
  
   


 ر��ا��� ا�����١٤در ��ر�� ا� ١٢٦-٨٩ � ������ ١٩٨٩  �� ��  ا�
��ن ر��   وا�'��د ا��'&ل ا$��#ا�ت ���ن����ا�� ٧ ا��در ��ر�� ٣١-٢٠٠١ �, ٢٠٠١  

  

  أ3.م 1�0: ا�.�ب ا�ول
  . وااللتزاماتل التي تتعلق بالعقود تسري أحكام هذا األمر القانوني على جميع المسائ-.المادة األولى

 رجعي وال يسري  ليس للقانون أثر»٢٠٠١ فبراير ٧ بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٢المادة 
  .مفعوله إال على المستقبل وال يلغى إال بنص قانوني

  . واألخالق الحميدةال يجوز االتفاق على مخالفة المسائل التي تهم النظام العام 
ال يصح التمسك باألعراف والعادات المخالفة للنظام العام أو لألخالق الحميدة أو التي ال يكون العمل بها 

  . قديما وعاما ومتواترا وشائعا

  .السابقة ذلك في تصرفاته  جديد ال يؤثر بموجب قانون الشخص الذي أصبح عديم األهلية-.٣المادة 

 فورا باستثناء المسائل الخاصة ببدء التقادم تطبق النصوص الجديدة المتعلقة باإلجراءات -.٤المادة 
  . بالنصوص الجديدةووقفه وانقطاعه، إذ تخضع  للنصوص القديمة فيما يتعلق بالفترة السابقة على العمل

للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البينة أو كان ينبغي فيه  تخضع البينات -.٥المادة 
  .إعدادها

 هذه العالقات في  هو المرجع في تكييف العالقات عند ما يطلب تحديد نوع القانون الموريتاني-.٦المادة 
  .قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها

 لألشخاص  الحالة المدنية»٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٧المادة 
 المالية التي  ومع ذلك ففي التصرفات. التي ينتمون إليها بجنسيتهمة الدوليسري عليهما قانونوأهليتهم 

هلية ، وكان نقص األ وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص األهليةتعقد في موريتانيا
 ال يؤثر في أهليته وال في يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر تبينه، فإن هذا السبب

  .صحة التصرفات
  .تلزم القوانين الضابطة واألمنية كل المقيمين في موريتانيا

  .تخضع الحقوق العينية لقانون مكان األمالك محل هذه الحقوق

، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، القانوني لألشخاص االعتبارية األجنبية النظام -.٨المادة 
  . إدارتها الرئيسي الفعلي التي اتخذت فيها هذه األشخاص مركز الدولةيسري عليه قانون

  . هو الذي يسري فإن القانون الموريتانيلرئيسي في موريتانياومع ذلك فإذا باشرت نشاطها ا

 على األزواج إذا كان أحدهم  المتعلق بقضايا األحوال الشخصية يطبق القانون الموريتاني-.٩المادة 
  . وقت انعقاد الزواجموريتانيا

 يخضع العقد الدولي للقانون »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.١٠المادة 
  . الذي اختاره األطراف إال في حالة وجود تحايل على القانون
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لدولة حين ويكون العقد أكثر صلة با. وفي حالة عدم االختيار يخضع العقد لقانون البلد األكثر صلة به
يوجد بها المقر المشترك لألطراف إذا كانوا يقيمون معا، وإال فالدولة الموجود بها، عند إبرام العقد، مكان 
اإلقامة االعتيادي للطرف الملزم باألداء المميز أو اإلدارة المركزية إذا تعلق األمر بشركة أو جمعية أو 

  .شخصية اعتبارية
   أخرىللقاعدة السابقة إذا اتضح من ظروف الحال ارتباط العقد بقانون دولةال محل 

  . البلد الذي وقع فيه االلتزام قانون غير التعاقدية يسري على االلتزامات-.١١المادة 

بشرط  بحقوقه المدنية  اإلنسان بتمام والدته حيا وتنتهي بموته، ويتمتع الجنين تبدأ شخصية-.١٢المادة 
  .أن يولد حيا

 بالسجالت المعدة لذلك أو بوسائل اإلثبات األخرى حسب اإلجراءات والوفاة تثبت الوالدة -.١٣المادة 
  . واألحوال الشخصية الحالة المدنيةنص عليها كل من قانونالتي ي

  . الجنسية الخاص بها الموريتانية قانون ينظم الجنسية-.١٤المادة 

 لمباشرة عا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل األهلية متمت الرشد بلغ سن كل شخص-.١٥المادة 
  .سنة» ١٨«وسن الرشد هي ثماني عشرة . حقوقه المدنية

  : تعسفيا في األحوال التالية يعتبر استعمال الحق-.١٦المادة 
  إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير؛ .١
   غير مشروعة؛إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة .٢
  . الذي ينشأ عنها للغيرإذا كانت الفائدة التي يرجى الحصول عليها قليلة جدا بالنسبة للضرر .٣

تضبط جميع التصرفات » ٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم «» مكررة»-.١٦المادة 
  .بمبدأ حسن النية

 على كل شخص التزام األمانة في التصرف اتجاه شريكه وخاصة إعالمه على وجه  النيةيفرض حسن
  .صحيح بالوقائع التي يمكن أن تنعكس على عالقاتهما وأال يسبب له أضرارا ال مبرر لها

  . دائما ما لم يثبت العكسيفترض حسن النية

 من حقوقه المدنية أن يطلب وقف هذا االعتداء عتداء غير مشروع على حق لكل من وقع ا-.١٧المادة 
  . عما يكون قد لحقه من الضرروالتعويض

 والبلدية والمؤسسات العمومية والخصوصية والشركات الدولة:  األشخاص االعتبارية هي-.١٨المادة 
  . اعتباريةا القانون شخصيةوالجمعيات وكل مجموعة يمنحه

 بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان وذلك في  يتمتع الشخص االعتباري-.١٩المادة 
  .الحدود التي يقررها القانون

  :  األشخاص االعتبارية يكون لها خصوصا-.٢٠المادة 
   مالية؛ذمة .١
   في الحدود التي يعينها سند إنشائها أو التي يقررها القانون؛ليةأه .٢
   إدارتها؛ وهو المكان الذي يوجد فيه مركزموطن .٣
   يعبر عن إرادتها؛نائب .٤
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  . التقاضيحق .٥

سيس المؤسسات والمنشآت االقتصادية  يحدد القانون الشروط التي يجب توافرها لتأ-.٢١المادة 
  .واالجتماعية والجمعيات والتعاونيات ومنحها الشخصية القانونية وحاالت انتهائها

  

�67 1م  ا$��#ا�ت:ا�.�ب ا�5��   
ب ا�ول�در ا$��#ام: ا���  

 ولو كانت منفردة  والتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة عن االتفاقات تنشأ االلتزامات-.٢٢المادة 
  . وأشباه الجرائم وعن الجرائمعن أشباه العقود

  
  : ا�8�9 ا�ول

تا$��#ا�ت���ة 1� ا?رادة ا��
 :=>; 1� ا$:9'�ت ا��Aى ا�Bوا�����   

  :  هي الناشئة عن التعبير عن اإلرادة األركان الالزمة لصحة االلتزامات-.٢٣المادة 
   االلتزام؛األهلية .١
  يشتمل على العناصر األساسية لاللتزام؛ تعبير صحيح عن اإلرادة .٢
  شيء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ .٣
 .سبب مشروع لاللتزام .٤

  ا�ه0DE: ا��9ع ا�ول

  . الفرد المدنية لقانون أحواله الشخصية تخضع أهلية-.٢٤المادة 
  . بخالف ذلك أهل لاللتزام ما لم يصرح القانونكل شخص

 فإنهما ال يلزمان  أو المقدم أو الوصي بغير إذن األب أو ناقص األهلية إذا تعاقد القاصر-.٢٥المادة 
  .رمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا األمر القانونيبالتعهدات التي يب

، ويجب أن تصدر  أو المقدم أو الوصي إذا وافق عليها األبغير أنه يجوز تصحيح تلك االلتزامات
  .لى الشكل الذي يقتضيه القانونالموافقة ع

 أو  أو الوصي أن يجلبا لنفسيهما نفعا ولو بغير مساعدة األب يجوز للقاصر ولناقص األهلية-.٢٦المادة 
 دون أن يحملهما أي هما أو يبرئهما من التزام؛ يعني أن لهما أن يقبال كل تبرع من شأنه أن يثريالمقدم
  .تكليف

 بعد بلوغه رشده ولو كان هذا األخير  أو من القاصر يجوز الطعن في االلتزام من الوصي-.٢٧المادة 
  .ر على االعتقاد برشده اآلخقد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد

  . ٣٠ مع ذلك ملتزما طبقا للشروط المقررة في المادة ويبقى القاصر

 ال يسوغ له أن يطلب إبطال  أو الصناعة له إذنا صحيحا في التجارة المأذون القاصر-.٢٨المادة 
 وفي جميع األحوال يشمل هذا اإلذن . الممنوح لهب تجارته في حدود اإلذنب التي تحمل بها بساتالتعهد

  .األعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها
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 بتعاطي ذن، إلغاء اإل يجوز في أي وقت بإذن من المحكمة، وبعد سماع أقوال القاصر-.٢٩المادة 
 التي  بالنسبة إلى الصفقاتوال يكون لهذا اإللغاء أثر.  إذا توافرت هناك أسباب خطيرة تبررهالتجارة

  .شرع فيها القاصر قبل حصول اإللغاء

 الطرف اآلخر التزامه وذلك في حدود  يلتزمان دائما بسبب تنفيذ وناقص األهلية القاصر-.٣٠المادة 
  .النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ

 الضرورية أو النافعة له أو إذا  الذي تسلمه في المصروفاتويعتبر النفع حاصال إذا أنفق المعني الشيء
  .ل موجودا في ماله، أما إذا بذره فيما ال يعود عليه بالنفع فال رجوع عليهكان الشيء ال يزا

  . الطرف الذي تعاقد معه ال يجوز للمتعاقد الذي كان أهال لاللتزام أن يحتج بنقص أهلية-.٣١المادة 

 والوصي والمقدم وكل من يعينه  أو ناقص األهلية ابنه القاصر الذي يدير أموال األب-.٣٢المادة 
القانون إلدارة أموال غيره ال يجوز لهم إجراء أي تصرف في األموال التي يتولون إدارتها بالبيع 

 وغير ذلك من األعمال والمعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثالث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن
 المختص؛ وال يمنح هذا التي يحددها القانون صراحة إال بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي

  . إال في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص األهليةاإلذن

 في  أو الشخص المعنوي أو المحجور عليهجريها من ينوب عن القاصر التي ي التصرفات-.٣٣المادة 
 التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون مصلحتهم وفي الشكل المقرر في القانون لها نفس قيمة

 ولو  المحضة حيث ال يكون لها أدنى أثرلقاعدة على التبرعاتبأهلية مباشرة حقوقهم، وال تسري هذه ا
  . الذي يتطلبه القانون، باستثناء ما يتعلق باألشخاص المعنويةأجريت مع اإلذن

  أن يستمر في تعاطي التجارة أو المحجور عليه ال يجوز للنائب القانوني عن القاصر-.٣٤المادة 
وال يجوز لهذه األخيرة أن تأذن إال في حالة النفع . لحسابهما إال إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة

  .الظاهر للقاصر أو المحجور عليه

�  ا��'��D 1� ا?رادة: ا��9ع ا�5

   ا��در �� �Hف وا3& ا��'��D 1� ا?رادة- ١

  . ال ينشئ التزاما مجرد الوعد-.٣٥المادة 

 لمن يعثر  أو أية وسيلة أخرى من وسائل اإلشهار بمنح جائزة عن طريق اإلعالنات الوعد-.٣٦المادة 
عتبر مقبوال من قبل من يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل حتى ولو على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر ي

  . من جانبه بإنجاز ما وعد بهوفي هذه الحالة يلتزم الواعد. فعل ذلك وهو جاهل بالوعد

  . بالجائزة من أجله الفعل الموعود بجائزة بعد الشروع في تنفيذ ال يجوز الرجوع في الوعد-.٣٧المادة 
ويفترض في من حدد أجال إلنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك 

  .األجل

  إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله قسمت الجائزة-.٣٨المادة 
ي أوقات مختلفة كانت الجائزة ألسبقهم تاريخا، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز بينهم، وإذا أنجزوه ف

، وإذا كانت غير قابلة للقسمة الفعل كل منهم بقدر منه قسمت عليهم الجائزة كل حسب نسبته في العمل
 أو ال يمكن  في السوقلكنها تقبل البيع بيعت وقسم ثمنها على مستحقيها، وإذا كانت شيئا ليست له قيمة

  . كان المرجع حينئذ للقرعةمنحه إال لشخص واحد وفقا لنص الوعد
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 الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم  االلتزامات-.٣٩المادة 
   .له

ت- ٢�   وا�'��د ا$:9

 إال بتراضي الطرفين على العناصر األساسية لاللتزام وعلى باقي الشروط  ال يتم االتفاق-.٤٠المادة 
  . المشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية

جزءا من االتفاق األصلي،  فور إبرامه تعتبر والتعديالت التي يجريها الطرفان بإرادتهما على االتفاق
  . وذلك ما لم يصرح بخالفه

 إذا تحفظ المتعاقدان صراحة على شروط محددة لتكون موضوعا التفاق الحق،  ال يتم العقد-.٤١المادة 
  . ولو حرر كتابة أو شروط في هذه الحالة ال يترتب عليه االلتزام  من شرطوما وقع عليه االتفاق

 التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف اآلخر ال تنقص وال تقيد آثار التعبير عن -.٤٢المادة 
  .  المستفادة من ظاهر اللفظاإلرادة

 إال فيما توبة ال يكون لها أثر السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المك االتفاقات-.٤٣المادة 
ويعتبر الخلف الخاص غيرا .  إذا لم يكن له علم بهابين المتعاقدين ومن يرثهما فال يحتج بها على الغير

  . بالنسبة ألحكام هذه المادة

ر كأن لم يكن إذا لم يقبل على  الموجه لشخص حاضر من غير تحديد ميعاد يعتب اإليجاب-.٤٤المادة 
  .الفور من الطرف اآلخر

 أو أي وسيلة أخرى  إلى آخر عن طريق الهاتف من شخص المقدمويسري هذا الحكم على اإليجاب
  . مشابهة

 الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما جزما من تلقى  يكون العقد-.٤٥المادة 
  . بقبولهاإليجاب

  من تلقى اإليجاب يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد أو وسيطوالعقد الحاصل بواسطة رسول
  . ه يقبلهللوسيط بأن

 التجاري  أو عند ما ال يقتضيه العرف عند ما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب-.٤٦المادة 
 إذا تعلق  ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول. يتم بمجرد شروع الطرف اآلخر في تنفيذهفإن العقد

  .  بمعامالت سابقة بدأت فعال بين الطرفيناباإليج

 لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف  ما دام العقد يجوز الرجوع في اإليجاب-.٤٧المادة 
  . اآلخر

  . مثابة رفض لإليجاب يتضمن إيجابا جديدا أو المتضمن لقيد يعتبر ب الرد المعلق على شرط-.٤٨المادة 

 بدون  يعتبر الرد مطابقا لإليجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو ما في معناها أو نفذ العقد-.٤٩المادة 
  . تحفظ

 من تقدم بإيجاب، مع تحديد أجل للقبول، بقي ملتزما تجاه الطرف اآلخر إلى انصرام هذا -.٥٠المادة 
  . بالقبول خالل األجل المحدد، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله ردلاألج
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 من تقدم بإيجاب، عن طريق المراسلة، من غير أن يحدد أجال بقي ملتزما به إلى الوقت -.٥١المادة 
  . عكس ذلكجاب المرسل إليه داخل أجل معقول ما لم يظهر بوضوح من اإليالمناسب لوصول رد

 الذي  إال بعد انصرام األجلوإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب، ولكنه لم يصل إلى الموجب
 الطرف اآلخر في طلب التعويض من يكفي عادة لوصوله، فإن الموجب ال يكون ملتزما، مع حفظ حق

  .انوناالمسئول ق

 إن كان  أو نقص أهليته، إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، ال يحول دون تمام العقد موت الموجب-.٥٢المادة 
  . قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليتهمن وجه إليه اإليجاب

 األخير، ويلتزم  وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن.عتبر دعوة للتعاقد ت إقامة المزايدة-.٥٣المادة 
  . المعروض الثمنهذا العارض بعرضه إذا قبل البائع

 ال يحق ألحد أن يلزم غيره، وال أن يشترط لصالحه إال إذا كانت له سلطة النيابة عنه -.٥٤المادة 
  .تضى وكالة أو بمقتضى النصوص المعمول بهابمق

 ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا التفاق أبرمه المشترط نفسه ومع ذلك يجوز االشتراط لمصلحة الغير
  .معاوضة أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد

 في أن يطلب باسمه ويكون لهذا الغير الحق. وفي هذه الحالة ينتج االشتراط أثره مباشرة  لمصلحة الغير
 من مباشرة هذه الدعوى أو تكن قد علقت مباشرتها على شروط  تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقدمن الواعد

  .معينة
 صالحه قبوله وبشرط أن يبلغ هذا الواعد الذي عقد لويعتبر االشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير

  .الرفض

 االلتزام ما لم يظهر منه أن  أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير-.٥٥المادة 
  .طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه

 أن يقره، وفي هذه الحالة يكون للطرف اآلخر أن يطلب  على شرطلغير يجوز االلتزام عن ا-.٥٦المادة 
؛ وال يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار االتفاق

  . خمسة عشر يوما بعد اإلعالم بالعقدذا األجل داخل أجل مقبول، على أن ال يتجاوز هاإلقرار

  بتنفيذ العقد بمثابة الوكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير يعتبر اإلقرار-.٥٧المادة 
  .الذي أبرم باسمه

 الذي حصل إقراره ما لم  المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد أثره في حقوينتج اإلقرار
  . إال من يوم حصوله تجاه الغيريصرح بغير ذلك، وال يكون له أثر

 في كوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف من الس أو اإلقرار يسوغ استنتاج الرضا-.٥٨المادة 
حقوقه حاضرا أو علم على وجه سليم بحصوله ولم يعترض عليه، من غير أن يكون هناك سبب مشروع 

  .يبرر سكوته
٣ -Iب ا���D1   

  . أو المنتزع بإكراهأو الناتج عن تدليس،  الصادر عن غلط يكون قابال لإلبطال الرضا-.٥٩المادة 

  :  في الحالتين يجوز فيه اإلبطال المبني على جهل عاقده لما له من الحق العقد-.٦٠المادة 
   الوحيد أو السبب األساسي في التعاقد؛إذا كان هو السبب .١
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  .ما يعذر فيه بالجهلإذا كان م .٢

  أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب إذا وقع في ذات الشيء اإلبطال يخول الغلط-.٦١المادة 
  .الدافع إلى الرضا

 أحد المتعاقدين أو على صفته ال يخول الفسخ إال إذا كان هذا  الواقع على شخص الغلط-.٦٢المادة 
  . اآلخر من المتعاقدالشخص أو هذه الصفة أحد األسباب الدافعة إلى صدور الرضا

  . مجرد األخطاء المادية الواضحة ال تكون سببا للفسخ وإنما تصحح-.٦٣المادة 

 سواء تعلق بالحق أم بالوا قع أن يراعوا ظروف  أو الجهل عند تقدير الغلطضاة على الق-.٦٤المادة 
  .الحال وسن األشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا

 أن يطلب فسخ اقد من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين كان لهذا المتع إذا وقع الغلط-.٦٥المادة 
 وذلك دون إخالل بالقواعد العامة المتعلقة ٦٢ و٦١االلتزام في األحوال المنصوص عليها في المادتين 

  . في الحالة الخاصة بالبرقيات٤٢٧بالخطإ و بحكم المادة 

  .، على أن يعمل عمال بدون رضاهق شخصا آخر، بدون ح هو إجبار شخص اإلكراه-.٦٦المادة 

  : ال يخول إبطال االلتزام إال اإلكراه-.٦٧المادة 
   الدافع إليه؛إذا كان هو السبب .١
 حدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوفإذا قام على وقائع من طبيعتها أن تُ .٢

 والذكورة واألنوثة وحالة األشخاص من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة  السن
  .ودرجة تأثرهم

 بالمطالبة القضائية أو عن اإلجراءات القانونية األخرى ال يخول  الناتج عن التهديد الخوف-.٦٨المادة 
 المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم  إال إذا استغلت حالة المتعاقداإلبطال

٦٧ بالمعنى الذي تقتضيه المادة ن اإلكراهيكن التهديد مصحوبا بوقائع تكو.  

  .لمنفعته االتفاق وقع الذي المتعاقد يباشره لم وإن زامااللت إبطال يخول اإلكراه -.٦٩المادة 

  الذي وقع االتفاق يرتبط عن قرب مع المتعاقد ولو وقع على شخص يخول اإلبطال اإلكراه-.٧٠المادة 
  .نفعتهلم

 إال إذا انضمت إليه تهديدات جسمية أو أعمال  الناشئ عن االعتبار ال يخول اإلبطال الخوف-.٧١المادة 
  .عنف

 إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو  التدليس يخول اإلبطال-.٧٢المادة 
  . آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغ في طبيعته حدا بحيث لواله لما تعاقد الطرف اآلخرشخص

  . نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما بهويكون للتدليس الذي يباشره الغير

 في حمل به ال يمنح إال الحق التدليس الذي يقع على توابع االلتزام من غير أن يدفع إلى الت-.٧٣المادة 
  . التعويض
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 والحاالت األخرى المشابهة متروكة لتقدير  المبنية على حالة المرض أسباب اإلبطال-.٧٤المادة 
  . القاضي

 الطرف اآلخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل ال إذا نتج عن تدليس إ ال يخول اإلبطال الغبن-.٧٥المدة 
  . من أجله وذلك فيما عدا االستثناء الوارد في المادة التالية

 ولو تعاقد بمعونة  إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص األهلية يخول اإلبطال الغبن-.٧٦المادة 
.  من الطرف اآلخروصيه أو مساعده القضائي وفقا لألوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس

  . والقيمة الحقيقية للشيء المذكور في العقدويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن
 

J�   ا��'�&�8B�0 ا$��#ا�ت: ا��9ع ا�5

 األشياء واألفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها ألن تكون محال -.٧٧المادة 
  .ويدخل في دائرة التعامل جميع األشياء التي ال يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها. لاللتزام

  .  الذي هو محل االلتزام يجب أن يكون معينا الشيء-.٧٨المادة 

  .  يبطل االلتزام الذي يكون محله شيئا أو عمال مستحيال إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون-.٧٩المادة 

 استحالة محل االلتزام يكون  الذي كان يعلم أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد المتعاقد-.٨٠المادة 
  . ملزما بالتعويض تجاه الطرف اآلخر

ويطبق . وال يخول التعويض إذا كان الطرف اآلخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل االلتزام مستحيل
  : نفس الحكم

  باقي؛  في ذلك الإذا كان المعقود عليه مستحيال في البعض دون البعض الباقي وصح العقد .١
  .  تخييرية وكان أحد األشياء الموعود بها مستحيالإذا كانت االلتزامات .٢

 يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال أو غير محقق فيما عدا االستثناءات المقررة -.٨١المادة 
  . بمقتضى القانون

 على قيد الحياة وال إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما  إنسان عن تركةوال يجوز بأي وجه التنازل
  . وكل تصرف مما سبق يقع باطال بطالنا مطلقا. تشتمل عليه ولو حصل برضاه

Kت: ا��9ع ا��ا��L ا$��#ا��0�&�   ا��'

  .  سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن االلتزام الذي ال سبب له أو المبني على-.٨٢المادة 
  . غير مشروع إذا كان مخالفا لألخالق الحميدة أو للنظام العام أو القانونيكون السبب

  .  أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر يفترض في كل التزام-.٨٣المادة 

  . ذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس الم يفترض أن السبب-.٨٤المادة 

 المذكور غير حقيقي أو غير مشروع كان على من يدعي أن لاللتزام  إذا ثبت أن السبب-.٨٥المادة 
  .سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه
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�ا�8�9 ا�M ا�'��دا$��#ا�ت: 5�Nأ �0 1ON    ا�=

 مما هو مملوك للغير بدون سبب شرعي موجب الكتسابه  من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة-.٨٦المادة 
  . التزم برده لمالكه

 يلزم ، ليس لها ما يبررها، كل من نال عن حسن نية من عمل للغير أو من شيء له منفعة-.٨٧المادة 
  . أو الشيءإلثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العملبتعويض من وقع ا

 في القانون أو في الواقع كان له  من دفع ما لم يجب عليه ظنا منه أنه مدين به نتيجة غلط-.٨٨المادة 
 أو  الدين إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة ولكن هذا األخير ال يلتزم بالرد، االسترداد على من دفعه لهحق

 الحقيقي تتقادم، وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين
  . وفي هذه الحالة ال يكون لمن دفع إال الرجوع على المدين الحقيقي. حصل له

  . من دفع باختياره ما ال يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه -.٨٩المادة 

  . لم يتحقق أو لسبب كان موجودا لكنه زال يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل-.٩٠المادة 

 استحالة د الدفع لم يتحقق إذا كان الدافع يعلم عن ال محل السترداد ما دفع لسبب مستقبل-.٩١المادة 
  .  أو كان هو نفسه قد حال دون تحققهتحقق هذا السبب

  . يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو لألخالق الحميدة-.٩٢المادة 

 اللتزام معنوي، ال يخول االسترداد إذا  الذي يتم، تنفيذا لدين سقطت دعواه بالتقادم أو الدفع-.٩٣المادة 
 ولو كان يعتقد غلطا أنه ملزم بالدفع أو كان يجهل  على سبيل التبرعكان الدافع متمتعا بأهلية التصرف

  .واقعة التقادم

 أعاله الوفاء بمقابل، وإقامة إحدى الضمانات  في الحاالت المنصوص عليها يعادل الدفع-.٩٤المادة 
  . أو التحلل منه أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام تتضمن االعتراف بدين أو أية حجةوتسليم حجة

ا كان مازال موجودا ، إضرارا بالغير، لزمه أن يرد له عين ما تسلمه إذ من أثرى بغير حق-.٩٥المادة 
أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطئه؛ وهو ضامن في حالة 

  . إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نيةالتعيب أو الهالك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء
يادات والمنافع التي جناها مطلقا وتلك التي من واجبه أن المستولي بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والز

،  بغير حقيجنيها لو أحسن اإلدارة إذا كان متعديا، وذلك من يوم حصول الوفاء أو من يوم تسلمه الشيء
  . ومن تاريخ المطالبة نفع فانه ال يسأل إال في حدود ما عاد عليه منوإذا كان الحائز حسن النية

 بحسن نية قد باعه فإنه ال يلتزم إال برد ثمنه أو تحويل ما له من  إذا كان من تسلم الشيء-.٩٦المادة 
  . إلى وقت البيعحقوق على المشتري إذا استمر حسن النية

  
J�M ا��Qا�P  ا�=0ON 1� ا��Qا�Pا$��#ا�ت: ا�8�9 ا�5�Nوأ   

 كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا -.٩٧المادة 
 المباشر في  للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب أو معنويامادي

  .صول الضررح
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  . مخالف لذلك يكون عديم األثروكل شرط
 ويهدف إلى تعويض اآلالم المعنوية ، هو الذي يصيب اإلنسان في ناحية غير ماليةالضرر المعنوي

يل من السمعة  والنوالحزن واألسى الناجمة عن التشويه الناجم عن الجروح والعاهات وهتك العرض
  .وغيرها من الحاالت األخرى التي تسبب ألما معنويا

 مسئول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه ال بفعله فقط ولكن بخطئه  كل شخص-.٩٨المادة 
  .لضررا  في ذلك المباشر هو السببأيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ

  . مخالف لذلك يكون عديم األثر شرطوكل
 هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه، وذلك من غير قصد إلحداث الخطأ

  .الضرر

لة عن األضرار  اعتبارية مسئو وكل المؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية الدولة-.٩٩المادة 
  .الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن خطإ مستخدميها في نطاق عملهم

 اعتبارية مسئولون  والهيئات العمومية التي يمنحها القانون شخصية مستخدمو الدولة-.١٠٠المادة 
  .لواقعة منهم في أداء وظائفهمشخصيا عن األضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن األخطاء الجسيمة ا

 والهيئات المذكورة أعاله بسبب هذه األضرار إال عند إعسار الموظفين  وال تجوز مطالبة الدولة
  .المسئولين عنها

 الذي يخل بواجباته المهنية يسأل مدنيا عن هذا اإلخالل تجاه الشخص المتضرر  القاضي-.١٠١المادة 
  . الحاالت التي تجوز فيها مخاصمتهفي

 من يعط، بحسن نية ومن غير خطإ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم -.١٠٢المادة 
  : اتجاه الشخص الذي أعطيت لهصحتها، ال يتحمل أية مسئولية

   إبالغها أو في الحصول عليها؛ مشروعة فيإذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة .١
  . أن ينقل البيانات التي وصلت إلى عمله، قانونيبسبب معامالته أو بمقتضى التزام، إذا وجب عليه .٢

  : صاحبها إال في الحاالت اآلتية مجرد النصيحة أو التوصية ال تترتب عليها مسئولية-.١٠٣المادة 
   قصد خداع الطرف اآلخر؛إذا أعطى النصيحة .١
 إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته قد ارتكب خطأ جسيما ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص .٢

   للطرف اآلخر؛ ضررفي مركزه ونتج عن هذا الخطإ
  .إذا ضمن نتيجة المعاملة .٣

 غير مشروعة وعلى سبيل  الوقائع التي تكون منافسة يمكن أن يترتب التعويض على-.١٠٤المادة 
  : المثال

 معروف من قبل، أو  تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع تجارية أو عالمةاستعمال اسم .١
 الصانع أو في  في شخصيةمن شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلطلبلد يتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية 

  مصدر المنتوج؛
ه  آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وج أو أي رمز أو الفتة أو كتابة أو لوحةاستعمال عالمة .٢

 قائمة في نفس المكان تتجر في السلع المشابهة وذلك بكيفية  أو مؤسسة أو صانعقانوني سليم من تاجر
   لصالح شخص آخر؛ من شخصءانمن شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزب
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أو أية عبارات أخرى .. أو وفقا لتركيب كذا ..  كذاصناعة:  إحدى السلع ألفاظأن تضاف إلى اسم .٣
  مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلظ إما في طبيعة السلعة أو في أصلها؛

 معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة حمل الناس على االعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة .٤
  .ائلالنشرات وغيرها من الوس

 ال يكون الشخص مسئوال عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، ولكن يكون مسئوال أيضا -.١٠٥المادة 
  . عن الضرر الذي يحدثه األشخاص الذين هم في عهدته

 والوصي مسئولون عن الضرر الذي يحدثه القاصرون المعسرون الموجودون تحت  والمقدماألب
  .رعايتهم

المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم 
  .في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها

  .أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خالل الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم
 أو أرباب الحرف أنهم لم  أو الوصي أو المقدمت األبوتقوم المسئولية المشار إليها أعاله، إال إذا أثب

  .يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها
 واألم وغيرهما من األقارب أو األزواج يسألون عن األضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من األب

  :وتلزمهم هذه المسئولية ما لم  يثبتوا.  الرشدمختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن
  أنهم باشروا كل الرقابة  الضرورية على هؤالء األشخاص؛ .١
  أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛ .٢
  .أو أن الحادثة قد وقعت بخطإ المتضرر .٣

  .ق نفس الحكم على من يتحمل، بمقتضى عقد، رعاية هؤالء األشخاص أو رقابتهمويطب

 يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من األطفال والشبان -.١٠٦المادة 
  .خالل الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم

 في الفعل الضار، يلزم المدعي  السببوالخطأ أو عدم الحيطة أو اإلهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره
  .إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة

 رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة والرياضة نتيجة وفي جميع الحاالت التي تقوم فيها مسئولية
ين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم، وإما ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من األطفال أو من الشبان الذ

ضدهم في نفس األحوال، تحل مسئولية الدولة محل مسئولية الموظفين السابقين، الذين ال تجوز مقاضاتهم 
  .أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله

ذكرهم قصد التهذيب ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها باألطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق 
الخلقي أو الجسدي الذي ال يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل 

  .الضار في أوقات الدراسة أم خارجها
 ،ويجوز للدولة أن تباشر دعوى االسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير

  .وفقا للقواعد العامة
 ضد هم دعوى وال يسوغ في الدعوى األصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة

  .االسترداد
 باعتبارها مسئولة عن وترفع دعوى المسئولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة

  .ا تقدم، أمام المحكمة المختصة الموجود بدائرتها المكان الذي وقع فيه الضررالضرر وفقا لم
، بالنسبة إلى تعويض األضرار المنصوص عليها في هذه المادة، بمضي ثالث سنوات تبدأ من ويتم التقادم

  .يوم ارتكاب الفعل الضار
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 تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا  يسأل عن الضرر الذي كل شخص- ١٠٧المادة 
  :الحيوان أو تشرد ما لم يثبت

  أنه اتخذ االحتياطات الالزمة لمنعه من إحداث الضرر؛ .١
  .أو أن الحادثة نتجت من حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطإ المتضرر .٢

المتوحشة اآلتية منها وال يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات 
  :إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو االحتفاظ بها فيها، لكنه يكون مسئوال

إذا وجدت في األرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خاليا لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات إما بقصد  .١
   أو الصيد أو لالستعمال المنزلي؛التجارة

  . للصيدإذا كانت األرض مخصصة .٢

 يسأل عن الضرر الحاصل من األشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه  كل شخص- ١٠٨المادة 
  : المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبتاألشياء هي السبب

  أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ .١
  .تضررطإ الم أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو قوة قاهرة أو لخ .٢

 يسأل، بشرط العلم والتفريط، مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه -١٠٩المادة 
  .ك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناءاالجزئي، إذا وقع هذا أو ذ

يطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كاألشجار واآلالت 
 لمندمجة في البناء والتوابع األخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص، وتلزم المسئولية صاحب حقا

  . منفصلة عن ملكية األرضالسطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق
تفاع أو أي حق عيني  ان غير مالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد أو بمقتضى حقوإذا التزم شخص

  .آخر، تحمل هذا الشخص المسئولية
  .وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسئولية الحائز الحالي للعقار

 لمالك العقار الذي يخشى، ألسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب -.١١٠المادة 
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ١٠٩حكام المادة من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسئوال عنه وفقا أل

فإن لم يقم المالك بذلك، كان للمحكمة أن تأذن له في اتخاذ هذه اإلجراءات على حساب . وقوع االنهيار
  .المالك

 في إقامة دعوى على أصحاب المحالت المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة،  للجيران الحق-.١١١المادة 
 إزالة هذه المحالت، أو إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع األضرار التي يتظلمون منها، وال بطلب

  .يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى

ار كالدخان  العادية للجو ال يحق للجيران أن يطلبوا إزالة األضرار الناشئة عن االلتزامات-.١١٢المادة 
  .الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي ال يمكن تجنبها والتي ال تتجاوز الحد المألوف

 الناشئة  السكر، سواء كان اختياريا أو ال، ال يحول دون المسئولية المدنية في االلتزامات-.١١٣المادة 
  .م وأشباه الجرائعن الجرائم

  .  في فعله بغير قصد اإلضرار ما كان له الحق ال محل للمسئولية المدنية، إذا فعل شخص-.١١٤المادة 
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 فادح بالغير وكان من الممكن غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر
ى جسيم لصاحب الحق، فإن المسئولية المدنية تقوم إذا لم يجر تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذ

  .الشخص ما كان يلزم لمنعه أو إليقافه

 ال محل للمسئولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث -.١١٥المادة 
  .فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه

الدفاع الشرعي، هي تلك التي يضطر فيها الشخص لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو وحالة 
  . أو ماله، على أن ال يجاوز قدر الضرورة وإال أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزهماله أو لنفس الغير

  .عله مدنيا عن الضرر الحاصل بف يسأل القاصر-.١١٦المادة 

 الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن األضرار الناتجة عن أفعالهم أو -.١١٧المادة 
  .أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة الالزمة لتقدير نتائج أعمالهم

المصروفات  وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعال، و الضرر في الجرائم-.١١٨المادة 
الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما 

  . في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعلحرم من نفع
  . أو عن تدليسهويجب على المحكمة أن تقدر األضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين

 إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين، عملوا متواطئين، كان كل منهم مسئوال بالتضامن -.١١٩المادة 
  .عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعال أصليا

ديد فاعله  إذا تعدد المسئولون عن الضرر، وتعذر تح١١٩ يطبق الحكم المقرر في المادة - ١٢٠المادة 
  .األصلي من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر

 كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو  الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد، مع الشيء-.١٢١المادة 
والحق له . ل الشيء إليهالتي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصو

  الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، غير أنه ال يكون له الحقإال في استرداد المصروفات
  . تقع على عاتقه الشيءومصروفات رد. في أن يباشر هذا االسترداد إال على الشيء نفسه

 أو تلف هذا الشيء فإذا لم يستطع إحضار الشيء.  الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له-.١٢٢ة الماد
ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه، إن كان مقوما أو مثله إن 

  .كان مثليا
 النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على  عيب فقط، تحمل الحائز سيئوإذا لحق الشيء

الحالة التي يوجد عليها، وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح الستعماله 
  .فيما أعد له

  الحائز عن حسن نية يتملك الثمار وال يلزم إال برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع-.١٢٣المادة 
  .، وما يجنيه منها بعد ذلكالدعوى عليه برد الشيء

   .وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار
  . بمقتضى شبهة معتبرة شرعا وقانونا هو من يحوز الشيءالحائز حسن النية
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ان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته  الحائز لمنقول، ولو ك-.١٢٤المادة 
  :عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به في مقابل أن يدفع

   المادة األولية؛قيمة .١
تعويضا تقدره المحكمة التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها  .٢
  . معنوية كان للشيء في نفسه من قيمةما

 الذي لحقه التحويل إذا دفع الزيادة في القيمة التي ومع ذلك يكون الحائز القديم أحق باسترداد الشيء
  . االمتياز على كل دائن آخرأعطاها للشيء، على أن يكون له، في الحالة األولى، حق

  . الموروث في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات- ١٢٥المادة 
 وهو يعلم عيوب حيازة سلفه، يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة، الوارث الذي انتقل إليه الشيء

  .كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه

 إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ -.١٢٦لمادة ا
  .من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الطرف المتضرر الضرر ومن هو المسئول عنه

  .وتتقادم في جميع األحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر
  


�ب ا�5�ف ا$��#ام: ا�Rأو  
ــ ا� :ولا�8�9 ا�   �طــــــــ>ــ

 وغير محقق الوقوع، إما وجود االلتزام  يعلق على أمر مستقبل الشرط تعبير عن اإلرادة-.١٢٧المادة 
  . أو زواله

  .واألمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حاال ال يصلح أن يكون شرطا وإن كان مجهوال من الطرفين
 يقوم على شيء مستحيل أو مخالف لألخالق الحميدة أو القانون يكون باطال ويؤدي إلى بطالن وكل شرط

  .وال يصير االلتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد. االلتزام الذي يعلق عليه

 كحق بتة لكل إنسان من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثا كل شرط-.١٢٨المادة 
اإلنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يكون باطال ويؤدي إلى بطالن االلتزام الذي 

  .يعلق عليه
وال يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خالل وقت 

  .وفي منطقة محددين

 الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطال ويبطل االلتزام -.١٢٩المادة 
الذي يعلق عليه، ولكن يجوز تصحيح هذا االلتزام، إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي 

  .وضع لصالحه ما لم يتعارض ذلك مع القانون

، سواء بالنسبة إلى من وضعه الذي تنعدم فيه كل فائدة يبطل، ويعتبر كأن لم يكن، الشرط -.١٣٠المادة 
  . آخر غيره أو بالنسبة إلى موضوع االلتزامأو إلى شخص

  . يبطل االلتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم-.١٣١المادة 
 في أن يصرح بما إذا كان يريد ومع ذلك يجوز لكل من الطرفين أو ألحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق

 أو يريد فسخه خالل مدة ال تتجاوز شهرا في العقار وثالثة أيام في غيره ما لم تقتض اإلبقاء على العقد
  .طبيعة المبيع أكثر من ذلك
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 وال في راء من الدين في االعتراف بالدين وال في الهبة وال في اإلبوال يسوغ اشتراط االحتفاظ بهذا الحق
  .بيع األشياء المستقبلة المسمى بالسلم

 الذي يضرب لها  المشار إليه في المادة السابقة يرجع  إلى القاضي عند عدم تحديد األجل-.١٣٢المادة 
  .أجال يتناسب مع طبيعة االلتزام

 أصبح هذا العقد نهائيا  بأنه يريد فسخ العقد، دون أن يصرح المتعاقد إذا انقضى األجل-.١٣٣المادة 
  .ابتداء من وقت إبرامه

 يعتبر كأن ، فإن االتفاق للطرف اآلخر رغبته القاطعة في التحلل من العقدوعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد
  .لم يكن

 المحدد لمباشرته من  الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات األجل إذا مات المتعاقد-.١٣٤المادة 
باقيا  وبين فسخه خالل الوقت الذي كان غير أن يعبر عن إرادته كان لورثته الخيار بين اإلبقاء على العقد

  .لمورثهم
 أن يجبروا اآلخرين على قبوله، وإنما وإذا اختلف الورثة فال يسوغ للراغبين منهم في اإلبقاء على العقد

  .يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي

، من أسباب نقص األهلية الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بأي سبب  إذا أصيب المتعاقد-.١٣٥المادة 
،  غيره، مقدما خاصا، ويقرر هذا المقدمعينت المحكمة بناء على طلب المتعاقد اآلخر أو أي ذي مصلحة

، وفي حالة مصلحة ناقص األهلية أو يفسخه، وفق ما تقتضيه بعد إذن المحكمة، ما إذا كان يقبل العقد
  . آخر لكتلة الدائنين بحكم القانون هو مأمور التفليسة أو أي نائباإلفالس يكون المقدم

لفا إذا  حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخ إذا علق االلتزام على شرط-.١٣٦المادة 
  .انقضى الوقت دون أن يقع األمر، أو إذا أصبح مؤكدا أن األمر لن يقع قبل انقضاء األجل

  .وفي هذه الحالة، ال يجوز للمحكمة أن تمدد األجل

تحقق إذا  عدم وقوع أمر في وقت محدد، فإن هذا الشرط ي إذا علق االلتزام على شرط-.١٣٧المادة 
، مؤكدا أن األمر لن وهو يتحقق كذلك إذا أصبح قبل فوات األجل. انقضى الوقت من غير أن يقع األمر

  .يقع

 أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا  الشرط الذي يتطلب لتحقيقه مشاركة الغير-.١٣٨المادة 
الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب ال دخل إلرادته رفض الغير مشاركة، أو إذا لم يقع 

  .فيه

 طبقت القواعد  خيار وهلك محله أو لحقه عيب خالل األجل إذا علق االلتزام على شرط-.١٣٩المادة 
  :اآلتية

   واعتبر االلتزام كأن لم يكن؛خيار انفسخ العقد الذي له ال بفعل البائعإذا هلك الشيء .١
 الذي له الخيار خير المبتاع بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد  بخطإ البائعإذا تعيب الشيء .٢

  ؛ وبين أن يطلب فسخ العقدعليها من غير نقص في الثمن
  ؛ بخطإ المبتاع الذي له الخيار غرم للبائع كامل الثمنإذا هلك الشيء .٣
 المبيع وبين مضي العقد  ورد قيمة بخطإ المبتاع الذي له الخيار خير بين فسخ العقدإذا تعيب الشيء .٤

  .ودفع كامل الثمن
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 االلتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا تحقق األمر  الشرط الفاسخ ال يوقف تنفيذ-.١٤٠المادة 
  .المنصوص عليه في الشرط

وهو ال يكون ملزما برد . ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسئوليته
  . الثمار يعتبر كأن لم يكنمن شأنه أن يحمله ردالثمار والزيادات، وكل اشتراط 

 هو الذي حال، بغير وجه شرعي،  الملتزم على شرط يعتبر الشرط متحققا إذا كان المدين-.١٤١المادة 
  . على تحققهدون تحققه أو إذا كان مماطال في العمل

  .، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحةشرط ال ينتج أي أثر تحقق ال-.١٤٢المادة 

 على االلتزام، إذا ظهر من إرادة  رجعي يعود إلى يوم االتفاق لتحقق الشرط أثر-.١٤٣المادة 
  .المتعاقدين أو من طبيعة االلتزام أنه قصد إعطاؤه هذا األثر

 واقف أن يجري قبل تحقق الشرط أي عمل من شأنه أن يمنع  ال يجوز للملتزم تحت شرط-.١٤٤المادة 
  .أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط

  . للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع اإلجراءات التحفظية لحفظ حقه-.١٤٥المادة 
  


�   ا�87: ا�8�9 ا�5

 من طبيعة  إذا لم يحدد للوفاء بااللتزام أجل معين، وجب تنفيذه حاال ما لم ينتج األجل-.١٤٦المادة 
  .االلتزام، أو من طريقة تنفيذه أو من المكان المعين لهذا التنفيذ

  . األجل وفي هذه الحاالت يحدد القاضي

 بمقتضى  ال يسوغ للقاضي أن يمنح أجال أو أن ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق-.١٤٧المادة 
  . أو القانوناالتفاق

  . أو القانون لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح القانون بذلك محددا بمقتضى االتفاقإذا كان األجل

، أو كان مناطا بأمر يترقب حصوله  إلرادة المدين يبطل االلتزام إذا ترك تحديد األجل-.١٤٨ة الماد
  .على مشيئته

، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر، وفي  من تاريخ العقد يبدأ سريان األجل-.١٤٩المادة 
 الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان األجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض ماتااللتزا

  .  أداؤهالواجب على المدين

  . ال يحسب في األجل اليوم الذي يبدأ فيه العقد-.١٥٠المادة 
  .دد من األيام ينقضي بانتهاء يومه األخير المقدر بعاألجل

 مقدرا باألسابيع أو باألشهر أو بالسنة، يكون المقصود باألسبوع مدة  عندما يكون األجل-.١٥١المادة 
  .سبعة أيام كاملة وبالشهر مدة ثالثين يوما كاملة وبالسنة مدة ثالثمائة وخمسة وستين يوما كاملة

  . يأتي بعده يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العملوافق حلول األجل إذا -.١٥٢المادة 

  . الواقف ينتج آثار الشرط الواقف واألجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ األجل-.١٥٣المادة 
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، وبناء على ذلك يسوغ له أن يعجل بوفاء ما تعهد به  المدين يعتبر شرطا في منفعة األجل-.١٥٤المادة 
 وأما إن كان المتعهد به غير مسكوك فال يلزم رب إن كان مسكوكا ولم يكن في ذلك مضرة لرب الدين

  . أو القانونالدين قبول الوفاء قبل األجل إال برضاه ما لم يكن ما يخالف ذلك في العقد

  .، ولو كان جاهال وجود هذا األجل ال يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول األجل-.١٥٥المادة 

، وترتب على ذلك استرداد  إذا تقرر بطالن أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول األجل-.١٥٦المادة 
 أن يتمسك بمزية األجل االلتزام يعود كما كان، وفي هذه الحالة يستطيع المدينالمبالغ المدفوعة فإن 

  .المشترط فيما بقي من مدته

، كل اإلجراءات التحفظية  يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول األجل-.١٥٧المادة 
ال أو أية ضمانة أخرى إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله لحفظ حقوقه، وله بوجه خاص أن يطلب كفي

  .يخشى إعسار المدين

 إذا أشهر إفالسه، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق  مزية األجل يفقد المدين-.١٥٨المادة 
ويطبق نفس الحكم على الحالة التي . ط الضمانات التي وعد بها أو لم يعله أن أعطاها بمقتضى العقد

  .يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف واالمتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه
 فإن هذا  ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدينإذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد

  . بقوة القانوناألخير ال تسقط عنه مزية األجل
 االلتزام على  له أن يطلب تنفيذ في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم حقولكن يكون للدائن الحق

  .الفور
  

J�   ا��0��DDU ا$��#ا�ت: ا�8�9 ا�5

 في االلتزام التخييري، يسوغ للمشتري أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين فيما اتحدت صفته -.١٥٩المادة 
  .من غير طعام، وإال كان االلتزام باطال

 يتم االختيار بمجرد التصريح به للمتعاقد اآلخر، وعند حصول االختيار يعتبر أن االلتزام -.١٦٠المادة 
  . الذي وقع االختيار عليه يكن له محل إال الشيءمن أول األمر لم

 وكان شريكا بالنصف من كل واحد  إذا انقضت مدة االختيار ولم يختر لزم المشتري الثمن-.١٦١المادة 
  .منهما

الوقت الذي  إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته في حدود -.١٦٢المادة 
  .كان باقيا له، وإذا حكم بإفالسه ثبت الخيار لكتلة دائنيه

 فيما بينهم كان لمن يريد اإلمضاء أخذ الجميع وإذا لم يتمكن ورثة المشتري الذي له الخيار من االتفاق
  .غلب جانب من يريد اإلمضاء منهم الذي له االختيار من االتفاق وإذا لم يتمكن ورثة البائع. لحسابه

  . فيما بينهم كان المرجع إلى ما هو أصلح لمال المفلسإذا لم يتمكن الدائنون من االتفاق

ولكنه ال يستطيع إجبار الدائن على أن .  بأداء أحد الشيئين الموعود بهما المدين تبرأ ذمة-.١٦٣المادة 
  .خذ جزءا من أحدهما وجزءا من اآلخريأ

 على أن  في األداء الكامل ألحد الشيئين الموعود بهما، وليس له أن يجبر المدينليس للدائن إال الحق
  .يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من اآلخر
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م مستحيال أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة  االلتزا إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ-.١٦٤المادة 
االلتزام، نظرت المحكمة المختصة بين إلغاء االلتزام من أصله أو إيجاد بديل للطريق المستحيل أو غير 

  .المشروع

 ينقضي االلتزام التخييري إذا أصبح األمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت -.١٦٥المادة 
  . وقبل أن تثبت مماطلتهوبدون خطإ المدين

 أو بعد  إذا أصبح األمران اللذان يشملهما االلتزام، مستحيلين في نفس الوقت بخطإ المدين-.١٦٦المادة 
  . أيهما، وفق ما يختاره الدائنمماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة

 للدائن، ثم أصبح أحد األمرين اللذين يشملهما االلتزام مستحيال  إذا كان الخيار ممنوحا-.١٦٧المادة 
 أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء األمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن بخطإ المدين

  .استحالة أداء األمر اآلخر

حيال بخطإ الدائن اعتبر أنه اختاره، وال  إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما االلتزام مست-.١٦٨المادة 
  . اآلخريسوغ له أن يطلب الشيء

 عن آخر ما إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطإ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين-.١٦٩المادة 
 كل منهما إذا استحاال في وقت استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة

  .واحد
  

Kت: ا�8�9 ا��ا�   ا�� �=0D ا$��#ا�
  ا�� �� �D� ا�&اD=P�: ا��9ع ا�ول

 أو يتقرر بمقتضى القانون أو  التضامن بين الدائنين ال يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد-.١٧٠المادة 
  .مية لطبيعة المعاملةأن يكون النتيجة الحت

 بتمامه، ولم  في قبض الدين يكون االلتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق-.١٧١المادة 
  ملتزما بدفع الدين إال مرة واحدة لواحد منهم، ويمكن أن يكون االلتزام تضامنيا بين الدائنينيكن المدين

 أو مقترنا بأجل، في حين أن حق اآلخر  أحدهم عن حق اآلخر، بأن كان معلقا على شرطولو اختلف حق
  .بات منجزا

 جميع الدائنين إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء  ينقضي االلتزام التضامني في حق-.١٧٢المادة 
  . المستحق أو المقاصة أو التجديدبمقابل، أو إيداع الشيء

  . برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين ألحد الدائنين المتضامنين حصته من الدينإذا وفى المدين

حتجاج به على  الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين ال يسوغ اال اإلبراء من الدين-.١٧٣المادة 
  . إال في حدود حصة من أبرأه المديناآلخرين، وهو ال يبرئ ذمة

 ال يترتب عليه انقضاء االلتزام إال بالنسبة اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين
  .لهذا الدائن

  : ال لصالح الدائنين اآلخرين وال ضدهم ال يترتب أي أثر-.١٧٤المادة 
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  عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛ .١
  . وبين أحد الدائنين المتضامنينعن قوة األمر المقضي به بين المدين .٢

  .وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة

  . الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين ال يمكن االحتجاج به على اآلخرين التقادم-.٧٥١المادة 
  .خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مطله ال يضر اآلخرين

  . لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد اآلخرين األفعال التي تقطع التقادم-.١٧٦المادة 

 يفيد اآلخرين إذا تضمن االعتراف بالحق أو  الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين-.١٧٧المادة 
 أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا بالدين، وال يمكن االحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين

  .وذلك ما لم يرتضوه

 الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين ال يحتج به على الباقين، ما لم ينتج  األجل-.١٧٨المادة 
  .العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين

 ما يقبضه أحد الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح، يصبح مشتركا بينه -.١٧٩المادة 
ى قدر حصته، وإذا أعطي ألحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة وبين الدائنين اآلخرين، كل عل
 المناب،  الدائنين اآلخرين أن يشتركوا معه في ما يدفعه الكفيل أو المدينمن أجل حصته، كان من حق

  .وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة

 الدائن المتضامن الذي يقبض حصته وال يستطيع تقديمها للدائنين اآلخرين لسبب يرجع -.١٨٠ المادة
  .إلى خطئه، ملزم تجاههم في حدود أنصبائهم منها

  

�  ا�� �� �D� ا��&�=D�: ا��9ع ا�5

أو  ال يفترض التضامن بين المدينين، بل يلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ لاللتزام -.١٨١المادة 
  .من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة

 يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق -.١٨٢المادة 
  .احدة كله أو بعضه لكن ال يحق له أن يستوفيه إال مرة وللدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين

 يسوغ أن يكون االلتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي -.١٨٣المادة 
 مدين آخر باتا  أو مقترنا بأجل، وجاء التزامالتزم بها اآلخرون، كما إذا كان التزامه مثال معلقا على شرط

  . عليه من اآلخرين أحد المدينين االلتزام المتعاقدوال يعيب نقص أهلية. منجزا

 لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين -.١٨٤المادة 
وال يسوغ أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من . المدينين المتضامنين جميعا

  .لمدينين معها

 المستحق والمقاصة الواقعة بين أحد  والوفاء بمقابل وإيداع الشيء الوفاء بعين الدين-.١٨٥المادة 
  . جميع المدينين اآلخرينالمدينين والدائن تبرئ ذمة

  .تج آثاره لصالح اآلخرين مطل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ين-.١٨٦المادة 
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 اآلخرين ما لم يرضوا  التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة-.١٨٧المادة 
ومع ذلك إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين . االنضمام إليه في التحمل بااللتزام الجديد

  .م القديم ال ينقضياآلخرين، فامتنعوا منه فإن االلتزا

 الحاصل ألحد المدينين المتضامنين يفيد جميع اآلخرين ما لم يظهر  اإلبراء من الدين-.١٨٨المادة 
وفي هذه .  وبالنسبة إلى حصته من الدينالدائن صراحة رغبته في عدم حصول اإلبراء إال لذلك المدين

  .تضامنين على من أبرئ إال بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسر منهمالحالة األخيرة ال رجوع للم

 إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين -.١٨٩المادة 
  . ما لم يتفق على غير ذلكبكل الدين

 أو ن يفيد اآلخرين إذا تضمن اإلبراء من الدين الصلح المبرم بين أحد المدينين المتضامني-.١٩٠المادة 
تضمن طريقا آخر من طرق انقضائه، وال يسوغ أن يترتب عنه ال تحملهم بالتزام وال زيادة فيما هم 

  .ملتزمون به ما لم يرتضوا ذلك

لتزام إال بالنسبة  اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين ال ينهي اال-.١٩١المادة 
  .إلى حصة هذا المدين

 مطالبة الدائن، الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين، ال تمتد إلى اآلخرين وال تمنع -.١٩٢المادة 
  . الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة

ين المتضامنين ال يوقف التقادم وال يقطعه  وقطعه بالنسبة إلى أحد المدين وقف التقادم-.١٩٣المادة 
  . والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين ال يفيد اآلخرين. بالنسبة لآلخرين

  .  خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مطله ال يضر باآلخرين-.١٩٤المادة 
 ال ينتج ١٥٨ليها في المادة  إضرارا بأحد المدينين المتضامنين في الحاالت المنصوص عسقوط األجل

  . أثره إال في حقه
 الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضى قوة األمر المقضي به ال تنتج آثارها إال بالنسبة إلى المدين

  . به له أو عليه، ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ لاللتزام أو من طبيعة المعاملة

  .القات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة الع-.١٩٥المادة 

  .  عليه تضامنيا تجاه الدائنين ينقسم بقوة القانون بين المدينين االلتزام المتعاقد-.١٩٦المادة 
 على وقوع المقاصة بينه وبين الدائن انقضاء  كامال، أو الذي يترتب المتضامن الذي يؤدي الدينالمدين

  . الدين بتمامه ال يحق له الرجوع على اآلخرين إال بقدر حصة كل منهم في الدين
 بين كل من المدينين اآلخرين إذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين

 هؤالء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته، وهذا كله ما لم  حقالموجودين والمليئي الذمة، مع حفظ
  .  يقضي بخالفهيوجد شرط

 إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على االلتزام التضامني ال تخص إال أحد -.١٩٧المادة 
   .، وال يعتبر هؤالء بالنسبة إليه إال كفالءالباقين بكل الدين تجاه المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين
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V�Uت: ا�8�9 ا�م ا$��#ا�W��X� 0E�م و�DY ا��W��X� 0E�   ا��
ما$��#ا�ت: ا��9ع ا�ولW��X� 0E�   �DY ا��

  :بل لالنقسام يكون االلتزام غير قا-.١٩٨المادة 
  بمقتضى طبيعة محله إذا كان هذا المحل شيئا أو عمال ال يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛  .١
 بمقتضى السند المنشئ لاللتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ .٢

  . االلتزام ال يمكن أن يكون جزئيا

ويسري .  إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل لالنقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه-.١٩٩المادة 
  . من هذا النوع من تعاقد على التزامنفس الحكم بالنسبة إلى تركة

سام، من غير أن يكون بينهم تضامن،  غير قابل لالنق في التزام إذا كان لعدة أشخاص حق-.٢٠٠المادة 
 االلتزام  إال لهم مجتمعين، وال يسوغ ألي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذلم يسغ للمدين أن يؤدي الدين

  .إال باسم الجميع وبشرط أن يأذنوا له في ذلك
 المستحق أو تسليمه الجميع إيداع الشيءومع ذلك، يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب لصالح 

  .إلى حارس قضائي تعينه المحكمة إذا كان غير صالح لإليداع

 على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين ساغ له أن  إذا رفعت الدعوى بكل الدين-.٢٠١المادة 
إال أنه إذا كان . ول دون الحكم عليه وحده بكل الدينيطلب مهلة إلدخال المدينين اآلخرين فيها، لكي يح

 الذي رفعت الدعوى عليه ساغ أن يحكم عليه به وحده، من طبيعة الدين أن ال يقع الوفاء به إال من المدين
  .١٩٦ له في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم وفقا للمادة مع ثبوت الحق

 الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل لالنقسام يفيد اآلخرين، وإذا حصل  قطع التقادم-.٢٠٢المادة 
  .هذا القطع ضد أحد المدينين أنتج أثره ضد الباقين

  

�ما$��#ا�ت: ا��9ع ا�5W��X� 0E�   ا��

 االلتزام الذي من شأنه أن يقبل االنقسام كما لو ائن والمدين يجب تنفيذ في العالقات بين الد-.٢٠٣المادة 
  .كان غير قابل له

وال يلجأ إلى التقسيم إال إذا تعدد الدائنون الذين ال يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين جملة أو المدينون الذين ال 
  .يلزمون بأدائه إال بنسبة كل واحد منهم

م على الورثة، فال يحق لهم أن يطالبوا، وال عليهم أن يؤدوا إال بقدر مناب كل واحد ويطبق نفس الحك
  . الموروثمنهم في الدين

  :  ال محل لالنقسام بين الملتزمين بالتزام قابل له في الحالتين-.٢٠٤المادة 
  إذا كان محل االلتزام تسليم شيء معين وموجود بين يدي أحد الملتزمين؛ .١
  .له أو بمقتضى سند الحق ذا كان أحد الملتزمين مكلفا وحده بتنفيذ االلتزام بمقتضى السند المنشئإ .٢

وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بااللتزام كله الملتزم الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع 
  .لرجوع محل له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا اثبوت الحق

 الذي  الحاصل ضد المدين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يكون قطع التقادم-.٢٠٥المادة 
  . منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معهتمكن مطالبته بكل الدين
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J�ب ا�5�  ا���ل ا$��#ا�ت: ا�
  ا$���ل ��67 1م : ا�8�9 ا�ول

 آخر، إما بمقتضى القانون  يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن األصلي إلى شخص-.٢٠٦المادة 
  .وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين

 أن  يجوز أن يرد االنتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، وال يجوز-.٢٠٧المادة 
  . يرد على الحقوق المحتملة

  : تبطل الحوالة-. ٢٠٨المادة 
   غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون؛ أو الحقإذا كان الدين .١
  ، كحق انتفاع المستحق لحبس؛إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية .٢
 ال يقبل الحجز أو المعارضة، إال أنه إذا كان الدين ال يقبل الحجز إال في حدود جزء منه إذا كان الدين .٣

  .  محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبةمحدد أو قيمة

  .  المتنازع فيه إذا كانت بمقابل تبطل حوالة الحق-.٢٠٩المادة 
 نفسه عند ازعا فيه، في معنى هذه المادة، إذا كان هنالك نزاع في جوهر الحق أو الدين متنويعتبر الحق

البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية 
  . حول جوهر الحق نفسه

، إذا لم يكن لها من اء تمت بعوض أو على سبيل التبرع باطلة، سو تكون حوالة الحق-.٢١٠المادة 
  . عن قضاته الطبيعيينهدف إال إبعاد المدين

 الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى، إذا كانت األخيرة بدون مقابل، تصير تامة -.٢١١المادة 
  . حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضيبرضا المحال، ويحل هذا المحال محل المحيل في 

 والغير إال بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو  للمحال له به تجاه المدين ال ينتقل الحق-.٢١٢المادة 
  .  اآلتية٢٢٦بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 

 أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير
  . محرر عرفي مسجل داخل الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

لة للرهن الرسمي  الكراء واألكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من األشياء القاب حوالة عقود-.٢١٣المادة 
 بالنسبة أو حوالة اإليرادات الدورية المترتبة عليها عند ما تقرر لفترة تزيد على سنة، ال يكون لها أثر

  .للغير إال إذا وردت في محرر ثابت التاريخ

 عليه قبل اآلخر،  لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال إذا حول نفس الدين- ٢١٤المادة 
  .ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ

 للمحيل أو أنهاه باالتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة من  إذا دفع المدين- ٢١٥المادة 
  . أو خطأ جسيمالمحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع تدليس
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على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب  يجب -.٢١٦المادة 
، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات الالزمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب عليه أن سند الدين

  .ذا السند على المحال لهيقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك، ومصروفات ه

له، كاالمتيازات، مع استثناء ما كان منها متعلقا بشخص   تشمل توابعه المتممة حوالة الحق-.٢١٧المادة 
. وهي ال تشمل الرهون الحيازية على المنقوالت والرهون الرسمية والكفاالت إال بشرط صريح. المحيل

  . التي كانت للمحيلإلبطالوتشمل الحوالة دعاوى البطالن أو ا
  .والكفالة المقدمة ضمانا لاللتزام ال تمكن حوالتها إذا لم يحول هذا األخير

 المرهون له بمجرد تسلمه الشيء  الحيازي أيضا، فإن المحال إذا شملت الحوالة الرهن- ٢١٨المادة 
 التي كانت ثابتة عليه للمدين، بصدد رعاية الشيء المرهون تزاماتيحل محل المحيل في كل االل

  .والمحافظة عليه
  . فإن المحيل والمحال له مسئوالن بالتضامن تجاه المدين هذه االلتزاماتوعند عدم تنفيذ

وفي هذه الحالة يكون . الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكموال محل لهذه القاعدة إذا حصلت 
  . المرهون عن الشيءالمحال له مسئوال وحده تجاه المدين

 أو دين تشمل التكاليف وااللتزامات المترتبة عليه ما لم  البيع أو الحوالة الواردة على حق-.٢١٩المادة 
  .ر ذلكيشترط غي

  : آخر يلتزم بأن يضمن من أحال بعوض دينا أو أي حق-. ٢٢٠المادة 
  ؛كونه دائنا أو صاحب حق .١
   وقت الحوالة؛ أو الحقوجود الدين .٢
  . فيه حقه في التصرف .٣

  . كل هذا لو حصلت الحوالة بغير ضمان
وجود التوابع، كاالمتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق وهو يضمن أيضا 

  .المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة
 المحال وإنما يكون مسئوال عن ما يترتب  أو الحقومن أحال بدون عوض ال يضمن حتى وجود الدين

  .على تدليسه

 كان معسرا عند إبرام  إال إذا كان قد أحال دينا على شخص ال يضمن المحيل يسار المدين-.٢٢١دة الما
ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر . الحوالة

 في تعويضات أكبر، في حالة التدليس الواقع من المحال له إلنفاقها، وال يمنع ذلك المحال له من الحق
  .المحيل

  : يسقط عنه تحمل هذا الضمان الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين-.٢٢٢المادة 
له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ اإلجراءات الالزمة  إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال .١

  ؛لدينالستيفاء ا
  . امتدادا لألجل بعد حلول الدينإذا كان المحال له قد منح المدين .٢

  .وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان األحكام الخاصة الواردة في باب البيع

والمحال له، كل بقدر حصته، أن ، جاز للمحيل  إذا وردت الحوالة على جزء من الدين-.٢٢٣المادة 
  : األولويةومع ذلك يكون للمحال له حق. يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال
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  إذا اشترطه صراحة؛ .١
  . المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منهإذا ضمن المحيل يسار المدين .٢

ك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في  يجوز للمدين أن يتمس-.٢٢٤المادة 
  .مواجهة المحيل بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها

له أن يتمسك بالدفوع بالصورية وال بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من السندات السرية  وال يجوز
 كانت غير ناتجة عن السند المنشئ لاللتزام ولم يكن المحال له قد علم المعارضة والتعهدات الخفية إذا

  .بها

 تخضع حوالة الكمبياالت والسندات لألمر والسندات لحاملها ألحكام هذا األمر القانوني -.٢٢٥المادة 
  .فيما لم ينص عليه بالقانون التجاري

  

���01 �3�ق أو 3�ا�0 ا�0�Z : ا�8�9 ا�5Q� 03�ا�  

وال تصح هذه الحوالة إال إذا كان .  ال يضمن إال كونه وارثا من أحال حقه في تركة-.٢٦٢المادة 
  . التركةالطرفان يعرفان قيمة

وبمقتضى هذه الحوالة تنقل بحكم القانون الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له بشرط 
  .السالمة من الربا

 في جميع الحاالت التي ترد فيها الحوالة على األصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز -.٢٢٧المادة 
 المحال، أن يباشروا من وقت حصول الحوالة دعاواهم على نحو ما يقرره لهم القانون ضد لدائني الشيء

  .الة صراحة السابق وضد المحال معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالمدين
له من حقوق على نحو ما يظهر  له مسئوال إال في حدود ما للذمة التي أحيلت ومع ذلك، ال يكون المحال

له ال يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى  وهذه المسئولية الواقعة على عاتق المحال. من حصر التركة
  . السابقاتفاقات مبرمة بينه وبين المدين

  . انتفاء الربا والغررذلك مع شرطكل 
  

J�  ا�EB�ل : ا�8�9 ا�5

  . وإما بمقتضى القانون الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى االتفاق-.٢٢٨المادة 

 منه في الحقوق والدعاوى  محله عند قبضه الدين يقع الحلول االتفاقي إذا أحل الدائن الغير-.٢٢٩المادة 
، ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة وأن يتم في نفس واالمتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين

  .الوقت الذي يحصل فيه األداء

 أو المبلغ الذي يكون محل  الشيء يقع الحلول االتفاقي أيضا عند ما يقترض المدين-.٢٣٠المادة 
، ويحل المقرض محله في الضمانات المخصصة  للدائن ويحصل هذا الحلول االلتزام بقصد قضاء الدين

  .بغير رضى الدائن فإذا رفض الدائن استيفاء الدين وقام المدين باإليداع على وجه صحيح تم الحلول
  :ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم

  أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛ .١
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، وفي التوصيل أن الوفاء قد  قد اقترض لوفاء الدينأن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء .٢
 لهذا الغرض، وفي حالة اإليداع، يجب  ذكر البيانات  من الدائن الجديدوقع بالنقود أو الشيء المقدم

  السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع؛
  . صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديمأن يحل المدين .٣

  : الحلول بمقتضى القانون يقع في الحاالت اآلتية-.٢٣١المادة 
لذي يفي بدين دائن آخر ولو كان الحقا في التاريخ، إذا كان هذا الدائن مقدما عليه بسبب لفائدة الدائن، ا .١

امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي لمنقوالت سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رسميا أو مرتهنا 
  رهنا حيازيا أو مجرد دائن عادي؛

 قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين  هذا الثمنلفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان .٢
  المرتهنين للعقار رهنا رسميا؛

 أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين .٣
  يفي عن غيره من الكفالء أو وكيل بالعمولة؛

 من غير أن يكون ملتزما به شخصيا، وعلى سبيل المثال لمن  في انقضاء الدينةلفائدة من له مصلح .٤
  . الحيازي لمنقول أو الرهن الرسميقدم الرهن

دائن الذي  وال. على السواء الحلول المقرر في المواد السابقة يقع ضد الكفالء وضد المدين-.٢٣٢المادة 
له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في   الذي وفاهيستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير

  .الدين

 ٢٢٠ و٢١٣ إلى ٢١٠ و٢٠٧ يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في المواد -.٢٣٣المادة 
  .السابقة

  
K: ا�8�9 ا��ا��0 ا?�  

 لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق  اإلنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين-.٢٣٤المادة 
 بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا عليه له، وتكون اإلنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير

  .لمن وكله على الوفاء

واألشخاص الذين ال يتمتعون بأهلية .  اإلنابة ال تفترض، ويلزم أن تكون صريحة-.٢٣٥المادة 
  . ال يحق لهم إجراء اإلنابةالتصرف

 المناب، بيد أنه إذا وجدت  تتم اإلنابة برضا المنيب والمناب لديه، ولو بدون علم المدين-.٢٣٦المادة 
مناب لديه والمدين المناب لزم قبول هذا األخير لصحة اإلنابة، وكان له كامل هناك أسباب عدائية بين ال

  .الحرية في الرفض

  :ال تصح اإلنابة إال-.٢٣٧المادة 
   المناب عليه صحيحا قانونا؛إذا كان الدين .١
  .ي الحقوق االحتمالية الذي على الدائن المنيب صحيحا كذلك، وال تجوز اإلنابة فإذا كان الدين .٢

 ليس ضروريا لصحة اإلنابة، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما وال أن يكون -.٢٣٨المادة 
  .سبباهما متشابهين
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 يجوز للمدين المناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان -.٢٣٩المادة 
  .المنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا األخيريمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن 

 المنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحاالت المذكورة  اإلنابة الصحيحة تبرئ ذمة-.٢٤٠المادة 
  .في المادة التالية

ليه من أجل مبلغ  المنيب ويكون للمناب لديه الرجوع ع ال يترتب على اإلنابة براءة ذمة-.٢٤١المادة 
  : وتوابعهالدين

إذا تقرر عدم وجود االلتزام المناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطالن والفسخ المقررة في  .١
  القانون؛

  ؛٣٥٢في الحالة المنصوص عليها في المادة  .٢
أما إذا وفى المدين المناب . ل اإلنابة إلى علمه قبل أن تص المناب تحلله من الدينإذا أثبت المدين .٣

للمنيب، بعد علمه بحصول اإلنابة فإنه يبقى مسئوال تجاه المناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه 
  .للمنيب

، تطبق على ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٠ األحكام المقررة في المواد -.٢٤٢المادة 
  .اإلنابة

ا أجريت اإلنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت األولوية للسابق منهما في  إذ-.٢٤٣المادة 
تاريخ سنده، فإن كانت اإلنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم 

  .المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما

 له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي ولم يكن مدينا للمنيب، حق  إذا دفع المناب الدين-.٢٤٤المادة 
  .دفعه، وفقا لقواعد الوكالة
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 وال تنفعه إال في ، فهي ال تضر الغيرم إال من كان طرفا في العقد ال تلز االلتزامات-.٢٤٥المادة 
  .الحاالت المذكورة في القانون

 أثرها ال بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم  تنتج االلتزامات-.٢٤٦المادة 
 طبيعة االلتزام أو القانون، ومع ذلك فالورثة ال يلتزمون إال في  عن ناتجايكن العكس مصرحا به أو

  . التركة وبنسبة مناب كل واحد منهمحدود أموال

 التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وال  االلتزامات-.٢٤٧المادة 
  .ها إال برضاهما معا أو في الحاالت المنصوص عليها في القانونيجوز إلغاؤ

 كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل -.٢٤٨المادة 
  . أو اإلنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعتهملحقات االلتزام التي يقررها القانون أو العرف

  . الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسهال يجوز أن يشترط مقدما عدم مسئولية -.٢٤٩المادة 
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 مسئوال عن فعل نائبه أو خطئه وعن فعل أو خطإ  األشخاص الذين  يكون المدين-.٢٥٠المادة 
فسه، وذلك مع حفظ حقه في  التزامه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطإ نيستخدمهم في تنفيذ

  .الرجوع على األشخاص الذين يتحمل المسئولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون

 ال يجوز ألحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن االلتزام إال إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن -.٢٥١المادة 
  .قانون أو العرف أو اليؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب االتفاق

 في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن - ٢٥٢المادة 
  أو العرف اآلخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملزما حسب النصوص أو االتفاقيؤدي المتعاقد

  .بأن ينفذ التزامه أوال
عند ما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يحوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب ألي واحد منهم 

  . مقابلإلى أن يقع األداء الكامل لما يستحقه من التزام
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 آخر، ويجب عليه أن ينفذه  يجوز للمدين أن ينفذ االلتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص-. ٢٥٣المادة 
  :بنفسه

 إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء االلتزام، وفي هذه الحالة ال يسوغ له أن يجعل شخصا آخر -أ
  مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه؛

 بمهارة ذا نتج هذا االستثناء ضمنيا من طبيعة االلتزام أو من الظروف، ومثال ذلك أن يتمتع المدين إ-ب
  . تكون أحد البواعث الدافعة إلبرام العقدشخصية

 ولو برغم إرادة  شخصيا، ساغ أن ينفذه الغير االلتزام واجبا من المدين إذا لم يكن تنفيذ-.٢٥٤المادة 
  .  المدين بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل إلبراء ذمة المدينالدائن، ويبرئ هذا التنفيذ ذمة

  .عا والدائن م رغم إرادة المدينوال يجوز أن ينفذ االلتزام من طرف الغير

 له على وجه صحيح أو لمن يعينه  يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون-.٢٥٥المادة 
  :  إال المدينوالوفاء لمن ليست له صالحية االستيفاء ال يبرئ ذمة. الستيفاء الدين

  لة أو استفاد منه؛إذا أقره الدائن صراحة أو دال .١
  .إذا أذنت فيه المحكمة .٢

 من قدم توصيال أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له، افترض فيه -.٢٥٦المادة 
 في واقع األمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن ال حقيقة أنه مأذون في استيفاء االلتزام، ما لم يكن المدين

  .إلذنلهذا ا

 صحيحا كالوارث الظاهر، ولو استحق  يكون الوفاء الحاصل بحسن نية، لمن يحوز الحق- ٢٥٧المادة 
  . منه فيما بعد

 ، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين التصرف إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية- ٢٥٨المادة 
  :اتبعت القواعد اآلتية

،  الذي أجراه ينقضي به الدينالوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق وال يضر بناقص األهلية .١
  وال يسوغ االسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛ 
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 من هذا ٣٠ أنه استفاد منه طبقا للمادة  أثبت المدين يكون صحيحا إذاالوفاء الحاصل لناقص األهلية .٢
  .األمر القانوني

  .  إال بتسليم ما ورد في االلتزام قدرا ووصفا المدين ال تبرأ ذمة- ٢٥٩المادة 
 بطريقة مختلفة عن وال يحق له إجبار الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له، أو أداء االلتزام

  . عند سكوت هذا السندالطريقة التي حددها السند المنشئ لاللتزام أو العرف

، لم يجبر الدائن على استيفاء االلتزام مجزءا ولو كان قابال للتجزئة، ا واحد إذا كان المدين-.٢٦٠المادة 
  .ألمر بالكمبياالتما لم يتفق على خالف ذلك، إال إذا تعلق ا

 أن يمنحوه آجاال معتدلة مناسبة ومع ذلك، يسوغ للقضاة، وفي نطاق ضيق، مراعاة منهم لمركز المدين
  .للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة مع إبقاء األشياء على حالها

 ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع،  إال بنوعه لم يكن المدين إذا لم يعين الشيء-.٢٦١المادة 
  .كما ال يمكن أن يعطيه من أردئه

، ومع ذلك  بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد المدين تبرأ ذمة-.٢٦٢المادة 
  :نذ هذا التاريخيكون مسئوال عن العيوب التي تحصل م

   وشبه الجرائم؛إذا نشأ العيب عن فعل أو خطإ يتحمل مسئوليته، وفقا لألحكام المقررة في الجرائم .١
  .إذا كان في حالة مطل وقت حصول العيب .٢

 والصفة والنوع  ملزما إال بنفس المقدار إذا كان محل االلتزام أشياء مثلية ال يكون المدين-.٢٦٣المادة 
  .المبين في االلتزام كيف ما كانت الزيادة أو النقص في القيمة

 كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى  وإذا أصبحت األشياء محل االلتزام غير موجودة عند حلول األجل
  .توجد وبين أن يفسخ االلتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد

 يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكــنها  العملة الوارد في التزام إذا كان اسم-.٢٦٤المادة 
  . مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك أن يبرئ ذمته بدفع النقود األقل قيمة

 أنه ملتزم بالنقود األكثر استعماال، فإن كانت العمالت ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين
  .على قدم المساواة في االستعمال وجب إبطال العقد

  . وفي جميع الحاالت يجب احترام التشريعات النقدية المعمول بها

محل  « أو تقتضيه طبيعة الشيءالتفاق االلتزام في المكان الذي يحدده ا يجب تنفيذ-.٢٦٥المادة 
  .»االلتزام

 إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير  إذا لم يحدد االتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد
 للمدين أن يقوم بالوفاء أينما الكلفة أو صعبا، وإذا كان من الممكن نقل محل االلتزام، دون صعوبة ساغ

  . يجد الدائن، ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه
  . الناشئة عن الجريمة يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضيةوفي االلتزامات

  . وما بعدها١٤٦نفيذ فيه مبينة في المادة  القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول الت-.٢٦٦المادة 

، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن وذلك  مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين-.٢٦٧المادة 
  .ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخالفه، باستثناء الحاالت التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف
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 في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه موقعا عليه بما الذي وفى االلتزام الحق للمدين -.٢٦٨المادة 
 مشروعة في االحتفاظ به  أو كانت له مصلحةفإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين. يفيد براءة ذمته

  .موثقا مثبتا براءته للمدين أن يطلب على نفقته توصيال حق

 في أن يطلب إعطاءه توصيال بما يدفعه، وله أيضا  للمدين الذي يفي ببعض االلتزام الحق-.٢٦٩المادة 
  .أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين

ء أو غيرها من األداءات الدورية فإن  إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كرا-.٢٧٠المادة 
التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ عن قسط معين يعتبر قرينة على حصول الوفاء باألقساط المستحقة 

  .عن مدد سابقة لتاريخ حصوله
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 التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب  في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ يكون المدين-.٢٧١المادة 
  .مقبول

  . المقرر في السند المنشئ لاللتزام في حالة مطل بمجرد حلول األجل يصبح المدين-.٢٧٢المادة 
 في حالة مطل إال بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار م يعين لاللتزام أجل، لم يعتبر المدينفإن ل

  . صريح بوفاء الدين
  :ويجب أن يتضمن هذا اإلنذار

  طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛ .١
  .، فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدينتصريحا بأنه إذا انقضى هذا األجل .٢

ويجب أن يكون هذا اإلنذار مكتوبا، ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة  القضائية، ولو رفعت 
  .إلى قاض غير مختص

  : ال يكون اإلنذار من الدائن واجبا-.٢٧٣المادة 
   التزامه؛ صراحة تنفيذلمدينإذا رفض ا .١
  .إذا أصبح التنفيذ مستحيال .٢

، لم يعتبر ورثته في حالة مطل إال إذا وجه إليهم الدائن  إذا حل االلتزام بعد موت المدين-.٢٧٤المادة 
، وجب توجيه ذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهليةوإ.  مورثهمأو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام

  .اإلنذار لمن يمثله قانونا

 لإلنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان ال يكون التنفيذ فيهما  ال أثر-.٢٧٥المادة 
  .واجبا

 االلتزام ما دام تنفيذه  في إجباره على تنفيذكان للدائن الحق في حالة مطل،  إذا كان المدين-.٢٧٦المادة 
  .، وله الحق في التعويض في الحالتينممكنا، فإن لم يكن ممكنا، جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد

 بالنسبة إلى لدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد االلتزام غير ممكن إال في جزء منه، جاز لإذا أصبح تنفيذ
  . الجزء الذي ما زال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين

  .وعالوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في األبواب المتعلقة بالعقود الخاصة
  .تطبق األحكام المشار إليها أعاله ما لم تجر إلى الربا
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  . بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة العقدال يقع فسخ

 يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة  إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد-.٢٧٧المادة 
  .القانون بمجرد عدم الوفاء

إال أنه إذا كان محل االلتزام عمال ال . ويض االلتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تع-.٢٧٨المادة 
، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة يتطلب تنفيذه فعال شخصيا من المدين

  .المدين
 الضروري للحصول على تنفيذ القدر  التي يرجع بها الدائن على المدينوال يسوغ أن تتجاوز المصروفات

  وجب على الدائن أن يستأذن القاضي٢٠٠٠االلتزام، وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ ألفي أوقية 
  .المختص

 ملتزما بالتعويض بمجرد حصول  إذا كان محل االلتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين-.٢٧٩المادة 
 من طرف المحكمة في أن يزيل على نفقة وزيادة على ذلك يجوز للدائن الحصول على اإلذن. خاللاإل

  .المدين ما يكون قد وقع مخالفا لاللتزام
يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بااللتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك 

  .ينسوء نية من جانب المد

.  الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية ناتجة مباشرة عن عدم الوفاء بااللتزام-.٢٨٠المادة 
وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول الجتهاد المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية 

  . أو تدليسه المدينخطأمختلفة حسب 

 الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ، كان له حق إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير-.٢٨١المادة 
  . بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحتهضرر

  .اهرة الموجود في حالة مطل يكون مسئوال عن الحادث الفجائي والقوة  الق المدين-.٢٨٢المادة 

 كان تقديره حسب قيمته في  في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا هلك الشيء-.٢٨٣المادة 
تاريخ استحقاق االلتزام، فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى األوصاف 

قريبة االحتمال وأن تؤيد باليمين، فإذا نكل المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه األوصاف 
  .المدعى عليه عن أداء اليمين كان التقدير على قول المدعي بشرط أن يؤيده باليمين

  

�
: ا��9ع ا�5PQ9دث ا�Bه�ة وا�  ا���ة ا��

أخير فيه ناشئ عن  أن عدم الوفاء بااللتزام أو الت ال محل ألي تعويض، إذا أثبت المدين-.٢٨٤المادة 
  .سبب ال يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة، والحادث الفجائي أو امتناع الدائن من االستيفاء

الفيضانات «كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يدفعه، كالظواهر الطبيعية :  القوة  القاهرة هي-.٢٨٥المادة 
 سلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذوغارات العدو وفعل ال» والجفاف والعواصف والحرائق والجراد

  . االلتزام مستحيال
 الدليل على أنه بذل وال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين

  .كل العناية لدرئه عن نفسه
  . الذي ينتج عن خطإ سابق من المدينوكذلك ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب
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J�9ء: ا��9ع ا�5D��  ا��=ع ا�&اP� 1� ا$

 يكون الدائن في حالة امتناع عن االستيفاء، إذا رفض دون سبب معتبر قانونا، استيفاء -.٢٨٦المادة 
 آخر يعمل باسمه على الكيفية المحددة في السند المنشئ  أو من شخصاألداء  المعروض عليه من المدين

  .لاللتزام أو التي تقتضيها طبيعته
  .سكوت الدائن أو غيابه عند ما تكون مشاركته ضرورية  لتنفيذ االلتزام يعتبر رفضا منه

الوقت الذي يعرض فيه  في  ال يكون الدائن في حالة امتناع من االستيفاء إذا كان المدين-.٢٨٧المادة 
  .أداء االلتزام غير قادر في الواقع على أدائه

  : يكون الدائن في حالة امتناع من االستيفاء برفضه مؤقتا قبض الشيء-.٢٨٨المادة 
  إذا كان حلول أجل االلتزام غير محدد؛ .١
  . المقرر في أن يبرئ ذمته قبل األجلإذا كان للمدين الحق .٢

 االلتزام، فإن الدائن يكون في حالة  قد أخطر الدائن في أجل معقول بنيته في تنفيذغير أنه إذا كان المدين
  .  المعروض عليهامتناع من االستيفاء ولو رفض مؤقتا قبض الشيء

 فيه الدائن في حالة امتناع من االستيفاء تقع عليه مسئولية ابتداء من الوقت الذي يصبح -.٢٨٩المادة 
  . مسئوال إال عن تدليسه وخطئه الجسيم وال يكون المدين. أو تعيبههالك الشيء

  . امتناع الدائن من االستيفاء أن يرد إال الثمار التي جناها فعال أثناء  ليس على المدين-.٢٩٠المادة 
 الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ  في استرداد المصروفاتوله من ناحية أخرى حينئذ الحق

  . وصيانته وعرضه على الدائنالشيء
  

Kا��9ع ا��ا� :ZD9=: �16ض��D� ا$��#ام وإ�&اع   

  . المدين امتناع الدائن عن االستيفاء ال يكفي إلبراء ذمة-.٢٩١ادة الم
 أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا فإذا كان محل االلتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين

وإذا كان . ع األمانات الذي تعينه المحكمةرفض الدائن قبضه، كان له لتبرئة ذمته أن يودعه في مستود
محل االلتزام قدرا من األشياء التي تستهلك أو شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى 

 أو الذي تقتضيه طبيعة االلتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه كان للمدين تسلمه في المكان المعين في العقد
   أن يودعه في مستودع األمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ وذلك عند ما يكون الشيءلتبرئة ذمته

  .صالحا لإليداع

 ولكن إذا وقع العرض.  بعرضه القيام به  المدين إذا كان محل االلتزام عمال، لم تبرأ ذمة-.٢٩٢المادة 
 المحلي ووقع إثبات حصول ذلك  أو العرفت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى االتفاقفي الوق

العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه، كان للمدين أن يرجع على الدائن الذي رفض بال عذر مقبول 
  .م الذي عليهفي حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه، لو أنه قام بااللتزا

  .ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال

  :  ال ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين-.٢٩٣المادة 
   االلتزام؛إذا كان الدائن سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ .١
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  الواجب دفعه في موطنم، وأمسك عنها كحالة الدينإذا كانت مشاركة الدائن ضرورية ألداء  االلتزا .٢
  . عند ما ال يتقدم الدائن الستيفائهالمدين

  . الحقيقيوفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض

  : أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه يعفى المدين-.٢٩٤المادة 
  إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛ .١
، لسبب يرجع لشخص الدائن أداء التزامه أو ال يستطيع في جميع األحوال التي ال يستطيع فيها المدين .٢

الغ المستحقة محال للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو المحال أداءه في أمان كالحالة التي تكون فيها المب
  .له

  : الحقيقي صحيحا يجب لكي يكون العرض-.٢٩٥المادة 
وفي . ، أو إلى من تكون له والية القبض عنهأن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين .١

   لمن يمثل جملة دائنيه؛حالة إفالس الدائن يجب أن يحصل العرض
  يعمل باسم المدين ولو كان أحدا من الغير متمتع بأهلية أداء الدينأن يحصل من شخص .٢

  وإلبراء ذمته؛
  أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛ .٣
  وطا لصالح الدائن؛ قد حل، إذا كان مشرأن يكون األجل .٤
   قد تحقق؛أن يكو الشرط الذي علق عليه الدين .٥
 لحصول األداء  في المكان المتفق عليه لحصول األداء، فإن لم يحدد االتفاقأن يجري العرض .٦

  .مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد
  . في جلسة المحكمةويجوز أيضا أن يحصل العرض

واإليداع ال يحلل المدين .  المدين الذي ال يعقبه اإليداع الفعلي للشيء ال يبرئ ذمة العرض-.٢٩٦المادة 
  .من نتائج مطله إال بالنسبة للمستقبل

  .مترتبة على هذا المطل يوم حصول اإليداع فهي تبقى على عاتقهأما اآلثار التي كانت 

 منه بل وبعد حصول اإليداع، أن يحصل  يسوغ للملتزم بشيء منقول بعد حصول العرض-.٢٩٧المادة 
قتضى الحال، وذلك في  الذي وقع عرضه لحساب الدائن، وفي إيداع ثمنه إن ا في بيع الشيءعلى اإلذن

  :األحوال اآلتية
  ؛إذا كان في االنتظار  خطر على الشيء .١
   تتجاوز قيمته؛إذا كانت مصروفات حفظ الشيء .٢
  . غير صالح لإليداعإذا كان الشيء .٣

، ثمن في البورصة أوفي السوقويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني، إال أنه يسوغ للمحكمة إذا كان للشيء 
أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري فيه المعامالت بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له 

 أن يخطر الطرف اآلخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير، وإال وجب عليه ويجب على المدين. بذلك
 الرجوع على الطرف اآلخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق وللمدين حق. التعويض

  .ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن. عليه بين الطرفين، وال يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر

إال وجب عليه  إخطار الدائن باإليداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله و يجب على المدين-.٢٩٨المادة 
وال ضرورة لهذا اإلخطار في الحاالت التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن على نحو ما . التعويض

  . السابقتين٢٩٤ و٢٩٣هو مبين في المادتين 
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ي وتنقض.  المودع، كما أنه ينتفع بثماره ابتداء من يوم اإليداع، يتحمل الدائن هالك الشيء-.٢٩٩المادة 
  . المدينين المشتركين في االلتزام وذمة الكفالءالرهون، وتبرأ ذمة

  . المودع ما دام الدائن لم يقبل اإليداع يسوغ للمدين أن يسحب الشيء-.٣٠٠المادة 
 المدينين ه، وال تبرأ ذمة من جديد مع االمتيازات والرهون التي كانت ملحقة بوفي هذه الحالة، يعود الدين

  .المشتركين في الدين وال الكفالء

  : الذي وقع إيداعه في سحب الشيء المدين ينتهي حق-.٣٠١المادة 
  إذا حصل على حكم حائز قوة اآلمر المقضي به يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ .١
  . الذي أودعهلشيءإذا صرح بتنازله عن سحب ا .٢

 الذي حصل إيداعه وال يجوز هذا له أن يسحب الشيء ، لم يسغ إذا أشهر عسر المدين-.٣٠٢المادة 
  .السحب إال لكتلة الدائنين في الحاالت المبينة في المواد السابقة

. قي، واإليداع عند ما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن الحقي مصروفات العرض-.٣٠٣المادة 
  . الذي حصل إيداعه إذا سحب الشيءوتقع على عاتق المدين

  
V�Uب ا��ت: ا���
 �'c ا� ,  

  
  ا�'���ن: ا�8�9 ا�ول

 العربون ويجب رد.  تعهدهنفيذ العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين لآلخر بقصد ضمان ت-.٣٠٤المادة 
  .وكل اتفاق يقضي بخالف ذلك يقع باطال بقوة القانون. إذا لم يتم التعاقد مهما كان سبب إلغاء العقد

  

�لd3: ا�8�9 ا�5�3�V ا�   

 المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إال بعد وفاء ما هو  الحبس هو حق حيازة الشيء حق-.٣٠٥المادة 
  .مستحق للدائن، وال يمكن أن يباشر إال في األحوال الخاصة التي يقررها القانون

  : الحبس لصالح الحائز حسن النية يثبت حق-.»مكررة« ٣٠٥المادة 
   وفي حدودها؛ الضرورية  التي أنفقت على الشيءمن أجل المصروفات .١
، بشرط أن تكون سابقة على دعوى االستحقاق،  التي أدت إلى تحسين الشيءمن أجل المصروفات .٢

 تدخل في وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت األصل أو الشيء، أما بعد دعوى االستحقاق، فال
 من أجل المصروفات التي هي من االعتبار إال المصروفات الضرورية المحضة، وال يثبت هذا الحق

  قبيل مجرد الترف؛
  .في جميع األحوال األخرى التي يقررها القانون .٣

  : الحبس ال تجوز مباشرة حق-.٣٠٦المادة 
  من الحائز سيئ النية؛ .١
  .ترتب دينه على سبب غير مشروع، أو على سبب يحرمه القانونمن الدائن الذي ي .٢

 يمكن أن يكون محال لحق الحبس األشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات االسمية أو -.٣٠٧المادة 
  .اإلذنية أو التي لحاملها
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  : الحبس ال تجوز مباشرة حق-.٣٠٨المادة 
 كاألشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها على األشياء غير المملوكة للمدين، .١

  القانوني؛
على األشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم، بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع  .٢

  ؛اإلشهار الذي يقضي به القانون، أنها ليست على ملك المدين
  .ها حجز المنقولعلى األشياء التي ال يسري علي .٣

  : الحبس إال بالشروط اآلتية ال تجوز مباشرة حق-.٣٠٩المادة 
   في حيازة الدائن؛أن يكون الشيء .١
 حاال وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل أن يكون الدين .٢

  على تحديده؛
  . محل الحبس ناشئا عن معامالت قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيءدينأن يكون ال .٣

 في  إذا انتقلت األشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته، كان له الحق-.٣١٠المادة 
  . موجودة فيه خالل ثالثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقلاستردادها  إلعادتها إلى المكان الذي كانت

  . الدائن في التتبع، سقط حقوإذا انقضى هذا األجل

  :  الحبس، ولو لسبب الديون التي لم يحل أجلها تسوغ مباشرة حق-.٣١١المادة 
   كان قد أشهر عسره؛ عن أداء ديونه، أوإذا توقف المدين .١
  .، وأعطى نتيجة سلبية ضد المدينإذا كان قد أجري تنفيذ .٢

 الحبس إذا كانت األشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض  ال تجوز مباشرة حق-.٣١٢المادة 
 ، إال أنه إذا علم الدائن  فيما بعد بتوقف المدينمعين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد

  .عن دفع ديونه أو بعسره، كان له أن يباشر حق الحبس

 من جديد بحدث  الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء حق-.٣١٣المادة 
  .الحق

 وفقا للقواعد المقررة للمرتهن  الحبس يكون مسئوال عن الشيءي يباشر حق الدائن الذ-.٣١٤المادة 
  .الحيازي

 المحبوس بيد الدائن معرضا للهالك أو التعيب، جاز للدائن أن يحصل على  إذا كان الشيء-.٣١٥المادة 
 الحبس على المبلغ الناتج  لبيع المرهون رهنا حيازيا، ويباشر حق في بيعه طبقا للمسطرة المقررةاإلذن

  .من البيع

 أن تأمر برد األشياء التي يحبسها الدائن إذا - وفقا لظروف الحال - يسوغ للمحكمة -.٣١٦المادة 
في مستودع األمانات المبلغ  أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع عرض المدين

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض األشياء المحبوسة عندما يكون . المطلوب إلى أن يفصل النزاع
 المنقول وعرض تقديم الكفيل ال يكفي لتحرير الشيء. ذلك ممكنا، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها

  .المرهون رهنا حيازيا

 يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد أن يوجه للمدين مجرد إنذار، أن -.٣١٧المادة 
 في بيع األشياء التي يحوزها وفي أن يستعمل المبلغ الناتج من البيع في يستحصل من المحكمة اإلذن



- 35 - 

 المحبوس وتوابعه، الشيءويخضع الدائن فيما يتعلق بتصفية . استيفاء حقه باالمتياز على الدائنين اآلخرين
  . المرتهن الحيازيلكل التزامات

 وخلفائه في نفس الحاالت التي يمكن فيها  يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين-.٣١٨المادة 
  .التمسك به ضد المدين نفسه

  
دسWب ا���^Xن ا$��#ا�ت: ا�f�   وإ�^

  
  �^Xن ا$��#ا�ت: ا�8�9 ا�ول

 تنفيذا ، إال استرداد ما دفع بغير حق االلتزام الباطل بقوة القانون ال يمكن أن ينتج أي أثر-.٣١٩المادة 
  .له

  :ويكون االلتزام باطال بقوة القانون
  الالزمة لقيامه؛إذا كان ينقصه أحد األركان  .١
  .إذا قرر القانون في حالة خاصة بطالنه .٢

 التابعة، ما لم يظهر العكس من  بطالن االلتزام األصلي يترتب عليه بطالن االلتزامات-.٣٢٠المادة 
  .القانون أو من طبيعة االلتزام التابع

  .ليبطالن االلتزام التابع ال يترتب عليه بطالن االلتزام األص

 بطالن جزء من االلتزام يبطل االلتزام في مجموعه إال إذا أمكن شرعا لهذا االلتزام أن -.٣٢١المادة 
وفي هذه الحالة األخيرة يبقى االلتزام قائما باعتباره عقدا . يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطالن

  . األصليمتميزا عن العقد

 آخر، جرت عليه اللتزام باعتبار ذاته، وكان به من الشروط ما يصح به التزام إذا بطل ا-.٣٢٢المادة 
  .القواعد المقررة لهذا االلتزام األخير

  .  إجازة االلتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه ال يكون لهما أدنى أثر-.٣٢٣المادة 
  


�   إ�^ل ا$��#ا�ت: ا�8�9 ا�5

 ٧٦ و٧٥ ،٥٩ ،٢٥ محل في الحاالت المنصوص عليها في المواد  يكون لدعوى اإلبطال-.٣٢٤المادة 
وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل . من هذا األمر القانوني، وفي الحاالت األخرى التي يحددها القانون

  .الفاالحاالت التي ال يحدد فيها القانون أجال مخ
  . محل إال بين من كانوا أطرافا في العقدوال يكون لهذا التقادم

  إال من يوم زواله وال في حالة الغلط المذكورة في حالة اإلكراه ال يبدأ سريان مدة التقادم-.٣٢٥المادة 
  . يوم اكتشافهماوالتدليس إال من

 وبالنسبة إلى التصرفات  الرشد المبرمة من القاصرين فمن يوم بلغوهم سنأما بالنسبة إلى التصرفات
 فمن يوم رفع الحجر عنهم أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق المبرمة من المحجور عليهم وناقصي األهلية

 المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع وفي حالة الغبن. بورثتهم إذا مات ناقصو األهلية وهم على هذه الحالة
  .  محل العقداليد على الشيء
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اعاة األحكام  إلى الورثة في ما بقي لمورثهم من مدتها، مع مر تنتقل دعوى اإلبطال-.٣٢٦المادة 
  . أو بمدتهالمتعلقة بانقطاع التقادم

 بالتقادم في جميع الحاالت بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ  تنقضي دعوى اإلبطال-.٣٢٧المادة 
  .العقد

 في جميع الحاالت التفاق يسوغ التمسك بالدفع بالبطالن لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ ا-.٣٢٨المادة 
  .التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى اإلبطال

  . السابقة٣٢٧ إلى ٣٢٤ للتقادم المقرر في المواد وال يخضع هذا الدفع

حالة التي كانا عليها  يترتب على إبطال االلتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل ال-.٣٢٩المادة 
.  الذي تقرر إبطالهوقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد لآلخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد

وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة، على وجه صحيح للغير الحسني النية، األحكام الخاصة المقررة لمختلف 
  .العقود المسماة

تزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله ال تصح إجازته وال التصديق عليه إال إذا  االل-.٣٣٠المادة 
تضمنا بيان جوهر االلتزام واإلشارة إلى سبب قابليته لإلبطال والتصريح بالرغبة في إصالح العيب الذي 

  .كان من شأنه أن يؤدي إلى اإلبطال

تصديق صراحة، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا االلتزام  إذا لم تحصل اإلجازة أو ال-.٣٣١المادة 
القابل لإلبطال ممن كان على بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي يمكن له إجازته أو التصديق عليه بوجه 

  .صحيح
اإلجازة أو االعتراف أو التنفيذ االختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما القانون يترتب 

أما .  عن الوسائل والدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد االلتزام القابل لإلبطالتنازلعليها ال
بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير الحسني النية قبل التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة 

  .٣٢٩المقررة في آخر المادة 
  

K�Wب ا��تا�� ء ا$��#ا: ا��   

  : بما يلي تنقضي االلتزامات-.٣٣٢المادة 
  الوفاء؛ .١
  اإلبراء االختياري؛ .٢
  التجديد؛ .٣
  المقاصة؛ .٤
  اتحاد الذمة؛ .٥
   بفوات الدعوى؛التقادم .٦
  اإلقالة االختيارية؛ .٧
 .استحالة التنفيذ .٨
  

  ا��,ء ��67 1م: ا�8�9 ا�ول

  . أو القانون ينقضي االلتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها االتفاق-.٣٣٣المادة 
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 الذي  ينقضي االلتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ، استيفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء-.٣٣٤المادة 
ائن بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محال ذكر في االلتزام، وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الد

  .لاللتزام

له على آخر، يلتزم بنفس   الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا المدين-.٣٣٥المادة 
  . أجل عدم كفاية الحجة أو من، سواء  من أجل العيوب الخفية في الشيءالضمان الذي يتحمل به البائع

  . وغيرها مما ليس فيه عوضوال تطبق هذه القاعدة على التبرعات

 له الحق فإذا سكت المدين، بقي.  عند الدفع الذي يعينه المدين تخصم المدفوعات من الدين-.٣٣٦المادة 
 أكبر في  الدين الذي قصد وفاءه، وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحةفي تعيين

أدائه، وتكون األولوية للدين الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع الخصم من الدين الذي يكون 
مان، وقع الخصم من أكثرها كلفة فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون في الض

  .وإن تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا. على المدين

 الذي يخصم منه ما  بعدة ديون توصيال قد عين الدائن بمقتضاه الدين إذا قبل المدين-.٣٣٧المادة 
الخصم من دين آخر ما دام الخصم المذكور في التوصيل متفقا قبضه، فال يجوز للمدين أن يطلب وقوع 

  .مع مصالحه
  


�  ا?��اء �� ا$��#ام : ا�8�9 ا�5

واإلبراء من .  التبرعله أهلية  ينقضي االلتزام باإلبراء االختياري الحاصل من الدائن الذي-.٣٣٨المادة 
  . لم يرفضه صراحةلمدينااللتزام ينتج أثره ما دام ا

 يمكن أن يحصل اإلبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن -.٣٣٩المادة 
  . أو هبته إياه من الدينتحليل المدين

 عن ادة الدائن التنازلإر كما يمكن أن يحصل اإلبراء ضمنيا بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح على
  . حقه

  . السند األصلي للدين، يفترض به حصول اإلبراء من الدينإرجاع الدائن اختيارا إلى المدين

 ال يكفي الفتراض حصول اإلبراء من رهن على سبيل ال المقدم إرجاع الدائن الشيء-.٣٤٠المادة 
  . الدين

  : صراحة قبوله وال يجوز له رفضه إذا رفض المدين ال يكون لإلبراء من االلتزام أي أثر-.٣٤١المادة 
  إذا كان قد سبق له أن قبله؛ .١
  .إذا كان اإلبراء قد تم بطلبه .٢

 اإلبراء الحاصل من المريض في مرض موته ألحد ورثته من كل أو بعض ما هو -.٤٢٣المادة 
  .مستحق عليه ال يصح إال إذا أقره الوارث

 في ى اإلبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبق-.٣٤٣المادة 
  .تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته
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 وتبرأ به ،ء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ ال يصح الرجوع فيه اإلبرا-.٣٤٤المادة 
 نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه، أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إال  المدينذمة

ش أو التدليس من جانب المدين، أو إذا كان اإلبراء حاصال من الوارث في دين مورثه وثبت حصول الغ
  .من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه

  
J�  ا��Q&�& : ا�8�9 ا�5

والتجديد ال يفترض، بل .  في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله التجديد هو انقضاء التزام-.٣٤٥المادة 
  .يجب التصريح بإرادة إجرائه

  :تجديد يلزم إلجراء ال-.٣٤٦المادة 
  أن يكون االلتزام القديم صحيحا؛ .١
  .أن يكون االلتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره .٢

.  ال يمكن حصول التجديد إال إذا كان الدائن أهال للتفويت والمدين الجديد أهال لاللتزام- .٣٤٧المادة 
إجراء التجديد إال في األحوال التي يجوز  غيرهم وال يجوز لألولياء والوكالء ومن يتولون إدارة أموال

  .لهم فيها إجراء التفويت

  :  يحصل التجديد بثالث طرق-.٣٤٨المادة 
 جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير محل االلتزام أن يتفق الدائن والمدين على إحالل التزام .١

  القديم؛
، ويجوز أن يحصل هذا اإلحالل من غير  الدائن من الدينأن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله .٢

   القديم؛مشاركة المدين
  . بالنسبة إليه المدينأن يحل، نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة .٣

ن يقوم بالوفاء بالدين مكانه، ال يؤدي إلى تجديد، وكذلك مجرد تعيين  شخصا يلتزم بأمجرد تعيين المدين
  .الدائن شخصا لالستيفاء منه

 المبين في االلتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه  إحالل شيء محل الشيء-.٣٤٩المادة 
أو التعديالت الواردة على شكل االلتزام أو على أما تعيين مكان التنفيذ . أن يلحق بااللتزام تعديال جوهريا

القيود المضافة له كاألجل، والشروط والضمانات، فال تعد تجديدا إال إذا كان المتعاقدان قد قصداه 
  .صراحة

، نله الدي  للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع اإلنابة التي بمقتضاها يعطي المدين-.٣٥٠المادة 
 مدينه الذي أجرى اإلنابة وبأنه يتنازل عن كل تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة

  . له في الرجوع عليهحق

منيب وال  ال في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، يترتب على اإلنابة إبراء ذمة-.٣٥١المادة 
 المناب في حالة عسر ما لم يكن عسره هذا واقعا بالفعل يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين

  .عند حصول التجديد، بدون علم من الدائن

 ليس للمدين الذي يقبل اإلنابة أن يتمسك، في مواجهة الدائن الجديد الحسن النية، بالدفوع -.٣٥٢المادة 
.  كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن األصلي، مع بقاء حقه في الرجوع على هذا األخيرالتي
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ومع ذلك يسوغ له أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة باألهلية الشخصية، إذا كانت هذه 
  .الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله اإلنابة، ومجهولة عندئذ منه

 الذي يحل محله إال  االمتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم ال تنقل إلى الدين-.٣٥٣المادة 
  .إذا احتفظ بها الدائن صراحة

  القديم إلى الجديد ال ينتج أثرا بالنسبة إلى الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الديناالتفاق
  .، إال إذا أبرم في نفس الوقت الذي يتم التجديد فيه وكان واردا في رسم ثابت التاريخالغير

 بالتجديد ينقضي االلتزام القديم نهائيا، إذا كان االلتزام الجديد الذي حل محله صحيحا، ولو -.٣٥٤المادة 
  . االلتزام الجديدلم يقع تنفيذ
 التجديد يتوقف على تحقيق الشرط، فإذا لم  واقف فإن أثر كان االلتزام الجديد معلقا على شرطبيد أنه إذا

  .يتحقق هذا الشرط اعتبر التجديد كأن لم يكن
  
K0: ا�8�9 ا��ا�R��  ا�

  . تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا لآلخر ومدينا له بصفة شخصية-.٣٥٥المادة 
  .وال تقبل عند ما يكون من شأنها أن تؤدي إلى الربا

  . فيها ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إال إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق-.٣٥٦المادة 

له أن  ، ليسلغير الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن ألحد من ا المدين-.٣٥٧المادة 
 منه أن يتمسك بها في مواجهة يتمسك في مواجهة المحال له بالمقاصة التي كان يمكنه قبل وقوع القبول

  .الدائن األصلي، وليس له إال الرجوع بدينه على المحيل

بما هو مستحق على هذا  ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمقاصة -.٣٥٨المادة 
الدائن للشركة، وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشركة بالمقاصة بما هو مستحق له على 

  .كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا. الشركة

ى سبيل المثال، بين األشياء المنقولة  ال تقع المقاصة إال بين دينين من نفس النوع، وعل-.٣٥٩المادة 
  .المحددة صنفا ونوعا

 يلزم إلجراء المقاصة، أن يكون الدينان متحدي المقدار ومستحقي األداء وال يلزم أن يكونا -.٣٦٠المادة 
 قابال تركة يجعل الدين وعن افتتاح ال الناتج عن عسر المدينوسقوط األجل. واجبي األداء في نفس المكان

  .للمقاصة

  . ال يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المقاصة-.٣٦١المادة 

 يسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها، وعند اختالف الدينين -.٣٦٢المادة 
  .مافي المقدار تقع المقاصة في حدود األقل منه

  : ال تقع المقاصة-.٣٦٣المادة 
  إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي ال يجوز الحجز عليها؛ .١
 إما باإلكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون حق .٢

  بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛
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لوديعة  أو عارية االستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين ضد دعوى استرداد ا .٣
   المستحق؛في حالة هالك الشيء

 المنشئ لاللتزام يمنعه من  قد تنازل من بادئ األمر عن التمسك بالمقاصة أو كان العقدإذا كان المدين .٤
  التمسك بها؛

 والهيئات العمومية ذات الشخصية االعتبارية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن  الدولةضد حقوق .٥
  . من يتمسك بالمقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسمحق

  .جه قانوني صحيح ال تقع المقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على و-.٣٦٤المادة 

 يترتب على المقاصة عند التمسك بها انقضاء الدينين ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا -.٣٦٥المادة 
  .مستوفيين للشروط التي يحددها القانون إلجراء المقاصة

 إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في -.٣٦٦المادة 
  .المدفوعاتخصم 

  
V�U0: ا�8�9 ا��Zد ا�B:ا  

 واحد صفة الدائن والمدين لنفس االلتزام نتج اتحاد في الذمة يؤدي  إذا اجتمعت في شخص-.٣٦٧المادة 
  .إلى انتهاء عالقة دائن بمدين

  .ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو جزء منه

 في مواجهة جميع األشخاص واعتبر  الذي أدى التحاد الذمة، عاد الدين إذا زال السبب-.٣٦٨مادة ال
  .اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا

  
دسWدم: ا�8�9 ا�  ا���

 االحتفاظ بالديون  مع»٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٣٦٩المادة 
 خالل المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن االلتزام، أما الحقوق فال المحققة فإن التقادم

  .تسقط بالتقادم

وليس . يحتج به فيه أن  ال يسقط الدعوى بقوة القانون بل ال بد لمن له مصلحة التقادم-.٣٧٠المادة 
  .للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه

  .، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله مقدما عن التقادم ال يسوغ التنازل-.٣٧١المادة 
  .ل من التقادم الحاص ليس له ترك الحق التبرعمن ليست له أهلية

 في التمسك بالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو  آخر له مصلحة يسوغ للدائن ولكل شخص-.٣٧٢المادة 
  . األصليتنازل عنه المدين

 إلى أكثر من الخمس عشرة  ال يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم-.٣٧٣المادة 
  .سنة التي يحددها القانون

 يسقط الدعاوى المتعلقة بااللتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى  التقادم-.٣٧٤المادة 
  . التبعية لم ينقض بعدالمتعلقة بااللتزام األصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم االلتزامات
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  . ال محل للتقادم إذا كان االلتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو رهن رسمي-.٣٧٥المادة 
  :كذلك ال محل ألي تقادم

  بين األزواج خالل مدة الزواج؛ .١
   واألم وأوالدهما؛بين األب .٢
 أو المدير ما دامت  أو الحبس أو غيره من األشخاص المعنويين والوصي أو المقدمبين ناقص األهلية .٣

  .واليتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية

آلخرين إذا لم يكن لهم  ا ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي األهلية ال يسري التقادم-.٣٧٦المادة 
 قانوني  أو ترشيدهم أو تعيين نائب الرشدوصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن

  .لهم

كون للتقادم  بالنسبة للحقوق إال من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك ال ي ال يسري التقادم-.٣٧٧المادة 
  :محل

   حتى يتحقق الشرط؛بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط .١
   للضمان؛بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل االستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب .٢
  ؛بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل، إلى أن يحل ذلك األجل .٣
 قانوني عنهم، ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا ئبين، إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائبضد الغا .٤

  ؛ عن المكان الذي يتم فيه التقادم
 المقرر إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خالل األجل .٥

  .للتقادم

  : ينقطع التقادم-.٣٧٨لمادة ا
 في حالة مطل بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين .١

  لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطالنها لعيب في الشكل؛
  ؛ليسة المدين في تفبطلب قبول الدين .٢
 في  أو بكل طلب يقدم للحصول على اإلذن المدينبكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال .٣

  .مباشرة هذه اإلجراءات

 بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما  أيضا بكل أمر يعترف المدين ينقطع التقادم-.٣٧٩المادة 
 أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا األداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو إذا أجري حساب عن الدين

طلب أجال للوفاء أو قدم كفيال أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة  الدائن له 
  .بالدين

 بوجه صحيح، ال يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى  إذا انقطع التقادم-.٣٨٠دة الما
  .إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء  األثر المترتب على سبب االنقطاع

، يسري على من يخلفه في ن يحوز الحق ضد الوارث الظاهر وغيره مم انقطاع التقادم-.٣٨١المادة 
  .حقوقه

  . في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه يسوغ التمسك بانقطاع التقادم-.٣٨٢المادة 

 باأليام الكاملة ال بالساعات، وال يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في  يحسب التقادم-.٣٨٣المادة 
  .من الالزم لتمامهالز
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  . بانتهاء اليوم األخير من األجلويتم التقادم

 كل الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا االستثناءات الواردة -.٣٨٤المادة 
  .فيما بعد واالستثناءات التي يقضي بها القانون في حاالت خاصة

دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي :  تتقادم بخمس سنوات-.٣٨٥المادة 
  . يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم

  :تتقادم بسنتين
ت دعوى األطباء والجراحين والمولدين وأطباء األسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارا .١

ويؤدونه من عمليات وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء، وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ 
  حصوله؛

  دعوى الصيادلة من أجل األدوية التي يوردونها ابتداء من تاريخ توريدها؛ .٢
دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعالج األمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية  .٣

 منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من ن أجل العالج المقدمالمرضى، م
  تاريخ تقديم العالج أو حصول التوريدات؛

دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفتهم أو  .٤
فات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء عملياتهم والمصرو

  ؛المصروفات
دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم لألفراد الستعمالهم  .٥

  الخاص؛
ة منهم إذا كانت قد استخدمت في دعوى الفالحين ومنتجي المواد األولية من أجل التوريدات المقدم .٦

  . األغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات
  :تتقادم بسنة ذات ثالثمائة وخمسة وستين يوما

دعوى المعلمين واألساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة إلقامة التالميذ العامة منها والخاصة، من  .١
وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، ابتداء من حلول أجل أتعابهم المستحقة على تالميذهم 

   المحدد لدفع أتعابهم؛األجل
دعوى الخدم من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من األداءات المستحقة لهم  .٢

ل المبالغ التي يسبقونها لهم على ، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجبمقتضى عقد إجارة العمل
  أساس تلك الرابطة؛

 والصناعة من أجل رواتبهم دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة .٣
التهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما ووعم

   في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛لسنة الجارية وعند ثبوت الحقيعوضها وذلك عن ا
  دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم وما أنفقوه بسبب تقديم خدماتهم؛   
ولين  من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجدعوى المخدوم أو رب العمل   

  التهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ووالمندوبين من أجل أجورهم أو عم
  دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم من أجل اإلقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛ .٤
  .دعوى مكري المنقوالت من أجل أجرتها .٥

  : تتقادم أيضا بسنة ذات ثالثمائة وخمسة وستين يوما-.٣٨٦المادة 
وى وكالء الخصومة من أجل األتعاب والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو دع .١

  من عزلهم من الوكالة؛
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  دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛  .٢
ن دعوى المتعاقدين ضد األشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم ألداء ما أنيط بهم م .٣

  أعمال وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛
الدعوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد  .٤

وكذلك الدعوى «النقل، سواء أكانت ضد الناقل، أو الوكيل بالعمولة، أو ضد المرسل أو المرسل إليه، 
  .»ة عقد النقلالتي تنشأ بمناسب

 في حالة الهالك الكلي ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي وتحسب مدة هذا التقادم
  .غير ذلك من األحوال ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه

 إال من يوم مباشرة الدعوى ضد وال يبدأ هذا التقادم لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، األجل
  .الشخص الذي يثبت له الضمان

 إال من يوم تبليغ القرار اإلداري المتضمن للتصفية ، ال يبدأ التقادمفي حالة النقل الحاصل لحساب الدولة
  .ية أو لألمر النهائي باألداءئالنها

 السابقتين ولو حصل االستمرار ٣٨٦ و٣٨٥ المنصوص عليه في المادتين  يسري التقادم-.٣٨٧المادة 
  .في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو األعمال

 ٣٨٦ و٣٨٥ومع ذلك يحق لألشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 
 قد دفع فعال، ويسوغ  اليمين لألشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدينالمذكورتين آنفا أن يوجهوا

توجيه اليمين ألرامل هؤالء ولورثتهم وألوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا ال يعلمون 
  .بأن الدين مستحق

 وغيرها من األداءات المماثلة  الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية األراضي والمباني-.٣٨٨المادة 
  . كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسطتتقادم في مواجهة أي شخص

  بسبب االلتزامات جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير-.٣٨٩المادة 
س سنوات ابتداء من يوم نشر عقد إحالل الشركة أو انفصال الشريك الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخم

  .عنها
  . ال يبدأ إال بعد هذا الحلول دائن الشركة ال يحل إال بعد النشر فإن التقادموإذا كان حق

  .وذلك كله دون إخالل بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة
  

Wا�8�9 ا�K�ر�0 : D�A$0 ا�  ا?�

 التحلل منها، وذلك  التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد تنقضي االلتزامات-.٣٩٠المادة 
  .في الحاالت التي يجوز فيها الفسخ

متعاقدين بعد إبرام البيع  يجوز أن تقع اإلقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من ال-.٣٩١المادة 
  .بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن لآلخر

  . تخضع اإلقالة من حيث صحتها للقواعد المقررة لاللتزامات التعاقدية-.٣٩٢المادة 
األوصياء والمديرون وغيرهم من األشخاص الذين يعملون باسم غيرهم، ال يسوغ لهم أن يتقايلوا إال في 

 الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم واليتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعةالحاالت ووفقا لإلجراءات 
  .لألشخاص الذين يعملون باسمهم
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  : لإلقالة ال أثر-.٣٩٣المادة 
  بيعته؛ شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع اإلنسان تغير في طإذا كان محل العقد .١
إذا  استحال على المتعاقدين، ألي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط، إال إذا  .٢

  .اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق

  .  يترتب على اإلقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد-.٣٩٤المادة 
  .ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما لآلخر ما أخذه منه بمقتضى االلتزام الذي وقعت فيه اإلقالة

  . األصلي ال يكون إقالة وإنما هو عقد جديدكل تعديل يجري على العقد

ياء التي هي  اإلقالة االختيارية ال تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على األش-.٣٩٥المادة 
  .محل اإلقالة

  
���0 ا��=ZD9: ا�8�9 ا�5B��  ا

 أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي عن  ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين-.٣٩٦المادة 
  .إرادته

  
��ب ا�5�ت ا$��#ا�ت: ا��إ\f=� اءة��ت ا��   وإ\

  
م 1�0أ3.: ا�8�9 ا�ول  

  . إثبات االلتزام على مدعيه-.٣٩٧المادة 

 إذا أثبت المدعي وجود االلتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت -.٣٩٨المادة 
  .ادعاءه

 مع االحتفاظ »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٣٩٩المادة 
 إال في الحالة التي فيها يقرر  ال يطلب أي شكل خاص إلثبات االلتزامات٤٤١ و٤٤٠بمقتضيات المادتين 
  .القانون شكال معينا

 بشكل آخر يخالفه، إال في األحوال إذا قرر القانون شكال معينا، لم يسغ إجراء إثبات االلتزام أو التصرف
  .التي يستثنيها القانون

 مكتوبا، اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديالت التي يراد إدخالها على نون أن يكون العقدإذا قرر القا
  .هذا العقد

 خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما ال يعتبرانه تاما  إذا لم يكن العقد-.٤٠٠المادة 
ال يكون موجودا إال إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه إال إذا وقع في شكل معين، فإن االلتزام 

  .العاقدان

  :  ال يجوز إثبات االلتزام-.٤٠١المادة 
   غير شرعي، أو التزام ال يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام .١
  .إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير مفيدة .٢

  : التي يقررها القانون هيوسائل اإلثبات -.٤٠٢المادة 
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  إقرار الخصم؛ .١
  الحجة الكتابية؛ .٢
  شهادة الشهود؛ .٣
  القرينة؛ .٤
 .اليمين والنكول عنها .٥
  


�  إ��ار ا���U: ا�8�9 ا�5

  . إلى قضائي وغير قضائي ينقسم اإلقرار-.٤٠٣المادة 
 له في ذلك إذنا  هو االعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة، الخصم أو نائبه المأذون القضائياإلقرار
  .خاصا

 اإلقرار له نفس أثر  الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى يكوناإلقرار
  .القضائي

 صراحة إلى  القضائي عن سكوت الخصم، عند ما يدعوه القاضي يمكن أن ينتج اإلقرار-.٤٠٤المادة 
  .اإلجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، وال يطلب أجال لإلجابة عنها

يمكن أن ينتج من كل و.  غير القضائي هو الذي ال يقوم به الخصم أمام القاضي اإلقرار-.٤٠٥المادة 
  .فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه

، لكن من يطلب اإلسقاط أو اإلبراء من مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق ال يعتبر إقرارا بأصل الحق
  .أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده

بأهلية التملك سواء أكان شخصا أم جماعة معينة،  لصالح من يتمتع  يلزم أن يكون اإلقرار-.٤٠٦المادة 
  .ويلزم أن يكون محل اإلقرار معينا أو قابال للتعيين. أم شخصا معنويا

 أن يصدر عن اختيار وإدراك، واألسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد  يلزم في اإلقرار-.٤٠٧المادة 
  .عيبا في اإلقرار

 في  قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، وال يكون له أثر القضائي حجة اإلقرار-.٤٠٨المادة 
  . إال في األحوال التي يصرح بها القانونمواجهة الغير

 بالنسبة إلى نصيبه  على باقي الورثة، وهو ال يلزم صاحبه إال إقرار الوارث ليس حجة-.٤٠٩المادة 
  .وفي حدود حصته من التركة

 قاطعة عليه، ولو قبل أن  الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بااللتزام حجة-.٤١٠المادة 
  .  من الوكيليصدر اإلقرار

دة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته  غير القضائي بشها ال يجوز إثبات اإلقرار-.٤١١المادة 
  .بالكتابة

 ضد صاحبه إذا كان هذا اإلقرار هو الحجة الوحيدة عليه وتمكن  ال تجوز تجزئة اإلقرار-.٤١٢المادة 
  :تجزئته

  ؛إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير اإلقرار .١
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   على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن بعض؛إذا انصب اإلقرار .٢
  .إذا ثبت كذب جزء من اإلقرار .٣

والغلط في القانون ال يكفي .  مادي ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلطال يسوغ الرجوع في اإلقرار
  . الطرف اآلخرما يقبل فيه العذر، أو نتج عن تدليسللسماح بالرجوع في اإلقرار، ما لم يكن م

  . ولو كان الخصم اآلخر لم يعلم بهوال يسوغ الرجوع في اإلقرار

  : ال يعتد باإلقرار في الحاالت اآلتية-.٤١٣المادة 
   سبيل لدحضها؛إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة ال .١
  إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛ .٢
 أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو األخالق الحميدة، أو مما ال يسمح القانون إذا استهدف إثبات التزام .٣

  بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛
 .ضمنه اإلقرارإذا قضى حكم حائز قوة األمر المقضي به بعكس ما ت .٤

  
J��0: ا�8�9 ا�5�.�ت ��  ا?\

  .  يمكن أن ينتج إقرار الخصم من األدلة الكتابية-.٤١٤المادة 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج من المراسالت والبرقيات -.٤١٥المادة 
ع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموق
 للمحكمة في تقدير  أخرى تحمل توقيع المقر، مع بقاء الحقوالمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة

أو المتعاقدان صراحة شكال  حسب األحوال، وذلك ما لم يشترط القانون ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة
  .خاصا

  
�0D: ا��9ع ا�ول�  ا��ر�0 ا��

 الورقة الرسمية هي التي يصدرها الموظفون العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في -. ٤١٦المادة 
  . ، وذلك في الشكل الذي يحدده القانونمكان تحرير العقد

  :وتكون رسمية أيضا
   في محاكمهم؛ا من القضاةاألوراق المخاطب عليه .١
األحكام الصادرة من المحاكم الموريتانية واألجنبية، بمعنى أن هذه األحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها  .٢

  . على الوقائع التي تثبتهاواجبة التنفيذ أن تكون حجة

 في الوقائع واالتفاقات التي يشهد الموظف الغير قاطعة، حتى على  الورقة الرسمية حجة-.٤١٧المادة 
  .العمومي الذي حررها بحصولها في محضره، وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور

 أو حالة صورية، أو خطإ مادي، فإنه إال أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه، أو احتيال، أو تدليس
طة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتالئمة دون احتياج إلى القيام يمكن إثبات ذلك بواس

  .بدعوى الزور
  . مشروعة الذي له مصلحةويمكن أن يقوم باإلثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير

، والشروط الواقعة بين المتعاقدين، وفي األسباب ت على االتفاقا الورقة الرسمية حجة-.٤١٨المادة 
، وهي أيضا حجة في المذكورة فيها، وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد
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وكل ما عدا ذلك من . األمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها
  . بيانات ال يكون له أثرال

 الورقة المطعون فيها بالزور بصدور  في حالة تقديم دعوى الزور األصلية، يوقف تنفيذ-.٤١٩المادة 
قرار االتهام، أما إذا كان قرار االتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية، فللمحكمة وفقا 

  . مؤقتا تنفيذ الورقةلظروف الحال، أن توقف

 الموظف، أو  الورقة التي ال تصلح ألن تكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية-.٤٢٠المادة 
بسبب عيب في الشكل، تصلح العتبارها محررا عرفيا، إذا كان موقعا عليها من األطراف الذين يلزم 

  . رضاهم لصحة الورقة
  


�  �'�,0Dا��ر�0 ا: ا��9ع ا�5

 الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده والمعتبرة قانونا في حكم المعترف -.٤٢١المادة 
 بها منه يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية في مواجهة كافة األشخاص على التعهدات

 وفي سوى ما يتعلق بالتاريخ ٤١٨ و٤١٧ المادتين والبيانات التي تتضمنها، وذلك في الحدود المقررة في
  .كما سيذكر فيما بعد

 األوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص، حينما يعمل -.٤٢٢المادة 
  .كل منهم باسم مدينه

  :ة إال في الحاالت اآلتيوال تكون دليال على تاريخها في مواجهة الغير
   أم في الخارج؛من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في موريتانيا .١
  من يوم إيداع الورقة لدى الموظف الرسمي؛ .٢
من يوم الوفاة، أو من يوم العجز الثابت، إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد  .٣

  توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛
 التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له في ذلك، أو من طرف قاض، من يوم .٤

   أو في الخارج؛سواء في موريتانيا
  .إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة .٥

  . يعمل باسم مدينه، في حكم هذه المادة، إذا كان الويعتبر الخلف الخاص من الغير

 يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون -.٤٢٣المادة 
  .موقعة منه

وال يقوم الطابع أو الختم مقام . ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه، وأن يرد في أسفل الورقة
  .التوقيع

 إال إذا أصدرها موثقون مات أشخاص أميين ال تكون لها قيمة المحررات المتضمنة اللتزا-.٤٢٤المادة 
  .أو موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك

 تكون البرقية دليال كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن -.٤٢٥المادة 
وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى . عليههذا األصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه 

  .يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس
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 للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف أو التلكس الصادرة عنه للمرسل نسخة منها -.٤٢٦المادة 
  . إيداعهامؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها لألصل، وموضحا فيها يوم وساعة

 إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقيات، طبقت القواعد العامة المتعلقة -.٤٢٧المادة 
 من مرسل البرقية إذا كان قد طلب مقابلتها مع األصل، أو أرسلها ويفترض عدم وقوع الخطإ. بالخطإ

  .مضمونة وفقا للضوابط العادية

ال يريد االعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة  يجب على من -.٤٢٨المادة 
  .فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها. خطه أو توقيعه

  .ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم ال يعرفون خط أو توقيع من تلقوا منه الحق 

 الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له  أو بتوقيعه ال يفقده حق اعتراف الخصم بخطه-.٤٢٩المادة 
  .من وسائل الطعن األخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل

  
J�
: ا��9ع ا�5�  ��Bرات أ�Aى :.�ن ا�&�8D ا�.�

 طابقت  إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم اآلخر أو اعترافا مكتوبا أو إذا-.٤٣٠المادة 
  .نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها  تكون دليال تاما لصاحبها وعليه

 ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة -.٤٣١المادة 
  .اإلثبات، كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه

 الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم وال على الدفاتر  ال يسوغ للقاضي أن يأمر بإطالع-.٤٣٢المادة 
 أو شيوع، أو شركة، أو في غير ذلك من المتعلقة بالشؤون الخاصة، إال في المسائل الناتجة عن تركة

الحاالت التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين، وكذلك في حاالت اإلفالس، وهذا االطالع يجوز 
ن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين أثناء النزاع، وحتى قبل وقوع أي للقاضي أ

  .نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا االطالع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها

اع فإن لم يتفقا، حصل عن طريق اإليد.  يكون االطالع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان-.٤٣٣المادة 
  . ضبط المحكمة التي تنظر في النزاعفي كتابة

 ممن ليست لهم  دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير-.٤٣٤المادة 
  .مسكها على وجه منظم الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان  في النزاع، تكون لها قيمةمصلحة

 الدفاتر واألوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات واألوراق المتفرقة، -.٤٣٥المادة 
  :المكتوبة بخط من يتمسك بها، والموقع عليها منه ال تقيم دليال لصالحه وتقيم دليال عليه

   منه بأي وجه كان؛و تحلل المدينفي جميع الحاالت التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أ .١
 لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة .٢

  .التي تنقصه

 دليل عليه، ما  بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن مؤرخا، التأشير من الدائن على سند الدين-.٤٣٦المادة 
  .لم يثبت العكس
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Kا��9ع ا��ا� :dP  ��W ا��\

 النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة اإلثبات التي -.٤٣٧المادة 
  .ألصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البالد التي أخذت فيها النسخ

  . الحكم على النسخ المأخذوة عن األصول بالتصوير الفوتوغرافيويسري نفس

 النسخ المأخوذة وفقا للقواعد المعمول بها عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في -.٤٣٨المادة 
  .بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة اإلثبات التي ألصولها» األرشيف«خزائن المستندات 

على نسخ الوثائق المضمنة في سجالت المحاكم إذا شهد كتاب الضبط بمطابقتها ويسري نفس الحكم 
  .ألصولها

 ال يسوغ للخصوم في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يطلبوا تقديم -.٤٣٩المادة 
وا مقابلة النسخة  في أن يطلبأصل الوثيقة المودع في األرشيف إلى المحكمة، ولكن لهم دائما الحق

ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم . بأصلها، وإن لم يوجد األصل فبالنسخة المودعة في األرشيف
  .تصويرا فوتوغرافيا مصدقا من ما هو مودع في األرشيف من أصل أو نسخة

 طبقا ألحكام إذا لم يوجد في األرشيف العام ال أصل الوثيقة وال نسختها، فإن النسخة الرسمية المأخوذة
المادتين السابقتين تقوم دليال بشرط أال يظهر فيها شطب وال تغيير وال أي شيء آخر من شأنه أن يثير 

  .الريبة
  

Kد: ا�8�9 ا��ا��f<دة ا�f<� ت�  ا?\

 يجب أن تحرر أمام »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٤٤٠المادة 
في كل األشياء التي تصل إلى قيمة أو مبلغ يحدد بمرسوم حتى بخصوص الودائع موثق أو بمكتوب عر

وال تكفي بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه التصرف أو إلثبات ما ليس به وال في ما يمكن أن . التطوعية
 كل ذلك دون المساس .يدعى قبل أو أثناء أو بعد إبرام التصرف حتى ولو تعلق األمر بمبلغ أو قيمة أقل

  .بما تفرضه القوانين المتعلقة بالتجارة
ال تكفي بينة اإلشهاد ممن تقدم بمطالب تفوق قيمتها المبلغ المحدد بالمرسوم المنصوص عليه أعاله حتى 

  .لو قلص دعواه األصلية

 ال تكفي بينة اإلشهاد »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٤٤١المادة 
 عندما يتبين أنه بقية أو حصة من ٤٤٠بمبلغ وإن كان أقل من المبلغ المنصوص عليه في المادة للمطالبة 

  .دين أوفر ليس مثبتا بمكتوب
إذا قدم طرف بمناسبة نفس الدعوى عدة طلبات ال تقوم على سند مكتوب وتزيد إذا ضمت معا على 

بينة الشهود حتى ولو كان الطرف ، فال تكفي في هذه الدعوى ٤٤٠المبلغ المنصوص عليه في المادة 
يدعى اختالف أسباب نشأة ديونه واختالف زمان تكوينها إال أن تكون هذه الحقوق متأتية من تركة أو هبة 

  .أو عن طريق أشخاص مختلفين

 يستثنى من القواعد »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٤٤٢المادة 
  . إذا وجدت حجة مكتوبة غير كاملةالمذكورة أعاله ما

  .ويسمى هكذا كل سند مكتوب صدر عن المدعى عليه أو عن نائبه يقرب به احتمال الواقعة المدعى بها
يمكن أن يعتبر القاضي مساويا لحجة بالكتابة غير كاملة، التصريحات التي يدلي بها طرف أثناء مثوله 

  .ثولالشخصي أو امتناعه عن الرد أو غيابه عن الم
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يقع أيضا االستثناء من القواعد أعاله عندما يكون االلتزام ناشئا عن شبه عقد أو جريمة أو شبه جريمة أو 
عندما يكون أحد األطراف إما في استحالة مادية أو معنوية للحصول على بينة مكتوبة للتصرف القانوني 

  .ي أو قوة قاهرةوإما أضاع السند الذي يقوم له مقام هذه البينة نتيجة حادث فجائ
يستثنى من هذه القواعد كذلك الحالة التي يكون فيها أحد األطراف أو المودع لديه لم يحافظ على السند 

  .األصلي ويحضر نسخة تجسده بصورة أمينة ودائمة
كما يستثنى منها حالة ما إذا تعلق األمر بإثبات وقائع من شأنها أن تبين المعنى الصحيح لبنود عقد 

  . مبهمة أو تحدد نطاقه أو تثبت تنفيذهغامضة أو

على أنه يجوز أن تسمع أقوال .  ال يكون أهال للشهادة من لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة-.٤٤٣المادة 
  . على سبيل االستداللمن لم يبلغ هده السن

، على ما يكون قد  الموظفون والمكلفون بخدمة عامة ال يشهدون، ولو بعد تركهم العمل-.٤٤٤المادة 
وصل إلى علمهم، في أثناء قيامهم به، من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة 

  .ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. في إذاعتها

ن أو الوكالء أو األطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو  ال يجوز لمن علم من المحامي-.٤٤٥المادة 
صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا 

  .به ارتكاب جناية أو جنحة
ب ومع ذلك يجب على األشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طل

  . منهم ذلك من أسرها إليهم، على أال يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم

 ال يجوز ألحد الزوجين أن يفشي، بغير رضاء اآلخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد -.٤٤٦المادة 
 انفصالها إال في حالة رفع دعوى من أحدهما على اآلخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو

  .جنحة وقعت منه على اآلخر

 أو ة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابةهاف على الخصم الذي يطلب اإلثبات ش-.٤٤٧المادة 
  . في الجلسةةشفاه

خر  ألحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم اآل اإلذن-.٤٤٨المادة 
  . في نفيها بهذا الطريقالحق

 للمحكمة في جميع »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١معدلة بالقانون رقم  «-.٤٤٩المادة 
  .األحوال كلما أمرت باإلثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوم شهادته إظهارا للحقيقة

  . لته بوجه معتبر شرعا شهادته الغية إال عند تعذر العدول كل شاهد لم تثبت عدا-.٤٥٠المادة 

  . وتعتبر بحسب الزمان والمكان.  العدالة وصف يستلزم الثقة بخبر صاحبه-.٤٥١المادة 
  . التبريز وصف يستلزم أن يفوق صاحبه أهل بلده في العدالة وذلك بحسب الزمان والمكان

  : تثبت العدالة بما يلي-.٤٥٢المادة 
  برزين اثنين يصرح كل منهما بأن الشاهد عدل رضى؛شهادة م .١
  اشتهار العدالة بين الناس؛ .٢
  . المعروض عليه النزاع الذي شهد فيه الشاهد بعدالة الشاهدعلم القاضي .٣
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  .  يثبت تجريح الشاهد عن طريق شهادة مبرزين بأنه متصف بما يبطل شرعا شهادته-.٤٥٣المادة 

  . بء إثبات عدالة الشاهد على عاتق الطرف المستظهر بشهادته يقع ع-.٤٥٤المادة 

  . كل ما لم ينص عليه في هذا الفصل يرجع فيه إلى المذهب المالكي-.٤٥٥المادة 
  

V�Uا�8�9 ا� : �Pا���ا  

  . وجود وقائع مجهولة القرائن دالئل يستخلص منها القانون أو القاضي-.٤٥٦المادة 
  

  ا���اP� ا����رة ���� g ا����ن: ا��9ع ا�ول

  :  القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي-.٤٥٧المادة 
   التي يقضي القانون ببطالنها بالنظر إلى مجرد صفتها الفتراض وقوعها مخالفة ألحكامه؛التصرفات .١
  لى أن االلتزام والتحلل منه ينتج من ظروف معينة كالتقادم؛الحاالت التي ينص القانون فيها ع .٢
  . الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به .٣

 المقضي به ال تثبت إال لمنطوق الحكم وال تقوم إال بالنسبة إلى ما جاء فيه أو  الشيء حجة-.٤٥٨المادة 
  : ويلزمما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له 

   المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ أن يكون الشيء .١
  ؛ أن تؤسس الدعوى على نفس السبب .٢
  .أن تكون الدعوى قائمة بين الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة .٣

من انتقلت يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق 
  .إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ

  . في إثارته بقوة األمر المقضي به إال إذا تمسك به من له مصلحة ال يعتبر الدفع-.٤٥٩المادة 
  .وال يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه

  .لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات القرينة القانونية تعفي من تقررت -.٤٦٠المادة 
  .ال يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية

  

�  ا���اP� ا��
 �� ���ره ا����ن: ا��9ع ا�5

، وليس له أن يقبل إال القرائن  القرائن التي لم يقررها القانون موكولة الجتهاد القاضي-.٤٦١المادة 
وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله . ن أي لبس أو المتعددة التي حصل التوافق بينهاالقوية الخالية م

  .بكافة الطرق

 ال تقبل القرائن ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة إال إذا تأيدت باليمين ممن -.٤٦٢المادة 
  .يتمسك بها

 المنقوالت أنه قد كسب هذا  يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقوال أو مجموعة من-.٤٦٣المادة 
  . بطريقة شرعية وعلى وجه صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليهالشيء
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 أن من تلقاه منه لم  في من كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيءوال يفترض حسن النية
  . فيه التصرفيكن له حق

، يرجح جانب الحائز إذا كان حسن النية وقت  عند ما يكون كل من الطرفين حسن النية-.٤٦٤المادة 
  .اكتسابه الحيازة ولو كان سنده الحقا في التاريخ

 كان سنده سابقا في  إذا لم تكن الحيازة ثابتة ألحد، وتساوت السندات رجح جانب من-.٤٦٥المادة 
  .التاريخ

  .إذا كان سند أحد الخصمين غير ثابت التاريخ، رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت

 إذا أعطي عن األشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو مستندات شحن أو غيرها من -.٤٦٦المادة 
 وقت ان كل منهما حسن النيةالسندات المشابهة رجح جانب من يحوز األشياء على من يحوز السند، إذا ك

  .اكتسابه الحيازة
  

دسWا�8�9 ا� :�D�Dا�  

  : اليمين الشرعية التي تجب على الخصم في حاالت معينة هي كاآلتي-.٤٦٧المادة 
  الالزمة في الدعوى غير المحققة؛: يمين التهمة وهي .١
   عن نفسه كالميت والغائب والصغير؛ الدفعالالزمة لرد دعوى مقدرة لمن ال يمكنه: يمين القضاء وهي .٢
   المدعى عليه بدعوى لم تثبت بالبينة؛الالزمة في حق: يمين المنكر وهي .٣
   مالي؛الالزمة مع الشاهد الواحد أو ما في حكمه إلثبات حق: اليمين المكملة وهي .٤
  .ر األصول لرد دعوى محتملةالواجبة على مستحق غي: يمين االستحقاق وهي .٥

  .يمين التهمة، يمين القضاء، يمين االستحقاق، اليمين المنقلبة:  ال تنقلب األيمان التالية-.٤٦٨المادة 

  .}}باهللا الذي ال إله إال هو{{:  صيغة يمين المسلم في كل حق-.٤٦٩المادة 

 والوكيل فيما باشراه  حلف ليستحق غيره إال األب ال تقبل اليمين من غير البالغ وال ممن ي-.٤٧٠المادة 
  .من معامالت، وال توجه لألشخاص المعنويين

  . إذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة عنها لزمه المدعى به-.٤٧١المادة 
  .إذا نكل من توجهت عليه يمين القضاء أو يمين االستحقاق عنهما سقطت دعواه

يه يمين اإلنكار توجهت اليمين إلى الطرف اآلخر، فإذا حلفها استوجب المدعى فيه إذا نكل من توجهت عل
  .وإذا نكل عنها سقطت دعواه

 شهادة الشاهد الذي إذا حلفها الطرف اآلخر برئ إذا نكل من توجهت عليه اليمين المكملة تولدت يمين رد
  .وإذا نكل عنها غرم

  .مين بالزمان والمكان والهيئة إلى ما هو مقرر بالمذهب المالكي يرجع في تغليظ الي-.٤٧٢المادة 
  

K�ب ا���ت,
   : ا��   :;و�8 ا$:9

  . صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها إذا كانت ألفاظ العقد-.٤٧٣المادة 

  :  يكون التأويل في الحاالت اآلتية-.٤٧٤المادة 
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  ؛فاظ المستعملة ال يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقدإذا كانت األل .١
  إذا كانت األلفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت ال تعبر تعبيرا كامال عن قصد صاحبها؛ .٢
ث تثير المقارنة  الشك حول مدلول تلك  المختلفة بحيإذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بين بنود العقد .٣

  .البنود
وعند ما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ، 

  .وال عند تركيب الجمل

 في مكان إبرامه والشروط مل الجاري بها الع، الشروط الجائزة تعتبر مضافة لشروط العقد-.٤٧٥المادة 
  .الجائزة التي تقتضيها طبيعته

 يؤول بعضها البعض، بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع  بنود العقد-.٤٧٦المادة 
  . العقدالعقد، وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم األخذ بآخرها ترتيبا في كتابة

 إذا أمكن حمل عبارة بند على معنيين، كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض األثر -.٤٧٧المادة 
  .أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر

،  يلزم فهم األلفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد-.٤٧٨المادة 
  .إال إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص، وإذا كان للفظ معنى اصطالحي افترض أنه استعمل فيه

له إال المدى الذي يظهر  له مفهوم ضيق، وال يكون  يجب أن يكون عن الحق التنازل-.٤٧٩المادة 
  .بوضوح من األلفاظ المستعملة ممن أجراه
والعقود التي يثور الشك حول مدلولها ال تصلح أساسا الستنتاج . وال يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل

  . عنهالتنازل

 إذا كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان، فإن اختياره إحداهما ال يمكن أن -.٤٨٠المادة 
  .يحمل على تنازله عن األخرى

 حالة تطبيق االلتزام، فينبغي أن ال يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد  تذكر في العقد عند ما-.٤٨١المادة 
  .مجاله بها، دون غيرها من بقية الحاالت التي لم تذكر

ما « إذا ذكر في االلتزام العوضي، المبلغ أو الوزن أو المقدار فال يجوز التعبير بعبارتي -.٤٨٢المادة 
  .غيرهما من العبارات المماثلة الدالة على مجهولو» يقارب وتقريبا

 إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وباألرقام، وجب عند االختالف االعتداد بالمبلغ -.٤٨٣المادة 
  .المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط

ف عدة مرات، وجب االعتداد عند االختالف بالمبلغ أو  إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحرو-.٤٨٤المادة 
  .المقدار األقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط

  . للملتزم عند الشك يؤول االلتزام بالمعنى األكثر فائدة-.٤٨٥المادة 

     ا         . »٢٠٠١ فبراير ٧تاريخ  الصادر ب٣١-٢٠٠١ بموجب القانون رقم الغيت« - .٤٨٦ ادةالم

   .»٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١ بموجب القانون رقم ألغيت « - .٧٤٨ ادةلما
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  .»٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١ بموجب القانون رقم ألغيت« - .٨٤٨ ادةالم
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J�  : ا�.�ب ا�5
M ا�'��د�Nأ 
ة و,�W�
 �hE�U ا�'��د ا�,f� i�:�: 
   ا��

ب ا�ول�  ا��KD : ا�
67 1م : ا�8�9 ا�ول�� KD�  ا�
�D'0 ا��KD وأرآ�6: ا��9ع ا�ولH 
,  

 في مقابل ثمن يلتزم هذا  البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين لآلخر ملكية شيء أو حق-.٤٨٩المادة 
  . األخير بدفعه له

 إذا جرى ألحد ٣٤٢لبيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام المادة  ا-.٤٩٠المادة 
له بشيء أقل بكثير من قيمته الحقيقية، أو اشترى منه شيئا بثمن يجاوز  ورثته بقصد محاباته، كما إذا باع

  .قيمته
  .٣٤٣أما البيع المعقود من المريض لغير وارث فتطبق عليه أحكام المادة 

 ال يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة -.١٤٩المادة 
أن يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني ما كلف ببيعه بموجب النيابة، كل 

  . أخرىذلك ما لم تأذن به السلطة القضائية مع مراعاة األحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونية

 ال يسوغ للسماسرة وال للخبراء أن يشتروا، ال بأنفسهم وال بوسطاء عنهم األموال المنقولة -.٤٩٢المادة 
أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه ال يسوغ لهم أن يأخذوا هذه األموال على سبيل 

  .المقايضة أو الرهن
  .ادة الحكم بالبطالن وبالتعويضاتويترتب على مخالفة هذه الم

 يعتبر وسطاء في الحاالت المنصوص عليها في المادتين السابقتين زوجات األشخاص -.٤٩٣المادة 
  .اءالمذكورين فيهما وأبناؤهم إن كانوا رشد

 يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطلق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء -.٤٩٤المادة 
ولكن ال يسوغ للمشتري أن . ال، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعادهقائم فع

  . األصلييبيع الهواء العمودي الذي يعلوه بغير رضى البائع

،  يبطل بيع األشياء المعتبرة من النجاسات باستثناء األشياء التي تجيز الشريعة االتجار فيها-.٤٩٥المادة 
  .كاألسمدة الحيوانية المستخدمة في األغراض الفالحية

  : يقع صحيحا بيع ملك الغير-.٤٩٦المادة 
  إذا أقره المالك باللفظ أو بالسكوت المسقط لحقه في نقض البيع؛ .١
  . فيما بعد ملكية الشيءإذا كسب البائع .٢

 بالتعويض إذا كان المشتري ع، كان للمشتري أن يطلب فسخه، ويلتزم البائعوإذا رفض المالك إجازة البي
  . مملوك للغيريجهل، عند البيع أن الشيء

  . مملوك للغيروال يحوز إطالقا للبائع أن يتمسك ببطالن البيع بحجة أن الشيء

لى شيء غير محدد ولكن البيع يصح، إذا ورد على أشياء مثلية  ال يسوغ أن يرد البيع ع-.٤٩٧المادة 
محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إلي العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف على نحو يجيء معه رضى 

  .المتعاقدين على بينة وتبصر
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  . الذي ينعقد عليه البيع معينا ومحددا يجب أن يكون الثمن-.٤٩٨المادة 
، كما أنه ال يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم وال يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى الغير

، ومع ذلك يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق.  معروفا من المتعاقدينيكن هذا الثمن
أما إذا ورد البيع على بضائع . إذا ورد البيع على بضائع ال يتعرض ثمنها للتقلباتأو إلى تعريفة معينة 

  .يتعرض ثمنها للتقلبات فيتعين على المتعاقدين تحديد الثمن
  


�م ا��KD: ا��9ع ا�5�: 
,  

 يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء وباتفاقهما على -.٤٩٩المادة 
  . األخرىلمبيع والثمن وشروط العقدا

 إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا لزم أن -.٥٠٠المادة 
ذا سجل في الشكل  إال إ في مواجهة الغيروال يكون له أثر.  في محرر ثابت التاريخيجري البيع كتابة

  .المحدد بمقتضى القانون

 إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن - .٥٠١المادة 
  . األخرى، ولو لم تكن األشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلتوشروط العقد

 يرد بثمن واحد على جملة أشياء دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إال والبيع الجزافي هو الذي
  .ألجل تعيين ثمن المجموع

  

�ر ا��KD: ا�8�9 ا�5\]  

67 1م: ا��9ع ا�ول�� KD�ر ا�\]  

  . بتراضي طرفيه المبيع بمجرد تمام العقد يكتسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء-.٥٠٢المادة 
 المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل وبمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء

  .  ولو قبل الوفاء، وذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خالفه الثمن فيحقه
  .وال يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية

 ، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من األعباء التي يتحملها الشيء بمجرد تمام العقد-.٥٠٣دة الما
المبيع ما لم يشترط غير ذلك، وتقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره، وعالوة على 

تسليم، إذا كان البيع فاسدا أو كان المبيع غائبا ذلك، يتحمل المشتري تبعة هالك المبيع، ولو قبل حصول ال
  .منقوال أو كان مما ال يتم تسليمه إال بوزن أو كيل أو عد

 التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس  إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو على شرط-.٥٠٤المادة 
 بتبعة هالك المبيع، ما دام لم يجر قياسه أو كيله أو عده أو  يبقى متحمالمجرد الوصف، فإن البائع

تجربته أو مذاقه أو فحصه، ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه، وذلك حتى ولو كان المبيع يوجد 
  .بالفعل في يد المشتري

 تبعة الهالك  إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل لالختيار، فإن المشتري ال يتحمل-.٥٠٥المادة 
  .خالل ذلك األجل
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 الذي يتحمل تبعة هالكه، إلى أن يتسلمه  المبيع أثناء نقله في ضمان البائع يبقى الشيء-.٥٠٦المادة 
  .المشتري

ا يتحمل  قبل جنيهوالت في حالة بيع الثمار على األشجار ومنتجات البساتين، والمحص-.٥٠٧المادة 
  . تبعة هالك البيع بالجائحةالبائع

  .وال يجوز بيع ما ذكر إال بعد بدو صالح الثمار وطيب الزروع ونحوها

  

�KPا��#ا�ت: ا��9ع ا�5�   ا�

  : بالتزامين أساسيين يتحمل البائع-.٥٠٨المادة 
   المبيع؛يم الشيءااللتزام بتسل .١
  .االلتزام بضمانه .٢

١ - �DEWا��  

 المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري  أو نائبه عن الشيء يتم التسليم حين يتخلى البائع-.٥٠٩المادة 
  .بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق

  : يتم التسليم بطرق مختلفة-.٥١٠المادة 
 عنها، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني بشرط أن ال يكون ثمة عائق العقارات بتخلي البائعتسليم  .١

  يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛
تسليم األشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد، أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه،  .٢

  ؛العرفأو بأي وجه آخر جرى به 
 غير ممكن وقت البيع أو كان يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين إذا كان سحب المبيع من يد البائع .٣

  المبيع  موجودا من قبل في يد المشتري على وجه آخر؛
أو تذكرة شحنه إذا كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عام فإن حوالة أو مناولة شهادة إيداعه  .٤

  .أو نقله تكون بمثابة تسليمه

 يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثال، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، -.٥١١المادة 
  .وإما باالستعمال الذي يباشره المشتري برضى البائع

 أن يمكن المشتري من وضع  لى البائعوإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين، وجب ع
  .اليد عليه بدون عائق

 موجودا فيه عند البيع ما لم يتفق على  يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء-.٥١٢المادة 
  .غير ذلك

ي كان موجودا فيه حقيقة، وجب على  موجود في مكان آخر غير الذوإذا ذكر في عقد البيع أن الشيء
  . إذا طلب المشتري ذلك نقله إلى المكان المبين في العقدالبائع

 إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه ال يتم إال في وقت وصوله إلى -.٥١٣المادة 
  .المشتري أو إلى نائبه

 المبيع أو ، إال ما تقتضيه طبيعة العقد أو الشيءيحصل التسليم فور إبرام العقد يجب أن -.٥١٤المادة 
  . من زمنالعرف
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 الذي لم يضرب مع المشتري أجال للوفاء بالثمن على تسليم المبيع إذا لم يعرض المشتري وال يجبر البائع
  .ابل تسليمهدفع ثمنه في مق

  .وال يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن

  إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، لم يكن للبائع أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن-.٥١٥المادة 
  .بتمامه، إن كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة

  : المبيعمتنع من تسليم الشيء ليس للبائع أن ي-.٥١٦المادة 
   أو ما تبقى منه؛ في قبض الثمنإذا رخص ألحد من الغير .١
   أو ما تبقى منه؛ من أجل استيفاء الدينإذا قبل إنابة على الغير .٢
  .لثمن أجال للوفاء باإذا منح بعد العقد .٣

  : المبيع، ولو كان قد منحه أجال للوفاء بالثمن على تسليم الشيء ال يجبر البائع-.٥١٧المادة 
  إذا أعسر المشتري بعد البيع؛  .١
  .إذا كان المشتري مفلسا بالفعل عند البيع بدون علم البائع .٢

  مسئولية الحبس المقرر بمقتضى المادة السابقة كان مسئوال عن الشيء حق إذا باشر البائع-.٥١٨المادة 
  .المرتهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزته

  .اتق البائع مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل تقع على ع-.٥١٩المادة 
  . أو لنقله الالزمة إلنشاء هذا الحق أيضا المصروفاتإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع

  . عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسهمصروفات السمسرة تقع على عاتق البائع
  .الكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخالفه

 وتلك  المبيع وتسلمه، وكذلك مصروفات أداء الثمن على المشتري مصروفات رفع الشيء-.٥٢٠المادة 
 أيضا الالزمة لرسم الشراء وعليه» التنبر«التي يقتضها الصرف أو التوثيق أو التسجيل ومصرفات 

  .مصروفات التغليف والشحن والنقل
والمكوس والضرائب الجمركية التي تجبى » الترانزيت« المرور وتشمل مصروفات التسليم رسوم حق

  . ووصولهعند انتقال الشيء
  . بخالفه أو االتفاقوالكل ما لم يجر العرف

 إجراء التغيير ويمتنع على البائع.  في الحالة التي كان عليها عند البيعيجب تسليم الشيء -.٥٢١المادة 
  .فيه ابتداء من هذا الوقت

بخطئه،  أو  أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع إذا كان المبيع شيئا معينا وهلك هذا الشيء-.٥٢٢المادة 
 في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته، على نحو ما يمكن أن يفعله كان للمشتري الحق

  . من الغيرضد أي شخص
 ل مع حفظ حقوالك.  بأن يسلم مثيال له في صنفه ومقدارهوإذا ورد البيع على شيء مثلي، التزم البائع

  .المشتري في تعويض أكبر، إذا كان لهذا التعويض محل

 المبيع أو تعيب، قبل التسليم بفعل المشتري أو بخطئه، وجب على هذا  إذا هلك الشيء-.٥٢٣المادة 
  . كامالاألخير   تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن
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، يسلم للمشتري على أنه  ما أثمره المبيع وما زاد عليه طبيعة أو عمال من وقت تمام العقد-.٢٤٥المادة 
  .له، ما لم يتفق على خالف ذلك

 يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به  االلتزام بتسليم الشيء-.٥٢٥المادة 
  .العرف

  .فإن لم يوجد اتفاق وال عرف، اتبعت القواعد الواردة في المواد اآلتية

 بيع األرض يشمل ما يوجد فيها من مبان وأشجار، كما يشمل، المزروعات التي لم تنبت -.٥٢٦المادة 
  .والثمار التي لم تعقد

ر، وال النباتات المغروسة  المتعلقة باألغصان أو الجذووالتوال يشمل البيع الثمار المعقودة، وال المحص
في األوعية، وال تلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها، وال األشجار اليابسة  التي ال ينتفع بها إال خشبا، وال 

  .األشياء المدفونة بفعل اإلنسان والتي ال يرجع عهدها إلى قديم الزمان

حقاته المتصلة به اتصاال مستقرا  بيع البناء يشمل األرض التي أقيم عليها، كما يشمل مل-.٥٢٧المادة 
ويشمل كذلك األرحية واألدراج والخزائن . كاألبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما لألقفال

  .المثبتة فيه، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه
، وال مواد البناء المجمعة إلجراء وال يشمل بيع البناء األشياء غير الثابتة التي تمكن إزالتها بال ضرر

  .اإلصالحات، وال تلك التي فصلت عنه بقصد استبدالها بغيرها

، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته،  ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات-.٥٢٨المادة 
 ملزما إال بأن ي ال تدخل في البيع، لم يكن البائعوإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من األشياء الت

  .يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة

  . خاليا النحل وبروج الحمام غير الثابتة ال تعتبر جزءا من العين المبيعة-.٥٢٩المادة 

، والموجودة خارج الدار ال تعتبر  البستان واألراضي األخرى، سواء كانت مغروسة أم ال-.٥٣٠المادة 
  :من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي، إال

  إذا كان البستان أو األراضي بالنسبة إلى البناء، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛ .١
  .إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو األراضي كانت معتبرة من توابع الدار .٢

 إذا تعلق البيع باألشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالفصة وكان واردا على -.٥٣١المادة 
  .قطعة أو جذة منها، فإنه ال يشمل خلفها إال لشرط

 إذا اشترط شموله خلفها جاز إن أمن وانتفع به واشترط كامال ولم يشترط بقاؤه حتى -.٥٣٢المادة 
  .يتحبب

  : بيع الحيوان يشمل-.٥٣٣المادة 
  غيره الذي يرضعه؛ص .١
  .الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز .٢

  .كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

  . بيع األشجار يشمل األرض القائمة عليها كما يشمل ثمارها التي لم تعقد-.٥٣٤المادة 
  .الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك



- 60 - 

الموجودة داخل شيء منقول ال تعتبر داخلة في البيع الذي يرد  النقود واألشياء الثمينة -.٥٣٥المادة 
  .عليها، ما لم يشترط العكس

 األشياء التي تباع بالوزن والعد، وال يكون في أثمانها تفاوت محسوس، واألشياء التي -.٥٣٦المادة 
عين لكل وحدة كيل أو ، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد، أو على أساس سعر ميمكن تقسيمها بغير ضرر

  .وزن
أما إذا وجد فرق بالزيادة أو .  كامال عند التسليم، لزم البيع في الكلإذا وجد المقدار المحدد في العقد

النقصان وسواء كان البيع بثمن إجمالي واحد أو بثمن مقدر على أساس سعر الوحدة، وجب اتباع القواعد 
  :اآلتية

 بالنسبة ، وإذا وجد نقصان كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد البائعنت من حقإذا وجدت زيادة، كا
  . بنسبتهإلى الكل، وبين أن يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن

  :حسوس طبقت القواعد اآلتية إذا كان محل البيع  أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت م-.٥٣٧المادة 
  . إذا بيعت هذه األشياء جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل البيع

إذا بيعت بسعر الوحدة وكان الفرق بالنقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع في الكل، وبين أن 
  . بنسبتهيقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن

 إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس  ويضرها التبعيض ومن بينها األراضي -.٥٣٨المادة 
  :المبيعة بالقياس، اتبعت القواعد اآلتية

 بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ إذا بيع الشيء .١
  للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمنوإذا وجد فرق بالنقصان، حق. دالعق

  المحدد في العقد؛
 على أساس سعر وحدة الكيل ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان للمشتري الخيار بين إذا بيع الشيء .٢

  . بنسبته، وبين أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن العقدأن يفسخ

 قدره عدا أو وزنا أو  جملة واحدة، أو باعتباره معينا بذاته، وذكر في العقد إذا بيع الشيء-.٥٣٩المادة 
 وال للمشتري حق في إنقاصه، إال إذا بلغ الفرق بين القدر  في زيادة الثمنسعة، لم يكن للبائع حق

  .المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا
  .كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه

تضى الفقرة السابقة، كان للمشتري  محل، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقإذا كان لزيادة الثمن
  . أو أن يقدم الزيادة في الثمنالخيار بين أن يتخلى عن العقد

 أو تكملته، وفقا للمواد السابقة يلزم رفعها خالل السنة التي تبدأ  ودعوى إنقاص الثمندعوى فسخ العقد
قد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه من التاريخ المحدد بمقتضى الع

     . المذكور، سقطتتاريخ لبدء االنتفاع أو للتسليم، وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في األجل
                                      

نا� - ٢�   

  : للمشتري يشمل أمرين الضمان الواجب على البائع-.٥٤٠المادة 
  حوز المبيع والتصرف فيه بال معارض؛ .١
  . المبيععيوب الشيء .٢

  . بقوة القانون، وإن لم يشترط، وحسن نية البائع ال يعفيه من الضمانوالضمان يلزم البائع
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 الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على  االلتزام بالضمان يقتضي من البائع-.٤١٥المادة 
 في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق

  .التي كان عليها وقت البيع

 ضمان استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع، في الحاالت  على البائع-.٥٤٢المادة 
  : اآلتية

  إذا حيل بين المشتري وحوز المبيع في الكل أو البعض؛ .١
   ولم يمكن حوزه منه؛إذا كان المبيع بيد الغير .٢
  .إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة الفتكاك  المبيع .٣

 استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء بالنسبة إلى الباقي من -.٥٤٣المادة 
  .األهمية بحيث أن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء

ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند 
  .البيع

 العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق االرتفاق الضرورية المالزمة لها بمقتضى  إذا كانت-.٥٤٤المادة 
 طبيعة األمور، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري ال يثبت له حق

  . إال إذا ضمن هذا األخير تمام خلو العين من كل عبءالرجوع على البائع

 بدعوى  المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع إذا وجهت على المشتري دعوى بسبب الشيء-.٥٤٥ة الماد
وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه  إذا استمر  في الدعوى . االستحقاق عند تقديم المدعي المبينة على دعواه

لبائع، فإذا فضل برغم هذا التنبيه، أن يدافع باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على ا
  . في الرجوع على البائعمباشرة في الدعوى، فقد كل حق

 إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق -.٥٤٦المادة 
  :كان له أن يطلب استرداد

   التي  أنفقت على وجه سليم؛ت العقد الذي دفعه ومصروفاالثمن .١
   القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛المصروفات .٢
  .الخسائر المترتبة مباشرة على االستحقاق .٣

 كامال، ولو هلك بعد االستحقاق  في استرداد الثمن الحق للمشتري الذي استحق منه الشيء-.٥٤٧المادة 
  .الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كال أو بعضا، بفعله أو نتيجة قوة قاهرة

 التي أنفقها حتى  كل المصروفات السيئ النية يلتزم بأن يدفع للمشتري حسن النية البائع-.٥٤٨المادة 
  .وفات الزينة أو الترفمصر

 المستحق وهو  الشيء إال بالثمن الذي أخذ منه ولو زادت قيمةال يرجع المشتري المستحق منه على البائع
  .تحت يده

كثر من  في حالة استحقاق جزء شائع يبلغ الثلث فأكثر من مبيع متحد أو جزء يبلغ الثلث فأ-.٥٤٩المادة 
مثلي يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه واالحتفاظ بالمبيع بالنسبة إلى 

  .الباقي، وبين فسخ البيع واسترداد كل الثمن
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مستحق  بما ينوب الجزء الوفي حالة استحقاق أي جزء من المقوم الموصوف يرجع المستحق على البائع
  .من الثمن

 إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة، حصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد، ثم -.٥٥٠المادة 
 تساوي نسبته إلى باقي الثمن  بقدر من الثمناستحق منها النصف فأقل، رجع المستحق من يده على البائع

  . ما استحق إلى قيمة ما بقينسبة قيمة
إذا كان ما استحق منه جزءا ال يقبل القسمة إال بضرر خير المستحق منه بين التمسك والرجوع بحصة 

  . وبين فسخ العقدالجزء من الثمن

إال أنه ال يكون لهذا . تحمل بأي ضمان ال ي يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع-.٥٥١المادة 
 الذي  إال إعفاء البائع من التعويضات، فال يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمنالشرط من أثر

  .قبضه، كله أو بعضه في حالة االستحقاق
  :وال يكون لشرط عدم الضمان أي أثر

   على فعل شخصي للبائع نفسه؛إذا بني االستحقاق .١
 على علم منه أو كما إذا كان يعرف سبب االستحقاق، ، كما إذا باع ملك الغير من البائعإذا وقع تدليس .٢

  .ولم يصرح به
  . أيضا بالتعويضفي هاتين الحالين األخيرتين يلتزم البائع

 أو يتحمل إنقاصه، ولو كان المشتري عالما باحتمال االستحقاق أو   برد الثمن يلتزم البائع-.٢٥٥المادة 
  .بوجود حقوق تثقل المبيع

  : بأي ضمان أصال ال يلتزم البائع-.٥٥٣المادة 
  إذا وقع انتزاع المبيع باإلكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛  .١
 على احترامه،  سابق ثابت لها العملحصل االنتزاع بفعل السلطة ما لم يكن فعلها مبنيا على حقإذا  .٢

  أو على فعل يعزى للبائع؛
 على العين  بدون أن يدعي أي حق نتيجة تعد من الغيرإذا حصل للمشتري عرقلة في التصرف .٣

  .المبيعة

 ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد، ال يتحمل بأي ضمان إذا حصل االستحقاق  البائع-.٥٥٤المادة 
 الدافع للحكم الذي قضى باالستحقاق، وعلى وجه  هو السبببغش المشتري أو بخطئه، وكان هذا الخطأ

  : الخصوص
  ؛ البادئ قبل البيع والساري ضده يتم، أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائعشتري التقادمإذا ترك الم -    أ

  .إذا بني االستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري  - ب

ن، بسبب غيابه، ، إذا كان لم يتمك ال يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع-.٥٥٥المادة 
  .من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق

  
ن D1�ب ا�>
ء- ب�I KD��   ا�

 التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير  عيوب الشيء يضمن البائع-.٥٥٦المادة 
أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو . اله بحسب طبيعته أو بمقتضى العقدصالح الستعم

  . على التسامح فيها، فال تخول الضماناالنتفاع، والتي جرى العرف
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  . أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتريويضمن البائع

 إذا كان المبيع مما ال يمكن التعرف على حقيقة حالته إال بإجراء تغيير طبيعته، كالثمار -.٥٥٧ المادة
 المحلي  ال يضمن العيوب الخفية إال إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرففي قشورها فإن البائع

  .يفرض عليه هذا الضمان

 توفر صفات األنموذج في التي تنعقد على مقتضى األنموذج، يضمن البائع في البيوع -.٥٥٨المادة 
  .وإذا هلك األنموذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له. المبيع

لمبيع شيئا معينا بذاته،  إال العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان ا ال يضمن البائع-.٥٥٩المادة 
  .أو عند التسليم، إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف

 إذا ورد البيع على األشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص -.٥٦٠المادة 
 حاال بكل عيب يلزمه ضمانه، خالل األيام السبعة التالية  المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائعالشيء
  .للتسليم

 مقبوال ما لم تكن العيوب مما ال يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، وإذا لم يجرما سبق، اعتبر الشيء
يجب إخطار وفي هذه الحالة . أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع

 بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل اإلخطار اعتبر الشيء مقبوال وال يسوغ للبائع سيئ النية البائع
  .أن يتمسك بهذا التحفظ األخير

 إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة -.٥٦١المادة 
و بواسطة خبراء مختصين بذلك، مع حضور الطرف اآلخر أو نائبه إن كان موجودا السلطة القضائية أ

فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان . في المكان
ينازع في وال يتعين إثبات حالة المبيع إذ أبرم البيع على أساس نموذج لم . موجودا فعال عند تسلمه المبيع

  .ذاتيته
وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر، ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم، وجب على المشتري 

  .أن يعمل على حفظها مؤقتا
 بواسطة ممثل السلطة  في أن يعمل على بيع الشيءوإذا خيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق

في مكان وجوده، وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو ما ذكر، ويصبح هذا اإلجراء واجبا المختصة 
وعلى المشتري أن يبادر بإخطار البائع بكل ما سبق وإال وجب عليه تعويض .  البائعإذا اقتضته مصلحة

  .الضرر

 معيبة إلى مصدرها الموجود بمكان آخر تقع على عاتق البائع البضاعة ال مصروفات رد-.٥٦٢المادة 
  .المدلس

 إذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من الصفات المعينة، كان للمشتري أن -.٥٦٣المادة 
 في أن ينقص من لحق، وإذا فضل المشتري االحتفاظ بالمبيع، لم يكن له ايطلب فسخ البيع ورد الثمن

  .الثمن
  : في التعويضوللمشتري الحق

 يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها  ولم يصرح بأنه يبيع بغير إذا كان البائع .١
ع منتجات الحرفة التي  ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا  كان البائع تاجرا أو صانعا، وبا.ضمان

  يباشرها؛
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 بعدم وجود العيوب ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن إذا صرح البائع .٢
  يجهلها بحسن نية؛

 إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف التجارة .٣
  .يقتضيها

 ذلك البعض  إذا ظهر العيب في بعض مبيع في صفقة واحدة، وكان المبيع مقوما معينا رد-.٥٦٤المادة 
  . ما لم يكن المعيب وجه الصفقةبحصته من الثمن

أما إذا كان المعيب وجه الصفقة، بأن زاد على نصف المبيع وكان الجزء السالم باقيا لم يفت، فليس 
، فإذا كان البعض شتري إال أن يتمسك بالجميع أو يرد الجميع أو يتمسك بالجزء السالم بجميع الثمنللم

  . المبيع مطلقا وأخذ حصته من الثمنالسالم قد فات فللمشتري رد
  .وال يسوغ التمسك بأقل من مبيع استحق أو تعيب أكثره إال بجميع الثمن

  . بمثل ما تعيبذا ظهر العيب في بعض مبيع مثلي أو مقوم موصوف فللمشتري أن يرجع على البائعإ

 إذا ظهر العيب بأحد زوجين، ال يمكن االنتفاع  بأحدهما  دون اآلخر، فليس للمشتري إال -.٥٦٥المادة 
  . الجميع أو التمسك بالجميع بجميع الثمنرد

  . األصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها  ثمن مستقل الفسخ لعيب في الشيء-.٥٦٦المادة 
  . التابع، ال يكون سببا لفسخ بيع الشيء األصليعيب الشيء

لة التي  يحصل أرش العيب بتقويم المبيع على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحا-.٥٦٧المادة 
  .يوجد عليها

  . كل األشياء المكونة للصفقةوإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، حصل التقويم على أساس قيمة

  : في حالة فسخ البيع يلتزم المشتري بأن يرد-.٥٦٨المادة 
يها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه  للضمان بالحالة التي تسلمه عل المشوب بالعيب الموجبالشيء .١

  كولد الدابة؛
الثمار الحاصلة بعد الفسخ بالتراضي أو الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على ذلك التاريخ التي لم  .٢

  .يتم زهوها
  :ومن جهة أخرى يلتزم البائع

  ثمار التي ردها إليه؛ بأن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات ال .١
  . الذي قبضه ومصروفات العقدبأن يرد الثمن .٢

  : المبيع في الحاالت اآلتية الشيء إذا تعذر عليه رد في استرداد الثمن ليس للمشتري الحق-.٥٦٩المادة 
 في ضمان المشتري بحادث فجائي أو هلك بخطإ وقع من المشتري أو من إذا هلك المبيع وهو .١

  األشخاص الذين يتحمل المسئولية عنهم؛
   من المشتري أو اختلس منه؛إذا سرق الشيء .٢
 على نحو يصير معه غير صالح الستعماله فيما أعد له أصال، إال أنه إذا لم إذا حول المشتري الشيء .٣

 يكن العيب قد ظهر إال عند إجراء التحويل أو نتيجة له فإن المشتري يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع
  .بأرش العيب

 المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه  أو بحادث فجائي ناتج عن هذا  إذا هلك الشيء-.٥٧٠المادة 
  . إذا كان سيئ النية، فيلتزم برد الثمنالعيب، كان هالكه على البائع
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  : ال محل للفسخ، وليس للمشتري إال طلب إنقاص الثمن-.٥٧١المادة 
   قد تعيب بخطئه أو بخطإ من يسأل عنه؛إذا كان الشيء .١
  .ن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة استعماال من شأنه أإذا كان قد استعمل الشيء .٢

 المبيع حال تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب ال إذا كان الشيء  
يعزى لخطإ المشتري، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس العيب األول 

 الذي دفعه يتناسب مع العيب بائع مع تحمله نقصا في الثمنوفقا لما يقضي به القانون، وبين أن يرده لل
إال أنه يسوغ للبائع أن يعرض استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو عليها . الجديد الذي ظهر بعد البيع

 بين أن يحتفظ وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار.  الرجوع من أجل العيب الجديدمع تنازله عن حق
  .بالشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يرده دون أداء أي تعويض

وإذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على 
  .التسليم

بيع عيب آخر جديد، من م الحاصل بسبب عيب ثابت ال يمنع المشتري فيما إذا ظهر في الإنقاص الثمن
  .أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن

  :  إلى المشتري في الرجوع به على البائع ينقسم العيب باعتبار حق-.٥٧٢المادة 
  فال رجوع للمشتري به مطلقا؛ » يظهر بدون أي تأمل«عيب جلي  .١
  ؛ع به المشتري إذا لم يكن من أهل الخبرة بذلك الشيءعيب ال يظهر إال بالتأمل فيرج .٢
فللمشتري الرجوع به مطلقا سواء كان من أهل الخبرة » ال يظهره التقليب وال التأمل«عيب خفي  .٣

 عليه إال بتغيير ذات المبيع فال رجوع به للمشتري اإلطالعبالشيء أم ال، وكذلك العيب الذي ال يمكن  
  .مطلقا

 أوفي  تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن-.٥٧٣دة الما
أما إذا كان من طبيعة العيب أن . أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد

  .يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذه المادة ال يطبق

 العيوب الظاهرة وال العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع يضمن البائع ال -.٥٧٤المادة 
  .بسهولة أن يعرفها

 العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم  يضمن البائع-.٥٧٥المادة 
  .وجودها

  : أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه عيوب الشيء ال يضمن البائع-.٥٧٦المادة 
  إذا صرح بذلك؛  .١
  .إذا اشترط عدم مسئوليته عن أي ضمان .٢

  : دعوى ضمان العيب تنقضي-.٥٧٧المادة 
  إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛ .١
  ه بأي وجه آخر باعتباره مالكا ؛ بعد علمه بالعيب أو تصرف فيإذا باع المشتري الشيء .٢
.  الستعماله الشخصي، وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبهإذا كان المشتري قد خصص الشيء .٣

وال تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة، التي يستطيع الشخص االستمرار في 
  .سكناها أثناء دعوى فسخ البيع
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 كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود -.٥٧٨مادة ال
  :بها يجب أن ترفع في اآلجال اآلتية، وإال سقطت

  بالنسبة إلى العقارات، خالل ثالثمائة وخمسة وستين يوما بعد التسليم؛  -
 التسليم، بشرط أن يكون قد أرسل بالنسبة إلى األشياء المنقولة والحيوانات خالل ثالثين يوما بعد  - أ

  .٥٦٠للبائع اإلخطار المشار إليه في المادة 
 على ٣٧٥ إلى ٣٦٩ويسوغ تمديد هذه اآلجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام المواد 

  .سقوط دعوى ضمان العيب

 المقررة في المادة السابقة، كما ال يحق  له  ال يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم-.٥٧٩المادة 
ويعتبر سيئ النية كل بائع .  آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليهالتمسك بأي شرط

  .يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها

  .طة القضاء ال دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواس-.٥٨٠المادة 
  

J�   ا��>��ي,
 ا��#ا�ت: ا��9ع ا�5

  : يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين-.٥٨١المادة 
  ؛االلتزام بدفع الثمن .١
  .االلتزام بتسلم الشيء .٢

، وعند سكوت العقد ين في العقد في التاريخ وبالطريقة المحدد على المشتري دفع الثمن-.٥٨٢المادة 
  .، ويلتزم المشتري بدفعه وقت حصول التسليميعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن

  . على المشتريمصروفات أداء الثمن

 أجل محدود أو في أقساط معينة،  داخل على أن يحصل أداء الثمن إذا جرى العرف-.٥٨٣المادة 
  .افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة

، ما لم يتفق المتعاقدان على ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد إذا منح أجل ألداء الثمن-.٥٨٤المادة 
  .ابتدائه من وقت آخر

فإذا سكت .  المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقديلتزم المشتري بتسليم الشيء -.٥٨٥المادة 
العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إال ما يقتضيه تسلم المبيع 

 معجال، وجب الوقت أداء ثمنه، وكان هذا الثمنمن زمن، وإذا تقدم لتسلمه، ولكنه لم يعرض في نفس 
  .اتباع القواعد العامة المتعلقة بامتناع الدائن عن االستيفاء

وإذا لزم تسلم األشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة األولى يرتب نفس اآلثار التي يرتبها 
  .عدم تسلم األشياء كلها

  .اتفاق بين الطرفين على خالفهكل ذلك ما لم يقع 

 في وقت حدداه مضى البيع  أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن إذا اشترط بمقتضى العقد-.٥٨٦المادة 
  .وبطل الشرط بقوة القانون

ف  إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخو-.٥٨٧المادة 
 لم  ما دام البائع في حبس الثمنمن وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على المبيع، كان له الحق
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ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن، إذا قدم كفيال أو تأمينا آخر كافيا يضمن . يوقف التشويش
  . عند حصول االستحقاقفات العقدقيامه برد الثمن ومصرو

، وإذا لم يقع التشويش إال في جزء من البيع، لم يسغ للمشتري  أن يحبس إال جزءا مناسبا من الثمن
  .وتحدد الكفالة بالجزء المهدد باالستحقاق

 اشترط أداؤه رغم حصول التشويش له، أو إذا كان  إذا حسب الثمنوال يسوغ للمشتري أن يباشر حق
  .يعلم عند البيع خطر االستحقاق

 المبيع عيبا موجبا  أحكام المادة السابقة تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء-.٥٨٨المادة 
  .للضمان

  
J�0R �� ا��KD: ا�8�9 ا�5A اع��أ 
,  

: ا��9ع ا�ولD=5ا� KD�  

 إذا جاءه  برد المبيع إلى البائعزم المشتري فيه عند العقدت يمنع بيع الثنيا وهو الذي يل-.٨٩٥المادة 
  .بالثمن حددا لذلك أجال أم ال

  

�
 ا��KD ا��'�N gE1 dEط: ا��9ع ا�5, ��&�'����0BE أ3& ا�� hر« وا�DUا� KD�«  

 للمشتري أو للبائع في نقضه خالل مدة ال أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق يسوغ -.٥٩٠المادة 
  . المبيع أكثر من ذلكتتجاوز شهرا في العقار وثالثة أيام في غيره، ما لم تقتض طبيعة الشيء

  . وإما بعده في فصل إضافيد العقد عليه، إما عنويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز االتفاق

 واقف، ما دام العاقد الذي  البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط-.٥٩١المادة 
 لعقد المتفق عليه إرادته بقصد إمضاء ااحتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا، في األجل

  .أو نقضه 

 ما لم  بطل العقد٥٩٠ إذا كان أجل الخيار غير معين أو زاد على المدة الواردة في المادة -.٥٩٢المادة 
  . الجائزيصححاه من جديد باالتفاق على األجل

سه بحق الخيار أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء  الذي احتفظ لنف يجب على المتعاقد-.٥٩٣المادة 
  . ٥٩٠ أو نقضه في المواعيد المحددة في المادة العقد

  قاطع، فال يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد٥٩٠ المحدد بمقتضى المادة  األجل-.٥٩٤المادة 
  . لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادتهالذي احتفظ لنفسه بالخيار 

 المقرر  في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خالل األجل الحق-.٥٩٥المادة 
  .للخيار، وتؤول هذه األشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا

 أصبح البيع باتا واعتبر  في الميعاد المحدد بمقتضى االتفاق إمضاء العقد إذا اختار المتعاقد-.٥٩٦المادة 
  . مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقدالشيء

 ينقضي من غير أن يعلم اآلخر  الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار األجل إذا ترك المتعاقد-.٥٩٧المادة 
  .بقراره افترض أنه قد قبل
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 في رفض مشتراه إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار  يفقد المشتري الحق-.٥٩٨المادة 
  :نفسه مالكا إياه، وعلى الخصوص

  مله لنفسه؛ بمقتضى رهن أو بيع أو كراء أو استعإذا تصرف في الشيء .١
   باختياره؛إذا عيب الشيء .٢
  . إلى شيء آخرإذا حول الشيء .٣

 افترض أنه وعلى العكس من ذلك إذا صدرت األفعال المذكورة في األحوال السابقة من طرف البائع
  .اختار نقض البيع ويفقد بذلك طلب تنفيذه

 التعاقد عينت ه الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهليةل  إذا مات من-.٥٩٩المادة 
 أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم

  .ناقص األهلية

 كأن لم يكن، ووجب على كل من له الخيار نقض البيع اعتبر العقد  إذا اختار من-.٦٠٠المادة 
  .المتعاقدين أن يرد لآلخر ما سبق أن أخذه منه

  .وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خالل أجل الخيار

بيع أو ال يستطيع رده إال متعيبا، نتيجة سبب ال يعزى م ال المشتري الذي يتعذر عليه رد-.٦٠١المادة 
  .إلى فعله أو خطئه، ال يتحمل أية مسئولية

  
J�  �KD ا��EW: ا��9ع ا�5

 السلم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين شيئا محددا للمتعاقد اآلخر الذي يلتزم من جانبه، -.٦٠٢المادة 
  .عمة أو غيرها من األشياء المنقولة في أجل متفق عليهبتسليم مقدار معين من األط

  : يشترط في صحة عقد السلم زيادة على شروط البيع-. ٦٠٣المادة 
   أكثر من ثالثة أيام؛ كامال، وال يجوز أن يتأخر دفعه عن العقدتعجيل الثمن .١
قدين وال شيئا في أكثر أو أقل منه من جنسه، ما لم تختلف منفعته  طعامين وال نأن ال يكون محل العقد .٢

  الشيئين؛
 بأية حال عن أن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم عند العاقدين أو بالعادة، على أن ال يقل ذلك األجل .٣

  خمسة عشر يوما؛
  أن يضبط المسلم فيه بدقة؛ .٤
  م فيه التي تختلف بها عادة قيمته؛ صفات المسلأن تبين في العقد .٥
  أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة ال معينا بالذات؛ .٦
  . المتفق عليهأن يوجد المسلم فيه عادة وقت نهاية األجل .٧

  . إذا تخلف واحد فأكثر من الشروط المذكورة في المادة السابقة بطل العقد-.٦٠٤المادة 

  . إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد-.٦٠٥المادة 
، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه وال مطل كان للدائن الخيار بين إذا منع المدين

  .ة الموالية واسترداد ما عجله من ثمن، وبين االنتظار حتى السنفسخ العقد
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،  في فسخ العقد المبيع، وجب على المشتري تسلمه وال يبقى له الحقوفي السنة التالية، إذا وجد الشيء
ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع، وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد 

  .م الفقرة الثانية من هذه المادةالشيء المبيع، طبق حك
  

�ب ا�5�و0I: ا�'�  ا�
&D30: ,�8 وIو'�  ا�

تعاقدين لآلخر على سبيل الملكية، شيئا منقوال م المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من ال-.٦٠٦المادة 
  .أو عقاريا، في مقابل شيء آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر

لمتعاقدين، إال أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء  تتم المعاوضة بتراضي ا-.٦٠٧لمادة ا
  .٥٠٠أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق المادة 

، ساغ تعويض الفرق  بنقود أو بغيرها من  إذا كان أحد العوضين أكثر من اآلخر قيمة-.٦٠٨المادة 
  .األشياء، معجال أو مؤجال، ما لم يجر ذلك إلى الربا

  . تنقسم بقوة القانون بين المتعاقدين ما لم يشترط غير ذلك مصروفات العقد-.٦٠٩المادة 

، إما بسبب  يلتزم كل من المتعاوضين نحو اآلخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع-.٦١٠المادة 
  . الذي أعطاهاالستحقاق أو بسبب العيوب الخفية في الشيء

 إذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك -.٦١١المادة 
  .على هامش تسجيل عقد المعاوضة

  . تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها-.٦١٢المادة 
  
J�ب ا�5�  ا?7رة : ا�

  .إجارة األشياء وهي الكراء، وإجارة العمل: ن اإلجارة نوعا-.٦١٣المادة 
  

  ا�.�اء : ا�8�9 ا�ول
  أ3.م 1�0: ا��9ع ا�ول

 منقول أو عقار، خالل مدة معينة في  الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد الطرفين لآلخر منفعة-.٦١٤المادة 
  .مقابل أجرة  محددة يلتزم الطرف اآلخر بدفعها له

 وعلى األجرة، وعلى غير ذلك مما عسى أن  يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء-.٦١٥المادة 
  .يتفقا عليه من شروط في العقد

ومع ذلك يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة إذا عقدت ألكثر من سنة، فإن لم يوجد 
  .بر الكراء قد أجري لمدة غير معينةمحرر مكتوب، اعت

 ما لم يكن مسجال وفقا لما يقضي به  في مواجهة الغيركراء العقارات لمدة تزيد على سنة ال يكون له أثر
  . القانون
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السكنى أو حق في حبسه أو  شخصي في االستعمال أو  إال حق من لم يكن لهم على الشيء-.٦١٦المادة 
  .رهن حيازي على منقول لم يجز لهم كراؤه

 المكترى مما يهلك باالستعمال، ما لم يكن القصد من كرائه  ال يصح أن يكون الشيء-.٦١٧المادة 
  .ولكن يجوز كراء األشياء التي تتعيب باالستعمال. مجرد إظهاره أو عرضه

  . المتعلقة بمحل البيع على الكراء٤٩٨، ٤٩٦، ٤٩٥ تطبق المواد -.٦١٨المادة 

 يجب أن تكون األجرة معينة، ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أية منقوالت -.٦١٩المادة 
  .أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها

فع مبلغ من النقود، بإجراء ويسوغ في كراء األراضي الزراعية، اشتراط قيام المستأجر، زيادة على د
  .أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من األجرة

 وإذا  إذا لم يحدد المتعاقدان األجرة، افترض فيهما أنهما قد قبال أجرة المثل في مكان العقد-.٦٢٠المادة 
  .على أساسهاكانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد 

  

�ر ا�.�اء: ا��9ع ا�5\]  

   ا��.�يا��#ا�ت- ١

  : يتحمل المكري بالتزامين أساسيين-.٦٢١المادة 
   المكترى للمكتري؛االلتزام بتسليم الشيء .١
  .االلتزام بالضمان .٢

��6-أDRى و��.�   :�DEW ا�

  .مكترى ينظم بمقتضى األحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع ال تسليم الشيء-.٦٢٢المادة 

  . مصروفات التسليم على المكري-.٦٢٣المادة 
 يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الوثائق التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء

  .المكترى وتسلمه
  . بخالفهيقض االتفاق أو وكل ذلك، ما لم يجر العرف

 يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة اإليجار في حالة تصلح معها -.٦٢٤المادة 
وفي كراء العقارات تقع . ألداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها، ما لم يشترط الطرفان غير ذلك

  . قضى عرف المكان بذلكاإلصالحات البسيطة على المكتري إذا
 للمكتري إجباره على إجرائها وإذا ثبت على المكري المطل في إجراء اإلصالحات المكلف بها حق

فإن لم يجرها المكري، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها . قضاء
  .من األجرة

 يلزم المكتري بإصالحات الصيانة البسيطة، إال إذا كلف بها  في كراء العقارات، ال-.٦٢٥المادة 
  :، وهذه اإلصالحات هي التي تجري أو العرفبمقتضى العقد

  لبالط الغرف وزليجها، إذا لم يتكسر منه إال بعض وحداته؛ .١
 االستثنائية ونوازل القوة لأللواح الزجاجية، ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل .٢

  القاهرة التي لم يتسبب خطأ  المكتري في حدوثها؛
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  .لألبواب والنوافذ واأللواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصالت والترابيس واألقفال .٣
أما تبييض الغرف وإعادة طالئها واستبدال ما بلي من األوراق الملصقة بجدرانها واألعمال الالزمة 

  . مجرد أعمال الطالء أو التلبيس فتقع على عاتق المكريللسطوح، ولو كانت

 ال يتحمل المكتري أي شيء من إصالحات الصيانة المعتبرة بسيطة، إذا تسبب عن القدم -.٦٢٦المادة 
  .أو القوة القاهرة أو خطإ في البناء أو عن فعل المكري

  أو العرف لم يقض العقد كنس اآلبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما-.٦٢٧المادة 
  .بخالف ذلك

 يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم -.٦٢٨المادة 
  . بخالف ذلك أو العرفيقض العقد

�.��ي- بE� dB�W�ن ا��   ا� 

  :ان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين الضم-.٦٢٩المادة 
  االنتفاع بالشيء المكترى وحيازته بال معارض؛  .١
  . والعيوب التي تشوبهاستحقاق الشيء .٢

  .وال يحول حسن نية المكري دون قيامه. ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط

بالنسبة إلى المكري، التزامه باالمتناع عن كل  ما يؤدي إلى  االلتزام بالضمان، يقتضي -.٦٣٠المادة 
تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له 

  . المكترى والحالة التي كان عليها عند العقدالشيء
يس فقط عن فعله وفعل أتباعه، بل أيضا عن أفعال االنتفاع التي يجريها وفي هذا المجال، يسأل المكري ل

  . عنهالمكترون اآلخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق

ي أن يجري برغم معارضة المكتري، اإلصالحات المستعجلة التي ر ومع ذلك، يحق للمك-.٦٣١المادة 
ولكن إذا ترتب على إجراء هذه اإلصالحات أن حرم المكتري من . ال تحتمل التأخير إلى نهاية العقد

 كله أو من جزء كبير منه ألكثر من ثالثة أيام، كان له أن يطلب فسخ العقد أو نقص استعمال الشيء
  .الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خاللها من الشيء

إلصالحات وأن يخطر بها المكتري، فإن لم يفعل، أمكن وعلى المكري أن يثبت حالة االستعجال في ا
  .تحميله التعويضات عن األضرار الناشئة عن عدم اإلخطار

 ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو االستحقاق الذي -.٦٣٢المادة 
  .ة دعوى أو بحق عيني آخر عليه المكترى أو بعضه، نتيجقد يتأذى منه في كل الشيء

  .٥٤٥ إلى ٥٤٢وتطبق في هذه الحالة المواد 

 السابقتين، يجوز للمكتري أن يطلب ٦٣١ و٦٣٠ في الحاالت المنصوص عليها بالمادتين -.٦٣٣المادة 
  . أو نقص الكراء، وفقا لمقتضيات الحالإما فسخ  العقد

  . دخول الغاية على الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة مع٥٥٢ إلى ٥٤٩وتطبق أحكام المواد 

إذا رفعت الدعوى على المكتري، من أجل الحكم عليه، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها، -.٦٣٤المادة 
ويجب عليه، في فترة االنتظار، أال . أو بتحمل مباشرة أي ارتفاق عليها، لزمه أن يخطر بها المكري فورا

زء من العين التي في يده، ويلزم في جميع الحاالت، إخراجه من الدعوى بتعيينه يتنازل عن أي ج
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وعندئذ ال تسوغ مباشرة الدعوى إال في مواجهة المكري، ولكن يجوز . الشخص الذي يحوز العين لحسابه
  .للمكتري التدخل فيها

 في انتفاعه ع من الغير ال يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواق-.٦٣٥المادة 
  . عليها، ما دام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعهبالعين المكتراة بدون أن يدعي الغير أي حق

  . باسمه الشخصيوللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير

المكتري من االنتفاع بالعين المكتراة،  إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة حدا يحرم -.٦٣٦المادة 
  . يسوغ له نقص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش

  :وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على
  أن التشويش قد وقع؛ .١
  .أن هذا التشويش يتنافى مع كمال انتفاعه .٢

صلحة العامة، ساغ له  إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل الم-.٦٣٧المادة 
إال أنه إذا لم يقع فعل السلطة أو نزع الملكية .  وال يلتزم بدفع الكراء، إال بقدر انتفاعهأن يطلب فسخ العقد

له أن يطلب الفسخ إذا   في نقص الكراء، ويجوزإال على جزء من العين، فإنه ال يكون للمكتري إال الحق
له، أو إذا أنقص االنتفاع  ، بسبب النقص الذي اعتراها، غير صالحة لالستعمال فيما أعدتأصبحت العين

  .بالجزء الباقي منها إلى حد كبير
  .٥٥٣وفي هذه الحالة تطبق المادة 

 أعمال اإلدارة العامة  التي تتم وفقا لما يقضي به القانون، والتي يترتب عنها نقص كبير -.٦٣٨المادة 
له أن يطلب، على  تري، كاألشغال التي تنفذها اإلدارة والقرارات التي تصدرها، تبيحفي انتفاع المك

  . أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقصحسب األحوال، إما فسخ العقد
وكل ذلك . ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطإ يعزى إليه

  . يتفق الطرفان على خالفهما لم

 مع دخول الغاية ٦٣٨ إلى ٦٣٠ دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام المواد -.٦٣٩المادة 
  .تتقادم بانتهاء  مدة عقد الكراء

 المكترى التي من شأنها أن تنقص من االنتفاع  يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء-.٦٤٠المادة 
وس أو تجعله غير صالح الستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى به إلى حد ملم

  .العقد
 من الصفات التي وعد بها صراحة، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد ويضمن له أيضا خلو الشيء

  .له
يوب التي ال تلحق به إال نقصا تافها، ال تخول العيوب التي ال تحول دون االنتفاع بالشيء المكترى أو الع

  . بالتسامح فيها الرجوع بالضمان، ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى العرفالمكتري حق

 أو نقص الكراء، وتطبق  عند ما يكون للضمان محل يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد-.٦٤١المادة 
  .٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٤حكام المقررة في المواد األ

 المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم  ال يضمن المكري عيوب الشيء-.٦٤٢المادة 
  :وهو ال يسأل أيضا عن أي ضمان. يكن قد صرح بعدم وجودها

   المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛شيء، عيوب الإذا كان المكتري يعلم عند إبرام العقد .١
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  إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛ .٢
  .إذا اشترط المكري أنه ال يلتزم بأي ضمان .٣

  المكترى أن يهدد صحة أو حياة من يسكنونه، فإنه يسوغ ومع ذلك، إذا كان من شأن عيب الشيء
 ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب، أو قد تنازل عن حقه في طلب لب فسخ العقدللمكتري دائما أن يط

  .الفسخ

  . على الكراء٥٧٩ يطبق حكم المادة -.٦٤٣المادة 

 إذا هلكت العين المكتراة، أو تعيبت، أو تغيرت كليا أو جزئيا، بحيث أصبحت غير -.٦٤٤المادة 
اكتريت من أجله، وذلك دون خطإ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد صالحة  لالستعمال في الغرض الذي 

 في التعويض، وال يلزم المكتري من الكراء الكراء ينفسخ، من غير أن يكون ألحدهما على اآلخر أي حق
  .إال بقدر انتفاعه

  . يخالف ذلك يكون عديم األثروكل شرط

ين المكتراة أو لم تتعيب إال جزئيا، بحيث تبقى صالحة لالستعمال للغرض  إذا لم تهلك الع-.٦٤٥المادة 
 إنقاص الكراء بقدر ما نقص الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إال حق

  .من انتفاعه

 وبدون يها بعد العقد على الحالة التي يتخلف ف٦٤٥ و٦٤٤ تطبق أحكام المادتين السابقتين -.٦٤٦المادة 
  .خطإ أي واحد المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة

 ال يمكن رفعها بشكل ٦٤٦ و٦٤٥ و٦٤٠ دعاوى المكتري على المكري بموجب المواد -.٦٤٧المادة 
  .مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء

  
   ا��.��ي ا��#ا�ت- ٢

  : يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين-.٦٤٨المادة 
  أن يدفع الكراء؛ .١
 المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا إلعداده الطبيعي أو لما أن يحافظ على الشيء .٢

  .خصص له بمقتضى العقد

، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجال،  الذي يحدده العقدكتري بدفع الكراء في األجل يلتزم الم-.٦٤٩المادة 
 المحلي، فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجال، التزم المكتري بدفعه في األجل الذي يحدده العرف

  .التزم المكتري بدفعه في نهاية االنتفاع
  .اط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاءويسوغ اشتر

 تتضمن إبراء أو توصيال بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة من التاريخ  كل حجة-.٦٥٠المادة 
  .، إال إذا كانت ثابتة التاريخالمتفق عليه ال يحتج بها في مواجهة الغير

راء بالنسبة إلي العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة وبالنسبة إلى  يدفع الك-.٦٥١المادة 
  .المنقوالت في المكان الذي يوجد فيه المكتري أو في مكان إبرام العقد

  .وذلك كله ما لم يشترط خالفه



- 74 - 

د وضع العين تحت  يلتزم المكتري بدفع الكراء كامال وذلك بشرط أن يكون المكري ق-.٦٥٢المادة 
 ولو لم يستطع االنتفاع بالعين المكتراة  أو العرفتصرفه خالل الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد

  . إال انتفاعا محدودا من جراء خطئه أو لسبب يرجع إلى شخصه بهاأو لم ينتفع
تفع بها على نحو آخر، خالل الوقت الذي تعذر فيه على إال أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو ان

المكتري االنتفاع بها، فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها منها، وأن يخصم قيمتها مما 
  .يجب له على المكتري

لغيره بالنسبة  في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء  للمكتري الحق-.٦٥٣المادة 
 ويجب أن يفهم . أو اقتضته طبيعة ما اكتراه كله أو بعضه، إال إذا حجر عليه ذلك في العقدإلى الشيء

المنع من الكراء للغير في حالة الحجر على إطالقه، بحيث ال يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا كما ال يسوغ 
  .ن االنتفاع ولو على سبيل التبرع عالتنازل

 ال يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما -.٦٥٤المادة 
  . أو تقتضيه طبيعة الشيءأعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد

  .القول قول المكريوعند االختالف وعدم وجود حجج ف

ويبقى هو نفسه .  أو أكراه له تحت يده المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء-.٦٥٥المادة 
  :وال يبقى ملتزما.  الناشئة  من العقدمتحمال،  في مواجهة المكري بكل االلتزامات

اء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء، من غير أن إذا قبض المكري مباشرة الكر .١
  يجري أي تحفظ ضد المكتري األصلي؛

 عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل .٢
  .المكتري األصلي

ه المكري، بقدر ما عليه للمكتري األصلي في وقت  المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجا-.٦٥٦المادة 
  :اإلنذار الموجه إليه، وال يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري األصلي إال

  إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف المكان؛ .١
  .إذا كانت هذه المدفوعات في محرر ثابت التاريخ .٢

 الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي، في جميع الحاالت التي  للمكري حق-.٦٥٧المادة 
ويسوغ . تكون له في مواجهة المكتري األصلي، وذلك دون إخالل بحقه في الرجوع على هذا األخير

 العين عند للمكتري األصلي دائما التدخل في الدعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي إلجباره على رد
  . المحدد األجلانقضاء

 عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق، وهذا التنازل يترتب  تطبق في التنازل-.٦٥٨المادة 
  .عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق وااللتزامات الناشئة من عقد الكراء

 المالك، بدون إبطاء، بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء  يجب على المكتري أن يخطر-.٦٥٩المادة 
تعلقت باإلصالحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء الملكية، أو 

وإن لم يقم بذلك اإلخطار وجب عليه . غيرها من الحقوق العينية أم باألضرار الحاصلة بفعل الغير
  .التعويض

 المحدد، فإذا احتفظ بها  بعده، التزم بالكراء  يلتزم المكتري برد العين، عند انقضاء األجل-.٦٦٠المادة 
ويسأل عن كل األضرار التي . على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خاللها
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وفي هذه الحالة ال يلتزم إال بالتعويض دون . يتلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائ
  .الكراء

 إذا حررت بين المكري والمكتري قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، وجب على -.٦١٦المادة 
  .المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها

 افترض في المكتري أنه تسلمها  إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها،-.٦٦٢المادة 
  .في حالة حسنة

ويسأل .  يسأل المكتري عن هالك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها-.٦٦٣المادة 
  .مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزالء  أو الزبناء الذين يستقبلهم  في ذلك المحل

  : عن الهالك أو التعيب الحاصل ال يسأل المكتري -.٦٦٤المادة 
  من االستعمال المألوف والعادي للشيء؛ .١
  ا إلى خطئـه؛منتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ال يعزى أي منه .٢
  .نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء، أو بسبب عدم إجراء اإلصالحات التي يتحمل بها المكري .٣

، ومصروفات الرد تقع على عاتق  المكترى في مكان العقد الشيء يجب أن يحصل رد-.٦٦٥المادة 
  . بخالفهالمكتري ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف

ه،  التي أنفقها علي المكترى، ال من أجل المصروفات ال يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء-.٦٦٦المادة 
  .وال من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري

 الضرورية التي أنفقها من أجل  يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات-.٦٦٧المادة 
وفات النافعة ويجب عليه أيضا أن يدفع المصر. ، فيما عدا المصروفات البسيطةالمحافظة على الشيء

، بدون اعتبار لما ترتب عليها من  المواد والمغروسات وأجرة العملالتي أنفقها بغير إذنه، في حدود قيمة
  .زيادة في قيمة الشيء

وال يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف، ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي 
  .م يؤد ذلك إلى ضررأجراها، ما ل

  . إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه-.٦٦٨المادة 
  . الذي يدعيهوعلى المكتري أن يثبت اإلذن

السنة الجارية على األثاث  الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خالل  للمكري حق-.٦٦٩المادة 
وغيره من األشياء المنقولة والموجودة في المحالت المكتراة والمملوكة إما للمكتري الفرعي أو حتى 

  .للغير
ويسوغ له أن يستردها، إذا نقلت . وله أن يعترض على نقل هذه األشياء بااللتجاء إلى السلطة المختصة

 إلى المكان الذي كانت موجودة فيه، أو وضعها في مستودع بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها 
  .آخر

.  في الحبس أو في االسترداد إال في حدود القيمة الالزمة لضمانهوال يسوغ للمكري مباشرة هذا الحق
  . التتبع إذا كانت األشياء الباقية في المحالت المكتراة تكفي لتأمين حقوقهوليس له حق

وال تجوز .  االسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول النقلوال تجوز مباشرة حق
  :مباشرة حق الحبس أو االسترداد
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  على األشياء التي ال يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛  .١
  على األشياء المسروقة أو الضائعة؛ .٢
علم عند إدخالها إلى المحالت المكتراة، بأنها مملوكة على األشياء المملوكة للغير، إذا كان المكري ي .٣

  .لذلك الغير

 الحبس الثابت للمكري يمتد إلي األمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين، في  حق-.٦٧٠المادة 
فوعات المسبقة له التمسك بالمد حدود حقوق المكتري األصلي على المكتري الفرعي، ومن غير أن يكون

  .٦٥٦الحاصلة منه للمكتري األصلي فيما عدا االستثناءات المنصوص عليها في المادة 

 تتقادم ٦٦٣ و٦٦١ إلى ٦٥٩ و٦٥٧ و٦٥٥ دعاوى المكري ضد المكتري بموجب المواد -.٦٧١المادة 
  . المكترىبمضي ستة شهور من وقت تسلم الشيء

  
J�  اءا�� ء ا�.�: ا��9ع ا�5

له المتعاقدان من غير   كراء األشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها-.٦٧٢المادة 
 بغيره، ومع عدم اإلخالل بالقواعد الخاصة ضرورة إلعطاء التنبيه باإلخالء، وذلك ما لم يقض االتفاق

  .بكراء األراضي الزراعية

لكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو  إذا لم تحدد ل-.٦٧٣المادة 
األسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت األجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر  

لم يوجد عرف  بانقضاء كل المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه باإلخالء، وذلك ما وينتهي العقد.. الخ
  .يخالفه

 إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد -.٦٧٤المادة 
وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، . بنفس الشروط ولنفس المدة

  . المحلي إلخالء المكان الذي يحدده العرف في األجلويثبت مع ذلك للمكتري الحق

 استمرار المكتري في االنتفاع بالعين ال يؤدي إلى التجديد الضمني  للكراء إذا كان قد -.٦٧٥المادة 
  .حصل تنبيه  باإلخالء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين بعدم تجديد العقد

، ال تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى ٦٧٤ في الحالة  المذكورة في المادة -.٦٧٦المادة 
  . الناشئة من التجديد الضمني، ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقىااللتزامات

  :إن اقتضى األمر للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض -.٦٧٧المادة 
  ؛ المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى االتفاقإذا استعمل المكتري الشيء .١
   المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛إذا أهمل الشيء .٢
  .إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه .٣

  .فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل  الدار المكتراة بنفسه ال يحق للمكري -.٦٧٨المادة 

 ال يفسخ عقد الكراء بالتفويت االختياري أو الجبري للعين المكتراة، ويحل المالك الجديد -.٦٧٩المادة 
محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد 

  .بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويتأجري 
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 ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري،  إذا لم يكن الكراء واردا في حجة-.٦٨٠المادة 
  .بشرط أن يوجه له تنبيها باإلخالء في المواعيد التي يقضي بها العرف

 التي يفرضها الكراء على المكري، كان للمكتري أن مالك الجديد االلتزامات إذا لم ينفذ ال-.٦٨١المادة 
  .يرجع عليه من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون

ين أن  المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وب إذا استحق الشيء-.٦٨٢المادة 
إال أنه يجب عليه في الحالة األخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه باإلخالء، إذا كان المكتري . يفسخه

وال يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إال على المكري إذا . حسن النية
  .كان لهذا الرجوع محل

  :خ الكراء بمجرد موت المكتري وال بموت المكري، إال أنه ال يفس-.٦٨٣المادة 
  الكراء الذي يبرمه مستغل شيء محبس ينفسخ بموته؛ .١
  .  بدون موجب ينفسخ بموتهالكراء الذي يبرمه من بيده الشيء .٢

 ينتج عن فسخ الكراء األصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء -.٦٨٤المادة 
  .٦٥٥ من المادة ٢ و١الحالتين المذكورتين في البندين 

  
K�10�د: ا�8�9 ا��ا�D3X9ا�.�اء ا�   

  . يخضع كراء األراضي الفالحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء األحكام اآلتية-.٦٨٥المادة 

ة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ  يجوز إبرام كراء األرض الفالحية لمدة أقصاها أربعون سن-.٦٨٦المادة 
  .لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء األربعين سنة

  .ويبدأ كراء األراضي الفالحية من فاتح شهر أغشت ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر

فإن .  يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها االستغالل-.٦٨٧المادة 
، اعتبر المكتري مأذونا في زرع ما يزرع في األراضي التي من نوع األرض المكتراة، على سكت العقد

  .٦٨٨نحو ما هو مذكور في المادة 
إذا شمل الكراء آالت أو ماشية أو مواد فالحية كالعلف والتبن والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن 

كما يجب على المتعاقدين أن يعمال على تقويم . يه منهيسلم لآلخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عل
  .مشترك لتلك األشياء

، وليس له أن ينتفع  على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة، على النحو المحدد في العقد-.٦٨٨المادة 
ث تأثيرا ضارا وليس له أن يجري في استغاللها تغييرات من شأنها أن تحد. بها على نحو يضر بالمالك

  .يستمر حتى بعد انتهاء الكراء، ما لم يؤذن له بها صراحة

 خالل مدة  في نتاج الحيوانات وال في الزيادات التي تطرأ على الشيء ليس للمكتري الحق-.٦٨٩المادة 
  .العقد

صل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت  فيما يتح ليس للمكتري حق-.٦٩٠المادة 
 كان، حتى المكري نفسه، من دخول  في منع أي شخصإال أن له الحق. الستعمالها في هذا الغرض

  .المحالت المكتراة بغرض الصيد فيها
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اري وتنظيف القنوات وصيانة  جميع األشغال الالزمة لالنتفاع بالشيء كفتح وصيانة المج-.٦٩١المادة 
الطرق والممرات والسياجات واإلصالحات االيجارية للبناءات الفالحية والمطامير ال تقع على عاتق 

وفي هذه الحالة األخيرة يلتزم المكتري بإجراء األعمال .  المحلي أو العرفالمكتري ما لم يحمله بها العقد
 التعويض عنها، ويسأل تجاه المكري عن األضرار الناتجة عن ن غير  أن يكون له حقعلى نفقته، وم

عدم القيام باألعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع األرض الفالحية المكتراة وبإجراء ما 
حات الالزمة يلزمها من اإلصالحات الكبرى تقع على عاتق المكري كما تقع على عاتقه أيضا اإلصال

  .لآلبار والقنوات ومجاري المياه والخزانات
  .٦٢٤وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه من إصالحات، طبقت أحكام المادة 

 إذا أعطي في كراء األراضي الفالحية مضمون يزيد أو ينقص عما هو ثابت لها في -.٦٩٢المادة 
، على حسب األحوال، ووفقا  إلنقاصها أو لفسخ العقدحقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة األجرة أو

  .للقواعد المقررة في باب البيع
، ما لم يكن قد حدد لبدء االنتفاع تاريخ الحق، وفي هذه وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد
  .الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ األخير

 إذا منع المكتري من حرث األرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له -.٦٩٣دة الما
  : اإلعفاء من الكراء، أو استرداده من المكتري، إذا كان قد سبقه له، وذلك بشرطحق

  أال يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطئه؛ .١
  .وأال يكون متعلقا بشخصه .٢

 اإلعفاء  من الكراء أو استرداده، إذا زرع األرض ثم هلك كل الزرع نتيجة  للمكتري حق-.٦٩٤المادة 
  .حادث فجائي، أو قوة قاهرة ال يعزيان إلى خطئه ولكن إلى حالة األرض

 إذا كان هالك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو استرداده بما يتناسب مع الجزء
  .الهالك، إال إذا كان سبب ذلك حالة األرض

ال يكون محل لإلعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، إما 
  .من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين

  : ال محل لإلعفاء من الكراء وال لتخفيضه-.٦٩٥المادة 
   عن األرض؛إذا حدث الهالك بعد فصل المحصول .١
، وكان المكتري على علم به، وكان من طبيعته أن يولد إذا كان سبب الهالك موجودا عند إبرام العقد .٢

  .األمل في التمكن من إيقافه

 من شـأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع  يبطل كل شرط-.٦٩٦المادة 
  .٦٩٤ و٦٩٣ينتفع بالعين ألحد األسباب المذكورة في المادتين الكراء ولو لم 

 لمكري األرض الفالحية أن يطلب الفسخ إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي -.٦٩٧المادة 
، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد

  .ضرار بالمكريإلى اإل
  .ويثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل

  . كراء األراضي الفالحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها-.٦٩٨المادة 
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غل فان لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت الالزم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تست
  .من العين المكتراة

  .يجب إعطاء التنبيه باإلخالء قبل فوات السنة الجارية بشهر على األقل
  .كراء األراضي المعدة للفالحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن

زرع وإذا وجد في األرض عند انتهاء السنة . في كراء أرض السقي، السنة الفالحية اثنا عشر شهرا
أخضر، وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه، في 
الظروف العادية، أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها حتى يتمكن من جني 

  . في الكراء عن المدة الجديدةالمحصول، وله في مقابل ذلك حق

 إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء -.٦٩٩المادة 
  .متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة

  .وإذا كان قد أبرم لمدة غير محددة اعتبر لمدة سنة فالحية أي حتى حصاد المحصول القادم

بت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته  لمكتري األرض الفالحية التي لم ين-.٧٠٠المادة 
، وذلك مع   في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقدوقتذاك، الحق

  .استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ

د انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لم  إذا وجدت عن-.٧٠١المادة 
تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه، في 
 الظروف العادية، من الحصاد قبل نهاية الكراء، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن يجدد الكراء بنفس الثمن

  .وبين أن يدفع القيمة للمكتري

 على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من -.٧٠٢المادة 
  . يخلفه في استغالل العين، ويجب عليه االمتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين

ن المكتري الجديد من إجراء األشغال اإلعدادية في الوقت كما يلزمه إذا كان قد حصد زرعه أن يمك
  . المحلي بخالفهويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف. المناسب

 على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه، بعض الوقت وما يناسب -.٧٠٣المادة 
كما يجب على . قيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغالمن المساكن وغيرها من التسهيالت الالزمة لل

المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيالت الالزمة الستهالك التبن 
  .وإلجراء ما بقي من حصاد

  . المحليوفي هذه الحالة وتلك، يطبق العرف

  .هاية الكراء األشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة اإلحصاء على المكتري أن يرد عند ن-.٧٠٤المادة 
وهو يسأل عن هذه األشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة للقوة القاهرة التي ال تعزى إلى خطئه، 

  .والعيب الناتج من استعمالها على نحو مألوف عادة
شياء أخرى مكانها، أو أصلح ما تعيب، وإذا كان المكتري، خالل مدة الكراء، قد استبدل باألشياء الهالكة أ

  . له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليهحق

 إذا أكمل المكتري من ماله األدوات المخصصة لالستغالل، بأن أضاف إليها أدوات أخرى -.٧٠٥المادة 
 األدوات األخيرة ن أن يدفع له قيمةلم تذكر في قائمة اإلحصاء، ثبت للمالك، عند نهاية الكراء، الخيار بي

  .مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها
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�  إ7رة اoد�
 gE1 ا��='0 وgE1 ا�U&�0: ا�8�9 ا�5

  أ3.م 1�0: ا��9ع ا�ول

م بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم لآلخر خدماته الشخصية  عقد يلتز إجارة الخدمة أو العمل-.٧٠٦المادة 
  .ألجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا األخير بدفعه له

وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف اآلخر 
  .بدفعه له

  . بتراضي الطرفينوفي الحالتين يتم العقد

 الذي يلتزم بمقتضاه األشخاص، الذين يباشرون  يعتبر القانون بمثابة إجارة الخدمة، العقد-.٧٠٧المادة 
المهن والفنون الحرة، بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى األساتذة وأرباب العلوم والفنون 

  .والحرف

ة الصنعة وإجارة الخدمة ال تقعان صحيحتين إال إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية   إجار-.٧٠٨المادة 
  .االلتزام

  . والقاصر ممن له الوالية عليهماويجب إمضاء عقد المحجور عليه

  . ليس للمرأة المتزوجة أن تؤجر خدماتها للرضاعة إال بإذن زوجها-.٧٠٩المادة 
  . في فسخ اإلجارة التي تعقدها زوجته بغير إقرارهوللزوج الحق

 ال يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إال إلى أجل محدد أو ألداء عمل معين أو لتنفيذه، وإال -.٧١٠المادة 
  .فالعقد باطل بطالنا مطلقا

 من الطول حدا بحيث يظل  بتقديم خدماته طوال حياته أو لمدة تبلغيبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص
  .ملتزما حتى موته

  : يبطل كل اتفاق يكون موضوعه-.٧١١المادة 
تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون أو لألخالق الحميدة أو للنظام  .١

  العام؛ 
  .القيام بأعمال مستحيلة ماديا .٢

ابال للتحديد عرفا، وال يسوغ  أن يكون األجر حصة  يلزم أن يكون األجر محددا أو ق-.٧١٢المادة 
محددة من المكاسب أو الحاصالت، كما ال يسوغ له أن يكون بمقدار نسبي على األعمال التي يجريها 

  .المؤجر على يد األجير
  .وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطال بقوة القانون

قومون بنوازل الخصام أن يعقدوا بأنفسهم أو  ال يسوغ للمحامين والوكالء وغيرهم ممن ي-.٧١٣المادة 
بواسطة غيرهم مع زبنائهم اتفاقا على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع عليها أو على األشياء التي 

والخسارة إن . تتعلق باألشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك، وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطال بقوة القانون
  .اوقعت تلزم المتسبب فيه

  : على األجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به يعتبر االتفاق-.٧١٤المادة 
   مما لم تجر العادة على أدائه مجانا؛إذا كانت الخدمات أو العمل .١
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   قد باشر مهنته؛إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو بإجرائه العمل .٢
  . بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرته تجارته أو العملإذا تعلقت الخدمات .٣

  . ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف أجر الخدمات أو العمل إذا لم يحدد االتفاق-.٧١٥المادة 
  .دين أنهما ارتضياهاوإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاق

  أو مقرر بمقتضى العرف أن يدفع األجر وفق ما هو مذكور في العقد على رب العمل-.٧١٦المادة 
 إال بعد أداء ما  وال العرف طريقة دفع األجرة، فإنه ال يكون واجب الدفعفإذا لم يحدد االتفاق. المحلي

والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم . يقضي به العقد من الخدمات أو العمل
  .مياومة ما لم يقض االتفاق أو العرف بخالفه

 من التزم بتنفيذ عمل أو بأداء خدمات معينة، يستحق األجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم -.٧١٧المادة 
 رب العمل، بشرط أن يكون  الموعود به لسبب راجع إلى شخصتقديم خدماته أو إتمام العمليتمكن من 

  .قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر
  .ومع ذلك، يحق للمحكمة أن تخفض األجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف

 آخر، إذا ظهر من  أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخصلعمل ال يجوز ألجير الخدمة أو ا-.٧١٨المادة 
  . في أن يؤدي األجير بنفسه التزامهطبيعة الخدمة أو العمل أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة

كن أيضا عن إهماله  من يلتزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله، ول-.٧١٩المادة 
  .ورعونته وعدم مهارته

  . مخالف لذلك يكون عديم األثروكل شرط
وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له 

 وأن ينتظر تعليماته، ما مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل
  .لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته

 عن فعل وعن خطإ األشخاص الذين يحلهم محله في أدائه ويستخدمهم  يسأل أجير العمل-.٧٢٠المادة 
  .أو يستعين بهم فيه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطإ نفسه

، إلى االستعانة بأشخاص آخرين، فإنه  موضوع العقد، بسبب طبيعة الخدمات أو العملإال أنه إذا اضطر
  :، إذا أثبتال يتحمل بأية مسئولية

  أنه بذل في اختيار هؤالء األشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛ .١
  .الضرر أو لدرء عواقبهأنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع  .٢

 اللذان ال يقدمان إال العمل يلتزمان بالمحافظة على األشياء التي  أجير الخدمة وأجير العمل-.٧٢١المادة 
 هذه األشياء بعد أداء شغلهما، ويجب عليهما رد. تسلم لهما ألداء ما يكلفان به من الخدمة أو العمل

  .عيبها الحاصلين بخطئهماويضمنان هالكها وت
وإذا كانت األشياء التي تسلماها غير الزمة ألداء شغلهما، فإنهما ال يسأالن عنها إال باعتبارها مجرد 

  .وديعة
وهما ال يسأالن عن العيب والهالك الناتجين من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن 

  . األشياء التي عهد إليهما بها ردخطئهما، مع استثناء حالة مطلهما في

 الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر، يقع بمثابة  هالك الشيء-.٧٢٢المادة 
  .الحادث الفجائي، إذا لم يكن ثمة خطأ  من األجير
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  .إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل

 ردها لرب العمل ال  سرقة أو اختالس  األشياء التي يجب على أجير الخدمة أو العمل-.٧٢٣المادة 
  .يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر

 أو الغرف المفروشة ومالك الحمامات  أصحاب النزل والفنادق، ومن يكرون الدور-.٧٢٤المادة 
والمقاهي والمطاعم ومحالت الترفيه العامة يسألون عن هالك وتعيب وسرقة األشياء واألمتعة التي يأتي 
بها النزالء والرواد في محالتهم، سواء كان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل الزوار اآلخرين 

  .لمحالتهم 
  . األشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون من شأنه أن يبعد أو يقيد مسئوليةويبطل كل شرط

 ال يكون األشخاص المذكورون في المادة السابقة مسئولين إذا أثبتوا أن الهالك أو التعيب -.٧٢٥المادة 
  :يرجع في سببه إلى

   معه أو إهمالهم الجسيم؛فعل مالك األمتعة أو خدمه أو األشخاص الذين .١
  طبيعة أو عيب األشياء التي هلكت أو تعيبت؛ .٢
وإثبات  .قوة قاهرة أو حادث فجائي ال يعزى إلى خطئهم أو إلى خطإ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم .٣

وهم ال يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود واألوراق المالية . الوقائع السابقة يقع على عاتقهم
  .ء الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأموريهمواألشيا

  : إجارة الصنعة وإجارة  الخدمة تنقضيان-.٧٢٦المادة 
   الذي كان محال للعقد؛ المقرر  أو بأداء الخدمة أو العملبانتهاء  األجل .١
  لقانون؛ في الحاالت التي يحددها ابالفسخ المحكوم  به من القاضي .٢
باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة أجير الصنعة أو الخدمة،  .٣

وال تنفسخ اإلجارتان بموت رب . مراعاة لما يقضي به القانون من استنثناءات بالنسبة إلى الحالة األخيرة
 .العمل

  

��8إ7رة ا�U&�0 أو ا�': ا��9ع ا�5  

 وما بعدها وبمقتضى ٧٠٦ تنظم إجارة الخدمة بمقتضى األحكام العامة الواردة في المادة -.٧٢٧المادة 
  . العملاألحكام الواردة في قانون

J�  ا?7رة gE1 ا��='0: ا��9ع ا�5

 مع دخول ٧١٢ إلى ٧٠٦لواردة في المادة  تخضع اإلجارة على الصنعة لألحكام العامة ا-.٧٢٨المادة 
  . العملالغاية واألحكام الواردة في قانون

  
Kب ا��ا��  ا��د�'0 وا��Bا�0 : ا�
ر�0: ا�8�9 ا�ولD�A$ا��د�'0 ا  

  أ3.م 1�0: ا��9ع ا�ول

  .وال إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه شيئا منق الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص-.٧٢٩المادة 
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 آلخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما  إذا سلم شخص-.٧٣٠المادة 
لذي ينشأ  ا للمودع عنده في استعمالها علي أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقدصناعية، مع اإلذن

  .»القرض«في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية االستهالك 

 آلخر مبلغا نقديا أو أوراقا مصرفية أو غيرها من السندات التي تؤدي  إذا سلم شخص-.٧٣١المادة 
ترض وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة ومن غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه، اف

أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده 
  .هالكها إن استعملها

  . االلتزام يجب إلجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية-.٧٣٢المادة 
 ، فإنه يتحمل االلتزاماتة الصادرة من ناقص األهلية متمتع بأهلية االلتزام الوديعإال أنه إذا قبل شخص

  .الناشئة من الوديعة

 أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد إال  إذا أجريت الوديعة من شخص-.٧٣٣المادة 
 المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد دعوى استحقاق الشيء

، وذلك  من نفعالمودع عنده لم يكن للمودع إال دعوى االسترداد، في حدود ما عاد على ناقص األهلية
  . وشبهها الواقعة من ناقص األهلية مدون إخالل بما يقرره القانون في حالة الجرائ

ال يلزم لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع، وال أن  -.٧٣٤المادة 
  .يكون حائزا له على وجه مشروع

  . المودع تتم الوديعة برضى المتعاقدين وتسليم الشيء-.٧٣٥المادة 
  . موجودا من قبل، بصفة أخرى، بيد المودع عندهسليم بمجرد التراضي، إذا كان الشيءيحصل الت

 بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من  الوعد-.٧٣٦المادة 
الة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة حالت  يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات، في حالواعد

  .بينه وبين الوفاء بما تعهد به

 األصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد -.٧٣٧المادة 
دع اشترطه صراحة أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف المكان أن المتعاقدين قد قصدا ضمنيا منح المو

  .وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر. عنده أجرا معينا
  


�   ا���دع M&=1ا��#ا�ت: ا��9ع ا�5

 على المودع عنده، أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على -.٧٣٨المادة 
  .٧٥٤مع مراعاة المادة  نفسه، أموال

 ال يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك -.٧٣٩المادة  
  .صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة

أما . وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه
  :ن له في أن يحل محله شخصا آخر، فإنه ال يسال إال في حالتينإذا أذ

إذا اختار شخصا ال تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ  .١
  الوديعة؛
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  . في حصول الضررإذا أعطى لمن أحله محله، ولو كان قد أحسن اختياره، تعليمات كانت هي السبب .٢
 القيام بدعوى مباشرة في جميع األحوال التي كانت تثبت  في مواجهة المودع عنده الفرعي حقوللمودع

  .له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده األصلي، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا األخير

 من المودع كما إذا  إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن-.٧٤٠المادة 
أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هالكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة 

 المودع، ولكنه وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي إذا اتجر في الشيء. أو حادث فجائي
وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إال في . ا الشيءيستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذ

  .جزء من الوديعة فال يسأل إال عن هذا الجزء

 المتفق عليه ما لم  ال يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل األجل-.٧٤١المادة 
  .تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة

 قد حدد أجال لوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان االتفاقولكن يجب عليه أن يرد ا
  .معينا لرد الوديعة

 الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع  يعتبر المودع عنده مماطال في رد-.٧٤٢المادة 
لك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة ومع ذ. منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة لتأخره

  .، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنهالغير

 إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل كان للمودع عنده أن يردها في أي وقت شاءه بشرط أال -.٧٤٣المادة 
ا السترداد وديعته أو التخاذ يحصل منه ذلك الرد في وقت غير الئق، وبشرط أن يمنح المودع أجال كافي

  .ما تقتضيه الظروف من إجراءات

، فإن اتفقا على مكان آخر، التزم المودع عنده  الوديعة في مكان إبرام العقد يجب رد-.٧٤٤المادة 
  .وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع. بإجراء الرد في هذا المكان

  على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل اإليداع باسمه أو لمن عينه العقد-.٧٤٥المادة 
  .لتسلم الوديعة، وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع

رة في مواجهة المودع عنده من أجل  في القيام بدعوى مباش لتسلم الوديعة، الحقللشخص الذي عينه العقد
  .إلزامه بتسليم الوديعة

  الشيء أو ممن أشهر إفالسه قضاء، لم يسغ رد إذا كانت الوديعة من ناقص األهلية-.٧٤٦المادة 
  .هلية أو اإلفالس قد حصل بعد إجراء الوديعةالمودع إال لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص األ

  . ال ترد الوديعة عند موت المودع إال لوارثه أو لمن ينوب قانونا هذا الوارث-.٧٤٧المادة 
وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع األمر للقاضي وإجراء ما يأمره به إلبعاد 

  .  فعلهورثة كل بقدر نصيبه، وهنا يتحمل مسئوليةالمسئولية عنه، وبين أن يرد الوديعة لل
وإذا .  المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلكوإذا كان الشيء

فإذا لم يتفق الورثة، أو لم .  الوديعة إال بإذن القاضيكان من بينهم قاصرون أو غائبون، لم يسغ رد
يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع الشيء في المحل المخصص لألمانات 
على وفق ما يقضي به القانون، ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا اإليداع بناء على طلب كل 

  .من له مصلحة
  .ركة أو وجود وصايا، يجب على المودع عنده رفع األمر للقاضيوعند إعسار الت
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 يسري حكم المادة السابقة إذا حصلت الوديعة من عدة أشخاص باالشتراك فيما بينهم، ولم -.٧٤٨المادة 
  . الوديعة ألحد منهم أو لهم جميعايتفق صراحة على إمكان رد

 و مقدم ثم فقد صفته هذه عند إجراء الرد، لم يسغ رد إذا أجريت الوديعة من وصي أ-.٧٤٩المادة 
 تسلمها، أو لمن خلف الوصي  بشرط أن تتوفر فيه أهلية أو المقدمالوديعة إال لمن كان يمثله ذلك الوصي

  .أو المقدم

 حقا عليه ما لم يكن قد  للمودع، ولو ادعى أحد من الغير على المودع عنده أن يرد الشيء-.٧٥٠المادة 
حجز عليه ورفعت ضده دعوى االستحقاق، فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، 

  .ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع عنده فقط
  له أن يطلب من المحكمة الحصول على اإلذن المعين للوديعة، حقا استمر النزاع إلى ما بعد األجلوإذ

  . بمحل األمانات لحساب من يستحقه قانونافي إيداع الشيء

الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة   على المودع عنده أن يرد ذات الشيء-.٧٥١المادة 
   .٧٥٦ و٧٥٥التي هو عليها، مع عدم اإلخالل بما هو مقرر في المادتين 

 على المودع عنده أن يرد مع الوديعة ما حصل عليه من نتائجها وثمارها المدنية -.٧٥٢المادة 
  .والطبيعية

ه الحاصل بفعله أو بإهماله، وهو يسأل أيضا عن  يضمن المودع عنده هالك الشيء أو تعيب-.٧٥٣المادة 
  . يخالف ذلك يكون عديم األثروكل شرط. عدم اتخاذ االحتياطات التي يشترطها العقد

  : يضمن المودع عنده الهالك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه-.٧٥٤المادة 
  وديعة؛عندما يأخذ أجرا عن حفظ ال .١
  .عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته .٢

  : المودع عنده ال يضمن- .٧٥٥المادة 
  الهالك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة، أو نتيجة عيب في األشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛ .١
 أو ما لم تكن القوة القاهرة  الوديعةحاالت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ما لم يكن مماطال في رد .٢

ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب . قد تسببت بخطئه أو بخطأ األشخاص الذين يسأل عنهم
  .األشياء المودعة، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته

أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة  يكون باطال كل اتفاق من شأنه -.٧٥٦المادة 
  .٧٣١ و٧٣٠القاهرة، مع استثناء الحاالت المنصوص عليها في المادتين 

 بقوة قاهرة ويأخذ شيئا آخر، عوضا عنه أو مبلغا من  المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء-.٧٥٧المادة 
  .النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا عنه

،  المودع على سبيل المعاوضة أو التبرع إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء-.٧٥٨المادة 
كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث، الذي يلزم 

  .أيضا بالتعويضات إن كان سيئ النية

 والحقوق الناشئة عن  إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في االلتزامات-.٧٥٩المادة 
  . يقضي بخالفهالوديعة وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط
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 المودع أو في رده ي الشيء القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها أو ف-.٧٦٠المادة 
  .وال يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي. لمالكه أو لمن يحق له تسلمه

  . من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحاالت السابقةويبطل كل شرط
 المودع أو فوته على ، إذا كان قد أساء استعمال الشيءوليس للمودع عنده أن يتمسك باألحكام السابقة

  .المودع لفائدة نفسه
J�   ا���دعا��#ا�ت: ا��9ع ا�5

 الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة  على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات-.٧٦١المادة 
كما أن على المودع أن . ، إن اقتضى الحال ذلكلمتفق عليه أو الذي يحدده العرفوأن يدفع األجر ا

أما المصروفات النافعة فإنه ال .  المودع قد سببها لهيعوض المودع عنده عن األضرار التي يكون الشيء
  .»فات الفضوليتصر«يلزم بدفعها إال في األحوال ووفقا لألحكام المقررة للفضالة 

  :وال يلتزم المودع بدفع تعويض عن األضرار التي تلحق المودع عنده
  إذا كانت هذه األضرار ناشئة بسبب خطإ المودع عنده؛ .١
إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من  .٢

  .االحتياطات لدرئه

ودعون، التزم كل منهم اتجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم  إذا تعدد الم-.٧٦٢المادة 
  .يشترط غير ذلك

 المحدد له، لم يستحق المودع عنده األجر المتفق  بعقد الوديعة قبل األجل إذا انقضى العمل-.٧٦٣المادة 
  . خالله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلكعليه إال بنسبة الوقت الذي بقي الشيء

 الضرورية التي أنفقها في  ليس للمودع عنده حبس الوديعة إال من أجل المصروفات-.٧٦٤المادة 
  . حبسها ضمانا ألي دين آخرحفظها، وليس له حق

  

�  ا��Bا�0: ا�8�9 ا�5

 يسمى حراسة؛ ويجوز أن ترد  المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير إيداع الشيء-.٧٦٥المادة  
  .الحراسة على المنقوالت أو العقارات، وهي تخضع ألحكام الوديعة االختيارية وألحكام هذا الفصل

كما يجوز  يجوز بموافقة األطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم، -.٧٦٦المادة 
  . المسطرة في األحوال التي يحددها قانوناألمر بها من القاضي

  . يجوز أن ال تكون الحراسة بالمجان-.٧٦٧المادة 

 وإدارته، ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه  على الحارس حفظ الشيء-.٧٦٨المادة 
  .أن يدرها

 ليس للحارس أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إال ما هو ضروري لمصلحة األشياء -.٧٦٩المادة 
  .المعهود إليه بحراستها

 إذا كانت األشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا -.٧٧٠المادة 
  .ون، وعندئذ تقع الحراسة على الثمن المرهلإلجراءات المتطلبة في بيع الشيء
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ويتحمل بشأن هذا .  بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء على الحارس أن يرد الشيء-.٧٧١المادة 
  . التي يتحمل بها المودع عنده المأجورالرد نفس االلتزامات

 أو إذا كان  الشيءة القارة والحادث الفجائي، إذا كان مماطال في رد يضمن الحارس القو-.٧٧٢المادة 
خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس المؤقت أو إذا كانت القوة القاهرة قد سببت بفعله أو 

  .بخطئه أو بخطإ األشخاص الذين يسأل عنهم

 مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من  على الحارس أن يقدم حسابا-.٧٧٣المادة 
، فإنه يسأل عن كل خطإ يرتكبه في وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع. الحجج، ومع بيان المقدار

  .إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة

  .ا للقواعد المقررة للوكالة إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفق-.٧٧٤المادة 

  أن يدفع للمودع عنده أو الحارس، المصروفات على الخصم الذي يرد إليه الشيء-.٧٧٥المادة 
الضرورية والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط، وكذلك األجور المتفق عليها أو التي يحددها 

 مطالبة جميع المودعين بالمصروفات وإذا كانت الوديعة اختيارية، كان للمودع عنده حق. القاضي
  . في الوديعةواألجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة

  
V�Uب ا��  ا�'ر�0: ا�

  .»القرض«عارية االستعمال وعارية االستهالك :  العارية نوعان-.٧٧٦المادة 
  
ل: ا�8�9 ا�ول�'��1ر�0 ا$  

 عارية االستعمال، عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه لآلخر شيئا لكي يستعمله خالل أجل -.٧٧٧المادة 
 المستعار وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء. معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه

  . مجرد استعمالهوبحيازته القانونية، وليس للمستعير إال

  . فيه على سبيل التبرع التصرف توفر أهلية يلزم إلعارة الشيء-.٧٧٨المادة 
  .إدارتها أن يعيروا األشياء التي يكلفون ب الغيروليس لألوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال

  . يسوغ أن ترد عارية االستعمال على األشياء المنقولة والعقارية-.٧٧٩المادة 

  . إلى المستعير تتم عارية االستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء-.٧٨٠المادة 

 يتضمن التزاما من الممكن أن ينقلب إلى  باإلعارة لسبب معلوم من الواعد غير أن الوعد-.٧٨١المادة 
 لم يثبت أن أمرا غير متوقع قد حال بينه وبين أداء التزامه أو أن  ماتعويض إذا لم يف بوعده، وذلك

  .ظروف المستعير المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه

  .ى التبرع من أسس عارية االستعمال أن تكون عل-.٧٨٢المادة 

  . المعار يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء-.٧٨٣المادة 
 آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة، وعند اإلخالل وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص

  .القوة القاهرةبهذا االلتزام، يتحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي و



- 88 - 

 أو  المعار إال بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد ليس للمستعير أن يستعمل الشيء-.٧٨٤المادة 
  .، وفقا لما تقتضيه طبيعتهالعرف

، أو أن يمنحه بدوره ألحد من الغير بنفسه، أو أن يعيره  للمستعير أن يستعمل الشيء-.٧٨٥المادة 
، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على استعماله على سبيل التبرع

  .وجه التخصيص

  . إذن المعير المعار، وال أن يرهنه وال أن يفوته بغير ليس للمستعير أن يكري الشيء-.٧٨٦المادة 

 الذي تسلمه مع توابعه  المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء على المستعير، عند انتهاء األجل-.٧٨٧المادة 
  .والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية، وهو ال يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك األجل

 إال بعد استعماله ير تحديد للزمن، ال يلزم المستعير برد الشيء إذا أجريت العارية من غ-.٧٨٨المادة 
  .إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف

 فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي فإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء
  . بغير ذلك العرفوقت شاء، ما لم يقض

  : أو االستعمال المتفق عليه ولو قبل األجل يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء-.٧٨٩المادة 
  إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ .١
  ؛العقدإذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده  .٢
  .إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية .٣

 آخر،  أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص استعمال الشيء إذا منح المستعير ألحد من الغير-.٧٩٠المادة 
التي تثبت له فيها هذه الدعوى كانت للمعير في مواجهة هذا الشخص دعوى مباشرة في نفس األحوال 

  .إزاء المستعير

 يقضي  في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط على المستعير أن يرد الشيء-.٧٩١المادة 
  .بخالف ذلك

  : العارية ومصروفات تسلمها، وعليه أيضا على المستعير مصروفات رد-.٧٩٢المادة 
  روفات الصيانة المعتادة؛مص .١
  . الالزمة الستعمال الشيءالمصروفات .٢

 العاجلة وغير المعتادة التي اضطر إلنفاقها من  في أن يسترد المصروفات للمستعير الحق-.٧٩٣المادة 
.  حبس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفاتطر بها المعير، ويثبت له حق المستعار قبل أن يخأجل الشيء

 الشيء لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها خالل بيد أنه إذا كان المستعير مماطال في رد
  .فترة مطله

  حبس الشيء يثبت للمستعير حق في غير الحاالت المنصوص عليها في المواد السابقة، ال-.٧٩٤المادة 
  .المعار ضمانا لحقوقه على المعير

 رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير  إذا لم تثبت عارية االستعمال بمقتضى حجة-.٧٩٥المادة 
  . المستعار الشيءبيمينه بالنسبة إلى رد

  .تعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الردوللمس
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 المستعير ال تبرأ إال بالدليل  رسمية كانت أو عرفية، فإن ذمةأما إذا ثبتت عارية االستعمال بمقتضى حجة
  .الكتابي

و تعيبه من استعماله إياه، إذا كان هذا االستعمال  المعار أ ال يضمن المستعير هالك الشيء-.٧٩٦المادة 
عاديا أو مطابقا التفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء، وجب عليه أن يقيم 

  .الدليل على صحة دعواه

ائي أو قوة قاهرة  المعار وهالكه الحاصلين نتيجة حادث فج يضمن المستعير تعيب الشيء-.٧٩٧المادة 
  :إذا أساء استعمال الشيء المعار، وعلى الخصوص

  ؛ استعماال يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده االتفاقإذا استعمل الشيء .١
  ؛ الشيءإذا مطل في رد .٢
 بدون  أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغيرإذا قصر في اتخاذ االحتياطات الالزمة لحفظ الشيء .٣

  .إذن المعير، عند ما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه

  . يكون باطال كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي-.٧٩٨المادة 
  .دم مسئوليته عن فعله أو خطئهويبطل أيضا االشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما ع

  :  تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض-.٧٩٩المادة 
   أثناء استعماله إياه؛ ألحد من الغيرإذا استحق الشيء .١
  .إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله .٢

  : المعير ال يكون مسئوال-.٨٠٠المادة 
  ؛إذا كان يجهل سبب االستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء .١
  إذا بلغت العيوب أو األخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها؛ .٢
  إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو األخطار أو األسباب التي قد تؤدي إلى االستحقاق؛ .٣
  .لضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو تقصيرهإذا كان ا .٤

 الناشئة عنها تنتقل إلى  تنفسخ عارية االستعمال بموت المستعير، غير أن االلتزامات-.٨٠١المادة 
  .ويتحمل ورثته شخصيا االلتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار. تركته

، ٧٨٦، ٧٨٤، ٧٨٣ من المعير والمستعير على اآلخر الناشئة بمقتضى المواد  دعاوى كل-.٨٠٢المادة 
  الشيء بالنسبة إلى المعير من وقت رد تتقادم بمضي ستة شهور، ويبدأ سريان هذا األجل٧٩٩، ٧٩٣

  .إليه، وبالنسبة للمستعير من وقت انتهاء العقد
  


ا�  »ا���ض«1ر�0 ا$��Xfك : �8�9 ا�5

عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين لآلخر أشياء مما يستهلك » القرض«:  عارية االستهالك-.٨٠٣المادة 
 المتفق عليه باالستعمال، أو أشياء منقولة أخرى، الستعمالها، بشرط أن يرد المقترض عند انقضاء األجل

  .المقدار والنوع والصفةأشياء أخرى مثلها في 

 نقود أو كمية من األشياء المثلية  تنعقد عارية االستهالك كذلك عندما يوجد بين يدي المدين-.٨٠٤المادة 
وهنا . على وجه الوديعة أو بأية صفة أخرى، ويأذن له الدائن باالحتفاظ بها بين يديه على سبيل القرض

  .جرد اتفاق الطرفين على الشروط األساسية للقرض بميتم العقد
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  . التفويت لألشياء محل القرض يلزم لإلقراض توافر أهلية-.٨٠٥المادة 
  .، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجرهليس لألب بدون إذن القاضي

 ذلك وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه الزما من الضمانات التي  لألب في شيء منوإذا رخص القاضي
 والمقدم ومدير ويطبق نفس الحكم على الوصي.  صيانة تامةمن شأنها أن تصون مصالح القاصر

  . يديرون أموالهم، بالنسبة إلى األموال أو القيم المملوكة لألشخاص الذينالشخص المعنوي

  :  يصح أن يرد القرض على-.٨٠٦المادة 
  األشياء المنقولة كالحيوانات والمالبس واألثاث؛ .١
  .األشياء التي تستهلك باالستعمال، كاألطعمة والنقود .٢

 إذا تسلم المقترض، بدال من النقود المتفق على إقراضها أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ -.٨٠٧المادة 
  . لهذه األوراق المالية أو السلع في مكان التسليم األول وزمانهحسب بسعر السوقالمقترض ي

  .وكل اشتراط مخالف لذلك يكون باطال

 ينقل القرض إلى المقترض ملكية األشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه -.٨٠٨المادة 
  .ولو قبل تسليم األشياء المقترضة بتراضي الطرفين، العقد

 ولو قبل تسليمه إياه،  يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد- .٨٠٩المادة 
  . توفية المقترض حقما لم يشترط غير ذلك أو يكون في الشيء

 المقترض، إذا كانت أحوال المقترض ساءت  في أن يحبس بين يديه الشيء للمقرض الحق-.٨١٠المادة 
ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء .  بحيث يتوقع ضياع مال المقرض كله أو بعضهمنذ العقد

  .حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق على العقد، إذا لم يطلع عليه المقرض إال بعده

 المقترض واستحقاقه، وفقا لألحكام المقررة في  يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء-.٨١١المادة 
  .باب البيع

  . على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، وال يلزمه غير ذلك - .٨١٢المادة 
  . العرفو أ المحدد بمقتضى العقدجل ما هو ملتزم به قبل األال يسوغ إجبار المقترض على رد

  . المقرض، ما لم يتناف ذلك مع مصلحةويسوغ له رده قبل حلول األجل
  .إذا لم يحدد لدفع القرض أجل وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض

 فيه،  القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك أو من أول مال يستطيع التصرفإذا اشترط أن المقترض يرد
  .فإن المحكمة تحدد وفقا لظروف الحال ميعادا معقوال للرد

 على المقترض أن يرد األشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض، ما لم يتفق على -.٨١٣المادة 
  .غير ذلك

  .شياء المقترضة وردها على عاتق المقترضتقع مصروفات تسلم األ
  

J�  ا���ض �9P&ة : ا�8�9 ا�5

 اشتراط الفائدة بين األفراد باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ -.٨١٤المادة 
  . غيره يتخذ وسيطا له آخر للمقرض أو ألي شخصشكل هدية أو أي نفع
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دWب ا��1ت: سا���   �� ه�0 وو�hا��

�0: ا�8�9 ا�ولfا�  

  . والحوز، ويشترط في كمالها القبول التبرع تصح الهبة ممن له أهلية-.٨١٥المادة 
. ب الحوز من قبلفإذا مات الواهب أو أفلس قبل الحوز بطلت الهبة ما لم يكن الموهوب له جادا في طل

  :وال يمكن الرجوع فيها إال في حالة اعتصار الوالد ما وهبه لولده بالشروط التالية
  أن يكون الموهوب لم يفت فواتا حسيا أو حكميا؛ .١
  أن يكون الموهوب له لم يحدث به تغييرا؛ .٢
  أن ال يكون أحدهما مريضا؛ .٣
 . الموهوبأن ال يحدث الموهوب له التزاما من أجل الشيء .٤

  

�  ا���h: ا�8�9 ا�5

  : شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي ويشترط لصحة الوقف الوقف إعطاء منفعة-.٨١٦المادة 
  أن يكون الواقف أهال للتبرع؛  .١
  أن يكون الموقوف فيه جائزا شرعا؛ .٢
و فلسه أو مرضه المتصل بالموت، فإن لم  الموقوف عن الواقف قبل حصول موته أأن يحاز الشيء .٣

  .يحز قبل ذلك بطل الوقف

 يصح الوقف على األشخاص الطبيعيين والمعنويين وعلى الموجود والذي سيوجد كنسل -.٨١٧المادة 
ويجب في تسيير الوقف اتباع ما . فالن وعلى المحصورين كأوالد فالن وغير المحصورين كالفقراء

  .يجوز شرعا من شروط الواقف

 إذا انقرض الموقوف عليه المحصور غير المعين رجع الموقوف وفقا على أقرب فقراء -.٨١٨المادة 
  .عصبة الواقف

K�Wب ا��  ا��آ�0 : ا�
0 ��67 1م : ا�8�9 ا�ول�  ا��آ

ويسوغ .  شخصا آخر بالقيام بعمل مشروع لحسابه الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص-.٨١٩المادة 
  . وحدهء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغيرإعطا

 الذي يكون محال  يلزم لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهال ألن يجري بنفسه التصرف- .٨٢٠المادة 
، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن  في الوكيلوال تلزم نفس األهلية. لها

ال يستطيع أن   مافقد يسوغ للشخص أن يجري باسم الغير.  نفسهله صالحية إجراء التصرف في حق
  .يجريه باألصالة عن نفسه

  : تبطل الوكالة-.٨٢١المادة 
   فاحشا؛ستحيال أو مبهما إبهاماإذا كان محلها م .١
  .إذا كان محلها مخالفا للقانون أو للنظام العام أو األخالق الحميدة .٢

 تعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عمال ال يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء -.٨٢٢المادة 
  .اليمين
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  . تتم الوكالة بتراضي الطرفين-.٨٢٣المادة 
أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحاالت التي يتطلب القانون فيها شكال ويسوغ 

  .خاصا
 ما وكل فيه، مع استثناء الحاالت التي كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذ

  .يتطلب القانون فيها قبوال صريحا

الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم  ال يفترض في -.٨٢٤المادة 
  .بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف

 بالوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها، اعتبر قابال  إذا حصل اإليجاب-.٨٢٥المادة 
 برفضه إياه فور تسلمه ويجب عليه، برغم رفضه، اتخاذ اإلجراءات اإليجاب، ما لم يخطر الموجب

وإذا أرسلت إليه بضائع، فعليه إيداعها في مكان آمن واتخاذ . العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل
 ما يلزم من اإلجراءات الضرورية للمحافظة عليها على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا األخير من

فإن كان في التأخير خطر، وجب عليه أن يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة . رعاية أمره بنفسه
  .السلطة القضائية بعد إثبات حالتها

 وقبل الوكيل الوكالة  شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول إذا وكل شخص-.٨٢٦المادة 
  . تحفظ، اعتبرت الوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل والبال شرط

 الذي يكون محال  يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب إلجراء التصرف-.٨٢٧المادة 
  .لها

  :  الوكالة بال أجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الوكالة ال تفترض-.٨٢٨المادة 
  وكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛إذا كلف ال .١
  بين التجار فيما يتعلق بالمعامالت التجارية؛ .٢
  . إعطاء أجر عن القيام باألعمال التي هي محل الوكالةإذا اقتضى العرف .٣

  . يسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين أو إلى أجل محدد-.٨٢٩المادة 
  


��&��[: ا�8�9 ا�5'��ر ا��آ�D� 0� ا�\  
ت ا��آ8D و� �E#�6: ا��9ع ا�ولD3XR  

  . يجوز أن تكون الوكالة خاصة أو عامة-.٨٣٠المادة 

 الوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي ال تمنح -.٨٣١المادة 
  .الوكيل إال صالحيات خاصة

 التي تعينها وكذلك توابعها  إال بالنسبة إلى القضايا أو التصرفاتملوهي ال تمنح الوكيل صالحيات الع
  . المحليالضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف

وهي ال .  وكالة التقاضي وكالة خاصة، وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا األمر القانوني-.٨٣٢المادة 
 إال بالنسبة إلى األعمال التي تعينها، وعلى األخص فهي ال تعطي الصالحية في حية العملتخول صال
  . أو االعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل أو اإلقرارقبض الدين
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صالحية غير مقيدة إلدارة كل مصالح الموكل، أو  الوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل -.٨٣٣المادة 
  .هي التي تمنحه صالحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة

، وعلى  الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارةوهي تمنح الصالحية إلجراء كل ما تقتضيه مصلحة
اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة األخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، و

ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين، وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل » الدعوى التصرفية«
  . المعامالت التي كلف الوكيل بإجرائهاالموكل بااللتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ

للوكيل الخاص مهما كانت صالحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه  ال يجوز -.٨٣٤المادة 
 القضائي، وال الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، وال قبول الحكم اليمين الحاسمة وال إجراء اإلقرار

 ، وال تفويت عقار أو حقلدين عنه، وال قبول التحكيم أو إجراء الصلح، وال اإلبراء من اأو التنازل
 رسميا كان أو حيازيا، وال شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك عقاري وال إنشاء الرهن

ته، وال التعاقد  وال شراء أو تفويت األصل التجاري أو تصفيفي مقابل الوفاء بالدين وال إجراء التبرعات
  .على إنشاء شركة أو شيوع، وكل ذلك ماعدا الحاالت التي يستثنيها القانون صراحة

 على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها فال يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز -.٨٣٥المادة 
  .أو يخرج عن حدود الوكالة

  .شرطها كان القول قول الوكيل بيمينهإذا ثار الشك حول مدى الصالحيات الممنوحة للوكيل أو 

لوكالة فإن  ا إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في-.٨٣٦المادة 
  .الفرق يكون لفائدة الموكل

 إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكالء، ال يجوز لهؤالء أن يعملوا -.٨٣٧المادة 
 يكونوا مأذونين صراحة في ذلك، فال يسوغ ألي منهم أن يجري أي عمل في غياب منفردين، ما لم

  .خر االشتراك معه في إجرائهآلاآلخر، حتى لو استحال على هذا ا
  :وال يسري هذا الحكم

إذا تعلقت الوكالة بالدفاع أمام القضاء، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق األداء وغير متنازع فيه،  .١
   الموكل أو بعمل عاجل من شأن تركه أن يضر بهذا األخير؛إجراء تحفظي في مصلحةأو باتخاذ 

  .في الوكالة القائمة بين التجار ألعمال التجارة .٢
  .، ما لم يصرح بالعكسوفي هاتين الحالتين يسوغ ألحد الوكالء أن يتفرد دونهم بإنجاز العمل

 إذا عين عدة وكالء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان ألي منهم أن ينفرد بالعمل -.٣٨٨المادة 
  .في غياب اآلخرين

 الوكالة، ما لم يمنح الصالحية في ذلك  ال يسوغ للوكيل أن يوكل شخصا آخر في تنفيذ-.٨٣٩المادة 
  .أو من ظروف الحالصراحة أو ما لم تستخلص هذه الصالحية من طبيعة القضية 

  .يعتبر مأذونا في أن يوكل كليا أو جزئيا» المفوض«غير أن الوكيل العام ذا الصالحية التامة 

غير أنه إذا رخص له في أن يوكل شخصا آخر دون أن يعين .  الوكيل مسئول عمن يوكل-.٨٤٠المادة 
فيه الصفات المطلوبة إلنجاز هذا الشخص، فإنه ال يكون مسئوال إال إذا اختار لذلك شخصا ال تتوفر 

 في حدوث الوكالة، أو إذا كان قد أحسن االختيار لكنه أعطى لمن وكله تعليمات كانت هي السبب
  .الضرر، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال
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 الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحقوق التي يلتزم  في جميع األحوال، يلتزم نائب-.٨٤١المادة 
  .فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا األخير

.  على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتثبت حي الضمير-.٨٤٢المادة 
ما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى وهو مسئول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية، ك

  . في المعامالتالوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف
وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه 

بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن ، وجب عليه أن يبادر العرف
  .في االنتظار خطر

  : المذكورة في المادة السابقة يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة االلتزامات-.٨٤٣المادة 
  عندما تكون الوكالة بأجر؛ .١
  . معنوي أو شخصاصر أو ناقص أهلية قعندما تباشر الوكالة في مصلحة .٢

 إذا تعيبت األشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل، أو ظهرت عليها بوادر العوار على -.٨٤٤المادة 
نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على 

  .وغيره من المسئولين» صاحب النقل»اجهة المكاريحقوق الموكل في مو
وإذا كان في التأخير خطر، أو إذا حدث التعيب على نحو ال يستطيع الوكيل معه االنتظار ريثما يرجع 

 الموكل، أن يعمل على بيع األشياء  عندما تقتضيه مصلحة عليهإلى الموكل، فإنه يجوز للوكيل، بل يجب
  .ة القضائية بعد إثبات حالتها، وعليه أن يخطر فورا الموكل بكل ما يكون قد أجراهبواسطة السلط

 على الوكيل، أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء -.٨٤٥المادة 
  .الوكالة أو إدخال تعديل عليها

ار الموكل بذلك، مع إضافة كل التفاصيل  على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخط-.٨٤٦المادة 
  .الالزمة  التي تمكن هذا األخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجزها الوكيل تلك المهمة

، اعتبر أنه  أقر وإذا تسلم الموكل اإلخطار، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة  القضية أو العرف
  .ل، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالتهما فعله الوكي

 على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما -.٨٤٧المادة 
 أو طبيعة التعامل، وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة أنفقه وما قبضه، مؤيدا باألدلة التي يقتضيها العرف

  .ناسبتهاللوكالة أو بم

 ٧٣٩ و٧٣٨ الوكيل مسئول عن األشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا ألحكام المواد -.٨٤٨المادة 
  .٧٦٠ إلى ٧٥١و

  .٧٥٤إال أنه إذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل وفقا لمقتضيات المادة 

محا إذا كان الوكيل ينوب عن  السابقة على نحو أكثر تسا٨٤٧ يجب أن تفهم أحكام المادة -.٨٤٩المادة 
  . آخر من عائلتهزوجته أو أخته أو شخص

وفي هذه الحاالت يمكن، وفقا لظروف الحال، أن يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد األشياء التي 
  .تسلمها لحساب موكله

  .له أو أن يودعه في المحكمة على الوكيل، بمجرد انتهاء الوكالة، أن يرد سند الوكالة لموك-.٨٥٠المادة 
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  . الحسن النية سند الوكالة يتحملون التعويضات تجاه الغيرالموكل أو خلفاؤه الذين ال يطلبون رد

 إذا تعدد الوكالء، فإن التضامن ال يقوم بينهم، إال إذا اشترط، ومع ذلك فإن التضامن يقوم -.٨٥١المادة 
  : الوكالءبقوة القانون بين

  إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطئهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛ .١
  إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة؛ .٢
  .إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجار، ما لم يشترط غير ذلك .٣

 أجراه أحدهم خارج حدود الوكالة، أو إال أن الوكالء، ولو كانوا متضامنين، ال يسألون عما يكون قد
  .بإساءته مباشرتها


�   ا���آ8ا��#ا�ت: ا��9ع ا�5

 أو  على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة، ما لم يقض العرف-.٨٥٢المادة 
  . بخالفهاالتفاق

  :على الموكل -.٨٥٣المادة 
 الوكالة، في حدود  من أجل تنفيذأن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله إلنفاقه في المصروفات .١

ما كان الزما لهذا الغرض، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتيجة المعاملة، ما لم 
   إلى الوكيل؛ىيكن هناك فعل أو خطأ يعز

  . التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمته أو بمناسبتهاإعفاء الوكيل من االلتزامات .٢
من أجل   التي يتحمل بها الوكيل وال عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أووهو ال يسأل عن االلتزامات

  .لوكالةأسباب أخرى خارجة عن ا

  : ال حق للوكيل في األجر المتفق عليه-.٨٥٤المادة 
   الوكالة؛إذا منع، بقوة قاهرة من مباشرة  تنفيذ .١
  إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛ .٢
خالل، في هذه الحالة، بما إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوكالة من أجلها، مع عدم اإل .٣

  . المحلي أو العرفيقضي به عرف التجارة
ومع ذلك فللمحكمة سلطة تقدير ما إذا كان يجب، وفقا لظروف لحال، منح الوكيل تعويضا، السيما إذا لم 

  .تنجز الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة

 إذا لم يكن األجر قد حدد، فإنه يحدد وفقا لعرف المكان الذي نفذت فيه الوكالة، وإال فوفقا -.٨٥٥المادة 
  .لظروف الحال

 إذا أحال الموكل لغيره األمر الذي صدرت فيه وكالته فإنه ال يخرج عن كونه مطلوبا -.٨٥٦المادة 
  .الوكيل شرطا يخالف ذلك إال إذا قبل ٨٥٣للوكيل بجميع ما يترتب على الوكالة بمقتضى المادة 

 إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص ألجل قضية مشتركة بينهم، فإن كال منهم يكون -.٨٥٧المادة 
  .مسئوال اتجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية، ما لم يتفق على غير ذلك

 أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما  حبس أمتعة  الموكل المنقولة أو بضائعه التي للوكيل حق-.٨٥٨المادة 
  .٨٥٣يستحق له على الموكل وفقا للمادة 
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 باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه وظل ملتزما مباشرة  إذا أبرم الوكيل العقد-.٨٥٩المادة 
كانت الصفقة لحسابه، ولو كان هؤالء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل تجاه من تعاقد معهم كما لو 

  .بالعمولة

 تجاه من  الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيال وفي حدود وكالته، ال يتحمل شخصيا بأي التزام-.٨٦٠المادة 
  .وال يسوغ لهؤالء الرجوع إال على الموكل. يتعاقد معهم

يس للغير أية دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الوكالة، ما لم تكن  ل-.٨٦١المادة 
  .الوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا

، إذا كان هذا التنفيذ يدخل  العقد تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ-.٨٦٢المادة 
  .ضرورة في وكالته

 دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند  لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق-.٨٦٣المادة 
  .الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه

حيح باسم الموكل وفي حدود وكالته، تنتج  التي يجريها الوكيل على وجه ص التصرفات-.٨٦٤المادة 
  . الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسهآثارها في حق

  . المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات-.٨٦٥المادة 
برمة بين الموكل والوكيل والتي ال تظهر من الوكالة نفسها، فال يقبل أما التحفظات والعقود السرية الم

  .، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقداالحتجاج بها على الغير

ي الحاالت  ال يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إال ف-.٨٦٦المادة 
  :اآلتية

  إذا أقره ولو داللة؛ .١
  إذا استفاد منه ؛ .٢
   بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛إذا برم الوكيل التصرف .٣
 بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا أو كان وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف .٤

  . أو في مكان إبرام العقدارةمما يتسامح به في التج

 الذي أبرمه،  العقد إذا تصرف الوكيل بال وكالة، أو تجاوز حدود وكالته وتعذر لذلك تنفيذ-.٨٦٧المادة 
  .التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه

  :ولكن  الوكيل ال يتحمل بأي ضمان
  ن تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛إذا أعلم م .١
  .إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته .٢

  .وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بأن يقوم بتنفيذ العقد
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  : تنتهي الوكالة-.٨٦٨المادة 
  بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ .١
   الذي منحت لغايته؛ط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات األجلبوقوع الشر .٢
  بعزل الوكيل؛ .٣
  بتنازل الوكيل عن الوكالة؛ .٤
  بموت الموكل أو الوكيل؛ .٥
 مباشرة حقوقه، كما هي الحالة في بحدوث تغيير في حالة  الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية .٦

وذلك ما لم ترد الوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها برغم حدوث هذا التغيير في الحجر واإلفالس، 
  الحالة؛

  . الوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدينباستحالة تنفيذ .٧

 معنوي أو من شركة، تنتهي بانتهاء ذلك الشخص أو هذه  الوكالة المعطاة من شخص-.٨٦٩المادة 
  .الشركة

 يخالف ذلك يكون باطال وعديم األثر وكل شرط.  للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء-.٨٧٠المادة 
 على حد السواء، وال يمنع اشتراط األجر من مباشرة هذه الحقوق إال بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير

  :أنه
، لم يسغ للموكل أن يلغيها إال بموافقة من أعطيت في  الغيرإذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة .١

  مصلحته؛
ال يسوغ عزل وكيل الخصومة وال تنازله بال عذر مقبول متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم أو قاعد  .٢

  .الخصم ثالثا، كما أنه ال يجوز أن يكون وكيل الخصومة عدوا للخصم إال برضاه
  .كالء الخصومةويجوز تعدد و

  . يصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا-.٨٧١المادة 
  .إذا تم إلغاء الوكالة بمكتوب أو برقية، فإنه ال ينتج أثره إال من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية

تهم  إذا أعطيت الوكالة عن عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إال بموافق-.٨٧٢المادة 
غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن اإللغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة . جميعا

  .بالنسبة إلى نصيبه منها
يجوز في شركات التضامن وغيرها من الشركات إلغاء الوكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم 

  .صالحية إعطائها باسم الشركة

اء الوكالة كليا أو جزئيا ال يحتج به في مواجهة الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل قبل  إلغ-.٨٧٣المادة 
  .وللموكل أن يرجع على الوكيل. علمهم بحصوله

  .إذا تطلب القانون شكال خاصا إلنشاء الوكالة، وجبت مراعاة نفس هذا  الشكل في إلغائها

وهو مسئول عن الضرر .  عن الوكالة  إال إذا أخطر به الموكل ال يحق للوكيل التنازل-.٨٧٤المادة 
الذي يرتبه هذا التنازل للموكل إذا لم يتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى 

  .أن يتمكن من رعايتها بنفسه
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 إال لمرض  الغيرطيت له في مصلحة عن الوكالة إذا كانت قد أع ال يحق للوكيل التنازل-.٨٧٥المادة 
أو عذر آخر مقبول، وفي هذه الحالة يجب أن يخطر الذي أعطيت الوكالة في مصلحته بتنازله، وأن 

  .يمنحه أجال معقوال ليدبر خالله أمره، على نحو ما تقتضيه ظروف الحال

  :وال يسري هذا الحكم. إلى عزل من أحله محله عزل الوكيل األصلي أو موته يؤدي -.٨٧٦المادة 
  كيل قد عين بإذن الموكل؛و الإذا كان نائب .١
  . في أن يحل غيره محله أو إذا كان له اإلذنإذا كان للوكيل األصلي صالحيات تامة في التصرف .٢

وال .  ينهي وكالة الوكيل األصلي ووكالة نائبه موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته-.٨٧٧المادة 
  :يسري هذا الحكم

  ؛ الوكيل أو في مصلحة الغيرإذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة .١
  . منفذ الوصاياإذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل في مركز .٢

 التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خالل الفترة التي يجهل  فيها  تكون صحيحة التصرفات-.٨٧٨المادة 
موته أو غيره من األسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة، بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك 

  .بدوره

، وجب على الوكيل عندما تهنقص أهلي إذا انقضت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفالسه أو ب-.٨٧٩المادة 
 الذي بدأه في حدود ما هو ضروري، كما أنه يجب عليه أن يتخذ يكون في التأخير خطر، أن يكمل العمل

 الموكل، إذا لم يكن لهذا األخير وارث متمتع كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة
قه  في استرداد ما سبومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق.  قانونيله أو لوارثه نائب هلية أو لم يوجدباأل

  .وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ الوكالة، وفقا ألحكام  الفضالة

 يبادروا بإعالم  في حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا على علم بالوكالة، أن-.٨٨٠المادة 
  .الموكل به كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل

  .وال يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي

ومن غير سبب معتبر، ساغ  بغتة، وفي وقت غير الئق  إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد-.٨٨١المادة 
  .، ما لم يتفق على غير ذلك الحكم ألحدهما على اآلخر بالتعويض عما لحقه من ضرر

والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومقداره، وفقا لطبيعة الوكالة وظروف التعامل وعرف 
  .المكان
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 في غيابه أو بدون ، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير إذا باشر شخص-.٨٨٢المادة 
، قامت هناك عالقة قانونية مماثلة للعالقة الناشئة علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي

  : الوكالة وخضعت ألحكام المواد اآلتيةعن

 الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من االستمرار فيه  على الفضولي أن يمضي في العمل-.٨٨٣المادة 
  . بنفسه، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل

، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه، وأن يسير  على الفضولي أن يبذل في مباشرة العمل-.٨٨٤المادة 
وهو المسئول عن كل خطإ يقع منه، ولو . فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة
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 حال وكبير كان يهدد رب العمل أو بقصد إتمام واجبات  ضررأما إذا كان تدخله بقصد دفع. كان يسيرا
  .  كانت لمورثه فإنه ال يسأل إال عن تدليسه أو خطئه الفاحشوكالة

 التي يتحملها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل  يتحمل الفضولي نفس االلتزامات-.٨٨٥المادة 
  . ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل

  . األخرى الناشئة من الوكالة الصريحةوهو يتحمل كل االلتزامات

 الفضولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خالفا لرغبته المعروفة أو المفترضة، أو الذي -.٨٨٦المادة 
 نتيجة فعله ولو لم  من ضرريجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل

  .كن أن يعزى إليهيكن هناك خطأ يم

 إذا اضطر الفضولي ألن يعمل على وجه  ال يجوز االحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل-.٨٨٧المادة 
  :السرعة ما يقتضيه

   ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل .١
  .بالتزامات أخرى من نفس طبيعتهاالوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو تجهيز ميت أو  .٢

 صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا األخير كل  في مصلحة إذا باشر الفضولي العمل-.٨٨٨المادة 
  . التي تعاقد الفضولي عليها لحسابهالحقوق وتحمل مباشرة كل االلتزامات

، وأن يعوضه عن المبالغ من كل العواقب المترتبة على مباشرته العملويجب عليه أن يبرئ الفضولي 
٨٥٣ التي أنفقها والخسائر التي تحملها وفقا ألحكام المادة قها وعن المصروفاتالتي سب.  

ابقا لقواعد اإلدارة الحسنة، وفقا لما  حسنة، أيا كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه مطوتعتبر مباشرة العمل
  .تقتضيه ظروف الحال

 كل  مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤالء تجاه الفضولي بنسبة مصلحة إذا كان العمل-.٨٨٩المادة 
  .منهم فيه، وفقا ألحكام المادة السابقة

، من أجل ضمان المبالغ التي تمنحه ء المملوكة لرب العمل حبس األشيا للفضولي حق-.٨٩٠المادة 
  . حق استردادها٨٨٨المادة 

  . كرها عليهوليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق

 بأن يدفع للفضولي ما أنفقه من  في جميع الحاالت التي ال يلتزم فيها رب العمل-.٨٩١المادة 
، ، يسوغ لهذا األخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضررمصروفاتال

  .وأن يطلب من رب العمل تسليمه األشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها

  . األصل في الفضالة أن تكون بغير أجر-.٨٩٢المادة 
  . بدون قصد استرداد ما يسبقه بدفع أي مبلغ، إذا كان الفضولي قد باشر التصرفال يلتزم رب العمل
  :عدم القصد يفترض

، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في المادة  قد أجري برغم إرادة صاحب الحقإذا كان العمل .١
  ؛٨٨٧

يها بوضوح من ظروف الحال أنه لم يكن لدى الفضولي قصد استرداد في جميع األحوال التي يظهر ف .٢
  .تسبيقاته
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، فإن الحقوق وااللتزامات الناشئة من مباشرة  رب العمل الفضولي في شخص إذا غلط-.٨٩٣المادة 
  .العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي

 في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره، فإن العالقات التي تقوم بينه خص إذا تصرف ش-.٨٩٤المادة 
  . تخضع لألحكام المتعلقة باإلثراء بال سببوبين ذلك الغير

  .٨٨٠ ورثته ألحكام المادة  موت الفضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات-.٨٩٥المادة 

 صراحة أو داللة، ما فعله الفضولي، فإن الحقوق وااللتزامات الناشئة  إذا أقر رب العمل-.٩٦٨المادة 
 ، فال يكون لإلقرار أثربين الطرفين تخضع ألحكام الوكالة ابتداء من مباشرة العمل، أما في مواجهة الغير

  .إال ابتداء من وقت حصوله
  

ب �  ا$��Nاك: ا�5��ا�

  : االشتراك نوعان-.٨٩٧المادة 
  الشيوع أو شبه الشركة؛ .١
 .الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية .٢
  

�6 ا�>�آ0 : ا�8�9 ا�ولN ع أو�D<ا�  

شيوع، فإنه  ألشخاص متعددين باالشتراك فيما بينهم وعلى سبيل ال أو الحق إذا كان الشيء-.٨٩٨المادة 
  .تنشأ حالة قانونية تسمى الشيوع أو شبه الشركة وهي إما اختيارية أو اضطرارية

  . عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشيوع متساوية-.٨٩٩المادة 

 أال  المشاع بنسبة حصته فيه، على شرط لكل مالك على الشيوع أن يستعمل الشيء-.٩٠٠المادة 
له، وأال يستعمله استعماال يتعارض مع  يستعمله استعماال يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد

 بقية المالكين أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه مصلحة
  .حقوقهم

  أن يحدث تغييرا غير ضروري على الشيء ليس ألي واحد من المالكين على الشيوع-.٩٠١المادة 
  :وعد المخالفة تطبق القواعد اآلتية. المشاع بغير موافقة الباقين

 قابال للقسمة، شرع في قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التغيير في نصيب من إذا كان الشيء .١
ذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه أجراه لم يكن هناك رجوع ألحد على آخر، أما إ

   التغييرات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة األشياء إلى حالتها؛الخيار بين أن يدفع قيمة
يرات  لباقي المالكين على الشيوع أن يلزموا من أجرى التغي غير قابل للقسمة، حقإذا كان الشيء .٢

  .بإعادة األشياء إلى حالتها على نفقته، وذلك مع التعويض إن كان له محل

 ال يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام، لم يكن ألي واحد من المالكين  إذا كان الشيء-.٩٠٢المادة 
ب المالكين جميعهم ولو عارض فيه ويلزم إكراء هذا الشيء لحسا.  في أخذ غلته، بنسبة نصيبهإال الحق

  .أحدهم
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 على كل واحد من المالكين على الشيوع أن يرد للباقين ما أخذه زائدا على نصيبه من غلة -.٩٠٣المادة 
  . المشتركالشيء

ء أو  للمالكين على الشيوع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا االستئثار باالنتفاع بالشي-.٩٠٤المادة 
 أو المعاوضة في وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف على سبيل التبرع.  المشتركالحق

  .حقه في االنتفاع بالشيء لمدة انتفاعه، وال يلتزم بأن يرد لبقية المالكين شيئا عما يأخذه من الغلة 
أنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في االنتفاع غير أنه ال يسوغ له أن يجري أي شيء من ش

  .بالشيء، عند ما يحين دورهم فيه

 المشاع بنفس العناية التي يبذلها في  على كل مالك على الشيوع أن يحافظ على الشيء-.٩٠٥المادة 
  . هذه العنايةوهو مسئول عن األضرار الناشئة عن انتفاء. المحافظة على األشياء الخاصة به

 في أن يحبر باقي المالكين على المساهمة معه كل بقدر  الشيوع الحق على لكل مالك-.٩٠٦المادة 
 لالستعمال في الغرض ا المشاع وصيانته ليبقى صالح الالزمة لحفظ الشيءنصيبه في تحمل المصروفات

  : التخلص من هذا االلتزامالذي أعد له، ولهم حق
 في أن  المالك على الشيوع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفاتببيع أنصبائهم، مع حفظ حق .١

  يشفع في الحصص المبيعة؛
 استيفاء كل ما أنفقه ، االنتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتىبتركهم للمالك الذي أنفق المصروفات .٢

  لحساب الجميع؛
 قد أنفقت بالفعل وجب على كل منهم بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة، غير أنه إذا كانت المصروفات .٣

  .أداء حصته فيها

 على كل واحد من المالكين على الشيوع، أن يتحمل، مع الباقين التكاليف المفروضة على -.٩٠٧المادة 
ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب .  المشاع، ونفقات إدارته واستغاللهالشيء
  .حصته

 النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشيوع ال  المصروفات-.٩٠٨المادة 
  .باقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو داللة االسترداد تجاه التخوله حق

 قرارات أغلبية المالكين على الشيوع ملزمة لألقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع -.٩٠٩المادة 
فإذا لم تصل األغلبية إلى الثالثة . واالنتفاع به، بشرط أن يكون لمالك األغلبية ثالثة أرباع هذا المال

ويمكنه أن يعين مديرا . صالحهم جميعام للمالكين أن يلجأوا للقاضي ويقرر هذا ما يراه أوفق لأرباع، حق
  .يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته

  : قرارات األغلبية ال تلزم األقلية-.٩١٠المادة 
  الملكية مباشرة؛، وحتى أعمال اإلدارة التي تمس فيما يتعلق بأعمال التصرف .١
   المشاع نفسه؛فيما يتعلق بإجراء تغيير في االشتراك أو في الشيء .٢
  . جديدةفي حالة التعاقد على إنشاء التزامات .٣

ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما تخوله . في الحاالت المذكورة آنفا، يؤخذ برأي المعترضين
  . اقتضى الحال ذلك إذا١٣٤المادة 



- 102 - 

 المشاع وفي غلته وله أن يبيع هذه  لكل مالك على الشيوع حصة شائعة في ملكية الشيء-.٩١١المادة 
الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها، وأن يحل غيره محله في االنتفاع بها، وأن يتصرف فيها بأي 

  . متعلقا بشخصه فقطوذلك كله ما لم يكن الحقوجه آخر سواء كان تصرفه هذا بمقابل أو تبرعا، 

 إذا باع أحد المالكين على الشيوع للغير حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة -.٩١٢المادة 
والنافعة التي  والمصروفات الضرورية  ومصروفات العقدألنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن

  .ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة. أنفقها منذ البيع
ولكل من المالكين على الشيوع أن يشفع بنسبة حصته فإذا امتنع غيره من األخذ بها لزمه أن يشفع في 

م يكن لمباشرة  لويلزمه أن يدفع ما عليه معجال أو في أجل أقصاه ثالثة أيام، فإن انقضى هذا األجل. الكل
  . الشفعة أي أثرحق

 ال تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشيوع ولكنها تمتد أيضا بقوة -.٩١٣المادة  
ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة . القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها

  .بيعت مستقلة عنهاالمشاعة وحدها إذا 

 المالك على الشيوع في األخذ بالشفعة بعد سنة من علمه بالبيع الحاصل من  يسقط حق-.٩١٤المادة 
  .المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كاإلكراه

  . قانوني حتى على القاصرين متى كان لهم نائبويسري هذا األجل

  : الشيوع أو شبه الشركة ينتهي-.٩١٥المادة 
  بالهالك الكلي للشيء المشاع؛ .١
  ببيع المالكين حصصهم ألحدهم أو بتخليهم له عنها؛ .٢
  .بالقسمة  .٣

 ال يجبر أحد على البقاء في الشيوع، ويسوغ دائما ألي واحد من المالكين أن يطلب -.٩١٦المادة 
  . ذلك يكون عديم األثر يخالفوكل شرط. القسمة

 على أنه ال يسوغ ألي واحد من المالكين طلب القسمة خالل أجل  يجوز مع ذلك، االتفاق-.٩١٧المادة 
إال أنه يمكن للمحكمة، حتى في هذه الحالة، أن تأمر بحل الشيوع . محدد، أو قبل توجيه إعالم سابق

  .روبإجراء القسمة إن كان لذلك مبرر معتب

 إذا كان محل الشيوع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول  ال يسوغ طلب قسمة ذات الشيء-.٩١٨المادة 
  .دون أداء الغرض الذي خصصت له، ولكن يسوغ طلب بيعها ليقسم ثمنها

  . دعوى القسمة ال تسقط بالتقادم -.٩١٩المادة 
  

�  ا�>�آ0 ا�'�&�0 : ا�8�9 ا�5
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 تطبق أحكام هذا الفصل على »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٢٠المادة 
  .جميع الشركات، ما لم ينص القانون على غير ذلك بسبب شكلها أو محلها
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 الشركة عقد »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٠١٢٠القانون رقم  «»مكررة«  -.٩٢٠المادة 
بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم بقصد تقسيم الربح واالستفادة من المزايا االقتصادية 

  .التي قد تنشأ عنها بشرط السالمة من الربا والجهالة والغرر
  .القانونويجوز إنشاؤها بفعل إرادة شخص واحد في الحاالت التي ينص عليها 

  .يلتزم الشركاء بالمساهمة في الخسائر

 االشتراك في األرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة في مقابل -.٩٢١المادة 
  .خدماتهم كليا أو جزئيا، ال يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة

  :كة ال يجوز عقد الشر-.٩٢٢المادة 
   وابنه المشمول بواليته؛بين األب .١
 والقاصر إلى أن يبلغ هذا األخير رشده، ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل بين الوصي .٢

  إقرار هذا الحساب؛
 خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك  أو متصرف في مؤسسةبين مقدم على ناقص األهلية .٣

  . أو المتصرفالمقدم

 من أبيه أو مقدمه ال يكفي  الممنوح للقاصر أو لناقص األهلية في مباشرة التجارة اإلذن-.٩٢٣المادة 
  .شركة مع أحدهمالجعله أهال لعقد ال

 يجب أن يكون لكل شركة »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٢٤المادة 
  .محل مشروع وأن يتم إنشاؤها من أجل المصلحة المشتركة للشركاء

 يجب أن يحرر النظام »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٢٥المادة 
 ويبين باإلضافة إلى حصص الشركاء، شكل الشركة ومحلها وتسميتها ومقرها ورأس .األساسي بمكتوب

  .مالها ومدتها وكيفية تسييرها

 ال يجوز تغيير النظام »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.١-٩٢٥المادة 
  .األساسي إال بإجماع الشركاء، ما لم يشترط خالف ذلك

  .حوال أن تزاد أعباء شريك إال برضاهال يمكن بحال من األ

الشتراك في األرباح ا »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٢-٩٢٥المادة 
الذي يمنح للعمال الممثلين لشخص أو شركة في مقابل كل خدماتهم أو جزء منها ال يكفي وحده ليخولهم 

  .صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر

 تخضع كل شركة مقرها »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٣-٩٢٥المادة 
  .في موريتانيا إلى مقتضيات القانون الموريتاني

يمكن للغير االحتجاج بمقر الشركة المذكور في نظامها األساسي، إال أنه ال يمكن لهذه األخيرة أن تواجه 
  .موجودا بمكان آخرالغير بهذا المقر عندما يكون مقرها الحقيقي 

 إذا لم يتضمن النظام »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٤-٩٢٥المادة 
األساسي كل البيانات التي ينص عليها التشريع أو أغفل القيام بإحدى الشكليات المفروضة لتأسيس الشركة 

إلى القضاء لتوجيه أمر بتصحيح له مصلحة تقديم طلب  أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل من
  .عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية، كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب
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  .تطبق نفس األحكام في حالة تعديل النظام األساسي
تتقادم الدعوى من أجل التصحيح المنصوص عليه في الفقرة األولى بمرور ثالث سنوات ابتداء من 

  . أو من إشهار العقد المعدل للنظام األساسيتسجيل الشركة

 يعتبر كل من مؤسسي »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٥-٩٢٥المادة 
الشركة واألعضاء األولين لهيئات التسيير والتصرف واإلدارة مسؤولين متضامنين عن الضرر الناشئ 

و إغفال شكلية الزمة لتأسيس الشركة أو القيام بها بشكل عن عدم تضمن النظام األساسي بيانا إلزاميا أ
  .غير صحيح

وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة تعديل النظام األساسي على أعضاء هيئات التسيير والتصرف 
  .واإلدارة المزاولين لمهامهم في ذلك الوقت

المشار إليها، حسب الحالة، في تتقادم الدعوى بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم إنجاز إحدى الشكليات 
  .٤-٩٢٥المادة 

 يمنع على الشركات غير »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٦-٩٢٥المادة 
المرخص لها قانونا أن تدعو الجمهور إلى االكتتاب العام وأن تصدر سندات قابلة للتداول تحت طائلة 

  .صدرةبطالن العقود المبرمة أو السندات الم

 تتمتع كل الشركات ما »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٧-٩٢٥المادة 
 وما بعدها من مدونة التجارة بالشخصية االعتبارية ٢٠١عدا شركات المحاصة المشار إليها في المادة 

  . ابتداء من تقييدها في سجل التجارة
يد الشركة في سجل التجارة خاضعة لعقد الشركة والمبادئ العامة تبقى العالقات بين الشركاء إلى غاية تقي
  .للقانون المطبقة على العقود وااللتزامات

 يسأل األشخاص الذين »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٨-٩٢٥المادة 
 التصرفات التي تمت قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل تقييدها عن االلتزامات الناشئة عن

يمكن للشركة . باسمها على وجه التضامن إذا كانت الشركة تجارية ودون تضامن في الحاالت األخرى
بعد تقييدها بشكل قانوني أن تتحمل التعهدات التي أمضيت باسمها، وتعتبر حينئذ هذه التعهدات بمثابة 

  .تعهداتها منذ البداية

ي رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أو  يسوغ أن تكون الحصة ف-.٩٢٦المادة 
ويجوز أن . حقوقا معنوية، كما يسوغ أن تكون هذه الحصة مواد غذائية إذا كانت من طرف واحد فقط

  . بشرط أن يكون من جميع األطراف وأن يكون العمل متحدا ومتالزماتقع شركة العمل

  . كون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها يصح أن ت-.٩٢٧المادة 
  . وعند الشك، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية

 يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء أمواله الحاضرة، وجب -.٩٢٨المادة 
 النقود، لزم تقديم األشياء على حسب قيمتها في وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير. إحصاء هذه األموال

فإن لم تقوم على هذا الوجه، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى . تاريخ وضعها في رأس المال
السعر الجاري لألشياء في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه األشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما 

  . يقرره أهل الخبرة
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 رأس مال الشركة يتكون من »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٢٩المادة 
  .مجموع الحصص المقدمة من الشركاء واألشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة

التعويضات عن هالك أو تعيب أو نزع ملكية أحد األشياء : ويعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة
  .لداخلة في رأس المال، وذلك في حدود قيمته األصلية  عند دخوله فيه، وفقا لما يقضي به العقدا

ال تعتبر المشاركة بالعمل في تكوين رأس مال الشركة بل تمنح بمقتضاها حصص ينشأ عنها الحق في 
  .راألرباح الموزعة واألصول الصافية على أن تتم المساهمة في تحمل الخسائ

رأس مال الشركة يعتبر ملكا للشركاء ملكية مشتركة، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة مشاركته 
  . عند تكوين الشركة أو أثناء وجودها

 يجوز عقد الشركة لمدة »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٣٠المادة 
ل يستغرق تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عم

  . لكل المدة التي يستمر خاللها إنجاز هذا العمل
  .ال يمكن أن تتجاوز مدة الشركة تسعا وتسعين سنة

 ال يترتب على التحويل »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٣١المادة 
ويسري نفس الحكم في حالة .  شركة ذات شكل آخر، إنشاء شخص اعتباري جديدالقانوني لشركة إلى

  .التمديد أو أي تعديل للنظام األساسي

 يمكن لشركة، حتى ولو »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.١-٩٣١المادة 
 جديدة عن طريق كانت في طور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة

  .االندماج
  .كما يمكنها أيضا تحويل ما بذمتها عن طريق االنقسام إلى شركات كانت موجودة أو لشركات جديدة

  .ويمكن أن تتم هذه العمليات بين شركات مختلفة الشكل
  .وتقرر هذه العمليات من طرف كل شركة معنية طبقا للشروط المطلوبة لتغيير النظم األساسية

 العملية إنشاء شركات جديدة فإن كل واحدة من هذه الشركات يتم تأسيسها طبقا للقواعد إذا تضمنت
  .الخاصة بشكل الشركة المختار

 ال ينجر عن اجتماع كل »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٢-٩٣١المادة 
  .حصص االشتراك بيد واحدة حل الشركة بقوة القانون

يمكن .  مصلحة أن يطلب هذا الحل إذا لم يتم تصحيح الوضعية خالل أجل سنةويجوز لكل من له
وال يمكنها أن تقضي بحل الشركة . للمحكمة أن تمنح للشركة أجال أقصاه ستة أشهر لتصحيح الوضعية

  .إذا كان التصحيح قد تم يوم البت في الموضوع
  . على وجود الشركةال يؤثر امتالك حق االنتفاع بجميع حصص االشتراك لنفس الشخص

في حالة الحل، فإنه يترتب عنه نقل ما بذمة الشركة مطلقا إلى الشريك الوحيد دون أن يكون للتصفية 
. يمكن للدائنين أن يقدموا معارضة للتصفية داخل أجل ثالثين يوما ابتداء من إشهار هذه األخيرة. محل

يون وإما بتقديم ضمانات في حالة منحها من يتم بقرار قضائي رفض المعارضة أو األمر إما بتسديد الد
ال يحق نقل الذمة و ال تزول الشخصية االعتبارية إال بعد انقضاء أجل . طرف الشركة إذا كانت كافية

  .المعارضة أو، عند االقتضاء، إذا تم رفض المعارضة ابتدائيا أو جرى تسديد الديون أو قدمت الضمانات

 يتخذ قرار تمديد الشركة »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٠١٢٠القانون رقم  «-.٣-٩٣١المادة 
  .بإجماع الشركاء أو، في حالة النص على ذلك في النظام األساسي، باألغلبية المشترطة لتغيير هذا النظام



- 106 - 

تجب استشارة الشركاء بسنة على األقل قبل انقضاء مدة الشركة من أجل تقرير ما إذا كان من الالزم 
  .ازيادة مدته

غير أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من رئيس المحكمة الذي يبت بأمر على العريضة، تعيين وكيل 
  .قضائي مكلف بالقيام باالستشارة المنصوص عليها أعاله

  

��0 إ�g ا��Dq: ا���W ا�5W=�ر ا�>�آD� 0� ا�>�آء و�\]   

ر ا�>�آD� 0� ا�>�آء-  ١\]   

  .ريك مدين للشركاء اآلخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة كل ش-.٩٣٢المادة 
  .وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية

على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم  -.٩٣٣المادة 
  . أو المسافات من الزمنيعة الشيء، إال ما تقتضيه طبحصوله فور إبرام العقد

وإذا كان أحد الشركاء مماطال في تقديم حصته، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن 
  . في التعويضات في كلتا الحالتينيلزموه بتنفيذ تعهده، وذلك مع حفظ الحق

 ملكية عين محددة بذاتها، فإنه يتحمل تجاه الشركاء اآلخرين  إذا كانت حصة الشريك حق-.٩٣٤المادة 
فإن لم ترد .  من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقهابنفس الضمان الذي يتحمل به البائع

ي ويضمن الشريك كذلك، بنفس  العين، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكرحصة الشريك إال على منفعة
  . »نقص المساحة في العين العقارية«الشروط ما وسعته العين 

 يلتزم الشريك بالعمل بتأدية الخدمات التي وعد بها وتقديم حساب عن كل ما كسبه منذ إبرام العقد
  . الذي قدمه حصة لهبمزاولته العمل

م براءات االختراع التي حصل عليها ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخالفه، كل على أنه ال يلزم بأن يقد
  .٩٢٦ذلك مع مراعاة  أحكام المادة 

، ولكن قبل  إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة بعد العقد-.٩٣٥المادة 
  :التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد اآلتية

 شيء محدد، فإن تبعة الهالك أو إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من األشياء المثلية، أو كانت منفعة - أ
  التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛

  .إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة، تحمل كل الشركاء تلك التبعية- ب

قدم حصته من جديد في حالة الهالك، وال بأن يزيد حصته إلى ما  ال يلزم أي شريك بأن ي-.٩٣٦المادة 
  .يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد

 ليس للشريك أن يقاص  الخسائر التي يتحمل المسئولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن -.٩٣٧المادة 
  .يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى

 تعهداته تجاه الشركة، وهو في جميع األحوال ريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ ليس للش-.٩٣٨المادة 
  .مسئول عن فعل أو أخطاء األشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم

 عمليات  ال يسوغ للشريك بدون موافقة شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير-.٩٣٩المادة 
فإن خالف . لة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحهامماث

الشريك هذا االلتزام، كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين أخذ العمليات التي قام بها 
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الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف  لحسابه واستيفاء األرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق
ويفقد الشركاء رخصة الخيار بمضي ثالثة شهور، وعندئذ ال يبقى لهم إال طلب التعويض إن . من الشركة

  .          كان له موجب

 في  حكم المادة السابقة، إذا كان للشريك قبل دخوله في الشركة مصلحةري ال يس-.٩٤٠المادة 
ت مماثلة أو كان يقوم، بعلم باقي الشركاء، بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة مشروعا

  .ما لم يشترط وجوب توقفه عنها
  .وال يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم 

ناية التي يبذلها في أداء األعمال  كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس الع-.٩٤١المادة 
وهو مسئول أيضا . الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسئوليته تجاه اآلخرين

وهو .  الناشئة من عقد الشركة، وعن إساءته استعمال الصالحيات الممنوحة له االلتزاماتعن عدم تنفيذ
  .ضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ما لم يتسببا عن خطئه أو عن فعلهال ي

  : يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها-.٩٤٢المادة 
  عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛ .١
   المشترك أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛عن كل ما تسلمه من أجل الصالح .٢
  .وعلى العموم عن كل عمل يباشره من أجل الصالح المشترك .٣

  . من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم األثروكل شرط

 من أجل مصروفاته  للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد-.٩٤٣المادة 
  .الشخصية، ولكن ال يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك

 الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه، األموال أو األشياء المشتركة لفائدة -.٩٤٤المادة 
بة بالتعويض وتوجيه وال يحول ذلك دون المطال.  ملزم برد المبالغ التي أخذهانفسه، أو لفائدة الغير

  .الدعوى الجنائية إن اقتضى األمر ذلك

ال يسوغ للشريك، ولو كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه اآلخرين، أن يدخل  -.٩٤٥المادة 
وإنما يجوز له أن .  في الشركة باعتباره شريكا فيها، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلكأحدا من الغير

. يشرك الغير في نصيبه أو أن يحيله له أو أن يحول له حصته التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة
  . بخالفهذلك كله ما لم يقض االتفاق

شركه الشريك في نصيبه أو أ الذي وفي هذه الحالة، ال تنشأ أية عالقة قانونية بين الشركة وبين الغير
 إال في األرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من وليس لهذا الغير من حق. يهحوله إل

  .وال تجوز له مباشرة أية دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه. ميزانية الشركة

 بمقتضى عقد  الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو-.٩٤٦المادة 
الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، في الحدود التي تقتضيها طبيعة 

  .الشركة

  :  لكل شريك دعوى تجاه اآلخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة-.٩٤٧المادة 
 لك من أجل المصروفاتمن أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على األشياء المشتركة، وكذ .١

   الجميع؛ التي أجراها بدون تفريط وال إفراط في مصلحة
  . الجميع التي تعاقد عليها من غير  إفراط في مصلحةمن أجل االلتزامات .٢
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 في جميع الحاالت »٢٠٠١راير  فب٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.١-٩٤٧المادة 
المنصوص فيها على تخلي شريك عن حقوق اشتراكه أو على شرائها من طرف الشركة، فإن قيمة هذه 
الحقوق تحدد عند النزاع بواسطة خبير معين إما من األطراف وإما، عند عدم حصول اتفاق فيما بينهم، 

  .بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة غير قابل للطعن

 فضال عن دعوى »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٢-٩٤٧لمادة ا
المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء القيام بدعوى باسم الشركة في 
المسؤولية ضد المسيرين، ويحق للمدعين متابعة المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بالشركة، وفي هذه 

  .الحالة إذا تمت اإلدانة فإن التعويضات يحكم بها للشركة
يعتبر كأن لم يكن كل شرط في النظام األساسي يعلق ممارسة دعوى الشركة على اإلبداء المسبق لرأي 

  .الجمعية العامة أو على ترخيص منها أو يتضمن تنازال مسبقا عن هذه الدعوى
كاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطإ ال يمكن أن يترتب على أي قرار من جمعية الشر

  .ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم

 لكل شريك الحق في »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٣-٩٤٧المادة 
  .المساهمة في القرارات الجماعية

.  من خارجهميمثل المشتركون في ملكية حصة مشاعة من طرف وكيل وحيد عنهم يختار من بينهم أو
  .وفي حالة اختالفهم يعين الوكيل بواسطة القضاء بطلب من أكثرهم حرصا

عندما تثقل حصة بحق انتفاع، فإن حق التصويت يكون لمالك الرقبة في ما عدا القرارات المتعلقة بمنح 
  .األرباح حيث يحتفظ به لصاحب حق االنتفاع

  . الفقرتين السابقتينيمكن أن ينص في النظام األساسي على خالف مقتضيات

 الشريك الذي يتولى إدارة الشركة ال يستحق أجرا عن إدارته، ما لم يتفق صراحة على -.٩٤٨المادة 
  الذي يؤدونه في مصلحةويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل. منحه هذا األجر

  .الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاءالجميع، وبالنسبة إلى الخدمات 

 الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا بنسبة حصة كل واحد  التزامات-.٩٤٩المادة 
  .منهم

يجوز ألي واحد منهم أن  إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، وال  يكون حق-.٩٥٠المادة 
  .، ما لم يأذن له اآلخرون بذلكينفرد بمباشرة هذا الحق

  .             ، ما لم يشترط عكس ذلك صالحية اإلدارة تتضمن صالحية تمثيل الشركاء أمام الغير-.٩٥١المادة 

مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع  عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في اإلدارة -.٩٥٢المادة 
االنفراد بالعمل من غير المشاورة مع اآلخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض 

  .الشامل

 يجوز في شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال اإلدارة وحتى أعمال -.٩٥٣المادة 
  .لشركة الداخلة في غرض االتصرف

  :وله على وجه الخصوص
، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو  من الغيرأن يعقد لصالح الجميع، مع شخص .١

  أكثر؛
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  أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة؛ .٢
  أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف؛ .٣
  أن يعين الوكالء ويعزلهم؛ .٤
، والبيع نقدا أو لألجل، وبيع السلم بالنسبة إلى األشياء التي إلغاء الصفقاتأن يقوم بقبض األداءات و .٥

تتجر فيها الشركة، واالعتراف بالدين، وتحميل الشركة بااللتزامات في الحدود الضرورية التي تقتضيها 
ير السندات لألمر اإلدارة وإجراء رهن حيازة أو ضمان آخر في نفس الحدود أو قبولهما وإصدار وتظه

 المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك بسبب عيب فيه موجب والكمبياالت، وقبول إرجاع الشيء
للضمان، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها أو مدعى عليها، وإجراء الصلح إذا كانت 

  .فيه مصلحة
  .رط أن يقع بغير غش، ودون إخالل بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركةويجري كل ما سبق بش

 ال يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد -.٩٥٤المادة 
  :الحق

  ؛ها العرف البسيطة التي يسمح ب، مع استثناء التبرعاتالتفويت على سبيل التبرع .١
  ؛الكفالة عن الغير .٢
  ؛إجراء عارية االستعمال أو االستهالك على سبيل التبرع .٣
  بيع المحل أو األصل التجاري، أو براءة  االختراع التي تكون محال للشركة؛ .٤
  ؛ الدين عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاءالتنازل .٥
  .التحكيم .٦

 اإلدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون ألي واحد  إذا تضمن عقد الشركة منح حق-.٩٥٥المادة 
  .منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة شركة العنان

 باقي شركائه، ما لم ويكون لكل شريك في شركة العنان أن يجري أعمال اإلدارة، بشرط أن يحوز موافقة
 أو كل ذلك ما لم يوجد شرط. يكن األمر المراد إجراؤه مستعجال بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر

  .عرف خاص يقضي بخالفه

 إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم باألغلبية، كان المقصود عند الشك هو -.٩٥٦المادة 
  .اوت األصوات، بالنسبة إلى قرار معين، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضوناألغلبية العددية، فإن تس

فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه، رفع األمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع 
  .الصالح العام للشركة

 يختار هؤالء المديرون حتى  يجوز أيضا أن يعهد باإلدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن-.٩٥٧المادة 
من بين غير الشركاء، وال يصح تعيينهم إال باألغلبية التي يتطلبها عقد الشركة التخاذ القرارات المتعلقة 

  .بها

 للشريك المكلف باإلدارة، بمقتضى عقد الشركة أن يجري، برغم معارضة باقي شركائه، -.٩٥٨المادة 
 الداخلة في غرض الشركة، باستثناء ما هو مبين في المادة كل أعمال اإلدارة، بل كل أعمال التصرف

  .  الذي يمنحه صالحياته، بشرط أن يجريها بغير غش ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد٩٦١

يل  للوك٨٣١ إذا كان المتصرف من غير الشركاء تثبت له الصالحية التي تمنحها المادة -.٩٥٩المادة 
  .مع عدم اإلخالل بما يتضمنه سند تعيينه
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 إذا تعدد المتصرفون لم يكن ألي واحد منهم أن يتصرف إال بمشاركة اآلخرين، ما لم -.٩٦٠المادة 
 يتضمن سند تعيينه خالف ذلك ومع استثناء حالة االستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر

 اختالف المتصرفين، يؤخذ برأي أغلبيتهم، فإن تساوت أصواتهم، أخذ برأي وعند. كبير بمصالح الشركة
إذا كان الخالف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه، وجب الرجوع إلى قرار . المعارضين منهم

وإذا وزعت فروع اإلدارة المختلفة بين المتصرفين، كان لكل منهم أن يقوم وحده . الشركاء جميعا
  .لتي تدخل في دائرة صالحياته، وامتنع عليه أن يقوم بأي عمل خارج عنهاباألعمال ا

 ال يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما ال يسوغ ألغلبية الشركاء القيام بأعمال -.٩٦١المادة 
  .أخرى غير األعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف التجارة

  :ويلزم إجماع الشركاء
   بأموال الشركة؛إلجراء التبرع .١
  إلجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛ .٢
  .إلجراء األعمال التي ال تدخل في غرض الشركة .٣

  من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو ألغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق باألمور السابقةوكل شرط
 االشتراك في المداوالت وفي كل هذه األمور يثبت حق. من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم األثر

  .وعند الخالف، يلزم األخذ برأي المعارضين. حتى للشركاء الذين ال يتولون اإلدارة

حق لهم االعتراض  ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في اإلدارة، كما أنه ال ي-.٩٦٢المادة 
، إال إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي على األعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد

  .محل الشركة، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون

 يتعلق بإدارة شؤون الشركة  في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما للشركاء غير المتصرفين الحق-.٩٦٣المادة 
 يقضي وكل شرط. وحالة أموالها، كما يحق لهم االطالع على دفاتر الشركة وسنداتها وأخذ نسخ منها

وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا، فال تسوغ مباشرته بواسطة وكيل أو . بخالف ذلك يكون عديم األثر
 الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، والحالة التي يحول فيها دون ية، مع استثناء ناقصي األهلنائب

  .مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع ومقبول

 في االطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إال إذا  ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق-.٩٦٤المادة 
  .ات معتبرة وبإذن المحكمةوجدت لهذا االطالع مبرر

 ال يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، إال إذا وجدت له مبررات -.٩٦٥المادة 
  .معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء

إال أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق لألغلبية، أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين 
وتعتبر مبررات للعزل، األعمال التي تتضمن سوء اإلدارة .  كما لو كانوا مجرد وكالءفي العقد

والخالفات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين، واإلخالل الجسيم الواقع من أحد أو أكثر منهم في أداء 
  .واجبات مهامهم، واستحالة قيامهم بهذه الواجبات

ين المعينين بمقتضى عقد الشركة، أن يتخلوا عن أداء وظائفهم، ما ومن ناحية أخرى، ال يجوز للمتصرف
غير أنه يسوغ . لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه، وإال التزموا بما ينشأ عن ذلك من الخسارة

  .للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكالء

 إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة، أمكن عزلهم كما يعزل -.٦٦٩المادة 
  .وال يسوغ حينئذ تقرير العزل إال بتوفير األغلبية المتطلبة للتعيين. مجرد الوكالء
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وتسري . ومن ناحية أخرى يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكالء
  . هذه المادة على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاءأحكام

 إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة اعتبرت الشركة شركة عنان، ونظمت -.٩٦٧المادة 
  .٩٦٥عالقات الشركاء في هذا الصدد وفقا ألحكام المادة 

  .س المال نصيب كل شريك في األرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأ-.٩٦٨المادة 
وإذا لم يحدد نصيبه إال . إذا لم يحدد نصيب الشريك إال في األرباح طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر

  .في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في األرباح
  .وعند الشك يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية

ء نصيبا في األرباح أو في الخسائر أكثر من  من شأنه أن يمنح أحد الشركا كل شرط-.٩٦٩المادة 
وللشريك الذي . النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطال ومبطال لعقد الشركة نفسه

يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما لم يقبضه من نصيبه في 
  . مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المالالربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة

 منح أحد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة واعتبر العقد متضمنا  إذا تضمن العقد-.٩٧٠المادة 
ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة . تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح

  .سائر، لكن ال يترتب عليه بطالن العقدفي تحمل الخ
غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال نصيب في األرباح أكبر من أنصباء باقي 

  .٩٢٦كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة . الشركاء

فس  تتم تصفية حساب األرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب أن تحضر في ن-.٩٧١المادة 
  .الوقت مع إجراء اإلحصاء، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة

 يجوز اقتطاع جزء من عشرين في المائة من صافي األرباح كل سنة مالية للشركة قبل -.٩٧٢المادة 
ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق احتياطي، ويستمر االقتطاع إلى أن يصل . إجراء أية قسمة

  .لمالاالحتياطي إلى خمس رأس ا
  .وإذا نقص رأس مال الشركة، فلهم إعادة تكوينه من األرباح التالية لحد مبلغ الخسائر

ويتوقف كل توزيع لألرباح بين الشركاء إلى أن تتم إعادة رأس المال كامال، وذلك ما لم يقرر هؤالء 
  . إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي

. منصوص عليه في المادة السابقة يحدد نصيب الشركاء في األرباح بعد إجراء االقتطاع ال-.٩٧٣المادة 
ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها، فان لم يسحبه اعتبر وديعة عند الشركة وال يضاف إلى حصته في 

  .رأس المال ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة، والكل ما لم يتفق على خالفه

م الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن  في حالة الخسارة، ال يلتز-.٩٧٤المادة 
  .سنة مالية سابقة إذا كان قد قبضه بحسن نية، وفقا لميزانية حررت حسب األصول وبحسن نية أيضا

وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية، ثبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى 
  . الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركةي سبق له أن قبضها بحسن نية حقخزانة الشركة األرباح الت

 إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع -.٩٧٥المادة 
  . هذا العملاألرباح ال يحصالن إال بعد تنفيذ
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  يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، ما لم يشترط العقد-.٩٧٦المادة 
  .التضامن

 المعقودة على وجه  الشركاء في المفاوضة مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن االلتزامات-.٩٧٧المادة 
  .كن هناك غشصحيح من أحدهم، ما لم ي

 التي يعقدها متجاوزا بها صالحياته أو الغرض الذي  الشريك مسئول وحده عن االلتزامات-.٩٧٨المادة 
  .قامت الشركة من أجله

 بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به  تلتزم الشركة دائما تجاه الغير-.٩٧٩المادة 
  . في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العملصالحياته،

، عن أعمال الغش واالحتيال المرتكبة ، إذا كان حسن النية الشركاء مسئولون تجاه الغير-.٩٨٠المادة 
رر الناشئ عنها ة التي يمثل بها الشركة، وهم ملزمون بتعويض الضاتمن المتصرف، في حدود صالحي

  . لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضارلذلك الغير، مع بقاء الحق

 كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل، يكون مسئوال مع الشركاء اآلخرين، وفي الحدود -.٩٨١المادة 
 ه فيها، ولو أنه حصل تغيير في اسم المعقودة قبل دخولالتي تقتضيها طبيعة الشركة، عن االلتزامات

  .الشركة أو في عنوانها التجاري
  .وكل اتفاق يقضي بخالف ذلك يكون عديم األثر بالنسبة للغير

 متصرفيها، كما أن لهم أن  لدائني الشركة أن يباشروا دعاواهم ضدها ممثلة في شخص-.٩٨٢المادة 
ويثبت .  الشركةإال أنه يلزم البدء بتنفيذ األحكام الصادرة لهم على أموال. يباشروها ضد الشركاء شخصيا

وعند عدم كفاية أموال الشركة تسوغ .  االمتياز على دائني الشركاء الشخصيينلهم على هذه األموال حق
  .يها طبيعة الشركةلهم متابعة الشركاء شخصيا، الستيفاء حقوقهم منهم في الحدود التي تقتض

 لكل من الشركاء أن يتمسك في مواجهة دائني الشركة بالدفوع الشخصية المتعلقة به -.٩٨٣المادة 
  .وبالدفوع المتعلقة بالشركة ومن بينها المقاصة

 ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام الشركة أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إال -.٩٨٤المادة 
أما بعد انقضاء .  األرباح محددا على أساس الميزانية ال على حصته في رأس المالعلى نصيبه في

الشركة أو حلها، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم 
  .الديون منها، غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أية تصفية أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب
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  : تنتهي الشركة »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٨٥المادة 
  ؛٣-٩٣١بانصرام األجل المحدد لمدتها إال إذا تم تمديده طبقا للمادة  .١
  بتحقق األمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛ .٢
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الكا كليا، أو بهالكه جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون االستغالل بهالك المال المشترك ه .٣
  المفيد؛

بموت أحد الشركاء، أو بإعالن فقده قضاء، أو بالحجر عليه ما لم يتفق على استمرارها مع الباقين  .٤
   باستمرارها؛ المحجور عليهعلى قيد الحياة أو يرض ورثته الميت أو نائب

  بإشهار إفالس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛ .٥
  باتفاق الشركاء جميعا؛ .٦
، بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد .٧

   الذي قامت الشركة ألجله؛وإما بحسب طبيعة العمل
  . في األحوال المنصوص عليها في القانونبحكم القضاء .٨

 شيء معين، فإن هالك هذا الشيء الحاصل قبل وإذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة
  .التسليم أو بعده، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا

يم عمله كحصة في رأس المال ثم يعجز عن أداء ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقد
  .خدماته، كل ذلك ما لم يرض باقي الشركاء باالستمرار في الشركة

 عند ما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء -.٩٨٦المادة 
 كان عليه، أو تخفيضه إلى ما الشركاء لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلي ما

  .منه، أوحل الشركةي بق
وتنحل الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة  

ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه . تكوينه إلى ما كان عليه، أو تخفيضه إلى الموجود حقيقة
  .متعلقا بالوقائع السابقة

 تمدد الشركة ضمنيا إذا »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٨٧مادة ال
استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت من أجله، في مباشرة 

  . والتمديد الضمني يعتبر حاصال سنة فسنة. العمليات التي كانت محال لها

  .للدائنين الشخصيين ألحد الشركاء أن يعترضوا على امتداد الشركة -.٩٨٨المادة 
  . ال يثبت لهم إال إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة األمر المقضي بهغير أن هذا الحق

  . امتداد الشركة تجاه المعترضينويوقف االعتراض أثر
  . من القضاء الحكم بإخراج الشريك الذي وقع االعتراض بسببهإال أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يطلبوا
  .٩٩٣وتحدد آثار اإلخراج بمقتضى المادة 

 يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت -.٩٨٩المادة 
ن واحد أو أكثر منهم لذلك أسباب معتبرة كالخالفات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء واإلخالل الواقع م

  . واستحالة قيامهم بأداء هذه االلتزاماتبااللتزامات الناشئة من العقد
  . لشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحاالت المذكورة في هذه المادةلوال يصح 

 الذي انعقدت من أجله،  وال بطبيعة العملال بمقتضى العقد إذا لم تكن مدة الشركة محددة -.٩٩٠المادة 
أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه بإعالم باقي شركائه بانسحابه، بشرط أن يحصل 

  .االنسحاب بحسن نية وفي وقت الئق
ثر بالنفع الذي كان الشركاء وال يكون االنسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأ

  .يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا



- 114 - 

 الشركة تأخير ويكون حاصال في وقت غير الئق إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة
  .حلها

ل وعلى أية حال، ال ينتج انسحاب الشريك أثره إال بعد انتهاء السنة المالية الجارية، وبشرط أن يحص
  .إعالم الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثالثة أشهر على األقل ما لم تكن هناك أسباب خطيرة

 على أن الشركة عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته، لم يكن لهذا  إذا وقع االتفاق-.٩٩١المادة 
  .الشرط أثر

 في الشركة إذا كانت لهم في ذلك ر أو ناقصي األهليةصعلى أنه يسوغ للقاضي أن يقرر استمرار الق
 بكل اإلجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على  وعندئذ يأمر القاضي.مصلحة
  .حقوقهم

ا الحل ال ينتج أثره في  إذا حلت الشركات التجارية قبل انقضاء المحددة لها، فإن هذ-.٩٩٢المادة 
  . بهذا الحل أو غيره مما ينشأ الحل عنه إال بعد شهر من نشر الحكم القاضيمواجهة الغير

 وفي جميع الحاالت التي تنحل فيها الشركة بسبب ٩٨٩ في الحالة المذكورة في المادة -.٩٩٣المادة 
لحجر عليه أو إشهار إفالسه أو ألن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض ا

الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك 
  .الذي يتسبب في الحل

 في و المفقود أو المفلس الحق أوحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه
استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي األرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة وليس 
لهؤالء أن يشتركوا في األرباح وال في الخسائر التالية لهذا التاريخ إال في الحدود التي تكون فيها نتيجة 

وال يحق له طلب . راج الشريك وتقرير فقده أو وفاته أو إشهار إفالسهالزمة ومباشرة لما حصل قبل إخ
  .استيفاء نصيبه إال في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة

 لمن يصدر سبب الحل من جانبه في الحاالت  إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق-.٩٩٤المادة 
في تعويض الشريك اآلخر عما يستحقه واالستمرار وحده  أن يستأذن ٩٩٠ و٩٨٩المذكورة في المادتين 

  .في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم

  . التي يتحمل بها ورثة الوكيل عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس االلتزامات-.٩٩٥المادة 

فين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أية  أعمال جديدة، ما لم تكن هذه  ال يسوغ للمتصر-.٩٩٦المادة 
وعند المخالفة يتحمل المديرون شخصيا، . األعمال الزمة لتصفية األعمال التي سبق أن شرع فيها

  .بالمسئولية عما قاموا به من أعمال
 الذي أنشئت من أجله، لعملويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء  المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز ا

  . لحل الشركة وفقا لما يقضي به القانونأو من يوم وقوع الحدث الموجب
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 ال يمكن أن يترتب »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.١-٩٩٦المادة 
 أو عن أحد أسباب بطالن العقود ٩٢٤ و٩٢٢ و١-٩٢٠ق مقتضيات المواد بطـالن الشركة إال على خر

  .بوجه عام
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يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقواعد آمرة من هذا الفصل ال يترتب عن خرقه بطالن 
  .الشركة

ال يمكن أن يترتب بطالن تصرفات أو مداوالت هيئات الشركة إال عن خرق قاعدة آمرة من هذا الفصل 
  .عن أحد أسباب بطالن العقود بشكل عامأو 

 تسقط دعوى البطالن »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٢-٩٩٦المادة 
عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع إال إذا كان البطالن يرتكز على عدم شرعية 

  .محل الشركة

 عند بطالن شركة أو »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٣-٩٩٦المادة 
تصرفات أو مداوالت الحقة لتأسيسها بسبب عيب في الرضى أو النعدام أهلية أحد الشركاء، وكان من 
الممكن تصحيح هذا البطالن، يمكن لكل شخص ذي مصلحة أن ينذر من بإمكانه القيام بالتصحيح إما أن 

ويتم تبليغ الشركة .  البطالن في أجل ستة أشهر، تحت طائلة سقوط الحقيقوم به، وإما أن يقوم بدعوى
  .بهذا اإلنذار

يمكن للشركة أو ألي شريك، في األجل المحدد في الفقرة األولى، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من 
 ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم. شأنه وضع حد لطلب المدعي كشراء حقوقه في الشركة

بالبطالن وإما أن تضفي الصيغة اإللزامية على اإلجراءات المقترحة إذا كانت هذه األخيرة قد سبقت 
وال يؤثر تصويت . الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المقررة لتعديل النظام األساسي

  .الشريك المطلوب إعادة شراء حقوقه على قرار الشركة
-٩٤٧قوق االشتراك التي تجب إعادتها إلى الشريك وفقا ألحكام المادة عند وقوع أي نزاع، تحدد قيمة ح

١.  

 يمكن للمحكمة »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٤-٩٩٦المادة 
المعروضة عليها دعوى البطالن أن تحدد، ولو من تلقاء نفسها، أجال للتمكين من تدارك أسبابه، وال 

  .بالبطالن إال بعد مرور شهرين على األقل من تاريخ تقديم الدعوىيمكنها أن تصدر حكما 
إذا تطلب تدارك البطالن وجوب استدعاء جمعية عامة أو القيام باستشارة الشركاء وثبت أن استدعاء 
الجمعية قد وقع صحيحا أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق الالزمة قد وجهت للشركاء، 

  .منح بحكم للشركاء األجل الضروري التخاذ قرارهمجاز للمحكمة أن ت

 تتقادم دعاوى بطالن »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٥-٩٩٦المادة 
  .الشركة أو تصرفاتها أو مداوالتها الالحقة لتأسيسها بمرور ثالث سنوات ابتداء من يوم سريان البطالن

 عندما يحكم ببطالن »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-١٢٠٠القانون رقم  «-.٦-٩٩٦المادة 
  .الشركة فإن هذا البطالن يضع حدا لتنفيذ العقد بدون أثر رجعي

ويؤدي البطالن اتجاه الشخص المعنوي في حالة وجوده نفس آثار الحل المنطوق به قضاء ابتداء من يوم 
  .سريان البطالن

ببطالن في مواجهة الغير الحسن النية، غير أنه يجوز االحتجاج ال يمكن للشركة وال للشركاء أن يتمسكوا 
 من طرف عديم بالبطالن الناتج عن انعدام األهلية أو عن أحد عيوب الرضى اتجاه الغير حسن النية

  .األهلية أو ممثليه القانونيين أو من طرف الشريك المعيب رضاه بسبب الغلط أو التدليس أو اإلكراه
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 تتقادم دعوى المسؤولية »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٧-٩٩٦المادة 
القائمة على أساس بطالن الشركة أو تصرفاتها أو مداولتها الالحقة لتأسيسها بمرور ثالث سنوات ابتداء 

  .من يوم اكتساب قرار البطالن قوة الشيء المقضي به
 دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحقال يحول زوال سبب البطالن 

تتقادم هذه الدعوى بمرور ثالث سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب . الشركة أو التصرف أو المداولة
  .البطالن
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ركاء ومالكين على الشيوع،  القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من ش-.٩٩٧المادة 
تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ أو بأية  طريقة  أخرى يرونها، ما لم يقرروا باإلجماع  

  .االلتجاء إلى التصفية قبل إجراء أية قسمة

 يؤدي حل الشركة »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم » «مكررة «-.٩٩٧المادة 
  ".٢-٩٣١ والفقرة الثالثة من المادة ١-٩٣١ستثناء الحاالت المنصوص عليها في المادة إلى تصفيتها با

  .ال يترتب على الحل أي أثر اتجاه الغير إال بعد إشهاره
  

  ا���0D9: ا���W ا�ول

 تجري التصفية بواسطة »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٩٩٨المادة 
  .يينهم وفقا لمقتضيات النظام األساسيمصف أو مصفين يتم تع

  .لجميع الشركاء، حتى غير المشاركين منهم في اإلدارة، الحق في المشاركة في التصفية
وفي حالة سكوت النظام األساسي عن . يتم تعيين المصفي أو المصفين طبقا لمقتضيات النظام األساسي

  . ئيهذا التعيين فإنه يتم من طرف الشركاء وإال فبقرار قضا
ال يمكن االحتجاج على الغير ال بالتعيين وال . يمكن عزل المصفي أو المصفين حسب نفس الشروط

ال يمكن للشركة وال للشركاء أن يتمسكوا من أجل التخلص من تعهداتهم . بالعزل إال ابتداء من إشهارهما
  انونيةبعدم صحة تعيين أو عزل المصفي أو المصفين إذا كان قد تم إشهارهما بصورة ق

 تستمر الشخصية »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم » «مكررة «-.٩٩٨المادة 
  .االعتبارية للشركة ألغراض التصفية إلى غاية إشهار ختمها

إذا لم يتم ختم التصفية داخل أجل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ الحل يمكن للنيابة العامة ولكل ذي 
  أمام المحكمة إلجراء التصفية أو إتمامها إذا كانت بدأت من قبلمصلحة رفع الدعوى 

ويجب على هؤالء .  الشركة وديعة عند المتصرفين، ما دام المصفي لم يعين تعتبر أموال-.٩٩٩المادة 
  .أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة

  . حالة  تصفية كل تصرفات الشركة يلزم أن تتضمن أنها في-.١٠٠٠المادة 
كل شروط عقد الشركة وكل األحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في 
طور التصفية، سواء في عالقات الشركاء بعضهم ببعض أو في عالقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود 

  .كام هذا الفصلالتي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية ومع عدم اإلخالل بأح

  . إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا ففي ذلك صراحة-.١٠٠١المادة 
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 على المصفي، سواء أكان قضائيا أم ال، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة -.١٠٠٢المادة 
وخصوم ويوقع على رسم متصرفي الشركة، بإجراء اإلحصاء  والميزانية لما للشركة من أصول 

  .اإلحصاء  والميزانية من الجميع
وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة  ومستنداتها وأوراقها المالية، وأن يحافظ 
عليها، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ إنجازها وفقا لقواعد 

، وأن يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج لمعمول بها في التجارةالمحاسبة ا
  .المتعلقة بالتصفية

  . المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها-.١٠٠٣المادة 
 الشركة ودفع ديونها وعلى األخص استيفاء  والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم الستيفاء أموال

الحقوق وإنجاز األعمال المتعلقة واتخاذ كل اإلجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ونشر 
  الستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية من كل ما يلزم من اإلعالنات

  والمستحقة األداء ، وله، بموافقة القضاء بيع عقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة، وبيع النزاع
البضائع الموجودة في المتجر واألدوات، والكل مع عدم اإلخالل بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين 

  .المصفي، أو القرارات التي يتخذها الشركاء باإلجماع أثناء إجراء التصفية

 إذا لم يتقدم الدائن المعروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة، كان للمصفي أن يودع -.١٠٠٤ة الماد
  .المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا اإليداع سائغا قانونيا

وبالنسبة لاللتزامات التي لم يحل أجلها بعد، أو المتنازع فيها، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ 
  .أن يودعه في محل أمينالكافي لمواجهتها، و

 الشركة لسداد ديونها المستحقة  األداء، وجب على المصفي أن يطالب  إذا لم تكف أموال-.١٠٠٥المادة 
الشركاء بالمبالغ الالزمة لذلك، إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة  الشركة، أو كانوا ال يزالون 

وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة  . أو بعضامدينين بحصصهم في رأس المال كال 
  .التي يتحملون بها الخسائر

ر عن طريق الكمبيالة، وأن يظه  ولو للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من االلتزامات-.١٠٠٦المادة 
 نابة وأن يبيع وأن يرهن أموالاألوراق التجارية، وأن يمهل مديني الشركة  إلى أجل، وأن يجري اإل

الشركة، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية 
  .فقط

 ليس للمصفي إجراء الصلح وال التحكيم وال أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك -.١٠٠٧المادة 
 أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة، وال أن يبيع دفعة واحدة  األصل   مقابل استيفاء الدين فيالتنازل

 وال بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن له صراحة على وجه التبرع. التجاري المكلف بتصفيته، وال التفويت
مليات جديدة في الحدود التي تستلزمها تصفية غير أنه يسوغ له القيام بع. في إجراء شيء  مما سبق

العمليات المعلقة، وعند المخالفة، يتحمل المصفي مسئولية عمله، وإذا تعدد المصفون تحملوا بهذه 
  .المسئولية على سبيل التضامن فيما بينهم

عد  يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر وهو مسئول، وفقا لقوا-.١٠٠٨المادة 
  .الوكالة، عن األشخاص الذين يحلهم محله
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 ليس للمصفي ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي -.١٠٠٩المادة 
  .المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك

  على المصفي أن يقدم للمالكين على الشيوع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم-.١٠١٠المادة 
  .البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها

 التي يتحملها الوكيل بأجرة بالنسبة إلى تقديم الحساب  يتحمل المصفي كل االلتزامات-.١٠١١المادة 
هاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية  تتضمن األصول  ما تسلمه بسبب نيابته وعليه عند انتوإلى رد

والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر 
  .منها

وإذا لم تحدد أجره المصفي كان للمحكمة أن .  ال يفترض أن يعمل المصفي بغير أجر-.١٠١٢المادة 
  .مع عدم اإلخالل بحق ذوي المصلحة في االعتراض على تقديرها. دمه لهاتقدرها على أساس ما يق

  . المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائيةويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات

 الذين  ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إال أن يباشر حقوق الدائنين-. ١٠١٣المادة 
  .وليس له إن يرجع على الشركاء والمالكين على الشيوع إال بنسبة مناب كل منهم. وفاهم حقوقهم

ة ل بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها يودع المصفي دفاتر الشركة المنح-. ١٠١٤المادة 
مين تعينه له المحكمة إذا لم يعين ذوو في مكان آخر أ  الضبط بالمحكمة أوومستنداتها  ووثائقها عند كتابة

ويلزم االحتفاظ باألشياء السابقة حيثما . المصلحة باألغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه األشياء عنده
  .أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها

وا على تلك الوثائق وأن  دائما في أن يطلعولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم كما للمصفين أنفسهم الحق
  .يأخذوا منها نسخا ولو بواسطة موثقين

 إذا تخلف واحد أو أكثر من الصفين بسبب الموت أو اإلفالس أو الحجر أو االنسحاب أو -.١٠١٥المادة 
  .العزل وجب إحالل مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم

  .وتنازلهم عن تلك المأمورية في عزل المصفين ٩٦٥وتطبق أحكام المادة 
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 بعد تسديد الديون وإرجاع »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.١٠١٦المادة 
رأس المال يجري تقسيم األصول بين الشركاء بنفس نسبة اشتراكهم في األرباح ما لم يتفق على خالف 

  .ذلك
  . يكن مشاركا في اإلدارة، الحق في المشاركة مباشرة في القسمةلجميع الشركاء، حتى من لم

في جميع األحوال التي تجرى فيها قسمة أموال مشتركة، يمكن لألطراف باعتبارهم متحكمين في حقوقهم 
  .متى اتفقوا باإلجماع أن يجروا القسمة بالطريقة التي يرونها

 في أو كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف إذا أختلف الشركاء في إجراء القسمة -.١٠١٧المادة 
حقوقه أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا 

  .للقانون
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 لدائني الشركة ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا أن يعترضوا على إجراء -. ١٠١٨المادة 
كما أن لهم أن يطلبوا . ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم. ينا وبطريق التصفية بدون حضورهمالقسمة ع

  .إبطال القسمة التي أجريت برغم اعتراضهم

 للمتقاسمين وألي واحد منهم أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة مع أحد الدائنين -. ٩١٠١المادة 
  ،  يطالب بهبدفعهم له دينه أو بإيداعهم المبلغ الذي

 الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم لالشتراك في القسمة  ولكنهم لم يتقدموا -. ١٠٢٠المادة 
  .إال بعد تمامها ال يحق لهم طلب إبطالها 

 لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من  وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم  حق
فإن كانت القسمة قد تناولت األشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم . يء المشترك إن وجدالش

  .في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشيوع

، كراه القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية، ال يجوز إبطالها إال للغلط، أو اإل-.١٠٢١المادة 
  .أو التدليس، أو الغبن

 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم من أجل األسباب السابقة على القسمة، وفقا -.١٠٢٢المادة 
  .ألحكام البيع

 إذا انتقضت القسمة، لسبب من األسباب التي يقررها القانون، اقتضى ذلك إعادة -.١٠٢٣المادة 
 إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه قبل إجرائها، مع عدم اإلخالل بما اكتسبه الغيرالمتقاسمين 

  .الحسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق المعاوضة
  .وال يسوغ إبطال القسمة إال لألسباب التي تعيب الرضى كاإلكراه، أو الغلط أو التدليس أو الغبن

 كانت الدعوى غير  خالل سنة من وقت تمام القسمة، فإن انقضى هذا األجليجب رفع دعوى اإلبطال
  .مقبولة

  .٧٦ محل، إال في الحالة المنصوص عليها في المادة وال يكون لإلبطال بسبب الغبن
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 تطبق مقتضيات هذا »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.١-١٠٢٣المادة 
الفرع على جميع الشركات المدنية إال ما يرد فيه استثناء بمقتضى األنظمة القانونية الخاصة التي يخضع 

  .لها البعض منها
منحها القانون طابعا آخر بسبب شكلها أو طبيعتها أو وتكون ذات طابع مدني جميع الشركات التي ال ي

  .محلها
  .يكون رأس مال الشركة مقسما إلى حصص متساوية

  

�
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 تسير الشركة من »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٢-١٠٢٣المادة 
ا بالنظام األساسي أو بتصرف مستقل أو طرف شخص أو عدة أشخاص شركاء أو غيرهم يتم تعيينهم إم

  .بقرار من الشركاء
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  .يحدد النظام األساسي قواعد تعيين المسير أو المسيرين وكذلك طريقة تنظيم اإلدارة
يعين المسير بقرار من الشركاء الممثلين ألكثر من نصف رأس المال ما لم ينص النظام األساسي على 

  .عكس ذلك
سي وإذا لم يقرر الشركاء خالف ذلك عند التعيين يعتبر تعيين المسيرين لمدة في حالة سكوت النظام األسا

  .وجود الشركة
إذا أصبحت الشركة ألي سبب من األسباب دون مسير، فإنه يمكن لكل شريك أن يلتمس من رئيس 
 المحكمة الذي يبت بأمر على عريضة تعيين وكيل مكلف بإجراء اجتماع للشركاء من أجل تعيين مسير أو

  .عدة مسيرين
، فإن الشركة تنتهي بحلها قبل األوان الذي يمكن أن ٩٨٥فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في المادة 

  .تصرح به المحكمة بناء على طلب من كل من له مصلحة إذا استمرت دون مسير لمدة تزيد على سنة

 يجب إشهار تعيين »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.٣-١٠٢٣المادة 
  .المسيرين وانتهاء مهامهم

ال يمكن للشركة وال للغير أن يتمسكوا من أجل التخلص من تعهداتهم بعدم صحة تعيين المسيرين أو 
  .انتهاء مهامهم إذا كان قد تم إشهار هذه القرارات

نفس الشروط إذا تم تعيين شخص اعتباري لممارسة وظائف التسيير، يخضع األشخاص الذين يديرونه ل
وااللتزامات، ويتعرضون لنفس المسؤولية المدنية والجزائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم شخصيا دون 

  .مساس بالمسؤولية التضامنية للشخص االعتباري الذي يديرونه

 في العالقات بين »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٤-١٠٢٣المادة 
  .لمسير أن يقوم بجميع أعمال تصرفات التسيير التي تتطلبها مصلحة الشركةالشركاء، يمكن ل

وعند تعدد المسيرين، فإنهم يمارسون هذه السلطات بصورة منفردة مع أن لكل واحد منهم الحق في أن 
  .يعارض أي عملية قبل إبرامها

  .كل ذلك ما لم ترد مقتضيات خاصة في النظام األساسي بشأن طريقة التسيير

 تلزم الشركة بما يقوم »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٥-١٠٢٣مادة ال
  .به المسير من تصرفات تدخل في محل الشركة في عالقاتها مع الغير

ال تؤثر . عند تعدد المسيرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
  .فات مسير آخر تجاه الغير ما لم يثبت أنهم على علم بذلكمعارضة مسير لتصر

  . ال يواجه الغير ببنود النظام األساسي التي تحد من سلطات المسيرين

 يكون كل مسير »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.٦-١٠٢٣المادة 
قوانين والنظم أو عن مخالفة النظام مسؤوال على انفراد اتجاه الشركة أو الغير سواء عن مخالفات ال

  .األساسي أو عن األخطاء التي يرتكبها في تسييره
  .إذا شارك عدة مسيرين في نفس األفعال ترتبت مسئوليتهم التضامنية اتجاه الغير والشركاء

ومع ذلك تحدد المحكمة في شأن العالقة بينهم، النصيب الذي يساهم به كل واحد منهم في التعويض عن 
  .ضررال

 يمكن عزل المسير »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.٧-١٠٢٣المادة 
بقرار من الشركاء الممثلين ألكثر من نصف حصص االشتراك ما لم ينص النظام األساسي على خالف 

  .وإذا تقرر العزل دون سبب عادل يمكن أن يترتب عنه تعويض الضرر. ذلك
  . طرف المحاكم لسبب مشروع وذلك بطلب من أي شريكيمكن عزل المسير من
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ال تترتب عن عزل المسير سواء كان شريكا أم ال تصفية الشركة ما لم يشترط في النظام األساسي ما 
يمكن للمسير الذي تم عزله إذا كان شريكا أن ينسحب من الشركة وفقا للشروط المنصوص . يخالف ذلك

 إال إذا اتفق على خالف ذلك في النظام األساسي أو تقرر ٢١-١٠٢٣دة عليها في الفقرة الثانية من الما
  .حل الشركة قبل األوان من قبل الشركاء اآلخرين

  
J�0D1: ا���W ا�5�Qا���ارات ا�  

 يتم اتخاذ القرارات »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.٨-١٠٢٣المادة 
وفي حالة انعدام تلك . بها للمسيرين طبقا لمقتضيات النظام األساسيالتي تتجاوز الصالحيات المعترف 

  .المقتضيات تتخذ هذه القرارات بإجماع الشركاء
ويمكن أن ينص النظام األساسي على أن هذه . يتم اتخاذ القرارات من طرف الشركاء في جمعية

  .القرارات تقع عن طريق استشارة مكتوبة
  .طريق رضى كل الشركاء المعبر عنه في وثيقةكما يمكن أن تتخذ القرارات عن 

  
Kا��ا� �Wء: ا��  إ�Xغ ا�>�آ

 للشركاء الحق في »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.٩-١٠٢٣المادة 
االطالع، مرة في السنة على األقل، على دفاتر ووثائق الشركة وفي توجيه أسئلة مكتوبة حول تسييرها 

  .إلجابة عن هذه األسئلة وجوبا بالكتابة داخل أجل شهرعلى أن تتم ا

 يلزم المسيرون بتقديم »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٠-١٠٢٣المادة 
يجب أن يتضمن تقديم الحسابات هذا تقريرا . حساب عن تسييرهم إلى الشركاء مرة في السنة على األقل

ركة خالل السنة الجارية أو السنة المالية المنصرمة ينطوي على بيان مكتوبا وشامال حول نشاط الش
  .األرباح المحققة أو المتوقعة والخسائر المسجلة أو المقدرة

  
V�Uا� �Wا�� :�Dqا� MQ:ء ا  ا��#ام ا�>�آ

 يلتزم الشركاء اتجاه »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١١-١٠٢٣المادة 
بديون الشركة بصورة غير محدودة وبنسبة حصصهم في رأس المال من تاريخ االستحقاق أو الغير 

  .التوقف عن الدفع
  .ويلزم الشريك الذي لم يقدم إال حصة بالعمل كالذي يلزم به من تقدم بأقل مشاركة في رأس المال

عتباري مسبقا ودون ال يجوز للدائنين متابعة شريك للوفاء بديون الشركة إال بعد مطالبة الشخص اال
  .جدوى

 تتقادم الدعوى ضد »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٢-١٠٢٣المادة 
  .الشركاء غير المصفين أو ورثتهم وذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من إشهار حل الشركة

  
دسWا� �Wاك: ا����N$ا t�3 KD�  

 ال يجوز التنازل عن »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٣-١٠٢٣المادة 
  .حصص االشتراك إال بموافقة جميع الشركاء
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ومع ذلك يمكن للنظام األساسي أن ينص على أن هذه الموافقة يتم الحصول عليها بأغلبية محددة في هذا 
تنازالت الممنوحة للشركاء أو كما يمكنه أن يعفي من إجراء الموافقة كل ال. النظام أو من طرف المسيرين

ال تخضع ألي موافقة التنازالت التي تجري ألصول أو فروع المتنازل ما لم يشترط النظام . زوج أحدهم
  .األساسي خالف ذلك

وال يتم تبليغه إال للشركة . يبلغ مشروع التنازل مع طلب الموافقة إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء
  .اسي على أن المصادقة يختص بها المسيرونعندما ينص النظام األس

عندما يكون زوجان في نفس الوقت أعضاء في شركة، وألجل أن تكون التنازالت الجارية من أحدهم 
لآلخر صحيحة يجب أن تتم في مكتوب رسمي أو مكتوب عرفي قد اكتسب تاريخا ثابتا ولسبب غير وفاة 

  .البائع

إذا أعرب عدد من » ٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٤-١٠٢٣المادة 
الشركاء عن نيتهم في شراء الحصص المعروضة، فإنهم يعدون مشترين على نسبة الحصص التي كانوا 

  .حاصلين عليها من قبل ما لم يتفق على خالف ذلك
ن الغير يتم واحد م لإذا لم يتقدم أي شريك من أجل الشراء، يجوز للشركة أن تعمد إلى بيع الحصص

كما يمكن . المنصوص عليها في النظام األساسي تعيينه بإجماع من الشركاء اآلخرين أو حسب الطرق
  .للشركة أن تقوم باسترجاع الحصص من أجل إلغائها

يبلغ إلى المتنازل اسم المشتري أو المشترين المقترحين، الشركاء أو الغير، وعرض االسترجاع من 
إذا حصل نزاع بشأن الثمن، يتم تحديد هذا األخير وفقا . ن المعروضطرف الشركة وكذلك الثم

  .، كل ذلك دون مساس بحق المتنازل في االحتفاظ بحصصه١-٩٤٧لمقتضيات المادة 

 إذا لم يتلق المتنازل »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٥-١٠٢٣المادة 
ء من آخر التبليغات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من عرضا للشراء داخل أجل ستة أشهر ابتدا

، فإن الموافقة على التنازل تعد حاصلة ما لم يقرر الشركاء اآلخرون خالل نفس األجل ١٣-١٠٢٣المادة 
  .حل الشركة قبل األوان

أجل شهر في هذه الحالة األخيرة، يمكن للمتنازل أن يبطل هذا القرار بإعالمه عن عدوله عن التنازل في 
  .ابتداء من تاريخ القرار المذكور

 ال يمكن االستثناء من »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٦-١٠٢٣المادة 
مقتضيات المادتين السابقتين إال بشأن تغيير أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة 

  .مشار إليه في النظام األساسي على سنة وال يقل عن شهر على أن ال يزيد األجل ال١٥-١٠٢٣

 يجب أن يثبت التنازل »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٧-١٠٢٣المادة 
  .عن حصص االشتراك في مكتوب

 أو، إذا ٢١٢يمكن االحتجاج بالتنازل في مواجهة الشركة حسب الشكليات المنصوص عليها في المادة 
  .ترط ذلك في النظام األساسي، بواسطة التحويل في سجالت الشركةاش

  .ال يواجه الغير بالبيع إال بعد إتمام هذه اإلجراءات وبعد إشهارها

 يجوز رهن حصص »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٨-١٠٢٣المادة 
ركة أو موافق عليه من طرفها في مكتوب غ إلى الشي مبلّـاالشتراك إما بمكتوب رسمي أو مكتوب عرف

تجري المحاصة بين من تم . رسمي يكون موضوع إشهار ويحدد بموجب تاريخه رتبة الدائنين المرتهنين
  .إشهار سنداتهم من الدائنين في نفس اليوم

  .يستمر امتياز الدائن المرتهن على حقوق االشتراك المرهونة بمجرد إشهار الرهن
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 يمكن ألي شريك أن »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.١٩-١٠٢٣ادة الم
يحصل على رضى الشركاء اآلخرين على مشروع رهن بنفس الشروط المطلوبة للموافقة على التنازل 

  .عن الحصص
ري لحصص االشتراك على  قبول المتنازل له في حالة البيع اإلجبايترتب على الرضى بمشروع الرهن

  .شرط أن يقع تبليغ هذا البيع بشهر قبل إنجازه إلى الشركة والشركاء
وإذا مارس هذا الحق .  البيع يوملكل شريك أن يحل محل المشتري داخل أجل خمسة أيام كاملة ابتداء من

إذا . ف ذلكعدة شركاء، اعتبروا مشترين بنسبة الحصص الحاصلين عليها من قبل، ما لم يتفق على خال
  .لم يمارس هذا الحق من قبل أي شريك، جاز للشركة بنفسها أن تسترجع الحصص من أجل إلغائها

يجب كذلك أن يبلغ » ٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٢٠-١٠٢٣المادة 
  .لشركة والشركاءالبيع اإلجباري الناشئ عن رهن لم يرض به الشركاء اآلخرون بشهر قبل إنجازه إلى ا

يمكن للشركاء في هذا األجل أن يقرروا حل الشركة أو شراء الحصص بالشروط المنصوص عليها في 
  .١٥-١٠٢٣ و ١٤-١٠٢٣المادتين 

، ١٩-١٠٢٣عندما يقع البيع، يمكن للشركاء أو الشركة ممارسة حق الحلول المخول لهم في المادة 
  .تريويترتب على عدم ممارسة هذا الحق قبول المش

  
K�Wا� �W6: ا��:ب u��N أو و,BW�ا  

 ألي شريك، دون »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.٢١-١٠٢٣المادة 
مساس بحقوق الغير، أن ينسحب كليا أو جزئيا من الشركة بالشروط المنصوص عليها في النظام 

كما يمكن أن يقع الترخيص . ين باإلجماعاألساسي أو بترخيص بمقتضى قرار صادر عن الشركاء اآلخر
  .في هذا االنسحاب بقرار قضائي استنادا إلى أسباب عادلة

 أن يسترد قيمة حقوق ١٠١٦يحق للشريك المنسحب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
  .١-٩٤٧اشتراكه على أن يتم تحديـدها، في غياب اتفاق ودي بين األطراف، طبقا للمادة 

ال تنحل الشركة بوفاة » ٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم  «-.٢٢-١٠٢٣لمادة ا
أحد الشركاء بل تستمر مع ورثته أو مع الموصى لهم، على أنه يمكن النص في النظام األساسي على 

  .وجوب قبولهم من طرف الشركاء
 على أنها تستمر فقط بين الشركاء الباقين على يمكن مع ذلك االتفاق على أن الشركة تنحل بهذه الوفاة أو

  .قيد الحياة
ويمكن كذلك االتفاق على أن الشركة تستمر إما مع الزوج الباقي على قيد الحياة أو واحد أو أكثر من 
الورثة أو مع أي شخص معين في النظام األساسي أو، فيما إذا نص هذا األخير على ذلك، بمقتضى 

  .وصية

 ال يكون للورثة أو »٢٠٠١ فبراير ٧ الصادر بتاريخ ٣١-٢٠٠١القانون رقم « -.٢٣-١٠٢٣المادة 
ويجب أن تسدد هذه . الموصى لهم، الذين لم يصبحوا شركاء، الحق إال في قيمة حصص اشتراك مورثهم

القيمة من طرف المالك الجدد للحصص أو من طرف الشركة نفسها إذا كانت هذه األخيرة قد استرجعتها 
  .لغائهامن أجل إ

  .١-٩٤٧المذكورة من يوم الوفاة وبالشروط المنصوص عليها في المادة  تحدد قيمة حقوق االشتراك
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K�ب ا���   ا��qر �1�د: ا�
   ا��qر �1�د: ,�8 ,��&

عم  كل عقد معاوضة فيه غرر يكون باطال، إال ما كان منه يسيرا ال يقصد بالعقد وت-.١٠٢٤المادة 
  .الحاجة إلى التعامل عليه

  . سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطال بقوة القانونكل التزام

 ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو -.١٠٢٥المادة 
 اإلثبات هذه الدعوى ولو جعلت ألمر رالمراهنة  في تاريخ الحق لنشوئها، كما تبطل السندات التي تحر

الدائن، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل، 
  .والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع

 الذين اقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم  بالمقامرة  في مواجهة الغير يسوغ الدفع-.١٠٢٦المادة 
بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة، إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه 

  .األموال

. د ما أداه في استرداله حق  لدين مقامرة أو مراهنة يكون كل من أدى شيئا تنفيذا-.١٠٢٧المادة 
ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم األوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات 

  .الدين

 العقود التي ترد على ١٠٢٩ إلى ١٠٢٦ غرر، وتخضع ألحكام المواد  تعتبر عقود-. ١٠٢٨المادة 
التي ال يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وإنما السندات العامة أو البضائع و

  .يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العمليات

 يستثنى من األحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق األشخاص وسباق الخيل أو -. ١٠٢٩المادة 
ة أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من األمور التي تتعلق بالمهارة على الرماي

  :والرياضة وذلك بشرط
  أال تحصل المراهنة من أحد المتبارين لآلخر؛ .١
  .أال تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض .٢

  
�Nب ا�'�  ا��vE: ا�
&��, 8�, : vEا��  

بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل  الصلح، عقد -.١٠٣٠المادة 
  .منهما لآلخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه ماال معينا أو حقا

  . يلزم إلجراء الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض في األشياء التي يرد الصلح عليها-.١٠٣١المادة 

مسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق  ال يجوز الصلح في ال-.١٠٣٢المادة 
ويسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسالة . الشخصية األخرى الخارجة عن دائرة التعامل

  .تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة
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  .لتعاقد عليه شرعا ال يجوز الصلح على ما ال يجوز ا-.١٠٣٣المادة 
غير أنه يسوغ الصلح على األمور أو األشياء، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين بشرط 

  .أن يكون المصالح به جزءا من موضوع الدعوى

 النفقة، وإنما يجوز على طريقة أدائها أو على أداء أقساطها  ال يجوز الصلح على حق-.١٠٣٤المادة 
  .تي استحقت فعالال

 يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعال، في مقابل مبلغ أقل -.١٠٣٥المادة 
  .مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها

واردة على العقارات أو غيرها من  إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق -.١٠٣٦المادة 
 ما لم  في مواجهة الغير، وال يكون له أثراألشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة

  .يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع

االدعاءات التي كانت محال له، وأن يتأكد  يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق و-.١٠٣٧المادة 
  .لكل من طرفيه ملكية األشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من طرف اآلخر

والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق، يقع بمثابة اإلبراء لما بقي منهن ويترتب عليه 
  . منهتحلل المدين

 ال يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد -.١٠٣٨المادة 
  .عقد معاوضة

وإذا سلم .  يضمن كل من الطرفين لآلخر األشياء التي يعطيه إياها على أساس الصلح-.١٠٣٩المادة 
اكتشف فيه عيب موجب للضمان  المتنازع عليه ألحد الطرفين بمقتضى الصلح ثم استحق منه أو الشيء

  .، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيعترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا، وإما دعوى إنقاص الثمن
 شيء ألجل محدد فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين لآلخر، هو وإذا قام الصلح على منفعة

  .ألشياءالضمان المقرر لكراء ا

 يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيف ما كانت عبارته فهو ال يسري إال على -.١٠٤٠المادة 
  .المنازعات والحقوق التي ورد عليها

 ن، ثم كسب هذا الحقي له، أو على حق تلقاه بناء على سبب مع من تصالح على حق-.١٠٤١المادة 
 آخر، أو بناء على سبب آخر ال يكون بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا ذاته من شخص
  .بالصلح السابق

 للطرف اآلخر  التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق إذا لم ينفذ أحد الطرفين االلتزامات-.١٠٤٢المادة 
 في طلب الفسخ مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض  إن كان ممكنا، وإال كان له الحق العقدأن يطلب تنفيذ

  .في كلتا الحالتين

  : يجوز الطعن في الصلح-.١٠٤٣المادة 
   أو التدليس؛بسبب اإلكراه .١
   الذي كان محال للنزاع؛ اآلخر، أوفي صفته أوفي الشيء المتعاقد مادي وقع في شخصبسبب غلط .٢
  : إذا كان الصلح قد أجريالنتفاء السبب .٣
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  ،على سند مزور -  .أ 
  ،على سبب غير موجود -  .ب 
 إن كان ،على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح أو حكم غير قابل لالستئناف أو المراجعة  -  .ج 

  .ا يجهل وجودهالطرفان أو أحدهم
  .وال يجوز في الحاالت السابقة، التمسك بالبطالن إال للمتعاقد الذي كان حسن النية

 إال  في القانون، وال يجوز الطعن فيه بسبب الغبن ال يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط-.١٠٤٤المادة 
  .في حالة التدليس

 إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا، فان المستندات -.١٠٤٥المادة 
التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، ال تكون سببا إلبطال الصلح ما لم يكن هناك 

  . اآلخر من المتعاقدتدليس
، وكان النائب قد ن الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص األهليةوال يجوز هذا الحكم، إذا كا

  .ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد

  . الصلح ال يقبل التجزئة، فبطالن جزء منه أو إبطاله يقتضي بطالنه أو إبطاله كله-.١٠٤٦المادة 
  :وال يسري هذا الحكم

العبارات المستعملة أو من طبيعة االعترافات أن المتعاقدين اعتبروا شروط الصلح أجزاء إذا تبين من  .١
  متميزة ومستقلة بعضها عن البعض اآلخر؛

  . لدى أحد المتعاقدينإذا نتج البطالن عن عدم توفر األهلية .٢
 الذي تقرر لصالحه، ما لم يكن قد اشترط وفي هذه الحالة، ال يستفيد من البطالن إال ناقص األهلية

  .صراحة أنه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا

 فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه، ويخول -.١٠٤٧المادة 
تنفيذا للصلح، مع عدم اإلخالل بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح  استرداد ما أعطاه كال منهما حق

  . الحسن النيةوعلى سبيل المعاوضة من طرف الغير
  . عنه متعذرة وقع االسترداد على قيمته الذي حصل التنازلوإذا أصبحت مباشرة الحق

 الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، برغم العبارات المستعملة، هبة  إذا كان االتفاق-.١٠٤٨المادة 
أو بيعا أو أية عالقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك االتفاق، بالنسبة إلى صحته وآثاره، األحكام 

  . الصلح الذي أبرم تحت اسمالتي تنظم العقد
  

دي 1>�Bب ا��  ا�.9�0: ا�
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، إذا لم يؤده هذا األخير  المدين للدائن بأداء التزام الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص-.١٠٤٩المادة 
  .نفسه

 ية عنه، ضمن بصفته كفيال االلتزامات، متعهدا بالمسئول من كلف شخصا بأن يداين الغير-.١٠٥٠المادة 
فإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه، فإنه ال يسأل إال .  هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينهعالمعقودة م

  .في حدود المبلغ الذي يبدو معقوال، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة
  .، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذهويسوغ الرجوع عن التكليف السابق
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  . التفويت على وجه التبرع ال يجوز ألحد أن يكفل دينا، ما لم يكن له  أهلية-.١٠٥١المادة 
  .في موضوع الكفالة  ولو أذن له أبوه أو وصيه، إذا لم تكن له أية مصلحةال تجوز الكفالة من القاصر

  . صحيح ال يجوز أن تقوم الكفالة إال إذا وردت على التزام-.١٠٥٢المادة 
أو المستقبل أو غير » كضمان االلتزام الذي قد ينشأ بسبب االستحقاق«تجوز كفالة االلتزام المحتمل 

وفي »  معين أن يحكم به على شخصكالمبلغ  الذي يمكن«المحدد، بشرط أن يكون قابال للتحديد فيما بعد 
  . األصلي الكفيل بالتزام المدينهذه الحالة يتحدد التزام

 األصلي في أدائه  ال تجوز كفالة االلتزام الذي ال يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين-.١٠٥٣المادة 
  .كالعقوبة البدنية

  . الكفيل صريحا، فالكفالة ال تفترض يجب أن يكون التزام-.١٠٥٤دة الما

 معين ال يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب  التعهد بكفالة شخص-.١٠٥٥المادة 
  . في التعويض عند االقتضاءتنفيذه، فإن لم ينفذ كان له الحق

  . ال ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها ال تصح إذا لم يرض بها-.١٠٥٦ة الماد

 األصلي ولو بغير إرادته غير أن الكفالة التي تقدم  تمكن كفالة االلتزام بغير علم المدين-.١٠٥٧المادة 
ة بين هذا األخير وبين الكفيل، برغم االعتراض الصريح من المدين، ال تترتب عنها أية عالقة قانوني

  .وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط

  . األصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين ال تجوز كفالة المدين-.١٠٥٨المادة 

  .ا يتعلق بتحديد األجل، إال فيم ال يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين-.١٠٥٩المادة 

 يصح أن تكون الكفالة ألجل،  بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد، -.١٠٦٠المادة 
  . دون باقيه، وبشرط أخف من شروطهويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين

بلغ معلوم، أ وبجزء  معين من االلتزام  إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بم-.١٠٦١المادة 
 األصلي بسبب عدم المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين

  . االلتزامتنفيذ
  . األصلي بعد قيام االلتزام الذي ضمنه الجديدة التي يعقدها المدينوال يضمن الكفيل االلتزامات

 بمقتضى عقد معين، فإنه   التي يتحمل بها المدين جميع االلتزاماتغير أنه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ
  .يكون مسئوال عن كل االلتزامات التي يسأل عنها المدين نفسه بمقتضى هذا العقد

 يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته  من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط-.١٠٦٢المادة 
  .يكون باطال، ويترتب عليه بطالن الكفالة نفسها

 إذ قبل الدائن بمقتضى العقد كفيال معينا ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيال آخر -.٣١٠٦المادة 
وضمانا معادال وإال ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط أ

  .تقديم الكفيل
  .فإذا نقص مالء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية

  :والتسري هذه األحكام



- 128 - 

  إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم إعتراضه؛– .١
  .إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا التفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة – .٢

  

�ر ا�.9�0 : ا�8�9 ا�5\]  

  . الكفالة ال تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة-.١٠٦٤المادة 
يل، تخضع  آثار وفي هذه الحالة األخيرة وفي الحالة  التي تعتبر الكفالة فيها فعال تجاريا بالنسبة إلى الكف

  .الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين

  . التزامه في حالة مطل في تنفيذ ال يحق للدائن الرجوع على الكفيل، إال إذا كان  المدين-.١٠٦٥المادة 

  : غير أنه-.١٠٦٦المادة 
 ، للدائن الرجوع فورا على تركته، دون ضرورة النتظار حلوله حق،إذا مات الكفيل قبل حلول األجل .١

  ، عند حلول أجل االلتزام األصلي؛ في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدينوإذا دفع الورثة  الدين
  .النسبة إليه حتى قبل حلول االلتزام األصلي بإشهار إفالس الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين .٢

  وللدائن، في هذه الحالة، أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل؛ 
 بالنسبة إلى تركته، ولكن ال يسوغ للدائن مطالبة الكفيل، قبل حلول  تؤدي إلى حلول الدينوفاة المدين .٣

  . المتفق عليهاألجل

 من أمواله المنقولة  في أن يطلب من الدائن أن يقوم أوال بتجريد المدين للكفيل الحق-.١٠٦٧المادة 
والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد داخل تراب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  .وأن يقوم بإرشاده إليها
 األصلي بدون إخالل بحق الدائن باتخاذ ما عساه  المدينطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموالوعندئذ تتوقف م

 الحيازي أو حق الحبس  الرهنوإذا كان للدائن حق. أن يؤذن له به من اإلجراءات التحفظية ضد الكفيل
عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على منقول مملوك للمدين، وجب 

  .على المدين، حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعا

  : األصلي من أمواله ليس للكفيل طلب تجريد المدين-.١٠٦٨المادة 
زم متضامنا مع إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد الت .١

   األصلي؛المدين
 األصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه، نتيجة تحويل محل إقامته إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين .٢

   صناعته بعد قيام االلتزام؛أو موطنه أو مركز
  ن أو إفالس وقع إشهاره؛سار بي األصلي في حالة إعإذا كان المدين .٣
 منها متنازعا عليها أو مثقلة برهون رسمية تستغرق جزءا إذا كانت األموال التي يمكن تجريد المدين .٤

  الدائن أو لم يكن للمدين عليها إال كبيرا من قيمتها، أو كان من الواضح أنها ليست  كافية للوفاء بكل حق
  .للفسخحق قابل 

  .، لم يلتزم كل منهم إال بقدر حصته منه إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين-.١٠٦٩المادة 
وال يقوم التضامن بين الكفالء  إال إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من 

  . تجاريا بالنسبة إلى الكفالء كله وإذا كانت تعتبر فعالأجل الدين
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 األصلي والكفالء جميعا أو إذا  ال يلتزم كفيل  الكفيل إزاء الدائن إال عند إعسار المدين-.١٠٧٠المادة 
  . محضة خاصة بهكان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية

 له  األصلي، سواء كانت شخصيةي مواجهة الدائن بكل دفوع المدين للكفيل أن يتمسك ف-.١٠٧١المادة 
وله أن .   المدين األصليأو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية

 كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع يتمسك بهذه الدفوع، ولو برغم اعتراض المدين  األصلي أو تنازله عنها
  . الحاصل له شخصياالتي هي خاصة بشخص المدين األصلي كاإلبراء من الدين

  : األصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه للكفيل مقاضاة المدين-.١٠٧٢المادة 
ى قبل أن توجه إليه أية مطالبة، إذا كان إذا وقعت عليه الدعوى قضاء  من أجل الوفاء بالدين أو حت .١

   االلتزام؛ في حالة مطل في تنفيذالمدين
 . إذا كان لمدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خالل أجل محدد، ثم حل هذا األجل .٢

 أو أن يعطي م إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع  الدين من تقديوإذا لم يتمكن المدين
  الكفيل رهنا أو ضمانة أخرى كافية؛

  . صناعته إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركزإذا صعبت مطالبة المدين .٣
 أن يتمسك بمقتضيات ١٠٧٨االت المنصوص عليها  في المادة وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الح

  .األحكام السابقة

، بمجرد تأخره عن المطالبة،  للكفيل أن يرجع على الدائن من أجل إبراء ذمته من الدين-.١٠٧٣المادة 
  .بعد أن يصبح مستحق األداء

دفعه عنه ولو كانت   بكل ما الرجوع على المدينللكفيل الذي يقضي االلتزام  األصلي قضاء صحيحا حق
 والخسائر التي كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات

  .نتيجة طبيعية  وضرورية للكفالة

 األصلي، إال إذا قدم توصيال من  الرجوع على المدينق ح ليس للكفيل الذي أدى الدين-.١٠٧٤المادة 
  . أخرى تثبت انقضاء الدينالدائن، أو أية حجة

لول أجل االلتزام  إال بعد ح الرجوع على المدين حق قبل حلول األجلليس للكفيل الذي أدى الدين
  .األصلي

، كان له أن يرجع  كله عند حلول األجل إذا تعدد الكفالء المتضامنون ودفع أحدهم الدين-.١٠٧٥المادة 
  .أيضا على الكفالء اآلخرين، كل بقدر نصيبه في حصة المعسر  منهم

 والكفالء اآلخرين، إال في  الرجوع على المدينق ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن ح-.١٠٧٦المادة 
  . ما أداه  إن كان من المقوماتحدود ما أداه حقيقة، أو قيمة

  وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته  ضد المدين الكفيل الذي وفى الدين-.١٠٧٧المادة 
 غير أن هذا الحلول ال يغير في .في حدود كل ما دفعه، وضد الكفالء اآلخرين في حدود حصة كل منهم

  .شيء االتفاقيات  الخاصة المعقودة بين المدين األصلي وبين الكفيل

  : ليس للكفيل أن يرجع على المدين-.١٠٧٨المادة 
  ه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛ الذي أداإذا كان الدين .١
   عنها؛إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين .٢
  .إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع .٣
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، وإذا قاضاه الدائن وجب  قبل أن يقوم بوفاء الدين يجب على الكفيل أن يخطر المدين-.١٠٧٩المادة 
عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب 

يه سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لد إدخاله خصما في الدعوى
  .أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطالنه أو انقضائه

  
J�  ا�� ء ا�.9�0: ا�8�9 ا�5

 كل األسباب التي يترتب عليها بطالن االلتزام األصلي أو انقضاؤه  يترتب عليها انتهاء -.١٠٨٠المادة 
  .الكفالة
 األخرى ا االلتزامات االلتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس األسباب التي تنقضي به-.١٠٨١المادة 

  .ولو لم ينقض االلتزام األصلي

ويسري نفس الحكم .  األصلي الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين وفاء الدين-.١٠٨٢المادة 
  المناب، وبالنسبة إلى إيداع الشيءبالنسبة إلى اإلنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير

  .المستحق إذا أجري على وجه صحيح، وإلى الوفاء  بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل

 للكفيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين األصلي كما أن له أن -.١٠٨٣المادة 
  .صة بما هو مستحق له شخصيا على الدائنيتمسك بالمقا

 الكفيل، ولكن اإلبراء الحاصل للكفيل ال  الحاصل للمدين يبرئ ذمة اإلبراء من الدين-.١٠٨٤المادة 
 حصة واإلبراء الحاصل ألحد الكفالء، بدون موافقة اآلخرين، يبرئ هؤالء في حدود. يبرئ ذمة المدين

  .الكفيل الذي حصل اإلبراء لصالحه

 الكفالء، ما لم يرتضوا ضمان االلتزام  األصلي يبرئ ذمة التجديد الحاصل مع المدين-.١٠٨٥المادة 
 غير أنه إذا اشترط الدائن تقديم الكفالء لضمان االلتزام الجديد ثم امتنعوا فإن االلتزام القديم ال. الجديد

  .ينقضي

 الكفيل، وإذا كان للدائن  األصلي يبرئ ذمة اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين-.١٠٨٦المادة 
  . ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين

  . األصلي المديناتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل ال يبرئ ذمة
 وال يبقى إال  عندما يرث أحدهم األخر ينهي الكفالة األصلي وبين الكفيلاتحاد الذمة الحاصل بين المدين

االلتزام األصلي، غير أن الدائن يحتفظ بدعواه  ضد كفيل الكفيل، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل 
  .زام الكفيلعليها لضمان الوفاء بالت

 الممنوح من الدائن للمدين األصلي ال يفيد الكفيل، إن كان قد منح له بسبب  تمديد األجل-.١٠٨٧المادة 
  . حالة عسره
  .  األصلي، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك الممنوح من الدائن للكفيل ال يفيد المدينتمديد األجل

 موسرا في وقت حصول التمديد،  الكفيل، إذا كان المدينمنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمةم الد األجلتمدي
  . ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه

 الكفيل، وإذا تم التقادم لصالح المدين  األصلي يمتد إلى بالنسبة إلى المدين قطع التقادم-.١٠٨٨المادة 
  .األصلي أفاد الكفيل
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 الكفيل   المستحق له، برئت ذمة إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء-.١٠٨٩المادة 
  .  عيوب خفيةمنا، ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه مناولو كان متض

  . الكفيل إلى تركته ال تنقضي الكفالة بموت  الكفيل وينتقل التزام-.١٠٩٠المادة 
  
Kر : ا�8�9 ا��ا�� B0 ا��  آ9

 بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء أو بأن  كفالة الحضور تعهد، بمقتضاه يلتزم شخص-.١٠٩١المادة 
  . تزام ، أو عند الحاجةيحضره عند حلول أجل االل

  .  من ليس له أن يتبرع بماله، ال يحق له أن يكون كفيل الحضور-.١٠٩٢المادة 

  . كون كفالة الحضور صريحةت يلزم أن -.١٠٩٣المادة 

، فإن لم يحدد االتفاق زم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده االتفاقت يل-.١٠٩٤المادة 
  .  وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقدمكانا

في   كفيل الحضور  إذا أحضر المكفول، أو حضر هذا األخير من تلقاء نفسه تبرأ ذمة-.١٠٩٥المادة 
  .  في المكان المتفق علي وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد ال يكفي إلبراء ذمة الكفيلواليوم المحدد، 

 إذا كان المكفول، في التاريخ المحدد إلحضاره، بين يدي القضاء بالفعل ألسباب أخرى -.١٠٩٦لمادة ا
  .  الكفيلوأخبر الدائن بذلك، برئت ذمة

 وتبرأ ذمته إذا . األصلي، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد يلتزم الكفيل بأداء الدين-.١٠٩٧المادة 
 غير أنه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل للدين األصلي . المكفول بعد هذا التاريخحضر

  . فإن حضور المكفول ال يكفي إللغاء هذا الحكم

ن وإشهار إفالسه ينتجان نفس بيلإعسار المكفول او الكفيل، ت المكفول يبرئ ذمةو م-.١٠٩٨المادة 
  . األثر

 في إلغاء الحكم ، الحق إحضار المدين عدم، بسبب للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين-.١٠٩٩المادة 
  . عليه، إذا أثبت أن المكفول كان في يوم صدور الحكم قد توفي أو كان معسرا

لرجوع على الدائن، في حدود المبلغ المدفوع،  اوإذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق
  . وفقا لما هو مقرر بالنسبة السترداد غير المستحق

  
�<1 
�ب ا�5�زي ا��ه�: ا�DBا�   
  أ3.م 1�0 : ا�8�9 ا�ول

 يعمل لمصلحته شيئا لغير أو أحد من ا الحيازي عقد، بمقتضاه يخصص المدين الرهن-.١١٠٠المادة 
 باألسبقية على جميع  استيفاء دينه من هذا الشيءمنقوال أو عقاريا، لضمان االلتزام، وهو يمنح الدائن حق

  .الدائنين اآلخرين إذا لم يف له به المدين

  .  المرهون بعوض في الشيء التصرف أهليةفرتو الحيازي، يلزم  إلنشاء الرهن-.١١٠١المادة 
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 أو قابل لإلبطال، ال  إال حق قابل للفسخ أو معلق على شرط من ليس له على الشيء-.١١٠٢المادة 
  .  لنفس اإلبطاليحق له أن يجري عليه إال رهنا معلقا على نفس الشرط أو معرضا

  :  صحيح رهن ملك الغير-.١١٠٣المادة 
   ؛ أيضا أو أقره، وعندما يكون الشيء مثقال بحق للغير، تجب موافقة هذا الغيرإذا ارتضاه مالك الشيء .١
  . إذا اكتسب الراهن في تاريخ الحق ملكية المرهون .٢

 إال  في حدود مبلغ معين، أو تحت شروط خاصة، فإن الرهن ال يكون  الرهنم يرتض مالك الشيءوإذا ل
 إذا وال يكون للرهن أي أثر. المبلغ ومع مراعاة التحفظات التي صرح بها المالك، لكذإال في حدود 

  . رفض مالك الشيء إقراره
  . ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه كل -.١١٠٤المادة 

 المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد، ولكن هذا ومع ذلك، يقع صحيحا رهن الشيء
  . ليمها ممكنا حينما يصبح تس في أن يطلب تسلم األشياء محل العقد ال يخول الدائن إال الحقالرهن
 الحيازي ضمانا العتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو  يجوز إجراء الرهن-.١١٠٥المادة 

 المضمون أو الحد ، على أن يكون مقدار الدينف على شرطواللتزام مستقبل، أو احتمالي، أو  موق
  . المنشئ للرهننا في العقداألقصى الذي يجوز وصوله إليه معي

 ابتداء من تاريخ معين أو إلى تاريخ معين أو بشرط واقف أو  يصح أن ينشأ الرهن-.١١٠٦المادة 
  .فاسخ

 مالك  الغير أو في تفويته، إال أن كل تفويت يجريه المدين من رهن شيئا ال يفقد الحق-.١١٠٧المادة 
توابع مشروعة ما لم يرتض  و المضمون من أصل وفاء الدين المرهون، يتوقف نفاذه على شرطالشيء

  .    الدائن إقرار التفويت
  إذا كان أجل الدين إلى الثمن في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ينتقل الرهن-.١١٠٨المادة 

 للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون إخالل بحقه في  قد حل، حقلم يحل بعد فإن كان هذا األجل
  .ستيفائه بما تبقى من دينه إذا لم يكف ثمن المرهون الالرجوع على المدين

 المرهون عما كانت له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة  من أنشأ رهنا ال يحق-.١١٠٩المادة 
  .، وال أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائنعليه عند إبرام الرهن

، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه  الغيرررا في ذمة آخر مقوإذا كان المرهون دينا أو أي حق
 المرهون، إضرارا بالدائن المرتهن،  أو الحقوبين ذلك الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين
  .إلى الدائن، ما لم يرتضهوكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطال بالنسبة 

 المرهون رهنا حيازيا أو رسميا يضمن  بطبيعته ال يتجزأ، فكل جزء من الشيء الرهن-.١١١٠المادة 
  .كل الدين
 بسبب هالك ير الحيازي بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغ يمتد الرهن-.١١١١المادة 

المرهون أو تعيبه، أو بسبب نزع ملكيته العامة، وللدائن أن يتخذ كل اإلجراءات التحفظية لحفظ حقه في 
  .مقدار التعويضات

 إذا تعيب المرهون بسبب ال يعزى لخطإ الراهن لم يكن للمرتهن أن يطلب ضمانا -.١١١٢المادة 
  .تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك
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، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على  المرهون أو تعيب بفعل، المدين إذا هلك الشيء-.١١١٣المادة 
الفور، حتى ولو كان إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادال أو يكمل له 

  .الضمان
  


��=��لا��ه�: ا�8�9 ا�5E� زيDBا�   
  أ3.م 1�0: ا��9ع ا�ول

 المرهون إلى تمام  في أن يحبس الشيء الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق الرهن-.١١١٤المادة 
ن ثمن الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به بإذن من الراهن أو القاضي وأن يستوفي دينه م

  .المرهون عند بيعه وذلك باالمتياز واألسبقية على أي دائن آخر
 الحيازي للمنقول لألحكام العامة المتعلقة بالرهن الحيازي والواردة في  يخضع الرهن-.١١١٥المادة 

  .الفصل السابق، مع مراعاة أحكام المواد اآلتية
حاملها، واألشياء المثلية، بشرط أن تسلم داخل ظرف  يصح رهن النقود، والسندات ل-.١١١٦المادة 

  .  تحت يد أمينعمغلق أو توض
وإذا سلمت النقود من غير أن يغلق عليها، طبقت عليها، على سبيل القياس، أحكام القرض بيد أنه إذا 

  .بةسلمت السندات لحاملها مفتوحة لم يكن للدائن أن يتصرف فيها ما لم يؤذن له في ذلك صراحة بالكتا
 شيئا منقوال ممن ال يملكه ، الحيازي على سبيل الرهن، الدائن الذي يتسلم، بحسن نية-.١١١٧المادة 

  . الرهنيكسب حق
  . المرهون كان للدائن أن يطلب رهنا محلهفإذا استحق الشيء

  : الحيازي يتم الرهن-.١١١٨المادة 
  ؛ضي طرفيه على إنشاء الرهنبترا .١
  . يتفق عليه المتعاقدان المرهون فعليا إلى الدائن أو إلى أحد من الغيروزيادة على ذلك بتسليم الشيء .٢

ين وحده متطلبا، وإذا وجد  في يد الدائن كان رضى الطرف موجودا بالفعل وقت الرهنوإذا كان الشيء
 كفى أن يقوم هذا األخير بإخطار حائز الشيء  وكان يحوز لحساب المدينالشيء في يد أحد من الغير

ر، يعتبر الغير الحائز للشيء حائزا لحساب الدائن ولو لم يكن قد طاخإلبإنشاء الرهن وابتداء من هذا ا
  .التزم مباشرة تجاهه

 كله  الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول ال يتم إال بتسليم الشيء الرهن-.١١١٩المادة 
 وبين أشخاص آخرين، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين. للدائن
  .الرهن
 في أن يتطلب من دائنه توصيال مؤرخا موقعا عليه منه ومتضمنا ما الحق للمدين دائ-.١١٢٠المادة 

وإذا كان المرهون سندات . نوع وطبيعة األشياء المرهونة، وصنفها ووزنها وقياسها، وعالماتها المميزة 
  .لحاملها، وجب أيضا أن يتضمن التوصيل أرقامها وقيمتها االسمية

 مكتوبة وثابتة التاريخ فبالنسبة للغير، ال يتقرر االمتياز إال إذا وجدت حجة ومع ذلك، -.١١٢١المادة 
، وثبوت االستحقاق، ونوع وطبيعة األشياء تتضمن بيانا عن المبلغ المستحق، ووقت حلول األجل
ويسوغ ذكر هذا البيان في . يها  بدقة علعرفتالمرهونة، وصنفها ووزنها وقياسها على وجه يمكن معه ال

  . نفسه، أو في رسم ملحق بهعقد الرهن
 في طلب  بمقتضاه، بأن يرهن شيئا معينا، يخول للدائن الحق الذي يلتزم شخص االتفاق-.١١٢٢المادة 

  .تسلم المرهون
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 بتسليم المرهون المعين أو اإلتيان برهن ثقة في غير المعين، ه يؤمر المدينوعند عدم تسليم المرهون إلي
  .لعقد أو بقاء دينه بال رهناوإال خير الدائن بين فسخ 

 يعتبر الدائن حائزا لألشياء المرهونة، إذا كانت األشياء المرهونة موضوعة تحت -.١١٢٣المادة 
 مخازن وسفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك، أو في مستودع عام، تصرفه، في مخازنه أو سفنه أو في

ليه تذكرة شحنها، أو بوليصة نقلها، مظهرة إأو إذا كانت هذه األشياء في الطريق لم تصل بعد وسلمت 
  .باسم الدائن أو ألمره

  :قولةن يتقرر االمتياز على الديون الم-.١١٢٤المادة 
  بتسليم السند المثبت للدين؛ .١
 في  المرهون إعالما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في الدين على ذلك، بإعالم المدينوزيادة .٢

  .محرر ثابت التاريخ
ول من الدائن المرتهن إذا أذن له الدائن األ  المرهون أوويلزم أن يقع اإلعالم الرسمي من الدائن في الدين

  .بذلك
  .رهن للوالدين غير الثابت في محرر ال يصح أن يكون محال

  . يتقرر االمتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن-.١١٢٥المادة 
رهن األسهم والحصص في الشركات المحدودة المسئولية والسندات االسمية للشركات المالية أو الصناعية 

ية التي يحصل انتقالها بتقييده في سجالت الشركة يمكن أيضا أن يتم بتقييد ما يفيد أو التجارية أو المدن
  .رهنها في تلك السجالت

 دون تعيينه، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق على  إذا اتفق على إيداع المرهون في يد الغير-.١١٢٦المادة 
  . من بين األشخاص الذين يعينهم الطرفان شخصاختيار من يباشر هذه المهمة، تولت المحكمة اختيار

وإذا مات ذلك المودع عنده أودع المرهون لدى شخص آخر يختاره الطرفان، وعند الخالف تعينه 
  .المحكمة

  

�زي[\ر ا��ه�: ا��9ع ا�5DBا�   

  : فحسب، وإنما يضمن أيضا الحيازي الدين ال يضمن الرهن-. ١١٢٧المادة 
 الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في المادة المصروفات .١

  ؛١١٤٤
  . الضرورية الستنضاض الرهنالمصروفات .٢

ن التزاما شخصيا  تكوائية الموجهة ضد المدينالتعويضات التي قد تستحق ومصروفات المطالبة القض
  .على هذا األخير، وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون

 المرهون في الفترة التي  بقوة القانون إلى الثمار والتوابع التي تلحق الشيء يمتد الرهن-.١١٢٨المادة 
 في أن يحبسها مع الشيء األصلي ضمانا ن خاللها في يد الدائن، بمعنى أنه يثبت لهذا األخير الحقيكو

للوفاء بااللتزام، وإذا ورد الرهن على سندات لحاملها أو على أوراق مالية صناعية، اعتبر الدائن مأذونا 
  .لمرهون نفسهفي قبض األرباح الناتجة عنها، وفي حبسها كما يحبس الشيء ا

  .وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بخالفه
 االلتزام،  بعد تنفيذ إالله  المرهون للمدين أو للغير المالك ال يلتزم الدائن برد الشيء-.١١٢٩المادة 

  .الفهتنفيذا كامال، ولو كان ذلك الشيء قابال للتجزئة، وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خ
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غير أنه إذا رهنت عدة أشياء منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل واحد منها ضامنا لجزء من 
  . المرهون المقابل لهذا الجزء  للمدين، عندما يدفع جزءا من الدين أن يسترد الشيء، حقالدين

 المشترك أن يطلب  الوارث الذي دفع حصته من الدين ال يحق للمدين المتضامن أو-.١١٣٠المادة 
  .م الدين لم يدفع بتمامهدا، ما استرداد نصيبه من الشيء

 أن يرد المرهون إضرارا بباقي وكذلك ال يحق للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين
  . لم يستوفوا حقوقهم بعدالدائنين أو الورثة الذين

 سواء  في أن يحبس المرهون من أجل ديونه األخرى على المدين ليس للدائن الحق-.١١٣١المادة 
  .، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديونكانت الحقة أو سابقة على إنشاء الرهن

  
J�   ا�&اP�ا��#ا�ت: ا��9ع ا�5

على المحافظة عليه و أو الحق المرهون،  يلتزم الدائن بأن يسهر على حراسة الشيء-.١١٣٢المادة 
  .بنفس العناية التي يحافظ بها على األشياء التي يملكها

 تتضمن ديونا يحل أجلها في  إذا كان المرهون أوراقا تجارية أو غيرها من السندات التي-.١١٣٣المادة 
 يتخذ كل اإلجراءات التحفظية  وأنتاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها، كلما حل أجل الوفاء بها،

 وينتقل االمتياز على المبلغ المقبوض أو . القيام بها بنفسه بسبب عدم حيازته للسندالتي يتعذر على المدين
 وإذا كان مؤدى هذا االلتزام تسليم عقار أو حق عقاري، . محل االلتزام منذ حصول استيفائهعلى الشيء

  . الرسمي الرهنفإن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يكتسب على العقار حق
ك، وجب على الدائن أن يخطر  المرهون أو ثماره تنذر بالتعيب أو الهال إذا كان الشيء-.١١٣٤المادة 
وإذا كان .  بذلك فورا، وللمدين هنا أن يسترد المرهون وأن يستبدل به شيئا آخر يساويه في القيمةالمدين

 اإلذن ببيع المرهون هناك خطر في التأخير، وجب على الدائن أن يستحصل من السلطة القضائية المحلية
أهل الخبرة، وتأمر المحكمة ات حالتة وتقدير قيمته بواسطة من يعين لذلك من إثب بعد أن يعمد إلى إجراء

  .بما تراه الزما من اإلجراءات األخرى للمحافظة على مصالح الطرفين
غير أنه يسوغ للمدين أن يطلب إيداع هذا الثمن في .  المرهون الناتج من البيع محل الشيءويحل الثمن

 شيئا آخر تساوي قيمته الشيء زينة عامة، أو أن يأخذه لنفسه في مقابل أن يسلم للدائن على وجه الرهنخ
  .الذي رهن في األصل

 المرهون، أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأية  ال يجوز للدائن أن يستعمل الشيء-.١١٣٥المادة 
  .، ما لم يؤذن في ذلك صراحةطريقة أخرى لمصلحة نفسه

 المالك  أو الغير المدينوعند اإلخالل بهذا االلتزام يسأل الدائن حتى في حالة الحادث الفجائي عن حق
  .للمرهون في التعويض

يء  في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي جميع الحاالت األخرى التي يس-.١١٣٦المادة 
  : المرهون أو يهمله، أو يعرضه للخطر يكون للمدين الخيار بينفيها الدائن استعمال الشيء

  أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛ .١
  ؛أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن .٢
  .، ولو قبل حلول أجله إن كان مما يجب قبول تعجيلهأن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين .٣

 وإما إلى زم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدينت، يل بمجرد انقضاء الرهن-.١١٣٧المادة 
  .الك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره المالغير
  .، ما لم يتفق على غير ذلك مصروفات المرهون تقع على عاتق المدين-.١١٣٨المادة 
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 يضمن الدائن هالك المرهون وتعيبه، إذا حصل بفعله أو بخطئه أو بفعل أو خطإ -.١١٣٩المادة 
  .هماألشخاص الذين يسأل عن

 بعد أن صدر ووهو ال يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة إال إذا حصال بعد أن أصبح في حالة مطل أ
  .منه خطأ، ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة

  .ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة
 المرهون، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخالل بالحق في  يضمن الدائن الشيء-.١١٤٠المادة 

  .تعويض أكبر إن اقتضى الحال
 الرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في  ووضع الدائن الشيء الدين إذا وفى المدين-.١١٤١المادة 

  .طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون، سقطت مسئولية الدائنحالة مطل في تسلمه، أو إذا 
  .وفي هاتين الحالتين، ال يسأل الدائن إال باعتباره مجرد أمين

 تبعه هالك المرهون،  إذا سلم المرهون إلى أمين متفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين-.١١٤٢المادة 
  .ير في الرجوع على األمين وفق ما يقضي به القانون هذا األخمع حفظ حق

  . المرهون يبطل االشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسئولية عن الشيء-.١١٤٣المادة 
ليه إ الذي سلم  الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيءإبطال أو بطالن االلتزام األصلي ال يبرئ ذمة

  . وبالمحافظة عليهعلى سبيل الرهن
  :، عند استرداده المرهون، بأن يؤدي للدائن يلتزم المدين-.١١٤٤المادة 

 الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة المصروفات - .١
  ؛ الدائن قد دفعها وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام ال يترتب على نزعها ضررالتي يكون

  . المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطإ يعزى إليهسبب الشيءب الخسائر الحاصلة للدائن قيمة - .٢
  : تتقادم بمضي ستة أشهر-.١١٤٥المادة 

 المرهون أو ض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيءدعوى التعوي .١
  :تغييره من حالة إلى أخرى

 المرهون، وبسبب  الضرورية التي أنفقها على الشيء بسبب المصروفاتدعوى الدائن ضد المدين .٢
  . في نزعها التي له الحقالتحسينات

 المرهون إليه، وبالنسبة إلى الدائن المرتهن، من  من وقت رد، بالنسبة إلى المدينويبدأ سريان هذا األجل
  .وقت انقضاء العقد

K: ا��9ع ا��ا��0 ا��هD9�:زيDBا�   

 عند عدم الوفاء بااللتزام، ولو جزئيا، يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام -.١١٤٦لمادة ا
 في أن يلجأ إلى بيع من مجرد اإلعالم الرسمي الحاصل للمدين، وللغير المالك للمرهون إن وجد، الحق

  .األشياء المرهونة بيعا قضائيا
 السابق باستدعاء الدائن للحضور إلى جلسة  للمرهون، المعارضة خالل األجلويحق للمدين وللغير المالك

  .معينة التاريخ، والمعارضة توقف البيع
، زيد في أجل له فيه موطن  ال يقيم في نفس المكان الذي يوجد فيه الدائن أولم يكنإذا كان المدين

  . المسطرةسافة، وفقا لما يقضي به قانونالمعارضة بسبب الم
  .، ولم تقع معارضة أوقعت ثم رفضت، كان للدائن أن يطلب بيع األشياء المرهونة قضائياوإذا فات األجل

م الرسمي قضي بين اإلعالن الذي يجب أن ي يجوز للطرفين عند التعاقد أن يمددا األجل-.١١٤٧المادة 
  .وبين البيع ولكن ال يجوز لهما تقصيره إلى أقل من األيام السبعة المقررة في المادة السابقة
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 للغير المالك للمرهون أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو -.١١٤٨المادة 
 بشخص ةنها، وذلك في ما عدا الدفوع المتعلق في تمسكه بها، أو تنازل عن االستفادة معارض المدين
  .المدين خاصة 

 على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، ساغ للدائن أن يطلب بيع  إذا ورد الرهن-.١١٤٩المادة 
فإن لم يختر المدين ما يبدأ . ، بشرط أن تكون كافية للوفاء بالدين أو األشياء التي يختارها المدينالشيء

بيعه، أو اختار أشياء ال تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن أن يبدأ بالعمل على بيع األشياء التي ب
تتطلب مصروفات لصيانتها ثم األشياء التي تكون فائدتها للمدين أقل، ثم األشياء األخرى في حدود ما 

ب إال بيع ما هو الزم للوفاء بالدين، فإن تجاوز هذا الحد، بطل  وليس للدائن أن يطل،يقتضيه الوفاء بالدين
  . في التعويضالبيع بالنسبة إلى ما تجاوزه فضال عن الحق

  . والغير المالك للمرهون إن وجد على الدائن بمجرد حصول البيع، أن يخطر به المدين-.١١٥٠المادة 
  . البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له المتحصل من-.١١٥١المادة 

  .، إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بهوله أن يرجع بما تبقى له من دينه على المدين
  المالك للمرهون، مع عدم اإلخاللوإذا كان هناك فائض وجب على الدائن أن يسلمه للمدين أو الغير

  .بحقوق الدائنين المرتهنين التالين في المرتبة
له المستندات  ، وأن يقدموعلى الدائن، في جميع الحاالت، أن يقدم للمدين حسابا عن تصفية الرهن

  . وهو مسئول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم،المؤيدة
 دينه ـيم النقود، كان للدائن أن يستوف إذا كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم مقا-.١١٥٢المادة 

  .وليس عليه أن يسلم للمدين إال ما فضل من دينه. منها، إن كان من نفس النوع
 أن  المرهون دينا على أحد من الغير جاز للدائن ما لم يمنعه االتفاق من ذلك إذا كان-.١١٥٣المادة 

وال .  مباشرةحق له، وبأن يقاضي عند اللزوم هذا الغير المرهون، في حدود ما هو مست الدينفـييستو
 الوفاء  والوفاء الحاصل منه يكون له نفس أثر. الغير إال إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهنتبرأ ذمة

  . األصليالحاصل من المدين
 المرهون للسابق منه في التاريخ، وعلىهذا األخير أن  استيفاء الدينثبت حقوإذا تعدد المرتهنون حيازيا، 

  . أو بالمطالبة القضائية التي يباشرهايخطر المدين األصلي فورا باستيفاء الدين
يتملك المرهون أو  من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه في أن  كل شرط-.١١٥٤المادة 

  .أن يتصرف فيه بدون اتباع اإلجراءات التي يقضي بها القانون، يكون باطال ولو جاء بعد العقد
 بالدين، ، يكون من شأنه أن يسمح لألمين عند عدم وفاء المدين، ولو جاء بعد العقدويبطل أيضا كل شرط

  . يصفي المرهون وأن يدفع للدائن دينه بغير اتباع اإلجراءات التي يقضي بها القانونبأن
  . مصروفات بيع المرهون تقع على عاتق المدين-.١١٥٥المادة 

  .والمصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطإ الدائن أو إلى تدليسه تقع عليه

  
V�U: ا��9ع ا��ر ا��ه\]�Dqا� g0 إ��W=�زي �D� ا�&اD=P� و�DBا�   

 يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثابتة وفي هذه الحالة يحوز -.١١٥٦المادة 
 وذلك ابتداء ، المرهون لحساب المرتهن الثاني، كما يحوز لحساب نفسهالمرتهن الحيازي األول الشيء

 أو من المرتهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين ت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدينمن الوق
  .وموافقة المرتهن األول الزمة لصحة الرهن الثاني.  الثانيبوجود الرهن

  .ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى أمين
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  . المنشئ لرهنه تحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد-.١١٥٧ادة الم
  . بخالفه والكل ما لم يقض االتفاق . فيما بينهموالمرتهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن

، تكون مرتبته  المسلم ضمانا اللتزام محتمال أو معلق على أجل أو على شرط الرهن-.١١٥٨المادة 
  .، ولو لم يتحقق االلتزام إال فيما بعد بمقتضى العقدابتداء من اليوم أصبح فيه تاما بتسليم الشيء

 إذا ما  وكذلك على رهن ملك الغيرنفاذه على أجل أو على شرط المعلق ويطبق نفس الحكم على الرهن
  .وقع تصحيحه

 ليس للدائن المرتهن رهنا حيازيا أن يعترض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع -.١١٥٩المادة 
لدائنين الحاجزين في غير أنه يحق له أن يجري اعتراضا في مواجهة ا. على المرهون من دائنين آخرين

  .حدود المبلغ المستحق له، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع
 المرهون من أول األمر، غير كافية وله أيضا أن يعترض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة

  .للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن
  للمرتهن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين-.١١٦٠المادة 

  .٣١٠ حسب ما هو مقرر في المادة  من الغيرأومن يد أي شخص
  

دسW: ا��9ع ا��ن  ا��هX^�Mؤزي وا�� DBا�   

  . بطالن االلتزام األصلي يؤدي إلى بطالن الرهن-.١١٦١المادة 
  .  أو انقضاءهاألسباب التي توجب إبطال االلتزام األصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن

  .٣٧٥تخضع آثار تقادم االلتزام لمقتضيات المادة 
  : عن انقضاء االلتزام األصلي بقطع النظر ينقضي الرهن-.١١٦٢المادة 

  ؛بتنازل المرتهن عن الرهن .١
   المرهون هالكا كليا؛بفقد أو هالك الشيء .٢
  باتحاد الذمة؛ .٣
  ؛ الطرف الذي أنشأ الرهنفسخ حقب .٤
  :ه، أو تحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه إلى نهايت الذي عقد الرهنبانقضاء األجل .٥
  : بدون اشتراط الرهنفي حالة حوالة الدين .٦
  .ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاريخ .٧

كل فعل يتخلى به   من الضمني يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا، ويستنتج التنازل-.١١٦٣المادة 
 من الغير يعينه الدائن باختياره عن حيازة المرهون إما للمدين، أو للغير المالك للمرهون، أو إلى شخص

  .المدين
  الطرفين، الغير أن تسليم المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكنه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة

  .يكفي الفتراض تنازل الدائن عن الرهن
بقى من الشيء ت أو هالكه، مع حفظ حقوق الدائن على ما ي بفقد الشيء ينقضي الرهن-.١١٦٤المادة 

  .الهالك بسبب الفقد أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغيروالمرهون أ
 الرهن وحق الملكية لشخص واحد ومع ذلك ال ينقضي  إذا اجتمع حق ينقضي الرهن-.١١٦٥المادة 

الرهن بهذا االجتماع، ويتحفظ المرتهن الذي أصبح مالكا للمرهون بامتيازه عليه، إذا تزاحم معه دائنون 
  . الذي في يدهيونهم من الشيءآخرون للمالك السابق، وطالب هؤالء باستيفاء د

  . على الباقي ضمانا لكل الدين الرهنوإذا لم يكتسب الدائن سوى ملكية جزء من المرهون، امتد حق
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 بانقضاء نقضى الرهن المرهون إال حق قابل لالنقضاء ا إذا لم يكن للراهن على الشيء-.١١٦٦المادة 
  .هن لحقه اختيارا ال يضر بالمرتهنيناحقه، لكن إسقاط الر

 في جميع الحاالت التي يتقرر فيها بطالن الوفاء الحاصل للدائن  مع الدين يعود الرهن-.١١٦٧المادة 
صحيح للغير الحسن النية، في الفترة الواقعة ما بين مع عدم اإلخالل بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني 

  .حصول الوفاء وبطالنه
 بيع المرهون الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن السابق في التاريخ ينهي -.١١٦٨المادة 

لبيع  المنشأة عليه لصالح دائنين آخرين مع عدم اإلخالل بحقوق هؤالء على المتحصل من احقوق الرهن
  .إذا بقي منه فائض

  
�<1 J�ب ا�5�
 �hE�U أ��اع ا�&اD=P�: ا�,  

 ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم، ما لم  المدين أموال-.١١٦٩المادة 
  .توجد بينهم أسباب قانونية لألولوية

  .ألولوية هي االمتيازات والرهون وحق الحبس األسباب القانونية ل-.١١٧٠المادة 
  
زات : ا�8�9 ا�ولD��$ا 
,  

  . نظرا لسبب الدين المدينالقانون على أمواله  أولوية يمنح االمتياز حق-.١١٧١المادة 
  .كافة الديون األخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية الممتاز مقدم على  الدين-.١١٧٢المادة 

  .وتحدد األفضلية بين الدائنين الممتازين على أسس األنواع المختلفة لالمتيازات
  . الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة-.١١٧٣المادة 

  . ويحلون محلهم فيهات لمن انجر لهم منهم الحقخلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كان
فاء بحقوق الدائنين و إذا لم يكن ثمن المنقوالت والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا لل-.١١٧٤المادة 

  .الممتازين، تحاص هؤالء بالنسبة إلى ما بقى من ديونهم، مع الدائنين العاديين
  


�زات: ا�8�9 ا�5D��$ا 
   gE1 ا��=��$ت ,

  المدين االمتيازات على المنقوالت إما عامة وإما خاصة فاألولى ترد على كل أموال-.١١٧٥المادة 
  .المنقولة أما الثانية فهي ال ترد إال على منقوالت معينة
  

زة gE1 آ8 ا��=��$ت: ا��9ع ا�ول���  ا�&��ن ا�

ن الممتازة على كل المنقوالت هي التي ستذكر في ما بعد، وهي تباشر وفقا  الديو-.١١٧٦المادة 
  :للترتيب التالي

مصروفات الجنازة أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين  .١
  ؛الميت

في   اوقت في منزل المريض الناشئة عن مصروفات مرض الميت أيا كانت، سواء كانت قد أنفنوالدي .٢
   عالجية عامة أو خاصة، وذلك خالل الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛مؤسسة

 القضائية، كمصروفات وضع األختام وإجراءات اإلحصاء والبيع وغيرها مما يلزم المصروفات .٣
   وحفظه؛للمحافظة على سالمة الشيء
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  .المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كانت .٤
  


�ص وارد c'� gE1 ا��=��$ت: ا��9ع ا�5A زD��زي أو �D3 �0 ��ه��� �  ا�&��ن ا�

  . المرهون الدائن المرتهن رهنا حيازيا لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء-.١١٧٧المادة 
  : الديون الممتازة على بعض المنقوالت هي المذكورة في ما يلي-.١١٧٨المادة 

  سلعة دائن المفلس ما دامت قائمة بيده لم تتغير لها امتياز على ثمنها؛ .١
ر صالح لما أعد له، لها  وهي التي لوالها لهلك الشيء أو أصبح غي المنفقة لحفظ الشيءالمصروفات .٢

  امتياز على المنقوالت التي تم حفظها؛
أحر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتياز على األشياء التي سلمت إليه ما دامت  .٣

  في حوزته؛
  المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على البضائع المرسلة؛ .٤
  ال الفالحة، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة؛المبالغ المستحقة عن البذور عن أعم .٥
أجرة كراء األراضي الفالحية وغيرها من العقارات، والمبالغ المستحقة لصاحب اإليرادات المرتبة  .٦

لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقارات الموجودة في المحالت والمباني 
ستخدم في استغالل األراضي أو في تجهيز المحالت المكتراة، وال يثبت هذا االمتياز المكتراة وعلى ما ي

إال من أجل ما استحق من األجرة والكراء واإليراد المرتب يوم اإلعسار أو اإلفالس، وما يستحق منها 
اة إذا كان هناك عن الثالثين يوما التالية ولكنه ال يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من األماكن المكتر

  .، ما لم يكن إخراجها حاصال عن طريق الغش مكتسب لصالح الغيرحق
المبالغ المستحقة لصاحب النقل من أجل ثمن النقل، ومن أجل ما أنفقه، لها امتياز على األشياء  .٧

  .المنقولة، مادامت في حوزته
هم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحسابه لها ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غير .٨

  .دامت في الفندق أو النزل امتياز على أمتعة  النزيل ما
  

 0D��A م  أ3.
  

  . يرجع إلى مذهب مالك في كل ما لم ينص عليه في هذا األمر القانوني-.١١٧٩المادة 
  .وكل غموض في النص الفرنسي  يرجع في معناه إلى النص باللغة العربية

  . تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا األمر القانوني-.١١٨٠لمادة ا
  . يبت فيها نهائيا قبل نشره لم يطبق هذا القانون على جميع القضايا المدنية التي-.١١٨١المادة 
  .نا للدولةنو  ينفذ هذا األمر القانوني باعتباره قا-.١١٨٢المادة 
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B
��
�ا�g� ا
5s): ا
$"# ا �c �
  ٩٦...............................................................................................]�Zر ا
�آ�
Dا�(
  ٩٧.................................................................................................................ا
�آ�
�ا�<�Sء : ا
$"# ا

T�Q

� ا
�آ�
� : ا
$"# ا�3 �
�3*

�«أH��G ا
(<�د ا�S$
  ٩٨.........................................................................»ا
'��
  ١٠٠.......................................................................................................................ا��H)اك: ا
��ب ا
  ١٠٠......................................................................................................ا
�52ع أو H�� ا
2)آ�: ا
$"# ا�ول
����
  ١٠٢...............................................................................................................ا
2)آ� ا
(<:.�: ا
$"# ا
  ١٠٢..........................................................................آ� �5' ا
2)آ�ت ا
*:�5� وا
��Mر.�/�ا�: �2): ا
$)ع ا�ول
  ١٠٢.....................................................................................................................أ�	�م ���: ا
<KU ا�ول
����
  ١٠٦..............................................................................]�Zر ا
2)آ� �5' ا
2)آ�ء و��
U3�� إ
i ا
5s): ا
<KU ا

  ١٠٦............................................................................................................... ]�Zر ا
2)آ� �5' ا
2)آ�ء- ١
٢ -(5s6
 ��U3
  ١١٢............................................................................................................... ]�Zر ا
2)آ� ��

B
��
  ١١٢.........................................................................................�# ا
2)آ� وإ,)اج ا
2)آ�ء �g3: ا
<KU ا
Dا�(
  ١١٤.............................................................................................................V\� �cن ا
2)آ�: ا
<KU ا
����
  ١١٦..............................................................................................................ا
�"$5� وا
<U*�: ا
$)ع ا
  ١١٦..........................................................................................................................ا
�"$5�: ا
<KU ا�ول
����
  ١١٨...........................................................................................................................ا
<U*�: ا
<KU ا
B
��
  ١١٩................................................................................................................5�ا
2)آ� ا
*:�: ا
$)ع ا
  ١١٩.....................................................................................................................أ�	�م ���: ا
<KU ا�ول
����
  ١١٩......................................................................................................................�c ا&دارة: ا
<KU ا
B
��
  ١٢١............................................................................................................ا
<)ارات ا
M*��5�: ا
<KU ا
Dا�(
  ١٢١..................................................................................................................إ�Vغ ا
2)آ�ء: ا
<KU ا

T�Q
�ام ا
2)آ�ء اG�M0 ا
5s): ا
<KU ا�
  ١٢١.................................................................................................ا
  ١٢١......................................................................................................�v"� D5 ا��H)اك: ا
<KU ا
�Uدس
D��U
  ١٢٣......................................................................................................ا�U-�ب w.(H أو و�0�c: ا
<KU ا

  ١٢٤....................................................................................................................�<�د ا
s)ر:  ا
��DFا
��ب
:.(c #"c :ر(s
  ١٢٤......................................................................................................................�<�د ا
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(H�)
  ١٢٤..........................................................................................................................ا
"x6: ا
��ب ا
:.(c #"c :x6"
  ١٢٤............................................................................................................................ا


�: ا
��ب ا
-�دي �2)�$	
  ١٢٦...................................................................................................................ا

� ���� ��م: ا
$"# ا�ول�$	
  ١٢٦.............................................................................................................ا
����

�: ا
$"# ا�$	
  ١٢٨....................................................................................................................]�Zر ا
B
��

�: ا
$"# ا�$	
  ١٣٠................................................................................................................ا�<�Sء ا
Dا�(
  ١٣١...............................................................................................................آ$�
� ا
-�Sر: ا
$"# ا

(2� ����
  ١٣١.........................................................................................................ا
)ه' ا
-�5زي: ا
��ب ا
  ١٣١...................................................................................................................أ�	�م ���: ا
$"# ا�ول

"$
  ١٣٣.....................................................................................................ا
)ه' ا
-�5زي 
6*3<�ل: # ا
����ا
  ١٣٣.....................................................................................................................أ�	�م ���: ا
$)ع ا�ول
����
  ١٣٤..........................................................................................................]�Zر ا
)ه' ا
-�5زي: ا
$)ع ا
B
��
�ا�ت ا
:اL': ا
$)ع ا�
  ١٣٥...............................................................................................................ا
Dا�(
  ١٣٦.......................................................................................................0"$5� ا
)ه' ا
-�5زي: ا
$)ع ا

T�Q
  ١٣٧.................................................................ا
)ه' ا
-�5زي �5' ا
:ا53L' و��
U3�� إ
i ا
�Z[(5sر : ا
$)ع ا
  ١٣٨.......................................................................................�\Vن  ا
)ه' ا
-�5زي وا�<�SؤG: ا
$)ع ا
�Uدس

(2� B
��
k6�Q أ��: ا
��ب ا �c'53Lا:
  ١٣٩.............................................................................................اع ا
��5زات: ا
$"# ا�ول�  ١٣٩................................................................................................................�c ا
����
3<��ت: ا
$"# ا*
��5زات �i6 ا�  ١٣٩............................................................................................�c ا
3<��ت: ا
$)ع ا�ول*
  ١٣٩........................................................................................ا
:.�ن ا
**��زة �i6 آ# ا
����
3<��ت: ا
$)ع ا*
  ١٤٠.....................................ا
:.�ن ا
*S*��� �)ه' ��5زي أو ����5ز ,�ص وارد �b)� i6 ا
�5  ١٤٠...................................................................................................................................أ�	�م ,��

  
 

 


