػػؽ ليػػذا الجػػار أف يانػػي علػػا أقػػؿ مػػف متػػر يقػػاس 

 .يانيا، وذلؾ علا طوؿ الاناء الذا  تح  يو المطؿاالطريق  السااؽ ا



( : ال يجوز أف يصوف للجار علا جاره مطؿ من رؼ علا مسا   تقؿ عػف رمسػيف 281المادة   
سػػنتيمترا  مػػف  ػػرؼ المطػػؿ  ولصػػف يرتهػػ  ىػػذا ال ظػػر إذا صػػاف المطػػؿ المن ػػرؼ 

 .علا الهقار المجاور ىو  ي الوقت ذاتو مطؿ مواجو للطريؽ الهاـ

( : ال تشػترط أيػ  مسػا   لهػتح المنػاور، وىػي التػي تهلػو قاعػدتيا عػف قامػ  ا نسػاف 281مادة   ال
المهتػادة، وال يقصػد ايػػا إال مػرور اليػواء ونهػػاذ النػور، دوف أف يسػتطاع ا طػػ ؿ 

 .منيا علا الهقار المجاور

لجيراف يجػػب أف ( : المصػػان  واآلاػػار واآلالت الاراريػػ  وجميػػ  الم ػػاؿ المضػػّرة اػػا288المػػادة   
 .تنشم علا المسا ات الماّين   ي اللوااح واالشروط التي تهرضيا

إذا تضػػّمف الهقػػد أو الوصػػي  شػػرطا  يقضػػي امنػػ  التصػػرؼ  ػػي مػػاؿ،  ػػ   -1( : 281المػػادة   
يصػػػح ىػػػذا الشػػػرط مػػػا لػػػـ يصػػػف مانيػػػا  علػػػا ااعػػػث مشػػػروع، ومقصػػػورا  علػػػا مػػػدة 

ف المراد االمن  مف التصػرؼ  مايػ  ويصوف الااعث مشروعا  متا صا -8مهقول   
والمػػدة المهقولػػ   -1مصػػل   مشػػروع  للمتصػػرؼ أو للمتصػػرؼ إليػػو أو للغيػػر  

 .يجوز أف تستغرؽ مد   ياة المتصرؼ أو المتصرؼ إليو أو الغير

( : إذا صػػاف شػػرط المنػػ  مػػف التصػػرؼ الػػوارد  ػػي الهقػػد أو الوصػػي  صػػ ي ا  طاقػػا  289المػػادة   
 .ااق ،  صؿ تصرؼ مرالؼ لو يق  ااط     صاـ المادة الس

( : إذا ملؾ اثناف أو أصثػر شػياا  غيػر مهػرزة  صػ  صػؿ مػنيـ  يػو،  يػـ شػرصاء علػا 281المادة   
 .الشيوع  وت سب ال صص متساوي  إذا لـ يقـ دليؿ علا غير ذلؾ

وأف صػػؿ شػػريؾ  ػػي الشػػيوع يملػػؾ  صػػتو ملصػػا  تامػػا ، ولػػو أف يتصػػرؼ  ييػػا  -1( : 286المػػادة   
يستولي علا ثمارىا وأف يستهمليا ا يث ال يل ؽ الضرر ا قوؽ ساار الشرصاء  

ذا صػػاف التصػػرؼ منصػػّاا  علػػا جػػزء مهػػرز مػػف المػػاؿ الشػػاا  ولػػـ يقػػ  ىػػذا  -8 وا 
الجػػزء عنػػد القسػػم   ػػي نصػػيب المتصػػرؼ، انتقػػؿ  ػػؽ المتصػػرؼ إليػػو مػػف وقػػت 

وللمتصػػرؼ إليػػو، التصػػرؼ إلػػا الجػػزء الػػذا آؿ إلػػا المتصػػرؼ اطريػػؽ القسػػم   
إذا صػػاف يجيػػؿ أف المتصػػرؼ ال يملػػؾ الهػػيف المتصػػرؼ  ييػػا مهػػرزة، ال ػػؽ  ػػػي 

 .إاطاؿ التصرؼ

( : تصػوف إدارة المػػاؿ الشػاا  مػف  ػػؽ الشػرصاء مجتمهػػيف مػا لػـ يوجػػد اتهػاؽ يرػػالؼ 288المػادة   
 .ذلؾ



مهتػادة يصػوف ملزمػا  ما يستقر عليو رأا أغلاي  الشػرصاء  ػي أعمػاؿ ا دارة ال -1( : 282المادة   
للجميػ ، وت سػب ا غلايػػ  علػا أسػػاس قيمػ  ا نصػااء   ػػاف لػـ تصػػف ثمػ  أغلايػػ  
 للم صمػػػػ  انػػػػاء  علػػػػا طلػػػػب أ ػػػػد الشػػػػرصاء، أف تترػػػػذ مػػػػف التػػػػدااير مػػػػا تقتضػػػػيو 

ولصغلاي  أيضا   -8الضرورة، وليا أف تهّيف عند ال اج  مف يدير الماؿ الشاا   
أف تضػػػ  لػػػحدارة ول سػػػف االنتهػػػاع االمػػػاؿ الشػػػاا   أف ترتػػػار مػػػديرا ، صمػػػا أف ليػػػا

نظامػػا  يسػػرا  تػػا علػػا رلهػػاء الشػػرصاء جميهػػا  سػػواء أصػػاف الرلػػؼ عاّمػػا  أـ صػػاف 
ػػّد وصػػي    -1راصػػا    ذا تػػوّلا أ ػػد الشػػرصاء ا دارة دوف اعتػػراض مػػف الاػػاقيف ع  وا 

 .عنيـ

اع المػاؿ الشػاا ، أف يقػرروا  ػي للشرصاء الذيف يملصوف علا ا قؿ ث ث  أراػ -1( : 281المادة   
سػػايؿ ت سػػيف االنتهػػاع ايػػذا المػػاؿ مػػف التغييػػرات ا ساسػػي  والتهػػديؿ  ػػي الغػػرض 
الػػذا أعػػّد لػػو مػػا يرػػرج عػػف  ػػدود ا دارة المهتػػادة، علػػا أف يهلنػػوا قػػراراتيـ إلػػا 
اػػاقي الشػػرصاء  ولمػػف رػػالؼ مػػف ىػػؤالء  ػػؽ الرجػػوع إلػػا الم صمػػ  رػػ ؿ شػػيريف 

وللم صمػػ  عنػػد الرجػػوع إلييػػا إذا وا قػػت علػػا قػػرار تلػػؾ  -8 مػػف وقػػت ا عػػ ف 
ا غلايػػ ، أف تقػػرر مػػ  ىػػذا مػػا تػػراه مناسػػاا  مػػف التػػدااير  وليػػا اوجػػو رػػاص أف 
تػػػممر ااعطػػػاء المرػػػالؼ مػػػف الشػػػرصاء صهالػػػ  تضػػػمف الو ػػػاء امػػػا قػػػد يسػػػت ؽ مػػػف 

 .التهويضات

وسػػااؿ مػػا يلػػـز ل هػػظ الشػػيء، ( : لصػػؿ شػػريؾ  ػػي الشػػيوع ال ػػؽ  ػػي أف يترػػذ مػػف ال211المػػادة   
 .ولو صاف ذلؾ اغير موا ق  ااقي الشرصاء

( : نهقػػات إدارة المػػاؿ الشػػاا  و هظػػو والضػػرااب المهروضػػ  عليػػو وسػػاار التصػػاليؼ 211المػػادة   
الناتجػػ  عػػف الشػػيوع أو المقػػررة علػػا المػػاؿ، يت ّمليػػا جميػػ  الشػػرصاء، صػػٌؿ اقػػدر 

 . صتو، ما لـ يوجد نص يقضي اغير ذلؾ

( : للشرصاء الذيف يملصوف علا ا قؿ ث ث  أرااع الماؿ الشاا ، أف يقرروا التصرؼ 218المادة   
 يػػػو إذا اسػػػتندوا  ػػػي ذلػػػؾ إلػػػا أسػػػااب قويػػػ ، علػػػا أف يهلنػػػوا قػػػراراتيـ إلػػػا اػػػاقي 
الشػػرصاء  ولمػػف رػػالؼ مػػف ىػػؤالء  ػػؽ الرجػػوع إلػػا الم صمػػ  رػػ ؿ شػػيريف مػػف 

ف قسػػػػم  المػػػػاؿ الشػػػػاا  ضػػػػارة امصػػػػالح وقػػػػت ا عػػػػ ف  وللم صمػػػػ  عنػػػػدما تصػػػػو 
 .الشرصاء، أف تقّدر تاها  للظروؼ ما إذا صاف التصرؼ واجاا  



للشريؾ  ي المنقوؿ الشاا  أو  ي المجموع مف الماؿ أف يسترد قاؿ القسػم   -1( : 211المادة   
ال صػ  الشػػااه  التػػي ااعيػػا شػػريؾ غيػره  جناػػي اطريػػؽ الممارسػػ ، وذلػػؾ رػػ ؿ 

مػػػف تػػػاريو علمػػػو اػػػالاي  أو مػػػف تػػػاريو إع نػػػو اػػػو  ويػػػتـ االسػػػترداد  ث ثػػػيف يومػػػا  
اػػاع ف يوّجػػو إلػػا صػػؿ مػػف الاػػاا  والمشػػترا، وي ػػؿ المسػػترد م ػػؿ المشػػترا  ػػي 

ذا تهػػػػػدد  -8جميػػػػػ   قوقػػػػػو والتزاماتػػػػػو إذا ىػػػػػو عّوضػػػػػو عػػػػػف صػػػػػؿ مػػػػػا أنهقػػػػػو   وا 
 .المستردوف  لصؿن منيـ أف يسترد انسا   صتو

يؾ أف يطالػػب اقسػػم  المػػاؿ الشػػاا  مػػا لػػـ يصػػف مجاػػرا  علػػا الاقػػاء  ػػي ( : لصػػؿ شػػر 219المػػادة   
الشيوع امقتضا نص أو اتهاؽ، وال يجوز امقتضا االتهاؽ أف تمنػ  القسػم  إلػا 
أجػػؿ يجػػاوز رمػػس سػػنيف،  ػػاذا صػػاف ا جػػؿ ال يجػػاوز ىػػذه المػػدة نهػػذ االتهػػاؽ  ػػي 

 . ؽ الشريؾ و ي  ؽ مف يرلهو

انهقد إجماعيـ، أف يقتسموا الماؿ الشاا  االطريق  التي يرونيا   اذا ( : للشرصاء إذا 211المادة   
 .صاف اينيـ مف ىو ناقص ا ىلي  وجات مراعاة ا جراءات التي يهرضيا القانوف

إذا ارتلػػؼ الشػػرصاء  ػػي اقتسػػاـ المػػاؿ الشػػاا ،  هلػػا مػػف يريػػد الرػػروج مػػف  -1( : 216المػػادة   
وتنػػػدب  -8ر أمػػػاـ الم صمػػػ  الجزايػػػ   الشػػػيوع أف يصلّػػػؼ اػػػاقي الشػػػرصاء ال ضػػػو 

الم صم  إف رأت وجيا  لذلؾ، رايرا  أو أصثر لتقويـ الماؿ الشاا  وقسمتو  صصا  
 .إف صاف الماؿ يقاؿ القسم  عينا  دوف أف يل قو نقص صاير  ي قيمتو

ف الراير ال صص علػا أسػاس أصػغر نصػيب  تػا لػو صانػت القسػم   -1( : 218المادة    يصوِّ
اف تهّذرت القسم  علا ىػذا ا سػاس جػاز للرايػر أف يجنػب لصػؿ شػريؾ جزاي ،  
ذا تهػػػّذر أف يرػػػتص أ ػػػد الشػػػرصاء اصامػػػؿ نصػػػياو عينػػػا ، عػػػّوض  -8 صػػػتو   وا 

 .امهدؿ عما نقص مف نصياو

تهصؿ الم صم  الجزاي   ػي المنازعػات التػي تتهلػؽ اتصػويف ال صػص و ػي  -1( : 212المادة   
 اذا قامػت منازعػات ال  - 8رؿ  ي ارتصاصيا  صؿ المنازعات ا رر  التي تد

تدرؿ  ي ارتصاص تلؾ الم صم ، صػاف علييػا أف ت يػؿ الرصػـو إلػا الم صمػ  
االاتدااي ، وأف ت هّيف ليـ الجلس  التػي ي ضػروف  ييػا، وتقػؼ دعػو  القسػم  إلػا 

 .أف يهصؿ نياايا   ي تلؾ المنازعات



ّينػػػت اطريػػػؽ متػػػا انتيػػػا الهصػػػؿ  ػػػي المنا -1( : 211المػػػادة    زعػػػات وصانػػػت ال صػػػص قػػػد ع 
التجنيػػب، أصػػدرت الم صمػػ  الجزايػػ   صمػػا  ااعطػػاء صػػؿ شػػريؾ النصػػيب المهػػرز 

 اف صانت ال صص لـ ت هّيف اطريػؽ التجنيػب، تجػر  القسػم   -8الذا آؿ إليو  
اطريػؽ االقتػراع، وتثاػػت الم صمػ  ذلػؾ  ػػي م ضػرىا وتصػدر  صمػػا  ااعطػاء صػػؿ 

 .شريؾ نصياو المهرز

( : إذا صػػاف اػػيف الشػػرصاء غااػػػب أو صػػاف ايػػنيـ مػػف لػػػـ تتػػوا ر  يػػو ا ىليػػ ، وجػػػب 291ادة   المػػ
تصػػديؽ الم صمػػ  علػػا  صػػـ القسػػم  اهػػد أف يصػػاح نياايػػا ، وذلػػؾ و قػػا  لمػػا يقػػرره 

 .القانوف

( : إذا لـ تمصف القسم  عينا ، أو صاف مف شمنيا إ داث نقص صاير  ي الماؿ المراد 291المادة   
ايػػ  ىػػذا المػػاؿ االطريقػػ  الماّينػػ   ػػي قػػانوف المرا هػػات، وتقتصػػر المزايػػدة  قسػػمتو،

 .علا الشرصاء إذا طلاوا ىذا اا جماع

لػػدااني صػػؿ شػػريؾ أف يهارضػػوا  ػػي أف تػػتـ القسػػم  عينػػا  أو أف ي اػػاع المػػاؿ  -1( : 298المػػادة   
إلػزاميـ  االمزاد اغير تػدرليـ، وتوّجػو المهارضػ  إلػا صػؿ الشػرصاء، ويترتػب علييػا

ال صانت القسػم  غيػر  أف يدرلوا مف عارض مف الداانيف  ي جمي  ا جراءات، وا 
نا ػػذة  ػػي  قيػػـ  ويجػػب علػػا صػػؿ  ػػاؿ إدرػػاؿ الػػداانيف المقّيػػدة  قػػوقيـ قاػػؿ ر ػػ  

أما إذا تمت القسم ،  ليس للداانيف الذيف لػـ يتػدرلوا  ييػا أف  -8دعو  القسم   
 .يطهنوا علييا إال  ي  ال  الغش

( : يهتاػػر المتقاسػػـ مالصػػا  لل صػػ  التػػي آلػػت إليػػو منػػذ أف تملّػػؾ  ػػي الشػػيوع وأنػػو لػػـ 291لمػػادة   ا
 .يملؾ غيرىا شياا   ي اقّي  ال صص

يضػػػمف المتقاسػػػموف اهضػػػيـ لػػػاهض مػػػا قػػػد يقػػػ  مػػػف تهػػػرض أو اسػػػت قاؽ  -1( : 299المػػػادة   
ض لسػػػاب سػػػااؽ علػػػا القسػػػم ، ويصػػػوف صػػػؿ مػػػنيـ ملزمػػػا  انسػػػا   صػػػتو أف يهػػػوّ 

مسػػت ؽ الضػػماف، علػػا أف تصػػوف الهاػػرة  ػػي تقػػدير الشػػيء اقيمتػػو وقػػت القسػػم   
 ػػاذا صػػاف أ ػػد المتقاسػػميف مهسػػرا ، وّزع القػػدر الػػذا يلزمػػو علػػا مسػػت ؽ الضػػماف 

غير أنو ال م ؿ للضماف إذا صاف ىنػاؾ  -8وجمي  المتقاسميف غير المهسريف  
التػػي نشػػم عنيػػا، ويمتنػػ  اتهػػاؽ صػػريح يقضػػي اا عهػػاء منػػو  ػػي ال الػػ  الراصػػ  

 .الضماف أيضا  إذا صاف االست قاؽ راجها  إلا رطم المتقاسـ نهسو



يجػػوز نقػػض القسػػم  ال اصػػل  االتراضػػي إذا أثاػػت أ ػػد المتقاسػػميف أنػػو قػػد  -1( : 291المػػادة   
ل قو منيا غاف يزيد علا الرمس، علا أف تصوف الهارة  ي التقدير اقيم  الشيء 

ب أف تر   الدعو  رػ ؿ السػن  التاليػ  للقسػم   وللمػدعا ويج -8وقت القسم   
عليو أف يقػؼ سػيرىا ويمنػ  القسػم  مػف جديػد إذا أصمػؿ للمػدعي نقػدا  أو عينػا  مػا 

 .نقص مف  صتو

 ػػي قسػػم  الميايػػمة يتهػػؽ الشػػرصاء علػػا أف يرػػتص صػػؿ مػػنيـ امنههػػ  جػػزء  -1( : 296المػػادة   
ال  لشػػػرصااو  ػػػي مقااػػػؿ ذلػػػؾ عػػػف مهػػػرز يػػػوازا  صػػػتو  ػػػي المػػػاؿ الشػػػاا ، متنػػػاز 

االنتهاع اااقي ا جزاء، وال يصح ىػذا االتهػاؽ لمػدة تزيػد علػا رمػس سػنيف   ػاذا 
لـ تشترط ليا مػدة أو انتيػت المػدة المتهػؽ علييػا ولػـ ي صػؿ اتهػاؽ جديػد، صانػت 
مّدتيا سن  وا دة تتجدد إذا لـ يهلف الشريؾ إلا شرصااو قاؿ انتياء السن  الجاري  

ذا دامػت ىػذه القسػم  رمػس عشػرة  -8أشير أنو ال يرغب  ػي التجديػد   اث ث  وا 
ذا  از الشػريؾ  سن ، انقلات قسم  نيااي ، ما لـ يتهؽ الشرصاء علا غير ذلؾ  وا 
علػػا الشػػيوع جػػزءا  مهػػرزا  مػػف المػػاؿ الشػػاا  مػػدة رمػػس عشػػرة سػػن ، ا تػػرض أف 

 . يازتو ليذا الجزء تستند إلا قسم  ميايمة

( : تصػػوف قسػم  الميايػػمة أيضػا  اػػمف يتهػػؽ الشػرصاء علػػا أف يتنػاواوا االنتهػػاع اجميػػ  298المػادة   
 .الماؿ المشترؾ، صٌؿ منيـ لمدة تتناسب م   صتو

( : ترضػػ  قسػػم  الميايػػمة مػػف  يػػث جػػواز اال تجػػاج ايػػا علػػا الغيػػر ومػػف  يػػث 292المػػادة   
عقػػد ا يجػػار، مػػا  أىليػػ  المتقاسػػميف و قػػوقيـ والتزامػػاتيـ وطػػرؽ ا ثاػػات   صػػاـ

 .دامت ىذه ا  صاـ ال تتهارض م  طايه  ىذه القسم 

للشػػػرصاء أف يتّهقػػػػوا أثنػػػاء إجػػػػراءات القسػػػم  النياايػػػ  علػػػػا أف ي قّسػػػـ المػػػػاؿ  -1( : 291المػػػادة   
 ػاذا  -8الشاا  ميايمة  اينيـ، وتظؿ ىذه القسم  نا ذة  تػا تػتـ القسػم  النياايػ   

م  الميايػػمة، جػػاز للقاضػػي الجزاػػي إذا طلػػب منػػو تهػػّذر اتهػػاؽ الشػػرصاء علػػا قسػػ
 .ذلؾ أ د الشرصاء أف يممر ايا، اهد االستهان  اراير إذا اقتضا ا مر ذلؾ

( : ليس للشرصاء  ي ماؿ شاا  أف يطلاوا قسمتو إذا تاّيف مف الغرض الذا أعػد لػو 211المادة   
 .ىذا الماؿ، أنو يجب أف ياقا دااما  علا الشيوع



( :  عضػػػاء ا سػػػرة الوا ػػػدة الػػػذيف تجمهيػػػـ و ػػػدة الهمػػػؿ أو المصػػػل  ، أف يتّهقػػػوا 211المػػػادة   
صتاا   علا إنشاء ملصي  لصسرة  وتتصوف ىذه الملصيػ  إمػا مػف ترصػ  ورثوىػا واتهقػوا 
مػػػا مػػػف أا مػػاؿ آرػػػر مملػػػوؾ ليػػػـ  علػػا جهليػػػا صليػػػا أو اهضػػػيا ملصػػا  لصسػػػرة، وا 

 .اتهقوا علا إدرالو  ي ىذه الملصي 

يجػػوز االتهػػاؽ علػػا إنشػػاء ملصيػػ  لصسػػرة لمػػدة ال تزيػػد علػػا رمػػس عشػػرة  -1( : 218ادة   المػػ
سػػن ، علػػا أنػػو يجػػوز لصػػؿ شػػريؾ أف يطلػػب مػػف الم صمػػ  ا ذف لػػو  ػػي إرػػراج 
نصػػػياو مػػػف ىػػػذه الملصيػػػ  قاػػػؿ انقضػػػاء ا جػػػؿ المتّهػػػؽ عليػػػو إذا وجػػػد ماػػػرر قػػػوا 

ذا لػػـ يصػػف للملصيػػ  المػػذصورة أجػػؿ مهػػيّ  -8لػػذلؾ   ف، صػػاف لصػػؿ شػػريؾ أف ي رػػرج وا 
نصػػياو منيػػػا اهػػد سػػػت  أشػػػير مػػف يػػػـو أف يهلػػف إلػػػا الشػػػرصاء رغاتػػو  ػػػي إرػػػراج 

 .نصياو

لػػيس للشػػرصاء أف يطلاػػوا القسػػم  مػػا دامػػت ملصيػػ  ا سػػرة قاامػػ ، وال يجػػوز  -1( : 211المػػادة   
 ا شػػػػريؾ أف يتصػػػػرؼ  ػػػػي نصػػػػياو  جناػػػػي عػػػػف ا سػػػػرة إال اموا قػػػػ  الشػػػػرصاء 

ذا تمّلؾ أجناي عف ا سرة  ص  أ د الشرصاء ارضاء ىذا الشريؾ  -8جميها    وا 
أو جاػػرا  عليػػو،  ػػ  يصػػوف ا جناػػي شػػريصا   ػػي ملصيػػ  ا سػػرة إال ارضػػااو ورضػػاء 

 .ااقي الشرصاء

للشػػرصاء أصػػػ اب القػػدر ا صاػػػر مػػف قيمػػػ  ال صػػص أف يهّينػػػوا مػػف ايػػػنيـ  -1( : 219المػػادة   
دير أف يػػػدرؿ علػػػا ملصيػػػ  ا سػػػرة مػػػف التغييػػػر  ػػػي لػػػحدارة وا ػػػدا  أو أصثػػػر، وللمػػػ

الغرض الذا أعّد لو الماؿ المشترؾ ما ي سػف اػو طػرؽ االنتهػاع ايػذا المػاؿ، مػا 
ويجوز عزؿ المدير االطريقػ  التػي عػّيف  -8لـ يصف ىناؾ اتهاؽ علا غير ذلؾ  

ايا ولو اتهؽ علا غير ذلػؾ، صمػا يجػوز للم صمػ  أف تهزلػو انػاء  علػا طلػب أا 
 .يؾ إذا وجد ساب قوا يارر ىذا الهزؿشر 

( :  يمػػا عػػدا ا  صػػاـ السػػااق  تنطاػػؽ قواعػػد الملصيػػ  الشػػااه  وقواعػػد الوصالػػ  علػػا 211المػػادة   
 .ملصي  ا سرة

إذا تهػػدد مػػ ؾ طاقػػات الػػدار أو شػػققيا المرتلهػػ ،  ػػانيـ يهػػّدوف شػػرصاء  ػػي  -1( : 216المػػادة   
لمهػػػػّدة ل سػػػػتهماؿ المشػػػػترؾ اػػػػيف الجميػػػػ ، ملصيػػػػ  ا رض وملصيػػػػ  أجػػػػزاء الانػػػػاء ا

واوجػػػػػػو رػػػػػػاص ا ساسػػػػػػات والجػػػػػػدراف الرايسػػػػػػي  والمػػػػػػدارؿ وا  نيػػػػػػ  وا سػػػػػػطح 
والمصاعد والممرات والدىاليز وقواعد ا رضيات وصؿ أنواع ا ناايب إال ما صػاف 



منيػا دارػؿ الطاقػػ  أو الشػق ، صػؿ ىػػذا مػا لػـ يوجػػد  ػي سػندات الملػػؾ مػا يرالهػػو  
جػزاء المشػترص  مػف الػدار ال تقاػؿ القسػم ، ويصػوف نصػيب صػؿ مالػؾ وىذه ا  -8

 ييا انسػا  قيمػ  الجػزء الػذا لػو  ػي الػدار، ولػيس لمالػؾ أف يتصػرؼ  ػي نصػياو 
وال ػػواجز الهاصػػل  اػػيف شػػقتيف تصػػوف  -1ىػػذا مسػػتق   عػػف الجػػزء الػػذا يملصػػو  

 .ملصيتيا مشترص  ايف أص اب ىاتيف الشقتيف

مالػػػؾ  ػػػي سػػػايؿ االنتهػػػاع اػػػالجزء الػػػذا يملصػػػو  ػػػي الػػػدار  ػػػر  ػػػي أف  صػػػؿ -1( : 218المػػػادة   
يسػػتهمؿ ا جػػزاء المشػػترص   يمػػا أعػػّدت لػػو، علػػا أال ي ػػوؿ دوف اسػػتهماؿ اػػاقي 

وال يجػػوز إ ػػداث أا تهػػديؿ  ػػي ا جػػزاء المشػػترص  اغيػػر  -8الشػػرصاء ل قػػوقيـ  
يؿ الػػذا يقػوـ اػػو موا قػ  جميػػ  المػّ ؾ  تػػا عنػد تجديػػد الانػاء، إال إذا صػػاف التهػد

أ د المّ ؾ علا نهقتو الراص ، مف شمنو أف ي سّيؿ استهماؿ تلػؾ ا جػزاء، دوف 
 .أف ي غّير مف ترصيصيا أو يل ؽ الضرر االمّ ؾ اآلرريف

علػػا صػػؿ مالػػؾ أف يشػػترؾ  ػػي تصػػاليؼ  هػػظ ا جػػزاء المشػػترص  وصػػيانتيا  -1( : 212المػػادة   
دارتيػا وتجديػػدىا، ويصػػوف نصػياو  ػػي  ىػػذه التصػاليؼ انسػػا  قيمػػ  الجػزء الػػذا لػػو وا 

وال ي ػؽ لمالػؾ أف يترلػا عػف  -8 ي الػدار مػا لػـ يوجػد اتهػاؽ علػا غيػر ذلػؾ  
 .نصياو  ي ا جزاء المشترص  للترلص مف االشتراؾ  ي التصاليؼ المتقّدم  الذصر

قوط علػػػا صػػػا ب السػػػهؿ أف يقػػػـو اا عمػػػاؿ والترميمػػػات ال زمػػػ  لمنػػػ  سػػػ -1( : 211المػػػادة   
 ػػاذا امتنػػ  عػػف القيػػاـ ايػػذه الترميمػػات، جػػاز للقاضػػي أف يػػممر اايػػ   -8الهلػػو  

السػػػػػهؿ  ويجػػػػػوز  ػػػػػي صػػػػػؿ  ػػػػػاؿ لقاضػػػػػي ا مػػػػػور المسػػػػػتهجل  أف يػػػػػممر اػػػػػاجراء 
 .الترميمات الهاجل 

إذا انيػػدـ الانػاء وجػػب علػا صػػا ب السػهؿ أف يهيػػد انػاء سػػهلو   ػاذا امتنػػ   -1( : 261المػادة   
مر اايػ  السػهؿ إال إذا طلػب صػا ب الهلػو أف يهيػد ىػو انػاء جاز للقاضػي أف يػم

و ي ال ال  ا ريرة يجوز لصا ب الهلػو أف يمنػ   -8السهؿ علا نهق  صا او  
صا ب السهؿ مػف السػصنا واالنتهػاع  تػا يػؤدا مػا  ػي ذمتػو، ويجػوز لػو أيضػا  

 .أف ي صؿ علا إذف  ي إيجار السهؿ أو سصناه استيهاء  ل قو

 .( : ال يجوز لصا ب الهلو أف يزيد  ي ارتهاع انااو ا يث يضر االسهؿ261المادة   



 يثما وجدت ملصي  مشترص  لهقار مقّسػـ إلػا طاقػات أو شػقؽ جػاز للمػّ ؾ  -1( : 268المادة   
نػػوا ات ػػادا   يمػػا ايػػنيـ   ويجػػوز أف يصػػوف الغػػرض مػػف تصػػويف االت ػػاد  -8أف يصوِّ

 .ملصي  أجزاايا علا أعضاايااناء الهقارات أو مشتراىا لتوزي  

( : ل ت اد أف يض  اموا ق  جمي  ا عضاء نظاما  لضماف  سػف االنتهػاع االهقػار 261المادة   
 .المشترؾ و سف إدارتو

( : إذا لػػـ يوجػػػد نظػػاـ لػػػحدارة أو إذا رػػ  النظػػاـ مػػػف الػػنص علػػػا اهػػض ا مػػػور، 269المػػادة   
اد، وتصػػوف قراراتػػو  ػػي ذلػػؾ ملزمػػ ، تصػػوف إدارة ا جػػزاء المشػػترص  مػػف  ػػؽ االت ػػ

اشػػػرط أف يػػػدعي جميػػػػ  ذوا الشػػػمف اصتػػػػاب موصػػػا عليػػػػو إلػػػا االجتمػػػػاع، وأف 
 .تصدر القرارات مف أغلاي  المّ ؾ م سوا  علا أساس قيم  ا نصااء

( : ل ت اد امغلايػ  ا صػوات المنصػوص علييػا  ػي المػادة السػااق ، أف يهػرض أا 261المادة   
ا رطػػار التػػي تيػػدد الهقػػار أو الشػػرصاء  ػػي جملػػتيـ، ولػػو أف تػػمميف مشػػترؾ مػػف 

يػػمذف  ػػي إجػػراء أيػػ  أعمػػاؿ أو ترصياػػات ممػػا يترتػػب علييػػا زيػػادة  ػػي قيمػػ  الهقػػار 
صلػو أو اهضػو، وذلػػؾ علػا نهقػػ  مػف يطلاػػو مػف المػػّ ؾ وامػا يضػػهو االت ػاد مػػف 

 .شروط وما يهرضو مف تهويضات والتزامات أرر  لمصل   الشرصاء

يصوف ل ت اد مممور يتوّلا تنهيذ قراراتو، وي هػّيف اا غلايػ  المشػار إلييػا  ػي  -1( : 266ة   الماد
ػػػّيف اػػػممر يصػػػدر مػػػف راػػػيس الم صمػػػ  269المػػػادة  ،  ػػػاف لػػػـ تت قػػػؽ ا غلايػػػ  ع 

االاتداايػػ  الصػػػااف  ػػػي داارتيػػػا الهقػػػار انػػػاء  علػػػا طلػػػب أ ػػػد الشػػػرصاء اهػػػد إعػػػ ف 
  وعلػػا المػػممور إذا اقتضػػا ال ػػاؿ أف يقػػـو مػػف المػػّ ؾ اآلرػػريف لسػػماع أقػػواليـ

تلقاء نهسػو امػا يلػـز ل هػظ جميػ  ا جػزاء المشػترص  و راسػتيا وصػيانتيا، ولػو أف 
يطالب صؿ ذا شػمف اتنهيػذ ىػذه االلتزامػات  صػؿ ىػذا مػا لػـ يوجػد نػص  ػي نظػاـ 

ويمثّػػػؿ المػػػممور االت ػػػاد أمػػػاـ القضػػػاء  تػػػا  ػػػي مراصػػػم   -8االت ػػػاد يرالهػػػو  
 .ؾ إذا اقتضا ا مرالم ّ 

ويجػػوز عػػػزلو  -8أجػػر المػػممور ي ػػدده القػػرار أو ا مػػر الصػػادر اتهيينػػو   -1( : 268المػػادة   
أو اػػػممر يصػػػدر مػػػف  269اقػػػرار تتوا ػػػػر  يػػػو ا غلايػػػ  المشػػػار إلييػػػا  ػػػي المػػػادة 

رايػػػس الم صمػػ  االاتداايػػ  الصػػااف  ػػي داارتيػػا الهقػػار اهػػد إعػػ ف الشػػرصاء لسػػماع 
 . ي ىذا الهزؿأقواليـ 



إذا ىلػؾ الانػاء ا ريػؽ أو اسػاب آرػر،  هلػا الشػرصاء أف يلتزمػوا مػف  يػث  -1( : 262المادة   
مػا لػـ يوجػد  269تجديده ما يقرره االت اد اا غلاي  المنصوص علييا  ي المادة 

 اذا قرر االت اد تجديد الاناء رصص ما قد يست ؽ مف  -8اتهاؽ يرالؼ ذلؾ  
الهقػػػار  عمػػػػاؿ التجديػػػد، دوف إرػػػػ ؿ ا قػػػوؽ أصػػػػ اب تهػػػويض اسػػػاب ىػػػػ ؾ 

 .الديوف المقّيدة

صػػؿ قػػرض يمن ػػو االت ػػاد أ ػػد الشػػرصاء لتمصينػػو مػػف القيػػاـ االتزاماتػػو يصػػوف  -1( : 261المػػادة   
مضػػػمونا  اامتيػػػاز علػػػا الجػػػزء المهػػػرز الػػػذا يملصػػػو وعلػػػا  صػػػتو الشػػػااه   ػػػي 

 .ىذا االمتياز مف يـو قيدهوت سب مرتا   -8ا جزاء المشترص  مف الهقار  

 .( : مف وض  يده علا منقوؿ ال مالؾ لو انّي  تمّلصو، ملصو281المادة   

يصاح المنقوؿ ال مالؾ لو إذا ترّلا عنػو مالصػو اقصػد النػزوؿ عػف ملصيتػو   -1( : 281المادة   
ذا اعتقػػػؿ  -8 وتهتاػػػر ال يوانػػػات غيػػػر ا ليهػػػ  ال مالػػػؾ ليػػػا مػػػا دامػػػت طليقػػػ   وا 

منيػػا ثػػـ أطلػػؽ عػػاد ال مالػػؾ لػػو إذا لػػـ يتاهػػو المالػػؾ  ػػورا  أو إذا صػػّؼ عػػف  يػػواف 
تتّاهو  وما رّوض مف ال يوانات وألؼ الرجوع إلػا المصػاف المرصػص لػو ثػـ  قػد 

 .ىذه الهادة يرج  ال مالؾ لو

الصنز المد وف أو المراوء الذا ال يستطي  أ ػد أف ي ثاػت ملصيتػو لػو، يصػوف  -1( : 288المادة   
والصنػػز الػذا ي هثػػر عليػػو  -8الػؾ الهقػػار الػذا وجػػد  يػو الصنػػز أو لمالػػؾ رقاتػو  لم

 . ي عيف موقو   يصوف ملصا  راصا  للواقؼ ولورثتو

 .( : ال ؽ  ي صيد الا ر والار واللقط  وا شياء ا ثري  تنّظمو لوااح راص 281المادة   

وال يجوز  -8ليا تصوف ملصا  للدول   ا راضي غير المزروع  التي ال مالؾ  -1( : 289المادة   
 -1تمّلؾ ىذه ا راضي أو وض  اليّد علييا إال اترريص مف الدول  و قا  للػوااح  

إال أنو إذا زرع مصرا أرضػا  غيػر مزروعػ  أو غرسػيا أو انػا علييػا، تملّػؾ  ػي 
ال ػػػاؿ الجػػػزء المػػػزروع أو المغػػػروس أو المانػػػي ولػػػو اغيػػػر تػػػرريص مػػػف الدولػػػ   

د ملصيتػػػو اهػػػدـ االسػػػتهماؿ مػػػدة رمػػػس سػػػنوات متتااهػػػ  رػػػ ؿ الرمػػػس ولصنػػػو يهقػػػ
 .الهشرة السن  التالي  للتمّلؾ



تهييف الورث  وت ديد أنصااايـ  ي ا رث وانتقػاؿ أمػواؿ الترصػ  إلػييـ تسػرا  -1( : 281المادة   
وتتّاػ   ػي  -8 ي شمنيا أ صاـ الشريه  ا سػ مي  والقػوانيف الصػادرة  ػي شػمنيا  

 .الترص  ا  صاـ اآلتي تصهي  

( : إذا لػػـ ي هػػيِّف المػػورث وصػػيا  لترصتػػو وطلػػب أ ػػد ذوا الشػػمف تهيػػيف مصػػّؼ ليػػا، 286المػػادة   
عّينػػت الم صمػػ ، إذا رأت موجاػػا  لػػذلؾ، مػػف تجمػػ  الورثػػ  علػػا ارتيػػاره   ػػاف لػػـ 
تجمػػػ  الورثػػػ  علػػػا أ ػػػد تػػػوّلا القاضػػػي ارتيػػػار المصػػػهي علػػػا أف يصػػػوف اقػػػدر 

 .ايف الورث ، وذلؾ اهد سماع أقواؿ ىؤالءالمستطاع مف 

ػػػّيف مصػػػهيا  أف يػػػر ض تػػػوّلي ىػػػذه الميمػػػ  أو أف يتن ػػػا عنيػػػا اهػػػد  -1( : 288المػػػادة    لمػػػف ع 
وللقاضػي أيضػا ، إذا طلػب إليػو أ ػد ذوا  -8توّلييا وذلؾ طاقػا    صػاـ الوصالػ   

اػػو، متػػا الشػػمف أو النيااػػ  الهامػػ  أو دوف طلػػب، عػػزؿ المصػػهي واسػػتاداؿ غيػػره 
 .وجدت أسااب تارر ذلؾ

 -8إذا عػػّيف المػػورث وصػػيا  للترصػػ ، وجػػب أف يقػػر القاضػػي ىػػذا التهيػػيف   -1( : 282المػػادة   
 .ويسرا علا وصي الترص  ما يسرا علا المصهي مف أ صاـ

علا صاتب الم صم  أف يقّيد يوما   يوما  ا وامر الصػادرة اتهيػيف المصػهيف،  -1( : 281المادة   
واتثايػػػػت أوصػػػػياء الترصػػػػ   ػػػػي سػػػػجؿ عػػػػاـ تػػػػدّوف  يػػػػو أسػػػػماء المػػػػورثيف ا سػػػػب 
ا وضػػاع المقػػررة للهيػػارس ا اجديػػ   ويجػػب أف يؤشػػر  ػػي ىػػامش السػػجؿ اصػػؿ 

ويصػػػوف لقيػػػد ا مػػػر الصػػػادر  -8أمػػػر يصػػػدر اػػػالهزؿ واصػػػؿ مػػػا يقػػػ  مػػػف تنػػػازؿ  
اتهيػػػيف المصػػػهي مػػػف ا ثػػػر  ػػػي  ػػػؽ الغيػػػر الػػػذا يتهامػػػؿ مػػػ  الورثػػػ   ػػػي شػػػمف 

 .119عقارات الترص  ما للتمشير المنصوص عليو  ي المادة 

يتسػػػػّلـ المصػػػػهي أمػػػػواؿ الترصػػػػ  امجػػػػرد تهيينػػػػو، ويتػػػػوّلا تصػػػػهيتيا ارقااػػػػ   -1( : 221المػػػػادة   
ونهقػػػػات  -8ا  عػػػػادال  علػػػػا قيامػػػػو اميمتػػػػو  الم صمػػػػ   ولػػػػو أف يطلػػػػب منيػػػػا أجػػػػر 

التصػػػهي  تت مليػػػا الترصػػػ ، ويصػػػوف ليػػػذه النهقػػػات  ػػػؽ امتيػػػاز  ػػػي مرتاػػػ  امتيػػػاز 
 .المصرو ات القضااي 

( : علػػػػا الم صمػػػػ  أف تترػػػػذ عنػػػػد االقتضػػػػاء جميػػػػ  مػػػػا يجػػػػب مػػػػف اال تياطػػػػات 221المػػػػادة   
ذوا الشػمف أو انػاء  المستهجل  للم ا ظ  علا الترص ، وذلؾ اناء  علا طلب أ د 



علػػا طلػػب النيااػػ  الهامػػ  أو دوف طلػػب مػػا  وليػػا اوجػػو رػػاص أف تػػممر اوضػػ  
يداع النقود وا وراؽ المالي  وا شياء ذات القيم   .ا رتاـ وا 

علػػا المصػػهي أف يقػػـو  ػػي ال ػػاؿ االصػػرؼ مػػف مػػاؿ الترصػػ  لتسػػديد نهقػػات  -1( : 228المػادة   
اسب  التو، وعليو أيضا  أف يستصدر أمرا  مف تجييز الميت ونهقات ممتمو اما ين

قاضي ا مور الوقتي  اصرؼ نهقػ  صا يػ  االقػدر المقاػوؿ مػف ىػذا المػاؿ إلػا مػف 
صاف المورث يهوليـ مف ورثتو  تا تنتيي التصهي ، علػا أف ترصػـ النهقػ  التػي 

وصػػؿ منازعػػ  تتهلػػؽ ايػػذه  -8يسػػتولا علييػػا صػػؿ وارث مػػف نصػػياو  ػػي ا رث  
 .هصؿ  ييا قاضي ا مور الوقتي النهق  ي

ال يجوز مف وقت قيد ا مر الصادر اتهييف المصهي أف يترذ الداانوف أا  -1( : 221المادة   
إجػػراء علػػا الترصػػ ، صمػػا ال يجػػوز ليػػـ أف يسػػتمروا  ػػي أا إجػػراء اترػػذوه إال  ػػي 

وصػػؿ توزيػػ   ػػتح ضػػد المػػورث ولػػـ تقهػػؿ قاامتػػو النياايػػ ،  -8مواجيػػ  المصػػهي  
 .ب وقهو  تا تتـ تسوي  جمي  ديوف الترص  متا طلب ذلؾ أ د ذوا الشمفيج

( : ال يجوز للوارث قاػؿ أف ت سػّلـ إليػو شػيادة التوريػث المنصػوص علييػا  ػي المػادة 229المادة   
أف يتصػػرؼ  ػػي مػػاؿ الترصػػ ، صمػػا ال يجػػوز لػػو أف يسػػتو ي مػػا للترصػػ  مػػف  111

 .ف الترص ديوف أو أف يجهؿ دينا  عليو قصاصا  ادي

علػػػا المصػػػهي  ػػػي أثنػػػاء التصػػػهي  أف يترػػػذ مػػػا تتطلاػػػو أمػػػواؿ الترصػػػ  مػػػف  -1( : 221المػػػادة   
الوسػااؿ الت هظيػػ ، وأف يقػػوـ امػػا يلػػـز مػػف أعمػػاؿ ا دارة، وعليػػو أيضػػا  أف ينػػوب 

ويصػػػوف  -8عػػػف الترصػػػ   ػػػي الػػػدعاو  وأف يسػػػتو ي مػػػا ليػػػا مػػػف ديػػػوف قػػػد  لّػػػت  
مسػػاوال ، مسػػاولي  الوصيػػؿ المػػمجور  وللقاضػػي أف  المصػػهي، ولػػو لػػـ يصػػف مػػمجورا  

 .يطالاو اتقديـ  ساب عف إدارتو  ي مواعيد دوري 

علا المصهي أف يوّجو تصليها  علنيا  لدااني الترص  ومدينييا يدعوىـ  يو  ف  -1( : 226المادة   
 يقّدموا ايانا  اما ليـ مف  قوؽ وما علييـ مف ديوف، وذلؾ ر ؿ ث ث  أشير مف

ويجػػب أف يلصػػؽ التصليػػؼ علػػا  -8التػػاريو الػػذا ينشػػر  يػػو التصليػػؼ آرػػر مػػرة  
الااب الرايسي لمقر الهمدة  ي المدين  أو القري  التي توجد ايا أعياف الترصػ ، أو 
علا الااب الرايسي لمرصز الاوليس  ي المدف التي تق   ي داارتيا ىذه ا عياف، 

داارتيػػػا آرػػػر مػػػوطف للمػػػورث، و ػػػي  و ػػػي لو ػػػ  الم صمػػػ  الجزايػػػ  التػػػي يقػػػ   ػػػي
 .ص يه  مف الص ؼ اليومي  الواسه  االنتشار



علػػا المصػػهي أف يػػودع قلػػـ صتّػػػاب الم صمػػ  رػػ ؿ أراهػػ  أشػػير مػػف يػػػوـ  -1( : 228المػػادة   
تهيينو، قاام  تاّيف ما للترص  ومػا علييػا وتشػتمؿ علػا تقػدير لقيمػ  ىػذه ا مػواؿ، 

ا عليػػو  ػػي الميهػػاد المتقػػّدـ صػػؿ ذا شػػمف وعليػػو أيضػػا  أف ي رطػػر اصتػػاب موصػػ
ويجػػػوز أف يطلػػػب إلػػػا القاضػػػي مػػػّد ىػػػذا الميهػػػاد إذا  -8ا صػػوؿ ىػػػذا ا يػػػداع  
 .وجدت ظروؼ تارر ذلؾ

للمصهي أف يستهيف  ي الجرد و ي تقدير قيم  أمواؿ الترص  اراير أو امػف  -1( : 222المادة   
أف يثاػػت مػػا تصشػػؼ ويجػػب علػػا المصػػهي  -8يصػػوف لػػو  ػػي ذلػػؾ درايػػ  راصػػ   

عنػػو أوراؽ المػػورث ومػػا ىػػو ثااػػت  ػػي السػػج ت الهامػػ  مػػف  قػػوؽ وديػػوف ومػػا 
يصؿ إلا علمو عنيا مػف أا طريػؽ صػاف، وعلػا الورثػ  أف يالغػوا المصػهي عّمػا 

 .يهلمونو مف ديوف علا الترص  و قوؽ ليا

الترصػ  ولػو صػاف  ( : يهاقب اهقوا  التاديد صؿ مف استولا غشا  علا شيء مػف مػاؿ221المادة   
 .وارثا  

صػػؿ منازعػػ   ػػي صػػ   الجػػرد، واراصػػ  مػػا صػػاف متهلقػػا  ااغهػػاؿ أعيػػاف أو  -1( : 211المػػادة   
 قػوؽ للترصػػ  أو علييػػا أو ااثااتيػػا، تر ػػ  اهريضػ  للم صمػػ  انػػاء  علػػا طلػػب صػػؿ 

وتجػػرا  -8ذا شػػمف رػػ ؿ الث ثػػيف يومػػا  التاليػػ  لحرطػػار اايػػداع قاامػػ  الجػػرد  
ت قيقا ،  اذا رأت أف الشصو  جّدي  أصدرت أمرا  اقاوليػا  ويصػح الػتظلـ الم صم  

ف لػػـ يصػػف النػػزاع قػػد سػػاؽ  -1مػػف ىػػذا ا مػػر و قػػا    صػػاـ قػػانوف المرا هػػات   وا 
ر هو إلا القضاء عّينػت الم صمػ  أجػ   ير ػ   يػو ذو الشػمف دعػواه أمػاـ الم صمػ  

 .هجاؿالمرتص ، وتقضي  ييا ىذه الم صم  علا وجو االست

( : اهد انقضػاء الميهػاد المهػّيف لر ػ  المنازعػات المتهلقػ  اػالجرد يقػوـ المصػهي اهػد 211المادة   
استاذاف الم صم  او اء ديوف الترص  التي لـ يقـ  ي شمنيا نزاع  أما الػديوف التػي 

 .توّزع  ييا  تّسو  اهد الهصؿ  ي النزاع نياايا  

عسػار الترصػ  أو  ػػي  الػ  ا تمػػاؿ إعسػارىا، أف يقػػؼ ( : علػا المصػػهي  ػي  الػػ  إ218المػادة   
تسػػػػوي  أا ديػػػػف، ولػػػػو لػػػػـ يقػػػػـ  ػػػػي شػػػػمنو نػػػػزاع،  تػػػػا يهصػػػػؿ نياايػػػػا   ػػػػي جميػػػػ  

 .المنازعات المتهلق  اديوف الترص 



يقػػوـ المصػػهي او ػػاء ديػػوف الترصػػ  ممػػا ي  صػػّلو مػػف  قوقيػػا، وممػػا تشػػتمؿ  -1( : 211المػػادة   
د ااعػو اسػهر السػوؽ مػف أوراؽ ماليػ ، ومػف عليو مف نقود ومػف ثمػف مػا يصػوف قػ

ثمف ما  ي الترص  مف منقوؿ   اف لـ يصف صؿ ذلؾ صا يا   مف ثمف مػا  ػي الترصػ  
وتااع منقوالت الترص  وعقاراتيا االمزاد الهلني و قا  لصوضاع و ي  -8مف عقار  

ا أف المواعيد المنصوص علييا  ي الايوع الجاري ، إال إذا اتهؽ جمي  الورثػ  علػ
يتـ الاي  اطريق  أرر  أو علػا أف يػتـ ممارسػ    ػاذا صانػت الترصػ  مهسػرة لزمػت 
أيضا  موا ق  جمي  الداانيف  وللورثػ   ػي جميػ  ا  ػواؿ ال ػؽ  ػي أف يػدرلوا  ػي 

 .المزاد

( : للم صمػ  انػاء  علػا طلػب جميػ  الورثػ  أف ت صػـ ا لػوؿ الػديف المؤّجػؿ واتهيػيف 219المػادة   
 .199يست قو الدااف مراعي   ي ذلؾ  صـ المادة المال  الذا 

إذا لـ ي جمي  الورث  علػا طلػب  لػوؿ الػديف المؤّجػؿ، تولّػت الم صمػ  توزيػ   -1( : 211المادة   
الػػديوف المؤّجلػػ  وتوزيػػ  أمػػواؿ الترصػػ ، ا يػػث يرػػتص صػػؿ وارث مػػف جملػػ  ديػػوف 

 صتو  ي ا رث   الترص  ومف جمل  أمواليا اما يصوف  ي نتيجتو مهادال  لصا ي
وترتػػػب الم صمػػػ  لصػػػؿ دااػػػف مػػػف داانػػػي الترصػػػ  تممينػػػا  صا يػػػا  علػػػا عقػػػار أو  -8

منقػػػوؿ، علػػػا أف ت ػػػتهظ لمػػػف صػػػاف لػػػو تػػػمميف رػػػاص اػػػنهس ىػػػذا التػػػمميف   ػػػاف 
است اؿ ت قيؽ ذلؾ، ولو ااضا   ضماف تصميلي يقّدمو الورث  مف ماليـ الراص 

لم صمػػ  التػػمميف علػػا أمػػواؿ الترصػػ  أو ااالتهػػاؽ علػػا أيػػ  تسػػوي  أرػػر ، رتاػػت ا
و ي جمي  ىذه ا  واؿ إذا ورد تمميف علا عقار ولـ يصف قد ساؽ  -1جميهيا  

شػػػػػيره، وجػػػػػب أف يشػػػػػير ىػػػػػذا التػػػػػمميف و قػػػػػا  لص صػػػػػاـ المقػػػػػررة  ػػػػػي شػػػػػير  ػػػػػؽ 
 .االرتصاص

قاػؿ  ( : يجوز لصؿ وارث اهد توزي  الديوف المؤّجل  أف يػد   القػدر الػذا ارػتص اػو216المادة   
 .219أف ي ؿ ا جؿ طاقا  للمادة 

( : داانو الترص  الذيف لـ يستو وا  قوقيـ لهدـ ظيورىا  ي قاام  الجرد ولـ تصف ليـ 218المادة   
تممينات علا أمواؿ الترصػ ، ال يجػوز ليػـ أف يرجهػوا علػا مػف صسػب ا سػف نيػ  

نما ليـ الرجوع علا الورث  اساب  .إثراايـ  قا  عينيا  علا تلؾ ا مواؿ وا 

 .( : يتوّلا المصهي اهد تسوي  ديوف الترص  تنهيذ الوصايا وغيرىا مف التصاليؼ212المادة   



( : اهػػػد تنهيػػػذ التزامػػػات الترصػػػ  يػػػؤوؿ مػػػا اقػػػا مػػػف أمواليػػػا إلػػػا الورثػػػ  صػػػٌؿ ا سػػػب 211المػػػادة   
 .نصياو الشرعي

ويجػوز للورثػ   -8واؿ الترصػ   ي سّلـ المصهي إلا الورث  ما آؿ إلييـ مػف أمػ -1( : 111المادة   
امجرد انقضاء الميهػاد المقػرر للمنازعػات المتهلقػ  اػالجرد، المطالاػ  اػمف يتسػّلموا 
اصػػػه  مؤقتػػػ ، ا شػػػياء أو النقػػػود التػػػي ال ي تػػػاج ليػػػا  ػػػي تصػػػهي  الترصػػػ ، أو أف 

 .يتسّلموا اهضا  منيا وذلؾ مقااؿ تقديـ صهال  أو ادوف تقديميا

ـ الم صمػػ  إلػػا صػػؿ وارث يقػػّدـ إع مػػا  شػػرعيا  االوراثػػ  أو مػػا يقػػوـ مقػػاـ ىػػذا ( : ت سػػلّ 111المػػادة   
ا ع ـ، شيادة تقرر  قو  ي ا رث وتاّيف مقدار نصياو منػو وتهػّيف مػا آؿ إليػو 

 .مف أمواؿ الترص 

( : لصػػؿ وارث أف يطلػػب مػػف المصػػهي أف يسػػّلمو نصػػياو  ػػي ا رث مهػػرزا ، إال إذا 118المػػادة   
 .الوارث ملزما  االاقاء  ي الشيوع اناء  علا اتهاؽ أو نص  ي القانوفصاف ىذا 

إذا صػػاف طلػػب القسػػم  واجػػب القاػػوؿ، تػػوّلا المصػػهي إجػػراء القسػػم  اطريقػػ   -1( : 111المػػادة   
 -8ودي  علا أال تصػاح ىػذه القسػم  نياايػ  إال اهػد أف يقّرىػا الورثػ  اا جمػاع  

هلػػػا المصػػػهي أف ير ػػػ  علػػػا نهقػػػ  الترصػػػ   ػػػاذا لػػػـ ينهقػػػد إجمػػػاعيـ علػػػا ذلػػػؾ،  
دعػػػػو  االقسػػػػم  و قػػػػا    صػػػػاـ القػػػػانوف، وتسػػػػتنزؿ نهقػػػػات الػػػػدعو  مػػػػف أنصػػػػااء 

 .المتقاسميف

( : تسػػرا علػػا قسػػم  الترصػػ  القواعػػد المقػػررة  ػػي القسػػم ، واوجػػو رػػاص مػػا يتهلّػػؽ 119المػػادة   
سػػػرا علييػػػا منيػػػا اضػػػماف التهػػػّرض واالسػػػت قاؽ واػػػالغاف واامتيػػػاز المتقاسػػػـ، وت

 :أيضا  ا  صاـ اآلتي 

( : إذا لػػـ يتهػػؽ الورثػػ  علػػا قسػػم  ا وراؽ الهااليػػ  أو ا شػػياء التػػي تتصػػؿ اهاطهػػ  111المػػادة   
الورثػػ  ن ػػو المػػورث، أمػػرت الم صمػػ  إمػػا اايػػ  ىػػذه ا شػػياء أو ااعطاايػػا   ػػد 

عػػا  ػػي الورثػ  مػػ  اسػتنزاؿ قيمتيػػا مػػف نصػياو  ػػي الميػػراث أو دوف اسػتنزاؿ  ويرا
 .ذلؾ ما جر  عليو الهرؼ وما ي يط االورث  مف ظروؼ شرصي 

( : إذا صاف ايف أمواؿ الترص  مستغؿ زراعي أو صناعي أو تجارا مما يهتار و دة 116المادة   
اقتصػػادي  قاامػػ  اػػذاتيا، وجػػب ترصيصػػو ارمتػػو لمػػف يطلاػػو مػػف الورثػػ  إذا صػػاف 

قػّوـ ا سػب قيمتػو ويسػتنزؿ مػف أقدرىـ علا االضط ع او  وثمف ىذا المستغؿ ي



نصػػيب الػػوارث  ػػي الترصػػ    ػػاذا تسػػاوت قػػدرة الورثػػ  علػػا االضػػط ع االمسػػتغؿ 
 .رصص لمف يهطي مف اينيـ أعلا قيم  ا يث ال تقؿ عف ثمف المثؿ

( : إذا ارتص أ د الورث  عند القسم  اديف للترص ،  اف ااقي الورث  ال يضمنوف لػو 118المادة   
 .أعسر اهد القسم  ما لـ يوجد اتهاؽ يقضي اغير ذلؾالمديف إذا ىو 

( : تصح الوصي  اقسم  أعياف الترص  علا ورث  الموصي، ا يث يهػّيف لصػؿ وارث 112المادة   
أو لاهض الورث  قدر نصياو،  اف زادت قيم  ما عّيف   دىـ علا است قاقو  ي 

 .الترص  صانت الزيادة وصي 

   إلػػا مػػا اهػػد المػػوت يجػػوز الرجػػوع  ييػػا داامػػا   وتصػػاح الزمػػ  ( : القسػػم  المضػػا111المػػادة   
 .او اة الموصي

( : إذا لـ تشمؿ القسم  جمي  أمواؿ المورث وقت و اتو،  اف ا مواؿ التي لـ تدرؿ 111المادة   
 . ي القسم  تؤوؿ شااه  إلا الورث  طاقا  لقواعد الميراث

 ػد أو أصثػر مػف الورثػ  الم تملػيف الػذيف درلػوا  ػي ( : إذا مات قاػؿ و ػاة المػورث وا111المادة   
القسم ،  اف ال صػ  المهػرزة التػي وقهػت  ػي نصػيب مػف مػات تػؤوؿ شػااه  إلػا 

 .ااقي الورث  طاقا  لقواعد الميراث

( : تسرا  ػي القسػم  المضػا   إلػا مػا اهػد المػوت أ صػاـ القسػم  عامػ   عػدا أ صػاـ 118المادة   
 .الغاف

ا لـ تشمؿ القسم  ديوف الترص ، أو شػملتيا ولصػف لػـ يوا ػؽ الػداانوف علػا ىػذه ( : إذ111المادة   
القسػػم ، جػػاز عنػػد عػػدـ تسػػوي  الػػديوف ااالتهػػاؽ مػػ  الػػداانيف أف يطلػػب أا وارث 

، علػػػا أف تراعػػػا اقػػػدر ا مصػػػاف القسػػػم  التػػػػي 211قسػػػم  الترصػػػ  طاقػػػا  للمػػػادة 
 .أوصا ايا المورث واالعتاارات التي انيت علييا

( : إذا لـ تصف الترص  قد صّهيت و قا    صاـ النصوص السااق ، جاز لدااني الترصػ  119مادة   ال
الهػػػادييف أف ينهػػػذوا ا قػػػوقيـ أو امػػػا أوصػػػا اػػػو ليػػػـ علػػػا عقػػػارات الترصػػػ  التػػػي 
 صؿ التصرؼ  ييا، أو التي رتات علييا  قوؽ عيني  لصالح الغير، إذا أّشروا 

 .اديونيـ و قا    صاـ القانوف

 .( : تسرا علا الوصي  أ صاـ الشريه  ا س مي  والقوانيف الصادرة  ي شمنيا111المادة   



صؿ عمؿ قانوني يصدر مف شػرص  ػي مػرض المػوت ويصػوف مقصػودا  اػو  -1( : 116المادة   
التارع، يهتار تصر ا  مضا ا  إلا ما اهد الموت، وتسػرا عليػو أ صػاـ الوصػي  أيػا  

وعلػا ورثػ  مػف تصػرؼ أف يثاتػوا  -8تهطا ليذا التصػرؼ  صانت التسمي  التي 
أف الهمؿ القانوني قد صدر مف مورثيـ وىو  ي مرض الموت، وليـ إثاػات ذلػؾ 
اجمي  الطرؽ، وال ي ّتذ علػا الورثػ  اتػاريو السػند إذا لػـ يصػف ىػذا التػاريو ثااتػا   

ذا أثاػػت الورثػػ  أف التصػػرؼ صػػدر مػػف مػػورثيـ  ػػي مػػرض المػػوت، اعت -1 اػػر وا 
التصػػرؼ صػػادرا  علػػا سػػايؿ التاػػرع، مػػا لػػـ يثاػػت مػػف صػػدر لػػو التصػػرؼ عصػػس 

 .ذلؾ  صؿ ىذا ما لـ توجد أ صاـ راص  ترالهو

( : إذا تصػػرؼ شػػرص   ػػد ورثتػػو وا ػػتهظ اميػػ  طريقػػ  صانػػت ا يػػازة الهػػيف التػػي 118المػػادة   
ما  تصرؼ  ييا، وا قو  ي االنتهاع ايا مد   ياتو، اعتار التصرؼ مضا ا  إلا

 .اهد الموت وتسرا عليو أ صاـ الوصي  ما لـ يقـ دليؿ يرالؼ ذلؾ

( : ا رض التي تتصوف مف طمي يجلاو النير اطريق  تدريجي  غير م سوس  تصوف 112المادة   
 .ملصا  للمّ ؾ المجاوريف

ا وال يجػوز التهػدّ  -8ا رض التي ينصشؼ عنيا الا ر تصػوف ملصػا  للدولػ    -1( : 111المادة   
 .علا أرض الا ر إال إذا صاف ذلؾ  عادة  دود الملؾ الذا طغا عليو الا ر

( : مػػّ ؾ ا راضػي الم صػػق  للميػاه الراصػػدة صميػاه الا يػػرات والاػرؾ، ال يملصػػوف مػػا 181المػادة   
تنصشػػؼ عنػػو ىػػذه الميػػاه مػػف أراض وال تػػزوؿ عػػنيـ ملصيػػ  مػػا تطغػػا عليػػو ىػػذه 

 .المياه

ضي التي ي ّوليا النير مف مصانيػا أو ينصشػؼ عنيػا، والجزااػر التػي تتصػوف ( : ا را181المادة   
 . ي مجراه، تصوف ملصيتيا راضه    صاـ القوانيف الراص  ايا

صؿ ما علا ا رض أو ت تيػا مػف انػاء أو غػراس أو منشػ ت أرػر ، يهتاػر  -1( : 188المادة   
ويجػػوز مػػ   -8 مػػف عمػػؿ صػػا ب ا رض أقامػػو علػػا نهقتػػو ويصػػوف مملوصػػا  لػػو 

ذلؾ أف يقاـ الدليؿ علػا أف أجنايػا  قػد أقػاـ ىػذه المنشػ ت علػا نهقتػو، صمػا يجػوز 
أف يقاـ الدليؿ علػا أف مالػؾ ا رض قػد رػّوؿ أجنايػا  ملصيػ  منشػ ت صانػت قاامػ  

 .مف قاؿ أو رّولو ال ؽ  ي إقام  ىذه المنش ت وتمّلصيا



رض مػػا ي دثػػو  ييػػا مػػف انػػاء أو غػػراس أو يصػػوف ملصػػا  رالصػػا  لصػػا ب ا  -1( : 181المػادة   
منش ت أرر  يقيميا امواد مملوص  لغيره، إذا لػـ يصػف ممصنػا  نػزع ىػذه المػواد دوف 
أف يل ؽ ىذه المنش ت ضرر جسيـ، أو صاف ممصنا  نزعيا ولصف لـ تر ػ  الػدعو  
ااستردادىا ر ؿ سن  مف اليوـ الذا يهلـ  يو مالؾ المواد أنيا اندمجت  ػي ىػذه 

 ػاذا تملّػؾ صػا ب ا رض المػواد، صػاف عليػو أف يػد   قيمتيػا مػ   -8المنشػ ت  
التهويض إف صاف لػو وجػو  أمػا إذا اسػترد المػواد صػا ايا  ػاف نزعيػا يصػوف علػا 

 .نهق  صا ب ا رض

إذا أقاـ شرص امواد مف عنده منشػ ت علػا أرض يهلػـ أنيػا مملوصػ  لغيػره  -1( : 189المادة   
رض، صػػاف ليػػذا أف يطلػػب إزالػػ  المنشػػ ت علػػا نهقػػ  مػػف دوف رضػػاء صػػا ب ا 

أقاميا م  التهويض إف صاف لػو وجػو، وذلػؾ  ػي ميهػاد سػن  مػف اليػـو الػذا يهلػـ 
 يػػو ااقامػػ  المنشػػ ت، أو أف يطلػػب اسػػتاقاء المنشػػ ت مقااػػؿ د ػػ  قيمتيػػا مسػػت ق  

 -8ا زالػػ ، أو د ػػ  مالػػ  يسػػاوا مػػا زاد  ػػي ثمػػف ا رض اسػػاب ىػػذه المنشػػ ت  
ويجوز لمف أقاـ المنش ت أف يطلب نزعيا إف صاف ذلؾ ال يل ؽ اا رض ضررا ، 

 .إال إذا ارتار صا ب ا رض أف يستاقا المنش ت طاقا    صاـ الهقرة السااق 

إذا صاف مف أقاـ المنش ت المشار إلييا  ػي المػادة السػااق  يهتقػد ا سػف نيػ   -1( : 181المادة   
نمػػػا أف لػػػو ال ػػػؽ  ػػػي إقامتيػػػا،  ػػػ   يصػػػوف لصػػػا ب ا رض أف يطلػػػب ا زالػػػ ، وا 

ي رّير ايف أف يد   قيمػ  المػواد وأجػرة الهمػؿ أو أف يػد   مالغػا  يسػاوا مػا زاد  ػي 
ثمػػف ا رض اسػػاب ىػػذه المنشػػ ت، ىػػذا مػػا لػػـ يطلػػب صػػا ب المنشػػ ت نزعيػػا  

إال أنو إذا صانت المنش ت قد الغت  دا  مف الجسػام  ي رىػؽ صػا ب ا رض  -8
دا مػػػا ىػػػو مسػػػت ؽ عنيػػػا، صػػػاف لػػػو أف يطلػػػب تمليػػػؾ ا رض لمػػػف أقػػػػاـ أف يػػػؤ 

 .المنش ت نظير تهويض عادؿ

( : إذا أقػػاـ أجناػػي منشػػ ت امػػواد مػػف عنػػده اهػػد ال صػػوؿ علػػا تػػرريص مػػف مالػػؾ 186المػػادة   
ا رض،  ػػػ  يجػػػوز ليػػػذا المالػػػؾ إذا لػػػـ يوجػػػد اتهػػػاؽ  ػػػي شػػػمف ىػػػذه المنشػػػ ت أف 

ا لػـ يطلػػب صػا ب المنشػ ت نزعيػػا أف يػؤدا إليػػو يطلػب إزالتيػا، ويجػػب عليػو إذ
 .إ د  القيمتيف المنصوص علييما  ي الهقرة ا ولا مف المادة السااق 

 ي أداء التهويض المنصوص عليو  ي المواد الػث ث  128( : تسرا أ صاـ المادة 188المادة   
 .السااق 



د جػػار ا سػػف نيػػ  علػػا جػػزء مػػف ( : إذا صػػاف مالػػؾ ا رض وىػػو يقػػيـ علييػػا انػػاء قػػ182المػػادة   
ا رض الم صػػػق ، جػػػاز للم صمػػػ  إذا رأت م ػػػ   لػػػذلؾ أف تجاػػػر صػػػا ب ىػػػذه 
ا رض علا أف ينػزؿ لجػاره عػف ملصيػ  الجػزء المشػغوؿ االانػاء، وذلػؾ  ػي نظيػر 

 .تهويض عادؿ

( : المنشػػػ ت الصػػػغيرة صا صشػػػاؾ وال وانيػػػت والمػػػ وا التػػػي تقػػػاـ علػػػا أرض الغيػػػر 181المػػػادة   
 .ف أف يصوف مقصودا  اقاؤىا علا الدواـ، تصوف ملصا  لمف أقاميادو 

( : إذا أقػػػػاـ أجناػػػػي منشػػػػ ت امػػػػواد مملوصػػػػ  لغيػػػػره،  لػػػػيس لمالػػػػؾ المػػػػواد أف يطلػػػػب 111المػػػػادة   
نمػػا يصػػوف لػػو أف يرجػػ  اػػالتهويض علػػا ىػػذا ا جناػػي، صمػػا لػػو أف  اسػػتردادىا  وا 

ؽ  ػػي ذمتػػو مػػف قيمػػ  تلػػؾ يرجػػ  علػػا مالػػؾ ا رض امػػا ال يزيػػد علػػا مػػا ىػػو اػػا
 .المنش ت

( : إذا التصؽ منقوالف لمالصيف مرتلهيف ا يث ال يمصف  صليما دوف تلؼ ولـ يصف 111المادة   
ىنػػاؾ اتهػػاؽ اػػيف المػػالصيف، قضػػت الم صمػػ   ػػي ا مػػر مسترشػػدة اقواعػػد الهدالػػ  

 .ومراعي   ي ذلؾ الضرر الذا  دث و ال  الطر يف و سف نّي  صؿ منيما

( : تنتقػؿ الملصيػ  وغيرىػا مػف ال قػوؽ الهينيػ   ػي المنقػوؿ والهقػار االهقػد، متػا ورد 118   المادة
وذلػػػؾ مػػػ  مراعػػػاة النصػػػوص  819علػػػا م ػػػؿ مملػػػوؾ للمتصػػػرؼ طاقػػػا  للمػػػادة 

 .اآلتي 

 .811( : المنقوؿ الذا لـ ي هّيف إال انوعو ال تنتقؿ ملصيتو إال اا رازه طاقا  للمادة 111المادة   

 ي المػواد الهقاريػ  ال تنتقػؿ الملصيػ  وال ال قػوؽ الهينيػ  ا رػر  سػواء أصػاف  -1( : 119 المادة  
ذلؾ  يما اػيف المتهاقػديف أـ صػاف  ػي  ػؽ الغيػر، إال إذا روعيػت ا  صػاـ الماّينػ  

وياػػػػػّيف قػػػػػانوف الشػػػػػير المتقػػػػػّدـ الػػػػػذصر  -8 ػػػػػي قػػػػػانوف تنظػػػػػيـ الشػػػػػير الهقػػػػػارا  
يجػػب شػػيرىا سػػواء أصانػػت ناقلػػ  للملصيػػ  أـ  التصػػر ات وا  صػػاـ والسػػندات التػػي

 .غير ناقل  ويقرر ا  صاـ المتهلق  ايذا الشير

( : الشػػػػهه  ررصػػػػ  تجيػػػػز  ػػػػي ايػػػػ  الهقػػػػار ال لػػػػوؿ م ػػػػّؿ المشػػػػترا  ػػػػي ا  ػػػػواؿ 111المػػػػادة   
 .واالشروط المنصوص علييا  ي المواد التالي 



( : يثات ال ؽ  ي الشهه :  أ( لمالؾ الرقاػ  إذا ايػ  صػؿ  ػؽ االنتهػاع الم اػس ليػا 116المادة   
أو اهضو   ب( للشريؾ  ي الشيوع إذا اي  شيء مف الهقػار الشػاا  إلػا أجناػي  
 ج( لصا ب  ؽ االنتهاع إذا ايهت صؿ الرقاػ  الم اسػ  ليػذا ال ػؽ أو اهضػيا  

ذا ايػػ   ػػؽ ال صػػر، وللمسػػت صر إذا ايهػػت الرقاػػ    د( لمالػػؾ الرقاػػ   ػػي ال صػػر إ
إذا صانت الهقارات مف الماػاني أو مػف  -1 ىػ( للجار المالؾ  ي ا  واؿ اآلتي : 

إذا صاف لػصرض  -8ا راضي المهّدة للاناء سواء أصانت  ي المدف أـ  ي القر   
لػا المايه   ؽ ارتهاؽ علا أرض الجػار، أو صػاف  ػؽ االرتهػاؽ  رض الجػار ع

إذا صانت أرض الجار م صق  لصرض المايه  مف جيتػيف  -1ا رض المايه   
 .وتساوا مف القيم  نصؼ ثمف ا رض المايه  علا ا قؿ

إذا تػػػػػزا ـ الشػػػػػههاء يصػػػػػوف اسػػػػػتهماؿ  ػػػػػؽ الشػػػػػهه  علػػػػػا  سػػػػػب الترتيػػػػػب  -1( : 118المػػػػػادة   
ذا تػػزا ـ الشػػههاء مػػف طاقػػ -8المنصػػوص عليػػو  ػػي المػػادة السػػااق      وا ػػدة، وا 

 ػػاذا صػػاف المشػػترا قػػد  -1 اسػػت قاؽ صػػؿ مػػنيـ للشػػهه  يصػػوف علػػا قػػدر نصػػياو  
توا رت  يو الشروط التي صانت تجهلو شػهيها  امقتضػا نػص المػادة السػااق ،  انػو 
يهّضؿ علا الشههاء الذيف ىـ مف طاقتو أو مف طاقػ  أدنػا، ولصػف يتقّدمػو الػذيف 

 .ىـ مف طاق  أعلا

اشتر  شرص عينا  تجوز الشهه   ييا ثػـ ااعيػا قاػؿ أف تهلػف أيػ  رغاػ   ػي  ( : إذا112المادة   
،  ػػ  يجػػوز 198ا رػػذ االشػػهه  أو قاػػؿ أف يػػتـ تسػػجيؿ ىػػذه الرغاػػ  طاقػػا  للمػػادة 
 .ا رذ االشهه  إال مف المشترا الثاني واالشروط التي اشتر  ايا

ايػ  اػالمزاد الهلنػي و قػا   جػراءات ال يجوز ا رذ االشهه :  أ( إذا  صػؿ ال -1( : 111المادة   
رسميا القانوف   ب( إذا وق  الاي  ايف ا صوؿ والهروع أو اػيف الػزوجيف أو اػيف 
ا قارب لغاي  الدرج  الرااه  أو ايف ا صيار لغاي  الدرج  الثانيػ    ج( إذا صػاف 

 وال يجػػوز للوقػػؼ -8الهقػار قػػد ايػػ  لي جهػؿ م ػػؿ عاػػادة أو لي ل ػػؽ ام ػؿ عاػػادة  
 .أف يمرذ االشهه 

( : علا مف يريد ا رذ االشػهه  أف يهلػف رغاتػو  ييػا إلػا صػؿ مػف الاػاا  والمشػترا 191المادة   
رػػ ؿ رمسػػ  عشػػر يومػػا  مػػف تػػاريو ا نػػذار الرسػػمي الػػذا يوجيػػو إليػػو الاػػاا  أو 
ال سػقط  قػو  ويػزاد علػا تلػؾ المػدة ميهػاد المسػا   إذا اقتضػا ا مػر  المشترا وا 

 .ذلؾ



( : يشتمؿ ا نذار الرسمي المنصوص عليو  ي المادة السااق  علػا الايانػات اآلتيػ  191دة   الما
ال صػػػاف اػػػاط  :  أ( ايػػػاف الهقػػػار الجػػػااز أرػػػذه االشػػػهه  ايانػػػا  صا يػػػا    ب( ايػػػاف  وا 
الػػثمف والمصػػرو ات الرسػػمي  وشػػروط الايػػ  واسػػـ صػػؿ مػػف الاػػاا  والمشػػترا ولقاػػو 

 .وصناعتو وموطنو

ال صػػاف اػػاط    وال  -1( : 198المػػادة    إعػػ ف الرغاػػ  اا رػػذ االشػػهه  يجػػب أف يصػػوف رسػػميا  وا 
ؿ   ورػ ؿ ث ثػيف يومػا  علػا  -8يصوف ىذا ا ع ف  ج  علا الغير إال إذا س جِّ

ا صثر مف تاريو ىذا ا ع ف يجب أف يػودع رزانػ  الم صمػ  الصػااف  ػي داارتيػا 
او الاي ، م  مراعاة أف يصوف ىذا ا يػداع الهقار صؿ الثمف ال قيقي الذا  صؿ 

قاؿ ر   الدعو  االشهه ،  اف لـ يتـ ا يداع  ي ىذا الميهاد علػا الوجػو المتقػّدـ 
 .سقط  ؽ ا رذ االشهه 

( : تر ػػػ  دعػػػو  الشػػػهه  علػػػا الاػػػاا  والمشػػػترا أمػػػاـ الم صمػػػ  الصػػػااف  ػػػي داارتيػػػا 191المػػػادة   
ذلؾ  ي ميهاد ث ثيف يوما  مػف تػاريو ا عػ ف الهقار وتقّيد االجدوؿ  ويصوف صؿ 

ال سػػقط ال ػػؽ  ييػػا، وي صػػـ  ػػي الػػدعو   المنصػػوص عليػػو  ػػي المػػادة السػػااق  وا 
 .علا وجو السرع 

( : ال صـ الذا يصدر نياايػا  اثاػوت الشػهه  يهتاػر سػندا  لملصيػ  الشػهي ، وذلػؾ دوف 199المادة   
 .إر ؿ االقواعد المتهلق  االتسجيؿ

نما  -8ي ّؿ الشهي  قاؿ الااا  م ّؿ المشترا  ي جمي   قوقو والتزاماتو   -1( : 191  المادة  وا 
ال ي ػػؽ لػػو االنتهػػاع اا جػػؿ الممنػػوح للمشػػترا  ػػي د ػػ  الػػثمف إال ارضػػاء الاػػاا   

ذا است ؽ الهقار للغير اهد أرذه االشهه ،  ليس للشهي  أف يرجػ  إال علػا  -1 وا 
 .الااا 

إذا انػػػا المشػػػترا  ػػػي الهقػػػار المشػػػهوع أو غػػػرس  يػػػو أشػػػجارا  قاػػػؿ إعػػػ ف  -1( : 196المػػػادة   
الرغاػػ   ػػي الشػػهه ، صػػاف الشػػهي  ملزمػػا  تاهػػا  لمػػا يرتػػاره المشػػترا أف يػػد   لػػو إمػػا 

 -8المال  الذا أنهقو أو مقػدار مػا زاد  ػي قيمػ  الهقػار اسػاب الانػاء أو الغػراس  
رغاػ   ػي الشػهه ، صػاف للشػػهي  أف وأمػا إذا  صػؿ الانػاء أو الغػراس اهػد إعػ ف ال

يطلػػب ا زالػػ    ػػاذا ارتػػار أف يسػػتاقي الانػػاء أو الغػػراس  ػػ  يلتػػـز إال اػػد   قيمػػ  
 .أدوات الاناء وأجرة الهمؿ أو نهقات الغراس



( : ال يسػػػرا  ػػػي  ػػػؽ الشػػػهي  أا رىػػػف رسػػػمي أو أا  ػػػؽ ارتصػػػاص أرػػػذ ضػػػد 198المػػػادة   
 أا  ػػؽ عينػػي رتاػػو أو ترتػػب ضػػده المشػػترا وال أا ايػػ  صػػدر مػػف المشػػترا وال

إذا صػػاف صػػؿ ذلػػؾ قػػد تػػـ اهػػد التػػاريو الػػذا سػػّجؿ  يػػو إعػػ ف الرغاػػ   ػػي الشػػهه ، 
وياقا م  ذلؾ للداانيف المقّيديف ما صاف ليـ مف  قوؽ ا ولوي   يما آؿ للمشترا 

 .مف ثمف الهقار

( إذا نػزؿ الشػهي  عػف  قػو ( : يسقط ال ؽ  ي ا رذ االشهه   ي ا  واؿ اآلتي :  أ192المادة   
 ي ا رذ االشهه  ولو قاؿ الاي    ب( إذا انقضػت أراهػ  أشػير مػف يػوـ تسػجيؿ 

 .عقد الاي    ج(  ي ا  واؿ ا رر  التي نص علييا القانوف

ال تقػػػػوـ ال يػػػػازة علػػػػا عمػػػػؿ يمتيػػػػو شػػػػرص علػػػػا أنػػػػو مجػػػػرد ررصػػػػ  مػػػػف  -1( : 191المػػػػادة   
ذا اقترنػت اػاصراه أو  -8ا سػايؿ التسػامح  الماا ات أو عمؿ يت ّملو الغيػر علػ وا 

 صلت رهي  أو صاف  ييا لػاس  ػ  يصػوف ليػا أثػر قاػؿ مػف وقػ  عليػو ا صػراه أو 
أرهيػػت عنػػو ال يػػازة أو التػػاس عليػػو أمرىػػا، إال مػػف الوقػػت الػػذا تػػزوؿ  يػػو ىػػذه 

 .الهيوب

 .و نياا   قانوني ( : يجوز لغير المميز أف يصسب ال يازة عف طريؽ مف ينوب عن111المادة   

تصػػػح ال يػػػازة االوسػػػاط  متػػػا صػػػاف الوسػػػيط يااشػػػرىا ااسػػػـ ال ػػػااز وصػػػاف  -1( : 111المػػػادة   
وعنػػػد  -8متصػػػ   اػػػو اتصػػػاال  يلزمػػػو االاتمػػػار اػػػموامره  يمػػػا يتهلػػػؽ ايػػػذه ال يػػػازة  

الشػػؾ يهتػػرض أف مااشػػر ال يػػازة إنمػػا ي ػػوز لنهسػػو،  ػػاف صانػػت اسػػتمرارا  ل يػػازة 
 .ف ىذا االستمرار ىو ل ساب الاادئ اياسااق  ا ترض أ

( : تنتقػػؿ ال يػازة مػػف ال ػااز إلػػا غيػره إذا اتهقػػا علػا ذلػػؾ وصػاف  ػػي اسػتطاع  مػػف 118المػادة   
انتقلت إليو ال يازة أف يسيطر علا ال ؽ الواردة عليو ال يازة، ولو لـ يصف ىنػاؾ 

 .تسّلـ مادا للشيء موضوع ىذا ال ؽ

يتـ نقؿ ال يازة دوف تسليـ مادا إذا استمر ال ااز واضها  يده ل ساب ( : يجوز أف 111المادة   
 .مف يرلهو  ي ال يازة، أو استمر الرلؼ واضها  يده ولصف ل ساب نهسو

تسػػػػّلـ السػػػػندات المهطػػػػاة عػػػػف الاضػػػػاا  المهيػػػػود ايػػػػا إلػػػػا أمػػػػيف النقػػػػؿ أو  -1( : 119المػػػػادة   
علػػا أنػػو إذا تسػػػّلـ  -8تيػػا  المودعػػ   ػػي المرػػازف يقػػوـ مقػػاـ تسػػليـ الاضػػاا  ذا



شرص ىذه المستندات وتسّلـ آرر الاضاع  ذاتيا وصاف ص ىما  سف النيػ   ػاف 
 .ا  ضلي  تصوف لمف تسّلـ الاضاع 

تنتقػػؿ ال يػػازة للرلػػؼ الهػػاـ اصػػهاتيا، علػػا أنػػو إذا صػػاف السػػلؼ سػػيء النيػػ   -1( : 111المػػادة   
ز لػػو أف يتمّسػػؾ ا سػػف نّيتػػو  وأثاػػت الرلػػؼ أنػػو صػػاف  ػػي  يازتػػو  سػػف النيػػ  جػػا

ويجػػوز للرلػػؼ الرػػاص أف يضػػـ إلػػا  يازتػػو  يػػازة سػػلهو  ػػي صػػؿ مػػا يرتاػػو  -8
 .القانوف علا ال يازة مف أثر

( : تػػزوؿ ال يػػازة إذا ترلّػػا ال ػػااز عػػف سػػيطرتو الههليػػ  علػػا ال ػػؽ أو إذا  قػػد ىػػذه 116المػػادة   
 .السيطرة امي  طريق  أرر 

نقضػػي ال يػػازة إذا  ػػاؿ دوف مااشػػرة السػػيطرة الههليػػ  علػػا ال ػػؽ مػػان  ال ت -1( : 118المػػادة   
ولصػف ال يػازة تنقضػي إذا اسػتمر ىػػذا المػان  سػن  صاملػ ، وصػاف ناشػػاا   -8وقتػي  

مػػف  يػػازة جديػػدة وقهػػت رغػػـ إرادة ال ػػااز أو دوف علمػػو  وت سػػب السػػن  ااتػػداء  
، أو مػػػف وقػػػت علػػػـ مػػػف الوقػػػت الػػػذا اػػػدأت  يػػػو ال يػػػازة الجديػػػدة إذا اػػػدأت علنػػػا  

 .ال ااز ا وؿ ايا إذا ادأت رهي 

ل ااز الهقار إذا  قد ال يازة أف يطلب ر ؿ السن  التالي  لهقدىا رّدىا إليػو   -1( : 112المادة   
 -8 ػػػاذا صػػػاف  قػػػد ال يػػػازة رهيػػػ  اػػػدأ سػػػرياف السػػػن  مػػػف وقػػػت أف ينصشػػػؼ ذلػػػؾ  

 .ياا  عف غيرهويجوز أيضا  أف يسترد ال يازة مف صاف  اازا  االن

إذا لػػـ يصػػف مػػف  قػػد ال يػػازة قػػد انقضػػت علػػا  يازتػػو سػػن  وقػػت  قػػدىا  ػػ   -1( : 111المػػادة   
يجػػػوز أف يسػػػترد ال يػػػازة إال مػػػف شػػػرص ال يسػػػتند إلػػػا  يػػػازة أ ػػػؽ االتهضػػػيؿ  
وال يازة ا  ػؽ االتهضػيؿ ىػي ال يػازة التػي تقػـو علػا سػند قػانوني   ػاذا لػـ يصػف 

ند أو تهادلػت سػنداتيـ صانػت ال يػازة ا  ػؽ ىػي ا سػاؽ لد  أا مف ال اازيف س
أمػػا إذا صػػاف  قػػد ال يػػازة اػػالقوة  لل ػػااز  ػػي جميػػ  ا  ػػواؿ أف  -8 ػػي التػػاريو  

 .يسترد ر ؿ السن  التالي   يازتو مف المهتدا

و ( : لل ااز أف ير    ي الميهاد القانوني دعو  استرداد ال يازة علا مف انتقلػت إليػ161المادة   
 . يازة الشيء المغتصب منو ولو صاف ىذا ا رير  سف الني 

( : مف  از عقارا  واستمر  ػاازا  لػو سػن  صاملػ  ثػـ وقػ  لػو تهػرض  ػي  يازتػو جػاز 161المادة   
 .أف ير   ر ؿ السن  التالي  دعو  امن  ىذا التهرض



 سااب مهقول  التهرض مف  از عقارا  واستمر  اازا  لو سن  صامل  ورشي  -1( : 168المادة   
لػػو مػػف جػػّراء أعمػػاؿ جديػػدة تيػػدد  يازتػػو، صػػاف لػػو أف ير ػػ  ا مػػر إلػػا القاضػػي 
طالاا  وقؼ ىذه ا عماؿ، اشرط أال تصوف قد تمت ولـ ينقض عاـ علا الادء  ي 

وللقاضػي أف يمنػ  اسػتمرار  -8الهمؿ الذا يصػوف مػف شػمنو أف ي ػدث الضػرر  
ىا، و ػػي صلتػػا ال ػػالتيف يجػػوز للقاضػػي أف يػػممر ا عمػػاؿ أو أف يػػمذف  ػػي اسػػتمرار 

اتقػػػديـ صهالػػػ  مناسػػػا  تصػػػوف  ػػػي  الػػػ  ال صػػػـ اوقػػػؼ ا عمػػػاؿ ضػػػمانا   صػػػ ح 
الضػػػرر الناشػػػ  مػػػف ىػػػذا الوقػػػؼ، متػػػا تاػػػّيف ا صػػػـ نيػػػااي أف االعتػػػراض علػػػا 
اسػػػتمرارىا صػػػاف علػػػا غيػػػر أسػػػاس، وتصػػػوف  ػػػي  الػػػ  ال صػػػـ ااسػػػتمرار ا عمػػػاؿ 

 عماؿ صليا أو اهضيا إص  ا  للضرر الذا يصيب ال ػااز ضمانا   زال  ىذه ا
 .إذا  صؿ علا  صـ نيااي  ي مصل تو

( : إذا تنازع أشراص متهددوف علا  يازة  ؽ وا د اعتار اصػه  مؤقتػ  أف  ػاازه 161المادة   
ىو مف لو ال يػازة الماديػ ، إال إذا ظيػر أنػو قػد  صػؿ علػا ىػذه ال يػازة اطريقػ  

 .مهيا 

 .( : مف صاف  اازا  لل ؽ اعتار صا او  تا يقوـ الدليؿ علا الهصس169 المادة  

يهد  سف الني  مف ي وز ال ؽ وىو يجيؿ أنو يهتدا علا  ػؽ الغيػر، إال  -1( : 161المادة   
 ػاذا صػاف ال ػااز شرصػا  مهنويػا   -8إذا صاف ىذا الجيؿ ناشاا  عػف رطػم جسػيـ  

يهتػػرض داامػػا  مػػا لػػـ يقػػـ الػػدليؿ علػػا  و سػػف النيػػ  -1 ػػالهارة انيػػ  مػػف يمثلػػو  
 .الهصس

ال تزوؿ صه   سف الني  لد  ال ااز إال مف الوقت الذا يصاح  يو عالما   -1( : 166المادة   
ويػػػزوؿ  سػػػف النيػػػ  مػػػف وقػػػت إعػػػ ف  -8أف  يازتػػػو اعتػػػداء علػػػا  ػػػؽ الغيػػػر  

ال ػػػااز اهيػػػوب  يازتػػػو  ػػػي صػػػ يه  الػػػدعو ، ويهػػػّد سػػػيء النيػػػ  مػػػف اغتصػػػب 
 .اا صراه ال يازة مف غيره

( : تاقا ال يازة م تهظ  االصه  التي ادأت ايا وقت صسايا، ما لـ يقـ الدليؿ علا 168المادة   
 .عصس ذلؾ



( : مف  از منقوال  أو عقارا  دوف أف يصوف مالصا  لو، أو  از  قا  عينيا  علا منقػوؿ 162المادة   
صاف لو أف يصسػب ملصيػ  الشػيء أو أو عقار دوف أف يصوف ىذا ال ؽ راصا  او، 

 .ال ؽ الهيني إذا استمرت  يازتو دوف انقطاع رمس عشرة سن 

إذا وقهػػػت ال يػػػازة علػػػا عقػػػار أو علػػػا  ػػػؽ عينػػػي عقػػػارا وصانػػػت مقترنػػػ   -1( : 161المػػػادة   
ا سف الني  ومستندة  ي الوقت ذاتو إلا ساب ص يح،  اف مدة التقادـ المصسػب 

 -1يشترط توا ر  سػف النيػ  إال وقػت تّلقػي ال ػؽ   وال -8تصوف رمس سنوات  
والساب الص يح سند يصدر مف شرص ال يصوف مالصا  للشيء أو صا اا  لل ػؽ 

 .الذا ي راد صساو االتقادـ، ويجب أف يصوف مسّج   طاقا للقانوف

إال إذا ( :  ي جمي  ا  واؿ ال تصسػب ا مػواؿ الموقو ػ  وال  قػوؽ ا رث االتقػادـ، 181المادة   
 .دامت ال يازة مدة ث ث وث ثيف سن 

( : إذا ثاػت قيػاـ ال يػازة  ػي وقػت سػااؽ مهػّيف وصانػت قاامػ   ػاال ،  ػاف ذلػؾ يصػوف 181المادة   
 .قرين  علا قياميا  ي المدة ما ايف الزمنيف، ما لـ يقـ الدليؿ علا الهصس

ده     يسػتطي  أ ػد أف يغّيػر ليس   د أف يصسب االتقادـ علا ر ؼ سن -1( : 188المادة   
ولصػػف  -8انهسػػو لنهسػػو سػػاب  يازتػػو وال ا صػػؿ الػػذا تقػػـو عليػػو ىػػذه ال يػػازة  

مػػا اههػػؿ  يسػػتطي  أف يصسػػب االتقػػادـ إذا تغّيػػرت صػػه   يازتػػو إمػػا اههػػؿ الغيػػر وا 
منو يهتار مهارض  ل ؽ المالؾ  ولصػف  ػي ىػذه ال الػ  ال ياػدأ سػرياف التقػادـ إال 

 .لتغييرمف تاريو ىذا ا

( : تسػػرا قواعػػد التقػػادـ المسػػقط علػػا التقػػادـ المصسػػب  يمػػا يتهلػػؽ ا سػػاب المػػدة 181المػػادة   
ووقػػؼ التقػػادـ وانقطاعػػو والتمّسػػؾ اػػو أمػػاـ القضػػاء والتنػػازؿ عنػػو واالتهػػاؽ علػػا 
تهػػديؿ المػػدة، وذلػػؾ االقػػدر الػػذا ال تتهػػارض  يػػو ىػػذه القواعػػد مػػ  طايهػػ  التقػػادـ 

 .ا  صاـ اآلتي المصسب، وم  مراعاة 

 .( : أيا  صانت مدة التقادـ المصسب  انو يقؼ متا وجد ساب لوقهو189المادة   

ينقطػػ  التقػػادـ المصسػػب إذا ترلّػػا ال ػػااز عػػف ال يػػازة أو  قػػدىا ولػػو اههػػؿ  -1( : 181المػػادة   
غير أف التقادـ ال ينقط  اهقػد ال يػازة إذا اسػترّدىا ال ػااز رػ ؿ سػن   -8الغير  
 .  دعو  ااستردادىا  ي ىذا الميهادأو ر 



مػػف  ػػاز اسػػاب صػػ يح منقػػوال  أو  قػػا  عينيػػا  علػػا منقػػوؿ أو سػػندا  ل املػػو  -1( : 186المػػادة   
 ػاذا صػاف  سػف النيػ   -8 انو يصاح مالصا  لو إذا صاف  سف النيػ  وقػت  يازتػو  

صػػاليؼ والسػػاب الصػػ يح قػػد تػػوا را لػػد  ال ػػااز  ػػي اعتاػػاره الشػػيء راليػػا  مػػف الت
وال يػػازة  ػػي ذاتيػػا قرينػػ   -1والقيػػود الهينيػػ ،  انػػو يصسػػب الملصيػػ  رالصػػ   منيػػا  

 .علا وجود الساب الص يح و سف الني  ما لـ يقـ الدليؿ علا عصس ذلؾ

يجػػػوز لمالػػػؾ المنقػػػوؿ أو السػػػند ل املػػػو إذا  قػػػده أو سػػػرؽ منػػػو، أف يسػػػترّده  -1( : 188المػػادة   
  وذلػؾ رػ ؿ ثػ ث سػنوات مػف وقػت الضػياع أو ممف يصػوف  ػاازا  لػو ا سػف نيػ

 اذا صاف مف يوجد الشيء المسروؽ أو الضاا   ي  يازتو قد اشتراه  -8السرق   
ا سػػف نيػػ   ػػي سػػوؽ أو مػػزاد علنػػي أو اشػػتراه ممػػف يتجػػر  ػػي مثلػػو،  ػػاف لػػو أف 

 .يطلب ممف يسترد ىذا الشيء أف يهّجؿ لو الثمف الذا د هو

والثمار الطايهي   -8ال ااز ما يقاضو مف ثمار ما داـ  سف الني    يصسب -1( : 182المادة   
أو المست دث  تهتار مقاوض  مف يـو  صليا  أما الثمار المدني   تهتار مقاوض  

 .يوما   يوما  

( : يصػػوف ال ػػااز سػػيء النيػػػ  مسػػاوال  مػػف وقػػت أف يصػػػاح سػػيء النيػػ  عػػف جميػػػ  181المػػادة   
ر  ػي قاضػيا  غيػر أنػو يجػوز أف يسػترد مػا أنهقػو الثمار التي يقاضيا والتػي قّصػ

 . ي إنتاج ىذه الثمار

علػػا المالػؾ الػػذا يػػرّد إليػو ملصػػو أف يػػؤدا إلػا ال ػػااز جميػػ  مػا أنهقػػو مػػف  -1( : 121المػادة   
أمػػا المصػػرو ات النا هػػ   يسػػرا  ػػي شػػمنيا أ صػػاـ  -8المصػػرو ات الضػػروري   

ات صماليػػػػ   لػػػػيس لل ػػػػااز أف  ػػػػاذا صانػػػػت المصػػػػرو  -1  181و 189المػػػػادتيف 
يطالب اشيء منيا، وم  ذلؾ يجوز لو أف ينزع ما است دثو مف منش ت علا أف 
يهيد الشيء إلا  التو ا ولا إال إذا ارتار المالؾ أف يستاقييا مقااؿ د   قيمتيا 

 .مست ق  ا زال 

أّد  إلػا سػلهو مػا ( : إذا تلّقا شػرص ال يػازة مػف مالػؾ أو  ػااز سػااؽ وأثاػت أنػو 121المادة   
 .أنهؽ مف مصرو ات  اف لو أف يطالب ايا المسترد

( : يجػػػػػوز للقاضػػػػػي انػػػػػاء  علػػػػػا طلػػػػػب المالػػػػػؾ أف يقػػػػػرر مػػػػػا يػػػػػراه مناسػػػػػاا  للو ػػػػػاء 128المػػػػػادة   
االمصرو ات المنصوص علييا  ي المادتيف السااقتيف  ولو أف يقضي امف يصوف 



 زمػ   وللمالػؾ أف يت لػؿ مػف الو اء علا أقساط دوري  اشرط تقديـ الضػمانات ال
ىذا االلتزاـ إذا ىو عّجؿ مالغػا  يػوازا قيمػ  ىػذه ا قسػاط مرصػوما  منيػا  وااػدىا 

 .االسهر القانوني لغاي  مواعيد است قاقيا

إذا صػػاف ال ػػااز  سػػف النيػػ  وانتهػػ  االشػػيء و قػػا  لمػػا ي سػػاو مػػف  قػػو،  ػػ   -1( : 121المػػادة   
اػػػرد الشػػػيء إليػػػو عػػػف أا تهػػػويض اسػػػاب ىػػػذا  يصػػػوف مسػػػاوال  قاػػػؿ مػػػف ىػػػو ملػػػـز

وال يصوف ال ااز مساوال  عّما يصيب الشيء مػف ىػ ؾ أو تلػؼ إال  -8االنتهاع  
 .اقدر ما عاد عليو مف  اادة ترتات علا ىذا الي ؾ أو التلؼ

( : إذا صاف ال ااز سيء الني   انو يصوف مساوال  عف ى ؾ الشيء أو تلهو ولو صاف 129المادة   
لػػؾ ناشػػاا  عػػف  ػػادث مهػػاج ، إال إذا ثاػػت أف الشػػيء صػػاف ييلػػؾ أو يتلػػؼ ولػػو ذ

 .صاف ااقيا   ي يّد مف يست قو

ويجػػوز أف  -8 ػػؽ االنتهػػاع يصسػػب اهمػػؿ قػػانوني أو االشػػهه  أو االتقػػادـ   -1( : 121المػػادة   
يوصػػا ا ػػؽ االنتهػػػاع  شػػراص متهػػػاقايف إذا صػػانوا موجػػوديف علػػػا قيػػد ال يػػػاة 

 . ، صما يجوز لل مؿ المستصفوقت الوصي

( : يراعا  ي  قوؽ المنته  والتزاماتو السند الذا أنشم  ؽ االنتهاع وصذلؾ ا  صاـ 126المادة   
 .المقررة  ي المواد اآلتي 

( : تصػػوف ثمػػار الشػػيء المنتهػػ  اػػو مػػف  ػػؽ المنتهػػ  انسػػا  مػػدة انتهاعػػو مػػ  مراعػػاة 128المػػادة   
 .111ادة أ صاـ الهقرة الثاني  مف الم

علا المنته  أف يستهمؿ الشيء ا التو التي تسّلمو ايا وا سب مػا أعػّد لػو  -1( : 122المادة   
وللمالػػؾ أف يهتػػرض علػػا أا اسػػتهماؿ غيػػر مشػػروع  -8وأف يػػديره إدارة  سػػن   

أو غيػػر متهػػؽ مػػػ  طايهػػ  الشػػػيء،  ػػاذا أثاػػت أف  قوقػػػو  ػػي رطػػػر جػػاز لػػػو أف 
يقػػّدميا المنتهػ  أو ظػػّؿ علػػا الػػرغـ مػػف اعتػػراض يطالػب اتقػػديـ تممينػػات،  ػػاف لػػـ 

المالػػػػؾ يسػػػػػتهمؿ الهػػػػيف اسػػػػػتهماال  غيػػػػر مشػػػػػروع أو غيػػػػر متهػػػػػؽ مػػػػ  طايهتيػػػػػا، 
 للقاضي أف ينزع ىذه الهػيف مػف ت ػت يػده وأف يسػّلميا إلػا آرػر يتػوّلا إدارتيػا، 
اػػػؿ لػػػو تاهػػػا  لرطػػػورة ال ػػػاؿ أف ي صػػػـ اانتيػػػاء  ػػػؽ االنتهػػػاع دوف إرػػػ ؿ ا قػػػوؽ 

 .الغير



المنتهػػػ  ملػػػـز أثنػػػاء انتهاعػػػو اصػػػؿ مػػػا يهػػػرض علػػػا الهػػػيف المنتهػػػ  ايػػػا مػػػف  -1( : 121المػػػادة   
أمػػػػػا  -8التصػػػػػاليؼ المهتػػػػػادة، واصػػػػػؿ النهقػػػػػات التػػػػػي تقتضػػػػػييا أعمػػػػػاؿ الصػػػػػيان   

التصػػاليؼ غيػػر المهتػػادة وا صػػ  ات الجسػػيم  التػػي لػػـ تنشػػم عػػف رطػػم المنتهػػ  
امف يؤدا للمالؾ  وااد ما أنهقو  ػي ذلػؾ    انيا تصوف علا المالؾ، ويلتـز المنته 

 ػػاف صػػاف المنتهػػ  ىػػو الػػذا قػػاـ اا نهػػاؽ صػػاف لػػو اسػػترداد رأس المػػاؿ عنػػد انتيػػاء 
 . ؽ االنتهاع

علػػػا المنتهػػػ  أف ياػػػذؿ مػػػف الهنايػػػ   ػػػي  هػػػظ الشػػػيء مػػػا ياذلػػػو الشػػػرص  -1( : 111المػػػادة   
ذا صػاف قػد تػمرر وىو مساوؿ عف ى ؾ الشػيء ولػو اسػاب أجناػي إ -8المهتاد  

 .عف رّده إلا صا او اهد انتياء  ؽ االنتهاع

( : إذا ىلػػػؾ الشػػػيء أو تلػػػؼ أو ا تػػػاج إلػػػا إصػػػ  ات جسػػػيم  ممػػػا يجػػػب علػػػا 111المػػػادة   
المالػػؾ أف يت ّمػػؿ نهقاتػػو، أو إلػػا اترػػاذ إجػػراء يقيػػو مػػف رطػػر لػػـ يصػػف منظػػورا، 

ضػا  إذا استمسػؾ أجناػي  هلا المنته  أف ياادر اارطار المالػؾ  وعليػو إرطػاره أي
 .ا ؽ يّدعيو علا الشيء نهسو

إذا صػػاف المػػاؿ المقػػرر عليػػو  ػػؽ االنتهػاع منقػػوال ، وجػػب جػػرده ولػػـز المنتهػػ   -1( : 118المػادة   
تقديـ صهال  او   اف لـ يقّدميا ايػ  المػاؿ المػذصور ووظّػؼ ثمنػو  ػي شػراء سػندات 

لػذا قػػّدـ الصهالػػ  أف يسػػتهمؿ وللمنتهػػ  ا -8عامػ  يسػػتولي المنتهػػ  علػا أراا يػػا  
نما عليو أف يرّد ادليا عند انتياء  قو  ي االنتهاع،  ا شياء القاال  ل ستي ؾ، وا 

 .ولو نتاج المواشي اهد أف يهّوض منيا ما نهؽ مف ا صؿ ا ادث مهاج 

قػررا  ينتيي  ؽ االنتهاع اانقضاء ا جؿ المهّيف،  اف لـ يهّيف لو أجؿ عّد م -1( : 111المادة   
ل ياة المنته   وىو ينتيي علا أا  اؿ اموت المنتهػ   تػا قاػؿ انقضػاء ا جػؿ 

ذا صانت ا رض المنته  ايا مشغول  عند انقضاء ا جػؿ أو مػوت  -8المهّيف   وا 
المنته  ازرع قااـ، ترصػت ا رض للمنتهػ  أو لورثتػو إلػا  ػيف إدراؾ الػزرع، علػا 

 .ف الزمفأف يد هوا أجرة ا رض عف ىذه الهترة م

ينتيي  ؽ االنتهاع اي ؾ الشيء، إال أنو ينتقؿ مف ىذا الشيء إلػا مػا قػد  -1( : 119المادة   
ذا لػػـ يصػػف اليػػ ؾ راجهػػا  إلػػا رطػػم المالػػؾ،  ػػ   -8يقػػـو مقامػػو مػػف عػػوض   وا 

يجار علا إعػادة الشػيء  صػلو  ولصنػو إذا أعػاده رجػ  للمنتهػ   ػؽ االنتهػاع إذا 
 .الهقرة الثاني  121و ي ىذه ال ال  تطاؽ المادة  لـ يصف الي ؾ اسااو،



 .( : ينتيي  ؽ االنتهاع اهدـ االستهماؿ مدة رمس عشرة سن 111المادة   

( : نطاؽ  ؽ االستهماؿ و ؽ السصنا يت دد امقدار ما ي تػاج إليػو صػا ب ال ػؽ 116المادة   
المنشػ  لل ػؽ مػف ىو وأسرتو لراص  أنهسيـ، وذلؾ دوف إر ؿ اما يقرره السػند 

 .أ صاـ

( : ال يجػػوز النػػزوؿ للغيػػر عػػف  ػػؽ االسػػتهماؿ أو عػػف  ػػؽ السػػصنا إال انػػاء  علػػا 118المػػادة   
 .شرط صريح أو مارر قوا

( :  يمػػا عػػػدا ا  صػػاـ المتقّدمػػػ  تسػػرا ا  صػػاـ الراصػػػ  ا ػػؽ االنتهػػػاع علػػا  ػػػؽ 112المػػادة   
 .طايه  ىذيف ال ّقيفاالستهماؿ و ؽ السصنا متا صانت ال تتهارض م  

( : ال يجػػوز الت صيػػر لمػػدة تزيػػد علػػا سػػتيف سػػن    ػػاذا عّينػػت مػػدة أطػػوؿ أو أغهػػؿ 111المػػادة   
 .تهييف المدة اعتار ال صر مهقودا  لمدة ستيف سن 

( : ال يجػػػػوز الت صيػػػػر إال لضػػػػرورة أو مصػػػػل   واػػػػاذف مػػػػف الم صمػػػػ  االاتداايػػػػ  1111المػػػػادة   
تيا ا رض صليػا أو أصثرىػا قيمػ ، ويجػب أف يصػدر اػو الشرعي  التي تق   ي داار 

عقد علا يّد رايس الم صم  أو مف ي يلػو عليػو مػف القضػاة أو المػوثقيف، ويجػب 
 .شيره و قا    صاـ قانوف تنظيـ الشير الهقارا

 .( : للم تصر أف يتصرؼ  ي  قو وينتقؿ ىذا ال ؽ االميراث1111المادة   

صػػػػر مػػػا أ دثػػػػو مػػػف انػػػاء أو غػػػػراس أو غيػػػره ملصػػػػا  تامػػػا   ولػػػػو أف ( : يملػػػؾ الم ت1118المػػػادة   
 .يتصرؼ  يو و ده أو مقترنا  ا ؽ ال صر

وتصػػوف  -8علػػا الم تصػػر أف يػػؤدا ا جػػرة المتهػػؽ علييػػا إلػػا الم صػػر   -1( : 1111المػػادة   
ا جػػرة مسػػت ق  الػػد    ػػي نيايػػ  صػػؿ سػػن  مػػا لػػـ يػػنص عقػػد الت صيػػر علػػا غيػػر 

 .ذلؾ

وتزيػد ىػذه ا جػرة أو تػنقص  -8ال يجػوز الت صيػر امقػؿ مػف أجػرة المثػؿ   -1( : 1119المادة   
مػػس زيػػادة  أو نقصػػا ، علػػا أف  صلمػػا الػػ  التغييػػر  ػػي أجػػرة المثػػؿ  ػػّدا  يجػػاوز الر 

 .يصوف قد مضا ثماني سنوات علا آرر تقدير



يجاريػػو وقػػػت ( : يرجػػ   ػػػي تقػػدير الزيػػػادة أو الػػنقص إلػػػا مػػا لػػػصرض مػػف قيمػػػ  إ1111المػػادة   
التقػػدير، ويراعػػا  ػػي ذلػػؾ صػػق  ا رض ورغاػػات النػػاس  ييػػا اغػػّض النظػػر عّمػػا 
يوجد  ييا مف اناء أو غراس، ودوف اعتاار لما أ دثو الم تصػر  ييػا مػف ت سػيف 
أو إتػػ ؼ  ػػي ذات ا رض أو  ػػي صػػق  الجيػػ ، ودوف تػػمثر امػػا للم تصػػر علػػا 

 .ا رض مف  ؽ القرار

ال  مف يوـ ( : ال يس1116المادة    را التقدير الجديد إال مف الوقت الذا يتهؽ الطر اف عليو، وا 
 .ر   الدعو 

( : علػػػػػا الم تصػػػػػر أف يترػػػػػذ مػػػػػف الوسػػػػػااؿ مػػػػػا يلػػػػػـز لجهػػػػػؿ ا راضػػػػػي صػػػػػال   1118المػػػػػادة   
ل سػػػتغ ؿ مراعيػػػا   ػػػي ذلػػػؾ الشػػػروط المتهػػػؽ علييػػػا، وطايهػػػ  ا رض، والغػػػرض 

 .ي الذا أعّدت لو، وما يقضي او عرؼ الج

ومػػ  ذلػػؾ ينتيػػي ىػػذا  -8ينتيػػي  ػػؽ ال صػػر ا لػػوؿ ا جػػؿ المهػػّيف لػػو   -1( : 1112المػػادة   
ال ػػؽ قاػػؿ  لػػوؿ ا جػػؿ إذا مػػات الم تصػػر قاػػؿ أف يانػػي أو يغػػرس إال إذا طلػػب 

وينتيػػي  ػػؽ ال صػػر أيضػػا  قاػػؿ  لػػوؿ ا جػػؿ إذا  -1جميػػ  الورثػػ  اقػػاء ال صػػر  
إذا صػػػاف زواؿ ىػػػذه الصػػػه  اسػػػاب  زالػػػت صػػػه  الوقػػػؼ عػػػف ا رض الم صػػػرة، إال

رجوع الواقؼ  ي وقهو أو إنقاصو لمدتو،  هي ىذه ال ال  ياقا ال صر إلػا انتيػاء 
 .مدتو

( : يجػػػوز للم صػػػر إذا لػػػـ ت ػػػد   لػػػو ا جػػػرة، ثػػػ ث سػػػنيف متواليػػػ  أف يطلػػػب  سػػػو 1111المػػػادة   
 .الهقد

أف يطلػػػػب إمػػػػا إزالػػػػ  الانػػػػاء عنػػػػد  سػػػػو الهقػػػػد أو انتيااػػػػو يصػػػػوف للم صػػػػر  -1( : 1111المػػػػادة   
والغػراس أو اسػػتاقاايما مقااػػؿ د ػػ  أقػػؿ قيمتييمػػا مسػػت قي ا زالػػ  أو الاقػػاء، وىػػذا 

وللم صمػ  أف تميػؿ الم صػر  ػي الػػد    -8صلػو مػا لػـ يوجػد اتهػاؽ يقضػػي اغيػره  
إذا صانػػت ىنػػاؾ ظػػروؼ اسػػتثنااي  تاػػرر ا ميػػاؿ، و ػػي ىػػذه ال الػػ  يقػػّدـ الم صػػر 

 . اء اما يست ؽ  ي ذمتوصهال  لضماف الو 

( : ينتيػػي  ػػػؽ ال صػػر اهػػػدـ اسػػتهمالو مػػدة رمػػػس عشػػرة سػػػن ، إال إذا صػػاف  ػػػؽ 1111المػػادة   
 .ال صر موقو ا   ينتيي اهدـ استهمالو مدة ث ث وث ثيف سن 



مف وقت الهمؿ ايػذا القػانوف ال يجػوز ترتيػب  ػؽ  صػر علػا أرض غيػر  -1( : 1118المادة   
وا  صػار  -8الهقرة الثالثػ    1112ـ ا ر ؿ ا صـ المادة موقو  ، وذلؾ م  عد

القاامػػػػ  علػػػػا أرض غيػػػػر موقو ػػػػ  وقػػػػت الهمػػػػؿ ايػػػػذا القػػػػانوف تسػػػػرا  ػػػػي شػػػػمنيا 
 .ا  صاـ الماّين   ي المواد السااق 

عقػػػد ا جػػػارتيف ىػػػو أف ي صػػػر الوقػػػؼ أرضػػػا  علييػػػا انػػػاء  ػػػي  اجػػػ  إلػػػا  -1( : 1111المػػػادة   
جػػػز مػػػف المػػػاؿ مسػػػاو لقيمػػػ  ىػػػذا الانػػػاء، وأجػػػرة سػػػنوي  ا صػػػ ح مقااػػػؿ مالػػػ  من

وتسػػػرا عليػػػو أ صػػػاـ ال صػػػر إال  يمػػػا نصػػػت  -8لػػػصرض مسػػػاوي   جػػػر المثػػػؿ  
 .عليو الهقرة السااق 

رلػػو االنتهػػاع عقػػد يػػؤجر اػػو الوقػػؼ عينػػا  ولػػو اغيػػر إذف القاضػػي مقااػػؿ  -1( : 1119المػػادة   
تمجر امقتضػا ىػذا الهقػد أف يجهػؿ ويلتػـز المسػ -8أجرة ثاات  لزمف غير مهّيف  

الهيف صال   ل ستغ ؿ، وي ؽ للوقؼ أف يهسػو الهقػد  ػي أا وقػت اهػد التنايػو 
 ػػي الميهػػاد القػػانوني طاقػػا  للقواعػػد الراصػػ  اهقػػد ا جػػارة علػػا شػػرط أف يهػػّوض 

وتسػػػػرا عليػػػػو  -1  181الوقػػػػؼ المسػػػػتمجر عػػػػف النهقػػػػات طاقػػػػا    صػػػػاـ المػػػػادة 
ر الهقارات الموقو   دوف إرػ ؿ امػا نصػت عليػو الهقرتػاف ا  صاـ الراص  اايجا

 .السااقتاف

( : االرتهػػاؽ  ػػؽ ي  ػػّد مػػف منههػػ  عقػػار لهااػػدة عقػػار غيػػره يملصػػو شػػرص آرػػر  1111المػػادة   
ويجػػوز أف يترتػػب االرتهػػاؽ علػػا مػػاؿ عػػاـ إف صػػاف ال يتهػػارض مػػ  االسػػتهماؿ 

 .الذا رصص لو ىذا الماؿ

وال يصسب االتقادـ إال  -8االرتهاؽ يصسب اهمؿ قانوني أو االميراث   ؽ  -1( : 1116المادة   
 .االرتهاقات الظاىرة اما  ييا  ؽ المرور

يجػػػوز  ػػػي االرتهاقػػػات الظػػػاىرة أف ترتػػػب أيضػػػا  اترصػػػيص مػػػف المالػػػؾ  -1( : 1118المػػػادة   
ويصػػوف ىنػػاؾ ترصػػيص مػػف المالػػؾ ا صػػلي إذا تاػػّيف اػػما طريػػؽ  -8ا صػػلي  

اات أف مالؾ عقاريف منهصليف قد أقاـ اينيما ع م  ظػاىرة،  منشػم مف طرؽ ا ث
اػػذلؾ ع قػػ  تاهيػػ  اينيمػػا مػػف شػػمنيا أف تػػدؿ علػػا وجػػود ارتهػػاؽ لػػو أف الهقػػاريف 
صانا مملوصيف لم ؾ مرتلهيف   هي ىذه ال ال  إذا انتقؿ الهقاراف إلا أيدا مّ ؾ 

ا  اػيف الهقػاريف ليمػا وعلييمػا مرتلهيف دوف تغيير  ػي  التيمػا، عػّد االرتهػاؽ مرتاػ
 .ما لـ يصف ثم  شرط صريح يرالؼ ذلؾ



إذا  رضػػت قيػػود مهّينػػ  ت ػػّد مػػف  ػػؽ مالػػؾ الهقػػار  ػػي الانػػاء عليػػو صيػػؼ  -1( : 1112المػػادة   
شاء، صمف يمن  مف تجػاوز  ػّد مهػّيف  ػي االرتهػاع االانػاء أو  ػي مسػا   رقهتػو، 

ا الهقار لهااػدة الهقػارات التػي  رضػت  اف ىذه القيود تصوف  قوؽ ارتهاؽ علا ىذ
وصػػػؿ  -8لمصػػػل تيا ىػػػذه القيػػػود  ىػػػذا مػػػا لػػػـ يصػػػف ىنػػػاؾ اتهػػػاؽ يقضػػػي اغيػػػره  

مرالهػػ  ليػػذه القيػػود تجػػوز المطالاػػ  ااصػػ  يا عينػػا ، ومػػ  ذلػػؾ يجػػوز االقتصػػار 
 .علا ال صـ االتهويض إذا رأت الم صم  ما يارر ذلؾ

لقواعػد المقػػررة  ػي سػػند إنشػاايا ولمػػا جػر  اػػو عػػرؼ ( : ترضػػ   قػوؽ االرتهػػاؽ ل1111المػادة   
 .الجي  ولص صاـ اآلتي 

لمالػػؾ الهقػػار المرتهػػؽ أف يجػػرا مػف ا عمػػاؿ مػػا ىػػو ضػػرورا السػػتهماؿ  -1( : 1181المػادة   
 قو  ي االرتهاؽ، وما يلـز للم ا ظػ  عليػو، وأف يسػتهمؿ ىػذا ال ػؽ علػا الوجػو 

وال يجػػوز أف يترتػػب علػػا مػػا يجػػد  -8الػػذا ال ينشػػم عنػػو إال أقػػؿ ضػػرر ممصػػف  
 .مف  اجات الهقار المرتهؽ أي  زيادة  ي عبء االرتهاؽ

( : ال يلـز مالؾ الهقار المرتهؽ او أف يقـو اما عمؿ لمصل   الهقار المرتهؽ إال 1181المادة   
أف يصػػوف عمػػ   إضػػا يا  يقتضػػيو اسػػتهماؿ االرتهػػاؽ علػػا الوجػػو المػػملوؼ مػػا لػػـ 

 .يشترط غير ذلؾ

نهق  ا عماؿ ال زم  الستهماؿ  ؽ االرتهاؽ والم ا ظ  عليو تصوف علا  -1( : 1188المادة   
 ػاذا صػاف مالػؾ الهقػار المرتهػؽ  -8مالؾ الهقار المرتهؽ ما لـ يشترط غير ذلػؾ  

او ىو المصّلؼ امف يقوـ اتلؾ ا عماؿ علا نهقتو، صاف لو داامػا  أف يػترّلص مػف 
عف الهقار المرتهؽ او صلو أو اهضو لمالؾ الهقار المرتهؽ  ىذا التصليؼ االترّلي 

ذا صانػػػػت ا عمػػػػاؿ نا هػػػػ  أيضػػػػا  لمالػػػػؾ الهقػػػػار المرتهػػػػؽ اػػػػو، صانػػػػت نهقػػػػ   -1 وا 
 .الصيان  علا الطر يف صٌؿ انسا  ما يهود عليو مف الهاادة

نتقاص مػف ال يجوز لمالؾ الهقار المرتهؽ او أف يهمؿ شياا  يؤدا إلا اال -1( : 1181المادة   
استهماؿ  ؽ االرتهاؽ أو جهلػو أصثػر مشػّق   وال يجػوز لػو اوجػو رػاص أف ي غّيػر 
مػػف الوضػػ  القػػااـ أو أف ي اػػّدؿ االموضػػ  المهػػّيف أصػػ   السػػتهماؿ  ػػؽ االرتهػػاؽ 

ػػّيف أصػػ   قػػد أصػػاح مػػف  -8موضػػها  آرػػر   ومػػ  ذلػػؾ إذا صػػاف الموضػػ  الػػذا ع 
االرتهاؽ مانها  مف إ ػداث ت سػينات شمنو أف يزيد  ي عبء االرتهاؽ، أو أصاح 

 ػػي الهقػػار المرتهػػؽ اػػو،  لمالػػؾ ىػػذا الهقػػار أف يطلػػب نقػػؿ االرتهػػاؽ إلػػا موضػػ  



آرر مف الهقار، أو إلا عقػار آرػر يملصػو ىػو أو يملصػو أجناػي إذا قاػؿ ا جناػي 
ذلػػػؾ  صػػػؿ ىػػػذا متػػػا صػػػاف اسػػػتهماؿ االرتهػػػاؽ  ػػػي وضػػػهو الجديػػػد ميسػػػورا  لمالػػػؾ 

 .القدر الذا صاف ميسورا  او  ي وضهو السااؽالهقار المرتهؽ ا

إذا جػزاء الهقػار المرتهػؽ اقػا االرتهػػاؽ مسػت قا  لصػؿ جػزء منػو، علػػا أال  -1( : 1189المػادة   
غيػر أنػو إذا صػاف  ػػؽ  -8يزيػد ذلػؾ  ػي الهػبء الواقػػ  علػا الهقػار المرتهػؽ اػػو  
 لمالػؾ الهقػار المرتهػؽ اػو االرتهاؽ ال يهيد  ػي الواقػ  إال جػزءا  مػف ىػذه ا جػزاء، 

 .أف يطلب زواؿ ىذا ال ؽ عف ا جزاء ا رر 

إذا جزاء الهقار المرتهؽ او اقا  ػؽ االرتهػاؽ واقهػا  علػا صػؿ جػزء منػو   -1( : 1181المادة   
غيػػػر أنػػػػو إذا صػػػاف  ػػػػؽ االرتهػػػػاؽ ال يسػػػتهمؿ  ػػػػي الواقػػػػ  علػػػا اهػػػػض ىػػػػذه  -8

صػػؿ جػػزء منيػػا أف يطلػػب زواؿ ىػػذا ا جػػزاء وال يمصػػف أف يسػػتهمؿ علييػػا،  لمالػػؾ 
 .ال ؽ عف الجزء الذا يملصو

( : تنتيػػي  قػػوؽ االرتهػػاؽ اانقضػػاء ا جػػؿ المهػػّيف وايػػ ؾ الهقػػار المرتهػػؽ اػػو أو 1186المػػادة   
الهقار المرتهؽ ى صا  تاما  وااجتماع الهقاريف  ي يّد مالؾ وا د، إال أنػو إذا زالػت 

 .ه إلا الماضي  اف  ؽ االرتهاؽ يهود ال  االجتماع ىذه زواال  يرج  أثر 

تنتيػػي  قػػوؽ االرتهػػاؽ اهػػدـ اسػػتهماليا مػػدة رمػػس عشػػرة سػػن ،  ػػاف صػػاف  -1( : 1188المػػادة   
االرتهاؽ مقررا  لمصل   عيف موقو   صانت المدة ث ثا  وث ثيف سن   وصمػا يسػقط 

التػػػػي التقػػػادـ  ػػػؽ االرتهػػػػاؽ يجػػػوز صػػػػذلؾ االطريقػػػ  ذاتيػػػػا أف يهػػػّدؿ مػػػػف الصيهيػػػ  
ذا ملػػػؾ الهقػػػار المرتهػػػؽ عػػػدة شػػػرصاء علػػػا الشػػػيوع  انتهػػػاع  -8يسػػػتهمؿ ايػػػا   وا 

أ ػػدىـ ااالرتهػػاؽ يقطػػ  التقػػادـ لمصػػل   الاػػاقيف، صمػػا أف وقػػؼ التقػػادـ لمصػػل   
 .أ د ىؤالء الشرصاء يجهلو موقو ا  لمصل   ساارىـ

تصػػاح  ػػي  الػػ  ال ينتيػػي  ػػؽ االرتهػػاؽ إذا تغّيػػر وضػػ  ا شػػياء ا يػػث  -1( : 1182المػػادة   
ويهػػود إذا عػػادت ا شػػياء إلػػا وضػػ  يمصػػف  -8يمصػػف  ييػػا اسػػتهماؿ ىػػذا ال ػػؽ  

 .مهو استهماؿ ال ؽ، إال أف يصوف قد انتيا اهدـ االستهماؿ

( : لمالػػػػؾ الهقػػػػار المرتهػػػػؽ اػػػػو أف يت ػػػػرر مػػػػف االرتهػػػػاؽ صلػػػػو أو اهضػػػػو إذا  قػػػػد 1181المػػػػادة   
لػـ تاػؽ لػو غيػر  ااػدة م ػدودة ال تتناسػب  االرتهاؽ صؿ منهه  للهقار المرتهػؽ، أو

 .الاّت  م  ا عااء الواقه  علا الهقار المرتهؽ او



( : الػػرىف الرسػػمي عقػػد اػػو يصسػػب الػػدااف علػػا عقػػار مرصػػص لو ػػاء دينػػو  قػػا  1111المػػادة   
عينيا ، يصوف لو امقتضاه أف يتقّدـ علا الداانيف الهادييف والداانيف التػاليف لػو  ػي 

 .استيهاء  قو مف ثمف ذلؾ الهقار  ي أا يد يصوف المرتا   ي

ونهقػات الهقػد علػا الػراىف  -8ال ينهقػد الػرىف إال إذا صػاف اورقػ  رسػمي    -1( : 1111المادة   
 .إال إذا اتهؽ علا غير ذلؾ

يجوز أف يصوف الراىف ىو نهس المديف صما يجوز أف يصػوف شرصػا  آرػر  -1( : 1118المادة   
و ػي صلتػا ال ػالتيف يجػب أف يصػوف الػراىف مالصػا   -8   المػديف  يقّدـ رىنػا  لمصػل

 .للهقار المرىوف وأى   للتصرؼ  يو

إذا صاف الراىف غير مالؾ للهقار المرىوف  اف عقد الرىف يصاح صػ ي ا   -1( : 1111المادة   
ذا لػـ يصػدر ىػذا ا قػرار  ػاف  ػؽ الػرىف  إذا أقّره المالؾ ال قيقي اورق  رسمي ، وا 

يترتب علا الهقار إال مف الوقت الذا يصػاح  يػو ىػذا الهقػار مملوصػا  للػراىف  ال 
 .ويق  ااط   رىف الماؿ المستقاؿ -8

( : ياقػػا قاامػػا  لمصػػػل   الػػدااف المػػرتيف الػػرىف الصػػػادر مػػف المالػػؾ الػػذا تقػػػرر 1119المػػادة   
ذا إاطػػاؿ سػػػند ملصيتػػػو أو  سػػػرو أو إلغػػػاؤه أو زوالػػو  ا سػػػاب آرػػػر، إذا صػػػاف ىػػػ

 .الدااف  سف الني   ي الوقت الذا أاـر  يو الرىف

ال يجػػوز أف يػػرد الػػرىف الرسػػمي إال علػػا عقػػار مػػا لػػـ يوجػػد نػػص يقضػػي  -1( : 1111المػػادة   
ويجػػب أف يصػػوف الهقػػار المرىػػوف ممػػا يصػػح التهامػػؿ  يػػو وايهػػو  -8اغيػػر ذلػػؾ  

ايهتػػو وموقهػػو، اػػالمزاد الهلنػػي، وأف يصػػوف مهينػػا االػػذات تهيينػػا دقيقػػا مػػف  يػػث ط
ال وقػ   وأف يرد ىذا التهييف إما  ي عقػد الػرىف ذاتػو أو  ػي عقػد رسػمي ال ػؽ، وا 

 .الرىف ااط 

( : يشػػمؿ الػػرىف مل قػػات الهقػػار المرىػػوف التػي تهتاػػر عقػػارا  ويشػػمؿ اوجػػو رػػاص 1116المػادة   
 قوؽ االرتهاؽ والهقارات االترصيص والت سينات وا نشاءات التي تهود امنهه  

ا المالػػػؾ، مػػػا لػػػـ يتهػػػؽ علػػػا غيػػػر ذلػػػؾ، مػػػ  عػػػدـ ا رػػػ ؿ اامتيػػػاز الماػػػال  علػػػ
المسػػػػػت ق  للمقػػػػػاوليف أو الميندسػػػػػيف المهمػػػػػارييف المنصػػػػػوص عليػػػػػو  ػػػػػي المػػػػػادة 

1192. 



يراد 1118المادة    ( : يترتب علا تسجيؿ تنايو نزع الملصي  أف يل ؽ االهقار ما يغّلو مف ثمار وا 
ويجرا  ي توزي  ىذه الغّل  ما يجرا  ي توزيػ   عف المدة التي أعقات التسجيؿ 

 .ثمف الهقار

( : يجػػػوز لمالػػػؾ الماػػػاني القاامػػػ  علػػػا أرض الغيػػػر أف يرىنيػػػا و ػػػي ىػػػذه ال الػػػ  1112المػػػادة   
يصوف للدااف المرتيف  ؽ التقػّدـ  ػي اسػتيهاء الػديف مػف ثمػف ا نقػاض إذا ىػّدمت 

ذا اسػػػػتاقا الماػػػػاني و قػػػػا  الماػػػػاني، ومػػػػف التهػػػػويض الػػػػذا يد هػػػػو مالػػػػؾ ا رض إ
 .لص صاـ الراص  اااللتصاؽ

ياقا نا ذا  الرىف الصادر مف جمي  المّ ؾ لهقار شاا ، أيا  صانت النتيج   -1( : 1111المادة   
 -8التػػي تترتػػب علػػا قسػػم  الهقػػار  يمػػا اهػػد أو علػػا ايهػػو لهػػدـ إمصػػاف قسػػمتو  

ذا رىف أ د الشرصاء  صتو الشااه   ي الهقار أو جػزءا  مهػرزا  مػف ىػذا الهقػار،  وا 
ثـ وق   ي نصياو عند القسم  أعياف غير التػي رىنيػا، انتقػؿ الػرىف امرتاتػو إلػا 
قػدر مػػف ىػػذه ا عيػػاف يهػػادؿ قيمػػ  الهقػار الػػذا صػػاف مرىونػػا   ػػي ا صػػؿ، ويهػػّيف 
ىػذا القػدر اػػممر علػا عريضػ ، ويقػػوـ الػدااف المػػرتيف اػاجراء قيػد جديػػد ياػّيف  يػػو 

انتقػؿ إليػو الػرىف رػ ؿ تسػهيف يومػا  مػف الوقػت الػذا يرطػره  يػو أا  القدر الػذا
ذا شػػمف اتسػػجيؿ القسػػم   وال يضػػر انتقػػاؿ الػػرىف علػػا ىػػذا الوجػػو اػػرىف صػػدر 

 .مف جمي  الشرصاء وال اامتياز المتقاسميف

( : يجوز أف يترتب الرىف ضمانا  لديف مهلّػؽ علػا شػرط أو ديػف مسػتقاؿ أو ديػف 1191المادة   
الي صمػا يجػوز أف يترتػب ضػمانا  العتمػاد مهتػوح أو لهػتح  سػاب جػار علػا ا تم

أف يت دد  ي عقد الرىف مال  الديف المضموف أو ال د ا قصا الذا ينتيي إليو 
 .ىذا الديف

( : صػػؿ جػػزء مػػف الهقػػار أو الهقػػارات المرىونػػ  ضػػامف لصػػؿ الػػديف، وصػػؿ جػػزء مػػف 1191المػػادة   
ارات المرىون  صليا، مػا لػـ يػنص القػانوف أو يقػض الديف مضموف االهقار أو الهق

 .االتهاؽ اغير ذلؾ

ال ينهصؿ الرىف عف الديف المضموف، اؿ يصوف تااها  لو  ي ص تو و ي  -1( : 1198المادة   
ذا صػاف الػراىف غيػر المػديف  -8انقضااو، ما لـ ينص القانوف علػا غيػر ذلػؾ   وا 
  او أف يتمّسؾ اما للمديف التمّسؾ صاف لو إلا جانب تمّسصو اموجو الد   الراص

 .او مف أوجو الد   المتهّلق  االديف، وياقا لو ىذا ال ؽ ولو نزؿ عنو المديف



( : يجػػوز للػػراىف أف يتصػػرؼ  ػػي الهقػػار المرىػػوف، وأا تصػػرؼ يصػػدر منػػو ال 1191المػػادة   
 .يؤثر  ي  ؽ الدااف المرتيف

المرىػػوف و ػػي قػػاض ثمػػاره إلػػا وقػػت الت اقيػػا  ( : للػػراىف ال ػػؽ  ػػي إدارة الهقػػار1199المػػادة   
 .االهقار

ا يجػػار الصػػادر مػػف الػػراىف ال ينهػػذ  ػػي  ػػؽ الػػدااف المػػرتيف إال إذا صػػاف  -1( : 1191المػادة   
ثاات التاريو قاؿ تسجيؿ تنايو نزع الملصي   أما إذا لـ يصف ا يجار ثااػت التػاريو 

ايػو ولػـ تهّجػؿ  يػو ا جػرة،  ػػ  علػا ىػذا الوجػو، أو صػاف قػد عقػد اهػد تسػجيؿ التن
ذا صػػاف  -8يصػوف نا ػػذا  إال إذا أمصػػف اعتاػاره دارػػ    ػػي أعمػاؿ ا دارة ال سػػن    وا 

ا يجار السااؽ علا تسجيؿ التنايو تزيد مّدتو علا تس  سنوات،  ػ  يصػوف نا ػذا  
 . ي  ؽ الدااف المرتيف إال لمدة تس  سنوات، ما لـ يصف قد سّجؿ قاؿ قيد الرىف

ال تصػػػوف المرالصػػػ  اػػػا جرة مقػػػّدما  لمػػػدة ال تزيػػػد علػػػا ثػػػ ث سػػػنوات وال  -1( : 1196المػػػادة   
ال والػػ  ايػػا صػػذلؾ نا ػػذة  ػػي  ػػؽ الػػدااف المػػرتيف إال إذا صانػػت ثااتػػ  التػػاريو قاػػؿ 

أما إذا صانت المرالص  أو ال وال  لمدة تزيد علا  -8تسجيؿ تنايو نزع الملصي   
تصوف نا ذة  ي  ؽ الدااف المرتيف ما لـ تصف مسّجل  قاؿ ث ث سنوات،  انيا ال 

ال رهضػػت المػػػدة إلػػا ثػػػ ث سػػػنوات مػػ  مراعػػػاة ال صػػـ الػػػوارد  ػػػي  قيػػد الػػػرىف، وا 
 .الهقرة السااق 

( : يلتػػـز الػػراىف اضػػماف سػػ م  الػػرىف، وللػػدااف المػػرتيف أف يهتػػرض علػػا صػػؿ 1198المػػادة   
إنقاصػػػا  صايػػرا ، ولػػػو  ػػي  الػػػ  عمػػؿ أو تقصػػػير يصػػوف مػػػف شػػمنو إنقػػػاص ضػػمانو 

االسػػتهجاؿ أف يترػػذ مػػا يلػػـز مػػف الوسػػااؿ الت هظيػػ  وأف يرجػػ  علػػا الػػراىف امػػا 
 .يتهؽ  ي ذلؾ

إذا تسػػاب الػػراىف ارطاػػو  ػػي ىػ ؾ الهقػػار المرىػػوف أو تلهػػو، صػػاف الػػدااف  -1( : 1192المػادة   
 ػػاذا  -8 ػػورا    المػػرتيف مرّيػػرا  اػػيف أف يقتضػػي تممينػػا  صا يػػا  أو أف يسػػتو ي  قػػو

صػػاف اليػػ ؾ أو التلػػؼ قػػد نشػػم عػػف سػػاب أجناػػي ولػػـ يقاػػؿ الػػدااف اقػػاء الػػديف اػػ  
تػػمميف، صػػاف المػػديف مرّيػػرا  اػػيف أف يقػػّدـ تممينػػا  صا يػػا  أو أف يػػو ي الػػديف  ػػورا  قاػػؿ 
 لوؿ ا جؿ  و ي ال ال  ا ريرة إذا لـ يصف للديف  وااد    يصوف للدااف  ؽ إال 

مالػػ  يهػػادؿ قيمػػ  الػػديف منقوصػػا  منيػػا الهوااػػد االسػػهر القػػانوني عػػف  ػػي اسػػتيهاء 
و ي جمي  ا  واؿ إذا وقهت  -1المدة ما ايف تاريو الو اء وتاريو  لوؿ الديف  



أعمػػاؿ مػػف شػػمنيا أف تهػػّرض الهقػػار المرىػػوف لليػػ ؾ أو التلػػؼ أو تجهلػػو غيػػر 
عمػػاؿ واترػػاذ صػػاؼ للضػػماف، صػػاف للػػدااف أف يطلػػب إلػػا القاضػػي وقػػؼ ىػػذه ا 

 .الوسااؿ التي تمن  وقوع الضرر

( : إذا ىلػػؾ الهقػػار المرىػػوف أو تلػػؼ  ا سػػاب صػػاف، انتقػػؿ الػػرىف امرتاتػػو إلػػا 1191المػػادة   
ال ػػؽ الػػذا يترتػػب علػػا ذلػػؾ صػػالتهويض أو مالػػ  التػػمميف أو الػػثمف الػػذا يقػػرر 

 .مقااؿ نزع ملصيتو للمنهه  الهام 

اىف شرصػػا  آرػػر غيػػر المػػديف  ػػ  يجػػوز التنهيػػذ علػػا مالػػو إال مػػا ( : إذا صػػاف الػػر 1111المػػادة   
رىػػف مػػف ىػػذا المػػاؿ، وال يصػػوف لػػو  ػػؽ الػػد   اتجريػػد المػػديف مػػا لػػـ يوجػػد اتهػػاؽ 

 .يقضي اغير ذلؾ

للدااف اهد التنايو علا المديف االو اء أف ينهذ ا قػو علػا الهقػار المرىػوف  -1( : 1111المادة   
ذا  -8وو قا  لصوضاع المقػررة  ػي قػانوف المرا هػات  ويطلب ايهو  ي المواعيد  وا 

صػاف الػراىف شرصػا  آرػر غيػر المػػديف، جػاز لػو أف يتهػاد  أا إجػراء موّجػو إليػػو 
إذا ىػػػو ترلّػػػا عػػػف الهقػػػار المرىػػػوف و قػػػا  لصوضػػػاع وطاقػػػا  لص صػػػاـ التػػػي يتّاهيػػػا 

 .ال ااز  ي ترلي  الهقار

ؽ يجهػػؿ للػػدااف ال ػػؽ عنػػد عػػدـ اسػػتيهاء الػػديف وقػػت يقػػ  اػػاط   صػػؿ اتهػػا -1( : 1118المػػادة   
 لوؿ أجلو  ي أف يتملّػؾ الهقػار المرىػوف  ػي نظيػر ثمػف مهلػوـ أيػا  صػاف، أو  ػي 
أف يايهػػو دوف مراعػػاة لحجػػراءات التػػي  رضػػيا القػػانوف ولػػو صػػاف ىػػذا االتهػػاؽ قػػد 

أف ولصف يجػوز اهػد  لػوؿ الػديف أو قسػط منػو االتهػاؽ علػا  -8أاـر اهد الرىف  
 .ينزؿ المديف لداانو عف الهقار المرىوف و اء  لدينو

ال يصػػوف الػػػرىف نا ػػذا   ػػي  ػػػؽ الغيػػر إال إذا قّيػػد الهقػػػد أو ال صػػـ المثاػػػت  -1( : 1111المػػادة   
للػػػرىف قاػػػػؿ أف يصسػػػػب ىػػػػذا الغيػػػػر  قػػػا  عينيػػػػا  علػػػػا الهقػػػػار، وذلػػػػؾ دوف إرػػػػ ؿ 

اػػػؿ الغيػػػر ات ويػػػؿ  ػػػؽ ال يصػػػح التمّسػػػؾ ق -8اا  صػػػاـ المقػػػررة  ػػػي ا  ػػػ س  
مضموف اقيد، وال التمّسؾ اال ؽ الناش  مف  لوؿ شرص م ػؿ الػدااف  ػي ىػذا 
ال ػػػؽ ا صػػػـ القػػػانوف أو ااالتهػػػاؽ، وال التمّسػػػؾ صػػػذلؾ االتنػػػازؿ عػػػف مرتاػػػ  القيػػػد 

 .لمصل   دااف آرر إال إذا  صؿ التمشير اذلؾ  ي ىامش القيد ا صلي



لغػاء الم ػو واآلثػار المترتاػ  علػا ذلػؾ ( : يتّا   ػي إجػراء 1119المادة    القيػد وتجديػده وم ػوه وا 
 .صلو، ا  صاـ الواردة اقانوف تنظيـ الشير الهقارا

 .( : مصرو ات القيد وتجديده وم وه علا الراىف ما لـ يتهؽ علا غير ذلؾ1111المادة   

يف مػػػف ثمػػػف الهقػػػار ( : يسػػػتو ي الػػػداانوف المرتينػػػوف  قػػػوقيـ قاػػؿ الػػػداانيف الهػػػادي1116المػػادة   
المرىوف، أو مف الماؿ الػذا  ػّؿ م ػؿ ىػذا الهقػار، ا سػب مرتاػ  صػؿ مػنيـ ولػو 

 .صانوا قد أجروا القيد  ي يـو وا د

( : ت سػػب مرتاػػ  الػػرىف مػػف وقػػت قيػػده، ولػػو صػػاف الػػديف المضػػموف اػػالرىف مهّلقػػا  1118المػػادة   
 .علا شرط أو صاف دينا  مستقا   أو ا تماليا  

يترتػػػب علػػػا قيػػػد الػػػرىف إدرػػػاؿ مصػػػرو ات الهقػػػد والقيػػػد والتجديػػػد إدرػػػاال   -1( : 1112 المػػػادة  
ذا ذصر سػهر الهااػدة  ػي الهقػد  -8ضمنيا   ي التوزي  و ي مرتا  الرىف نهسيا   وا 

 انو يترتب علا قيد الرىف أف يدرؿ  ي التوزي  م  أصؿ الديف و ي نهس مرتا  
سػػػػجيؿ تنايػػػػو نػػػزع الملصيػػػػ  والهوااػػػػد التػػػػي الػػػرىف  وااػػػػد السػػػػنتيف السػػػااقتيف علػػػػا ت

تست ؽ مف ىػذا التػاريو إلػا يػوـ رسػّو المػزاد، دوف مسػاس اػالقيود الراصػ  التػي 
تؤرػػذ ضػػمانا  لهوااػػد أرػػر  قػػد اسػػت قت والتػػي ت سػػب مرتاتيػػا مػػف وقػػت إجراايػػا  

ذا سّجؿ أ د الداانيف تنايو نزع الملصي  انته  ساار الداانيف ايذا التسجيؿ  .وا 

( : للدااف المرتيف أف ينزؿ عف مرتا  رىنو  ي  دود الديف المضموف ايذا الػرىف 1111دة   الما
لمصػػل   دااػػف آرػػر لػػو رىػػف مقّيػػد علػػا نهػػس الهقػػار، ويجػػوز التمّسػػؾ قاػػؿ ىػػذا 
الدااف اآلرر اجميػ  أوجػو الػد   التػي يجػوز التمّسػؾ ايػا قاػؿ الػدااف ا وؿ، عػدا 

ىػذا الػدااف ا وؿ إذا صػاف ىػذا االنقضػاء ال قػا  ما صاف منيا متهّلقا  اانقضاء  ؽ 
 .للتنازؿ عف المرتا 

يجػػػػوز للػػػػدااف المػػػػرتيف عنػػػػد  لػػػػوؿ أجػػػػؿ الػػػػديف أف ينػػػػزع ملصيػػػػ  الهقػػػػار  -1( : 1161المػػػػادة   
المرىػػوف  ػػػي يػػّد ال ػػػااز ليػػػذا الهقػػار، إال إذا ارتػػػار ال ػػااز أف يقضػػػي الػػػديف أو 

ويهتاػػر  ػػاازا  للهقػػار المرىػػوف صػػؿ  -8يطيّػػر الهقػػار مػػف الػػرىف أو يترلػػا عنػػو  
مف انتقلت إليو اما ساب مف ا سااب ملصي  ىذا الهقػار أو أا  ػؽ عينػي آرػر 
عليو قااؿ للػرىف، دوف أف يصػوف مسػاوال  مسػاولي  شرصػي  عػف الػديف المضػموف 

 .االرىف



و امػا ( : يجوز لل ااز عند  لوؿ الديف المضػموف اػالرىف أف يقضػيو ىػو ومل قاتػ1161المادة   
 ي ذلؾ ما صرؼ  ي ا جراءات مف وقت إنذاره  وياقا  قو ىذا قاامػا  إلػا يػوـ 
رسّو المزاد  ويصوف لو  ي ىذه ال ال  أف يرج  اصؿ ما يوّ يػو علػا المػديف وعلػا 
المالؾ السااؽ للهقار المرىوف، صما يصوف لػو أف ي ػّؿ م ػؿ الػدااف الػذا اسػتو ا 

منيػػا متهّلقػػا  اتممينػػات قػػّدميا شػػرص آرػػر  الػػديف  يمػػا لػػو مػػف  قػػوؽ إال مػػا صػػاف
 .غير المديف

( : يجب علا ال ااز أف ي تهظ اقيد الرىف الذا  ّؿ  يو م ػؿ الػدااف وأف يجػدده 1168المادة   
عند االقتضاء، وذلؾ إلا أف تم ا القيود التي صانػت موجػودة علػا الهقػار وقػت 

 .تسجيؿ سند ىذا ال ااز

 ػػػي ذمػػػ  ال ػػػااز اسػػػاب امت صػػػو الهقػػػار المرىػػػوف مالػػػ  مسػػػت ؽ  إذا صػػػاف -1( : 1161المػػادة   
ا داء  ػػاال  يصهػػي لو ػػاء جميػػ  الػػداانيف المقّيػػدة  قػػوقيـ علػػا الهقػػار،  لصػػؿ مػػف 
ىؤالء الداانيف أف يجاره علا الو اء ا قو اشرط أف يصػوف سػند ملصيتػو قػد سػّجؿ  

اال ، أو صػاف أقػؿ  اذا صاف الديف الذا  ي ذم  ال ااز غيػر مسػت ؽ ا داء  ػ -8
مػػف الػػديوف المسػػت ق  للػػداانيف، أو مغػػايرا  ليػػا، جػػاز للػػداانيف إذا اتهقػػوا جميهػػا  أف 
يطػػالاوا ال ػػااز اػػد   مػػا  ػػي ذمتػػو اقػػدر مػػا ىػػو مسػػت ؽ ليػػـ، ويصػػوف الػػد   طاقػػا  
للشروط التي التـز ال ااز  ي أصؿ تهّيده أف يد   امقتضاىا و ي ا جؿ المتهؽ 

و ػي صلتػا ال ػالتيف ال يجػوز لل ػااز أف يػترّلص مػف التزامػو  -1علا الد    يػو  
االو ػػاء للػػػداانيف اترّليػػػو عػػػف الهقػػػار، ولصػػػف إذا ىػػػو و ّػػػا ليػػػـ  ػػػاف الهقػػػار يهتاػػػر 
رالصػػا  مػػف صػػؿ رىػػف ويصػػوف لل ػػااز ال ػػؽ  ػػي طلػػب م ػػو مػػا علػػا الهقػػار مػػف 

 .القيود

يطّير الهقار مف صػؿ رىػف تػـ قيػده يجوز لل ااز إذا سّجؿ سند ملصيتو أف  -1( : 1169المادة   
ولل ػػااز أف يسػػتهمؿ ىػػذا ال ػػؽ  تػػا قاػػؿ أف يوّجػػو  -8قاػػؿ تسػػجيؿ ىػػذا السػػند  

الػػداانوف المرتينػػوف التنايػػو إلػػا المػػديف أو ا نػػذار إلػػا ىػػذا ال ػػااز، وياقػػا ىػػذا 
 .ال ؽ قااما  إلا يوـ إيداع قاام  شروط الاي 

الهقار وجب عليو أف يوّجو إلا الداانيف المقّيدة  قوقيـ  ( : إذا أراد ال ااز تطيير1161المادة   
 ي مواطنيـ المرتارة المذصورة  ي القيد إع نات تشتمؿ علا الايانات اآلتي :  أ( 
ر صػػ  مػػف سػػند ملصيػػ  ال ػػااز تقتصػػر علػػا ايػػاف نػػوع التصػػرؼ وتاريرػػو واسػػـ 

ؿ الهقػار مػ  تهيينػو المالؾ السااؽ للهقار م  تهييف ىذا المالػؾ تهيينػا  دقيقػا  وم ػ



ذا صػػاف التصػػرؼ ايهػػا  ي ػػذصر أيضػػا  الػػثمف ومػػا عسػػا أف يوجػػد  وت ديػػده االدقػػ   وا 
مػػف تصػػاليؼ تهتاػػر جػػزءا  مػػف ىػػذا الػػثمف   ب( تػػاريو تسػػجيؿ ملصيػػ  ال ػػااز ورقػػـ 
ىذا التسجيؿ   ج( المال  الذا يقّدره ال ااز قيم  للهقػار ولػو صػاف التصػرؼ ايهػا  

مالػػ  عػػف السػػهر الػػذا يترػػذ أساسػػا  لتقػػدير الػػثمف  ػػي  الػػ  ويجػػب أال يقػػؿ ىػػذا ال
نزع الملصي ، وال أف يقؿ  ي أا  اؿ عف الااقي  ي ذمػ  ال ػااز مػف ثمػف الهقػار 
ذا صانت أجزاء الهقار مثقل  ارىوف مرتلهػ  وجػب تقػدير  إذا صاف التصرؼ ايها   وا 

لهقػػار قاػػػؿ قيمػػ  صػػؿ جػػزء علػػا  ػػدة   د( قاامػػ  اػػػال قوؽ التػػي تػػـ قيػػدىا علػػا ا
تسػػػجيؿ سػػػند ال ػػػااز تشػػػتمؿ علػػػا ايػػػاف تػػػاريو ىػػػذه القيػػػود ومقػػػدار ىػػػذه ال قػػػوؽ 

 .وأسماء الداانيف

( : يجػػب علػا ال ػػااز أف يػذصر  ػػي ا عػ ف أنػػو مسػتهد أف يػػوّ ي الػديوف المقّيػػدة 1166المػادة   
إلا القدر الذا قػّوـ اػو الهقػار  ولػيس عليػو أف يصػ ب الهػرض اػالمال  نقػدا  اػؿ 

ر الهرض  ي إظيار استهداده للو اء امال  واجب الد    ي ال اؿ أيا  صاف ين ص
 .ميهاد است قاؽ الديوف المقّيدة

( : يجوز لصؿ دااف قّيد  قو ولصؿ صهيؿ ل ؽن مقّيد أف يطلب اي  الهقار المطلػوب 1168المادة   
تطييره، ويصوف ذلؾ  ػي مػد  ث ثػيف يومػا  مػف آرػر إعػ ف رسػمي يضػاؼ إلييػا 

اعيد المسا   ما ايف المػوطف ا صػلي للػدااف وموطنػو المرتػار، علػا أال تزيػد مو 
 .مواعيد المسا   علا ث ثيف يوما  أرر 

لػػػا المالػػػؾ السػػػااؽ ويوّقهػػػػو  -1( : 1162المػػػادة    يصػػػوف الطلػػػب اػػػاع ف يوّجػػػو إلػػػػا ال ػػػااز وا 
  الطالػػب أو مػػف يوّصلػػػو  ػػي ذلػػػؾ تػػوصي   راصػػػا   ويجػػب أف يػػػودع الطالػػب رزانػػػ

الم صمػػػ  مالغػػػا  صا يػػػا  لتغطيػػػ  مصػػػرو ات الايػػػ  اػػػالمزاد، وال يجػػػوز أف يسػػػترد مػػػا 
اسػػتغرؽ منػػو  ػػػي المصػػرو ات إذا لػػـ يػػػرس المػػزاد اػػثمف أعلػػػا مػػف المالػػ  الػػػذا 

وال يجػوز  -8عرضو ال ااز، ويصوف الطلب ااط   إذا لػـ تسػتوؼ ىػذه الشػروط  
 .انيف المقّيديف وجمي  الصه ءللطالب أف يتن ا عف طلاو إال اموا ق  جمي  الدا

إذا طلػػب ايػػ  الهقػػار وجػػب اتاػػاع ا جػػراءات المقػػررة  ػػي الايػػوع الجاريػػ ،  -1( : 1161المػػادة   
ويتـ الايػ  انػاء  علػا طلػب صػا ب المصػل    ػي التهجيػؿ مػف طالػب أو  ػااز  
وعلػػا مػػػف يااشػػر ا جػػػراءات أف يػػذصر  ػػػي إع نػػػات الايػػ  المالػػػ  الػػذا قػػػّوـ اػػػو 

ويلتػػـز الراسػػي عليػػو المػػزاد أف يػػرّد إلػػا ال ػػااز الػػذا نزعػػت ملصيتػػو  -8ر  الهقػػا
المصػرو ات التػػي أنهقيػػا  ػي سػػند ملصيتػػو، و ػي تسػػجيؿ ىػػذا السػند، و يمػػا قػػاـ اػػو 



مػػػػػػف ا ع نػػػػػػات، وذلػػػػػػؾ إلػػػػػػا جانػػػػػػب التزاماتػػػػػػو اػػػػػػالثمف الػػػػػػذا رسػػػػػػا اػػػػػػو المػػػػػػزاد 
 .واالمصرو ات التي اقتضتيا إجراءات التطيير

( : إذا لـ يطلب اي  الهقار  ي الميهػاد واا وضػاع المقػررة اسػتقرت ملصيػ  الهقػار 1181المادة   
نياايا  لل ااز رالص  مف صؿ  ػؽ مقّيػد، إذا ىػو د ػ  المالػ  الػذا قػّوـ اػو الهقػار 
للػداانيف الػذيف تسػمح مػرتاتيـ ااسػتيهاء  قػوقيـ منػو، أو إذا ىػو أودع ىػذا المالػػ  

 .رزان  الم صم 

تصوف ترليو الهقار المرىوف اتقريػر يقّدمػو ال ػااز إلػا قلػـ صتػاب الم صمػ   -1( : 1181المادة   
االاتداايػػػ  المرتصػػػ ، ويجػػػب عليػػػو أف يطلػػػب التمشػػػير اػػػذلؾ  ػػػي ىػػػامش تسػػػجيؿ 
التنايو انزع الملصي ، وأف يهلف الدااف المااشر لحجراءات ايػذه الترليػ   ػي رػ ؿ 

لمػػف لػػو مصػػل    ػػي التهجيػػؿ أف ويجػػوز  -8رمسػػ  أيػػاـ مػػف وقػػت التقريػػر ايػػا  
يطلػب إلػػا قاضػػي ا مػػور المسػػتهجل  تهيػػيف  ػػارس تترػػذ  ػػي مواجيتػػو إجػػراءات 

 .نزع الملصي   وي هيِّف ال ااز  ارسا  إذا طلب ذلؾ

( : إذا لػػـ يرتػػر ال ػػااز أف يقضػػي الػػديوف المقّيػػدة أو يطيّػػر الهقػػار مػػف الػػرىف أو 1188المػػادة   
يجوز للدااف المرتيف أف يترػذ  ػي مواجيتػو إجػراءات يترّلا عف ىذا الهقار،    

نزع الملصي  و قا    صػاـ قػانوف المرا هػات إال اهػد إنػذاره اػد   الػديف المسػت ؽ أو 
ترليػػ  الهقػػار، ويصػػوف ا نػػذار اهػػد التنايػػو علػػا المػػديف انػػزع الملصيػػ  أو مػػ  ىػػذا 

 .التنايو  ي وقت وا د

ـَ  يجوز لل ااز الذا -1( : 1181المادة    صي سّجؿ سند ملصيتو ولـ يصف طر ا   ي الدعو  التي   
 ييػػا علػػا المػػديف االػػديف، أف يتمّسػػؾ اموجػػو الػػد   التػػي صػػاف للمػػديف أف يتمّسػػؾ 

ويجػػوز لل ػػااز  ػػي  -8ايػػا، إذا صػػاف ال صػػـ االػػديف ال قػػا  لتسػػجيؿ سػػند ال ػػااز  
االػػديف  ػػؽ  جميػػ  ا  ػػواؿ أف يتمّسػػؾ االػػد وع التػػي ال يػػزاؿ للمػػديف اهػػد ال صػػـ

 .التمّسؾ ايا

( : ي ػػػؽ لل ػػػااز أف يػػػدرؿ  ػػػي المػػػزاد علػػػا شػػػرط أال يهػػػرض  يػػػو ثمنػػػا  أقػػػؿ مػػػف 1189المػػػادة   
 .الااقي  ي ذمتو مف ثمف الهقار الجارا ايهو

( : إذا نزعت ملصي  الهقار المرىوف ولو صاف ذلؾ اهد اتراذ إجػراءات التطييػر أو 1181المادة   
ا ال ػػااز نهسػػو، اعتاػػر ىػػذا مالصػػا  للهقػػار امقتضػػا سػػند الترليػػ  ورسػػا المػػزاد علػػ



ملصيتػػو ا صػػلي، ويتطيػػر الهقػػار مػػف صػػؿ  ػػؽ مقّيػػد إذا د ػػ  ال ػػااز الػػثمف الػػذا 
 .رسا او المزاد أو أودعو رزان  الم صم 

( : إذا رسا المزاد  ي ا  واؿ المتقدمػ  علػا شػرص آرػر غيػر ال ػااز،  ػاف ىػذا 1186المادة   
 .ّلقا  قو عف ال ااز امقتضا  صـ مرسا المزادالشرص اآلرر يت

( : إذا زاد الثمف الذا رسا او المزاد علا ما ىو مست ؽ للداانيف المقّيدة  قوقيـ، 1188المادة   
صانت الزيادة لل ااز وصاف للداانيف المرتينيف مف ال ػااز أف يسػتو وا  قػوقيـ مػف 

 .ىذه الزيادة

صاف لو قاؿ انتقاؿ ملصي  الهقار إليو مف  قوؽ ارتهػاؽ و قػوؽ ( : يهود لل ااز ما 1182المادة   
 .عيني  أرر 

( : علا ال ااز أف يرّد ثمار الهقار مف وقت إنذاره االػد   أو الترليػ ،  ػاذا ترصػت 1181المادة   
ا جػػراءات مػػدة ثػػ ث سػػنوات،  ػػ  يػػرّد الثمػػار إال مػػف وقػػت أف يوّجػػو إليػػو إنػػذار 

 .جديد

يرج  ال ااز ادعو  الضماف علا المالػؾ السػااؽ  ػي ال ػدود التػي يرجػ   -1( : 1121المادة   
ويرجػػ  ال ػػااز  -8ايػػا الرلػػؼ علػػا مػػف تلقّػػا منػػو الملصيػػ  مهاوضػػ  أو تارعػػا   

أيضا  علػا المػديف امػا د هػو زيػادة علػا مػا ىػو مسػت ؽ  ػي ذمتػو امقتضػا سػند 
اانيف الػػذيف و ّػػاىـ ملصيتػػو أيػػا  صػػاف السػػاب  ػػي د ػػ  ىػػذه الزيػػادة، وي ػػؿ م ػػؿ الػػد

 قػػوقيـ، واوجػػػو رػػػاص ي ػػػؿ م ليػػػـ  يمػػػا ليػػػـ مػػػف تممينػػػات قػػػّدميا المػػػديف دوف 
 .التممينات التي قّدميا شرص آرر غير المديف

 .( : ال ااز مساوؿ شرصيا  قاؿ الداانيف عّما يصيب الهقار مف تلؼ ارطاو1121المادة   

لػػػديف المضػػػموف، ويهػػػود مهػػػو إذا زاؿ ( : ينقضػػػي  ػػػؽ الػػػرىف الرسػػػمي اانقضػػاء ا1128المػػادة   
الساب الذا انقضا او الديف، دوف إر ؿ اال قوؽ التي يصوف الغير  سف الني  

 .قد صسايا  ي الهترة ما ايف انقضاء ال ؽ وعودتو

( : إذا تمت إجراءات التطيير انقضػا  ػؽ الػرىف الرسػمي نياايػا ، ولػو زالػت  ا 1121المادة   
 .ال ااز الذا طّير الهقارساب مف ا سااب ملصي  



( : إذا اي  الهقػار المرىػوف ايهػا  جاريػا  اػالمزاد الهلنػي سػواء  صػاف ذلػؾ  ػي مواجيػ  1129المادة   
مالؾ الهقار أو ال ااز أو ال ارس الذا سّلـ إليو الهقار عند الترلي ،  اف  قػوؽ 

اد هػو إلػا الرىف علا ىػذا الهقػار تنقضػي اايػداع الػثمف الػذا رسػا اػو المػزاد، أو 
 .الداانيف المقّيديف الذيف تسمح مرتاتيـ ااستيهاء  قوقيـ مف ىذا الثمف

يجوز لصؿ دااف ايده  صـ واجب التنهيػذ صػادر  ػي موضػوع الػدعو  يلػـز  -1( : 1121المادة   
المػػديف اشػػيء مهػػيف أف ي صػػؿ، متػػا صػػاف  سػػف النيػػ ، علػػا  ػػؽ ارتصػػاص 

وال يجػوز للػػدااف  -8ااػػد والمصػرو ات  اهقػارات مدينػو ضػػمانا   صػؿ الػديف والهو 
 .اهد موت المديف أرذ ارتصاص علا عقار  ي الترص 

( : ال يجػػوز ال صػػوؿ علػػا  ػػؽ ارتصػػاص انػػاء  علػػا  صػػـ صػػادر مػػف م صمػػ  1126المػػادة   
أجنايػ ، أو علػا قػػرار صػادر مػػف م ّصمػيف إال إذا أصػاح ال صػػـ أو القػرار واجػػب 

 .التنهيذ

ال صوؿ علا  ؽ ارتصاص اناء  علا  صـ يثاػت صػل ا  أو اتهاقػا  تػـ ( : يجوز 1128المادة   
اػػيف الرصػػوـ  ولصػػف ال يجػػوز ال صػػوؿ علػػا  ػػؽ ارتصػػاص انػػاء  علػػا  صػػػـ 

 .صادر اص   التوقي 

( : ال يجػػػوز أرػػػذ  ػػػؽ االرتصػػػاص إال علػػػا عقػػػار أو عقػػػارات مهّينػػػ  مملوصػػػ  1122المػػػادة   
 .مزاد الهلنيللمديف وقت قيد ىذا ال ؽ وجااز ايهيا اال

علػػػا الػػػدااف الػػػذا يريػػػد أرػػػذ ارتصػػػاص علػػػا عقػػػارات مدينػػػو أف يقػػػّدـ  -1( : 1121المػػػادة   
عريض  اذلؾ إلػا راػيس الم صمػ  االاتداايػ  التػي تقػ   ػي داارتيػا الهقػارات التػي 

وىػػػذه الهريضػػػ  يجػػػب أف تصػػػوف مصػػػ وا  اصػػػورة  -8يريػػػد االرتصػػػاص ايػػػا  
الصتّػػػاب مػػػدّوف  ييػػػا منطػػػوؽ ال صػػػـ، وأف رسػػػمي  مػػػف ال صػػػـ أو اشػػػيادة مػػػف قلػػػـ 

تشػػتمؿ علػػا الايانػػات اآلتيػػ :  أ( اسػػـ الػػدااف ولقاػػو وصػػناعتو وموطنػػو ا صػػلي 
والمػوطف المرتػار الػذا يهّينػو  ػي الالػدة التػي يقػ   ييػا مقػر الم صمػ    ب( اسػػـ 
المديف ولقاو وصناعتو وموطنو   ج( تاريو ال صـ واياف الم صم  التي أصدرتو  

قػدار الػػديف،  ػػاذا صػػاف الػديف المػػذصور  ػػي ال صػػـ غيػر م ػػدد المقػػدار، تػػوّلا  د( م
رايس الم صم  تقػديره مؤقتػا  وعػّيف المالػ  الػذا يؤرػذ اػو  ػؽ االرتصػاص   ىػػ( 

 .تهييف الهقارات تهيينا  دقيقا  واياف موقهيا م  تقديـ ا وراؽ الدال  علا قيمتيا



نمػػػا  -8 ػػػي ذيػػؿ الهريضػػ  أمػػػره ااالرتصػػاص   يػػدّوف راػػػيس الم صمػػ  -1( : 1111المػػادة    وا 
يجػػػب عليػػػو عنػػػد التػػػرريص اػػػو أف يراعػػػي مقػػػدار الػػػديف وقيمػػػ  الهقػػػارات الماّينػػػ  
االهريضػػػػ  اوجػػػػو التقريػػػػب، وعنػػػػد االقتضػػػػاء يجهػػػػؿ االرتصػػػػاص مقصػػػػورا  علػػػػا 
اهض ىذه الهقارات أو علا وا د منيا  قػط أو علػا جػزء مػف أ ػدىا إذا رأ  أف 

 .د   أصؿ الديف والهوااد والمصرو ات المست ق  للداانيف ذلؾ صاؼ لتمميف

( : علػا قلػـ الصتّػاب إعػ ف المػديف اػا مر الصػادر ااالرتصػاص  ػي نهػس اليػوـ 1111المادة   
الذا يصدر  يو ىذا ا مر، وعليو أيضا  أف يؤشر ايذا ا مر علا صػورة ال صػـ 

صاص، وأف يرطر قلػـ صتّػاب أو علا الشيادة المر ق  االطلب المقّدـ  رذ االرت
الم صمػػػ  الصػػػادر منيػػػا ال صػػػـ للتمشػػػير اػػػذلؾ علػػػا صػػػؿ صػػػورة أو شػػػيادة أرػػػر  

 .يسّلميا للدااف

يجوز للمديف أف يتظّلـ مػف ا مػر الصػادر ااالرتصػاص أمػاـ اآلمػر صمػا  -1( : 1118المادة   
لػا ويجػب أف يؤشػر ع -8يجوز لو أف ير   ىذا التظلـ إلا الم صم  االاتداايػ   

 .ىامش القيد اصؿ أمر أو  صـ قضا االغاء ا مر الصادر ااالرتصاص

( : إذا ر ػػض راػػيس الم صمػػ  طلػػب االرتصػػاص المقػػّدـ مػػف الػػدااف، سػػواء  صػػاف 1111المػػادة   
الػػر ض مػػف اػػػادئ ا مػػر أو اهػػػد تظلػػـ المػػديف، جػػػاز للػػدااف أف يػػػتظلـ مػػف أمػػػر 

 .الر ض إلا الم صم  االاتدااي 

يجػػػػػوز لصػػػػػؿ ذا مصػػػػػل   أف يطلػػػػػب إنقػػػػػاص االرتصػػػػػاص إلػػػػػا ال ػػػػػد  -1: ( 1119المػػػػػادة   
المناسػػب، إذا صانػػػت ا عيػػاف التػػػي رتّػػب علييػػػا ىػػذا ال ػػػؽ تزيػػد قيمتيػػػا علػػا مػػػا 

ويصػوف إنقػاص االرتصػاص إمػا اقصػره علػا جػزء مػف  -8يصهي لضماف الديف  
صا يػ   الهقار أو الهقارات التي رتّػب علييػا، أو انقلػو إلػا عقػار آرػر تصػوف قيمتػو

والمصرو ات ال زم   جراء ا نقاص ولػو تػـ اموا قػ  الػدااف  -1لضماف الديف  
 .تصوف علا مف طلب ا نقاص

( : يصػػوف للػػدااف الػػذا  صػػؿ علػػا  ػػؽ االرتصػػاص نهػػس ال قػػوؽ التػػي للػػدااف 1111المػػادة   
الذا  صؿ علا رىػف رسػمي، ويسػرا علػا االرتصػاص مػا يسػرا علػا الػرىف 

واراصػ  مػا يتهلػؽ االقيػد وتجديػده وم ػوه وعػدـ تجزاػ  ال ػؽ  الرسمي مف أ صػاـ
 .وأثره وانقضااو، وذلؾ صلو م  عدـ ا ر ؿ اما ورد مف أ صاـ راص 



( : الػػرىف ال يػػازا عقػػد اػػو يلتػػـز شػػرص، ضػػمانا  لػػديف عليػػو أو علػػا غيػػره، أف 1116المػػادة   
تّػػب عليػػو للػػدااف  قػػا  يسػػّلـ إلػػا الػػدااف أو إلػػا أجناػػي يهّينػػو المتهاقػػداف، شػػياا  ير 

عينيػػػا  يرّولػػػو  ػػػاس الشػػػيء ل ػػػيف اسػػػتيهاء الػػػديف، وأف يتقػػػّدـ الػػػداانيف الهػػػادييف 
والداانيف التاليف لو  ي المرتا   ػي اقتضػاء  قػو مػف ثمػف ىػذا الشػيء  ػي أا يػد 

 .يصوف

نػػي مػػف ( : ال يصػػوف م ػػ   للػػرىف ال يػػازا إال مػػا يمصػػف ايهػػو اسػػتق ال  اػػالمزاد الهل1118المػػادة   
 .منقوؿ وعقار

إلا  1191وأ صاـ المواد مف  1111( : تسرا علا الرىف ال يازا أ صاـ المادة 1112المادة   
 .المتهّلق  االرىف الرسمي 1198

علا الراىف تسليـ الشيء المرىوف إلا الدااف أو إلا الشرص الذا عّينو  -1( : 1111المادة   
تػػػػزاـ اتسػػػػليـ الشػػػػيء المرىػػػػوف أ صػػػػاـ ويسػػػػرا علػػػػا االل -8المتهاقػػػػداف لتسػػػػّلمو  

 .االلتزاـ اتسليـ الشيء الماي 

( : إذا رج  المرىوف إلا  يازة الراىف انقضا الرىف، إال إذا أثات الدااف المرتيف 1111المادة   
أف الرجػوع صػاف اسػاب ال يقصػد اػو انقضػػاء الػرىف  صػؿ ىػذا دوف إرػ ؿ ا قػػوؽ 

 .الغير

س م  الرىف ونهاذه، ولػيس لػو أف يػمتي عمػ   يػنقص مػف قيمػ  ( : يضمف الراىف 1111المادة   
الشػػػػيء المرىػػػػوف أو ي ػػػػوؿ دوف اسػػػػتهماؿ الػػػػدااف ل قوقػػػػو المسػػػػتمدة مػػػػف الهقػػػػد، 
وللدااف المرتيف  ي  ال  االستهجاؿ أف يترذ علا نهق  الراىف صؿ الوسااؿ التي 

 .تلـز للم ا ظ  علا الشيء المرىوف

راىف ىػػ ؾ الشػػيء المرىػػوف أو تلهػػو إذا صػػاف اليػػ ؾ أو التلػػؼ يضػػمف الػػ -1( : 1118المػػادة   
وتسػػرا علػػا الػػرىف ال يػػازا أ صػػاـ  -8راجهػػا  لرطاػػو أو ناشػػاا  عػػف قػػوة قػػاىرة  

المتهّلقػػ  ايػػ ؾ الشػػيء المرىػػوف رىنػػا  رسػػميا  أو تلهػػو،  1191و 1192المػػادتيف 
 .ؽواانتقاؿ  ؽ الدااف مف الشيء المرىوف إلا ما  ّؿ م لو مف  قو 

( : إذا تسػػّلـ الػػدااف المػػرتيف الشػػيء المرىػػوف  هليػػو أف ياػػذؿ  ػػي  هظػػو وصػػيانتو 1111المػػادة   
مف الهناي  ما ياذلو الشرص المهتاد، وىو مساوؿ عػف ىػ ؾ الشػيء أو تلهػو مػا 

 .لـ يثات أف ذلؾ يرج  لساب أجناي ال يّد لو  يو



وعليو أف يسػتثمره  -8ىوف دوف مقااؿ  ليس للدااف أف ينته  االشيء المر  -1( : 1119المادة   
ومػػػا  صػػػؿ عليػػػو الػػػدااف مػػػف  -1اسػػػتثمارا  صػػػام   مػػػا لػػػـ يتهػػػؽ علػػػا غيػػػر ذلػػػؾ  

صػػػا ي الريػػػ  ومػػػا اسػػػتهاده مػػػف اسػػػتهماؿ الشػػػيء يرصػػػـ مػػػف المالػػػ  المضػػػموف 
اػالرىف ولػو لػـ يصػف قػد  ػّؿ أجلػو، علػا أف يصػوف الرصػـ أوال  مػف قيمػ  مػا أنهقػو 

يء و ي ا صػ  ات ثػـ مػف المصػرو ات والهوااػد ثػـ مػف  ي الم ا ظ  علا الش
 .أصؿ الديف

إذا صػػػاف الشػػػيء المرىػػػوف ينػػػتذ ثمػػػارا  أو إيػػػرادا  واتهػػػؽ الطر ػػػاف علػػػا أف  -1( : 1111المػػػادة   
يجهػػؿ ذلػػؾ صلػػو أو اهضػػو  ػػي مقااػػؿ الهوااػػد، صػػاف ىػػذا االتهػػاؽ نا ػػذا   ػػي  ػػدود 

 ػاذا لػـ يتهػؽ الطر ػاف علػا  -8االتهاقيػ   أقصا ما يسمح او القانوف مف الهوااد 
أف تجهػػػؿ الثمػػػار  ػػػي مقااػػػؿ الهوااػػػد وسػػػصتا مػػػ  ذلػػػؾ عػػػف ت ديػػػد سػػػهر الهااػػػدة، 
 سػات الهااػػدة علػػا أسػػاس السػػهر القػانوني دوف أف تجػػاوز قيمػػ  الثمػػار   ػػاذا لػػـ 
يهّينا ميهػادا  ل لػوؿ الػديف المضػموف،  ػ  يجػوز للػدااف أف يطالػب ااسػتيهاء  قػو 

ف طريػػػؽ اسػػػتنزالو مػػػف قيمػػػ  الثمػػػار، دوف إرػػػ ؿ ا ػػػؽ المػػػديف  ػػػي الو ػػػاء إال مػػػ
 .االديف  ي أا وقت أراد

يتولا الدااف المرتيف إدارة الشػيء المرىػوف، وعليػو أف ياػذؿ  ػي ذلػؾ مػف  -1( : 1116المادة   
الهنايػػ  مػػا ياذلػػو الرجػػؿ المهتػػاد، ولػػيس لػػو أف يغّيػػر مػػف طريقػػ  اسػػتغ ؿ الشػػيء 

ارضاء الػراىف، ويجػب عليػو أف ياػادر اارطػار الػراىف عػف صػؿ أمػر المرىوف إال 
 ػػاذا أسػػاء الػػدااف اسػػتهماؿ ىػػذا ال ػػؽ أو أدار الشػػيء إدارة  -8يقتضػػي تدرلػػو  

سػيا  أو ارتصػب  ػي ذلػػؾ إىمػاال  جسػيما ، صػاف للػػراىف ال ػؽ  ػي أف يطلػب وضػػ  
ا ريػرة إذا الشيء ت ت ال راس  أو أف يسترده مقااػؿ د ػ  مػا عليػو  و ػي ال الػ  

صػػاف المالػػ  المضػػموف اػػالرىف ال تسػػرا عليػػو  ااػػدة ولػػـ يصػػف قػػد  ػػّؿ أجلػػو،  ػػ  
يصػػوف للػػػدااف إال مػػػا ياقػػػا مػػػف ىػػػذا المالػػ  اهػػػد رصػػػـ قيمػػػ  الهااػػػدة منػػػو اسػػػهرىا 

 .القانوني عف المدة ما ايف يـو الو اء ويـو  لوؿ الديف

ىف اهد أف يستو ي صامؿ  قو، ومػا يتصػؿ ( : يرّد الدااف الشيء المرىوف إلا الرا1118المادة   
 .اال ؽ مف مل قات ومصرو ات وتهويضات

المتهلقػ  امسػػاولي  الػراىف غيػػر  1111( : يسػرا علػػا رىػف ال يػازة أ صػػاـ المػادة 1112المػادة   
المتهلقػػػ  اشػػػرط التملّػػػؾ عنػػػد عػػػدـ الو ػػػاء وشػػػروط  1118المػػػديف وأ صػػػاـ المػػػادة 

 .الاي  دوف إجراءات



يجب لنهاذ الػرىف  ػي  ػؽ الغيػر أف يصػوف الشػيء المرىػوف  ػي يػد الػدااف  -1( : 1111المادة   
ويجػػػػوز أف يصػػػػوف الشػػػػيء المرىػػػػوف  -8أو ا جناػػػػي الػػػػذا ارتضػػػػاه المتهاقػػػػداف  

 .ضامنا  لهدة ديوف

يرّوؿ الرىف الػدااف المػرتيف ال ػؽ  ػي  ػاس الشػيء المرىػوف عػف النػاس  -1( : 1111المادة   
ذا رػػرج  -8للغيػػر مػػف  قػػوؽ تػػـ  هظيػػا و قػػا  للقػػانوف   صا ػػ ، دوف إرػػ ؿ امػػا وا 

الشيء مف يد الدااف دوف إرادتو أو دوف علمو، صاف لو ال ؽ  ي استرداد  يازتػو 
 .مف الغير و قا    صاـ ال يازة

 

نمػػا يضػػمف أيضػػا  و ػػي 1111المػػادة    ( : ال يقتصػػر الػػرىف ال يػػازا علػػا ضػػماف أصػػؿ ال ػػؽ وا 
 أ( المصػػرو ات الضػػروري  التػػي أنهقػػت للم ا ظػػ  علػػا نهػػس المرتاػػ  مػػا يػػمتي: 

الشػػػػػيء   ب( التهويضػػػػػات عػػػػػف ا ضػػػػػرار الناشػػػػػا  عػػػػػف عيػػػػػوب الشػػػػػيء   ج( 
مصػػرو ات الهقػػد الػػذا أنشػػم الػػديف ومصػػرو ات عقػػد الػػرىف ال يػػازا وقيػػده عنػػد 
االقتضػػػاء   د( المصػػػرو ات التػػػي اقتضػػػاىا تنهيػػػذ الػػػرىف ال يػػػازا   ىػػػػ( جميػػػ  

 .811  م  مراعاة ما جاء  ي المادة الهوااد المست ق

( : ينقضػػػي  ػػػؽ الػػػرىف ال يػػػازا اانقضػػػاء الػػػديف المضػػػموف ويهػػػود مهػػػو إذا زاؿ 1118المػػػادة   
الساب الذا انقضا او الديف، دوف إر ؿ اال قوؽ التي يصوف الغير  سف الني  

 .قد صسايا قانونا   ي الهترة ما ايف انقضاء ال ؽ وعودتو

ينقضػػي أيضػػا   ػػؽ الػػرىف ال يػػازا ام ػػد ا سػػااب اآلتيػػ :  أ( إذا نػػزؿ الػػدااف ( : 1111المػػادة   
المرتيف عف ىذا ال ؽ وصاف ذا أىلي   ي إاراء ذم  المديف مف الديف  ويجوز أف 
يسػػػتهاد التنػػػازؿ ضػػػمنا  مػػػف ترلّػػػا الػػػدااف اارتيػػػاره عػػػف الشػػػيء المرىػػػوف أو مػػػف 

صػاف الػرىف مػثق   ا ػؽ تقػرر موا قتو علا التصرؼ  يو دوف ت هظ، علا أنو إذا 
لمصػػل   الغيػػر،  ػػاف تنػػازؿ الػػدااف ال ينهػػذ  ػػي  ػػؽ ىػػذا الغيػػر إال إذا أقػػره   ب( 
إذا اجتمػػ   ػػؽ الػػرىف ال يػػازا مػػ   ػػؽ الملصيػػ   ػػي يػػّد شػػرص وا ػػػد   ج( إذا 

 .ىلؾ الشيء أو انقضا ال ؽ المرىوف

جانػػب انتقػػاؿ ال يػػازة أف يقّيػػد  ( : يشػػترط لنهػػاذ الػػرىف الهقػػارا  ػػي  ػػؽ الغيػػر إلػػا1119المػػادة   
 .عقد الرىف، وتسرا علا ىذا القيد ا  صاـ الراص  اقيد الرىف الرسمي



( : يجوز للدااف المرتيف لهقار أف يؤّجر الهقار إلا الراىف دوف أف يمن  ذلؾ مف 1111المادة   
نهاذ الرىف  ي  ؽ الغير   اذا اتهؽ علا ا يجار  ي عقد الرىف وجب ذصر ذلؾ 

ي القيد ذاتو  أما إذا اتهؽ عليو اهد الرىف وجب أف يؤشػر اػو  ػي ىػامش القيػد،  
 .إال أف ىذا التمشير ال يصوف ضروريا  إذا جدد ا يجار تجديدا  ضمنيا  

علػا الػػدااف المػرتيف لهقػػار أف يتهيّػد الهقػار االصػػيان  وأف يقػوـ االنهقػػات  -1( : 1116المػادة   
سػػت ؽ سػػنويا  علػػا الهقػار مػػف ضػػرااب وتصػػاليؼ، ال زمػ  ل هظػػو، وأف يػػد   مػا ي

علػػا أف يسػػتنزؿ مػػف الثمػػار التػػي ي ّصػػليا قيمػػ  مػػا أنهػػؽ أو يسػػتو ي ىػػذه القيمػػ  
ويجػوز للػدااف أف يت لػؿ  -8مف ثمف الهقار  ي المرتا  التي يرّوليا لو القانوف  

 .مف ىذه االلتزامات إذا ىو ترّلا عف  ؽ الرىف

هػػاذ رىػػف المنقػػوؿ  ػػي  ػػؽ الغيػػر إلػػا جانػػب انتقػػاؿ ال يػػازة أف يػػدّوف ( : يشػػترط لن1118المػػادة   
الهقد  ػي ورقػ  ثااتػ  التػاريو ياػّيف  ييػا المالػ  المضػموف اػالرىف والهػيف المرىونػ  

 .ايانا  صا يا   وىذا التاريو الثاات ي دد مرتا  الدااف المرتيف

علػػػػا  يػػػػازة المنقػػػػوالت الماديػػػػ  ا  صػػػػاـ المتهلقػػػػ  ااآلثػػػػار التػػػػي تترتػػػػب  -1( : 1112المػػػػادة   
واوجػػػو رػػػػاص يصػػػػوف  -8والسػػػندات التػػػػي ل امليػػػا تسػػػػرا علػػػػا رىػػػف المنقػػػػوؿ  

للمرتيف إذا صاف  سف الني  أف يتمّسؾ ا قو  ي الرىف ولػو صػاف الػراىف ال يملػؾ 
التصرؼ  ي الشيء المرىوف  صما يجػوز مػف جيػ  أرػر  لصػؿ  ػااز  سػف النيػ  

ا الشػػيء المرىػوف ولػػو صػاف ذلػػؾ ال قػا  لتػػاريو أف يتمّسػؾ اػػال ؽ الػذا صسػػاو علػ
 .الرىف

إذا صاف الشػيء المرىػوف ميػددا  اػالي ؾ أو التلػؼ أو نقػص القيمػ  ا يػث  -1( : 1111المادة   
يرشا أف يصاح غير صاؼ لضماف  ؽ الدااف ولـ يطلب الراىف رّده إليو مقااؿ 

لقاضػي التػرريص لػو شيء آرر يقّدـ ادلو، جاز للدااف أو للراىف أف يطلب مػف ا
ويهصػؿ القاضػي  -8 ي ايهػو اػالمزاد الهلنػي أو اسػهره  ػي الاورصػ  أو السػوؽ  

 ي أمر إيداع الثمف عند الترريص  ي الاي ، وينتقػؿ  ػؽ الػدااف  ػي ىػذه ال الػ  
 .مف الشيء إلا ثمنو

( : يجػػػوز للػػػراىف إذا عرضػػػت  رصػػػ  لايػػػ  الشػػػيء المرىػػػوف وصػػػاف الايػػػ  صػػػهق  1181المػػػادة   
اا  ، أف يطلب مف القاضي الترريص  ي ايػ  ىػذا الشػيء، ولػو صػاف ذلػؾ قاػؿ ر 



 لوؿ أجػؿ الػديف، وي ػدد القاضػي عنػد التػرريص شػروط الايػ  ويهصػؿ  ػي أمػر 
 .إيداع الثمف

يجػػػػػوز للػػػػػدااف المػػػػػرتيف إذا لػػػػػـ يسػػػػػتوؼ  قػػػػػو أف يطلػػػػػب مػػػػػف القاضػػػػػي  -1( : 1181المػػػػػادة   
اد الهلنػػي أو اسػػهره  ػػي الاورصػػ  أو التػػرريص لػػو  ػػي ايػػ  الشػػيء المرىػػوف اػػالمز 

ويجػػػوز لػػو أيضػػػا  أف يطلػػػب مػػف القاضػػػي أف يػػممر اتمليصػػػو الشػػػيء  -8السػػوؽ  
 .و اء  للديف علا أف ي سب عليو اقيمتو ا سب تقدير الراراء

( : تسػػػرا ا  صػػػاـ المتقدمػػػ  االقػػػدر الػػػذا ال تتهػػػارض  يػػػو مػػػ  أ صػػػاـ القػػػوانيف 1188المػػػادة   
الراصػػ  اايػػػوت التسػػليؼ المػػػرّرص ليػػا  ػػػي الػػرىف، وأ صػػػاـ التجاريػػ ، وا  صػػػاـ 

 .القوانيف واللوااح المتهلق  ام واؿ راص   ي رىف المنقوؿ

ال يصػػوف رىػػف الػػديف نا ػػذا   ػػي  ػػؽ المػػديف إال اػػاع ف ىػػذا الػػرىف إليػػو أو  -1( : 1181المػػادة   
 يازة المػرتيف وال يصوف نا ذا   ي  ؽ الغير إال ا -8  111اقاولو لو و قا  للمادة 

 .لسند الديف المرىوف وت سب للرىف مرتاتو مف التاريو الثاات لحع ف أو القاوؿ

( : السػػندات االسػػمي  والسػػندات ا ذنيػػ  يػػتـ رىنيػػا االطريقػػ  الراصػػ  التػػي رسػػميا 1189المػػادة   
القانوف ل وال  ىذه السندات علا أف يذصر أف ال وال  قد تمت علا سايؿ الرىف، 

 .رىف دوف  اج  إلا إع فويتـ ال

 .( : إذا صاف الديف غير قااؿ لل وال  أو لل جز    يجوز رىنو1181المادة   

للػػػدااف المػػػرتيف أف يسػػػتولي علػػػا الهوااػػػد المسػػػت ق  عػػػف الػػػديف المرىػػػوف  -1( : 1186المػػػادة   
والتي ت ؿ اهد الرىف، وصذلؾ لو أف يستولي علا صؿ االسػت قاقات الدوريػ  التػي 

الػػديف علػػا أف يرصػػـ مػػا يسػػتولي عليػػو مػػف المصػػرو ات ثػػـ مػػف الهوااػػد ثػػـ ليػػذا 
ويلتػػـز  -8مػػف أصػػؿ الػػديف المضػػموف اػػالرىف، صػػؿ ىػػذا مػػا لػػـ يتهػػؽ علػػا غيػػره  

الدااف المرتيف االم ا ظ  علا الديف المرىوف،  اذا صاف لو أف يقتضي شػياا  مػف 
الزمػػػاف والمصػػػاف ىػػػذا الػػػديف دوف تػػػدرؿ مػػػف الػػػراىف، صػػػاف عليػػػو أف يقتضػػػيو  ػػػي 

 .المهّينيف ل ستيهاء وأف ياادر اارطار الراىف اذلؾ

( : يجػػوز للمػديف  ػػي الػديف المرىػػوف أف يتمّسػػؾ قاػؿ الػػدااف المػرتيف اموجػػو الػػد   1188المػادة   
المتهّلق  اص   ال ؽ المضػموف اػالرىف، وصػذلؾ اموجػو الػد   التػي تصػوف لػو ىػو 



ذا يجػوز  يػو للمػديف  ػي  الػ  ال والػ  أف قاؿ داانو ا صلي، صؿ ذلػؾ االقػدر الػ
 .يتمّسؾ ايذه الد وع قاؿ الم اؿ إليو

إذا  ػػػّؿ الػػػديف المرىػػػوف قاػػػؿ  لػػػوؿ الػػػديف المضػػػموف اػػػالرىف،  ػػػ  يجػػػوز  -1( : 1182المػػادة   
للمػديف أف يػوّ ي الػديف إال للمػرتيف والػراىف مهػا ، ولصػؿ مػف ىػذيف أف يطلػب إلػػا 

وعلػا المػرتيف  -8قؿ  ؽ الرىف إلا مػا تػـ إيداعػو  المديف إيداع ما يؤديو، وينت
والػػػراىف أف يتهاونػػػا علػػػا اسػػػتغ ؿ مػػػا أّداه المػػػديف، وأف يصػػػوف ذلػػػؾ علػػػا أنهػػػ  
الوجػػوه للػػراىف دوف أف يصػػوف  يػػو ضػػرر للػػدااف المػػرتيف، مػػ  الماػػادرة إلػػا إنشػػاء 

 .رىف جديد لمصل   ىذا الدااف

مرىػػوف والػػديف المضػػموف اػػالرىف مسػػت ؽ ا داء، ( : إذا أصػػاح صػػؿ مػػف الػػديف ال1181المػػادة   
جاز للدااف المرتيف إذا لـ يستوؼ  قػو، أف يقػاض مػف الػديف المرىػوف مػا يصػوف 

 .الهقرة الثاني  1181مست قا  لو وأف يطلب اي  ىذا الديف أو تمّلصو و قا  للمادة 

وال  -8ة  منػػو لصػػهتو  االمتيػػاز أولويػػ  يقررىػػا القػػانوف ل ػػؽ مهػػّيف مراعػػا -1( : 1111المػػادة   
 .يصوف لل ؽ امتياز إال امقتضا نص  ي القانوف

مرتاػػ  االمتيػػاز ي ػػددىا القػػانوف،  ػػاذا لػػـ يػػنص صػػرا     ػػي  ػػؽ ممتػػاز  -1( : 1111المػػادة   
علا مرتا  امتيازه، صاف ىذا ال ؽ متمررا   ي المرتا  عف صؿ امتياز ورد  ي ىذا 

ذا صانػػت ال قػػوؽ الممتػػازة -8الاػػاب    ػػي مرتاػػ  وا ػػدة،  انيػػا تسػػتو ا انسػػػا   وا 
 .قيم  صؿ منيا ما لـ يوجد نص يقضي اغير ذلؾ

( : تػػرّد  قػػوؽ االمتيػػاز الهامػػ  علػػا جميػػ  أمػػواؿ المػػديف مػػف منقػػوؿ وعقػػار  أمػػا 1118المػػادة   
 . قوؽ االمتياز الراص   تصوف مقصورة علا منقوؿ أو عقار مهّيف

ويهتاػػر  -8االمتيػػاز علػػا مػػف  ػػاز المنقػػوؿ ا سػػف نيػػ   ال ي ػػتذ ا ػػؽ  -1( : 1111المػػادة   
 اازا   ي  صـ ىذه المادة مؤّجر الهقار االنسا  إلا المنقوالت الموجودة  ي الهيف 
المػػؤجرة، وصػػا ب الهنػػدؽ االنسػػا  إلػػا ا متهػػ  التػػي يودعيػػا النػػزالء  ػػي  ندقػػو  

ذا رشػػػػػي الػػػػػدااف  سػػػػػااب مهقولػػػػػ ، تاديػػػػػد المنقػػػػػوؿ المثقػػػػػؿ ا ػػػػػؽ -1 امتيػػػػػاز  وا 
 .لمصل تو، جاز لو أف يطلب وضهو ت ت ال راس 

تسػػػرا علػػػا  قػػػوؽ االمتيػػػاز الواقهػػػ  علػػػا عقػػػار، أ صػػػاـ الػػػرىف الرسػػػمي  -1( : 1119المػػػادة   
االقدر الذا ال تتهارض  يو م  طايه  ىػذه ال قػوؽ  وتسػرا انػوع رػاص أ صػاـ 



تجديػد وم ػو  التطيير والقيد ومػا يترتػب علػا القيػد مػف آثػار ومػا يتصػؿ اػو مػف 
ومػػ  ذلػػؾ  ػػاف  قػػوؽ االمتيػػاز الهامػػ  ولػػو صػػاف م ّليػػا عقػػارا  ال يجػػب  ييػػا  -8

الشػػػير وال يثاػػػت  ييػػػا  ػػػؽ التتاػػػ ، وال  اجػػػ  للشػػػير أيضػػػا   ػػػي  قػػػوؽ االمتيػػػاز 
الهقاريػػ  الضػػامن  لماػػال  مسػػت ق  للرزانػػ  الهامػػ   وىػػذه ال قػػوؽ الممتػػازة جميهػػا  

امتياز عقارا آرر أو أا  ؽ رىف رسػمي  تصوف أساؽ  ي المرتا  علي أا  ؽ
ميما صاف تاريو قيده  أما  يما اينيا،  االمتياز الضامف للماال  المست ق  للرزان  

 .يتقّدـ علا  قوؽ االمتياز الهام 

( : يسػرا علػا االمتيػاز مػا يسػرا علػػا الػرىف الرسػمي مػف أ صػاـ متهلقػ  ايػػ ؾ 1111المػادة   
 .الشيء أو تلهو

( : ينقضي  ؽ االمتياز انهس الطرؽ التي ينقضي ايا  ؽ الػرىف الرسػمي و ػؽ 1116المادة   
رىف ال يازة وو قا    صاـ انقضاء ىذيف ال قيف، ما لـ يوجد نص رػاص يقضػي 

 .اغير ذلؾ

( : ال قػػػوؽ الماّينػػػ   ػػػي المػػػواد اآلتيػػػ  تصػػػوف ممتػػػازة إلػػػا جانػػػب  قػػػوؽ االمتيػػػاز 1118المػػػادة   
 .المقررة انصوص راص 

المصرو ات القضااي  التي أنهقت لمصل   جمي  الداانيف  ي  هظ أمواؿ  -1( : 1112مادة   ال
وتسػػػػػػتو ا ىػػػػػػذه  -8المػػػػػػديف وايهيػػػػػػا، ليػػػػػػا امتيػػػػػػاز علػػػػػػا ثمػػػػػػف ىػػػػػػذه ا مػػػػػػواؿ  

المصرو ات قاؿ أا  ؽ آرر ولو صاف ممتػازا  أو مضػمونا  اػرىف رسػمي امػا  ػي 
صل تيـ  وتتقدـ المصػرو ات ذلؾ  قوؽ الداانيف الذيف أنهقت المصرو ات  ي م

 .التي أنهقت  ي اي  ا مواؿ علا تلؾ التي أنهقت  ي إجراءات التوزي 

الماال  المست ق  للرزان  الهام  مف ضرااب ورسـو و قوؽ أرر  مف أا  -1( : 1111المادة   
نػػوع صػػاف، يصػػوف ليػػا امتيػػاز االشػػروط المقػػررة  ػػي القػػوانيف وا وامػػر الصػػادرة  ػػي 

وتستو ا ىذه الماال  مف ثمػف ا مػواؿ المثقلػ  ايػذا االمتيػاز  ػي  -8  ىذا الشمف
أيػػ  يػػد صانػػت قاػػؿ أا  ػػؽ آرػػر، ولػػو صػػاف ممتػػازا  أو مضػػمونا  اػػرىف رسػػمي عػػدا 

 .المصرو ات القضااي 

الماال  التي صر ت  ي  هظ المنقوؿ و يما يلـز لو مػف تػرميـ، يصػوف ليػا  -1( : 1191المادة   
وتسػػتو ا ىػػذه الماػػال  مػػف ثمػػف ىػػذا المنقػػوؿ المثقػػؿ ا ػػؽ  -8امتيػػاز عليػػو صلػػو  



االمتياز اهد المصرو ات القضااي  والماال  المست ق  للرزان  الهام  مااشػرة   أمػا 
 . يما اينيا  يقّدـ اهضيا علا اهض ا سب الترتيب الهصسي لتواريو صر يا

أمػواؿ المػديف مػف منقػوؿ وعقػار: يصوف لل قوؽ اآلتيػ  امتيػاز علػا جميػ   -1( : 1191المادة   
 أ( الماال  المست ق  للردـ والصتا  والهماؿ وصؿ أجير آرر، مف أجػرىـ ورواتػايـ 
مػػػف أا نػػػوع صػػػاف عػػػف السػػػت  ا شػػػير ا ريػػػرة   ب( الماػػػال  المسػػػت ق  عّمػػػا تػػػـ 
توريػػده للمػػػديف ولمػػػف يهولػػػو مػػػف ممصػػؿ وملػػػاس  ػػػي السػػػت  ا شػػػير ا ريػػػرة   ج( 

وتسػتو ا  -8 ي ذم  المديف  قاراو عػف سػت  ا شػير ا ريػرة  النهق  المست ق  
ىذه الماػال  مااشػرة  اهػد المصػرو ات القضػااي  والماػال  المسػت ق  للرزانػ  الهامػ  

 .ومصرو ات ال هظ والترميـ، أما  يما اينيا  تستو ا انسا  صؿ منيا

ف مػػواد الترصػػيب والمػػواد الماػػال  المنصػػر    ػػي الاػػذر والسػػماد وغيػػره مػػ -1( : 1198المػػادة   
المقاومػػ  لل شػػرات، والماػػال  المنصػػر    ػػي أعمػػاؿ الزراعػػ  وال صػػاد، يصػػوف ليػػا 
امتياز علا الم صوؿ الذا صر ت  ػي إنتاجػو وتصػوف ليػا جميهػا  مرتاػ  وا ػدة  

وتسػػػتو ا ىػػػذه الماػػػال  مػػػف ثمػػػف الم صػػػوؿ مااشػػػرة  اهػػػد ال قػػػوؽ المتقّدمػػػ   -8
ل  المسػػت ق   ػػي مقااػػؿ آالت الزراعػػ   ػػؽ امتيػػاز وصػػذلؾ يصػػوف للماػػا -1الػػذصر  

 . ي نهس المرتا  علا ىذه اآلالت

أجػػرة الماػػاني وا راضػػي الزراعيػػ  لسػػنتيف أو لمػػدة ا يجػػار إف قلّػػت عػػف  -1( : 1191المػػادة   
ذلػػؾ، وصػػؿ  ػػؽ آرػػر للمػػؤجر امقتضػػا عقػػد ا يجػػار، يصػػوف ليػػا جميهػػا  امتيػػاز 

ؤّجرة ومملوصا  للمستمجر مف منقػوؿ قااػؿ لل جػز علا ما يصوف موجودا  االهيف الم
ويثاػت االمتيػاز ولػو صانػت المنقػوالت مملوصػ  لزوجػ   -8ومف م صوؿ زراعي  

المسػتمجر أو صانػت مملوصػػ  للغيػر ولػـ يثاػػت أف المػؤّجر صػاف يهلػػـ وقػت وضػػهيا 
 ي الهيف المؤّجرة اوجػود  ػؽ للغيػر علييػا، وذلػؾ دوف إرػ ؿ اا  صػاـ المتهّلقػ  

ويقػػػػ  االمتيػػػػاز أيضػػػػا  علػػػػا المنقػػػػوالت  -1لمنقوالت المسػػػػروق  أو الضػػػػااه   اػػػػا
والم صوالت المملوص  للمستمجر مف الااطف إذا صػاف المػؤّجر قػد اشػترط صػرا    
عدـ ا يجار مف الااطف   اذا لـ يشترط ذلؾ  ػ  يثاػت االمتيػاز إال للماػال  التػي 

ر مف الااطف  ي الوقػت الػذا تصوف مست ق  للمستمجر ا صلي  ي ذم  المستمج
وتسػػتو ا ىػػذه الماػػال  الممتػػازة مػػف ثمػػف ا مػػواؿ المثقلػػ   -9ينػػذره  يػػو المػػؤّجر  

ااالمتياز اهد ال قوؽ المتقّدم  الذصر، إال ما صاف مف ىػذه ال قػوؽ غيػر نا ػذ  ػي 
ذا نقلػت ا مػواؿ المثقلػ  ااالمتيػاز  -1 ؽ المػؤّجر ااعتاػاره  ػاازا   سػف النيػ    وا 



لهػػيف المػػؤّجرة علػا الػػرغـ مػػف مهارضػ  المػػؤّجر أو علػػا غيػر علػػـ منػػو ولػػـ مػف ا
ياػػؽ  ػػي الهػػيف أمػػواؿ صا يػػ  لضػػماف ال قػػوؽ الممتػػازة، اقػػا االمتيػػاز قاامػػا  علػػا 
ا مواؿ التي نقلت دوف أف يضر ذلؾ اال ؽ الذا صسػاو الغيػر  سػف النيػ  علػا 

يػر لمػدة ثػ ث سػنوات مػف ىذه ا مواؿ، وياقا االمتياز قااما  ولػو أضػر ا ػؽ الغ
يوـ نقليا إذا أوق  المؤّجر علييا  جزا  اسػت قاقيا   ػي الميهػاد القػانوني  ومػ  ذلػؾ 
إذا ايهت ىذه ا مواؿ إلا مشتر  سف الني   ي سوؽ عػاـ أو  ػي مػزاد علنػي أو 

 .ممف يتجر  ي مثليا، وجب علا المؤّجر أف يرّد الثمف إلا ىذا المشترا

الماػػػػال  المسػػػت ق  لصػػػػا ب الهنػػػدؽ  ػػػػي ذّمػػػ  النزيػػػػؿ عػػػف أجػػػػرة ا قامػػػػ   -1( : 1199المػػػادة   
والمؤون  وما صرؼ ل سااو، يصوف ليا امتياز علا ا مته  التي أ ضرىا النزيؿ 

ويق  االمتيػاز علػا ا متهػ  ولػو صانػت غيػر مملوصػ   -8 ي الهندؽ أو مل قاتو  
ليػػا عنػده ا ػػؽ الغيػػر للنزيػؿ إذا لػػـ يثاػت أف صػػا ب الهنػدؽ صػػاف يهلػػـ وقػت إدرا

علييػػػا اشػػػرط أال تصػػػوف تلػػػؾ ا متهػػػ  مسػػػروق  أو ضػػػااه   ولصػػػا ب الهنػػػدؽ أف 
يهػػارض  ػػي نقػػػؿ ا متهػػ  مػػف  ندقػػػو مػػا داـ لػػػـ يسػػتوؼ  قػػو صػػػام     ػػاذا نقلػػػت 
ا متهػػ  رغػػـ مهارضػػتو أو دوف علمػػو،  ػػاف  ػػؽ االمتيػػاز ياقػػا قاامػػا  علييػػا دوف 

والمتياز صػا ب الهنػدؽ نهػس  -1 سف ني   إر ؿ اال قوؽ التي صسايا الغير ا
المرتا  التػي المتيػاز المػؤّجر،  ػاذا تػزا ـ ال قّػاف قػّدـ ا سػاؽ  ػي التػاريو، مػا لػـ 

 .يصف غير نا ذ االنسا  إلا اآلرر

مػػػا يسػػػت ؽ لاػػػاا  المنقػػػوؿ مػػػف الػػػثمف ومل قاتػػػو، يصػػػوف لػػػو امتيػػػاز علػػػا  -1( : 1191المػػػادة   
ز قاامػػا  مػػا داـ المايػػ  م تهظػػا  اذاتيتػػو  وىػػذا دوف الشػػيء المايػػ ، وياقػػا االمتيػػا

إرػػػ ؿ اػػػال قوؽ التػػػي صسػػػايا الغيػػػر ا سػػػف نيػػػ ، مػػػ  مراعػػػاة ا  صػػػاـ الراصػػػ  
ويصػػوف ىػػذا االمتيػػاز تاليػػا   ػػي المرتاػػ  لمػػا تقػػّدـ ذصػػره مػػف  -8اػػالمواد التجاريػػ   

  قػػوؽ االمتيػػاز الواقهػػ  علػػا منقػػوؿ، إال أنػػو يسػػرا  ػػي  ػػؽ المػػؤّجر وصػػا ب
الهنػػدؽ إذا ثاػػت أنيمػػا صانػػا يهلمػػاف اػػو وقػػت وضػػ  المايػػ   ػػي الهػػيف المػػؤّجرة أو 

 .الهندؽ

للشرصاء الذيف اقتسموا منقوال ،  ؽ امتيػاز عليػو تممينػا  ل ػؽ صػؿ مػنيـ  ػي  -1( : 1196المادة   
الرجوع علا اآلرريف اساب القسػم ، و ػي اسػتيهاء مػا تقػرر ليػـ  ييػا مػف مهػّدؿ  

ز المتقاسـ نهس المرتا  التي المتياز الااا ،  ػاذا تػزا ـ ال قّػاف وتصوف المتيا -8
 .قّدـ ا ساؽ  ي التاريو



ما يست ؽ لااا  الهقار مف الثمف ومل قاتو، يصوف لػو امتيػاز علػا الهقػار  -1( : 1198المادة   
ويجب أف يقّيد االمتياز ولػو صػاف المايػ  مسػّج  ، وتصػوف مرتاتػو مػف  -8الماي   
 .دوقت القي

الماػػال  المسػػت ق  للمقػػاوليف والميندسػػيف المهمػػارييف الػػذيف عيػػد إلػػييـ  ػػي  -1( : 1192المػػادة   
تشػػػػييد أانيػػػػ  أو منشػػػػ ت أرػػػػر  أو  ػػػػي إعػػػػادة تشػػػػييدىا أو  ػػػػي ترميميػػػػا أو  ػػػػي 
صيانتيا، يصوف ليا امتياز علا ىذه المنشػ ت، ولصػف اقػدر مػا يصػوف زااػدا  اسػاب 

ويجػػػب أف يقّيػػػد ىػػػذا االمتيػػػاز،  -8وقػػػت ايهػػػو  ىػػػذه ا عمػػػاؿ  ػػػي قيمػػػ  الهقػػػار 
 .وتصوف مرتاتو مف وقت القيد

( : للشػػرصاء الػػذيف اقتسػػموا عقػػارا ،  ػػؽ امتيػػاز عليػػو تممينػػا  لمػػا ترّولػػو القسػػم  مػػف 1191المػػادة   
 ؽ  ي رجوع صؿ منيـ علا اآلرريف اما  ي ذلؾ  ؽ المطالاػ  امهػّدؿ القسػم   

 .وتصوف مرتاتو مف وقت القيدويجب أف يقّيد ىذا االمتياز، 

 ملؾ مصر -التوقي  :   اروؽ ا وؿ  


